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KUPISKI O RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAIffMAS
DEL PRITARIMO KUPISXIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS

2023-2025 METU STRATEGTNIAM PLANUI

2023 m. vasario d. Nr. ADV-
Kupi5kis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 54 straipsnio 4 dalimi bei atsiZvelgdamas i
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos 2023 m. vasario 7 d. ra5t4 Nr. l6 ,,Ddl strateginio plano",

pritariuKupi5kior.Alizavospagrindinesmokyklos20232025metqstrateginiam

planui (pridedama).

Sis isatoymas gali buti skundZiamas per Se5is m6nesius nuo skunde nurodyq paZeidimq

paai5kejimo asmeniui dienos Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriui (Vytauto g. 2,

Kupi5kis) Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo nustatlrta tvarka arba per vien4

menesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo suinteresuotai Saliai dienos Lietuvos administraciniq gindq

komisijos PaneveZio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq

nagrinejimo tvarkos istatymo nustaqrta tvarka, Regionq apygardos administracinio teismo PaneveZio

rumams (Respublikos g.62,PaneveZys) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo

nustatlrta tvarka.

Administracij os .direktorius Kgstutis JakStas
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PRITARTA
KupiSkio rajono savivaldybes
administraci ios direktoriaus
vasariofa. ;iafq.mu Nr. ADV- ff
PATVIRTINA
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines
mokyklos direktoriau s 2023 m.
vasario d. isalqrmu Nr. V-

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
2023-2025 METU STRATEGINTS PLANAS

2022 MET[] STRATEGTNTO PLANO ATLIKTU VETKLU IVERTTNTMAS

I strateginio tikslo igyvendinimas. Mokiniq pasiekimq gerinimas.2l22 m. Kupi5kio

r. Alizavos pagrindineje mokykloje (toliau - Mokykla) pagrindinis demesys buvo skiriamas mokiniq

pasiekimq ir ugdymo kokybes gerinimui, auk5tesniq ugdymo(si) rezultatq uZtikrinimui ir mokytojq

kvalifikacijos kelimui. Mokykloje ugdymo turinys buvo pritaikomas taip, kad kiekvienas mokinys

pagal savo poreikius ir gebejimus brgstq kaip asmenybe ir igfi kompetencijq, bfitinq tolesniam

mokymuisi ir aktyviam glruenimui Siuolaikineje visuomeneje, ugdymo procese akcentuojamos

mokinio sdkmds, asmenybds [gtis, pasiekimai ir paLanga, ugdomos socialines emocines

kompetencijos, skiriama individuali mokytojq padejejq ir socialinio pedagogo pagalba kiekvienam

mokiniui. Atliekant mokyklos veiklos isivertinim4 naudotasi buvusios IQES online aplinkos

patyzdZiu sudarytais klausimynais mokyojams, tdvams ir mokiniams. Mokyklos vidaus isivertinimo

darbo grupes apklausos parengtos ir vykdyos per Microsoft google forms. lsivertinimo metu surastas

stiprusis veiklos aspektas - ugdymo organizavimas (verte 3,8). Remiantis apklausos rezultatais

Mokykloje pernai pasirinkus tobulintinu rodikliu mokiniq isivertinim4, i5 apklausq rezultaq matyti,

kad pokytis ivyko (verte 3).

2022 m. pamokq metu 87 proc. mokytojq naudojo inovatyvius ugdymo metodus,

pasitelke informacines technologijas ir interaktyvias programeles mokiniq isivertinimui pamokoje

50 proc. mokykloje vykstandiq pamokq atitinka Siuolaiki5kai pamokai keliamus reikalavimus 90

proc. mokytojq teike savalaikg ir efektyvi4 pagalb4 mokiniams (tiek gabiems, tiek turintiems

mokymosi sunkumq) 50 proc. mokytojq vede integruotas pamokas (pravestos 25 integruotos

pamokos). Neformaliajame Svietime dalyvavo 100 proc. l-10 klasiq mokiniq. Ugdymo turinio

pateikimui, molqrtojai naudojo interaktyvias programeles ir platformas pamokq metu, naudojosi



EMA pratybomis (siekiant kokybi5kos pamokos molqrtojai jomis sekmingai naudojasi jau tredius

metus), EDUKA uZduotimis.

Mokykloje pagalbq mokiniams teikia: 1 socialinis pedagogas, I logopedas, 1

bibliotekininkas, 6 mokytojo padejejai. Mokykloje dirba 12 nepedagoginiq darbuotojq.

Mokykloje vykdomas formalusis ir neformalusis Svietimas. Vykdomos

netradicines veiklos, skatinandios didesn! mokiniq isitraukim4 i ugdomqjiprocesE. Mokytojai veda

integruotas pamokas. Buvo vedamos chemijos ir matematikos pamokos STEAM centre PaneveZyje.

Mokykla ir mokiniai dalyvauja ivairiuose projektuose, konkursuose, iniciatyvose ir olimpiadose.

Mokykloje anksfiosios intervencijos programos klases valandeles vede Kupi5kio Svietimo pagalbos

tamybos psichologe, kalbejo su mokiniais patydiq temomis. fgyvendinant Socialinio emocinio

ugdymo planq, Kupi5kio r. Alizavos pagrindinOje mokykloje vyko molrymai mokyklos

administracijai ir mokytojams tema,,Palankios emocin0s aplinkos kurimas ugdymo fstaigoje" pagal

projektq ,,Kompleksiniq paslaugq Seimai teikimas Kupi5kio rajono savivaldybeje" 08.4.1 ESFAV-

416-01-0006. Psichologe vede individualias konsultacijas mokiniams, tdvams ir mokytojams.

Kiekvienas Mokyklos mokytojas dalyvavo 6 ir daugiau kvalifikacijos kelimo

renginiuose tobulino savo Zinias ir gebejimus bei siejo jas su mokinio pasiekimrl palanga, palankios

aplinkos kurimu mokykloje, Siuolaikines pamokos vadyba, siekiant individualios mokinio paZangos.

Taip pat kele kompiuterinio ra5tingumo kompetencijas.

Gerinant ugdymosi kokybg Mokykloje naudojamas 2022 m. atnaujintas Mokiniq

individualios paZangos stebdsenos tvarkos apra5as, kuriuo stebima ir fiksuojama mokiniq individuali

paLanga (toliau - IP). Siekiant mokinio IP, pokydiq planus ir mokymosi pasiekimq planus sudaro

mokytojas, mokinys ir mokinio tevai. DidZioji dalis mokiniq planavo ir aktyviai stebejo savo IP.

