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BENDRUOSIOS NUOSTATOS
Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo
ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos norminiais aktais, Vaiko teisių konvencija, Zarasų rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais mokyklos
dokumentais.
Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje pamokos vyksta lietuvių kalba. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
komplektuojama 19 klasių: 14 – 1-4 klasių, 1 – 1-4 jungtinė klasė (Turmanto ugdymo skyrius), 4 –
priešmokyklinio ugdymo grupės.
Savivaldos institucijos:
Mokyklos taryba – svarbiausia savivaldos institucija, jungianti mokytojų ir mokinių tėvų atstovus.
Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti visus mokytojus, švietimo
pagalbos specialistus.
Metodinė grupė - – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti visus mokytojus, švietimo
pagalbos specialistus.
Metodinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti pradinių klasių mokytojų,
dalykininkų, pagalbos specialistų atstovus, padedanti operatyviai spręsti ugdymo proceso organizavimo
problemas.
Tėvų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvų atstovus (po 2 iš
kiekvienos klasės), padedanti spręsti organizacines klasių problemas.
Profsąjungos – LŠDPS, LŠMP savivaldos institucijos, atstovaujančios mokyklos darbuotojų
interesus.
Mokyklos veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
Mokykloje vykdomas veiklos įsivertinimas:
✓
✓
✓
✓

vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra;
darbuotojų metinis veiklos vertinimas;
atliekama mokinių ugdymo kokybės, pažangos analizė;
mokyklos įsivertinimą atlieka veiklos įsivertinimo darbo grupė.
Mokykloje įdiegta elektroninio dienyno (https://sistemaTamo.lt) sistema.
Svarbiausi mokyklos strateginiai tikslai:

✓ Saugus, sėkmingas ir sveikas vaikas.
✓ Ugdymo proceso kokybės gerinimas.
2022 metų prioritetinė veikla – pasiruošimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
integracijai.
3 pagrindiniai 2022 m. mokyklos veiklos plano tikslai:
✓ Būti šiuolaikiška, atvira naujovėms pradine mokykla.
✓ Gerinti ugdymo proceso kokybę.
✓ Tapti besimokančia ir bendradarbiaujančia bendruomene.
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2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. TIKSLAS. Būti šiuolaikiška, atvira naujovėms pradine mokykla.
Uždaviniai
1.1.Kurti
mokiniams saugią,
estetišką mokyklos
aplinką

1.2. Modernizuoti
mokomųjų
priemonių bazę

Įgyvendinimo
priemonės
1.1.1.I etapas –
koridorių remontas (1
aukšto, dalinai 2
aukšto) atsižvelgiant į
skirtas lėšas.
II etapas – pakeisti 2
klasėse mokyklinius
baldus, 3 - žaliuzes.

Įgyvendinimo
laikas
Visus 2002 m.

1.1.2. Ieškoti
sprendimų, pritraukiant
papildomas investicijas
mokyklos sporto salės
bloko ir kitų koridorių
remontui.
Įkurti dar vieną lauko
klasę.

Visus 2022 m.

Teikti paraiškas Zarasų rajono
savivaldybei, dalyvauti Sporto rėmimo
fondo projektuose.
Bus atnaujintos bent 4 priemonės,
skirtos užtikrinti mokinių užimtumą
mokyklos kieme. Vyks 2 tradiciniai
renginiai mokyklos kieme.

1.1.3. Stiprinti
prevencinę veiklą

Visus mokslo
metus

100 proc. klasėse bus įgyvendinta
prevencinė programa per neformalųjį
ugdymą „Antras žingsnis“.
Organizuotos 2 prevencinės akcijos.
Tėvų susirinkimų metu klasių
mokytojai pristatys įgyvendinamas
mokykloje prevencines veiklas.
Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai
pamokos ketvirtokams bus vedamos
bendradarbiaujant su visuomenės
sveikatos biuro specialistais.
VGK organizuojamas seminaras
ketvirtokų tėvams. Vyks patyčių mąsto
tyrimas 3-4 klasėse. Bus taikomos
standartizuotos taisyklės visose klasėse.
Nuo 2022-09-01 bus organizuojamas
socialinių įgūdžių būrelis.

