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Programos parengimo
argumentai

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos aktualumą
lemia 2015-2017 metų strateginės veiklos kryptys bei 2015 metų veiklos tikslų
įgyvendinimo analizė. Veiklos programoje numatytos priemonės padės
organizuoti į bendrąsias kompetencijas orientuotą ugdymo turinį maksimaliai
atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes.
Programa rengiama siekiant suteikti kokybiškas švietimo paslaugas, norint
pritraukti naujus bei išlaikyti esamus mokinius, sukurti gerą mokyklos įvaizdį,
sumaniai ir taupiai naudoti turimus išteklius, nuolat analizuojant ir planuojant
mokyklos veiklą, vadovaujantis veiksminga vadyba, tinkamais ir laiku priimtais
sprendimais.
VIZIJA
Alovės pagrindinė mokykla ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir
pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į svarbiausius šiuolaikinės visuomenės
mokymo(si) prioritetus ir siekianti, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius
ir išgales bręstų kaip laisva, kūrybiška, savarankiška ir atsakinga asmenybė,
pasirengusi tolimesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui
šiuolaikinėje visuomenėje.
MISIJA
Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti
besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines
vertybes, užtikrinanti švietimo kokybę bei stipri savo sportine, kultūrine,
socialine, projektine ir prevencine veikla mokykla
FILOSOFIJA
Mokykla - mokiniui. Ugdymas – nuolatinis žmogaus fizinio, dvasinio, protinio ir
emocinio intelekto tobulinimas.
Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos administracija, mokytojai, aptarnaujantis
personalas, mokiniai ir jų tėvai.
Mokyklos kultūrinės veiklos planas, vaiko gerovės komisijos programa,
ugdomosios veiklos priežiūros planas, mokinių tarybos, mokyklos tarybos,
metodinių grupių, metodinės tarybos veiklos programos.

Programa siekiama

Mokyklos misija,
vizija

Programos
įgyvendintojai
Programos priedai

Mokyklos veiklos
ypatumai, situacijos
analizė

Mokykla, įgyvendindama pradinį ir pagrindinį ugdymą, dirba,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, nuolat bendradarbiauja su
švietimo priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Mokykloje taip pat veikia
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, dirba mokytoja padėjėja, socialinė
pedagogė. Mokykloje mokoma dviejų užsienio kalbų (anglų, rusų).
Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas pagal atnaujintas bendrąsias
programas, diegiant šiuolaikines didaktikos naujoves, užtikrinant pamokų kokybę,
ugdant savarankiško darbo įgūdžius, skatinant motyvaciją.
taikant aktyvaus
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mokymosi metodus, mokymosi bendradarbiaujant strategijas. 2015 m. ypatingas
dėmesys buvo skirtas ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimui. 2015 m. mokytojai
dalinosi patirtimi apie sėkmingos pamokos organizavimą, ugdymo proceso
individualizavimą ir diferencijavimą, vertinimo būdus, metodus. Dalinosi gerąja
patirtimi, vesdami seminarus rajono mokytojams.
Mokykloje efektyviai dirba metodinės grupės, vaiko gerovės komisija, kurių
dėka stengiamasi pastebėti kiekvieną vaiką. Sudarytos sąlygos gabių mokinių
saviraiškai atsiskleisti, dalyvaujant konkursuose, varžybose bei olimpiadose. Pagal
galimybes ir poreikį teikiama papildoma pedagoginė pagalba mokymosi sunkumų
turintiems mokiniams, efektyviai bendradarbiaujant su Alytaus rajono švietimo ir
pedagoginės psichologinės pagalbos centro specialistais. Tinkamai įgyvendinama
sveikatos ugdymo programa, bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru.
Neformaliajam ugdymui skirtos valandos tinkamai panaudojamos mokinių
poreikių tenkinimui, o programos sudarytos, atsižvelgiant į mokinių norus ir
pageidavimus. 2015 m. įgyvendinti visi numatyti kultūriniai renginiai. Didelis
dėmesys buvo skiriamas pilietiškumo ir tautiškumo ugdymui, įprasmintos Lietuvai ir
mokyklai svarbios datos. Mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos tradicinėse šventėse
ir mokyklos 150-ties metų jubiliejuje, įvairiose rajono bei respublikinėse akcijose, tad
tinkamas mokinių užimtumas, prasminga veikla ugdė jų pilietines, moralines
nuostatas, užkirto kelią žalingų įpročių plitimui ir nepageidaujamam elgesiui.
Mokyklos mokiniai, padedami mokytojų, aktyviai dalyvavo įvairiuose
konkursuose, olimpiadose, kuriose laimėjo ir prizinių vietų:
● Mokykloje vyko rusų k., lietuvių k., fizikos, chemijos, matematikos,
biologijos, istorijos, technologijų, geografijos, olimpiados. Daugiausia balų
surinkę mokiniai deleguoti į rajone vykusias olimpiadas.
● VII Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių- liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Šalcininėlis – 2015“, 3 kl. mokinė V. Mikailionytė ir mokytoja D.
Jakubavičienė, gavo padėką.
● Dzūkijos regioniniame etnokultūriniame projekte „Tarmių lobynai“ III kl.
mokinė Vytautė Mikailionytė laimėjo III – ąją vietą.
● Mokytoja D. Jakubavičienė gavo padėką už prizininkės paruošimą
varžytuvėms „Tarmių lobynai“ .
● Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje
akcijoje „Bakterijoms ir virusams ant mūsų rankų vietos nėra“ pagrindinį
prizą laimėjo 4 klasės mokiniai.
● Alytaus dekanato šeimos centro padėkas už dalyvavimą projekte „Tvirta
šeima – stipri tauta", gavo 7 kl. mok. G. Jakubavičiūtė, N. Matulevičiūtė,
A. Žemaitis, 8 kl. mok. K. Mielaikaitė, 9 kl. mok. S. Vaitulevičiūtė, E.
Karalaitytė, 6 kl. mok. A. Katkauskaitė.
● Už dalyvavimą LNŠA „Jaunimo akademija“ organizuojamoje iniciatyvoje
„Diena kitaip 2014“ mokykla gavo padėką.
● Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos rudens kroso
varžybose pagrindinių mokyklų ir daugiafunkcių centrų tarpe , mokyklos
komanda užėmė III – ąją vietą.
● Alytaus r. bendrojo lavinimo mokyklų mergaičių lengvosios atletikos rudens
kroso varžybose Aistė Kaškonaitė užėmė I– ąją vietą.
● Projekto „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo
bendradarbiavimo veiklą“, skirto Europos metams vystymuisi paminėti,
"Protų kovos" I –ame ture mokyklos komanda , užėmė I – ąją vietą ir pelnė
galimybę dalyvauti finaliniame ture.
● Už dalyvavimą 2015 m. judėjimo savaitės renginiuose mokykla ir mokytoja
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D. Gumenienė, gavo padėką.
Už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse „Kamštelių vajus“
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir mokytoja A. Pajedaitė –
Jarmalavičienė , gavo padėką.
Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje Rokas Mereškevičius laimėjo II ąją vietą;
Mokykla gavo padėką už pagalbą organizuojant tęstinio projekto „Gimtinės
istorija ir geografija iš arčiau“ edukacinę išvyką - seminarą „Alovė – praeitis
ir dabartis“.
Vienuoliktame „Bebro“ konkurse (Bičiulių) etape mokiniai: N. Plytnykas
(3 vieta), D. Šaranina (6 vieta), A. Ratkevičius (15 vieta), K. Levaitė (26
vieta), S. Brazinskas (28 vieta), pateko į Alytaus r. geriausiai užduotis
atlikusių mokinių 30 – tuką.
Už dalyvavimą Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
viktorinoje „Saugi aplinka – saugūs ir mes!“, mokykla gavo padėką.
"Matematikos" kengūroje geriausiai sekėsi G. Česnuliui.
Ūdrijos daugiafunkcinio centro projekte "Įdomioji matematika" mokyklos
komanda užėmė IV vietą.
4 kl. mokinė V. Mikailionytė gavo respublikinio edukacinio lietuvių kalbos
konkurso „Olympis“ II laipsnio diplomą, o matematikos – III laipsnio
diplomą.
Iškovotos prizinės vietos rajoninėse krepšinio, kvadrato, futbolo varžybose.
Antros, trečios ir ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo internetiniame
matematikos konkurse „Matematikos ekspertas“ – visi gavo diplomus

