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KUPISKIO R. ALTZ,AYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
2020 METU VETKLOS PLANAS

I.

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kupiskio r, Alizavos pagrindines mokyklos 2020 m. veiklos planas

(toliau

planas), atsizvelgus

i

strateginius mokyklos planus, Svietimo

b[klg, b€ndruomenes poreikius, nustato mokyklos tikslus ir uZdavinius, apibrcZia prioritetus ir priemones uZdaviniams vykdlti,

2.

iki 2020 meq $rateginiu planu patvirtintu 2011 m. kovo 3l d. Nr. T5-69 (kuris
1EIybos20l7-02-24 sprendimu Nr. T5-36); Valstybine Svietimo strategija 2013 2022 m., patvirtinta Lietuvos

Planas parengtas vadovaujantis KupiSkio rajono pletros

papildytas Kupiskio rajono saviva.ldybds

Respublikos Seimo 2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745; Kupiskio r. Alizavos pagrindin€s mokyklos shateginiu planu 2018-2020 metams, pritartu

Kupiskio mjono savivaldybes adminishacijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. isakymu Nr. ADV-218,2018-2019 metq mokyklos isivertioimo ir pazangos
ar*eta.

3.

Plan4 igyvendins Kupi5kio

r. Alizavos pagrindinis mokyklos administracij4 petlagoginiai ir kiti

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugd),tiniai ir jq tevai.

pedagoginiame procese dall"vaujantys

[.

STRATEGIMS TIKSLAS, METIMAI VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Strategtuiai tikslai:
1.

Mokiniq pasiekimq geinimas.

2. Atviros ir patrauklios mokyklos kultlros plctojimas bendruomeneje.

Metinisi veiklos tikshi:
1.

Uitikinti

ugdymo kokybQ

-

gerinti mokiniq pasiekimus.

2. Organizuoti ugdymo Foces4 taip, kad vaikai mokykloje jausttlsi gerai ir saugiai.
3.

Ugdyi emocilkai brandq ir fizilkai aktyvq pilietf.

Mctines veiklos urdrvinisi:

1. Individualizuoti ugdym& atsiZvelgiant

i

skirtingus mokinirl porcikius, patirtis

t

geb€jimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti

asmeninq PaZang4.
2. Ir€ngti naujas edukacines erdves.
3. Ugdyti mokiniq
MetiBEB veiklos

kitini

mqstym4, skatinti mokiniq fizini akryrum4, stip nti emocinE brand4.

prioritetai:

l. KokybiSka ir

Siuolaikinds pamokos bruoZus atitinkanti pamoka.

2. Mokymosi individualizavimo ir diferencijavimo stiprinimas.
3. EmociSkai brardaus, fiziskai aktyvaus piliedio ugdynas.

4. Mokinio individualios

pa

ngos fiksavimas.

III.
Eil.
Nr.

Priemonds pavadinimas

lstaigos

ve

uZnavrNru IGyvENDrNrMo rRTEMoNES

iksmo pavadinimas

Proceso ir/ar inddlio
vertinimo lcriterijai,

Atsakingi
vykdytojai

lvykdymo
terminas

Asignavimai

Intelektualiniai

mato vienetai ir

reikimds

l.

Tobulinti pamokos kokybg,
taikant efektyvius

Pamokq stebdsena, kolegialus
pamokq stebej imas (KGR).

individualizavimo ir
diferencijavimo metodus.

Vykdomas
administracijos

G. Pa5kauskas

Sausio-

D. Miciiiniene

gruodZio

konsultavimas;
gerosios patirties
sklaida.
Per pusmeti
kiekvienas mokyojas
stebes bent 2 kolegos

S.Bernotiene
Metodine taryba

mdn.

Dalykq
mokytojai

pamokas.

Sudarytas priemoniq planas ugdymo
individualizavimo ir diferenc ijavimo

stiprinimui.

