PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2Ol9 m.vasarioi.{ d.
|sakymu Nr.V-

/a

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOI(YKLOS
2019 METU VETKLOS PLANAS

I.
1.

BENDROSTOS NUOSTATOS

Kupiskio r. Alizavos pagindinds mokyklos 2019 m. veiklos planas (toliau

-

planas), atsiivelgus

i

strateginius mokyklos planus, Svietimo

buklg, bendruomenes porcikius, nustatro mokyklos tikslus ir uZdavinius, apibrEZia prioritstus ir priemones uZdaviniams vykdyti.

2.

iki 2020 motu strateginiu planu patvfutfutu 20ll m. kovo 3l d. Nr. T5-69 (kuris
splendimu Nr. T5-36); Valstybine Svietimo strategija 2Ol3)O22 m., patuirtinta Lietuvos

Planas pareDgtas vadovaujantis KupiBkio rajono pldhos

papildytas Kupiskio njono savivaldyb€s tdrybos 2017-02-24

Respublikos Seimo 2013 m. gruod}io 23 d. nutarimu Nr. )flI-745; Kupi5kio r. Alizavos pagrindinds mokyklos strateginiu plaru 2018-2020 metams, pdtartu

Kupiskio rajono savivaldybes admioistracijos direktoriaus 2018m. kovo 23 d. isakymu Nr. ADV-218,2017 metq mokyklos isivertirimo iI pazaDgos anketa.

3.

r. Alizavos pagrindinds moLyklos administracija" pedagoginiai ir kiti
daduotojai, ugdytiniai irjq tevai.

Planq igyvendins Kupi3kio

specialistai, nepedagoginiai

pedagoginiame prccese datyvaujantys

I

STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Strateginiai tikslai:

l. Mokiniq

pasiekimq gerinimas.

2. Atviros ir patrauklios mokyklos

kulflros pletojimas bendruomeneje.

Metiniai veiklos tikslai:
1.

UZtikrinti ugdymo kokybg

-

gerinti mokiniq pasiekimus.

2. Organintoti ugdymo proceso aplinkq taip, kad vaikai mokykloje jaustqsi gerai ir saugiai.
3. Ugdyti emoci5kai brandq

ir fizi5kai aktyvq pilieti.

Metinds veiklos uZdaviniai:
1.

Tobulinti ugdomosios veiklos formas, atsiZvelgiant imokiniq poreikius.

2. Suformuoti naujas edukacines erdves.
3. Ugdyti mokiniq kritini mqstym4, skatinti mokiniq fiziniaktyvum4, stiprinti emocing brandq.

Metinds veiklos prioritetai:

1 Kokybi5ka ir Siuolaikines pamokos

bruoZus atitinkanti pamoka.

2. Mokymosi motyvacijq veiklinimas.
3. Emoci5kai brandaus, fizi5kai aktyvaus piliedio ugdymas.
4. Mokinio individualios paZangos fiksavimas.

)

ilr.
Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas

I s taigos

uZn,q.vrNrpIGvvENDINIMopRrEMoNES

veiks mo p av adi ni mas

Proceso ir/ar indelio
vertinimo lcriterijai,

Atsahngi
vykdytojai

lvykdymo
terminas

Asignavimai

G. Pa5kauskas,

SausiogruodZio

Intelektualiniai

mato vienetai ir
reilcimes

Ugdymo(si) kokybds gerinimas
1
Tobulinti pamokos kokybg,
taikant efektyvius mokinio
isivertinimo metodus.

2

Vykdyti mokiniq paZangos
fiksavim4 ir analizE.

Bus vykdoma pamokq steb6sena,

Bus

(KGR).

vykdomas
administracijos
konsultavimas;
gerosios patirties
sklaida.

Bus vykdomas mokiniq paZangos
fiksavimas ir aptarimai.

Klasds aukletojai ir D. Miciuniene,
klasiq mokytojos Klasiq aukletojos

kolegialus pamokq

stebdjimas

nuolat

fiksuos ir

stebds,
su

D.

Micilniend,

Metodine taryba

ir

mdn.

Sausio-

Intelektualiniai

birZelio men.

mokytojos,
Metodine laryba

mokiniais aptars jq
IP, pristatys jq

Mokytojq

Tarybos

posedZiuose.
3.

