PATVIRTINTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines
mokyklos direktoriaus
2022 m. kovo 15 d.
[sakymu Nr. V-16

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS
2022 METU VETKLOS PLANAS

I.
l.

BENDROSIOS NUOSTATOS

KupiSkio r. Alizavos pagrindinds mokyklos (toliau

strategini mjono

ir mokyklos plan4,

-

Mokyklos) 2022 m. veiklos planas (toliau

Svietimo btklq, bendruomenes poreikius, nustato Mokyklos tikslus

ir

-

planas) sudar,,tas atsiZvelgus

uZdavinius, apibrezia prioritetus

i
ir

priemones uldaviniams vykdYi.

2.

Planas parengtas vadovaujantis KupiSkio rajom savivaldybes 2020 2030 metq strateginiu pletros planu, pa&irtirtu Kupiskio

mjono savivaldyb€s tarybos 2020 m. kovo l9 d. sprendimu Nr. TS-74; Kupi5kio mjono savivaldybes 2020-2022 metq strateginiu veiklos planu,

patvirtintu KupiSkio rajono savivaldybes tarybos 2020 m, vasalio 20 d. sprendimu T5-26 (su vdlesniais pakeitimais ir papildymais); Strateginio
planavimo savivaldyb6se rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos respublikos Vl,riausybes 2014 m. gruodZio l5 d. nutarimu Nr. 1435; ,,Geros
mokyklos koncepcija", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministo 2015 m. gruodzio

2l

d. isakymu Nr. V-l308, Kupiskio r.

Alizavos pagrindin€s mokyklos strateginiu plar:u 20221024 m., patvirtintu KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus 2022 m.
kovo l5 d. isakymu Nr. Y-15 ,2021metq mokyklos isivertinimo ir paZangos anketa.

3,

Plan4 igyvendins Mokyklos administracija, Skyrius, pedagoginiai
nepedagoginiai darbuotojai, ugdpiniai ir jq tdvai.

ir kiti

pedagoginiame procese dal).vaujantys specialistai,
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II.

STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Strateginiri tik!l&i:

l. Mokiniq pasiekimq gerinimas.
2. Mokyklos kultiiros [vaizdZio pldtojimas ugdant etnines vertybes ir skatinant suaugusiqjq bei vaikq fizini akt]./um4.

Metiniai veiklor tikdai:
I.

Uitikrinti ugdymo kokybg - gerinti mokiniq

prasiekimus.

2. Organizuoti ugdymo proceso aplink4 taip, kad vaikai Mokykloje jausqsi gerai
3.

ir saugiai, siekiant asmeninds kiekvieno ugdytinio pazangos.

Ugdyi emoci5kai brandq ir fiziSkai aktyvq pilieti.

Metinar veiklos uZdaviniai:

l.

Individualizuoti ugd),mto atsirvelgiant
pasiekti teigiamq rezultatq pokydiq.

i

skirtingus mokiniq poreikius, patirtis

ir

gebejimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui

2. Gerinti ugdymosi koky@, siekiant kiekvieno ugdyinio asmeninas pa2ango*
3. Ugdyti emociskai brandq, fiziskai aktyvq

ir atsakingai vartojanti pilieti.

Metin6s veiklos prioritetai:
1. Ugdymo prieinamumas kiekvienam

ugdytiniui, mokiniq isivertinimo kompetencijq stiprinimas.

2. Tevq ir globejq galimybiq paZinimas ir didinimas.
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3. Emoci5kai brandaus, fiziSkai aktyvaus ir atsakingai vartojandio piliedio ugdymas.
4. Tevq itraukimas i mokinio individualios paZangos fiksavim4.

III.
Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas

uZuavnrq

IGYvENDTNTMo PRTEMoNES

/staigos veil*mo pavadinimas

Proceso ir/ar indelio

vertinimo lviterijai,

Atsakingi
vykdytojai

lvykdymo
terminas

Asignavimai

G. Pa5kauskas,
D. Miciflniene,
Metodine taryba,
Dalykq

2022
sausio
gruodZio
men.

Intelektualiniai

mato vienetai ir
reikimds

Ugdymo(si) kokybts gerinimas
Tobulinti pamokos kokybg,
taikant efektyvius mokiniq
isivertinimo ir uZduodiq
pritaikymo kiekvienam
1

mokiniui

metodus.

Bus vykdoma pamokq stebesena,

kolegialus pamokq

stebejimas

(KGR), mokytojq gerosios
patirties, popiet6s', SEU
refl eksij os susirinkimai.

