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ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLA 

2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

VIZIJA 

Mokykla, puoselėjanti individualius mokinio gebėjimus bei siekianti kiekvieno mokinio 

pažangos, inovatyvioje ir saugioje aplinkoje. Tai besimokančiųjų bendruomenė, lyderiaujanti ir 

atvira, moderni tęsianti humanitarinio ugdymo bei diegianti kūrybinio –inžinerinio mąstymo 

programas. 

 

MISIJA 

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, ugdyti  kiekvieno 

vaiko vertybines nuostatas, rengti mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi bei gyvenimui. 

Užtikrinti visapusišką aktyvios, sąmoningos, atsakingos, kūrybingos asmenybės ugdymą.  

FILOSOFIJA 

Mokykla – kurioje gera mokytis ir augti.  

 

VERTYBĖS 

Visapusiška pagarba bendruomenėje. Bendravimo stilius ir mandagumo lygis – puikūs šios 

pagarbos rodikliai. 

Pilietiškumas ir tautiškumas. Puoselėjamos tautos ir mokyklos tradicijos, stiprinama savanorystė. 

Kūrybiškumas. Idėjų kūrimas, drąsa veikti, inžinerinio mąstymo diegimas. 

Atsakomybė. Ugdymo(si) kokybė. Atsakingas požiūris į mokymą(si). 

Palaikoma ir skatinama kiekvieno bendruomenės nario iniciatyva. Sudaryta palankios sąlygos 

pasidalytosios lyderystės raiškai. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas. Darbuotojai, mokiniai, tėvai yra partneriai, siekiantys bendrų 

tikslų. 

         

            VEIKLOS PRIORITETAI 
1. Švietimo kokybės ir mokinių pasiekimų bei pažangos gerinimas, modernizuojant ugdymą, 

vystant bendradarbiavimą.   

2. Inovatyvios, funkcionalios, jaukios ir saugios aplinkos kūrimas ir tobulinimas.   



 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

Siekiant mokyklos veiklos efektyvumo numatomos šios priemonės:   

Kūrybinio – inžinerinio ugdymo programos diegimas. 

Pasidalytosios lyderystės principų plėtojimas.  

Papildomų finansavimo šaltinių paieška. 

Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 

Microsoft Office 365 programos didesnių galimybių naudojimo plėtra. 

 

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

VEIKLOS KONTEKSTAS  

Išorinė aplinkos analizė 

Politiniai veiksniai:  

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ iškėlė sumanios Lietuvos viziją, tad 

švietimui tenka pareiga sutelkti švietimo bendruomenę ir visus žmones nuolat ir kryptingai 

lavinti siekiant asmeninės ir šalies sėkmės. 

Valstybinės 2013–2022 metų švietimo strategijos pirmasis tikslas – pasiekti tokį  

pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat 

tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys pedagogai. Antrasis tikslas – įdiegti duomenų analize 

ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą. Trečiasis strategijos tikslas – suteikti mokiniams 

palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius 

ugdymosi poreikius. Mokyklos vystymo ir tobulinimo kryptys numatytos Geros mokyklos 

koncepcijoje. 

Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginiame plane numatyta, kad 

bus siekiama užtikrinti ugdymo kokybę bendrojo ugdymo įstaigose naudojant modernias 

švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo aplinką. Toliau 

bus įgyvendinamos neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo/švietimo 

programos. Prioritetas teikiamas švietimo paslaugų kokybei, vaikų socializacijai, meninei, 

kūrybinei saviraiškai skatinti ir remti. 2020 metais numatyta švietimo tinklo pertvarka.  

Švietimo įstaigų tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybės 

gerinimui. Būtų tobulinama pedagogų kvalifikacija, modernizuojama ugdymo aplinka, 

investuojama į aukštesnių mokymosi rezultatų siekimą. Įrengus naujus sporto aikštynus 

šalia mokyklų, pagerės ne tik mokyklų auklėtinių fizinio ugdymo veiklos sąlygos, bet ir 

bus sudarytos sąlygos vietos bendruomenei aktyviai praleisti laisvalaikį.  

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-172 

nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. pakeistas Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pavadinimas 

į Alytaus Dzūkijos mokyklą. 

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu T-266 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų 

koregavimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos“ darbo grupės pateiktame Alytaus miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

ir jo priedų koregavimo projekte nenumatyta pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti 

Alytaus Dzūkijos mokyklą. 