Inicijuoti ivairiq
formq taikym4
procese.

ugdymo
ugdymo

Bus organizuojamos netradicines
pamokos, integruotos pamokos,
pamokos netradicinese ugdymo

Dalykq mokytojai

Mokytojai

organizuos ne
maLiau. kaip po
1

erdvdse, edukacines i5vykos, pamokE
naudojamos IKT priemones netradicinese
pamokose, interaktyvus ekranas

ir IQES online instrumentai,

erdv0se,

bus

organizuotos bent 6
edukacines i5vykos,

pamokos kokybes gerinimui
siekiant, kad pamoka bltq ne tik

viktorinose

kokybi5ka, bet ir SiuolaikiSka.

konkursuose

dalyvaus
50% 5-10
mokiniq.

ir
bent

klasiq

SausiogruodZio
m6n.

Intelektualiniai

4.

Tobulinti
mokejimo

mokiniq
mokytis

Naudojama mokinio Mokymosi
plano ir Pokydiq plano forma.

kompetencijas.

80%

mokiniq,
besilaikiusiq

Mokymosi ir
Pokydio plano,

D. Miciiiniene,
Klasiq aukletojai,
dalykq mokytojai

SausiogruodZio
mdn.

Intelekhraliniai

SausiobalandZio
mdn.

Intelektualiniai

SausiogruodZio
mdn.

Intelektualiniai

padarys pasirinktq
5

Stiprinti
atsakomybg
mokym4si.

mokiniq
uz,

savo

dalykq paLangl.
Bus vedamos diskusijos ir Bent 50% mokiniq D. Miciiiniene,
pokalbiai klases valandeliq metu, mokymosi rezultatai sudaryta veiklos
grupe, VGK,
organizuojamos psichologo pageres.
dalykq mokytojai
paskaiteles.

6.

Stiprinti tevq itraukimE ijq Bus vykdomas didesnis tevq 90%
vaikq paZangos stebesenE.
itraukimas i jq vaiko paZangos mokysis
fiksavim4 tevq susirinkimq metu, pasitikes
jegomis.
individualiq pokalbiq metu.

Bus

organintojama
bendruomenes diena.

mokiniq
noriai,

Klasiq aukletojai

SAVO

Gerinamas

mokyklos

ivaizdis
bendruomeneje,
mokiniai ir jq tevai

itraukiami

i

D. Miknevidiene,
klasiq aukletojai

2019

m.

pavasaris

bendr4

veikla.
7

Individualizuoti

ugdymo

procesQ.

Bus sudarytos lygios sqlygos 90% mokiniq

gaus

visiems mokiniams i dalykines efektyvi4
ir
konsultacijas; mokytojai sudarys savalaikg pagalbE.
konsultacijq grafikus ir r,lzkdys

D. Micilniene,
dalykq mokytojai

SausiogruodZio
men.

Intelektualiniai

G. Pa5kauskas,

SausiogruodZio
mdn.

Intelektualiniai

konsultacijas.
8.

Skatinti mokytojq dalykini Mokytojai dalyvaus seminaruose

tobulejim4, kompetencijq
tobulinimq.

ir

dalykinese konferencijose,

projektuose.

Administracijos
atstovas dalyvaus projekte LL3.

90% mokytojq igis

patobulins
ar
kompetencijas,
butinas

organizuojant ir
vykdant veiksming4
ugdym4.

D. MiciDniend,
dalykq mokltojai

)

9

l0

Organizuoti mokiniq Bus organizuotas Nacionalinis Bent 80% mokiniq
pasiekimq patikrinim4, mokiniq pasiekimq patikrinimas nacionalinio
Nacionalinio mokiniq 2, 4, 6, 8 kl., lietuviq kalbos ir mokiniq pasiekimq
pasiekimo patikrinimo, matematikos PUPP 10 kl.
patikrinimo ir PUPP
PUPP pagalba.
rezultatai atitiks
Dalyvauti

rajono
respublikiniuose,
tarptautiniuose
konkursuose, proj ektuose.

r

Intelektualiniai

G. Pa5kauskas,

2019

D. Miciiiniene,
dalykq mokyojai

pavasaris

G. Pa5kauskas,

SausiogruodZio

pusmedio ivertinim4.

Mokiniai bus skatinami dalyvauti

ir dalyvaus
dalykinese

konkursuose,
olimpiadose,

projektuose (,,Olympis",,,Kings",
,,Tavo Zvilgsnis", ,,Istorijos

90%

mokiniq

D. Miciuniene,
dalykq mokytojai

dalyvaus
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose.