Respublikinis vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“, 2015 m.
dalyvavusios 8 klasės mokinės E. Kantaravičiūtė, L. Insodaitė bei K.
Mielaikaitė tapo nugalėtojomis.
Vertimų konkurse vertime iš rusų kalbos nugalėtojomis tapo Karolina
Mielaikaitė (8 kl.) ir Evelina Kantaravičiūtė (8 kl.),
Rajoninėje technologijų olimpiadoje padėkas gavo Evelina
Kantaravičiūtė, Karolina Mielaikaitė ir Saulė Kiseliauskaitė (8 klasės
mokinės)
Respublikinėje parodoje– konkurse „Žiemos puokštė“ padėkas gavo
Tautvydas Ulevičius, Aurimas Nevieras, Goda Esebua, Aistė
Katkauskaitė, Jonė Karkauskaitė ir Ieva Lingevičiūtė ( 7 klasės
mokiniai).
Respublikinis konkursas „Olympis 2015“ - 3 kl. mokinė V.
Mikailionytė gavo III lygio diplomą.
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio mergaičių futbolo tarpzoninėse
varžybose iškovota I-oji vieta.
Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslio raštingumo konkurse užduotis
geriausiai atliko X kl. mok. Š. Grinkevičius, IX kl. mok. Laura Insodaitė,
VIII kl. mok. Simona Aleksandravičiūtė.

Alytaus r. kūrybinių darbų konkursas „Laukų drugelis
margas“(ARŠPPPC)- padėka 3kl. mokinei Ievai Esebua ir parengusiai
mokytojai R. Miškauskienei.
● Alytaus dekanato šeimos centras. Padėka 3 kl. mokiniams ir konkursui
mokinius parengusiai mokytojai R. Miškauskienei.
● Alytaus policijos prevencinis poskyris. Rajoninis piešinių konkursas
„Policija vaiko akimis“. Padėka 3kl. mokiniams ir mokytojai.
●
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Diskusijų ir veiksmo edukacija „Vaiko sveikata – darnos matas“.
Padėka Alovės pagrindinės mokyklos mokinių komandai, mokytojai
R. Miškauskienei, mokyklos bendruomenei.
● Diskusijų ir veiksmo edukacija „Vaiko sveikata – darnos
matas“(rajoninė 2-4 kl.estafečių spartakiada „Linksmosios estafetės“).
Diplomas ir atminimo dovana „ Kapitonų rungties“ nugalėtojuiui – 3
kl. mokiniui Eimantui Zamblauskui.
● Tarptautinis kompiuterinis mokomasis žaidimas „Matematikos
ekspertas“. Padėka kiekvienam 3 kl. mokiniui ir mokytojai R.
Miškauskienei.
●

Programos prioritetai

I. Mokinių pasiekimų
gerinimas

2015 m. mokykloje toliau buvo sėkmingai vykdomos socialinio ir emocinio ugdymo
programos „Paauglystės kryžkelė“ ir „Antras žingsnis“. Tikslingai ir atsakingai
įgyvendintos mokinių užimtumo programos „Gerumo tiltas“ ir "O jūs, vaikai, taip
darykit, kaip senoliai darė" finansuotos Alytaus rajono savivaldybės, taip pat tęsiamas
NORDPLUS projektas "Paaugliai novatoriai"
Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir
tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius ir kitus mokyklos bendruomenės
veiklos klausimus. Mokyklos vadovai tinkamai organizuoja personalo darbą: skatina
pedagoginio personalo tobulinimąsi, dalyvavimą programose ir projektuose,
inicijuoja komandinį darbą.
1. Mokinių pasiekimų gerinimas.
2. Ugdymo proceso modernizavimas ir harmonizavimas.
3. Mokyklos bendruomenės telkimas bendrai veiklai, kuriant sveiką saugią,
jaukią, kultūringą bei mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką.
Programos tikslai ir uždaviniai
1.Tikslas: Tobulinti kompetencijas, gerinančias ugdymo(si) kokybę, .
Uždaviniai:
1.1. kelti mokytojų dalykines kompetencijas pamokos organizavimo, mokinių
pasiekimų gerinimo klausimais;
1.2.metodinių grupių veiklą nukreipti mokytojų bendrosioms ir dalykinėms
kompetencijoms tobulinti;
1.3. dalintis gerąja patirtimi su kolegomis.
2. Tikslas: siekti kokybiško ugdymo ir individualios mokinių pažangos
Uždaviniai:
2.1. objektyviai, skaidriai ir aiškiai vertinti mokinius, tikslingai panaudoti vertinimo
metu surinktą informaciją ugdymui planuoti, koreguoti bei mokymosi motyvacijai
stiprinti;
2.2.efektyvinti ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų, užduočių)
tinkamumą mokymosi motyvacijai ir mokinių aktyvumui palaikyti;
2.3. Sudaryti sąlygas mokiniams konsultuotis;
2.4. Ugdyti mokinių savarankiško darbo įgūdžius bei stiprinti atsakomybės jausmą
už savo mokymąsi ir elgesį.
2.5. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją
2.6.Tobulinti mokinių namų darbų skyrimo, atlikimo ir vertinimo procedūras.
3.Tikslas: Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą.
Uždaviniai:
3.1. sistemingai vertinant mokinių mokymosi pažangą ir atsižvelgiant į tai koreguoti
ugdymo procesą;
3.2. individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį siekti, kad kiekvienas
mokinys patirtų mokymosi sėkmę;
3.3. plėtoti gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių poreikių tenkinimo
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II. Ugdymo proceso
modernizavimas ir
harmonizavimas.