Naudoti skaitmenines
mokomąsias priemones.

Visus mokslo
metus

50 proc. atvirų pamokų vyks tikslingai
taikant IKT.
Pagal galimybę bent 1 pamoka per
savaitę bus organizuojama IT kabinete.
100 proc. pedagogų naudoja
skaitmeninį turinį: Eduka, Ema, Office
365.

Vertinimo kriterijai, rezultatas
Atnaujinti mokyklos koridoriai bus
pritaikyti eksponavimui, sukurtos
estetiškos koridoriaus erdvės vaikų
poilsiui. Atnaujinti mokykliniai baldai
klasėse, užtikrina saugi, komfortiška
aplinka ugdymo proceso vykdymui.
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2. TIKSLAS. Gerinti ugdymo proceso kokybę.
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės
2.1.Ugdymo turinio 2.1.1.Taikyti pradinio
programas
ugdymo programas,
pritaikyti įvairių
atsižvelgiant į
poreikių
individualius mokinių
mokiniams.
specialiuosius ugdymo
poreikius,
individualizuojant bei
diferencijuojant
ugdymo(si) turinį.

2.2 Sudaryti
galimybes
lyderystei,
skatinant mokytojų
iniciatyvumą,
gerosios patirties
sklaidą ir
bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo
laikas
Visus mokslo
metus

Vertinimo kriterijai, rezultatas
Visiems mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, bus
teikiama logopedo, spec. pedagogo,
soc. pedagogo, psichologo pagalba.
Bus organizuoti VGK posėdžiai 2
kartus per mėnesį.

2.1.2.Organizuoti
integruotas ugdymo
veiklas.

Visus mokslo
metus

Organizuotos 4 (kiekvienos paralelės po
1) integruotos veiklos savaitės
mokykloje.

2.1.3.Taikyti įvairius
ugdymo metodus, vesti
atviras pamokas ir
dalintis gerąja patirtimi.

Visus mokslo
metus

Mokytojai ves po 1 atvirą pamoką ir
stebės po 1 atvirą pamoką.
Visi mokytojai kiekvienoje atviroje
pamokoje pritaikys 3 skirtingus
ugdymo metodus.
Bus organizuoti metodiniai pasitarimai
pasidalinant gerąja patirtimi apie
pamokos metu skiriamą dėmesį
diferencijavimui ir individualizavimui,
mokėjimo mokytis kompetencijoms bei
dalykinei integracijai.

2.2.1. Sudaryti
galimybes mokyklos
personalui kelti
kvalifikaciją.

Visus 2022 m.

Patvirtintas 2022 metų kvalifikacijos
kėlimo planas.
Bus organizuojami 2 seminarai visiems
pedagogams pagal prioritetines
kvalifikacijos kėlimo sritis.
Sudaryta 2022-2024 metų
perspektyvinė atestacijos programa.
Pedagogai kels kvalifikaciją ir metų
pabaigoje rengs ataskaitą dėl
kvalifikacijos kėlimo renginių
efektyvumo.

2.2.2. Skatinti mokytojų
iniciatyvumą ir
lyderystę.

Visus 2022 m.

Įgyvendinamos projekto LL3
inicijuotos veiklos.
Anglų kalbos mokytojos „Mokyklos
darbuotojų, koordinuojančių
informacinių ir komunikacinių
technologijų veiklą, kompetencijų
tobulinimas” mokymų dalyvės
seminaras mokyklos pedagogams.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos,
dalyvaujančios NŠA projekte –
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Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Įgyvendinimo
laikas

Vertinimo kriterijai, rezultatas
mokymuose „Bendrojo ugdymo
mokyklų išorės vertintojų” seminaras
mokyklos pedagogams dėl pamokos
kokybės vertinimo.
Mokyklos pradinių klasių mokytojos
ekspertės parengtas pranešimas
„Mokėjimo mokytis kompetencijos”
mokytojų tarybos posėdyje.
Bus organizuotas bendruomenės
seminaras “Bendradarbiavimo
skatinimas ir konstruktyvus konfliktų
sprendimas”.
100 proc. pedagoginio personalo pildys
kvalifikacijos kėlimo ataskaitą ir
dalyvaus metiniame pokalbyje.

