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PRITARTA 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 30d. 

sprendimu Nr. T-127 

 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Birutės g. 26, LT62151, Alytus, tel. (8 315) 74 437.  

Mokyklos internetinis puslapis  www.senamiestukas.lt.   

Elektroninis paštas mokykla@senamiestukas.lt 

Mokyklos tipas – bendrojo ugdymo.  

Mokyklos grupė – pradinė mokykla. 

Vykdomos bendrojo ugdymo programos: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo.  

Mokinių skaičius 2019 m. sausio 1 d. 1 – 4 klasėse 270, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 

20. 

         2019 m. rugsėjo 1 d. 1– 4 klasėse 272, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20. 

 

Bendras mokyklos darbuotojų skaičius: 

2019-01-01 – 41 darbuotojas.  

2019-12-31 – 40 darbuotojų. 

 

 II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Įgyvendinant mokyklos 2019 – 2021 metų strateginio plano tikslo tikslą – ugdymo 

aplinkos ir mokymo(si) galimybių plėtojimas, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui saugiai 

ugdytis, pasiekti pažangą  ir pasirengti mokytis aukštesnėje pakopoje pasiekti rezultatai: 

1.1.  Mokykloje ugdomų mokinių skaičius – 292. 

1.2.  Individualią pažangą pasiekusių mokinių dalis – 100 %. 

1.3.  Mokyklos neformaliojo švietimo veiklose dalyvavo 75% mokinių. 

1.4.  Ketvirtų klasių mokinių NMPP vidutiniškai surinktų taškų dalis 70,4–80. 

1.5.  Socialinę paramą gavusių mokinių skaičius –18. 

1.6.  Modernizuotų, interaktyviomis lentomis aprūpintų klasių patalpų skaičius – 13. 

1.7.  Mokinių skaitmeninio raštingumo ugdymui naudojama 30 planšetinių, 29 nešiojami  

kompiuteriai. 

1.8. Veikia bevielis internetinis ryšys. 

1.9. Pritrauktos paramos lėšos – 3,0 tūkst. eurų. 

 

2.  Mokyklos 2019 m. plano uždavinių  įgyvendinimo rodikliai. 

 

1. Uždavinys. Stiprinti mokymosi motyvaciją ir mokymąsi mokytis organizuojant aktyvias 

patrauklias mokymosi veiklas 
 

Priemonės  Priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo teikimas  ugdymo planų įgyvendinamas 

                    Mokinių saviraiškos ir pažintinių poreikių tenkinimas 

 

http://www.senamiestukas.lt/
mailto:mokykla@senamiestukas.lt
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Vertinimo kriterijai  2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdomų 

vaikų skaičius. 

20 Pasiektas  

Pagal pradinio ugdymo programą 

besimokančių mokinių skaičius 

279 272 

Ketvirtokų NMPP testuose vidutiniškai 

surinktų taškų dalis. 

70 70,4–80 

Neformaliojo švietimo veiklas mokykloje 

lankančių mokinių skaičius. 

  80 % 100% 

75 % 

Organizuojama kultūrinė pažintinė veikla. 

Edukacinės pamokos kiekvienai klasei. 

Ne mažiau 

4 pamokos 

5 –6 

Dalyvavimas „Lyderių laikas 3“ projekte. 

Mokinių mokymo (si) mokytis, planuoti savo 

mokymąsi veiklos pamokose. 

4 klasių mokinių 

gebėjimai, planuoti savo 

mokymąsi 

Iš dalies pasiekta. 

Geba 40%  

mokinių. 

Integruojamos projekto „Informatika 

pradiniame ugdyme“ veiklos. 

Visose klasėse vykdomos 

projekte numatytos 

veiklos 

Pasiekta  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių poreikių tenkinimas 

Logopedo pagalba 

teikiama 40 mokinių. 

Pasiekta. 

Teikiama pagalba 100% 

mokinių, kurie turi 

vidutinius ir didelius  

spec. poreikius. 

Iš dalies pasiekta. 

80% 

Priemonė  Pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimas 

Vertinimo kriterijai 2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

Mokykloje organizuojami seminarai,  mokymai 

„Grįžtamojo ryšio poveikis mokinių 

vertinimui“. 

