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mokyklos direktoriaus
2021 m. sausio 29 d.
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KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

I.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2021 m. veiklos planas (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius mokyklos planus,

švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato mokyklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2.

Planas parengtas vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Kupiškio rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-74; Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu TS-26 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); Strateginio planavimo
savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435; „Geros mokyklos
koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Kupiškio r. Alizavos
pagrindinės mokyklos strateginiu planu 2021–2023 m., patvirtintu Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-7, 2020 metų mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa.
3.

Planą įgyvendins Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos administracija, Skyrius, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

II.

STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Strateginiai tikslai:
1. Mokinių pasiekimų gerinimas.
2. Mokyklos kultūros įvaizdžio plėtojimas ugdant etnines vertybes ir skatinant suaugusiųjų bei vaikų fizinį aktyvumą.
Metiniai veiklos tikslai:
1. Užtikrinti ugdymo kokybę – gerinti mokinių pasiekimus.
2. Organizuoti ugdymo proceso aplinką taip, kad vaikai mokykloje jaustųsi gerai ir saugiai, siekiant asmeninės kiekvieno ugdytinio pažangos.
3. Ugdyti emociškai brandų ir fiziškai aktyvų pilietį.
Metinės veiklos uždaviniai:
1. Individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius, patirtis ir gebėjimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti
teigiamų rezultatų pokyčių.
2. Gerinti ugdymosi kokybę, siekiant kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos.
3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, skatinti mokinių fizinį aktyvumą, stiprinti emocinę brandą.
Metinės veiklos prioritetai:
1. Ugdymo prieinamumas kiekvienam ugdytiniui.
2. Mokymosi individualizavimo stiprinimas.
3. Emociškai brandaus, fiziškai aktyvaus piliečio ugdymas.
4. Tėvų įtraukimas į mokinio individualios pažangos fiksavimą.

III.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Ugdymo(si) kokybės gerinimas
1.
Tobulinti pamokos kokybę,
taikant efektyvius ugdymo
individualizavimo ir
pritaikymo kiekvienam
mokiniui metodus.

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Bus vykdoma pamokų stebėsena,
kolegialus pamokų stebėjimas
(KGR),
mokytojų
gerosios
patirties ‚popietės‘.

Proceso ir/ar indėlio Atsakingi
vertinimo kriterijai, vykdytojai
mato vienetai ir
reikšmės

Bus
vykdomas
administracijos
konsultavimas;
gerosios
patirties
sklaida.
Per
pusmetį
kiekvienas
mokytojas
stebės
bent
2
kolegų
pamoks. Mokyklos
administracija
per
metus stebės bent po
1
kiekvieno
mokytojo pamoką.
Atlikus
IQES
Bus sudarytas priemonių planas apklausą
70
%
ugdymo
individualizavimo mokinių ir jų tėvų
stiprinimui.
teigs, kad ugdymo
individualizavimas
pagerėjo.
Visi mokiniai gaus
efektyvią ir savalaikę
Bus sudarytos lygios sąlygos pagalbą.
visiems mokiniams į dalykines
konsultacijas; mokytojai sudarys

G. Paškauskas,
D.
Miciūnienė,
Metodinė taryba,
Dalykų mokytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

2.

3.

4.

konsultacijų grafikus ir vykdys
konsultacijas.
Mokytojai tarpusavyje derins
namų darbų skyrimą.
Vykdyti mokinių pažangos Bus vykdomas mokinių pažangos Klasės auklėtojai ir
fiksavimą ir analizę.
fiksavimas ir aptarimai.
klasių
mokytojos
nuolat stebės, fiksuos
ir su mokiniais aptars
jų IP, pristatys ją
Mokytojų Tarybos
posėdžiuose.
Inicijuoti įvairių ugdymo Bus organizuojamos netradicinės Mokytojai
formų taikymą ugdymo pamokos, integruotos pamokos, organizuos
ne
procese.
pamokos netradicinėse ugdymo mažiau kaip po 1
erdvėse,
klasės
valandėlės, pamoką
užsiėmimai lauko klasėje ir kitose netradicinėse
lauko erdvėse.
erdvėse,
bus
edukacinės išvykos, naudojamos organizuotos bent 6
IKT
priemonės
pamokose, edukacinės išvykos,
interaktyvus ekranas ir IQES viktorinose
ir
online instrumentai, pamokos konkursuose
kokybės gerinimui siekiant, kad dalyvaus
bent
pamoka būtų ne tik kokybiška, bet 50% 5-10
klasių
ir šiuolaikiška.
mokinių.
Bus organizuota matematikos
mokytojos V. Mikšienės paskaita
apie EMA pratybų naudojimą
(buvo planuota pernai, bet
neįvyko).
Tobulinti mokinių
Naudojama mokinio Mokymosi 80%
mokinių,
mokėjimo mokytis
plano ir Pokyčių plano forma.
besilaikiusių
kompetencijas.
Mokymosi
ir
Pokyčio
plano,

Klasių auklėtojos
ir
mokytojos,
Metodinė taryba

Sausiobirželio mėn.