PaZangE mokiniai aptardavo individualiuose susitikimuose su klasiq aukletojais. Individualius

mokymosi planus sudare: 22,46 proc. 1-10 kl. mokiniq. Karta per menesi aptartamokiniq sudariusiq

individualius mokymosi planus, paLangaindividualiai su kiekvienu mokiniu. Akademing ir asmening

paZangE padare 90,3 proc. 1-4 kl. mokiniq ir 72,72 proc. 5-10 kl. mokiniq (siektina reik5me ne

maLiat 80 proc.). Mokslo metq pabaigoje atliktas rezultatq pokydio tyrimas, tyrimo reniltatai

pristatlrti mokyklos bendruomenei, numatlrti tolimesni Zingsniai.

2022 m. pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinime (toliau - PUPP) lietuviq kalbos ir

literat[ros bei matematikos patikrinime dalyvavo 6 mokiniai. Mokiniai pasiekg ne Zemesni kaip

pagrindinis lygis: Lietuviq kalba ir literatiira - 3 (50 proc.), Matematika - 3 (50 proc.).

2022 met.4 nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime (toliau - NMPP) dalyvavo 4

klases mokiniai (3 skaitymo teste, 3 matematikos teste, 3 pasaulio paZinimo), 6 klasds mokiniai (6
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skaitymo teste, 6 matematikos teste) ir 8 klases mokiniai (6 skaitymo teste, 6 matematikos, 7

socialiniq mokslq, 6 gamtos mokslq teste), i5 kuriq 5 su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Mokykloje uZtikrinamas ,,Lyderiq Laikas 3" veiklq tgstinumas. Kupi5kio rajono

savivaldybes vaiko socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo(si) modelio nuostatos taikomos

rengiant ugdymo srit! reglamentuojandius vidaus dokumentus ir organizuojant bei vykdant ugdymo

procesq, kasmet rengiamas Mokyklos vaiko socialiniq, emociniq kompetencijq (toliau - SEK)

ugdymo planas.

Mokykloje baigtas igyvendinti Europos Sqjungos strukhlriniq fondq le5q bendrai

finansuojamas projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 ,,Svarra5tis", kurio tikslas pagerinti veikl4

tobulinandiq Kupi5kio rajono savivaldybes mokyklq mokiniq lietuviq kalbos rezultatus. Baigus

projekt4 parengta projekto ,,Svarra5tis" veiklq poveikio mokiniq pasiekimams analize ir pristatyta

mokyklos pedagoginei bendruomenei.

2022m. mokiniai dalyvavo konkursuose ir olimpiadose: Lietuvos mokiniq technologijq

olimpiadoje, I etape - I vieta (1 mokinys), II vieta (2 mokiniai), m vieta (2 mokiniai); Lietuvos

mokiniq rajonineje meninio skaitymo olimpiadoje-konkurse - III vieta (1 mokinys); Rajoniniame

Kupi5kio Svietimo pagalbos tarnybos organizuotame konkurse ,,Kaledq eglut6" - III vieta; KupiSkio

sporto centro organizuotose 5-6 klasiq mokiniq kvadrato varZybose - I vieta; Respublikiniame

,,Olympis" biologijos, pasaulio paZinimo konkurse - I vieta; Respublikiniame informatinio mEstymo

konkurse ,,Bebras" laimetos prizinOs vietos Kupi5kio rajono savivaldybeje: viena I vieta, trys II

vietos, viena III vieta; Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos organizuotame respublikiniame

pie5iniq konkurse ,,Saules motyvai lietuviq tautosakoje" - dvi III vietos.

2022 m. Mokyklos 9 ir 10 klasiq mokiniai ir 3 molgrtojai dalyvavo Kulhiriniq

intervencijq projekte,,Istorijos vaizdais ir garsais". Tai kryptinga metodine formaliojo ugdymo ir su

juo susijusiq problemq sprendimo veikla, gnndZiama ilgalaikiu ktrejq ir mokyklq bendradarbiavimu,

stiprinandiu bendr4sias kompetencijas ir keidiandiu formaliojo ugdymo praktik4.

Mokyklos mo$rtojai ir bibliotekininke kartu su 40 mo$rtojq i5 kiq pasaulio mokyklq

Kroatijoje, Salvadore, Haityje, Italijoje, Mozambike, Nigerijoje, Portugalijoje, Turkijoje,

Ukrainoje, JAV ir Venesueloje nuo 2022 m. rugsejo men. iki 2022 m. gruodZio m6n. dalyvavo

Tarptautines gerumo i5rai5kos bandomajame projek:te,,Vaikq sukurtos gerumo mokymo programos".

Projektas inicduotas NW Media Literacy kompetencijos centro, Va5ingtono universiteto

Edukologijos koledTo ir ne pelno organizacljos ,rA.ction for Media Education" (projekto tikslas -
praklikuoti, stiprinti, ugdytr i gimtus gerumo gebejimus).
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2022-2023 m. m. Mokyklos Anta5avos pradinio ugdymo skyriuje (toliau - Skyrius)

mokosi (ungtineje ikimokyklinio ugdymo grupeje) 7 vaikai. Jq gebejimai ir pasiekimai vertinami

vadovauj antis mokytoj o rekomendacij omis ir tvarkos apra5u.

II strateginio tikslo igyvendinimas. Mokyklos kultiiros pldtojimas ugdant mokiniq
etnines vertybes, skatinant sveik4 gyvensenQ ir atsaking4 vartojim4.

I programa. Etniniq vertybiq ugdymas.

2022 metais Alizavos pagrindines mokyklos mokytojai dirbo siekdami atgaivinti

pasaulinio garso archeologes Marijos Gimbutienes kulttirini palikim4 ir perduoti ji jaunajai kartai.

Organizuotas 5-10 klasiq mokiniq susitikimas su M. Gimbutienes gyvenimo ir kiirybos liudininke

teatrologe Kornelija Jankauskaite, kuri i5samiai pristate mokslininkg, tyrinejusi4 Saules mitiniq

vaizdiniq prasmg ir kilmg, jos simbolik4 pasaulio mene.

Mokykloje organizuotas respublikinis dailes konkursas ,,Saul6s motyvai lietuviq

tautosakoje". Sulaukta 50 mokiniq darbq i5 ivairiq Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklq. Konkurso

nugaletojams padovanotos mitologines knygos apie Saulg, bibliotekoje organizuota piesiniq paroda.