Ekonominiai veiksniai: 

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta 

modernizuoti  švietimo įstaigų infrastuktūrą. Buvo numatyta ir jau atlikta: pertvarkyta 

mokyklų finansavimo metodika, įdiegta ir patobulinta mokytojų etatinio apmokėjimo 

tvarka. 

2019 m. buvo atlikta I-ojo korpuso vidaus renovacija, modernizuotos erdvės. 

Aptverta mokyklos teritorija. Įsigyta mokymo priemonių ir įrangos atnaujinto ugdymo 



turinio diegimui. 

Alytaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžete numatytos lėšos švietimui tenkina 

tik būtinas reikmes. Teisės aktai numato galimybę skirti 2 procentus GPM lėšų, kuriuos 

galima panaudoti mokyklos reikmėms. Taip pat mokykla rengia projektus, papildomam 

lėšų pritraukimui. Numatytos lėšos mokyklos (II- ojo) korpuso vidaus renovacijai. 

Mokyklai pakanka ugdymo lėšų ugdymo planui įgyvendinti.  

Socialiniai veiksniai: 

Alytaus miesto savivaldybėje nedarbo lygis jau keletą metų išlieka stabilus. Tačiau 

nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius nuolat didėja. Dėl šios priežasties juntama 

padidėjusi konkurencija tarp mokyklų dėl gabių mokinių. 

Dėl susidariusių socialinių sąlygų skirtumų šeimose, kai kuriems vaikams 

reikalinga didesnė pagalba mokykloje, tam reikalingos papildomos išlaidos. 

Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius reikalauja papildomų lėšų, darbuotojų 

ir naujų kompetencijų. Pagalba šeimai užtikrinama pailgintos darbo dienos grupės veikloje. 

Numatoma, kad veiks 4 pailgintos darbo dienos grupės 1-4 klasėse, 7 pailgintos darbo 

dienos grupės specialiosiose ir lavinamosiose klasėse, 5-8 klasių mokiniams siūlomas 

namų darbų ruošimo klubas skaitykloje. 
Neįgyvendinta miesto mokyklų tinklų pertvarka padidino konkurenciją tarp 

mokyklų, todėl trūksta efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo. 

Technologiniai veiksniai: 

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta 

užtikrinti inovacijų kultūros plėtotę nuo pradinės mokyklos, siejant gamtos mokslų, 

informacinių technologijų, inžinerijos, meno (dizaino) ir matematikos mokomuosius 

dalykus. 

Mokykla gavo Vyriausybės pažadėtų kompiuterių ir įrangos gamtos mokslų plėtrai, 

1-8 klasių gamtamoksliniam ugdymui  

Gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis, gebėjimas jomis naudotis 

ugdymo turiniui reikalingos informacijos paieškai, jos analizei, apdorojimui bei  

pateikimui, taip pat šiuolaikinės švietimo bendruomenės informavimui, bendravimui ir  

bendradarbiavimui. 

Vidinė aplinkos analizė 

Bendra įstaigos situacija: 

 Mokykla įsikūrusi miesto centre. Ugdomi 1–8, 10 klasių mokiniai, priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikai, 5–10 specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniai. Iš viso yra 35 

komplektai. PUG 1 komplektas, po du 1–4 klasių komplektus, 6 klasėje sukomplektuota 3 

komplektai,  5, 7 ir 8 klasėse po 4 komplektus, sukomplektuota viena 10 klasė bei 10 

specialiųjų ir lavinamųjų klasių komplektų. Klasių užpildymo vidurkis: 1–4 klasės – 20,75;  

5–8 klasės – 23,67; 10 klasė – 16 mokinių, specialiosios ir lavinamosios klasės – 6,71 

mokiniai. 

Mokykloje dirba 83 pedagoginiai darbuotojai, iš kurių 41 – metodininkas, 29 – 

vyresnieji mokytojai, 13 – mokytojų. Palaikoma mokytojų amžiaus pusiausvyra: iki 40 

metų – 18 mokytojų, 41-50 metų – 27 mokytojai, 51-60 metų  – 25 mokytojai, 60 ir vyresni 

– 14 mokytojų. Skirta socialinio pedagogo 1,5 etato, psichologo 1,5 etato, logopedo 1,25, 

specialiojo pedagogo 1,5 etato. 