Atlikus IQES apklaus4
70 % mokiniq irjq
tevq teigs, kad

individualizavimas ir
diferencijavimas
pagerejo. Planuodami
pamok4 daugiau nei
puse

diferencijuos klases ir

mokytojai sudarys konsultacijq
grafikus ir lykdys konsultacijas.
Mokytojai tarpusalyje derins namq

pagalmokiniq

darbq skyrimq.
2.

Vykdyti mokiniq paZangos
fiksavim4 ir analizg.

mokyojq

Sudarytos s4lygos visiems
mokiniams j dalykines konsultacijas;

Vykdomas mokiniq paZangos
fiksavimas ir aptarimas.

namq darbq uZduotis
gebejimus.

Visi mokiniai gaus
efektyviE ir savalaikg
Klases aukletojai ir

klasiq mokytojos
nuolat stebds, fiksuos
ir su mokiniais

D. Micilniene
Klasiq

birZelio

aukletojos

mdn.

Sausio-

Intelektualiniai

jq IP,

pristatys

j4

Mokytojq Tarybos

mokytojai
Metodine taryba

posedZiuose.
J

Inicijuoti lvairiq ugdymo
formq taikym4 ugdymo
procese.

Organizuojamos netradicines
pamokos, integruotos pamokos,
pamokos netradicinese ugdymo
erdvdse, klases valandeles,
uZsiemimai lauko klaseje ir kitose
lauko erdvdse.
edukacines iSvykos, naudojamos
IKT priemonds pamokose,

interaktyvus ekranas ir IQES online
instrumentai, pamokos kokybes
gerinimui siekiant, kad pamoka bltq
ne tik kokybi5ka, bet ir Siuolaiki5ka.
Organizuojama matematikos
mokytojos V. Mik5ienes paskaita
apie EMA pratybq naudojim4.

4

Tobulinti mokiniq mokej imo
mokytis kompetencijas.

Naudojama mokinio Mokymosi
plano ir Pokydiq plano forma.

Mokytojai organizuos
ne maZiau kaip po I
pamok4 netradicinese
erdvdse, bus

organizuotos bent 6
edukacines iSlykos,

Ugdyti mokiniq kritinj
m4stym4, gilinti
pilietiSkumo Saknis.

Organizuojami:
tarptautinis pie5iniq konkursas,
skirtas lietuviq smulkiaj ai tautosakai
paLinti,,Ieikok kaip duonos ir
atrasi";
tarpmokyklines protq Zaidynes,
skirtas knygrl skaitymo skatinimui,
perskaityto teksto suvokimo

Sausio-

Intelektualiniai

gruodZio
mdn.

viktorinose ir
konkursuose dalyvaus
bent50%o 5-10 klasiq

mokiniq.
mokiniq
mokymosi motyvacija.

Dides

pasirinktq dalykq

D. Miciiiniene
Klasiq
aukletojai
Dalykq
mokytojai

paLangq.
Pagal mokyklos

A.UZtupiene

Vasario

D. Miknevidiene
Pradiniq klasiq
mokytojai
Klasiq
aukletojai

mdn.

Ne maZiau 80oZ
mokiniq, besilaikiusiq
Mokymosi ir Pokydio
plano, padarys

5

V. MikSiene
Klasiq
aukletojai
Dalykq
mokyojai

renginiq plan4 lryks
suplanuotos akcijos,

renginiai. Juose
dalyvaus 95 proc.

mokiniq.
Nuolat skatinama
kiirybine mokiniu

Sausio-

Intelektualiniai

gruodZio
m6n.

Kovo m6n.

Intelektualiniai

gerlnlmul;
etnokulttiros diena ,,I5 kartos i
kart4", skirta Bendruomeniq ir
Amatq metams, Lietuvos
nepriklausomybes atklrimo 3 0mediui;
renginys, skirtas Tarptautines vaikq
knygos dienos Svente.
atmintinq dienq minejimai.
Mokyklos I lO-ojo jubiliejaus

veikla, lavinamas
kiirybinis m4stymas ir
saviraiSka.

pilietiSkum4.
Pageres skaitymo

igiidZiai.