Seminaruose,  

mokymuose dalyvauja 

100%.  

Mokymų metu įgytas 

žinias  stebėtose veiklose  

taiko 80 %  mokytojų. 

Pasiekta  

 

Taikė 74% 

Mokytojų  bendradarbiavimo ir kvalifikacijos 

sklaidos veikla „Kolega– kolegai“. 

Kiekvienas mokytojas 

veda kolegoms  ne mažiau 

kaip 3 pamokas ir stebi 6 

pamokas per metus. 

Iš dalies pasiekta  

87 % mokytojų 

Metodo „Pamokos studija“ pažinimas, 

mokymasis taikyti praktikoje. 

Veikloje dalyvauja 25 %  

mokytojų. 

Iš dalies pasiekta  

20% 

2. Uždavinys Telkti mokyklos bendruomenę, plėtoti ir stiprinti lyderystę. 

Priemonė Partnerystės ir bendruomeniškumo stiprinimas 

Vertinimo kriterijai 2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

Organizuojamos bendros veiklos  tėvai – vaikas 

– mokytojai. 

Tėvų profesijų pristatymai, vedamos pamokos, 

veiklos klasėse. 

Visose klasėse ne mažiau 

kaip 2 bendros veiklos.  

Per metus vyksta ne 

mažiau kaip trys tėvų  

vedamos pamokos ar 

veiklos. 

Pasiekta  

Mokinių aktyvumo, lyderių – pagalbininkų 

ugdymas, savanorių klubo veikla. 

Mokinių aktyvas teikia 3-

4 iniciatyvas. Padeda kurti 

edukacines aplinkas. 

6 teminės dienos, 

2 edukacinės 

aplinkos 
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Mokyklos diena tampa aktyvios visos 

mokyklos bendruomenės veiklos diena. 

Vykdoma bendra visos 

mokyklos bendruomenės 

veiklos diena. 

Pasiekta 

 

Priemonė Bendradarbiavimas su šeima siekiant vaiko mokymosi pažangos. 

Vertinimo kriterijai  2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

 

Dvišaliai, trišaliai susitikimai aptariant vaiko 

mokymosi poreikius, lūkesčius.  Mokinių  

pažangos aptarimas. 

100 %  mokinių tėvų ne 

rečiau kaip 2 kartus per 

metus dalyvauja 

susitikimuose. Kaupiami 

mokinių pasiekimų 

aplankai. 

Dalyvavo 98 % 

mokinių  tėvų. 

Pedagoginis tėvų švietimas Teminiai tėvų 

susirinkimai klasių 

koncentruose. 

Adaptacijos apklausose 

dalyvauja 80% mokinių 

tėvų. 

Pasiekta 

 

Vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas Mokyklos pažangos 

įsivertinimo apklausoje 

dalyvauja ne mažiau 60% 

mokinių tėvų 

Pasiekta - 69% 

3. Uždavinys. Kurti saugią, modernią, teikiančią pagalbą ugdymo (si) aplinką. 

Priemonė. Ugdomas mokinių emocinis intelektas, stiprinamas klasių bendruomeniškumas 

užtikrinant kiekvieno saugumą ir gerą savijautą mokykloje. 

Vertinimo kriterijai  2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

Skiriamos valandos pamokoms mokinių 

socialinių įgūdžių ir geranoriškų tarpusavio 

santykių ugdymo veiklai. 

35 valandos kiekvienoje 

klasėje 

Pasiekta  

Vykdomi mokinių adaptacijos ir savijautos 

mokykloje tyrimai. 

Mokykloje saugiai 

jaučiasi 98% mokinių. 

Iš dalies pasiekta 

88% mokinių 

Įgyvendinamos žalingų įpročių prevencijos  ir 

sveikos gyvensenos ugdymo programos. 

Organizuojamos programų „Sveikatiada“, 

„Antras žingsnis“, „Zipio draugai“ veiklos. 

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius 100%. 

Pasiekta  

Dalyvaujama  vaisių vartojimo skatinimo ir 

pieno produktų vartojimo vaikų švietimo 

įstaigose programose. 