Pagrindiniai mokyklos veiklos rezultatai: 

1. Diegiama mokinio individualios pažangos sistema: 2019–2020 m. m. mokykloje 

mokosi 617 mokinių. Mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo 2019 metų 

nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 2, 4, 6 klasėse mokinių rezultatai aukštesni 

už šalies mokinių pasiekimus, o 8 klasėse mokinių pasiekimai aukštesni už kitų miestų 

mokyklų mokinių pasiekimus. Sėkmingai įdiegta individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir skatinimo sistema. Atnaujintas ir įgyvendinamas pažangos ir individualios 



pagalbos aprašas. Individualią mokinio pažangos stebėseną taiko 98 proc. mokytojų. 2019–

2020 metais tobulinant individualius mokinio pažangos įsivertinimo įrankius reikėtų 

didesnį dėmesį kreipti į mokinio mokymosi tikslų ir galimybių tikslams įgyvendinti 

planavimą, bei ugdymo(si) motyvaciją.  

2. Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese: nuo 2015–2016 mokslo 

metų mokykla atnaujina ir tęsia „Tikslingai IKT įgūdžių besimokančios bendruomenės 

programa 2017–2020 metams“. Laimėtas kompiuterių paramos fondo projektas 

„Kompiuteriukų ralis 2020“. Mokytojai skatinami diegti inovacijas ugdyme, todėl vis 

didesnis dėmesys pamokose skiriamas dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti. 

3. Tarptautiniai projektai: mokykla aktyvi eTwinning programos dalyvė, 

įgyvendinta 32 projektai. Parengti (gautas finansavimas) trys nauji Erasmus+ projektai 

(kurių bendra suma skirta mokyklai 46 tūkst. eurų).  

4. Įgyvendintas Ugdymo plėtotės centro projektas „Informatika pradiniame 

ugdyme“. Informacinės technologijos ugdyme integruojamos nuo 1 klasės, parengti 8 

mokytojai. 

5. Mokykla įgyvendina NŠA projektą „Integralaus gamtos mokslų kurso 5–8 

klasėms išbandymas, tobulėjimas ir diegimas“. 

 6. Pradėta domėtis inžinerinio ugdymo programa, atnaujintas STEAM planas. 

Skatinimas mokinių kūrybiškumas: robotika – technologijų pamokose; šachmatų mokymas 

– du mokytojai 1-4 klasėse, 1 mokytojas 5-8 klasėse; 3 neformalaus švietimo būreliai. 

Mokiniai atlieka tiriamąjį, kūrybinį mokymąsi, susiejantį teoriją ir praktiką su realiu 

gyvenimu.  

7. Mokykla – sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė. Parengta 2019–2023 m. 

sveikatos stiprinimo programa „Būsime saugūs ir sveiki“. 

8. Popamokinis užimtumas, ugdymas kitose erdvėse. Kiekviena klasė per mokslo 

metus vykdė ne mažiau kaip 2 edukacines išvykas, pamokas kitose erdvėse, efektyviai 

naudojo Kultūros paso galimybes. Ugdymas kitose aplinkose tapo labiau personalizuotas, 

interaktyvus, grindžiamas sąvokos ir dialogo kultūra. 63 proc. mokinių dalyvavo 

respublikiniuose bei miesto konkursuose, olimpiadose. 

9. Prancūzų kalbos ir EMILE 2018-2019 m. m. mokėsi 119 mokinių, 2019-2020 

m.m. 132 mokiniai. 

10. Parengtas bendradarbiavimo su šeima modelis. Visi klasės auklėtojai, 

specialistai vadovaujasi atnaujintu bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) tvarkos aprašu. Veikia tėvų forumas, kuris rinkosi 2 kartus per mokslo metus. 

Renginiuose, edukacinėse išvykose, ugdomojoje veikloje aktyvūs klasių mokinių tėvai. 

Organizuoti 2 mokymai tėvams ir mokytojams. Trišaliai susitikimai organizuojami 1 kartą 

per mėnesį.  

11. Sukurta mokinio skatinimo sistema numato individualų ir kolektyvinį mokinių 

skatinimą. Nuosekliai diegiama socialinio emocinio ugdymo Lions-Quest „Paauglystės 

kryžkelės“ (gyvenimo įgūdžių) programa 5–10 klasėse; 1–4 klasėse socialinio emocinio 

ugdymo programa „Laikas kartu“. 