Mokiniai kure sakmes irpasakas,,Koddl Alizavavadinama sauldta?". I5moko mitologiniq dainq apie

Saulg. Pasitikdami Sv. Velykas saulutemis i5 va5ko margino kiau5inius. 3 k 4 klasiq mokiniai

dalyvavo edukacijoje ,*Atrask Sv. Velykas KupiSkio etnografijos muziejaus kiemelyje". Alizavos

pagrindines mokyklos bendruomene aktyviai dalyvavo Kupi5kio rajono kultiiros centro UZgaveniq

Sventeje. Mokykloje vyko neformalaus ugdymo uZsiemimai, kuriq metu mokiniai buvo supaZindinti

su UZgaveniq Sventes paprodiais. Mokyklos mokytojai dalyvavo tradiciniq amatq meistres

vabalninkietes Siaudeliq ri5imo edukacijoje. Mokykloje organizuotas 4-6 klasiq mokiniq susitikimas

vaikq ra5ytoja Virgina Sukyte, mitologines knygos ,,Stebuklq pripo5kejgs pasaulis. Senov6s lietuviq

dievai ir sakmes apie juos. Mokiniai i5moko proteviq maldeliq, misliq apie ivairias dievybes, paruo5e

sakmiq inscenizacijq.

Du penktos klasds mokiniai dalyvavo moksleiviq lietuviq liaudies atlikejq konkurso

TRAMTATULIS rajoniniame ture ir Radvili5kio r. savivaldybes vieSojoje bibliotekoje vykusiame

Tarptautiniame pasakq sekimo dempionate.

II programa. Fizinio aktyvumo skatinimas.

Mokyklos bendruomen6 2022 m. skatino mokiniq fizni aktyvum4. Akryviai

organizuota turistine veikla. |gyvendintas Kupi5kio rajono savivaldybes dalinai finansuotas projektas

,,Turiningas laisvalaikis Estijoje". Jaunieji turistai dalyvavo ,ygyje Simoniq girioje, kuri organizavo

Valstybiniq mi5kq uredijos Roki5kio regioninio padalinio mi5kininkai. Rugsejo-spalio menesiais

organizuotos visq mokyklos klasiq turistines i5vykos po Anyk5diq kra5t4.
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Prisijungta prie iniciatyvos ,,Europos judumo savaite", taip pat Mokykloje organizuotos

fizi5kai aktyvios veiklos perhaukq metu, pagal SEK igyvendinimo planq, kurias vede fizinio ugdymo

mokyojas.

Mokyklos komanda dalyvavo finalinese jaunqiq dviratininkq varZybose,,Saugus ratas"

Kaune, Algio Zikevidiaus saugaus vaiko mokykloje.

Sporto remimo fondo l65omis, pagerinus mokyklos stadiono blklg, sudarytos s4lygos

vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq fiziniam aktyvumui pagerinti. Sudarytas visiems norintiems sportuoti

bendruomen6s nariams stadiono uZimtumo grafi kas.

Alizavos pagrindines mokyklos bendruomene ivertinta aplinkosaugines iniciatyvos

,,Kita forma". UZ nuveiktus darbus saugant gamtq, prisidedant prie aplinkosauginio s4moningumo

ugdymo, tvaraus ir gamtai draugi5ko gyvenimo b[do formavimo bei aktyvios aplinkosauginiq idejq

sklaidos savo aplinkoje buvo pnpaZinta Kupi5kio r. savivaldybds ,,Gamtos herojais". Mokykla

apdovanota unikaliu trofejumi - statulele ,,Gamtos herojai" (pagaminta i5 sulauzlrtq riedlendiq) ir

aktyviausiq mokiniq i5vyka i Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejq.

2022 m. Mokykla ir toliau aktyviai dalyvavo aplinkosauginiame projekte ,,Mes

ruSiuojam", kurio tikslas - skatinti ir mokyti visuomeng ruSiuoti ir rinkti atskirai elektronikos ir

elektronines irangos irpanaudotq baterijq atliekas, jq ne5alinti su kitomis atliekomis, maZinti aplinkos

tar54 minetomis atliekomis, Sviesti ir informuoti visuomeng.

Ketvirtos ir Se5tos klasiq mokiniai dalyvavo Siauriediq plastiko lenkqmese -2022. Sio

projekto tikslas - suZadinti mokiniq susidomejim4 ir nor4 sprgsti gamtos Siuk5linimo problemq.

|gyvendintas Kupi5kio r. savivaldybes vaikq ir jaunimo socializacijos projektas -
Tarptautine ekologine vaikq stovykla, (dalyvavo - 17 Mokyklos de5imtmediq ir dvylikamediq

mokiniq ir 7 Kupi5kio Povilo Matulionio progimnazijoje besimokantys vaikai i5 Ukrainos).

Stovyklos dalyviai mokesi stebeti, tyrineti, palinti bei saugoti gamtE, bei buvo fizi5kai aktyvrls.

Rugsejo men. igyvendintas mokyklinis ekologinis projektas ,,Priimk mane toki, koks

esu", skirtas gyvnnq globos dienai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokyklos 2023-2025 metq strateginis planas parengtas vadovaujantis Kupi5kio rajono

savivaldybes 202V2030 meq strateginiu pletros planu, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes

tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-74 ,,Del Kupi5kio rajono savivaldybes 2020-2030

metq strateginio pletros plano patvirtinimo", Kupi5kio rajono savivaldybls 2023-2025 meq

strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybds tarybos 2023 m. vasario 2 d.

sprendimu TS-9 ,,Del KupiSkio rajono savivaldybes 2023-2025 metq strateginio veiklos plano
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patvirtinimo", Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002

m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. rugpj[dio 25 d.

nutarimo Nr.1220 redakcija) ,,Del strateginio planavimo metodikos patvirtinimo", Strateginio

planavimo savivaldybdse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014

m. gruodiio 15 d. nutarimu Nr. 1435 ,,Del strateginio planavimo savivaldybdse rekomendacijq

patvirtinimo", Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2015 m. gruodZio 2l d. isalgrmu Nr. V-1308 ,,D61 geros mokyklos koncepcijos

patuirtinimo", Mokyklos strateginiu planu 2021)023 m., patvirtintu Kupi5kio r. Alizavos

pagrindines mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. isakymu Nr. V-7 ,,Del 202I-2023 m.

strateginio plano patvirtinimo".

Mokyklos strateginio plano paskirtis - efektyviai organizuoti istaigos veikl4, numatSrti

Mokyklos vystymosi perspektyvas ir prioritetus, pastovi4 kait4, telkti Mokyklos bendruomeng

Mokyklos vizijai igyvendinti, akhralioms problemoms sprgsti, mokiniq pasiekimams gerinti,

objektyviam ir kokybi5kam ugdymo proceso organizavimui kintant aplinkybems ir situacijai.