Dalyvaujančių mokinių 

skaičius 100%. 

Pasiekta 

Priemonė. Mokymosi aplinkų atnaujinimas ir aprūpinimas  naujomis mokymosi 

priemonėmis. 

Vertinimo kriterijai  2019 metų planas Pasiektas 

rezultatas 

Mokiniai aprūpinami naujais vadovėliais, 

mokytojai metodinėmis priemonėmis. 

Papildomas bibliotekos fondas. 

 

Nuperkami nauji 4 klasei 

lietuvių kalbos ir 3 klasei 

anglų kalbos vadovėliai. 

Pasiekta  

Aprūpinama  naujomis mokymo priemonėmis, 

sportiniu inventoriumi, edukaciniais žaidimais. 

Įsigyjami 6 nauji  

kompiuteriai, planšetinių 

kompiuterių komplektas 

vienai klasei. 

Įsigyti 3 nauji 

kompiuteriai.  

Gauta pagal 

panaudą 14 

nešiojamų 

kompiuterių 
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Patalpų remonto darbai. Atnaujinama 4 klasių 

grindų danga.  

Pasiekta  

Įrengtas 

psichologo 

kabinetas, 

atnaujinti baldai 

1b klasėje, 

raštinėje, anglų 

kalbos klasėje. 

Pakeičiamas apšvietimas 2 

klasių patalpose. 

Nepasiekta 

Saugios, užtikrinančios  higienos normų 

reikalavimus, aplinkos kūrimas. 

Ūkinės išlaidos. 

Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius – 9,25. 

Pasiekta  

 

3. Neformaliojo švietimo organizavimas 

 

 Neformaliajam švietimui 1–4 klasėse panaudotos visos 24 valandos, finansuojama 11 

neformaliojo švietimo programų veikla. Mokyklos organizuojamas neformaliojo švietimo programas 

lankė  195 mokiniai,  72 %  pradinių klasių mokinių.  

Miesto neformaliojo švietimo įstaigas ir NVŠ veiklas lankė 199 mokiniai.  

Neformaliojo švietimo veiklose nedalyvavo 4 mokiniai. 

 

Mokinių pasiekimai (olimpiados, konkursai, varžybos ir t. t.) 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Rezultatai Mokinių 

skaičius 

1. Nacionalinis loginio mąstymo konkursas Ministro padėkos raštai 2 mokiniai 

2. Tarptautinė olimpiada „Kings 2019“ 

pavasario ir rudens sesijos 

Diplomai 25 mokiniai 

3. Tarptautinis konkursas „Kengūra 2019“ 

 

Matematika Alytaus miesto geriausių 

mokinių dešimtuke 

2 mokiniai 

Lietuvių kalba Sidabrinis diplomas 

Oranžinis diplomas 

1 mokinys 

3 mokiniai 

Anglų kalba Auksinis diplomas  

Sidabrinis diplomas  

Oranžinis diplomas  

3 mokiniai 

4 mokiniai 

2 mokiniai 

4. Edukaciniame konkurse „Olympis 2019 - 

Pavasario sesija“ „Rudens sesija“ 

Diplomai  154 mokiniai 

Medaliai  14 mokinių 

5. Regioninis piešinių konkurse „Aš - europietis“ II vieta 1 mokinė 

6. Respublikinis konkursas „Aš tavo gimtinė“ III vieta 1 mokinys 

7. Alytaus miesto ketvirtų klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

I vieta 1 mokinys 

8. Šachmatų varžybos  II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

9. Kvadrato varžybos  II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

10. Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ II vieta mieste Mokyklos 

komanda 

11. Alytaus miesto vaiko ir mamos dienos centro 

KUTIS konkursas „Ridu ridu 2019“ 

I vieta mieste Klasės 

komanda 
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Mokyklos savivaldos institucijos, jų veikla 

 

Mokykloje veikia mokyklos taryba ir tėvų aktyvas, mokytojų taryba, mokytojų metodinė 

grupė, klasių tėvų komitetai. Mokyklos taryba atstovauja mokyklai miesto savivaldybėje, inicijuoja 

mokyklos bendruomenės ir miesto bendruomenės bendradarbiavimą, nustato mokyklos veiklos 

perspektyvas, aktyviai dalyvauja svarstant mokyklos gyvenimo aktualijas. Mokytojų taryba sprendžia 

profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus, inicijuoja pasidalinimą gerąja patirtimi. Mokytojų 

metodinės grupės veikla skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja 

pedagogine patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija. 