3. TIKSLAS. Tapti besimokančia ir bendradarbiaujančia bendruomene.
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės
3.1. Plėtoti
3.1.1. Vykdyti projektą
ankstyvojo ugdymo “Mama, tėti, kur tu
karjerai
dirbi?”
kompetencijas.

3.2. Ugdyti
pilietišką,
ekologiškai
mąstančią, sveiką
gyvenimo būdą
propaguojančią
bendruomenę.

Įgyvendinimo
laikas
Visus mokslo
metus

Vertinimo kriterijai, rezultatas
Kiekvienos klasės mokiniai dalyvaus 1
tėvų organizuotoje veikloje.

3.1.2. Organizuoti
susitikimus su įvairių
profesijų atstovais.

Visus mokslo
metus

Bus organizuota „Karjeros savaitė”.
Mokyklos dienų metu pakviesti svečiai,
atstovaujantys savo profesiją, arba
vaikai vyks į Zarasų profesinę mokyklą
(įvertinus epidemiologinę situaciją).

3.1.3.Tobulinti
mokytojų
kompetencijas siekiant
užtikrinti ankstyvąjį
ugdymą karjerai.

Visus 2022 m.

1-2 mokytojai dalyvaus kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose šia tema.

3.2.1. Tęsti valstybinių
datų, švenčių minėjimo,
pilietinių akcijų
tradicijas.

Visus mokslo
metus

Dalyvaus miesto, rajono, respublikos
kūrybiniuose konkursuose-parodose.
Kūrybingai organizuos valstybinių
švenčių minėjimus mokykloje.
Dalyvauta pilietinėje akcijoje „Atmintis
gyva, nes liudija”.
Bus surengta 1 paroda pilietine
tematika mokykloje.
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Uždaviniai

3.3. Inicijuoti
aktyvų tėvų
bendradarbiavimą
ir švietimą.

Įgyvendinimo
priemonės
3.2.2. Dalyvauti sveiką
gyvenimo būdą
propaguojančiuose
miesto, šalies
projektuose.

Įgyvendinimo
laikas
Visus mokslo
metus

3.2.3. Integruoti į
ugdymo turinį
edukacines pamokas už
mokyklos ribų.

Visus mokslo
metus

3.2.4. Mokykloje
vykdyti mokinių
vertybines nuostatas bei
socialines
kompetencijas
ugdančius projektus
(paramos akcijas).

Visus mokslo
metus

3.3.1. Kurti ir
įgyvendinti tėvų
socialinio, pedagoginio,
psichologinio švietimo
programą.

Visus mokslo
metus

Bus vykdomos individualios
konsultacijos tėvams pagal poreikį.
Organizuoti 2-3 pasitarimai su Tėvų
tarybos nariais dėl mokinių tėvų
lūkesčių ir pasitenkinimo mokyklos
teikiamų paslaugų kokybės
įsivertinimui, pateiktos rekomendacijos
mokyklos veiklai tobulinti.

3.3.2. Organizuoti
veiklas, akcijas
įtraukiančias mokinių
tėvus ir kitus
bendruomenės narius.

Visus mokslo
metus

Bus organizuotos edukacinės pamokos
1 ir 2 klasių mokiniams su jų tėvais
„Skaitome kartu”.
Įvykdytos akcijos „Tėveliai kuria
Kalėdas”, „Sportas – tai mūsų
sveikata”.

Vertinimo kriterijai, rezultatas
Visi mokyklos mokiniai dalyvauja ES
programoje „Vaisių ir pieno vartojimo
skatinimas mokykloje”.

Organizuotos edukacinės pamokos už
mokyklos ribų kiekvienos klasės
mokiniams.
Sėkmingai naudojamasi Kultūros paso
paslauga.
Sėkmingai naudojamasi Geros
savijautos programa.
Bus organizuota 1 paramos akcija.
Dalyvaus projekte „Mes rūšiuojame”,
surinkta 1-2 kg elementų.
Inicijuos mokinių savivaldos veiklą
mokykloje (1-2 mokinių pasiūlytos
veiklos).
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