Bus

vykdomas
administracijos
konsultavimas;
gerosios patirties
sklaida.
Per I ir II pusmedius
kiekvienas

mokytojas stebes
bent po 2 kolegq

Bus sudarytas priemoniq planas
mokiniq isivertinimo stiprinimui.

pamokas. Mokyklos
administracija per
metus stebes bent po
vien4 kiekvieno
mokytojo pamok4.
Atlikus google forms
apklaus4 70 %
mokiniq ir jq tevq
teigs, kad mokiniq
!sivertinimas

pamokoje pagerejo.
Taip pat 50 % tevq

au

dal

mokyto.jai,

Mokyklos VGK

m.

4

Bus sudarytos lygios

s4lygos

tevq susirinkimuose.

visiems mokiniams i dalykines Visi mokiniai gaus
konsultacijas; mokytojai sudarys efektyvi4
ir
grafikus
konsultacijq
ir vykdys savalaikg pagalbE.
konsultacijas.

Mokytojai tarpusavyje

derins

namq darbq skyrim4
2.

Vykdyti mokiniq paZangos
fiksavimq ir analizg,

SEU

reflektavimo

susirinkimus.

ir

kontroliniq darbq paskirstym4.
Bus vykdomas mokiniq paZangos
fiksavimas ir aptarimai,
SEU reflektavimo susirinkimai
siekiant asmenines kiekvieno
mokinio paZangos.

Klases aukletojai ir
klasiq mokytojos

D. Miciuniene, G.

Kigaite,

J.

nuolat stebds, AZubalyte,
klasiq aukletojos
fiksuos ir su ir mokytojos,
mokiniais aptars jq Metodine taryba
IP, pristatys jq

2022

m.

Intelektual iniai

sausio

birZelio men.

Mokytojq

Tarybos
posddZiuose, SEU
reflektavimo
susirinkimuose

dalinsis
3

Inicijuoti ivairiq
formq taikym4
procese.

ugdymo
ugdymo

Bus organizuojamos netradicines
pamokos, integruotos pamokos,
pamokos netradicinese ugdymo

erdvdse, klases

valandeles,

uZsiemimai lauko klaseje ir kitose
lauko erdvese.
Edukacines i5vykos, naudojamos
IKT priemones pamokose,
interaktyvus ekranas pamokos
kokybes gerinimui siekiant, kad
pamoka b[tq ne tik kokybi5ka,
bet ir Siuolaiki5ka.

savo

patirtimis.
Mokytojai

Dalykq mokytojai

Sausio
gruodZio
men.

Mokyklos VGK,

2022

organizuos ne
maZiau kaip po I

Intelektualiniai

pamokq
netradicinese

erdvdse,

bus

organizuotos bent 6
edukacines iSvykos.

Viktorinose

ir

konkursuose

dalyvaus bent
50% 5-10 klasiq
mokiniq.

4.

Tobulinti mokiniq

Naudojama mokinio Mokymosi

80%

mokiniq,

m.

Intelektual iniai

5

mokejimo mokytis
kompetencijas ir
isivertinimq.

plano

ir

Pokydiq plano forma.
Mokiniai sudarys individualius
planus (lP) su dalyko mokytojais.

besilaikiusiq

Mokymosi ir
Pokydio plano,

D. MiciDniene,
Klasiq aukletojai,
dalykq mokytojai,

sausio

gruodZio
men.

padarys pasirinktq
dalykq paLangq,.

Gerins lietuviq
10 klases mokiniai dalyvauja

metq

trukmes

igldZius,
2

projekte

,,Svarra5tis".
5

Ugdyti mokiniq kritinf
m4stym4, gilinti
pilietiSkumo Saknis.

Mokiniai aktyviai

dalyvaus
Laisves gynejq dienos minejimo

renginiuose: akcijoje,,Atmintis
gyva, nes liudija", Tarptautineje

Holokausto atminimo

aukq

k.

dalyvaus

modulyje

R. MaZyliene,
J. Kuliukiene

ir

individualiose
konsultacijose.
100 % mokiniq
aktyviai dalyvaus
pilietiSkumo
skatinimo
renginiuose.

Nerijus Gritenas,
D.Miknevidiene,
Klasiq aukletojai

2022

Lietuviq kalbos ir
literatlros, dailes,

2022m

m

sausio men

paminejimo akcijoje.

Dalyvaus respublikiniame dailes 100
konkursas ,,Sauld lietuviq dalyvaujantys

mokiniai

tautosakoje".

proc.

susipaZins

su saules lvaizdliu
lietuviq tautosakoje
bei mitologijoje.