Mokinių lyderystė ugdoma per neformaliojo švietimo veiklą, sutelktas mokinių aktyvas.  

Mokinių aktyvas įsitraukė į mokyklos renginių, įvairių veiklų planavimą, organizavimą, mokyklos 

erdvių planavimą ir apipavidalinimą. 

 

Popamokinės veiklos organizavimas mokykloje  

(svarbiausi renginiai, konkursai, varžybos) 

 

 Valstybinių švenčių – Vasario 16-osios, Kovo 11-osios – paminėjimo renginiai. 

 Akcija Sausio 13-ajai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“. 

 Projektinės veiklos: „Gera kurti kartu“, „Tvirta šeima – stipri tauta“, „Nei dienos be 

mankštos“, „# Beactive - Judėk ir šok 2019“. 
 Organizuotos Tolerancijos diena, Nuoširdumo savaitė, veiklos mokiniams ir tėvams 

patyčių prevencijai „Draugystė užkrečiama“. 
 Labdaros akcija „Iš širdies į širdį“, projektas „Tvirta šeima – stipri tauta“.  

 Mokyklos diena ir  bendruomenės vakaras. 

 Šventės klasių bendruomenėse.  Abėcėlės šventės. Kalėdinės vakaronės. Motinos dienos 

ir šeimos dienų paminėjimas. Sportinės veiklos vakarai, savaitgaliai. 

 Ketvirtokų išleistuvės. 

 Sportinės veiklos dienos. 

 Pirmokų krikštynos. 

 Bendros kūrybinės–projektinės veiklos su lopšeliu darželiu „Pušynėlis“, „Drevinuko“ 

mokykla-darželiu, Likiškėlių, Šaltinių progimnazijomis, Dzūkijos mokykla,  Adolfo Ramanausko – 

Vanago gimnazija. 

  

Kita neformali/popamokinė veikla 

 

Mokyklos liaudies šokių kolektyvas „Senamiestukas“ dalyvavo vaikų ir jaunimo 

tarptautiniame liaudies meno  festivaliuose „Ateik, saulute, su pyragais“, „Atvažiuoja Kalėdos“. 

Mokyklos šokių kolektyvas atstovavo Alytaus miestą šokių festivalyje „Šv. Ivano dienos“ Vengrijoje 

ir buvo įvertintas prizine taure. Jaunučių choras dalyvavo Alytaus miesto dzūkų dainų dienoje.  

 

Prevencinė veikla ir renginiai 

 

Prevencinės veiklos kryptys: saugios ugdymosi aplinkos kūrimas, mokinių  socialinių ir 

bendravimo įgūdžių tobulinimas, smurto, patyčių  ir žalingų įpročių  prevencija. 

             Visa prevencinė veikla integruojama į ugdymo procesą. Mokinių tarpusavio santykių 

gerinimui vykdomos socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai“, „Antrasis žingsnis“, SEU 

olimpiada „Dramblys“. Kiekvienoje klasėje vyksta savaitinės pamokos „Aš – tu – mes“, skirtos  

mokinių emocinio intelekto ugdymui, geranoriškų tarpusavio santykių ugdymo ir prevencinės veiklos 

integravimui. Socialinė pedagogė ir psichologo asistentė teikė pagalbą mokiniams, jų tėvams ir 

mokyklos darbuotojams. Pagalbos mokiniui specialistės vedė užsiėmimus mokiniams „Mokinio 

teisės ir pareigos“, „Kaip valdyti savo jausmus ir pyktį“. 

