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Priemo-

nės 
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Priemonės 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas 
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Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 
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Asignavimai 

 

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos švietimo kokybės tobulinimo programa  

1. Tikslas. Siekti kiekvieno mokinio asmeninės ūgties, diegiant kontekstinio mokymosi principus ir stiprinant kūrybiško mąstymo ugdymą. 

 1.1 Uždavinys. Užtikrinti  kokybišką ugdymą, atliepiantį kiekvieno vaiko raidą, jo intelektinius bei kūrybinius poreikius. 

1.1.1 Priešmokyklinio ir  

pradinio ugdymo 

teikimas,  ugdymo 

planų 

įgyvendinamas 

1.1.1.1. Kiekvieno mokinio unikalumo 

puoselėjimas ir asmeninės pažangos 

užtikrinimas per dalykų integraciją, 

probleminį mokymąsi, potyrius ir 

kūrybiškumo mąstymo ugdymą. 

 

Mokinių mokymosi kokybė – ne mažiau 

kaip 82 %. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių 

skaičius – 20. 

1–4 klasėse besimokančių mokinių skaičius 

– 273. 

Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis 

nuo baigusių pradinio ugdymo programą – 

100%. 

Pamokų, kuriose mokytojas vadovavosi 

kontekstinio ir kūrybiško mąstymo ugdymo 

principais, proc. nuo stebėtų pamokų – 80%. 

Mokytojai 

 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

 

1.1.1.2. Gamtamokslinis-patirtinis 

ugdymas – inžinerinės programos 

pradmenys. 

1.1.1.3. Teminis mokymasis – 

integruojamų projektinių veiklų 

organizavimas. 

1.1.1.4. Gamtamokslinių priemonių, 

mokyklos erdvės ir aplinkos naudojimas 

pasaulio pažinimo pamokose. 

Įgyvendintų teminių projektų skaičius 

kiekvienoje klasėje – ne mažiau kaip 2 per 

metus. 

Rekomenduojamos temos: 

1 klasės – statiniai, daiktai apie mus; 

2 klasės – transportas, vanduo; 

3 klasės – maistas, augalai; 

4 klasės – medijos, ekologija. 

Gamtamokslinėmis priemonėmis 

pasinaudojusių pradinių klasių mokytojų 

procentas – 100%. 

Suorganizuotame renginyje „Mažasis 

mokslininkas“ pristatytų darbų skaičius – 24. 

Mokytojai 2020 m. Mokymo  

lėšos 



1.1.1.5. Mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas – gebėjimas 

planuotis savo veiklą, ją analizuoti, 

įsivertinti pasiekimus.  

Rodiklis „Mokykloje mano vaikas mokomas 

planuoti savo mokymąsi“ – ne mažiau kaip 

3,1. 

Rodiklio „ Į mano vaiko klaidas per pamokas 

yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę“ – ne 

mažiau kaip 3,1. 

Mokytojai 2020 m.  Mokymo  

lėšos 

1.1.1.6. IKT integravimas ugdymo 

procese. 

IKT panaudojimo skaičius kiekvienoje 

klasėje per savaitę – ne mažiau kaip 2 kartai.  

Kompiuterinės klasės (kompiuteriai, 

planšetės) panaudojimo skaičius per mėnesį 

– ne mažiau 5 kartai. 

Microsoft Office 365 programą naudojusių 

mokytojų dalis – 100 %.  

Elektroninės mokymosi aplinkos EMA 

vartotojų dalis nuo visų mokinių – 60 proc.  

Projekto 

komanda, 

mokytojai 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

  

 

1.1.1.7. Pamokų įvairovė, aktyvios, 

praktinės mokymosi veiklos 

organizavimas, mokymasis už klasės 

ribų. 

Pamokų, organizuotų už klasės ribų, skaičius 

per savaitę kiekvienoje klasėje – ne mažiau 

kaip 2. 