Mokykloje

muzikos,

technologijq
mokytojai, klasiq
aukletojai

Dailes

ir

technologijq

mokytoja, klasiq

organizuojama

kurybiniq

aukletojai

darbq
paroda, 100 %. Bus

vykdoma mokiniq

l-10 kl. mokiniai

dalyvaus
tarptautiniame projekte,,Siaures
Saliq bibliotekq savaitd".

Mokiniai dalyvaus

socialineje-

refleksija.

80 %
aktyviai

mokiniq

dalyvaus
ivairiuose projekto
renginiuose. Bus
ugdomas

D.Miknevidiene,
D. Miciuniene,
J. Kuliukiene,
R.MaZyliene,
I. Inapiend,
A. UZtupiene

Lapkridio

men.
savaite

antra

Intelektualiniai

6

5

Stiprinti mokiniq socialini
emocini intelekt4, siekiant
asmenines paZangos.

6

Stiprinti tevq itraukim+ ijq
vaikq paZangos stebesen4 ir
ugdym4 bei dalyvavim4
tdvq susirinkimuose. Tevq
ir globejq galimybiq
paZinimas ir didinimas.

pilietineje veikloje,
Europos kalbq dienoje.

k[rybiSkumas,

7-8 klasiq mokiniai

susipaZins su
uZsienio Saliq

dalyvaus
KupiSkio policijos komisariato
bendruomenes pareiglnes
organizuojamose nuotolinese
vaizdo pamokose.
Mokiniai, paskatinti mokytojq,
prisijungs ir dalyvaus projektq
renginiuose, mokykloje, rajone,
respublikoje.
Bus vedamos diskusijos ir
pokalbiai klases valandeli q metu,
organizuoj amos Kupi5kio Spr
psichologo paskaiteles.
Bus igyvendinama SaviZudybiq
programa 9-10 kl. mokiniams
Bus laikomasi bendruomenes
susitarimq pamokai ir netik,
siekiant asmenines paZangos.
Bus vykdomas didesnis tevq

i jq

skaitomq

tekstq
suvokimas. Mokiniai

kultura.

Visi

mokiniai
dalyvaus socialinejepilietineje veikloje,
Europos kalbos

socialine
pedagoge,

2022
sausiogruodZio

m.

kalbq mokytojai,
istorijos
mokytojas.

men.

Mokyklos SEK
sudaryta veiklos
grupe, VGK,

2022
sausiogruodZio
men.

m.

Intelektualiniai

2022
sausiogruodZio

m.

Intelektualiniai

dienq veiklose ir
projektuose.

Bent 50% mokiniq
mokymosi rezultatai
pageres.

Pageres

mokiniq

dalykq mokytojai,
klasiq aukletojai.

socialiniai,
emociniai igfidZiai.

90%
mokiniq
mokysis noriai,
pasitikes savo

vaiko paZangos
itraukimas
fiksavim4 tevq susirinkimq metu,
jegomis.
individualiq pokalbiq metu.
Bus organizuojamos bent 2 Bus gerinamas
paskaitos tevams bendrq tevq mokyklos ivaizdis
susirinkimq metu.
bendruomeneje,
Tevai dalyvaus susirinkimuose.
mokiniai ir jq tevai
Pagal situacij4 tevq susirinkimai itraukiami i bendr4

vykdomi nuotoliniu bldu per veikl4. Bent 70 %
platformas TEAMS ar ZOOM.
Esant galimybems organizuojama
tevq savaite.

Klasiq aukletojai,

tevq

dalyvaus
paskaitose, klases
tevq susirinkimuose.

Klasiq aukletojai

men.

2022
vasario
mdn.,

lapkridio
men.

m.
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8.

Skatinti mokltojq dalykini

Mokytojai dalyvaus seminaruose

tobulejim4, kompetencijq ir dalykinese

patikrinimo, PUPP pagalba.

konferencijose,
projektuose.
Mokytojai dalinsis savo dalykine
gerqia patirtimi mokykloje,
rajone ir respublikoje.
Mokyklos 2 atstovai dalyvaus
projekte LL3. Mokykla
dalyvaus/organizuos 1 bendrystes
rengini su kita LL3 projekte
dalyvaujandia ugdymo institucija.
Bus organizuotas Nacionalinis
mokiniq pasiekimq patikrinimas
4, 6,8 kl., elektroniniame NMPP,
lietuviq kalbos ir matematikos
PUPP IO KI.

Dalyvauti

Mokiniai bus skatinami dalyvauti

tobulinim4.

9

10.