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai
V. Mikšienė

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

D. Miciūnienė,
Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai,
R. Mažylienė,
J. Kuliukienė

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

5.

Ugdyti mokinių kritinį
mąstymą, gilinti
pilietiškumo šaknis.

padarys pasirinktų
9 klasės mokiniai dalyvauja 2 dalykų pažangą.
metų
trukmės
projekte Gerins
liet.
k.
„Švarraštis“.
įgūdžius, dalyvaus
modulyje
ir
individualiose
konsultacijose.
Mokiniai
aktyviai
dalyvaus 100 % mokinių Nerijus Gritėnas,
Laisvės gynėjų dienos minėjimo aktyviai
dalyvaus D.Miknevičienė,
Klasių auklėtojai
renginiuose: akcijoje „Atmintis pilietiškumo
gyva, nes liudija“, virtualioje skatinimo
pilietiškumo pamokoje, konkurse renginiuose.
„Aš išsaugosiu laisvę“
8-10 klasių mokiniai dalyvaus
akcijoje „Metų knygos rinkimai“,
dalyvaus rajoniniame virtualiame
protmūšyje iš perskaitytų knygų.

Sausio mėn

Danutė

Sausio- kovo

D.Miknevičienė,
D. Miciūnienė,
J. Kuliukienė,
R.Mažylienė,
I. Inapienė,
A. Užtupienė

Lapkričio
mėn. antra
savaitė

Klasių
auklėtojai
socialinė
pedagogė,
kalbų
mokytojai,
istorijos
mokytojas

Sausiogruodžio
mėn.

Dalyvaus 50 % Miknevičienė,
mėn.
mokinių. Pagerės jų Jūratė Kuliukienė,
teksto
suvokimas, Rita Mažylienė
mokiniai
ugdys
kritinį mąstymą.

1-10 kl. mokiniai dalyvauja 80
%
mokinių
tarptautiniame projekte „Šiaurės aktyviai dalyvaus įv.
šalių bibliotekų savaitė“
projekto renginiuose.
Bus
ugdomas
Mokiniai dalyvaus socialinėje- kūrybiškumas,
pilietinėje veikloje,
skaitomų
tekstų
Europos kalbų dienoje.
suvokimas. Mokiniai
susipažins
su
7-8 klasių mokiniai dalyvaus skandinavų
šalių
Kupiškio policijos komisariato kultūra.
bendruomenės
pareigūnės Visi
mokiniai
organizuojamose
nuotolinėse dalyvaus socialinėjevaizdo pamokose.
pilietinėje veikloje,

Intelektualiniai

Mokiniai, paskatinti mokytojų,
prisijungs ir dalyvaus projektų
renginiuose, mokykloje, rajone,
respublikoje.
5.

6.

8.

Stiprinti mokinių socialinį Bus vedamos diskusijos ir
emocinį intelektą, siekiant pokalbiai klasės valandėlių metu,
asmeninės pažangos.
organizuojamos psichologo
paskaitėlės.
Bus įgyvendinama Savižudybių
programa 9-10 kl. mokiniams
Bus laikomasi „10 Susitarimų
pamokai ir netik“, siekiant
asmeninės pažangos.
Stiprinti tėvų įtraukimą į jų Bus vykdomas didesnis tėvų
vaikų pažangos stebėseną ir įtraukimas į jų vaiko pažangos
ugdymą.
fiksavimą tėvų susirinkimų metu,
individualių pokalbių metu.
Bus organizuojamos bent 2
paskaitos tėvams bendrų tėvų
susirinkimų metu.
Pagal situaciją tėvų susirinkimai
vykdomi nuotoliniu būdu per
platformas TEAMS ar ZOOM.

Skatinti mokytojų dalykinį Mokytojai dalyvaus seminaruose
tobulėjimą, kompetencijų ir dalykinėse konferencijose,
tobulinimą.
projektuose.
Mokytojai dalinsis savo dalykine
gerąja patirtimi mokykloje,
rajone ir respublikoje.