Įgyvendinti projektai: 

,,Alytus/Lietuva/pasaulis – mano klasė“  

Mokytojai 2020 m. Mokymo  

lėšos 

1.1.1.8. Mokymosi poveikio matavimas. 

Individualios pažangos stebėsena, 

fiksavimas, veiklos koregavimas 

(diferencijavimas, individualizavimas) 

atsižvelgiant į rezultatus.  

Pamokų, kuriose  taikyti kriterijais pagrįsti 

mokinių įsivertinimo metodai, dalis nuo 

stebėtų pamokų skaičiaus – ne mažiau kaip 

80%. 

Rodiklio „Esu apgalvojęs ir kasdien stebiu 

konkrečius požymius, kurie rodo, kas buvo 

veiksminga mano pamokoje, o kas ne“ 

įvertis – ne mažiau kaip 3,2. 

Individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų 

tėvais – ne rečiau kaip 1 kartą į pusmetį. 

Rodiklis „Mano vaikas gali pasirinkti 

užduotis pagal savo gebėjimus“ – ne mažiau 

kaip 3. 

Mokytojai 2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.1.1.9. Mokymasis bendradarbiaujant 

(klasių ir dalykų mokytojų kaita).  

Pamokų, kuriose dalyvavo skirtingų klasių 

mokiniai, skaičius – ne mažiau kaip 2 

pamokos per mokslo metus viename 

koncentre. 

Mokytojai 2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.1.2 

 

Mokinių saviraiškos 

ir pažintinių poreikių 

tenkinimas 

 

1.1.2.1. Neformaliojo ir formaliojo 

švietimo sąsajų užtikrinimas. 

1.1.2.2. LEGO veiklos integravimas į 

pamokas.  

  

Neformaliojo švietimo veiklose 

dalyvaujančių mokinių dalis nuo visų 

mokinių skaičiaus – 82% mokinių.  

Neformaliojo švietimo skirtingų krypčių 

skaičius – ne mažiau kaip 5. 

Violeta 

Mikalauskienė 

Būrelių 

vadovai 

 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

Valstybės 

lėšos  

 



1.1.2.3. Mokinių kultūrinė pažintinė 

veikla –  edukacinės pamokos, veiklos 

muziejuose ir kitose erdvėse. 

1.1.2.4. Kultūros paso programų 

įgyvendinimas. 

Kiekvienos klasės dalyvavimo 

edukaciniuose užsiėmimuose skaičius per 

metus – ne mažiau kaip 4 kartai. 

Užtikrintas visų mokinių 

dalyvavimas Kultūros paso programose, 

skirtų lėšų panaudojimo dalis –  95 % . 

Klasių 

vadovai 

  

1.1.2.5. Jaunojo skaitytojo ugdymas. Per metus skirtingų klasių mokiniams 

bibliotekoje organizuota renginių, iniciatyvų, 

akcijų, skatinančių skaitymą, skaičius – 13. 

Pailgintos mokymosi dienos grupės 

mokiniams organizuoti garsiniai skaitymai 

bent kartą į savaitę. Dalyvių skaičius – 15–

20 mokinių.  

Garsinių skaitymų veikla apibendrinta 

viktorina „Su knyga paprasto laiko nebūna“. 

Elvyra 

Majauskienė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.1.3 Profesinio  

konsultavimo ir 

orientavimo veikla 

1.1.3.1. Išvykos į įmones, įstaigas ir kitas 

organizacijas.  

1.1.3.2. Susitikimai su įvairių profesijų 

žmonėmis, ekskursijos į jų dirbtuves.  

1.1.3.3. Informacinės medžiagos 

kaupimas ir įsigijimas. Teminės 

parodėlės bibliotekoje. 

Profesinio informavimo tematika 

suorganizuotų ekskursijų skaičius kiekvienai 

klasei – ne mažiau kaip 1. 

Klasėse suorganizuotų susitikimų su įvairių 

profesijų žmonėmis skaičius – ne mažiau 

kaip 1. 