Organizuoti mokiniq
pasiekimq patikrinim4
eNMPP, Nacionalinio
mokiniq
pasiekimo
rajono
lr
respublikiniuose,
tarptautiniuose
konkursuose, proj ektuose

ir dalyvaus
dalykinese
pleneruose,

konkursuose,
olimpiadose,
projektuose

(,,Olympis", ,,Kings",

,,Tavo

Zvilgsnis",,,lstorijos Kengflroje",
ir kt.) [skaitant ir vykstandius
nuotoliniu bldu.
9-10 klases mokiniai dalyvauja
kulturiniq intervencijq projekte
,,lstorijos. Garsais ir vaizdais".

ParuoSti mokinius
etnokult[ros olimpiadai.

rajoninei

Visi

mokytojai

dalyvaus bent

2

seminaruose,
paskaitose,

G. Pa5kauskas,
D. Mici[niene,
dalykq mokytojai

m.

lntelektualiniai

G. Pa5kauskas,
D. Miciuniene,
dalykq mokytojai

2022
m.
pavasaris

Intelektualiniai

C. Pa5kauskas,

2022
sausiogruodZio
men.

Intelektualiniai

2022
sausiogruodZio
men.

konferencijose ir
patobulins
kompetencijas,
butinas

organizuojant ir
vykdant veiksming4
ugdym4.

Bent 80% mokiniq
nacionalinio
mokiniq pasiekimq
patikrinimo ir PUPP
rezrltatai atitiks
pusmedio ivertinim4.
90 % mokiniq
dalyvaus
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose.

100

% 9-10 klases

mokiniq

dalyvaus
projekte, sukurs
dokumentinius
filmukus.

D. Mici0niene,
dalykq mokytojai
J. Kuliukiene
R. Mailiene

m.

D. Mici[niene,
D. Miknevidiene,
A.UZupiene

2022 m. iki
liepos men.

Mokiniai

puoseles

D. Miknevidiene,

2022

etninds
vertybes.

kulturos

Z. Luko5evidiene,

vasario-kovo

L. Vaidiliene

men.

D. Miknevidiene,

m.

8

A. UZtupien€

2022

m.

sausio,

Bus puoselejamos
etnines kulturos

vasario mdn.

vertybes

Dalyvauti
ekologiniame
rlSiuojam".

respublikiniame

projekte

,,Mes

Bus ugdomos

D. Miknevidiene,

tautiSkai ir pilieti5kai
susivokusios

I. lnapiene,

2022

Klasiq aukletojai

kovobalandZio
men.

asmenybes,
gebandios puoseleti,

.,[,ietuviq kalbos dienas 2021"
(mokyklinis diktantas, meninio
skaitymo korrkursas).

i5reik5ti ir perduoti
kitiems etnines
kultlros vertybes.
100% mokiniai
aktyviai
dalyvaudami
projekto renginiuose
mokysis tinkamai
ruSiuoti atliekas,
ugdys ekologini
iSprusimq.

m

J. Kuliukiene,
R. MaZyliene

Sausio men.

Mokiniai patikrins

Mokykla itraukta i
mokyklq tinkl4 ir
vykdomose veiklose.

STEAM
dalyvaus

savo gebejimus,
tobulins
klrybiSkumq ir
saviraiSkos igUdZius.

Mokiniai pagerins
informaciniq
technologijq

R. Slekiene

Metq eigoje

2022
balandZio
mOn.

panaudojimo

2022

mokantis ir

vasariogruodZio
mdn.

integralaus m4stymo

igldZius.

m.

kovo-

m.
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11.

Vykdlti veiklas, kad

Etninio ugdymo integruotos 100 proc.

mokiniai palin,aq ir vertintq
gimto kra5to etning kultlr4,
suvoktq save kaip tos
kult[ros puoseletojE,
ugdytqsi pasididZiavim4 ja.

pamokos pradinukams
mokiniams.

ir 5-10 kl.

Dalyvavimas rajoniniuose ir
nacionaliniuose konkursuose ir

projektuose

(etnokulttiros

olimpiada, moksleiviq lietuviq

liaudies atlikejq

konkursas

mokiniq
skatinami dalyvauti
etnokult[ros
renginiuose.

70 proc.

Seimq

isitraukia i mokyklos
organizuojamus
etninius renginius.

,,TRAMTATULIS" ir kt.).
Respublikinis dailes konkursas
,,Saul6s motyvai lietuviq
tautosakoje".

Jeigu bus finansuotas LKT
projektas ,,Saulala ridolela".

Lietuviq

2022 m.

kalbos ir

literatlros,
dailes,

muzikos,
technologijq
mokytojai,
klasiq
aukletojai
Dailes
lr
technologijq
mokytoja,
klasiq
aukletojai.