D. Miknevidiene

Bus tgsiamos

A.UZtupiene
Organizacine
grupe

mokyklines tradicijos,
geres mokyklos

Svente.

mikroklimatas, rySiai
su vietos

respublikineje akcijoje,,Metq
knygos rinkimai";
regionineje etnokulttros

bendruomene,
ugdomas mokiniq
pilietiSkumas,

olimpiadoje;

tautiSkumas.

technologijq olimpiadoje,
kulinariniame konkurse;
skaitymo skatinimo akcijoje

.BirZelio
men

bendruomends

Dalyvausime:

tarptautiniame projekte,,Siaurds
Saliq literatiiros savait6";
ekologiniame projekte,fles
ruSiuojame", nacional iniame
konkurse
,,Kovq ui laisvg ir netekdiq istorijos
konkurse",
rajoniniame mokiniq dailes plenere,

D. Miknevidiene
J. Kuliukiene
R. Mazyliene

Klasiq
aukletojai
PaSkauskas

Sausio-

D. Miknevidiene

gruodZio
mdn.

D. Miknevidiene
Klasiq

Vasario
mdn.

aukleto.iai

Vasario

Skatinamas
pasididZiavimo savo
mokykla jausmas
Stiprins bendravimo ir
bendradarbiavimo

A. UZtupiene

men.
Sausio-

igudZius.

D. Miknevidiene

gruodZio

men.

Lapkri6io

mdn.

vasario-

kovo mdn,

,,ValdZios Zmonds apie knygas".

balandZio
m6n

Teikiama projekto parai5ka
respubl ikin iam plenerui,,PaZinkime
savo kraito tautini paveld4"

Teikiamas tolygios kult[rines raidos
projektas LKT,,Praeities vertybes
ateities kartoms"

Mokiniai susipaZins su
Alizavos apylinkese
esandiais etnokult[ros
paminklais, igis
bendravimo ir
bendradarbiavimo

ig[dZiq. Mokinis

Projekto
D. Miknevidiene

Rugsejo
mdn.

leSos.

5

Stiprinti mokiniq socialini
emocin! intelekt4, siekiant

Vedamos diskusijos ir pokalbiai

asmeninds paZangos.

organizuojamos psichologo

klases valandeliq metu,
paskaiteles.

fgyvendinama SaviZudybiq
programa 9-10 kl. mokiniams
Laikomasi,.DeSimt bendruomends
susitarimq pamokai", siekiant

darbais bus papuo5tas
mokyklos interieras.
50% mokiniq
mokymosi rezultatai
pageres.
Pageres mokiniq

socialiniai, emociniai
igudZiai

D. Micifiniene,
sudaryta veiklos

gruodZio

grup6, VGK,

mdn.

Sausio-

Intelektualiniai

dalykq
mokytojai,
klasiq aukletojai

asmeninds paZangos.
6

Stiprinti tevq itraukim4 ijq
vaikq paZangos stebesen4 ir
ugdym4.

Vykdomas didesnis tevq itraukimas i
jq vaiko paZangos fiksavim4 tevq
susirinkimq metu, individualiq
pokalbiq metu.
Organizuojamos 2 paskaitos tdvams
bendry tevq susirinkimq metu.

90% mokiniq mokysis
noriai, pasitikes savo

Klasiq

Sausio-

aukletojai

gruodZio

jegomis.

Intelektualiniai

mdn.

Gerinamas mokyklos

ivaizdis
bendruomen6je,
mokiniai ir jq tevai

D. Miknevidiene
Klasiq

2020 m.
vasario

aukletojai

men.,

itraukiami ibendr4

lapkridio

veikl4.

mdn.