Ugdomosiose veiklose buvo integruojami žalingų įpročių prevencijos ir sveikatos ugdymo 

užsiėmimai, projektinė veikla „Sveikatiada“. Bendradarbiaujant su policijos, priešgaisrinės tarnybos 

specialistais vyko saugaus eismo, elgesio prie vandens telkinių pamokos „Išvenkime pavojų“. Į 
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prevencinę veiklą įtraukiami mokinių tėvai, bendradarbiaujama su Alytaus miesto visuomenės 

sveikatos biuru  ir kitomis institucijomis. 

 

Vasaros stovyklos 

 

Mokykloje vasaros atostogų laikotarpiu mokiniams buvo sudarytos galimybės lankytis 

mokyklos bibliotekoje, sporto salėje, parengta ir įgyvendinta mokinių vasaros atostogų turiningo 

laisvalaikio užimtumo programa mokykloje. Dienines vasaros laisvalaikio užimtumo stovyklas 

mieste lankė 5 mokiniai. 

 

Bibliotekos veikla 

 

Mokyklos bibliotekoje vyko teminės pamokos, projektinė veikla „Matutis mano širdyje“, 

adventiniai skaitiniai „Žiemos pasaka“, organizuota akcija „Padovanok knygą mokyklos bibliotekai“. 

Kiekvieną mėnesį bibliotekoje vyko teminės, mokinių kūrybinių darbų, knygų iliustracijų parodos. 

2019 metais bibliotekos fondas papildytas naujais lietuvių kalbos vadovėliais ketvirtoms klasėms (75 

komplektai) ir anglų kalbos vadovėliais trečioms klasės (72 komplektai) už 1294 eurus. Įsigyta 

grožinė literatūra už 683 eurus. 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla 

 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla vyko pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

veiklos planą. Įvyko 8 posėdžiai, kuriuose komisija analizavo specialiųjų poreikių mokinių poreikius, 

teikiamą pagalbą ir mokymosi pažangą. Komisijoje sudaryti pagalbos planai 2 mokiniams. 

Minimalios priežiūros priemonės mokiniams nebuvo taikomos. Buvo vykdomi pirmokų adaptacijos, 

klasių mikroklimato tyrimai. Jų rezultatai aptarti mokytojų metodinėje grupėje, teiktos 

rekomendacijos. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita  pristatyta Mokytojų tarybos posėdyje.  

 

 

III. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

 Mokymo 

priemonėms ir 

vadovėliams 

Kvalifikacijos 

kėlimui 

Mokinių 

pažintinei 

veiklai 

Informacinių  

technologijų 

prekėms ir 

paslaugoms 

Ilgalaikio 

turto 

įsigijimui 

Iš 

viso 

Skirta lėšų 6,1 2,3 1,2 2,1 0 11,7 

Panaudota 

lėšų 

8,6 1,7 1,2 2,1 0 13,6 

 

Ugdymo aplinkai skirta 111,8 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės lėšų.  

Vieno mokinio išlaikymui skirta 1406,5 Eur mokymo lėšų per metus. 

Iš viso mokyklai skirta 523,9 tūkst. Eur.  

 

2019 metais gautas papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto, programos, konkurso arba kitokios 

paramos (fondai, ministerijos, ambasados ir t. 

t.) pavadinimas 

Finansinės 

arba kitokios 

paramos 

išraiška tūkst. 

Eur 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1. Biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos (patalpų 

nuoma ir švietimo įstaigos paslaugos) 

0,8 Mokyklos aplinkos 

išlaikymui 
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2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, 

programa ,,Pienas vaikams“ 

3,9 Mokinių sveikos 

mitybos ugdymui pieno 

produktai 

3. Programa „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

3,2 Mokinių sveikos 

mitybos ugdymui 

vaisiai, daržovės 

4. 2 proc. gyventojų pajamų mokestis paramai  2,9 Mokyklos ugdymo 

aplinkos gerinimui, 

mokinių skatinimui 

                                                     Iš viso: 10,8   

 

Informacinių komunikacinių technologijų bazė 

 

Pagal panaudos sutartį iš UPC gauta 14 nešiojamų kompiuterių, 2 vaizdo projektoriai. 

 

2019 m. įsigyta nauja kompiuterinė technika Kiekis vnt. 