Bibliotekoje surengtų profesiniam 

orientavimui skirtų parodėlių skaičius – ne 

mažiau kaip 2.  

Rodiklio „Mokykloje mano vaikas sužino 

apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes“ įvertis – ne mažiau kaip 3,1. 

Klasių 

mokytojos 

Elvyra 

Majauskienė 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

1.1.4 

 

Specialiųjų ugdymo 

(si) poreikių turinčių 

mokinių ugdymas 

1.1.4.1. Kokybiškos švietimo pagalbos 

teikimas. 

Kalbos sutrikimus per pusmetį išsitaisiusių 

mokinių dalis nuo logopedines pratybas 

lankančių mokinių skaičiaus – 10%. 

Pažangą padariusių mokinių, turinčių 

vidutinius ir didelius  spec. poreikius, dalis – 

100%. 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos  

 

1.2. Uždavinys – skatinti mokytojų asmeninį meistriškumą ir efektyvų bendradarbiavimą,  padedantį tobulinti pamokos kokybę. 

1.2.1.  Sistemingas 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas(is), 

atsižvelgiant į 

mokyklos prioritetus  

1.2.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų peržiūra tinklapyje 

www.pedagogas.lt ir refleksija 

metodinės grupės susirinkimuose. 

1.2.1.2. Informacinių technologijų 

taikymo ugdymo procese ir 

gamtamokslinio ugdymo gebėjimų 

tobulinimas. 

100 % mokytojų planavo asmeninio 

meistriškumo augimą ir jo atkakliai siekė – 

atsižvelgdami į iškeltus tobulinimo tikslus 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

dalyvavo ne mažiau kaip 30 valandų per 

metus. 

Violeta 

Mikalauskienė 

 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

http://www.pedagogas.lt/


1.2.1.3. Bendruomenei skirti mokymų: 

„Saugi aplinka – ugdymo kokybės 

užtikrinimo veiksnys“, „eTwinning 

portalo galimybių panaudojimas 

projektinėje veikloje“, „Gamtamokslinių 

priemonių panaudojimas“, „Inžineriniai 

projektai 1–4 klasėse“, organizavimas. 

Bendruomenei organizuotų bendrų 

kvalifikacijos tobulinimui skirtų renginių 

skaičius – 3. 

Bendruose mokymuose dalyvavusių 

mokytojų dalis – 90%. 

Mokytojų, taikiusių mokymuose įgytas 

žinias praktikoje, dalis – 100%. 

Jolita 

Petkevičienė 

Violeta 

Mikalauskienė 

2020 m. 

vasaris, 

balandis 

Mokymo 

lėšos 

1.2.1.4. Kolegialaus bendradarbiavimo, 

padedančio užtikrinti socialinio–

emocinio ugdymo bei dalykinių žinių 

pusiausvyrą, stiprinimas 

„Pamokos studijos" metodo pritaikymo 

skaičius per metus viename koncentre – ne 

mažiau kaip 2. 

Skirtingų pamokų scenarijų, parengtų pagal 

„Pamokos studijos“ metodą, patalpintų 

mokyklos vidiniame tinkle, skaičius – ne 

mažiau kaip 8. 

Rodiklio „Bendradarbiaudamas su savo 

mokyklos kolegomis aš tikrai pagerinau 

pamokos kokybę“ įvertis –80%. 

Violeta 

Mikalauskienė 

Metodinė 

grupė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.2.1.5. Gerosios praktikos stebėjimas 

kitose mokyklose.  

Suorganizuotų vizitų veiklos stebėjimui 

šalies mokyklose – ne mažiau kaip 1.  

Parengtas Erasmus KA1 programos 

projektas „Pasaulis – mano klasė“ 

Jolita 

Petkevičienė 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.1.6. Sąlygų sudarymas mokytojams 

demonstruoti mokymosi rezultatus 

mokykloje ir už jos ribų (pamokos, 

metodų pristatymai, sėkmės istorijos, 

pranešimai ir kt.). 