70 oh tdvt4

dalyvaus paskaitose,
bendruose tevq
susirinkimuose.
8

Skatinti mokytojq dalykini
tobulej im4, kompetencijq

tobulinim4.

Mokytojai kryptingai kels
kvalifikacij q, igytas Zinias taikys
praktineje veikloje.
Administracij os atstovas
dalyvaus projekte LL3. Mokykla
dalyvaus/organizuos 1 bendrystes
rengini su kita LL3 projekte
dalyvauj andia ugdymo institucija.

9.

Organizuoti mokiniq
pasiekimq patikrinim4,
Nacionalinio mokiniq

Organ izuotas Nacionalinis mokiniq

pasiekimq patikrinimas, lietuviq
kalbos ir matematikos PUPP l0 kl.

Visimokytojai

G. Pa5kauskas

Sausio-

dalyvaus

D. Micilniene
Dalykq
mokytojai

gruodZio

kvalifikacijos kelimo
seminaruose,
paskaitose,

Intelektualiniai

mdn.

konferencijose ir
patobulins
kompetencijas, bltinas

organizuojant ir
vykdant veiksmingq
ugdyma.
80% mokiniq

nacionalinio mokiniq
pasiekimq patikrinimo

G. Pa5kauskas

D. Miciiiniene
Dalyku

Intelektualiniai

l0

pasiekimo patikrinimo, PUPP

ir PUPP rezultatai

mokyojai

pagalba.

atitiks pusmedio
ivertinim4.
90% mokiniq dalyvaus

G. Pa5kauskas

Sausio-

konkursuose,
olimpiadose,
projektuose.

D. Micilniene
Dalykq
mokytojai

gruodZio

Dalyvauti rajono ir
respublikiniuose,
tarptautiniuose konkursuose,

Mokiniai skatinami dalyvauti

projektuose.

proj ektuose (,,Olympis",,,Kings",

konkursuose, dalykinese

olimpiadose, pleneruose,

Intelektualiniai

m6n.

,,Tavo ivilgsnis",,,lstorijos
Keng[roje", ir kt.)
Organizuoj amos,,Lietuviq kalbos
dienos 2020* (nacionalinio diktanto
ra5ymas, dailyra5dio, ra5tingumo bei
meninio skaitymo konkursai)

Mokykla itraukta i STEAM
mokyklq tinkl4 ir dalyvaus
vykdomose veiklose.

Vasariokovo mdn.

Mokiniai pagerins
informaciniq
technologijq

J. Kuliukiene

Vasario-

R. MaZyliene
R. Slekiene

gruodZio
mdn.

panaudojimo mokantis
ir integralaus m4stymo
jgndZius.

Nuosekliai,
sistemingai ugdomi

gabieji mokiniai

ll

Organizuoti kryptingas
sveikos gyvensenos stiprinirno

ir prevencines veiklas.

Sausir
I

Mokiniams Visuomen6s sveikatos

95-100% mokiniq

specialiste ves temines paskaitas,
konsultuos klases aukletojai ir
dalykq mokytojai integruos
program4 ! savo dalykus (biologij4,
dorinis ugdymas ir kt.).

dalyvaus
organizuojamose
veiklose.

Organizuojami saugesnio interneto
renginiai: lektoriq-savanoriq i5 Telia

80% mokiniq
pakartos savo turimas
Zinias ir jas atnaujins
ar papildys.

Administracija,
mokytojai.

Sausio-

Intelektualin iai

gruodZio
mdn.

aplinkos formavimas
Saugaus interneto naudoj imo

taisykles.

edukacines pamokos, dalyvavimas
saugesnio interneto svetainds

R. Slekiene,

Vasario

Intelektualiniai,

D. Miknevidiene

mdn.

Mokytojai
savanoriai i5

TELIA

2.