Rengiant Mokyklos 2023-2025 metq strategini planq vadovautasi Siais principais:

bendruomenes itraukimu, partneryste, uZdaviniq apibreZtumu ir pagristumu, priemoniq realumu ir

igyvendinimu, strateginio plano lankstumu ir proceso tgstinumu, kreiptas demesys i Mokyklos vidaus

isivertinimo rezultatus ir esamq situacij4.

Strateginio plano rengimui Mokyklos Mokytojq tarybos posedZio metu sudaryta darbo

grup0, patvirtinta direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-5 ,,Del darbo grupes sudarymo

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos strateginio plano 2023-2025 m. atnaujinimui", kurios

nariai - Mokyklos direktorius, molgrtoja, vykdanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas,

socialine pedagoge, molqrtoja, mokyklos bibliotekininke. I strateginio plano rengim4 buvo itraukta

visa Mokyklos bendruomene, vykdytos diskusijos su mokiniais ir mokytojais, pasitilymus teikO

Mokyklos metodine gmpe, Mokiniq taryba ir Mokyklos taryba.

SITUACIJOS ANALIZE

ISORES APLINKOS ANALIZE

Politiniai-teisiniai veiksniai. Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi savivaldybeje apibudinandiq

rodikliq yra Svietimo prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo sistemos strukh1ry ir

ugdymosi poreikiq dermg, pradinio, pagrindinio, neformaliojo Svietimo teikejq tinklo

pakankamum4, kuris uZtikrina asmenq ugdym4si. Kupi5kio rajono savivaldybes 2020-2030 meq

strateginiame pldtros plane II prioritetu i5skiriamas i5silavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir saugi

visuomend.2.L.l. uZdavinys - tobulinti ugdymo(si) infrastrukhlr4 ir aplinkq, diegti inovacijas;
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2.1.2. uZdavinys - gerinti Svietimo paslaugq kokybg, pakankamumE ir pasiekiamumq.

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020--2022 m. strateginio veiklos

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 6 d.

isalqrmu Nr. V-I63, misija - kiekvienam prieinamas kokybi5kas Svietimas.

Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokydiai. Sparti kaita, nauji pokydiai ivairiose

srityse kelia naujus reikalavimus ir asmeniui, ir visuomenei, kartu ir juos ugdandiai Svietimo

sistemai. Moksl4 ir Svietim4 pripaZistant prioritetine Salies sritimi, siekiama garantuoti visuotini

ankstyvqji ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 uZtikrinant Svietimo sistemos

kokyb9.202l-2030 m. Svietimo pletros programoje (priemoniq kryptis - 3.1.2.) pabreZiamas

vienodo starto Svietime galimybiq uZtikrinimas, padidinant ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos

mokyklos prieinamumo paslaugas asmenims, patiriantiems atskirti.

Mokykla savo veikl1 girndlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija,

Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagnndq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais,

Kupi5kio savivaldybes tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, Mokyklos

nuostatais.

Ekonominiai veiksniai. Lietuvos ekonomines raidos perspektyvos keidiasi nedaug. Kai kurie

darbo rinkos rodikliai, bltent uZimtqjq skaidius ir darbo jega, pastaruoju metu dideja daugiau, nei

tik€tasi. Jq kait4 i5 dalies veikia migracija. Tai turi itakos naujausiems darbo rinkos rodikliams,

bet nepakeidia esminiq demografiniq tendencijq. Darbingo (15-64 m.) amZiaus gyventojq skaidius

toliau maZeja. Ji maZina ir gyventojq mirtingumas, ir menkesnis jaunq gyventojq, isiliejandiq i

aptariamo amZiaus gyventojq grupg, skaidius. Sie demografiniai pokydiai iadami ir artimiausiais

metais. 2022 m. Lietuvos [kio augimas sieke 2,4 proc. IJkio pletra 2022 m. flgtelejo-

prognozuojama, kad realiojo BVP augimas sudarys 4,1proc. Sudetinga padetis darbo rinkoje veikia

ne tik [kio aktyvumo, bet ir kainq kaitos rodiklius. Daug daugiau nei darbo na5umas, kylantis darbo

uZmokestis didZiausi4 itakE daro paslaugq kainoms, kuriq didejimas jau tredius metus i5 eiles lemia

maZdaug treddali bendrosios infliacijos. Infliacija 2022 m. sudard 4,7 proc. DidZiausi iS5tikiai -
skurdas ir socialine atskirtis, didejanti pajamq nelygybe, gyventojq senejimas, emigracija, maZas

gimstamumas. Lietuvos Respublikos vyriausybe numato Svietimui skiriamq nacionalinib biudZeto

asignavimq dalies nuo BVP augim4, bet infliacijos augimas yra spartesnis, todel ir padidejusiq le5q

nepakanka bUtiniems poreikiams patenkinti: brangsta vadoveliai, mokymo priemonds, dideja

i5laidos aplinkos iSlaikymui. Mokymo irbiudZeto le5qpakankabutiniausioms i5laidoms finansuoti.

Jq stinga mokymo priemonems isigyti. Maidjavalstybes i5laidos ivairiems projektams, mokyklos
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pritraukiamos papildomos le5os dalyvaujant rajono, Salies projektuose. Nepalanki ekonomine

situacija stabdo daugelio imoniq - potencialiq mokyklos remejq veikl4, todel sudetingiau gauti

paramE,leidLianfl4gerinti mokyklos materialing bazg. Socialiai remtinq Seimq, kuriq vaikai lanko

mokyklq, skaidius stabilus. Sunki dalies gyventojq finansine padetis didina mokyklos

isipareigojimus. Mokykloje 2022 m. nemokam4 maitinim? gavo 8l mokinys. Dalis tevq nera

pajegEs aprupinti vaikus mokinio reikmenimis.2022 m. nupirkti bfitiniausi mokinio reikmenys 6

mokiniams. Skyriuje rugsejo I d. nemokam4 maitinim4 gavo 2 mokiniai.