Mokytojų, vedusių atviras pamokas 

(tiesiogiai nesusijusias su mokytojo 

atestacija), seminarus ir/ar skaičiusių 

pranešimus, dalis nuo bendro mokytojų 

skaičiaus – 80%.  

Jolita 

Petkevičienė 

2020 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.2.  Ugdymo priežiūra ir 

stebėsena.  

 

1.2.2.1. Ugdymo priežiūros ir 

stebėsenos vykdymas pagal šias temas: 

 mokytojo ir mokinio dialogas, 

mokymas (is) planuoti veiklą; 

 gamtamokslinis ugdymas; 

 kūrybiškumo ugdymas; 

 IKT priemonių panaudojimas 

mokymosi veiklose; 

 mokinių pažangos stebėjimas ir 

matavimas.  

Kiekvieno mokytojo stebėtų ir aptartų 

pamokų skaičius – ne mažiau kaip 4. 

Suteiktas grįžtamasis ryšys, skatinantis 

tobulinti veiklą. 

Jolita 

Petkevičienė 

Violeta 

Mikalauskienė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.2.2.2. Antrų ir ketvirtų klasių mokinių 

pasiekimų patikra.  

1.2.2.3. Pirmų klasių mokinių gebėjimų 

ir socialinės brandos aptarimas su klasių 

NMMP rezultatai yra aukštesni už Lietuvos 

mokinių vidurkį. 

Mokytojai analizavo mokinių mokymosi 

rezultatus, planavo tolimesnes mokymo (si) 

Violeta 

Mikalauskienė 

Metodinė 

grupė 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 



mokytojomis (fiksavimas pažangos 

stebėjimui). 

perspektyvas, individualių kompetencijų 

stiprinimą. 

1.3. Uždavinys – telkti mokyklos bendruomenę, puoselėti pasidalytosios lyderystės kultūrą. 

1.3.1 Partnerystės ir 

bendruomeniškumo 

stiprinimas. 

1.3.1.1. Bendrų veiklų  „Tėvai – vaikas 

– mokytojai“ organizavimas. 

1.3.1.2. Tėvų profesijų pristatymai, 

vedamos pamokos, veiklos klasėse. 

Visose klasių bendruomenėse suorganizuotų 

bendrų veiklų skaičius – ne mažiau kaip 2.  

Kiekvienoje klasėje per metus tėvų vestų 

pamokų ar veiklų skaičius – ne mažiau kaip 

2. 

Klasių 

mokytojai 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.1.3. Senamiestuko dienos 

organizavimas. 

1.3.1.4. Akcijos „Senamiestuko 

piknikas“ organizavimas 

Bendrose visos mokyklos bendruomenės 

veiklose dalyvavusių bendruomenės narių 

dalis – 90% 

Mokyklos 

taryba 

2020 m. 

1.3.1.5. Mokinių aktyvumo, lyderių – 

pagalbininkų ugdymas, savanorių klubo 

veikla. 

 

Mokinių aktyvo įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius – 4.  

Rodiklis „Mokykla skatina mokinius būti 

aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais“ – ne 

mažiau kaip 3,5. 

Jurgita 

Čibisovienė 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

 

1.3.1.6. Tikslinių komandų telkimas, 

darbo grupių įsitraukimas sprendžiant 

problemas, mokyklos savivaldos aktyvus 

dalyvavimas priimant susitarimus vėl 

veiklos tobulinimo. 

Savivalda veikė pagal priimtus nuostatus, 

bendradarbiavo priimant svarbius 

sprendimus, nuo kurių priklausė ugdymo (si) 

sąlygų, mokyklos įvaizdžio gerinimas, 

resursų panaudojimas. 