Nešiojami kompiuteriai  2 

Stacionarus kompiuteris 1 

 

 

IV. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR PAVĖŽĖJIMAS 
 

Socialinė parama mokiniams 

 

Nemokamus pietus 2019-01-01 gavo 18 mokinių.   

                                2019-12-31 gavo 18 mokinių 

Per  2019 m. mokinio reikmėmis aprūpinti 16 mokinių. 

 

Pavėžėjimas 

 

Iš kitų savivaldybių  į mokyklą važinėjo 46 mokiniai.  Per 2019 metus 6 mokiniams 

kompensuotos važiavimo maršrutiniais autobusais ir privačiu transportu išlaidos. Sumokėta 1295  

eurai per metus. 

 

 

V. VADYBA IR LYDERYSTĖ 
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Mokyklos vadovai 

 

 Mokyklos direktorė Aldona Marijona Karalevičienė iki 2019 m. rugsėjo 1 d.  

            Nuo 2020 sausio 2 d. – Jolita Petkevičienė. 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė. 

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Ališauskienė. 

 

Įstaigos veiklos kokybės išorinis vertinimas  ir įsivertinimas 

 

2019 m. mokyklos veiklos išorinis vertinimas nebuvo atliktas.  

2019 m. atlikus mokyklos vidaus įsivertinimą buvo analizuojamas rodiklis 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas  
Rodiklis susietas su mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymu ir rodikliu  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

 

Stipriosios veiklos 

 Visų mokyklos mokytojų stebėtose veiklose taikomi mokymosi  bendradarbiaujant 

metodai.  

 Dauguma mokytojų parenka įdomias, skatinančias smalsumą, intriguojančias mokymosi 

veiklas, užduotis. 

 Mokymosi veiklos organizuojamos įvairiose aplinkose, siejamos su mokinių patirtimi, 

poreikiais. Elektroninių pratybų panaudojimas. 

 Mokinių gebėjimų panaudojimas užduočių parengimui, veiklų pristatymui savo ir kitose 

klasėse (vyresnysis draugas – mokytojas). 

 Aktyvai naudojamos IKT priemonės (nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai). 

 Mokymasis vertinti savo ir draugų veiklą, darbus. 

 Mokymosi veiklose dalyvauja mokinių tėvai, socialiniai partneriai. 

 Mokykla didžiuojasi mokinių pasiekimais, jie viešinami. Mokiniai motyvuojami, 

skatinami apdovanojimais padėkos raštais, prizais. 

 Mokiniai skatinami išvykomis, edukacijomis už aktyvias veiklas, lyderystę, 

neapsiribojama akademiniais ar sportiniais pasiekimais. 

 Bendradarbiavimas su mokinių tėvais,  sistemingas dvišalių ar trišalių susitikimų 

organizavimas. 

 

Tobulintinos veiklos 

 Mokinių įtraukimas į mokymosi  veiklų, siekiamų rezultatų pamokoje, laiko  planavimą. 

 Mokinių savistabos, įsivertinimo veiklos organizavimas. 

 Integracinės pamokos taikant tarpklasines veiklas. 

 Pozityvaus mokinių ir tėvų požiūrio į klaidas formavimas. 

 

Pasiūlymai veiklos tobulinimui 

 Vykdyti gamtamokslinių eksperimentų dieną koncentruose. 

 Stiprinti mokinių tarpklasinį bendradarbiavimą.  Mokinių paruošas temas, projektines 

veiklas pristatyti  kitai klasei. 

 Mokytojų veikloje Kolega- kolegai taikyti  „Pamokos studijos“ metodą. 

 Tęsti pakoreguotą mokinių savistabos ir įsivertinimo sistemingą  veiklą klasėse. 
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2019 m. tobulintos 

veiklos rodiklis  

2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

Pasirinktos veiklos 

tobulinimo poveikis  

mokyklos pažangai  

Stiprėjo mokytojų kolegialus mokymasis  kuriant mokinių savistabos 

metodiką. Savistabos ir įsivertinimo veikloje dalyvavo 100% mokinių.  