Socialiniai veiksniai. Pastaraisiais metais gimstamumas Salyje, tiek Kupi5kio rajono

savivaldybdjemaLdja. Alizavos seni[nijoje gimstamumas: 2019 metais gime 16 vaikq, 2020 metais

- I I vaikq, 2021 nr. * l4 vaikq, 2022 m. - 12 vaikq. Vienas i5 svarbiausiq Svietimo lygi Kupi5kio

savivaldybeje apibldinandiq rodikliq yra Svietimo prieinamumas, kuris vertinamas pagal Svietimo

sistemos strukttrrq ir ugdymosi poreikiq dermg, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo

Svietimo teikejq tinklo pakankamum4, kuris uZtikrina asmenq ugdym4si. Mokykloje veikia

jungtine ikimokykline ugdymo grupe, nuo 2019 metg veikia vaikq dienos centras, kur uZsiemimus

lanko l5 vaikq i5 ivairiq Seimq.

Socialing rizlkEpatiriandiq Seimq skaidius kinta: 2018 m. mokykl4 lanke I 9 vaikq i5 7 Seimq; 20 l9

m. - I3 vaikq i5 6 Seimq; 2020 m. - 16 r,aiktl i5 7 Seimq:2021 n:r. - 38 vaikai i5 15 Seirnq;2022

m. - 49 vaikai i5 24 Seimq.

Seimoms (ir vaikams individualiai) socialine pagalba teikiama pagal poreiki ir pagal Kupi5kio

Svi eti rno pagalbos tarnybos rekornendacij as.

Socialine parama (nemokamas maitinimas, aprupinirnas bhtiniausiais mokinio reikmenimis)

mokiniams teikiama atsiZvelgiant i administracijos direktoriaus sprendimus.

Blogeja vaikq sveikata. Tarp Lietuvos mokyklinio amZiaus vaikq sveikatos sutrikimq vyrauja

regejimo defektai, laikysenos sutrikimai, ivairaus laipsnio skoliozes (25 proc. Lietuvos mokiniq

diagnozuojama ydinga laikysena, 8 proc. - skolioze). PanaSi situacija Kupi5kio rajone bei

Mokykloje.

Technologiniai veiksniai. Pandemijos metu Mokykla sekmingai organizavo nuotolini ugdym4.

Bendruomenes nariai (mokytojai, mokiniai, tevai) susipaZino su oficialiai naudojamu kanalu -
TAMO elektroniniu dienlmu. Mokymosi priemoniq krep5elis papildytas bltinomis priemondmis,

reikalingomis mokytis nuotoliniu b[du. Visi 2-10 klasiq mokiniai apr0pinti prieigomis prie

EDUKA klases. Mokyklos 5-8 klasiq mokiniai papildomai naudoja matematikos EMA pratybas,

pradiniq klasiq mokiniai - 5 edukacinius robotus ,,Photon" ir interaktyvr+ kilim4.

v
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Mokykloje ir Skyriuje gerai pasiekiama interneto WI-FI prieiga. Mokykloje yra 75 kompiuteriai,

visi turi prieig4 prie interneto. Mokiniai naudojasi 47 plan5etemis. 1 mokiniui tenka 0,9

kompiuteriq. 17 klasiq irengti daugialypes terpes projektoriai, 2 interaktyvus ekranai. Mokykla

nuotoliniam molgrmui isigijo hibridinio ugdymo priemong-robot4 ,,Swivl" hibridinems ir

nuotolinems pamokoms. Sekmingai funkcionuoja Alizavos pagrindines mokyklos internetinis

laikra5tukas ,,Sratinukas" https://sratinukas.wixsite.com/sratinukasl ir mokyklos tinklalapis

uurw.alizava.lt.

VIDINES APLINKOS ANALIZE

Organizacind struktfira. Mokykloje2O22 m. rugsejo I d. duomenimis suformuota 10 klasiq

komplektq:1,2,3,4,5,6,7,8,9, l0irJruG. SkyriujeugdomaJIUG.2022mei4gruodZio3l

dienos duomenimis mokykloje mokesi 138 mokiniai, i5 jq 131 (95 proc.) Mokykloje, 7 (5 proc.)

Skyriuje. Mokykloje ugdomi 37 specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys mokiniai (i5 jq, ugdomq

pagal pritaikytas Bendr4sias programas, skaidius - 13 mokiniq, mokiniq, ugdomq pagal

individualizuotas Bendr4sias programas, skaidius - 4 mokiniai, 10 mokiniq nustatlrti vidutiniai, 5

- dideli spec. poreikiai.) Specialirgq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq kartu su logopedo

pagalbq gaunandiais Skyriuje - 5 mokiniai.

Pagalb4 mokiniams teikia socialinis pedagogas, logopedas ir molqrtojo padejejai. Mokykloje

veikia Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tamybos isteigtas Vaikq dienos centras.

Zmogi5kieji i5tekliai. Mokyklos administracij4 sudaro: mokyktos direktorius - 1 pareigybe.

Mokykloje dirba 25 molgrtojai, i5 jq 17 (68 proc.) - pagrindineje darbovieteje, 8 (32 proc.) -
nepagrindineje darbovieteje. Mokytojq pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas

mokykloje: 6 (24 proc.) mokytojai metodininkai, 18 (72 proc.) vyresnieji molqrtojai, I (4 proc.)

mokyojas. Pagalb4 mokiniams teikia vienas socialinis pedagogas (0,25 pareigybes), 1 logopedas

(0,25 pareigybes), 1 bibliotekininkas (0,25 pareigybes), 5 molqrtojo padejejai (2 pareigybes).

Mokykloje dirba 12 nepedagoginiq darbuotojq (12,5 pareigybes).

Planavimo sistema. Mokykla savo veikl4 planuoja rengdama 3 metq strategin! veiklos planq,

meting veiklos programq, mokslo metq ugdymo planq. Mokytojai ra5o dalykq ilgalaikius planus,

neformaliojo ugdymo programas, MVGK (mokyklos vaiko gerovds komisija) rengia metin! savo

veiklos plan4 ir uZ jo igyvendinim4 atsiskaito mokyklos direktoriui mokslo metq pabaigoje.

Nusimatomas SEK ugdymo igyvendinimo metinis planas.

Finansiniai i5tekliai. Mokyklos veikla finansuojama i5 valstybes ir savivaldybes biudZeto le5q,

pajamq imokq, l,2proc. pajamq mokesdio, projektiniq le5r.4.2022 metq mokyklos veiklai finansuoti

skirta leSrl: mokymo leSos 494452 Eur., savivaldybes biudZeto 1e3os2475428w., pajamq imokr+
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3897 Eur., 1,2 proc. pajamq mokesdio le5os 574 Eur., projektines le5os stovykloms 950 Eur.,

parama mokinio reikm0ms 588 Eur., valstybes tikslines dotacijos 58691 Eur., uZimtumo programa

2062Eur.,projektas,,Svarra5tis" (Europos Sqjungos strukttlriniq fondq le5os) 1504 Eur.

