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PATVIRTINTA
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines
mokyklos direktoriaus
2023 m. vasario 23 d.

{sakymu Nr. V- 14

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS

ilozt METU vErKLos PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio r. Alizavos pagrindinds mokyklos (toliau Mokyklos) 2023 m. veiklos planas (toliau - planas) sudarytas atsiZvetgus i

strategini rajono ir mokyklos plan4, Svietimo buklg, bendruomends poreikius, [ustato Mokyklos tikslus ir uZdavinius, apibreZia prioritetus ir

priemones uZdaviniams rykdlti.

2. Planas parcngtas vadovaujantis Kupiskio rajono savivaldybds 2020-2030 metq strateginiu pletos planu, paMrtintu Kupiskio

rajooo savivaldybes tarybos 2020 m. kovo t9 d. sprendimu Nr. TS-74; ,,Geros mokyktos koncepcija", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2015 m. guodZio 21 d. [sakymu Nr. V-1308, Kupiskio r. Alizavos pagrindinas mokyklos stateginiu plxtt2023)025 m.,

patvi intu Kupiskio r. Alizavos pagindines mokyklos direktoriaus 2023 m. vasado 23 d, isakymu Nr. y-13 , 2022 meq mokyklos vidaus

isivertinimo ir pazaogos anketa.

3. Planq [gyvendins Mokyklos administracija, Skyrius, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujartys specialistai,

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai irjq tevai/globejai.
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II. STRATEGINIS TIKSLASO METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Strateginiai tikslai:

1 Mokiniq pasiekimq gerinimas.

2. Mokyklos kult[ros ivaizdzio plCtojimas ugdant etnines vertybes h skatinant suaugusirliq b€i vaikq fizin[ aktyvum4.

Metiniri veiklN til.slni:

I . Uitikinti ugdyro kokybg - gerinti mokinirl pasiekimus.

2. Organizuoti ugdymo proceso aplink4 taip, kad vaikai Mokyklojejaustqsi gerai ir saugiai, siekiant asmenines kiekvieno ugdytinio paZangos.

3. Ugdyti emoci5kai brandq ir fiziSkai aktyw pilieti.

Mctin& Yeiklos uzdrviniri:

l. Individualizuoti ugdymq, atsiZvelgiant i skirtingus mokiniq poreikius, patirtis h gebejimus, sudarant galimybes kiekvienam mokiniui
pasiekti teigiamq rczultatq pokydirl.

2. Gerinti ugdymosi kokybg, siekiant kiekvieno ugdl.tinio asmenin6s pa.iangos.

3. Ugdyti emociskai bmndq, fiziskai akty/q ir atsakingai vartojanti pilieti.

Metin€s veiklos prioritetai:

l. Ugdymo prieinamumas kiekvienam ugdltiniui, mokiniq isivertinimo kompetencijq stiprinimas.

2. Tevq ir globejq galimybiq paZinimas ir didinimas, bendradarbiavimo skatinimas.

3. Emoci5kai brandaus, fizi5kai aktyvaus ir atsakingai vartojandio piliedio ugdymas.

(



4. Tevq itraukimas i mokinio individualios paZangos fiksavimq.
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III UZDAvINIU IGYvENDINIMo PRIEMoNES
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Eil
Nr.

Priemonds pavadinimos ls taigos veilamo pavadinimas Proceso ir/ar inddlio
vertinimo lcriterijai,
moto vienetai ir
reilcimds

Atsakingi
vykdyto.jai

[vykdymo
terminas

Asignavimai

Ugdymo(si) kokyb6s gerinimas
1 Tobulinti pamokos kokybE,

taikant efektyvius mokiniq
isivertinimo ir uZduodiq
pritaikymo kiekvienam
mokiniui metodus.

Bus vykdoma pamokq stebesena,
kolegialus pamokq stebejimas
(KGR), mokytojq gerosios
patirties, popietes, socialinio
emocinio ugdymo refleksijos/
susirinkimai.

Naudojimasis sudarytu priemoniq
planu mokiniq isivertinimo
stiprinimui.