Atnaujinamos mokyklos
edukacines erdvds

skelbiamuose konkursuose.
Mokyklos stadiono atnauj in imo
darbai (igyvendinamas Sporto

rdmimo fondo le5omis

frengta moderni

G. Pa5kauskas

Iki 2020

krepiinio/tinklinio

Projekto
igyvendinimo

. rugsejo I

mokyklos

d.

partneriai

2020 m

Intelektualiniai,

,,Al izavos mokyklos stadiono

aik5tele, atnaujinta
dalis begimo tako
dangos, jrengta

rekonstrukcija"

Suoliaduobe su

fi nansuojamas sporto projektas

m

ISoriniai

grupe

jsibegeiimo taku.
I

Vykdomi edukaciniai ir
neformalio.io ugdynro
uZsiemimai, skatinantys
nrokiniq sveikq gyvensen4,
fizine aktyvunrq, stiprinantys
ernocing brand4.

skatinimas
Mokiniai dalyvaus sporto,,,Jaunqiq
turistq" ir,,Jaunqjq dviratin inkq"
neformalio-io ugdymo
uZsiemimuose, rajono ir respublikos
varZybose ir konkursuose,

stolyklose.

Dauguma mokiniq
dalyvaus neformaliojo
ugdymo
uZsi€mimuose,

J. AZubalyte

paveZejinras- i5

E. Sarsevidius
Klasiq
aukletojai

mokyklos le5q.

varibose,
konkursuose.

Mokiniai dalyvaus fizinio aktyvumo
renginiuose, mokykloj e, rajone,

respublikoie.
2.

Organizuoti iSrrykas
mokiniams.

Organizuota i5vyka i Vilniaus

Mokiniai

Knygq mugg.

dalyvaus ivairiose

kiirybinese

D. Miknevidiene
Klasiq
aukletojai

Vasario

Intelektualiniai

men.24 d

laboratorijose,
bendraus su knygq

leidejais, nusipirks
pageidaujamq knygq.
Organizuota iSryka i parod4
Mokykla 2020

Organizuoti mokyklos
bendruomenes iSvykas.

D.

Mokiniai dallvaus
atradimq laboratorijos
pasirinktoje veikloje.
Mokiniai, jq tevai ir

Miknevidiene,

Lapkridio

R.Slekiene

mdn.

bendruomenes nariai
dalyvaus bendrose
paZintinese veiklose.

G. PaSkauskas,

GruodZio-

Mokyklos

sausio mdn

Taryba

Intelektualiniai

Mokyklos/
partneriq leSos

4.

Inicijuoti mokiniq ir mokytojq
dalyvavim4 akcij ose, veiksmo
savaitese.

Dalyvauj ama akcij oj e,,Atmintis
gyva, nes liudija".
Organizuoj amas i5kilmingas
Laisves gynejq dienos
paminejimas prie lauZo mokyklos
kieme.
Dalyvaujama Saugesnio
interneto savaitds renginiuose.
Dalyvauj ama Tarptautines
tolerancij os dienos minej ime.

Visa mokyklos
bendruomene
dalyvaus
organizuojamuose
renginiuose.
Stirprinamas
pilietiSkumas,
skatinamas mokiniq
atsakingumas,
tolerancija.

D.Miknevidiene

Sausio l3

A. UZtupiene

d.

Pradiniq klasiq
mokytojos

Vasario
mdn.

G. Kigaite,

Lapkridio

Klasiq

r.ndn.

aukletojai

Kovo mdn
Organizuoj ama veiksmo savaite

,,BE PATYCIU".

]VtVGK
G. Kigaite

Klasiq

Organizuotas dalyvavimas
teisiniq Ziniq konkurse ,,Temidd"
Kupi5kio rajone.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Plano lgyvendinim4 koordinuos D. Mici[niene. PrieZiiir4 vykdys mokyklos direktorius.

aukletojai

Dalykq
mokytojai

Kovo

r.ndn.

Intelektualiniai