Iškilusios problemos spręstos konstruktyviai, 

išklausant visas puses, priimant bendrus 

sutarimus dėl problemos sprendimų būdų. 

Jolita 

Petkevičienė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

  1.3.1.7. Problemos sprendimo žingsnių 

sistemos parengimas 

Parengta problemos sprendimo žingsnių 

sistema užtikrina kokybiškesnį problemų 

sprendimą. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasės 

mokytojos 

2020 m. 

birželis 

Mokymo 

lėšos 

1.3.2 Bendradarbiavimas 

su šeima, siekiant 

vaiko mokymosi 

pažangos. 

1.3.2.1. Dvišaliai, trišaliai susitikimai 

aptariant vaiko mokymosi poreikius, 

lūkesčius.  Mokinių  pažangos aptarimas.   

100 %  mokinių tėvų ne rečiau kaip 2 kartus 

per metus dalyvavo susitikimuose.  

Mokinių, kaupusių pasiekimų aplankus,  

dalis – 100 proc.  

Rodiklio „Aš esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių aptarimus“ įvertis –ne 

mažesnis kaip 3,4 balo. 

Klasių ir 

dalykų 

mokytojai 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.3.2.2. Logopedo individualios 

konsultacijos. 

Susitikimuose su logopede dalyvavusių tėvų 

dalis nuo pakviestų tėvų skaičiaus – 95%. 

Loreta 

Pileckienė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 



1.3.2.3. Pedagoginis tėvų švietimas. 

1.3.2.4. Publikacijų vaikų ugdymo 

tematika siuntimas tėvams per el. 

dienyną, publikavimas mokyklos 

Facebook paskyroje. 

Per  metus organizuotų paskaitų, mokymų 

tėvams aktualiomis temomis skaičius – 2. 

Dalyvavusių tėvų dalis – ne mažiau 35% 

tėvų. 

Publikacijų vaikų ugdymo tematika  

skaičius – 12. 

Jolita 

Petkevičienė 

Violeta 

Mikalauskienė 

Klasių 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

2020 m. Mokyklos 

paramos 

lėšos 

1.3.2.5. Tėvų susirinkimas  „Ketvirtokų 

perėjimas į aukštesnę pakopą“. 

Suteikta informacija apie mokymosi 

tęstinumą aukštesnėje pakopoje. 

Jolita 

Petkevičienė 

2020 m. 

vasaris 

Mokymo 

lėšos 

1.3.2.6. Būsimų pirmų klasių mokinių 

tėvų susirinkimas „Kaip pasiruošti 

mokyklai? Pirmoko adaptacija“. 

 

Suteikta informacija apie pasirengimą pirmai 

klasei.  

Jolita 

Petkevičienė, 

Būsimų 1 

klasių vadovai 

 

2020 m. 

gegužė/ 

birželis 

Mokymo 

lėšos 

1.3.2.7. Atvirų durų dienų 

organizavimas. 

Tėvų, atvykusių stebėti pamokas, dalis – 

20%. 

Rodiklio „Aš esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių aptarimus“ įvertis –ne 

mažesnis kaip 3,4 balo. 

Violeta 

Mikalauskienė 

 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.3.3 Mokyklos tarybos ir 

tėvų aktyvo veikla 

1.3.3.1. Sistemingai vykdomi 

susitikimai, susirinkimai. 

Teikti siūlymai mokyklos veiklos 

tobulinimui. Įgyvendinta iniciatyvų – ne 

mažiau kaip 2. 

Jolita 

Šiupynaitė 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.3.4.  Mokyklos veiklos 

įsivertinimo 

vykdymas. 

1.3.4.1. Mokyklos veiklos stebėjimas ir 

vertinimas.   

1.3.4.2. Mokyklos pažangos ataskaitų 

rengimas. 

Bendruomenei pristatyta mokyklos veiklos 

įsivertinimo ataskaita. 

Pateiktos pedagogų metų veiklos ataskaitos. 