III. Mokyklos
bendruomenės telkimas
bendrai veiklai, kuriant
sveiką saugią jaukią,
kultūringą bei
mokyklos tradicijas
atspindinčią aplinką

galimybes.
3.4. bendradarbiaujant toje pačioje klasėje dirbantiems mokytojams, teikti reikiamą
pagalbą mokiniui.
4 Tikslas: sudaryti sąlygas geriau susipažinti su būsimomis profesijomis.
Uždaviniai:
4.1.organizuoti susitikimus su mokymo įstaigų ir įvairių profesijų atstovais,
darbdaviais;
4.2. sudaryti sąlygas praktiškai susipažinti su įvairiais profesinės veiklos aspektais,
lankytis įmonėse.
1.Tikslas: Turtinti mokymo bazę naujausiomis informacinėmis technologijomis ir
šiuolaikinėmis mokymo (si) priemonėmis.
Uždaviniai:
1.1. pagal galimybes įsigyti reikiamas mokymo(si) priemones ir tikslingai naudoti jas
pamokose;
1.2 siekti išnaudoti visas E-dienyno teikiamas galimybes;
1.4. panaudoti informacinių technologijų galimybes bei įvairias meninės raiškos
priemones mokyklos įvaizdžio formavimui.
2.Tikslas: Kurti modernią ir saugią mokymo(si) aplinką.
Uždaviniai:
2.1. Užtikrinant saugų mokyklos mikroklimatą, teikti operatyvią ir veiksmingą
pagalbą kiekvienam bendruomenės nariui;
2.2. sistemingai ir atsakingai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių,
žalingų įpročių, sveikatos ugdymo programas;
2.3. bendradarbiaujant su ARŠPPC ir Alovės seniūnijos socialinėmis darbuotojomis,
teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę bei specialiąją pagalbą mokiniams;
2.4. rengti tęstinius projektus, skirtus mokinių socializacijai, vasaros užimtumui,
prevencinei veiklai, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, pasitelkiant į pagalbą
Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojas ir kitų organizacijų atstovus.
3. Tikslas: kurti sąlygas padedančias ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo
grupės vaikams tenkinti prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius.
Uždaviniai:
3.1. ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su
bendraamžiais ir suaugusiais;
3.2. garantuoti vaikui saugią, turiningą, džiugią vaikystę;
3.3. siekti, kad vaikai nuolat patirtų pažinimo džiaugsmą, pajustų šiuolaikinio
pasaulio sudėtingumą, mokytųsi siekti savo tikslo.
1.Tikslas: Telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai.
Uždaviniai:
1.1. Dalykų mokytojams, klasių vadovams ir tėvams glaudžiau bendradarbiauti
tarpusavyje.
1.2. aktyvinti mokyklos savivaldos veiklą;
1.3.tobulinti mokyklos santykius su socialiniais partneriais.
1.3. organizuoti renginius, ugdančius pilietiškumą ir tautiškumą.
2.Tikslas: Užtikrinti kokybišką ir sistemingą tėvų švietimo politiką.
Uždaviniai:
2.1. sistemingai įgyvendinti parengtą tėvų pedagoginio švietimo planą;
2.2. Organizuoti tėvų švietimo seminarus, kurių metu būtų keliamas pasitikėjimas
mokyklos bendruomenės nariais.
2.3. į mokyklos renginių organizavimą, projektų, programų vykdymą, ugdomosios
veiklos planavimą, įtraukti mokinių tėvus.
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Numatomas
programos
įgyvendinimo
rezultatas

1. Mokytojai ugdymo procese kurs aktyvią mokymąsi skatinančią aplinką,
individualizuodami ir diferencijuodami ugdymo turinį, stiprindami jo integracinius
ryšius, sudarydami galimybes kiekvienam mokiniui įgyti esminių mokymuisi būtinų
kompetencijų.
2. Kiekvieno mokytojo asmenis profesinis tobulėjimas per ugdymo formų ir metodų
įvairovę pakels mokinių motyvaciją ir pasitikėjimą.
3. Efektyvi vaiko gerovės komisijos veikla, sėkmingai įgyvendinamos socialinio ir
emocinio ugdymo, patyčių prevencijos, sveikatos ugdymo programos, bendruomenės
susitelkimas, teikiant pedagoginę, psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą,
užtikrins teigiamą mokymosi aplinką klasėse, mokykla nuolat inicijuos tokias
situacijas, kuriose mokinys yra skatinamas, o jo veikla pripažįstama ir vertinama.
4. Ugdymo procesas ir neformalusis ugdymas bei socialiniai ir kultūriniai renginiai
vyks saugioje ir jaukioje mokyklos aplinkoje.
5. Bus sudarytos sąlygos mokyklos savivaldai masiškai ir aktyviai veikti, ugdyti
gebėjimą analizuoti kultūrinę, etinę, politinę, socialinę problematiką, laisvai ir
sąmoningai reikšti savo nuomonę, priimti sprendimus.
6. Mokykloje vyks daugiau mokiniams įdomių pilietiškumą ir tautiškumą ugdančių
renginių.
7. Bus sukurtos patrauklesnės bendradarbiavimo formos, įtraukiančios didesnę
bendruomenės dalį į mokyklos gyvenimą. Tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime
sąlygos sėkmingą vaikų ugdymą(si). Tėvai gaus išsamią informaciją apie jų vaikų
ugdymą(si) ir tobulėjimą, mokyklos veiklą, laimėjimus, problemas. Tėvai bus
aktyvesni teikiant pagalbą mokyklai. Pagerės mokyklos ir tėvų bendravimas ir
bendradarbiavimas. Visus bendruomenės narius vienys bendras tikslas – geresni
mokinių pasiekimai.
8. Mokykla bus vieta, kurioje gera visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, mokytis,
bendradarbiauti, planuoti ateitį. Tai bus kūrybos ir atradimų erdvė.

Materialinės bazės turtinimas
Ekonominės
klasifikacijos
grupės
1. Iš viso išlaidų
Iš jų darbo
užmokesčiui
2. Finansavimas
Savivaldybės
biudžetas
Kiti šaltiniai
Etatų skaičius
programai

Asignavimai
2015
metams
405,2
238,5

Paraiška biudžetiniams metams 2016 metams
Bazinis
Pakeitimai
Iš viso:
/naujas/
Biudžetas
423,8
423,8
234,6
234,6

Projektas
2016
metams

405,2
400,3

423,8
416,8

423,8
416,8

423,8
416,8

4,9
36,45

7,0
36,45

7,0
36,45

7,0
36,45

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius
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Ūkinės veiklos programa 2016 metams
Numatomi darbai
Pakeisti istorijos kabineto duris
Nupirkti technologijų kabinetui
darbastalius
Pakabinti multimediją istorijos, anglų k.
kabinetuose
Perdažyti pradinių klasių galinį kabinetą.
Suremontuoti grindis ir duris sporto
salėje.