Europos
kalbos
dienų veiklose.
Visi
7-8
klasių
mokiniai dalyvaus
pamokose
Bent 50% mokinių
mokymosi rezultatai
pagerės.
Pagerės
mokinių
socialiniai,
emociniai įgūdžiai

90%
mokinių
mokysis
noriai,
pasitikės
savo
jėgomis.
Bus
gerinamas
mokyklos įvaizdis
bendruomenėje,
mokiniai ir jų tėvai
įtraukiami į bendrą
veiklą. Bent 70 %
tėvų
dalyvaus
paskaitose,
bendruose
tėvų
susirinkimuose.
Visi
mokytojai
dalyvaus bent 2
seminaruose,
paskaitose,
konferencijose
ir
patobulins

D. Miciūnienė,
sudaryta veiklos
grupė, VGK,
dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

Klasių auklėtojai

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

D. Miknevičienė,
klasių auklėtojai

2021
m.
vasario mėn.,
lapkričio
mėn.

G. Paškauskas,
D. Miciūnienė,
J. Ažubalytė,
dalykų mokytojai

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

Mokyklos 2 atstovai dalyvaus
projekte LL3. Mokykla
dalyvaus/organizuos 1 bendrystės
renginį su kita LL3 projekte
dalyvaujančia ugdymo institucija.

kompetencijas,
būtinas
organizuojant
ir
vykdant veiksmingą
ugdymą.

9.

Organizuoti
mokinių Bus organizuotas Nacionalinis
pasiekimų
patikrinimą, mokinių pasiekimų patikrinimas
Nacionalinio
mokinių 2, 4, 6, 8 kl., lietuvių kalbos ir
pasiekimo
patikrinimo, matematikos PUPP 10 kl.
PUPP pagalba.

10.

Dalyvauti
rajono
ir
respublikiniuose,
tarptautiniuose
konkursuose, projektuose.

Bent 80% mokinių
nacionalinio
mokinių pasiekimų
patikrinimo ir PUPP
rezultatai
atitiks
pusmečio įvertinimą.
90%
mokinių
dalyvaus
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose.

Mokiniai bus skatinami dalyvauti
ir
dalyvaus
konkursuose,
dalykinėse
olimpiadose,
pleneruose,
projektuose
(„Olympis“, „Kings“, „Tavo
žvilgsnis“, „Istorijos Kengūroje“,
ir kt.) . Įskaitant ir vykstančius
nuotoliniu būdu.

4-10 klasių mokiniai dalyvaus
Mokiniai
respublikiniame
kūrybiniame etninės
etnografinės kraštotyros vaikų ir vertybes.
mokinių konkurse „Jei prakalbėtų,
daug pasakytų“.

G. Paškauskas,
D. Miciūnienė,
dalykų mokytojai

2021
pavasaris

Intelektualiniai

G. Paškauskas,
D. Miciūnienė,
dalykų mokytojai

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

J. Kuliukienė
R. Mažylienė

Vasariokovo mėn.

puoselės Danutė
kultūros Miknevičienė,

1-10 kl. mokinių atstovai
dalyvauja rajoniniame moksleivių Bus puoselėjamos
lietuvių liaudies atlikėjų konkurse etninės kultūros
„TRAMTATULIS“.
vertybės

Sausio,
vasario mėn.

Audronė
Užtupienė

D. Miknevičienė,
Z. Lukoševičienė,
L. Vaidilienė

Paruošti
mokinius
rajoninei Bus ugdomos
etnokultūros olimpiadai.
tautiškai ir pilietiškai D. Miknevičienė,
A. Užtupienė

Kovobalandžio
mėn.

Sausio mėn.

Dalyvauti
ekologiniame
rūšiuojam“.

susivokusios
asmenybės,
gebančios puoselėti,
išreikšti ir perduoti
kitiems etnines
kultūros vertybes.
respublikiniame 100 % mokiniai
projekte „Mes aktyviai
dalyvaudami
projekto renginiuose
mokysis tinkamai
rūšiuoti atliekas,
ugdys ekologinį
išprusimą.

,,Lietuvių kalbos dienas 2021" Mokiniai patikrins
(mokyklinis diktantas, meninio savo gebėjimus,
skaitymo konkursas).
tobulins
kūrybiškumą ir
saviraiškos įgūdžius.

11.

Organizuoti kryptingas
sveikos gyvensenos
stiprinimo ir prevencines
veiklas.

D. Miknevičienė,
I. Inapienė,
Klasių auklėtojai

Metų eigoje

J. Kuliukienė,
R. Mažylienė

Kovobalandžio
mėn.

R. Šlekienė

Vasariogruodžio
mėn.