Trišaliuose susitikimuose planuojant ir analizuojant mokymosi 

pažangą dalyvavo 70%  2–4 klasių mokinių. 

Poveikis mokinio 

brandai, pasiekimams ir 

pažangai 

Apklausos duomenimis 6% daugiau mokinių tėvų teigia, jog mokykla 

padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą. 

 NMPP  ketvirtokų patikros rezultatų ataskaitoje  mokėjimo mokytis 

rodiklis lyginant su 2018 m. padidėjo  0,2.   

Mokinių vidutiniškai surinkti pasaulio pažinimo  taškai padidėjo 10 %, 

skaitymo 8 %,  rašymo 5%. 

 

Socialiniai partneriai  
 

Mokykla bendradarbiauja su miesto, šalies ir užsienio švietimo įstaigomis, pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo veiklas organizuojančiomis institucijomis. Naujų sutarčių su socialiniais 

partneriais 2019 m. nesudaryta.  

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Tarptautiniai partneriai – Ekseterio (Didžioji Britanija) švietimo įstaigos: Clyst Heath 

Primary School, Alphington Primary School, Pinhoe CE Primary School, The Topsham School, 

Bishopsteignton Primary School. 

Kiti projektai ir programos 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

1. ES finansuojamas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ 

2. ES finansuojamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ 

3. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ 

4. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“ 

5. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio 

aktyvumo ugdymui 

6. Kultūros paso edukacinės veiklos 

6. Respublikinė projektinė veikla „Laimingas vanduo“ 

 

VI. SVARBIAUSI MOKYKLOS METŲ PASIEKIMAI,  LAIMĖJIMAI,  POKYČIAI, 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI  

 

1. Aukšti ketvirtų klasių mokinių pasiekimai vykdant NMPP standartizuotus testus, mokinių 

surinktų standartizuotų taškų vidurkis ženkliai viršija respublikos mokinių surinktų taškų vidurkį.  

2. Mokykla apdovanota Sveikatiados vėliava už sveikos gyvensenos ir judriųjų veiklų 

organizavimą. 

3. Sutelkta aktyvi, siekianti bendrų tikslų mokyklos bendruomenė, kurioje vyrauja pagalbos 

ir pagarbos santykiai. Mokinių tėvai, rėmėjai skyrė mokyklai 2,9 tūkst. eurų paramą ugdymo aplinkai 

gerinti. 

4. Tobulėjo mokytojų kompetencija. Sustiprėjo mokytojų patirties sklaida, mokykloje 

pravesta 72 atviros pamokos, veiklos. Nauja forma organizuotas mokytojų bendradarbiavimas ir 

patirties sklaida „Kolega–kolegai“, mokytojai mokėsi taikydami kolegialaus grįžtamojo ryšio 

bendradarbiavimą, šioje veikloje dalyvavo 100 %  mokytojų.  

5. Mokykloje gerai sukomplektuotos klasės, didėjo mokinių skaičius.  
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Problemos ir jų sprendimo būdai 

 

Problema Sprendimo būdai 

Mokyklos pastatui reikalinga renovacija, 

dalies stogo dangos pakeitimas. 

Būtinas mokyklos sporto salės apšiltinimas. 

Reikalinga edukacinė erdvė patirtinėms, 

gamtamokslinėms, informacinėms ugdymo 

veikloms organizuoti. 

 

Parengtas mokyklos šiltinimo ir modernizavimo 

projektas. 

Mokyklos lėšomis atnaujinamos  ugdymosi 

aplinkos erdvės. 

Bendradarbiaujama su mokinių tėvų aktyvu 

ieškant galimybių įrengti edukacines aplinkas 

mokyklos teritorijoje. 

Sporto aikštynui reikalingas atnaujinimas, 

laisvalaikio užimtumo zonų įrengimas. 

Teikiamos paraiškos mokyklos sporto  aikštyno 

rekonstrukcijai. 

Daugėja mokinių, kuriems reikalinga 

specialistų, mokytojo padėjėjų pagalba.  

Reikalinga savivaldybės pagalba padidinti 

leistiną etatų skaičių.  

 

 

     Direktorė                                                       Jolita Petkevičienė  

  

 