Atlikimo data
3 ketvirtis
1-4 ketvirtis

Atsakingas
J.Bakūnienė
J.Bakūnienė

1-4 ketvirtis

J.Bakūnienė

3 ketvirtis
3 ketvirtis

J.Bakūnienė
J.Bakūnienė

Mokytojų tarybos posėdžiai
Sausio mėnuo
Mokytojų kvalifikacijos
kėlimo sėkmės, trūkumai.
Kvalifikacijos tobulinimo
programa 2016 m.
(atsakinga metodinė
taryba)

Balandžio mėnuo
Kvalifikacijos kursuose
įgytų žinių poveikio ugdymo
procesui analizavimas.
(pasisako metodinių
grupių pirmininkai)
Stebėtų pamokų analizė.
Gerosios patirties sklaida.
(atsakingi mokyklos
vadovai).
Žmogaus saugos, lytiškumo
ugdymo, gyvenimo įgūdžių
ugdymo, etninės kultūros,
sveikatos ugdymo,
prevencinių programų
integravimas į ugdymo
procesą. (atsakinga Vaiko
gerovės komisija)
Integruotų pamokų analizė.
(atsakinga metodinė
taryba).

Vasario mėnuo
Pirmojo pusmečio ugdymo rezultatų
analizė.
Mokinių
lankomumas.
Mokymosi pasiekimų ir pažangumo
pokyčių analizė.
Mokinių ugdymosi poreikių
tenkinimo, specialiosios pagalbos
teikimo, dalykinių konsultacijų
teikimo efektyvumas. (atsakingi
mokytojai teikiantys pagalbą
mokiniams).
Gegužės mėnuo
1-5 klasių mokinių ugdymo rezultatai.
Mokinių kėlimas į aukštesnes klases.
Papildomų darbų skyrimas. Mokinių
lankomumas. Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių,
ugdymosi rezultatai. Mokymosi
pasiekimų ir pažangumo pokyčių
analizė. (atsakingi klasių vadovai,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui).
1-5 kl. mokinių ugdymosi poreikių
tenkinimo, specialiosios pagalbos
teikimo, dalykinių konsultacijų
teikimo efektyvumas. (atsakingi
mokytojai teikiantys pagalbą
mokiniams).
Klasės mikroklimato tyrimo rezultatų
analizė (atsakingas klasės vadovų
met. gr. pirmininkas)

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Kovo mėnuo
Ugdymo proceso organizavimas už
klasės ribų. Sėkmės, nesėkmės,
gerosios patirties sklaida. (atsakingi
dalykų mokytojai). Ugdomosios
veiklos formos mokymosi
motyvacijai ir mokinių aktyvumui
palaikyti". Mokytojų ir mokinių

bendra diskusija „Kas stiprina
mokymosi motyvaciją?“
(atsakinga direktoriaus pav.
ugdymui).
Birželio mėnuo
6-10 klasių mokinių ugdymo
rezultatai. Mokinių kėlimas į
aukštesnes klases. Papildomų darbų
skyrimas. Mokinių lankomumas.
Mokymosi pasiekimų ir pažangumo
pokyčių analizė. (atsakingi klasių
vadovai, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui).
6-10 kl. Mokinių ugdymosi
poreikių tenkinimo, specialiosios
pagalbos teikimo, dalykinių
konsultacijų teikimo efektyvumas.
(atsakingi mokytojai teikiantys
pagalbą mokiniams).
Kultūrinių pažintinių programų,
finansuojamų iš mokinio krepšelio,
ryšys su ugdomųjų dalykų
programomis. (atsakinga
direktoriaus pav. ugdymui)
2016-2017 m.m. ugdymo plano
svarstymas ir pasiūlymų teikimas
Juozas Navickas
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Liepos mėnuo

Rugpjūčio mėnuo
Ugdymo proceso 2016-2017 mokslo
metais organizavimas (atsakingi
mokyklos vadovai).
Mokinių, kuriems buvo skirti
papildomi darbai vasaros metu,
pasiektų rezultatų aptarimas ir kėlimo
į aukštesnę klasę svarstymas
(atsakinga direktoriaus pavaduotoja
ugdymui).

Spalio mėnuo
Mokyklos bendruomenės
telkimas bendrai veiklai.
(Tėvų švietimas, mokyklos
savivalda) (atsakingi klasių
vadovai, mokyklos
savivalda)

Lapkričio mėnuo
Mokinių darbo rezultatų pamokoje
vertinimo panaudojimas mokymosi
reikmėms planuoti ir realizuoti.
(atsakinga direktoriaus pavaduotoja
ugdymui).
Priešmokyklinukų, pirmokų, penktokų
ir naujai atvykusių mokinių adaptacija
mokykloje (atsakingi klasių vadovai,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui).

(atsakinga darbo grupė).
Rugsėjo mėnuo

Gruodžio mėnuo
2016 m. metinės mokyklos veiklos
programos įgyvendinimas. Tarybų,
grupių, komisijų veiklos
efektyvumas. Veiklos programos
2017 m. pristatymas (atsakingi
mokyklos vadovai, grupių,
komisijų, komandų pirmininkai,
darbo grupė).

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa
I. Mokinių pasiekimų gerinimas
1.Tikslas: Tobulinti kompetencijas, gerinančias ugdymo(si) kokybę, .
Uždaviniai:
1.1. kelti mokytojų dalykines kompetencijas pamokos organizavimo, mokinių pasiekimų gerinimo
klausimais;
1.2.metodinių grupių veiklą nukreipti mokytojų bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms tobulinti;
1.3. dalintis gerąja patirtimi su kolegomis
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Kvalifikacijos programų rengimas ir
įgyvendinimas.

Dalykų mokytojai

Vykdymo
Atsiskaitymas
terminas
2016
m. Dalijimasis patirtimi
Iki sausio
10 d.

2.

Integruotų pamokų planavimas ir
įgyvendinimas.
Analizė ir savianalizė.

Dalykų mokytojai
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2016 m.
rugsėjis,
balandis

Integruotų pamokų
planas.
Metodinė taryba

3.

Švietimo/pedagogikos naujovių,
Dalykų mokytojai
metodinės-pedagoginės literatūros
naujienų, pedagoginių informacinių

Pagal
galimybes

Metodinė taryba

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius
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leidinių („Švietimo naujienos“,
,,Dialogas“ ir kt.) apžvalga,
aptarimas ir sklaida
4.
5.

6.

7.

Pasidalijimas gerąja patirtimi.
„Kolega-kolegai“
Dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose ir įgytų žinių
poveikio ugdymo procesui
analizavimas.
Mokytojų pamokų stebėjimas.
Analizė.

Dalykų mokytojai

2016 m.

Dalykų mokytojai

2016 m.

Mokyklos vadovai

2016 m.