Intelektualiniai

mEn.

Kenguroje", ,,Listen to write" ir
kt.)

Dalyvavimas 2 metq trukmes Visi l0 klases
matematiniame projekte mokiniai dalyvaus

projekte

,,KI.IBAS"

ir

V. Mik5iene,
A. UZtupiene

birZelio men.

D. Miknevidiene
Klasiq aukletojai

mdn.

Projekto le5os

Sausio-

gerins

matematinius
gebejimus.

Dalyvavimas

tarptautiniame
projekte,,Siaurds Saliq bibliotekq
savait6".

Mokiniai

dalyvaus
atliks
netradicines
lvairias

projekte,

veiklas, pagal

lapkridio

Intelektualiniai

antrq

savaitg

tt+

metq projekto temq.

LKT dalinai hnansuojamo
bendruomends skaitymo
skatinimo projekto
skonis" igyvendinimas

,,Knygos

Mokiniai ir teveliai
dalyvaus ivairiuose
projekto
renginiuose,

formuos
poZilri

i

skaitymq.

teigiam4

knygq ir

D. Miknevidiene

kovo- spalio
mdn.

Projekto le5os

Mokyklai bus iteikta
Micro:bit kompiuteriukq

BBC
klases

iranga.

1l

Organizuoti

sveikos
stiprinimo ir

kryptingas

I

ugdom4sias integruojama

ir

lyti5kumo ugdymo
rengimo Seimai programa.

gyvensenos

Sveikatos

prevencines

bei

Bus sudaryta programos
igyvendinimo komanda
mokykloje.
Mokiniams

veiklas.

Mokiniai

dalyvaus
organizuojamose
veiklose su projekto
partneriais visus
2019 m.
95-100% mokiniq
dalyvaus
organizuojamose
veiklose.

R. Slekiene

Sausio men
ir 2019 m.

Projekto le3os

Administracija,
mokytojai,

SausiogruodZio
men.

Intelektualiniai

komanda

Visuomenes sveikatos specialiste
ves temines paskaitas, konsulfuos
mokykloje dirbanti psichologe,
klases aukletojai ir dalykq
mokytojai integruos program4 i
savo dalykus (biologijq, dorinis
ugdymas ir kt.).
Saueios aplinkos formavimas
I
Saugaus
interneto
naudojimo taisykles.

Bus vedami uZsiemimai, kuriuose
mokiniai bus supaZindinami su
saugiu elgesiu internete.

Bent 80% mokiniq

pakartos

savo

R. Slekiene,
D. Miknevidiene

Vasario

Intelektualiniai,

mdn.

Mokytojai

savanoriai

turimas Zinias ir jas

atnaujins

i5

TELIA

ar

papildys.
2

PasiruoSti
erdves

edukacines
suformavimui

mokyklos
kiemelyje

vidiniame

Bus apgalvotas ir

suplanuotas

Mokiniai

tures

lauko klases- scenos, suoliukq galimybq ugdytis

i5destymas, igyvendinimo
galimybes (bus teikiamas
projektas
statybinems

netradicineje
erdveje.

D. Miknevidiene,

2020

Mokyklos

pavasari

m

lSoriniai
mokyklos
partneriai

administracija

medZiasoms sauti)

Mokiniq vertybiq ugdymas ir fizinio akfiumo skatinimas
I

Bus vykdomi kfino kultUros
ir fizinio aktyvumo ugdymo
edukaciniai uZs iemimai.

Bus vykdomas projektas

Mokiniai

(LMNSC) "Neformaliojo vaikq

galimybg tureti l0

Svietimo paslaugtl pldtra".

uZsiemimq baseine.

tures

J. AZubalyte

2019 m.

Projekto leSos.
PaveZejimas- i5

mokyklos le5q.

2

Organizuoti

i5vykas

mokiniams.

J

Analizuoti reik5mingiausias
lietuvi5kas knygas.

Didinamas mokiniq fizinis
aktyvumas, skatinama sveika
gyvensena.
Bus organizuota i5vyka iVilniaus
knygq mugg.

Mokiniai

D. Miknevidiene.

dalyvaus

Vasario
mbn.24 d.

Intclcktualiniai

Klasiq aukletojai

D. Miknevidiene,

Lapkridio

Intelektualiniai

R.Slekiene

mdn.