Įsivertinimo 

grupė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.4. Uždavinys – formuoti saugią, patraukią ir sveiką ugdymosi aplinką. 

1.4.1. Mokinių emocinio 

intelekto ugdymas, 

klasių 

bendruomeniškumo 

stiprinimas, 

užtikrinant 

kiekvieno saugumą 

ir gerą savijautą 

mokykloje. 

 

1.4.1.1. Pamokų „Aš–Tu–Mes“ 

organizavimas mokinių socialinių 

įgūdžių ir geranoriškų tarpusavio 

santykių ugdymo veiklai.  

Kiekvienoje klasėje pravestų   pamokų 

skaičius per mokslo metus – 36. 

Rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš 

mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė“ įvertis – ne mažiau kaip 2,9. 

Klasių 

mokytojos 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

1.4.1.2. Mokinių adaptacijos ir 

savijautos mokykloje tyrimų vykdymas, 

rezultatų panaudojimas tobulinant veiklą. 

Atliktų tyrimų skaičius – 2. 

Atsižvelgiant į rezultatus pateiktos 

rekomendacijos mokytojams, mokyklos 

vadovams, tėvams. Mokykloje saugiai 

besijaučiančių mokinių dalis – 98%. 

Daina 

Jegelevičiūtė-

Biekšienė 

Angelė 

Gudaitytė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 



 1.4.1.3. SU programos „Dramblys“ 

įgyvendinimas. 

Rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš 

mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė“ įvertis – ne mažiau kaip 2,9. 

Klasių 

mokytojos 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.4.1.4. Žalingų įpročių prevencijos  ir 

sveikos gyvensenos ugdymo programų 

įgyvendinimas.  

Dalyvavusių mokinių dalis – 100%. Klasių 

mokytojos 

Zita 

Belevičienė 

Vilma 

Skamerakienė 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

Paramos 

lėšos  

1.4.1.5. Patyčių prevencinės veiklos 

vykdymas.  

Rodiklio „Per paskutinius 2 mėnesius iš 

mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė“ įvertis – ne mažiau kaip 2,9. 

Daina 

Jegelevičiūtė-

Biekšienė 

Angelė 

Gudaitytė 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

1.4.1.6. Socialinės pedagoginės, 

psichologinės  pagalbos teikimas 

mokiniams, jų šeimoms. 

Mokinių, kuriems skirta specialistų pagalba, 

sistemingai konsultuotų dalis – 100% 

Rodiklis „Aš esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių aptarimus“ – ne mažiau 

kaip 3,4. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

1.4.2.  Aktyvios mokyklos 

koncepcijos kūrimas 

1.4.2.1. Sportinių varžybų (kvadrato ir 

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“) organizavimas. 

1.4.2.2. Sporto dienų organizavimas. 

 

Tarpklasinės kvadrato varžybos organizuotos 

2 kartus per metus. 

Varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

organizuotos 2 kartus per metus.  

Sporto dienos organizuotos 2 kartus per 

metus. 

Mokyklos komanda sėkmingai  dalyvavo 

varžybose už mokyklos ribų. 

Sporto būrelio 

vadovė, klasių 

mokytojos 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.4.2.3. Programos „Sveikatiada“ 

įgyvendinimas. 

Dalyvavusių mokinių dalis – 70%. Zita 

Belevičienė 

2020 m.  Mokymo 

lėšos  

1.4.2.4. Projekto „Olimpinis mėnuo“ 

organizavimas 

Dalyvavusių mokinių dalis – 30%. Svetlana 

Vološenko, 

Asta 

Gudaitienė 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.4.2.5. Judriųjų pertraukų 

organizavimas 

Mokiniams sudarytos galimybės aktyviai 

judėti pertraukų metų sporto salėje, 

mokyklos kieme.  

Budintys 

mokytojai 

2020 m.  Mokymo 

lėšos 

1.4.2.6. Paraiškų, skirtų sveikatinimui, 

rengimas ir teikimas.  