SSGG ANALIZE

I. MISIJA, YIZIJA, PRIORITETAI IR STRATEGINIAI POKYEIAI

YIZIJA
Mokykla - mokiniq, jq tevq ir mokytojq bendruomend - savo veikl4 grindZianti

demokratiniais principais, ugdymo procese taikanti paZangias technologijas, puoselejanti etning

kult[r4, ruo5ianti emoci5kai brandq ir fizi5kai aktyvq pilieti Siuolaikiniam besikeidiandiam

gyvenimui.

MISIJA

Suteikti kokybi5kas Zinias, sudaryti motyr,uojandi4 mokymosi aplink4, ugdyti

individualius gebejimus bei emoci5kai brandq ir fizi5kai tukfyvtl pilieti.

STIPRYBES
Kvalifi kuoti mokytoj ai.
Dalies mokiniq PUPP vidurkiai auk5tesni nei
rajono ir Salies mokyklq rez-tiltatai.
Aktyvi projektine veikla.
K[rybine veikla.
Komunikuoj anti bendruomene.

Mokykloje uZtikrinamas SEK ugdymo veiklq
tgstinumas.
Gera sportindbazd.

Bendruomenes telkimas ugdant etning kultfira.

GALIMYBES
Molqrtojai gilinasi i Siuolaikinio ugdymo
strategijas.
Ugdomojo proceso tobulinimas.
Teigiamas mokyklos ivaizdis ir i5skirtinumas.
Gilinamos paZinimo galimybes bei ivairinamas
ugdomasis procesas; praturtinta ugdymo(si)
baze; plati gerosios patirties sklaida.
Efektyvesnis problemq sprendimas.
Tevq itraukimas i mokymosi optimalumo,
tikslq ir IP stebejimo aptarimq.
Tarpusavio santykiais paremtos mokymuisi
palankios bendruomends kurimas.
Mokyklos ir Seimos bendravimas ir
bendradarbiavimas etnokulhros ugdymo
procese, iSvykos.

SILPI\IYBES

Mokiniq skaidiaus maZejimas.
Dauguma v aLindjandiq mokiniq.
MaZa dalis mokytojq dirba 3 ir daugiau dienq
per savaitg.
Mokymosi motyvacij os silpnej imas.

GRESMES

Jungtines klases.
Sunku organizuoti neformalqji ugdym4.
Sudetinga organizuoti ivairiq darbo grupiq
veiklq, kolegialq pamokq stebejim4.
Kendia pamokos kokybe ir efektyvumas.
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VEIKLOS PRIORITETAI

l. Kokybi5ka pamoka.

2. Asmenines paZangos uZtikrinimas.

3. Emoci5kai brandaus, fizi5kai aktyvaus ir atsakingai vartojandio piliedio ugdymas.

STRATEGINIAI TTKSLAI IR PROGRAM,OS

II. STRATEGINTU TIKSLU IR PROGRAMU IGYVENDINIMAS

I strateginis tikslas II strateginis tikslas
Mokiniq pasiekimq gerinimas Mokyklos kultiiros pletojimas ugdant mokiniq

etnines vertybes, skatinant sveik4 gyvensen4
ir atsaking4 vartoiim4.

I programa I programa
Ugdymosi kokybes gerinimas siekiant
asmeninds paZangos.

Etniniq vertybiq ugdymas.

II programa
Fizinio aktyvumo ir atsakingo vartojimo
skatinimas.

Strateginis til<slas

1. Mokiniq pasiekimq gerinimas.

Veiklos kriterijus
Mokiniq, igijusiq pagrindini i5silavinim4, dalis.
Mokiniq, gaunandiq jiems reikaling4
individualiE pedagoging, socialing, informacing
pagalbq dalis. Socialinio emocinio ugdymo
veiklq tgstinumas mokykloje.
Mokiniq sudariusiq individualius planus (IP)
planus, dalis.
Mokiniq pasiekusiq patenkinam4, pagrindinf ir
auk5tesn[ji pasiekimq lygi, dalis.
PUPP iSlaikiusiq mokiniq dalis (ne maZiau 86
proc.).

Programos
pavadinimas

Ugdymosi kokybds gerinimas siekiant asmeninds paZangos,I programa

Bendra informacija
apie programq.

Programa skirta auk5tesniq ugdymo ir ugdymo(si) rezultaq
uZtikrinimui.

Ugdymo turini pritaikyi taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo
poreikius ir i5gales brgstq kaip asmenybe, ugdytgsi pilieting ir tauting
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savimong, igyfq kompetencijq, bltinq tolesniam mokymuisi ir prasmingam,
aktyviam gyvenimui Siuolaikineje visuomendje, gebetq atpaZinti savo
emocijas ir jas valdyi siekiant asmeninds paZangos.

Mokejimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis mokytis ir
atkaklus uZsibreZto tikslo siekimas, atsakomybd uZ savo mokym4si; gebejimai
planuoti ir apmEstyti mokymosi proces4 ir reniltatus, i5sikelti pamatuotus
tolesnius uZdavinius, pasirinkti mokymosi b[dus; savo stiprybiq ir tnrkumq
Zinoj imas, domejimasis mokymosi pasirinkimo galimybemis.

Ugdymo(si) prieinamumas. Mokiniq socialinio emocinio ugdymo
(toliau - SEU) stiprinimo tgstinumo uZtikrinimas mokykloie.

Programos til<slai.
Tilrs lq i g,w en dinim o krit er ij ai.
UZdavinirl jgnendinimo priemones.
Vertinimo kriterijai.

Laukiamas tikslo

i gn endinimo rezu ltatas
( s ieh ina kriterij aus re ikimi)

Tikslo
jg,'vendinimo
laikas /
terminas,
atsakingi
wkdytoiai

Tikslas 1.1. Vertinimo kriterijus
(rezultato)

Ne maZiau 85 proc. pamokq
bus naudojami inovatyv[s
ugdymo metodai,
informacines technologijos,
planSetes, interaktyvus
ekranas, edukaciniai robotai

,,Proton'o del to geres
pamokq kokybe, mokiniq
isitraukimas i veiklas.
90 proc. mokiniq gaus

efektyvi4 ir savalaikg
pagalb4 (tiek gabls, tiek
turintys mokymosi
sunkumq). IT mokytojai ves

,,Little Wizards"
uZsiemimus.
Ne maZiau 90 proc. mokytojq
dalinsis patirtimi, isys
kompetencijq, reikalingq
veiksmingam ir mokiniq
poreikius atitinkandiam
ugdymui organizuoti,
stiprins savo SEU
kompetencijas siekiant
asmeninds ir mokinio
paZangos.