Bus vykdomas
administracijos
konsultavimas;
gerosios patirties
sklaida.
Per I ir II pusmedius
kiekvienas
mokytojas stebes
bent po 2 kolegq
pamokas, dalinsis
patirtimi ir
naudojamais
metodais. Mokyklos
administracija per
metus stebes bent po
vien4 kiekvieno
mokytojo pamokq.
Atlikus google forms
apklaus4 70 %
mokiniq ir jq tevq
teigs, kad mokiniq

isivertinimas
pamokoje pagerejo.
Taip pat, 50 % tevrl

G. Pa5kauskas,
D.Jukone,
Metodine taryba,
Dalykq
mokytojai,
Mokyklos VGK

2023
sausio
gruodZio
men.

m. lntelektualiniai
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Bus sudarytos lygios s4lygos
visiems mokiniams i dalykines
konsultacijas; mokytojai sudarys
konsultacijq grafikus ir vykdys
konsultacijas.
Mokl'tojai tarpusavyje derins
namq darbq skyrimE ir
kontroliniq darbq paskirstym4.
Mokiniams bus skiriama
pedagogine pagalba.

daugiau dalyvaus
tevq susirinkimuose.

Visi mokiniai gaus

efektyvi4 ir
savalaikq pagalbq.

2. Vykdyti mokiniq paZangos

fiksavim4 ir analizE,
socialinio emocinio
ugdymo reflektavimo
susirinkimus.

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

Klases aukletoiai ir
klasiq mokytojos
nuolat stebes,
fiksuos ir su
mokiniais aptars jq
IP, pristatys jq
Mokytojq Tarybos
posedZiuose, SEU
reflektavimo
susirinkimuose
dalinsis savo
patirtimis.
Mokytojai sudarys
asmeninius IP
planus su mokiniais
siekiant geresniq
ugdymosi rezultatq.

D. Jukone, G.
Kigaite, J.

AZubalye,
klasiq aukletojos
ir mokytojos,
Metodine taryba,
Klasiq aukletojos
ir mokytojos

2023 m.
sausio
birZelio men.

Intelektualiniai

3 Inicijuoti ivairiq ugdymo
fo.-r+ taikym4 ugdymo
procese, taikyti pamokose
paveikias metodq ir formq

ivairoves strategij as.

Bus organizuojamos netradicines
pamokos, integruotos pamokos,
pamokos netradicindse ugdymo
erdvese, klases valanddlds,
uZsiemimai lauko klaseje ir kitose
lauko erdvese.
Edukacines i5vykos i PaneveZio

Mokytojai
organizuos ne
maLiat kaip po I
pamok4
netradicinese
erdvese, bus
organizuotos bent 6

Dalykq
mokytojai, klasiq
aukletojai,

2023
Sausio
gruodZio
men.

m. Intelektualiniai

(
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STEAM atviros prieigos centr4,
naudojamos IKT priemonds
pamokose, interaktyv[s ekranai
pamokos kokybes gerinimui
siekiant, UDL (Universal Design
for Learning) orientavimasis i
mokiniq sdkmg, kad pamoka b[tq
ne tik kokybiSka, bet ir
SiuolaikiSka.

edukacines iSvykos
(80 proc. l-10 kl.
mokiniq dalyvaus).
Viktorinose ir
konkursuose
dalyvaus bent
50% l-10 klasiq
mokiniq.

G. Badiuliene,
V. MikSiene

4. Tobulinti mokiniq
mokejimo mokytis
kompetencijas ir
isivertinim4.

Naudojama 2022 m. atnaujinta
mokinio Mokymosi plano ir
Pokydiq plano forma. Mokiniai
sudarys individualius planus (lP)
su dalyko mokytojais.

80% mokiniq,
besilaikiusiq
Mokymosi ir
Pokydio plano,
padarys pasirinktq
dalykq paLangq.

Mokyklos VGK,
D. Jukone,
Klasiq aukletojai,
dalykq mokytojai,

2023
sausio
gruodZio
men.

m. Intelektualiniai

5 Ugdyti mokiniq kritini
m4stym4, gilinti
pilieti5kumo Saknis.

Mokiniai aktyviai dalyvaus
Laisves gynejq dienos minejimo
renginiuose: akcijoje,,Atmintis
gyva, nes liudija", Tarptautineje
Holokausto atminimo aukq
paminejimo akcijoje.

1-10 kl. mokiniai dalyvaus
tarptautiniame projekte,,Siaurds
Saliq bibliotekq savaite".

Mokiniai dalyvaus socialineje-
pilietineje veikloje,
Europos kalbq dienoje.