Mokyklos veiklos įsivertinimas,
tyrimo išvadų ir rekomendacijų
panaudojimas planuojant mokyklos
veiklą.

Darbo grupės

Gegužėlapkritis

Mokytojų tarybos
posėdis
Įgytų žinių taikymas
ugdymo procese.
Ataskaita segtuve
"Mokytojo veikla"
Individualus
aptarimas, mokytojų
tarybos posėdis.
Mokytojų tarybos
posėdis

2. Tikslas: siekti kokybiško ugdymo ir individualios mokinių pažangos
Uždaviniai:
2.1. objektyviai, skaidriai ir aiškiai vertinti mokinius, tikslingai panaudoti vertinimo metu surinktą
informaciją ugdymui planuoti, koreguoti bei mokymosi motyvacijai stiprinti;
2.2.efektyvinti ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų, užduočių) tinkamumą mokymosi
motyvacijai ir mokinių aktyvumui palaikyti;
2.3. Sudaryti sąlygas mokiniams konsultuotis;
2.4. Ugdyti mokinių savarankiško darbo įgūdžius bei stiprinti atsakomybės jausmą už savo mokymąsi ir
elgesį.
2.5. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją
2.6.Tobulinti mokinių namų darbų skyrimo, atlikimo ir vertinimo procedūras..
Eil. Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo
Vykdymo
Atsiskaitymas
Nr.
terminas
1.
Gautos informacijos
Mokinių mokėjimo mokytis ir
Nuolat
Dalykų
individualios pažangos stebėjimas,
mokytojai panaudojimas
koreguojant ugdymo
aptarimas.
procesą.
2.
Dalykų mokytojai
2016 m.
Dalijimasis patirtimi,
Ugdomosios veiklos formos
įgytų žinių taikymas
(metodai, užduotys) mokinių
ugdymo procese
motyvacijai ir aktyvumui palaikyti.
3.

4.

5.

6.

Mokyklinių mokomųjų dalykų
olimpiadų organizavimas,
dalyvavimas konkursuose.
Istorijos, lietuvių , anglų, rusų kalbų ir
matematikos bandomieji testai.
Bandomųjų užduočių aptarimas ir
vertinimo rezultatų panaudojimas
ugdymo proceso planavimui.
Mokymosi krūvio vertinimas pagal:
sugaištą laiką, įdėtas pastangas, patirtą
džiaugsmą ir gautą atlygį.
Skaitymas - pagrindinė priemonė
siekiantiems žinių.

Dalykų mokytojai

2016 m.

Laimutė Leonienė
Loreta Naujalienė
Loreta Alksninienė
Alma Bulovienė
Daina Gumenienė
V. Kalimavičienė

Balandisgegužė

Metodinė taryba

Vasaris

Humanitarinių ir
socialinių mokslų

Per metus

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
pateiktos ataskaitos
Direktoriaus pav.
ugdymui

Direktoriaus pav.
ugdymui.
Aprašytos skaitymo
skatinimo metodikos,
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met. grupė, pradinių
klasių met.grupė
7.

Skaitmeninių mokymo(si) priemonių
naudojimas ugdymo procese.

Dalykų mokytojai

dalijimasis patirtimi.

Per metus

Dalijimasis patirtimi,
įgytų žinių taikymas
ugdymo procese.
Dalijimasis patirtimi,
įgytų žinių taikymas
ugdymo procese.

Vertinimas - įrankis, padedantis
mokiniams patirti sėkmę, užtikrinantis
Metodinė taryba
Spalis
grįžtamąjį ryšį bei skatinantis
mokymosi motyvaciją.
3.Tikslas: Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą.
Uždaviniai:
3.1. sistemingai vertinti mokinių mokymosi pažangą ir atsižvelgiant į tai koreguoti ugdymo procesą;
3.2. individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį siekti, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi
sėkmę;
3.3. plėtoti gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių poreikių tenkinimo galimybes.
3.4. bendradarbiaujant toje pačioje klasėje dirbantiems mokytojams, teikti reikiamą pagalbą mokiniui.
.
Eil. Priemonės pavadinimas
Atsakingas
Vykdymo Atsiskaitymas
Nr.
asmuo
terminas
1.
Socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų, Metodinių grupių 2016 m.
Metodinių grupių posėdžiai,
menų, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, pirmininkai
pateiktos ataskaitos
sporto dienų organizavimas.
2.
Tyrimas "Mokymasis mokytis iš
Metodinė taryba
Vasaris
Visuotinis tėvų susirinkimas
įvairiausių informacijos šaltinių,
gebant susikurti individualią
mokymosi sistemą" (apklausa,
analizė, sklaida)
3.
Metodinių grupių pasitarimai gabių ir
Metodinių grupių Vasaris
Metodinių grupių
mokymosi sunkumų turinčių mokinių
pirmininkai
posėdžiai. Dalijimasis
ugdymo klausimais
patirtimi, įgytų žinių
taikymas ugdymo procese.
4.
Metodinių grupių pasitarimai ugdymo Metodinių grupių 2016 m. Metodinių grupių
diferencijavimo ir individualizavimo
pirmininkai
kovas
posėdžiai. Dalijimasis
klausimais.
patirtimi, įgytų žinių
taikymas ugdymo procese.
5.
Metodinių grupių pasitarimai mokinių Metodinių grupių 2015 m. Metodinių grupių
vertinimo klausimais.
pirmininkai
balandis
posėdžiai. Dalijimasis
patirtimi, įgytų žinių
taikymas ugdymo procese.
6.
Neformalaus ugdymo programų
Direktoriaus
Gegužė
Neformalaus ugdymo
poreikių tyrimas. Mokiniams siūlomų pavaduotoja
mokytojų programų pasiūla
neformaliojo ugdymo užsiėmimų
ugdymui
ir paraiškos
spektro plėtotė, atsižvelgiant į mokinių
poreikius.
7.
Sudaryti sąlygas mokiniams
Mokyklos
Rugsėjis
Konsultacinių valandų
konsultuotis.
vadovai
pasiūla
8.

8.

Organizuojant renginius ar minėjimus
sudaryti tokias sąlygas, kuriomis
kiekvienas mokinys galėtų atskleisti
savo gebėjimus

Renginį
organizuojantys
mokytojai

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius
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Aktyvus mokinių
dalyvavimas renginiuose
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9.

Specialiųjų ugdymosi poreikių
nustatymas ir pagalbos silpniau
besimokantiems mokiniams
organizavimas.

Vaiko gerovės
komisija

2016 m.

Vaiko gerovės komisijos
posėdžių nutarimai.

10.