Pateikta sporto projekto paraiška, skirta 

fizinio aktyvumo veiklų plėtrai, sporto 

inventoriaus  ir įrangos įsigijimui.   

Pateikta paraiška Aktyvios mokyklos 

ženkliukui gauti.  

Jolita 

Petkevičienė, 

Violeta 

Mikalauskienė 

2020 m. 

sausis 

Mokymo 

lėšos 



1.4.3.  Visos dienos 

mokyklos kūrimas 

1.4.3.1. Mokinių užimtumo ir priežiūros 

užtikrinimas pailgintos darbo dienos 

grupėse. 

1.4.3.2. Socialinių–emocinių 

kompetencijų ugdymas. 

Tenkintas mokinių tėvų poreikis dėl mokinių 

dalyvavimo pailgintos darbo dienos grupės 

veikloje.  

Grupės veikla prisidėjo prie mokinių 

socialinių–emocinių įgūdžių tobulinimo. 

Grupių 

auklėtojos 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

1.4.4.  Sveikatos priežiūros 

ir sveikatos 

stiprinimo veikla 

1.4.4.1. Mokinių sveikatos priežiūra ir 

konsultacijos tėvams.  

Laiku pasitikrinusių sveikatą mokinių dalis – 

100% 

Vilma 

Skamerakienė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

1.4.4.2. Burnos higienos, lytinio 

švietimo, taisyklingos laikysenos, 

sveikos mitybos pamokėlės. Pokalbiai 

klasėse  ir teminiai stendai sveikatos 

stiprinimo temomis. 

Kiekvienoje klasėje vykusių pamokėlių 

sveikatinimo temomis skaičius – ne mažiau 

kaip 2. 

Vilma 

Skamerakienė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

1.4.4.3. Vykdomas mokinių maitinimo 

stebėjimas. 

Mokiniams teiktas maitinimas atitinka 

reikalavimus. 

Vilma 

Skamerakienė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

2. Tikslas – kurti bei tobulinti saugią ir funkcionalią aplinką, pritaikytą aktyviai praktinei veiklai. 

1. Uždavinys – užtikrinti mokyklos aplinkos išlaikymą ir modernizuoti edukacines aplinkas. 

2.1.1.  Mokymosi aplinkų 

atnaujinimas ir 

aprūpinimas  

naujomis mokymosi 

priemonėmis. 

2.1.1.1. Mokinių aprūpinimas bendrojo 

ugdymo vadovėliais, mokymo literatūra. 

Visi pradinių klasių mokinai aprūpinti 

vadovėliais.  

Nupirkti nauji anglų kalbos vadovėliai. 

Papildytas bibliotekos fondas literatūra. 

Elvyra 

Majauskienė 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

2.1.1.2. Aprūpinimas  naujomis 

mokymo priemonėmis, sportiniu 

inventoriumi, edukaciniais žaidimais. 

Tikslingai panaudotos skirtos lėšos ugdymo 

proceso aprūpinimui.  

Aurelija 

Jurkevičienė 

 

2020 m. Mokymo  

lėšos 

 

2.1.1.3. Atnaujinama mokyklos 

kompiuterių programinė įranga. 

Kompiuteriuose įdiegta Windows 10 versija. 

Nupirktas didesnis ekranas aktų salėje.  

Aurelija 

Jurkevičienė 

2020 m. Mokymo 

lėšos 

2.1.1.4.  Kūrybiškos mokymosi erdvės 

įrengimas. 

Įrengta kūrybiško mokymosi erdvė. Jolita 

Petkevičienė 

Aurelija 

Jurkevičienė 

2020–2021 

m. 

Mokymo 

lėšos 

Paramos 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

2.1.1.5. Klasių patalpų remonto darbai, 

apšvietimo atnaujinimas. 

Pagal poreikį ir galimybes atnaujintos klasių 

patalpos. 