7-8 klasiq mokiniai dalyvaus
KupiSkio policijos komisariato
bendruomends pareiglnes

100 % mokiniq
aktyviai dalyvaus
pilietiSkumo
skatinimo
renginiuose.

80 % mokiniq
aktyviai dalyvaus

ivairiuose projekto
renginiuose. Bus
ugdomas
kurybiSkumas,
skaitomq tekstq
suvokimas. Mokiniai
susipaZins su
uZsienio Saliq
kultura.

Nerijus Gritenas,
D.Miknevidiene,
Klasiq aukletojai

D.Miknevidiene,
D. Jukone,
J. Kuliukiene,
M. Bagu5kiene,
I. Inapiene,
A. UZtupiene

Klasiq aukletojai,
socialine
pedagoge,

kalbq mokytojai,

2023 m.
sausio men

2023 m.
Lapkridio
men. antra
savaite

2023
sausio-
gruodZio
men.

m.

Intelektualiniai

(
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organizuojamose nuotolinese
vaizdo pamokose.
Mokiniai, paskatinti mokytojq,
prisijungs ir dalyvaus projektq
renginiuose, mokykloje, rajone,
respublikoie.

Visi mokiniai
dalyvaus socialineje-
pilietineje veikloje,
Europos kalbos
dienq veiklose ir
projektuose.

istorijos
mokytojas.

5 Stiprinti mokiniq socialin!
emocini intelekt4, siekiant
kiekvieno mokinio
asmenines paZangos.

Bus vedamos diskusijos ir
pokalbiai klases valandeliq metu,
organizuojamos Kupi5kio SPt
psichologo paskaiteles.
Bus igyvendinama SaviZudybiq
programa 9-10 kl. mokiniams
Bus laikomasi bendruomenes
susitarimq pamokai ir netik,
siekiant asmenines paZangos.

Bent 50% mokiniq
mokymosi rezultatai
pageres.

Pageres mokiniq
socialiniai,
emociniai igUdZiai.

Mokyklos SEK
sudary.ta veiklos
grupe, VGK,
dalykq mokytojai,
klasiq aukletojai.

m.2023
sausio-
gruodZio
men.

Intelektualiniai

6 Stiprinti tevq itraukimq ijq
vaikq paZangos stebesen4 ir
ugdym4 bei dalyvavim4
tevq susirinkimuose. Tevq
ir globejq galimybiq
paZinimas ir didinimas.

Bus vykdomas didesnis tevq

itraukimas i jq vaiko paZangos

fiksavim4 tevq susirinkimq metu,
individualiq pokalbiq metu.
Bus organizuojamos bent 2

paskaitos tevams bendrq tevq
susirinkimq metu.
Tevai dalyvaus susirinkimuose.
Pagal situacij4 tevq susirinkimai
vykdomi nuotoliniu bUdu per
platformas TEAMS ar ZOOM.
Esant galimybems organizuojama
tevq savaite.
Klasiq aukletojq iniciatyva
organizuojamos tevq pamokos
(profesiia).

90% mokiniq
mokysis noriai,
pasitikes savo
jegomis.
Bus gerinamas
mokyklos ivaizdis
bendruomeneje,
mokiniai ir jq tevai

itraukiami i bendr4
veikl4.
Bent 70 % tevq
dalyvaus paskaitose,
klases tevq
susirinkimuose,
karjeros dienq
veiklose.

Klasiq aukletojai m.

m.

2023
sausio-
gruodZio
men.

2023
vasario
men.,
lapkridio
men.

Intelektualiniai

Skatinti mokytojq dalykini
tobulejim4, kompetencijq
tobulinim4. UTA mokymai.

Mokytojai dalyvaus seminaruose
ir dalykinese konferencijose,
projektuose.

Visi mokytojai
dalyvaus bent 2

seminaruose,

G. Pa5kauskas,

D. Jukone,
dalykq mokytojai

m2023
sausio-
gruodZio
men.

lntelektualiniai

((

8.
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Mokytojai dalinsis savo dalykine
gerqa patirtimi mokykloj e,

rajone irlar respublikoje.
Mokytojai dalyvaus UTA
mokymuose ir planuos veiklas
mokykloje.

paskaitose,
konferencijose ir
patobulins
kompetencijas,
biitinas
organizuojant ir
vykdant veiksmingE
ugdym4.