Mokytojų ir mokinių bendra
diskusija „Kas stiprina mokymosi
motyvaciją?“

Mokytojų taryba

2016 m. Mokytojų tarybos posėdis
kovas

4 Tikslas: sudaryti sąlygas geriau susipažinti su būsimomis profesijomis.
Uždaviniai:
4.1.organizuoti susitikimus su mokymo įstaigų ir įvairių profesijų atstovais, darbdaviais;
4.2. sudaryti sąlygas praktiškai susipažinti su įvairiais profesinės veiklos aspektais, lankytis įmonėse.
Eil. Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo
Vykdymo
Atsiskaitymas
Nr.
terminas
1.
Veiklinimo vizitai.
L. Alksninienė
2016 m.
Ataskaita
2.
Individualių konsultacijų teikimas.
L. Alksninienė
2016 m.
Ataskaita
3.
Bendradarbiavimas su klasių
L. Alksninienė
2016 m.
Individualūs pokalbiai
vadovais.
4.
Ugdymo karjerai programos tikslingas klasių vadovai,
2016 m.
Ugdymo karjerai
įgyvendinimas.
ugdymo karjerai
koordinatorės ataskaita
koordinatorė
5.
Ugdymo karjerai pradmenys.
Pradinių klasių
Kovas
Pradinių kl. metodinė
mokytojos
grupė
II. Ugdymo proceso modernizavimas ir harmonizavimas
___________________________________________________________
1.Tikslas: Turtinti mokymo bazę naujausiomis informacinėmis technologijomis ir šiuolaikinėmis mokymo
(si) priemonėmis.
Uždaviniai:
1.1. pagal galimybes įsigyti reikiamas mokymo(si) priemones ir tikslingai naudoti jas pamokose;
1.2 siekti išnaudoti visas E-dienyno teikiamas galimybes;
1.4. panaudoti informacinių technologijų galimybes bei įvairias meninės raiškos priemones mokyklos
įvaizdžio formavimui.
Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Mokymo bazės turtinimas
naujausiomis mokymo (si)
priemonėmis
Mokymo priemonių ir ūkio
inventoriaus atnaujinimas.

Aušra Damkauskienė

3.

4.

Eil.
Nr.
1.

2.

Vykdymo
terminas
2016 m.

Atsiskaitymas

Aušra Damkauskienė
Jolanta Bakūnienė

2016 m.

Papildyta naujomis
mokymo priemonėmis

Elektroninio dienyno
trūkumai ir privalumai.

Arūnas Vaitkevičius

2016 m.

Gerai veikiantis
elektroninis dienynas

Multimedia pristatymų
mokyklos antrojo aukšto fojė
organizavimas – „Kas? Kur?
Kada?“

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, dalykų
mokytojai

2016 m.

Pateikiama
aktuali informacija, į
informacijos rengimą
įtraukiami mokiniai.

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius
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5.

6.

Nuolatinis mokyklos internetinės
Svetainės ir Facebook puslapio
atnaujinimas ir sklaida.
Straipsniai apie mokyklos veiklą
spaudoje.
Mokomųjų erdvių atnaujinimas.
Mokyklos įvaizdžio kūrimas,
pasitelkiant įvairias meninės raiškos
priemones.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui. Mokytojai,
organizavę veiklas.

2016 m.

Pagerės informacijos
sklaida,
mokykla taps atviresnė
visuomenei.

Dalykų mokytojai,
Meninio ugd. ir
pradinių klasių
mokytojai

Per metus

Patrauklios
mokomosios erdvės

2.Tikslas: Kurti modernią ir saugią mokymo(si) aplinką.
Uždaviniai:
2.1. Užtikrinant saugų mokyklos mikroklimatą, teikti operatyvią ir veiksmingą pagalbą kiekvienam
bendruomenės nariui;
2.2. sistemingai ir atsakingai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių, žalingų įpročių, sveikatos
ugdymo programas;
2.3. bendradarbiaujant su ARŠPPC ir Alovės seniūnijos socialinėmis darbuotojomis, teikti socialinę,
pedagoginę, psichologinę bei specialiąją pagalbą mokiniams;
2.4. rengti tęstinius projektus, skirtus mokinių socializacijai, vasaros užimtumui, prevencinei veiklai, sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimui, pasitelkiant į pagalbą Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro
darbuotojas ir kitų organizacijų atstovus.
Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Programų "Antras žingsnis" ir
„Įveikime kartu“ įgyvendinimas.
Programos "Paauglystės kryžkelė"
įgyvendinimas.5-8 kl.
Tęstinio projekto "Gerumo tiltas"
rengimas ir įgyvendinimas.
Mokinių užimtumo programų
rengimas ir įgyvendinimas.
Mokinių skatinimas. Mažiausia be
pateisinamos priežasties praleidusių
pamokų bei pažangiausių mokinių
apdovanojimas.
Tėvų švietimas: informacijos
pateikimas apie prevencinių programų
„Įveikime kartu“, „Antras žingsnis“,
"Paauglystės kryžkelė" įgyvendinimą.

Pradinių klasių
metodinė grupė
Klasių vadovų
metodinė grupė
Vaiko gerovės
komisija
Programų
koordinatoriai
Mokyklos vadovai

7.

8.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Vykdymo
terminas
2016 m.

Atsiskaitymas

2016 m.

Klasių vadovų
metodinė grupė
Klasių vadovų
metodinė grupė
Parengtos ataskaitos

Gegužė

Parengtos ataskaitos

Gegužė
Birželis

Apdovanojimai

Klasių vadovai

2016 m.
rugsėjis

Klasių tėvų švietimo
susirinkimų protokolai

Prisidėti prie kitų įstaigų
organizuojamų akcijų, projektų,
minėjimų, konkursų, kitų veiklų.

Vaiko gerovės
komisija, mokyklos
taryba

Pagal
poreikį

Suorganizuotos
veiklos

Klausimų, pastebėjimų, nuomonių
paštas "Saugi mokykla"

Vaiko gerovės
komisija

Per metus

Nuolat veikiantis
paštas.

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius
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3. Tikslas: kurti sąlygas padedančias ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams tenkinti
prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius.
Uždaviniai:
3.1. ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais;
3.2. garantuoti vaikui saugią, turiningą, džiugią vaikystę;
3.3. siekti, kad vaikai nuolat patirtų pažinimo džiaugsmą, pajustų šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą,
mokytųsi siekti savo tikslo.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių
ir nuostatų formavimas.
Ugdymo turinio planavimas savaitei,
orientuojantis į ugdytinas
kompetencijas: socialinę, sveikatos
saugojimo, komunikavimo, pažinimo
ir meninę.
Dėmesio skyrimas individualioms
ugdymo(si) kompetencijoms per visas
vaikų veiksenas: individualias,
organizuotas, spontaniškas.
Ugdomosios aplinkos ir sąlygų
ugdymo procesui sudarymas (patalpų,
inventoriaus, dienos rėžimo,
maitinimo) priežiūros rezultatų
aptarimas.

Atsiskaitymas

Grupių auklėtojos

Vykdymo
terminas
2016 m.

Grupių auklėtojos

2016 m.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Grupių auklėtojos

2016

Direktoriaus pav.
ugdymui

Grupių auklėtojos

2016 m.