Mokiniams sudarytos lygios
galimybes i dalykines
konsultacijas.
Organizuojamos aktyviosios
pertraukos siekiant SEU.
Organizuojami tevq
susirinkimai ir individualls

2022-2024 m.

Mokyklos
vadovyb6,
mokyklos
mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai.

Klasiq
aukletojai,
mokytojai.

UZtikrinti ugdymosi
kokybg gerinti
mokiniq pasiekimus.

Mokiniq, darandiq
individuali4 paLang4,
dalis. Mokiniq,
pasiekusiq auk5tesnf
metini ivertinim4, dalis.

UZdavinys 1.1.1. Vertinimo kriterijus
(produkto)

Stiprinti mokiniq
atsakomybg uZ savo
mokymqsi.

Mokiniq, darandiq
individuali4 paLang4,
dalis.
Praleistq pamokq,
tenkandiq vienam
mokiniui, skaidius.

Priemone 1.1 .1.1.
Reguliariai (ne maZiau kaip 2 refleksijos per m. m.)
organizuoti mokytojq patirties, igyvendinant
individualios mokinio paZangos vertinimo tvark4,
refleksijos susirinkimus ir SEU reflektavimo
susirinkimus.

Priemone 1.1.1.2.
Mokyrnosi motyvacijos stiprinimas per SEU

Priemone 1.1.1.3.
Tev{ globejry' rfipintojq ftraukimas ivaikq
paZangos stebesen4. Skatinti dialog4 su mokiniq
tdvais.
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Priemone 1.1.1.4.
Kolegialus stebejimas integruotq ir atviry pamokq.

Priemone 1.1.1.5.
Visi 3-5 metq vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo
9rup9.

Priemone 1.1.1.6.
Pandemijos metu (esant ekstremaliai situacijai) ar
mokinio Iigos atveju, negalint mokyklos lankyti
ilgesni laikotarpi vykdomas nuotolinis ugdymas.
Mokyto.jai naudojasi platforma TEAMS.
Uidavinys 1.1.2. Vertinimo kriterijus

(produkto)

UZtikrinti mokiniq
pasiekimq ir paZangos

optimalumE ir
pastovum4.

Savivaldaus mokymosi
pamokoje
demonstruojandiq
mokiniq dalis
procentais.

Priemone 1.1.2.1.
Suhxli pamokose palankias sqlygas savivaldZiam,
konstruktyvi am mokymuisi.

Priemone 1.1.2.2.
Teikti mokiniams savalaikg, paveikiE pagalbq.

Priemone 1.1.2.3.
Taikyti pamokose paveikias metodq ir formq

ivairoves strategijas.

pokalbiai su mokiniq tevais /
globejais / r[pintojais. Nesant
galimybes susitikti kontaktu

susirinkimai r,yksta
nuotoliniu b[du.
Daugiau negu 50 proc.
mokytojq ves atviras
pamokas, kolegialiai stebes
pamokas.
UZtikrinamas ugdymo(si)
prieinamumas.
Naudojama virtuali mokymo
aplinka, kuri4 sudaro bendra
sistema ir I ar keletas
skirtingq technologiniq
priemoniq.

Ne maZiau 80 proc. mokiniq
sudarys individualios
paZangos planus ir sustiprins
mokejimo mokytis
kompetencij4, Zinos savo
mokymosi sunkumus ir
Zinos, kaip juos sprgsti.

Ugdymo procesas
individualizuojamas I
pritaikomas pagal poreiki
visiems mokiniams.

Mokyojai.

Mokyklos
bendruomen6.

Direktorius,
mokyklos
mokytojai,
klasiq
aukletojai.

Strateginis til<slas

2. Mokyklos kulturos ivaizdLio pletojimas
ugdant mokiniq etnines vertybes ir skatinant
mokiniq sveik4 gyvensen4 ir atsaking4
vartojim4.

Veiklos kriterijus
Mokiniams suteiklos galimybes pastebeti
etnines vertybes kasdieniniame gyvenime,
siejant ugdym4(si) su kurybine veikla. Tevai
sudominami etnine kultiira ir skatinami
dalyvauti tradicinese Sventdse, lankyti etnines
kulhlros renginius.
S katinami s ve ikatinimo/p esd iqj q zy giai (j auni ej i
turistai), judumo populiarinimas, sveikos
gyvensenos renginiai.
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Programos
pavadinimas

Etniniq vertybiq ugdymas, I programa

Bendra informactj a apie
programq.

Mokiniai, atsiZvelgiant ijq amZiaus galimybes ir poreikius, paZlsta ir
vertina savo kra5to etning kultur4, suvokia save kaip tos kulfiros
puoseletoj4, ugdosi pasididZiavim4 ja. Siekiama, kad etr:ines kulttiros
vertybes taptq mokiniq savastimi. Sudaromos s4lygos, kuo daugiau
patirti, patiems i5gyventi bei meginti iSreik5ti.

Programos til<slai.
Tilrs I q j gn en dinimo lcriterij a i.
UZdavini4 igtvendinimo priemones.
Vertinimo kriterijai.

Laukiamas til<slo

lgnendinimo rezult atas
(siektina kriteij aus reikime)

Til<slo

ignendinimo
laikas /
terminas,
atsakingi
vykdytoiai

Tikslas 1.1. Vertinimo kriterijus
(rerultato)

100 proc. mokiniq
skatinami dalyvauti
etnokulturos renginiuose.
70 proc. Seimq isitraukia i
mokyklos organizuojamus
etninius renginius.

100 proc. pradinukq, 50
proc. 5-10 kl. mokiniq,
dalyvaujandiq integruotose
etnokulhrros pamokose bei

ivairiose paZintinese
ekskursijose, edukacijose,
kuriose sudarytos s4lygos

igyti etnines k[rybos Ziniq
ir gebejimq.

Lietuviq k. mokytojos.

2022-2024
m.

m.

Lietuviq kalbos
ir literat[ros,
dailes, muzikos,
technologijq
mokytojai,
klasiq
aukletojai.

Lietuviq kalbos
ir literat[ros,
dailes, muzikos,
technologijq
mokyojai,
klasiq
aukletojai

Siekti, kad mokiniai
paLini4 ir veftinq
gimto kra5to etning
kult[rq, suvoktq save
kaip tos kult[ros
puoseletojq, ugdyqsi
pasididZiavim4 ja.