Aurelija 

Jurkevičienė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos  

2.1.1.6. Naujų edukacinių erdvių 

įrengimas mokyklos erdvėse. 

2.1.1.7. Diskusijų kampelio įrengimas 

prie muzikos kabineto. 

2.1.1.8. Skaitymo kampelio „Knygų 

baras” atnaujinimas. 

Įrengtų naujų edukacinių erdvių skaičius – 

ne mažiau kaip 2. 

Įrengtas diskusijų kampelis. 

Skaitymo erdvėje įrengtas apšvietimas. 

Mokyklos aikštyne sužymėti atstumai.  

 

Aurelija 

Jurkevičienė 

Aplinkos 

kūrimo grupė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 



2.1.1.9. Aikštyno tako sužymėjimas 

(50/100 m) 

2.1.2.  Saugios, 

užtikrinančios  

higienos normų 

reikalavimus, 

aplinkos kūrimas. 

2.1.2.1. Efektyvus išteklių, skirtų 

komunalinėms (šiluma, vanduo, elektra, 

šiukšlės) paslaugoms įsigyti, naudojimas. 

2.1.2.2. Sąlygų darbuotojams ir 

mokiniams naudotis ryšių paslaugomis 

sudarymas. 

Aptarnaujančio personalo etatų darbuotojų 

skaičius – 7,25. 

Mokyklos aplinka atitinka higienos normas.  

Aurelija 

Jurkevičienė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

2 uždavinys – užtikrinti teisės aktų dėl mokinių pavėžėjimo, nemokamo maitinimo, socialinės paramos skyrimo ir kitų programų įgyvendinimą. 

2.2.1. Socialinės pagalbos 

užtikrinimas. 

2.2.1.1. Socialinės paramos mokiniams 

užtikrinimas: nemokamas maitinimas, 

pavežimo į mokyklą išlaidų 

kompensavimas. 

Tenkintas besikreipiančių poreikis. 

Tinkamai vesta apskaita. 

 

Angelė 

Gudaitytė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

2.2.1.2. Dalyvavimas vaisių vartojimo 

skatinimo ir pieno produktų vartojimo 

vaikų švietimo įstaigose programose. 

Dalyvavusių mokinių dalis –100%. 

Tinkamai vesta apskaita. 

Angelė 

Gudaitytė 

2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

 

 

 

PRITARTA 

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos   

tarybos posėdyje 2020 m. vasario 18 d. 

protokolo Nr. L-22(1.3)



 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Data 

Atsakingi  

1. Kūrybiško mąstymo ugdymas, kontekstinio mokymosi principai. 

 

2020 m. vasaris Jolita Petkevičienė 

2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų brandumas mokyklai. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, kėlimas į aukštesnę klasę. 

 

2020 m. gegužė Violeta Mikalauskienė 

3. Mokyklos 2019–2020 mokslo metų veiklos rezultatų analizė. Pradinio ugdymo 

programos ugdymo plano projekto 2020–2021 mokslo metams svarstymas. 

2020 m. birželis Jolita Petkevičienė 

Violeta Mikalauskienė 

4. Mokyklos veiklos prioritetinių krypčių, uždavinių ir 2020–2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos ugdymo plano tvirtinimas. 

 

2020 m. rugpjūtis Jolita Petkevičienė 

 

 

Priedai. 

 

1. Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019–2020 m. m., 2020–2021 m. m. 

2. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas 2019–2020 m. m., 2020–2021 m. m. 

3. Neformaliojo švietimo programos 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

4. Mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2020 m. 

5. Bibliotekos 2020 m. veiklos planas 

6. Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisijos posėdžių grafikas 2020 m. 

7. Vaiko gerovės  komisijos veiklos planas 2020 m. 

8. Socialinio pedagogo veiklos planas 2020 m. 

9.  Psichologo veiklos planas 2020 m. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                         Violeta Mikalauskienė 

________________________________________ 