G.

GruodZio-

Mokyklos/

sausio men.

partneriq le5os

D. Miknevidiend,

Sausio,

Intelektualiniai

Lietuviq

vasario mdn

ivairiose
k[rybinese
laboratorijose,
bendraus su knygr+
leidejais, nusipirks
pageidaujamq
knygq.
Bus organintota i5vyka i parod4 Mokiniai dalyvaus
Mokykla 2019
atradimq
laboratorijos
pasirinktoj e veikloje.
Organizuoti
mokyklos Mokiniai, jq tevai ir
bendruomenes i5vykas.
bendruomenes nariai

Bus

dalyvaus bendrose
paZintinese veiklose.

skatinamas

knygq
pasirinkimas ir skaitymas,
inicijuojami ir organizuojami jq
aptarimai.

5-10k1. mokiniai

skaitys akcijos
,,Metq knygos
rinkimai" knygas,
analizuos jas
renginiuose,

susitikimuose

autoriais,

su
ra5ys

atsiliepimus apie jas

lai5kuose

uZsienio

lietuvaidiams, gerins
skaitymo igudZius.
Ivyks susitikimas su
ra5ytoju Justinu

Zilinstu.

Pa5kauskas,

Mokyklos Taryba

mokytojos

kalbos

)

4

Inicijuoti mokiniq

ir

Bus dalyvaujama

akcijoje Dalyvaus
dalyvavim4 ,,Atmintis EyYd, nes liudija".
mokyklos
akcijose, veiksmo savaitese. Bus organizuojamas i5kilmingas bendruomen6,
Laisves gynejq dienos stiprinamas
paminejimas prie lauZo mokyklos pilietiSkumo
jausmas.
kieme,

visa

Pradiniq

klasiq

mokytojq

Bus

dalyvaujama

Saugesnio

intemeto savaites renginiuose.

mokiniai lipdys

i5

D.Miknevidiene
A. UZtupiene

Sausio 13 d.

Intelektualiniai

Pradiniq

Vasario

Intelektualiniai

klasiq

mokytojos

men.

D. Miknevidiene

Vasario l5

plastilino Draugi5ko
interneto simbolius.

Bus organizuojamas

tautosakos

Dalyvaus

l-6

Ziniq protmtiSis.

mokiniai.

Bus dalyvaujama Tarptautines
tolerancij os dienos minej ime.

Dalyvaus

kl.

Pagilins
Zinias apie lietuviSk4
tautosak4.

visi G. Kigaite, klasiq
mokyklos mokiniai, auklctojai

kalbesis

tolerancij4,

Intelektualiniai

d.

lapkridio

Intelektualiniai

men.

apie

atliks

ktirybines uZduotis.

Bus

organizuojama veiksmo
savaite,,BE PATYCIU"

Klasiq

valandeliq
metu bus vykdomi
pokalbiai, aptarimai,
Zilrimi prevenciniai
filmukai, vykdomos
ivairios patydiq
prevencijos
mokykloje veiklos.

Bus organizuotas dalyvavimas Mokiniai
teisiniq Ziniq konkurse ,,Temide"

teisiniq

varZysis

Liniq

NA/GK,

klasiq

Kovo m6n.

Intelektualiniai

Kovo mdn.

Intelekhraliniai

aukletojai, dalykq
mokytojai

G. Kigaite

konkurse, igis naujq
Lini4,
patobulins jau
turimas Zinias.

Kupi5kio rajone

teisiniq

Bus organizuotas Vasario

16-

osios minejimas.
5

Dalyvauti

fizinio

aktyvinimo renginiuose.

Mokiniai

kurs
erdving dekoracij4,
varZysis protm[Syje,

Bus organizuotas begimas il4dRtflh$on€E{ttoaus
Tarptautinei kovos su b0gime, stiprins
tuberkulioze dienai pamineti

savo

Kupi5kio technologijos
mokykloje.

Ziniq apie 5i4

ir

verslo

fizinius
gebejimus
igis

jos

D. Miknevidiene,
D. Mici[niend,

men.

A. UZtupiene
G. Kigaite,
J. Madiene,
J. AZubalyte

ir

ligE,

prevencijos
priemones.

IV.

Vasario

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Plano igyvendinim4 koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. PrieZilrE vykdys mokyklos direktorius.

Kovo mdn.

Intelektualiniai