Dalis mokiniq,
skatinamq dalyvauti
etnokulttiros
renginiuose.
Dalis Seimq,

isitraukusiq i mokyklos
organizuojamus
etninius renginius.

Uidavinys 1.1.1. Vertinimo kriterijus
(produlao)

Skatinti mokinius
palinti etning kulmr4
per ivairi4 savirai5k4.

Organizuotq
edukaciniq isr.ykq
skaidius bei jose
dalyvavusiq mokiniq
dalis.
Mokiniq, dalyvavusiq
rajoniniuose ir
nacionaliniuose
etnokultriros
konkursuose bei
projektuose, skaidius ir
mokiniq pasiekimai.

Priemone 1.1.1.1.
Etninio ugdymo integruotos
pradinukams ir vyresniems

pamokos

Priemone 1.1.1.2.
PaZintines ekskursi j os, etnokult[rines edukacij o s

Priemone 1.1.1.3.
Dalyvavimas rajoniniuose ir nacionaliniuose
konkursuose ir projektuose (etnokult[ros
olimpiada, moksleiviq lietuviq liaudies atlikejq
konkursas ,,TRAMTATULIS" ir kt.)
UZdavinys 1.1.2. Vertinimo

broduHo)
kriterijus



Vykdyti etnokulhrinius
projektus.

Organizuotq
bendruomen6s
etnokulturiniq proj ektq
skaidius ir kokybe, jose
dalyvavusiq mokiniq ir
iu Seimq dalis

Priemone 1.1.2.1.
PaZintines pamokos, klases
neformalaus ugdymo bfireliq
nagrinejant etnokult[rines temas.

valandeles,
uZsiemimai

Priemone 1.1.2.2.
Kupi5ken i5kos tarmes popiete, skirta Auk5tai tij os
regiono 700-mediui * kovo men.

Priemone 1.1.2.3.
Susitikirnas su etnokultriros tyreju, gamtos
mokslq daktaru Jonu Albertu Naktiniu - kovo
m6n.
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Iki l0 mokiniq,
dalyvavusiq etnokulhros
konkursuose bei
projektuose, igys
etnokulhrines rai5kos
gebejimq

Lietuviq kalbos
ir literattlros,
dailes, muzikos,
technologijq
mokyojai,
klasiq
aukletojai

Bus ugdomos dorovinds ir
estetines nuostatos.
Dalyvaus iki 80 proc.
mokiniq.
Puoselejama
bendruomenes
etnokulttlrine tradicija; jos
puoselejime dalyvaus ne
maLiau 50 proc. mokiniq ir
50 proc. Seimq.

Atsakingos
lietuvitl kalbos
ir literatlrros
rnokytojos,
muzikos
rtokytojos,
bibliotekininke

Programos
pavadinimas

Sveikos g)ryensenos ir atsakingo vartojimo skatinimas, II
programa.

Bendra informacij a apie
programq.

Skatinamas mokiniq fizinis aktyvumas, judumo populiarinimas, sveikos
gyvensenos renginiai, atsakingas vartojimas, iniciatyvos skirtos
aplinkos tvarkymui bei atliekq rinkimui.

Programos til<slai.
Tiks lry i gyv en dinim o lcr i t er ij a i.
Uidaviniq ignendtnimo priemones
Vertinimo kriterijai.

Laukiamas tikslo
i g,w e ndinimo r ezul t at as
(s i ektina kri t e ij aus r eikim i)

Tikslo

ignendinimo
laikas /
terminas,
atsakingi
vykdytojai

Tikslas 1.1. Vertinimo kriterijus
(rezultato)

Aktyviai sportuojandiq
vaikq ir jaunimo skaidius
i5augs iki 50,
besimank5tinandiq Zmoniq

2022-2024 m.
m.

Fizinio ugdymo
mokytojai,
klasiq aukletojai

Skatinti judejim4. Sudarytos s4lygos
vaikams ir jaunimui
sportuoti. Aklyviai
sportuojandiq nariq
skaidiaus augimas.

UZdavinys 1.1.1. Vertinimo kriterijus
(produho)

Organizuoti fizinio
aktyvumo renginius
vaikams ir jaunimui.

Aktyviai spornrojandiq
vaikq ir jaunimo
skaidiaus augimas

Priemone 1.1.1.1
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Atsakingas uZ programq vykdymq mokyklos direktorius Gintaras Pa5kauskas.

PRITARTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos tarybos
2022m. vasario 3 d. posedZio
protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 2)

Vykdyti judejimE skatinandius neformaliojo
ugdymo uZsiemimus (turistq, judrirdrl Zaidimq,
dviratininkg, krep5inio blreliai).

skaidius padides nuo 40 iki
60.

30 procentq 5-10 kl.
mokiniq itraukiami i
pesd iqj q Ly gitl proj ektus.

100 procentq 5-10 kl.
mokiniai dalyvauja
integruotose atsakingo
vartojimo pamokose.

100 proc.
bendruomenes
dalyvavimas
surinkime.

mokyklos

el. atliekq

Jaunqjq turistq
blrelio vadovai

Mokyklos
bendruomend

Technologijq
mokytojai

Priemone 1.L1.2.
Teikti ir igyvendinti jaunqjq turistq pesdiqjq !ygiq
projektus.
Uidavinys 1.1.2. Vertinimo kriterijus

(produkto)

Skatinti
vartojim4.

atsaking4 Mokyklos
bendruomenes

lsitraukimas i el.
atliekq surinkimq
(surinktq atliekq
kiekis).
Mokiniq dalyvavimas
atsakingE vartojim4
skatinandiose
pamokose.
Galimybes mokiniams
gilinti ir tikrinti Zinias
uZklasineje
aplinkosaugineje
veikloj e (dalyvauj andiq
mokiniq skaidiaus
augimas)

Priemonel.l.2.l.
Organizuoti elektronikos ir elektronin6s irangos
atliekq bei panaudotq baterijq rinkim4 i5
gyventoiq.
Priemone 1-1.2.2
Skatinti daugkartini daikq naudojim4,
organizuoti jq gaminimo dirbtuves, integracija i
technologijos pamokas.

Priemone 1.1.2.3
Mokiniq dalyvavimas aplinkosauginiuose
burel iuose, olimpiadose, konkursuose,
projektuose.

30 proc. mokiniq
itraukiami iuZklasing
aplinkosauging veikl4.

Gamtos dalykq
mokytojai,
klasiq aukletojai
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