Prolekto veiklos.

t2

Organizuoti kryptingas
sveikos gyvensenos
stiprinimo ir prevencines
veiklas.

Saugios aplinkos formavimas
I
Saugaus
interneto
naudojimo taisykles.

Mokiniams mokyklos socialine 95-100% mokiniq Administracija,
mokytojai,
pedagoge paskaitas, konsultuos dalyvaus
komanda, soc
klases aukletojai ir dalykq organizuojamose
pedagoge
mokytojai integruos program4 i veiklose.
savo dalykus (biologij4, dorini
ugdym4 ir kt.Zr. Mokyklos UP).

2022
sausiogruodZio

Mokiniai dalyvaus

Vasario

Saugesnio

interneto savaites renginiuose.

Bent 80% mokiniq

pakartos

savo

R.

iene,

m.

Intelektualiniai

men.

D. Miknevidiene

men.

J. AZubalyte

2022m

lntelektualiniai.

turimas Zinias apie

saugesni internet4,

jas atnaujins
skatinimas
I

Vykdyi edukacinius ir
neformalioio ugdymo
uZsiemimus, skati nanti

Mokiniai dalyvaus sporto ir
,,Jaunqjq turistq" ir ,,Jaunqjq

dviratininkq"

neformaliojo

Visi

ir

mokiniai

dalyvaus
neformaliojo

E. Sarsevidius
A. UZtupiene
R. Dyraite

PaveZejimas- i5

mokyklos le5q.
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n'rokinitl sveik4 gyvensen4.
fi zini aktyvum?. stiprinanti
rnokiniq emocing brand4,

2

4.

Organizuoti i5vykas
mokiniams.

ugdymo uZsiemimuose, rajono ir

respublikos varZybose ir
konkursuose, stovyklose.

Mokiniai dalyvaus fizinio
aktyvumo
renginiuose,

mokykloje, rajone, respublikoje.
Mokiniai
dalyvaus
organizuojamose aktyviosiose
pertraukose atskiroms klasems 1l0 klasiq mokiniams.
Bus organizuota
iSvykos
vadovaujantis
OV
rekomendacijomis.

Inicijuoti mokiniq ir Mokiniai
mokytojq dalyvavim4 ,,Kovo mdnuoakcijose, veiksmo savaitese.

dalyvaus
S4moningumo

didinimo menuo BE PATYCIU"

veiklose,

Tarptautines
tolerancijos dienos, Pasaulines
kovos prie5 AIDS dienos

mindjimuose,

ugdymo
uZsidmimuose,
varZybose,
konkursuose.

Mokiniai,

jq tevai ir

bendruomenes nariai
dalyvaus bendrose
paZintinese veiklose

Visi

mokiniai
dalyvaus ivairaus
pobldZio
renginiuose
(akcijose,
konkursuose, kt) .

kitq

D. Miknevidiene

Z. Luko5evidiene
L. Vaidiliene
Klasiq aukletojai

D. Miknevidiene,
KIasiq aukletojai

G.

Pa5kauskas,

2022

m

Intelektualiniai

sausis

Mokyklos/

gruodis

partneriq leSos

Mokyklos Taryba

MVGK,
socialine
pedagoge,

klasiq
mokytojai,
klasiq
aukletojai.

2022
sausiogruodZio

m

Intelektualiniai

men.

ono/apskrities/respublikos
institucijq
inicijuotose
akcij ose/konkursuose.
raj

Mokiniai dalyvaus ivairaus

pob[dZio

5

6.

renginiuose,
mokyklol e, rai one, respublikoi e.
Organizuoti fizinio Aktyviai sportuojandiq vaikq ir
aktyvumo renginius jaunimo skaidius i5augs iki 50,
vaikams ir jaunimui.
besimank5tinandiq Zmoniq
skaidius padides nuo 40 iki 60.

Skatinti
vartojimq.

atsaking4

Mokyklos
isitraukimas

bendruomends

i

el.

atlieku

30 procentq 5-10 kl. Klno kult[ros
mokiniq itraukiami i mokytojai,
pesdiqjq Zygit+ klasiq
projektus.
aukletojai

2022 m.

Intelektual iniai

100 proc. mokyklos

Mokyklos

2022 m.

bendruomenes

bendruomene

Intelektualiniai,
remejq leSos.

11

surinkim4 (surinktq

atliekq

dalyvavimas

elektroniniq atliekq

kiekis).

Mokiniq dallvavimas
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direklorius. Planas bus patalpintas Mokyklos intemetineje svetaineje \rww.alizava.lt .