Mokyklos vadovai

Mokyklos vadovai

III. Mokyklos bendruomenės telkimas bendrai veiklai, kuriant sveiką saugią jaukią, kultūringą bei
mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką
_______________________________________________________________________________
1.Tikslas: Telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai.
Uždaviniai:
1.1. Dalykų mokytojams, klasių vadovams ir tėvams glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje.
1.2. aktyvinti mokyklos savivaldos veiklą;
1.3.tobulinti mokyklos santykius su socialiniais partneriais.
1.3. organizuoti renginius, ugdančius pilietiškumą ir tautiškumą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Svarbių valstybinių datų ir švenčių
minėjimas pagal parengtą renginių
planą.
Atvira mokykla

Humanitarinių ir
socialinių mokslų
metodinė grupė
Mokyklos taryba

Mokinių iniciatyvų skatinimas
palaikymas, jų darbų viešinimas.
Bendra veikla su Alovės seniūnija,
Alytaus r. bibliotekos Alovės filialu,

Mokyklos vadovai

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Mokyklos taryba

Vykdymo
terminas
2016 m.

Atsiskaitymas

per mokslo
metus

Atvirose pamokose
apsilankiusių dalyvių
sąrašai

2016 m.

Apdovanojimai

Pagal

Suorganizuoti

Įgyvendinti renginiai

Juozas Navickas
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Alovės bendruomene, kultūros
namais, ARŠPPC., visuomenės
sveikatos centru.

poreikį

renginiai

Dalyvavimas Alytaus rajono mokinių
tarybos, kitų rajono mokyklų
inicijuojamuose renginiuose,
projektuose.
Projektų, programų rengimas pagal
paskelbtus konkursus.
Dalyvavimas visuotinės švietimo
savaitės, veiksmo savaitės ir kt.
organizacijų inicijuojamose veiklose.

Mokinių taryba

2016 m.

Dalyvavimas
renginiuose

Dalykų mokytojai

2016 m.

Parengtos programos

Pagal
poreikį

Suorganizuoti
renginiai, akcijos

Dalyvavimas kitų mokyklų
organizuojamuose projektuose
Problemų, atsiradusių ugdymo procese
ar mokyklos bendruomenėje,
svarstymas atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių interesus.

Metodinės grupės

2016 m.

Renginiai, akcijos

Pagal
poreikį

Surasti optimalūs
problemų sprendimo
būdai

10.

Apsilankymas probleminėse šeimose,
trukdančiose vaiko(mokinio)
ugdymo(si) procesui
(bendradarbiaujant su vaiko teisių
apsaugos tarnyba).

Vaiko gerovės
komisija, klasių
vadovai

Pagal
poreikį

Vaiko gerovės
komisijos posėdžio
protokolas

11.

Bendradarbiavimas su tėvais,
turinčiais spec. poreikių vaikų,
mokymosi rezultatų pateikimas,
konsultavimas spec. ugdymo
klausimais.

Vaiko gerovės
komisija, klasių
vadovai

Pagal
poreikį

Suteikta informacija

12.

Tėvų susirinkimų organizavimo
formos ir jų efektyvumas

Klasės vadovų
metodinė grupė

Spalis

Surastos
efektyviausios
bendravimo su tėvais
formos.

5.

6.
7.

8.
9.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba,

2.Tikslas: Užtikrinti kokybišką ir sistemingą tėvų švietimo politiką.
Uždaviniai:
2.1. sistemingai įgyvendinti parengtą tėvų pedagoginio švietimo planą;
2.2. Organizuoti tėvų švietimo seminarus, kurių metu būtų keliamas pasitikėjimas mokyklos bendruomenės
nariais.
2.3. į mokyklos renginių organizavimą, projektų, programų vykdymą, ugdomosios veiklos planavimą,
įtraukti mokinių tėvus.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo

Tėvų pedagoginis švietimas pagal
parengtą programą.

Klasės vadovų
metodinė grupė

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Vykdymo
terminas
2016 m.

Atsiskaitymas
Klasės vadovų
metodinės grupės
posėdis
Juozas Navickas
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2.

Tėvų forumo diena mokykloje.

Švietimo valandėles bei popietes
‚Prie arbatos puodelio"
3.

4.

5.

Skrajučių pedagoginėmis psichologinėmis, prevencinėmis
temomis rengimas.
Mokyklos veiklos pristatymas rajono
žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje
svetainėje.
Visuotinis tėvų susirinkimas.

Dalykų mokytojai,
klasių vadovai,
mokyklos vadovai
Vaiko gerovės
komisija

Kovas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2016 m.

Lapkritis,
vasaris

Lapkritis,
vasaris

6.

Mokytojų, mokinių, kitų
specialistų bei tėvų tarpusavio
bendravimas ir bendradarbiavimas
- darnios mokyklos veiklos
pagrindas.

Pradinių klasių
mokytojos

2016 m.
spalis

7.

Tėvų įtraukimas rengiant mokyklos
ugdymo planą , metinės veiklos
programą, svarstant kitų su mokyklos
veikla susijusių projektų vykdymą.

Mokyklos taryba

Pagal
poreikį

tėvų forume
apsilankiusių dalyvių
sąrašai, protokolai
Parengtos ir išdalintos
skrajutės
Sukauptos straipsnių
kopijos, nuolat
atnaujinama svetainė
Pravestas susirinkimas

Bendravimo ir
bendradarbiavimo
formos

Aktyvus tėvų
dalyvavimas

PRITARTA
Alytaus rajono Alovės pagrindinės
mokyklos tarybos 2015-12- 28 posėdyje
protokolo Nr. 7

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Juozas Navickas
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Priedas Nr. 1.
MOKYKLOS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS 2016 m.
Tikslas: Ugdyti kultūringą, menišką, aktyvų, savarankišką ir socialiai subrendusį visuomenės narį
Uždaviniai:
1. Organizuojant kultūrinius renginius, sudaryti optimalias sąlygas kūrybai, tenkinant kiekvieno mokinio
individualius poreikius.
2. Skatinti ir propaguoti aktyvų mokytojų, mokinių ir tėvų dalyvavimą įvairiose veiklose.
3. Rengti ir organizuoti tradicinius renginius, kurti naujas tradicijas.
4. Įprasminti Lietuvai svarbias datas, organizuojant renginius, akcijas, projektus.
5. Stiprinti ryšius su Alytaus rajono įstaigomis, organizacijomis.

Renginio pavadinimas

Data

„Atmintis gyva“. Sausio 13-osios minėjimas.
Sausio 13 d.
„Crazy“ diena. Karaoke
Meninio skaitymo konkursas, nacionalinis
diktantas, mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada.
5-10 kl.
Vasario 16-osios minėjimas.

kartą per mėn.
Sausio 2-3 sav.