9 Organizuoti mokiniq
pasiekimq patikrinim4
NMPP, Nacionalinio
mokiniq pasiekimo
patikrinimo, PUPP pagalba.

Dalyvavimas TIMSS
tyrime.

Bus organizuotas Nacionalinis
mokiniq pasiekimq patikrinimas
4, 8 kl., elektroniniame NMPP,
lietuviq kalbos ir matematikos
PUPP 1O KI.

8 klases mokiniai dalyvaus
tyrime.

Bent 80% mokiniq
nacionalinio
mokiniq pasiekimq
patikrinimo ir PUPP
rezultatai atitiks
pusmedio ivertinim4.
Visi 8 kl. mok.
(iSskyrus SUP).

G. Pa5kauskas,
D. Jukone,
dalykq mokytojai
A.Janu5auskiene,
M. Bagu5kiene,
J.Kuliukiene,
V. Mik5iene

D. Jukone,
E.Sarsevidius

2023
Ziema;
pavasaris.

2023 m.
balandZio
men.

m. Intelektual iniai

10 Dalyvauti rajono ir
respublikiniuose,
tarptautiniuose
konkursuose, proj ektuose,
karjeros ugdymo
uZsiemimuose.

Mokiniai bus skatinami dalyvauti
ir dalyvaus konkursuose,
dalykinese olimpiadose,
pleneruose, projektuose
(,,Olympis'0, ,,Kings", ,,Tavo
Zvilgsnis",,,lstorijos Kenglroje",
ir kt.) . fskaitant ir vykstandius
nuotoliniu b[du.
5-10 kl. mokiniai dalyvaus
specialisdiq vedamuose karjeros
ugdymo renginiuose.

90 % mokiniq
dalyvaus
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose.

100 %
dalyvaus.

mokiniq Klasiq aukletojos,
D. Jukone,
Veda L. Skeriene

G. Pa5kauskas,
D. Mici[niene,
dalykq mokytojai
J. Kuliukiene
M. Bagu5kiene

2023
sausio-
gruodZio
men.

m. Intelektualin iai

t2 Organizuoti kryptingas
sveikos gyvensenos
stiprinimo ir prevencines
veiklas.

Mokyklos socialine pedagoge ves
arba/ir organizuos sveikatos
specialistq paskaitas mokiniams
paskaitas, konsultuos klases
aukletojai ir dalykq mokyojai
integruos programa i savo

95-100% mokiniq
dalyvaus
organizuojamose
veiklose.

Administracija,
mokytojai,
komanda, soc.
pedagoge

m.2023
sausio-
gruodZio
men.

Intelektual iniai



dalykus (biologijE, dorini
ugdym4 ir kt. Zr. Mokyklos UP).

Saugios aplinkos formavimas
I Saugaus interneto

naudojimo taisykles.
Mokiniai dalyvaus Saugesnio
interneto savaites renginiuose.

Bent 85% mokiniq
pakartos savo
turimas Zinias apie
saugesni internetE,
jas atnaujins ir
papildys.

R. Slekiene,
D. Miknevidiene

2023 m.
vasario m6n.

lntelektualiniai.

ir fizinio skatinimas
1 Vykdyti edukacinius ir

nefornralio.io ugdymo
uZsidmimus. skati nanti
mokiniq sveik4 gyvensenq.
fi zini aktyvurn4. stiprinanti
mokiniq emocing brandtl.

Mokiniai dalyvaus sporto ir
,,Jaunqjq turistq" ir ,,Jaunqjq
dviratininkq" neformaliojo
ugdymo uZsiemimuose, rajono ir
respublikos varZybose ir
konkursuose, stovyklose.
Mokiniai dalyvaus fizinio
aktyvumo renginiuose,
mokykloje, rajone, respublikoje.
Mokiniai dalyvaus
organizuojamose aktyviosiose
pertraukose atskiroms klasems 1-

l0 klasiq mokiniams.

Visi mokiniai
dalyvaus
neformaliojo
ugdymo
uZsidmimuose,
varZybose,
konkursuose.

J. AZubalyte
E. Sarsevidius
A. UZtupiene
R. Dyraite
D. Miknevidiene
Z. Luko5evidiene
L. Vaidiliene
Klasiq aukletojai

2023 m. PaveZejimas- i5

mokyklos le5q.