Valdymo schema: 

Mokyklos taryba;  

Mokyklos direktorius;  

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui (2,75  etato); 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

Planavimo sistema:  

Mokyklos strateginis planas rengiamas 3 metams bei atnaujinamas kasmet; 



Mokyklos metinis veiklos planas; 

Mokslo metų veiklos programa; 

Mokyklos ugdymo planas. 

Švietimo stebėsenos sistema: 

Švietimo stebėsena vykdoma pagal mokyklos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. Nr. 

V-03   patvirtintą mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašą.  

Pagrindiniai švietimo stebėsenos duomenys gaunami analizuojant: 

Mokinių mokymosi pasiekimus; 

Mokinių nacionalinių tyrimų  pasiekimus; 

Mokyklos pažangos ataskaitą; 

Pedagoginės priežiūros ataskaitas; 

Pedagogų veiklos įsivertinimą;  

Veiklos kokybės įsivertinimą; 

Metinių pokalbių su vadovais protokolus. 

Ugdymosi aplinka: 

Mokykla patikėjimo teise valdo 2 pastatus. Pastatai pilnai užpildyti. Renovuota 

pagrindinio pastato I korpusas. Įsigyta reikiamos įrangos ugdymo turinio modernizavimui. 

Tačiau senasis korpusas neatitinka šiuolaikinių  reikalavimų, nerenovuota specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių pastato išorė. 2020 metais numatyta II-ojo korpuso renovacija. 

Mokykla planingai įsigyja mokymo priemonių, inventoriaus. Parengė techninį 

projektą specialiųjų ir lavinamųjų klasių vidaus renovacijai. Specialiųjų ir lavinamųjų 

klasių pastato išorės renovacijai parengtas investicinis projektas. Mokykla pagal panaudą 

disponuoja 4 mokyklinius autobusus. 

Mokyklos teritorijoje įrengti du sporto aikštynai, vidinis kiemas pritaikytas 

edukacijai. 

Ryšių sistema, Informacinės ir komunikavimo sistemos: 

Išorinis telefono ryšys (6 abonentai) 

Fakso aparatas (1) 

Serveriai (2) 

Elektroninis paštas 

e-pristatymas 

Internetinė svetainė http://www.dzukijosmokykla.lt/  

1,3 vaiko tenka vienas kompiuteris/planšetinis kompiuteris. Mokykloje yra trys 

informacinių technologijų kabinetai, kuriuose iš viso 61 kompiuteris.  

Vienas lingofoninis kabinetas su 16 kompiuterių.  

Mokykloje ugdymo procese naudojama 20 interaktyvių lentų, daugialypės terpės 

projektoriai kiekviename kabinete. Iš viso 62. 

 194 planšetiniai kompiuteriai – anglų kalbos, geografijos kabinetuose, pradinių 

klasių bei specialiojo ugdymo klasių mokiniams. Visos mokytojų darbo vietos 

kompiuterizuotos.  

2018/2019 m. m. įsigyta 47 kompiuteriai. Veikia belaidis (Wi-Fi) internetas. 

  SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

1. Stabilus mokinių skaičius (paskutinius 

keturis metus). 

1. Nerenovuotos mokyklos vidaus patalpos 

(senasis korpusas). 

2. Stipri pagalbos mokiniui komanda. 2. Nerenovuotas specialiojo ugdymo klasių 

http://www.dzukijosmokykla.lt/


pastatas.  

3. Geri mokinių ugdymo(si) rezultatai. 3. Didėjantis mokymosi motyvacijos ir 

socializacijos problemų turinčių mokinių 

skaičius. 

4. Mokyklos bendruomenė sutelktai mokosi, 

diegia ugdymo turinio naujoves. 

4. Nepakankamos mokytojų bendrosios 

kompetencijos. 

5. Dėmesys vaiko sveikatai, gerovei ir 

saugumui. 

5. Nepakankamas ugdymosi 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

6. Bendradarbiavimas ir atvirumas kitoms 

kultūroms. 

 

7. Įrengtos inovatyvios erdvės II-oje pastato 

dalyje  

 

Galimybės Grėsmės 

1. Dalyvavimas investiciniuose ir ugdymo 

turinio kaitos, tarptautiniuose projektuose. 