Vasario 12 d.
Merginų futbolo turnyras
Šimtadienis
Kaziuko kermošius "Pirksiu, parduosiu, dykai
duosiu"
Kovo 11 –osios minėjimas. Lėto valso
konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti. Patriotinės dainos
konkursas.

Užgavėnės. Renginių ciklas "Baigias rogių
kelias". Gražiausios Užgavėnių kaukės rinkimai.
„Knyga - dvasios stiprybė“ . Dailyraščio
konkursas, skirtas Knygnešio dienai paminėti.
Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė.
Raiškiojo skaitymo konkursas.
Karjeros diena "Šok į tėvų klumpes" (5-10 kl.)
Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Vasaris
Vasario 26

Kovo 4

Kovo 10 d.

Vasario 9 d.

Rengėjai
Laimutė Leonienė,
L. Peckutė
A. Jurčiukonis
Mokinių taryba
Loreta Naujalienė
Loreta Alksninienė
Laimutė Leonienė
Loreta Naujalienė
Loreta Alksninienė
R. Klimavičius
Mokinių taryba
9 klasė
Menų ir kūno kultūros ugdymo
metodinė grupė, pradinių klasių
mokytojai
Laimutė Leonienė
Loreta Naujalienė
Loreta Alksninienė
Antanas Jurčiukonis
Giedrė Šiugždinienė
Z. Cikanienė
A. Pajedaitė-Jarmalavičienė
S. Kaminskienė

Kovo 16 d.

R. Miškauskienė

Kovo
14 - 20 d.
Balandis
pagal planą

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė
grupė
A. Pajedaitė - Jarmalavičienė
L. Alksninienė
Juozas Navickas

17
Margučių konkursas "Kiaušinis kitaip" . Vaikų
Velykėlės.
Saugaus eismo konkursas „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“.(1-4 kl.)
Darom 2016

Kovo 29balandžio 5

G. Šiugždinienė, D. Gumenienė, L.
Peckutė

Balandis

R. Miškauskienė

Balandis

Mokinių taryba. Mokyklos taryba

Tarptautinė šokio diena
Golo turnyras.

Balandžio 29
Gegužė

Bendruomenės šventė „Šeimos delnuose“
(1-10 kl.)

Gegužės 13 d.
Gegužė
Gegužė

A. Jurčiukonis
R. Klimavičius
Meninio ir kūno kultūros ugdymo
metodinė grupė.
Pradinio ugdymo met. gr.
Darbo grupė
M. Navickienė
D. Jakubavičienė

Gegužė

S. Kaminskienė

Abėcėlės šventė.
Atvira pamoka „Lik sveika, pradine mokykla“.
Sporto šventė pradinių klasių mokiniams „ Jei
nori būti sveikas, tai sportuok“. (1-4 kl.)
Kūrybiškumo paradas „Sveikinam vasarą“
(1-4 kl. )
Naktis mokykloje.8-10 kl.
Sporto diena mokyklos bendruomenei “Sportas
mus vienija” (6-10 kl. )
Kelionė (6-10 kl.)
Paskutinis skambutis dešimtokams. Mokslo metų
uždarymas. Vėliavos nuleidimas. Pažangiausių
mokinių apdovanojimai. (6-10 kl. )

Gegužė
Gegužės 27 d.
Birželio 1
Birželio 2

Birželio 3

Visuomenės sveikatos biuro renginys. (1-10 kl.)

Per mokslo
metus
Pagal planą

Rugsėjo 1-osios šventė.(1-10 kl. )

Rugsėjo 1 d.

Pažintinė kelionė 1-10 klasių mokiniams

Užsienio kalbų diena.
Turizmo šventė, skirta tabako vartojimo
prevencijai „Įkvėpk gryno oro“.( 1-10 kl.)
Šauniausio mokytojo rinkimai
Apskrities futbolo čempionatas
Savivaldos diena. Mokytojų diena.
Penktokų krikštynos.
Pyragų diena
Šventė „Rudenėlio spalvos“.(1-4 kl. )
Akcija „Prisiminkime išėjusius“
Helovinas
Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Rugsėjo 26 d.
Rugsėjo 26 d.
Rugsėjis
Rugsėjo –
Gruodžio mėn.
Spalio 5 d.
Spalis
Lapkričio 6 d.
Spalio 24 d.
Lapkričio 1 sav.
.
Spalio 21 d

M. Navickienė, neformaliojo
ugdymo mokytojai, dirbantys su 1-4
kl. mokiniais
Mokinių taryba
R. Klimavičius
Klasių vadovai
Humanitariniu ir soc. mokslų. metod.
grupės nariai
9, 10 kl. vadovai.
Mokinių taryba
Mokyklos vadovai
Mokyklos vadovai, klasių vadovai
Vaiko gerovės komisija
L. Naujalienė
Mokinių taryba
Meninio ir kūno k. metodinė grupės
nariai
Alma Bulovienė
Daina Gumenienė
Vaiko gerovės komisija,
klasių vadovai
Mokinių taryba.
R. Klimavičius
Mokinių taryba
A. Damkauskienė
6 klasė
Menų ir kūno k. metod. grupės nariai
A.Pajedaitė-Jarmalavičienė
Tikybos mokytoja
Mokinių taryba
Juozas Navickas
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Tolerancijos diena. Draugiškiausios klasės
konkursas.

Lapkričio 16 d.

Vaiko gerovės komisija,
Mokinių taryba

Tarpklasinės sportinės varžybos pradinių klasių
mokiniams.
Kariuomenės diena.

Lapkritis17-21

S. Kaminskienė

Advento rytmetys "Uždekim advento žvakelę"

Lapkritis

Programa, skirta antikorupcijos dienai paminėti.
Gerų darbų mėnuo „Pasveikinkim vieni kitus”
Karnavalas (1-10 kl)

Veiksmo savaitė pagal atsiųstą programą.
Mokykla be patyčių pagal atsiųstą programą.
Verslumo savaitė pagal atsiųstą programą.
Dalyvavimas skelbiamose rajono ir šalies
olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose.
Dalyvavimas projekto „Sveikatiada“
inicijuojamose veiklose.
Filmų popietės
Dalyvavimas projekto NORDPLUS JUNIOR
„Paaugliai novatoriai“ veiklose.

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Lapkritis
Gruodžio 9 d.
Gruodis
Gruodis
Mokslo metų
eigoje
Mokslo metų
eigoje
Mokslo metų
eigoje
Visus mokslo
metus
Pagal atsiųstą
programą
Paskutinis mėn.
penktadienis
Per mokslo
metus

Laimutė Leonienė
Tikybos mokytoja.
J. Navickas
Antikorpucinio darbo grupė
Klasių vadovai
Mokinių taryba
Klasių vadovų met. grupė.
10 klasė
Mokyklos taryba
Mokinių taryba
Vaiko gerovės komisija
Ekonomikos mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
metodinių grupių pirmininkai
Pradinių klasių mokytojos
Mokinių taryba
A. Bulovienė
7-10 kl. mokiniai

Juozas Navickas