2 Organizuoti i5vykas
mokiniams.

Bus organizuotos
edukacines iSvykos.

lvalnos Mokiniai, jq tevai ir
bendruomends nariai
dalyvaus bendrose
paZintinese veiklose

Klasiq aukletojai
G. Pa5kauskas,
Mokyklos Taryba

2023 m lntelektualiniai
Mokyklos/
partneriq leSos

4. Inicijuoti mokiniq ir
mokytojq dalyvavim4
akcijose, veiksmo savaitdse,
pilietinese iniciatyvose,
savanorystds akcij ose.

Mokiniai dalyvaus

,,Kovo mdnuo- S4moningumo
didinimo menuo BE PATYCIU"
veiklose, Tarptautines
tolerancijos dienos, Pasaulines
kovos prieS AIDS dienos
minejimuose, kitq

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

Mokyklos
VGK,
socialine
pedagoge,
klasiq
mokytojai,
klasiq

m.2023
sausio-
gruodZio
men.

Intelektual iniai

( 8 (
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raj ono/apskrities/respublikos
institucijq inicijuotose
akcij ose/konkursuose.
Mokiniai dalyvaus ivairaus
pob[dZio renginiuose,
mokykloi e, raj one, respublikoi e.

aukletojai.

5 Organizuoti fizinio
aktyvumo renginius
vaikams ir jaunimui.

Aktyviai sportuojandiq vaikq ir
jaunimo skaidius i5augs iki 50,
besimank5tinandiq Zmoniq
skaidius padides nuo 40 iki 60.

30 procentq 5-10 kl
mokiniq itraukiami i
pesdiqjq Zygirl
projektus.

Fizinio
ugdymo
mokytojai,
klasiq
aukletojai

2023 m Intelektualiniai

6 Skatinti
vartojim4.

atsaking4 Mokyklos bendruomends

isitraukimas i el. atliekq
surinkim4 nacionaliniame
projekte ,,Mes rlSiuojam"
(surinktq atliekq kiekis).
Mokiniq dalyvavimas atsaking4
vartojim4 skatinandiose
pamokose.
Galimybes mokiniams gilinti ir
tikrinti Zinias uZklasineje
aplinkosaugineje veikloje
(dalyvauj andiq rnokiniq skaidiaus
augimas).

100 proc. mokyklos
bendruomenes
dalyvavimas
elektroniniq atliekq
surinkime.

Mokyklos
bendruomend

2023 n. Intelektualiniai,
remejq leSos.

7 Vykdlti veiklas, kad
mokiniai paZintq ir vertintq
gimto kra5to etning kult[rq,
suvoktq save kaip tos
kultiiros puoseletoj 4,
ugdytqsi pasididZiavimQ ja.

Etninio ugdymo integruotos
pamokos visq klasiq
mokiniams.
I5vykos i edukacinius muziejq
renginius.
PaZintines pamokos, klases
valandeles, neformalaus ugdymo
biireliq uZsiemimai nagrinejant
etnokult[rines temas.
KupiSkeni5kos tarm6s popiete, skirta

100 proc. mokiniai
skatinami dalyvauti
etnokultlros
renginiuose

80 % mokiniq

Pradiniq klasiq,
muzikos, dailes
ir technologijq,
lietuviq kalbos
ir literatlros
mokyojai,
b[reliq vadovai,
klasiq aukletojai

Muzikos,

2023 m.

Kovo men

Intelektualiniai

(
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Auk5taitijos regiono 7OO-mediui.

Susitikimas su etnokr"rltiiros
tyreju. gamtos mokslq daktaru
Jonu Albertu Naktiniu

Etniniq Svendiq - UZgaveniq, Vaikq
velykeliq - or ganizavimas mokyklos
bendruomeneje.

dalyvavimas

80 % mokiniq
dalyvavimas

100 % mokiniq
dalyvavimas

lietuviq kalbos
ir literat[ros
mokytojos,
klasiq aukletojai

Klasiq
aukletojai,
muzikos
mokytojos

Kovo men

2023 m

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Plano igyvendinim4 koordinuos mokloja (rykdanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui flrnkcijas). PrieZiur4 vykdys Mokyktos
direktorius. Planas bus patalpintas Mokyklos intemetindje svetaindje www.alizava.lt .
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