Mokykla įtraukta į STEAM Mokiniai pagerins
mokyklų tinklą ir dalyvaus informacinių
vykdomose veiklose.
technologijų
panaudojimo
mokantis ir
integralaus mąstymo
įgūdžius.
Mokiniams Visuomenės sveikatos 95–100% mokinių Administracija,
mokytojai,
specialistė ves temines paskaitas, dalyvaus
komanda
konsultuos klasės auklėtojai ir organizuojamose
dalykų
mokytojai
integruos veiklose.

Sausiogruodžio
mėn.

Intelektualiniai

programą
į
savo
dalykus
(biologiją, dorinis ugdymas ir kt.).
Saugios aplinkos formavimas
1.
Saugaus
interneto
Bent 80% mokinių
naudojimo taisyklės.
Mokiniai dalyvaus Saugesnio pakartos
savo
interneto savaitės renginiuose.
turimas žinias apie
saugesnį internetą,
jas
atnaujins
ir
papildys.
2.
Atnaujinamos
mokyklos Keliaujančių architektų dirbtuvių Atnaujintoje erdvėje
edukacinės erdvės
metu sukurto daugiafunkcio tako organizuojamos
mokyklos beržyne pritaikymas mokyklos šventės,
mokinių edukacijai.
vedamos pamokos.
100 proc. mokiniai
naudosis
sukurta
patrauklia erdve.
Mokinių vertybių ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas
1.
Bus vykdomi edukaciniai ir Mokiniai dalyvaus sporto ir Visi
mokiniai
neformaliojo ugdymo
„Jaunųjų turistų“ ir „Jaunųjų dalyvaus
užsiėmimai, skatinantys
dviratininkų“
neformaliojo neformaliojo
mokinių sveiką gyvenseną, ugdymo užsiėmimuose, rajono ir ugdymo
fizinė aktyvumą,
respublikos
varžybose
ir užsiėmimuose,
stiprinantys emocinę
konkursuose, stovyklose.
varžybose,
brandą,
Mokiniai
dalyvaus
fizinio konkursuose.
aktyvumo
renginiuose,
mokykloje, rajone, respublikoje.
2.
Organizuoti išvykas
Bus organizuota išvyka į Vilniaus Mokiniai
mokiniams.
Knygų mugę.
dalyvaus įvairiose
kūrybinėse
laboratorijose,
bendraus su knygų
leidėjais, nusipirks
pageidaujamų
knygų.

R. Šlekienė,
D. Miknevičienė

G.
Paškauskas,
projekto
įgyvendinimo
grupė

Vasario mėn.

2021m.
lapkričio

Intelektualiniai,
Mokytojai
savanoriai
iš
TELIA

Išoriniai
mokyklos
partneriai
Lietuvos
kultūros taryba.
Kupiškio
r.
savivaldybė

J. Ažubalytė
E. Sarsevičius
A. Užtupienė
R. Dyraitė
D. Miknevičienė
Z. Lukoševičienė
L. Vaidilienė
Klasių auklėtojai

2021 m.

Pavežėjimas- iš
mokyklos lėšų.

D. Miknevičienė,
Klasių auklėtojai

Vasario mėn.
24 d.

Intelektualiniai

4.

Bus organizuota išvyka į parodą Mokiniai dalyvaus
Mokykla 2021.
atradimų
laboratorijos
pasirinktoje veikloje.
Organizuoti
mokyklos Mokiniai, jų tėvai ir
bendruomenės išvykas.
bendruomenės nariai
dalyvaus bendrose
pažintinėse veiklose.
Inicijuoti
mokinių
ir Mokiniai dalyvaus
„ Visi
mokiniai
mokytojų
dalyvavimą Kovo mėnuo- Sąmoningumo dalyvaus
įvairaus
akcijose, veiksmo savaitėse. didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ pobūdžio
veiklose,
Tarptautinės renginiuose
tolerancijos dienos, Pasaulinės (akcijose,
kovos prieš AIDS
dienos konkursuose, kt) .
minėjimuose,
kitų
rajono/apskrities/respublikos
institucijų
inicijuotose
akcijose/konkursuose.
Mokiniai
dalyvaus
įvairaus
pobūdžio renginiuose, mokykloje,
rajone, respublikoje.
IV.

D. Miknevičienė,
R.Šlekienė

Lapkričio
mėn.

G.
Paškauskas,
Mokyklos Taryba

Gruodžiosausio mėn.

MVK,
socialinė
pedagogė,
klasių
mokytojai,
klasių
auklėtojai.

Sausiogruodžio
mėn.

Mokyklos/
partnerių lėšos

Intelektualiniai

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Plano įgyvendinimą koordinuos mokytoja vykdanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijas. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorius.
______________________________