1. Gilėjanti visuomenės socialinė 

diferenciacija. 

2. Mokinių mokymosi motyvacijos 

ugdymas naujose inovatyviose erdvėse. 

2. Augantis socialiai ir pedagogiškai 

apleistų vaikų skaičius. 

3. Teigiamo mokyklos įvaizdžio 

formavimas. 

3. Mokyklų tinklo, klasių neužpildymo 

problemos. 

4. Ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo gerinimas. 

4. Nepakankamas mokytojų darbo krūvis. 

5. Mokytojų kompetencijų tobulinimas. 5. Nepakankamas švietimo aplinkos 

finansavimas. 

6. Tapti išskirtine mokykla diegiančia 

inžinerinio ugdymo programą. 

6. Stiprėjanti konkurencija tarp mokyklų. 

 

STRATEGINIS(-IAI) TIKSLAS(-AI) 

 

01  STARTEGINIS TIKSLAS: Ugdymo kokybės ir mokymo(si) aplinkos tobulinimas. 

 

E-01. Gerinti mokinių pasiekimus, stiprinant besimokančią bendruomenę ir bendradarbiavimą.  

E-02. Kurti saugią, sveiką, inovatyvią ugdymo aplinką. 
 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

E-01-01 Mokymosi kokybė (proc.) 51,5 52,5 53,5 

Taikomų naujų metodų sk.           1 1 1 

Mokytojų, sistemingai reflektuojančių 

savo veiklą, dalis (proc.) 

100 100 100 

Mokyklos pažangos anketos rezultatų 

vertės vidurkis  

3,2 3,3 3,4 

Įgyvendinamų  projektų skaičius 6 6 6 

E-01-02 Įrengtų naujų edukacinių erdvių skaičius 10 14 20 

Tenkinami mokinių įtraukiojo ugdymo 

poreikiai ( tėvų nuomonė, proc.) 

100 100 100 



Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

 Mokyklos vidaus renovacija (korpusas) II 

korpusas 

 III 

korpusas 

Specialiųjų/lavinamųjų klasių pastato 

išorės renovacija (vnt.) 

 X  

Mokinių sveikatinimui įgyvendintų 

priemonių skaičius 

6 6 6 

 

STRATEGINIO  PLANO PROGRAMA 

Įgyvendinimo metai 2020–2022 

Asignavimų valdytojas 

(-ai), kodas 

Alytaus Dzūkijos mokykla 

191055527 

Koordinatorius Vilija Sušinskienė, direktorė 

Vykdytojas(-ai) Alytaus Dzūkijos mokykla 

Programos pavadinimas LAIMINGA MOKYKLA – GERA 

MOKYKLA 

Kodas 

01 

Programos parengimo 

argumentai 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos 

2019–2021 metų strateginiame veiklos plane numatyti prioritetai: 

darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas, švietimo prieinamumo 

didinimas. LR Seimo patvirtintos Bendrojo ugdymo kaitos gairės 

(2017 m. liepos 11 d. Nr. XIII-627), numatančios Lietuvos 

bendrojo ugdymo sisteminių pokyčių sritis ir strateginius 

uždavinius.  
Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos tikslas – vadovaujantis 

humanistinėmis vertybėmis sutelkti pedagogų, visos mokyklos 

bendruomenės pastangas kiekvieno mokinio individualybei 

atsiskleisti, užtikrinti asmenybės brandą, pasiekimus ir pažangą, 

ugdyti sėkmingai profesinei karjerai, atsakingai visuomeninei 

veiklai ir saviraiškai svarbias kompetencijas. 

Alytaus miesto savivaldybės strateginiame 2020–2022 metų plane 

numatyta užtikrinti  ugdymo aplinkas ir kokybę. Programa 

remiasi Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta ŠMM ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, kaip universaliu šiuolaikinės 

mokyklos raidos orientyru, nurodančiu, kokie mokyklos bruožai 

laikomi vertingais bei pageidaujamais šalyje. 

Programa siekiama tenkinti Alytaus Dzūkijos mokyklos mokinių, 

jų tėvų, miesto bendruomenės poreikius, užtikrinant kokybišką 

ugdymą saugioje, sveikoje, kūrybiškoje ir jaukioje aplinkoje. 

Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

ir sporto skyriaus iškeltus tikslus. Programa numato pagrindines 

įstaigos vystymo bei tobulinimo kryptis, priemones, laukiamus 

rezultatus. 

Ilgalaikis prioritetas 

(pagal Alytaus miesto 

strateginį plėtros planą) 

Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir 

prieinamumą 



Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas 

Ugdymo kokybės ir mokymo(si) aplinkos 

tobulinimas 
Kodas 

(01) 

Programos tikslo 

aprašymas (tikslas, 

uždaviniai) 

1. Gerinti mokinių pasiekimus, stiprinant besimokančią  
bendruomenę ir bendradarbiavimą: 

1.1. Tobulinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, 

akcentuojant kūrybiškumo ugdymą, mokėjimą mokytis, ugdymo 

individualizavimą ir diferencijavimą.  

1.2. Tobulinti individualios pažangos skatinimo metodus, 

suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant vaiko pažangos.  

2.  Kurti saugią, sveiką, inovatyvią ugdymo aplinką:  

2.1. Užtikrinti visų mokinių ugdymosi poreikius saugioje ir 

modernioje aplinkoje 

2.2.  Plėtoti socialinio emocinio ugdymo (SEU) kultūrą . 

Numatomas programos 

įgyvendinimo rezultatas 

Poveikis mokiniams: 

Bus tenkinami mokinių poreikiai. 99 % mokinių bus pažangūs ir 

apie tai bus informuoti tiek mokiniai, tiek jų tėvai. Mokyklos 

mokinių pažangumas sieks 99 %.  

Mokiniai jausis saugūs. Mokyklos pažangos anketos rodiklio „Per 

paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė“ įvertis – ne mažiau 3,2. 

Bus teikiamas kokybiškas prancūzų kalbos ir EMILE mokymas. 

Mokyklos parengtas dviejų metų frankofoniškojo ugdymo 

kokybės užtikrinimo planas. 

Bus ruošiamasi diegti kūrybinio inžinerinio ugdymo krypties 

programą: atlikta turimų resursų studija, keliama mokytojų 

kvalifikacija (2 renginiai), pasirašomos sutartys (5).  

Mokymas(is) taps patrauklesnis. Mokytojai kryptingai kels 

kvalifikaciją, naudos informacines technologijas ugdymo procese, 

sudomins mokinius ir didės mokinių motyvacija. Kiekvienas 

pedagoginis darbuotojas išklauso ne mažiau kaip 40 val. 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Siekiant dar didesnės 

individualios kiekvieno vaiko pažangos rengiami trišaliai 

pokalbiai (organizuota 40-50 trišalių pokalbių per mėnesį). 

Poveikis socialinei aplinkai:  

Atlikta pagrindinio pastato II korpuso vidaus renovacija, 

moderniai įrengiant edukacines erdves. Įrengtos naujos 

edukacinės erdvės kūrybiniam – inžineriniam ugdymui 

įgyvendinti. Atlikta specialiųjų ir lavinamųjų klasių išorės 

renovacija, įrengtas liftas leis sudaryti geresnes ugdymosi sąlygas 

pažeidžiamai mokinių grupei – specialiųjų ir lavinamųjų klasių 

mokiniams. Bus tenkinami visų mokinių judėjimo pastate 

poreikiai.  

Mokykla yra sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, kuri  

įgyvendina sveikatos stiprinimo programą „Būsime saugūs ir 

sveiki“. Bus organizuojamos visos mokyklos bendruomenės 

sveikatinimo priemonės (6). 

Ekonominis poveikis: 

Racionaliai naudojamos savivaldybės, mokinio krepšelio, 

valstybinės dotacijos lėšos. Rengiami projektai, programos 



siekiant pritraukti Europos fondų lėšas – 6 projektai. 

2 procentų lėšos naudojamos mokinių edukacijoms. 

Susiję Lietuvos 

Respublikos ir 

savivaldybės teisės aktai 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

Valstybinė 2013-2022 metų švietimo strategija 

Geros mokyklos koncepcija.  
Alytaus miesto  savivaldybės  plėtros  iki  2020  metų  strateginis    

planas. 

Alytaus  miesto  savivaldybės  2020–2022 metų  strateginis 

veiklos planas.  

Strateginio planavimo Alytaus miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašas. 

Alytaus Dzūkijos mokyklos nuostatai. 

________________________________________ 


