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TELŠIŲ „ATEITIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2012-2013 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos veiklos programa 2012-2013 mokslo metams(toliau-Programa), atsiţvelgus į strateginius mokyklos
tikslus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir priemones uţdaviniams
vykdyti.
2. Programa atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti
kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos mokinių
ugdymosi poreikius, laiduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo ugdymo programas
vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
3. Programa parengta atsiţvelgiant į Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos 2010-2012 metų strateginį veiklos planą, 2012-2013 mokslo metų
mokyklos ugdymo planą, veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, išorės vertinimo rekomendacijas, veiklos tobulinimo veiksmų planą
2012-2014 m. m. ir 2011-2012 m. m. veiklos programos analizę.
II. VIZIJA
Mokyklos vizija
Mokykla – saugi, patraukli, į veiklą įtraukianti bendruomenę, atvira kaitai, moderni, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo
įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si)
rezultatų.
III. MISIJA
Mokyklos misija
Teikti valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Ugdyti kūrybingą,
atsakingą, kritiškai mąstančią išsilavinusią asmenybę, siekiančią brandaus ir prasmingo vystimosi bei socialinio teisingumo.

IV. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Mokyklos vertybės, filosofija, išskirtinumas
Mokyklos bendruomenė vadovaujasi bendraţmogiškomis vertybėmis, sąlygojančiomis asmenybės raišką, skatinančiomis toleranciją ir pagarbą.
Identifikuojami mokinių gebėjimai, kuriama gabių vaikų ugdymo ir verslumo skatinimo sistema, tobulinami neįgaliųjų mokinių integravimo principai.

V. 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Mokyklos veiklos sričių analizė:
Veiklos sritis
Stipriosios pusės
Ugdymo turinys Mokomųjų dalykų santykis
visuose ugdymo pakopose
atitinka valstybinių ugdymo
planų reikalavimus. Kuriamos
individualizuotos ir pritaiko
mosios programos. Į ugdymo
planavimą ir organizavimą
įtraukiama
bendruomenė:
planą rengia darbo grupė.
Mokymosi
Aktyvus mokinių dalyvavipasiekimai
mas įvairiuose projektuose,
olimpiadose, konkursuose,
neakademiniai pasiekimai.
Analizuojami mokinių
pasiekimai. Pradinėse klasėse
taikoma bendra įsivertinimo
sistema.
Mokymasis ir
Iš MTP projekto
ugdymas
„Technologijų, menų ir
gamtos mokslų
infrastruktūra“ aprūpinti
kabinetai mokymo
priemonėmis. Įrengti
interaktyvūs edukaciniai
kabinetai. Mokytojai
akcentuoja mokymąsi ir tam
sudaro sąlygas. Mokytojai ir
mokiniai aktyviai dalyvauja
popamokinėje veikloje,
konkursuose, olimpiadose,

Silpnosios pusės
Ugdymo planavimo procese
dominuoja formalioji pusė.
Menka tarpdalykinė metodinė
integracija. Nepakankamas
dėmesys aktyviems ugdymo
metodams, projektams.

Galimybės
Ugdymo turinio įgyvendinimo
patrauklumui pasiekti kviestis:
socialinius partnerius, tėvus,
tam tikrų sričių specialistus.

Grėsmės
Ugdymo turinio
inovatyvumą ir mokinių
poreikių tenkinimą stabdo
nepakankamas finansavimas
pagal MK metodiką.

Mokinių mokymosi pasiekimai
įvertinus mokymosi bei
ugdymosi poreikius yra
vidutiniai. Nepakankama
vertinimo sistema,
motyvuojanti mokinius
mokytis.

Bendradarbiaujant su kitomis
ugdymo įstaigomis, perimti
tobulesnę vertinimo sistemą.

Dermės nebuvimas vertinant
procese ir ugdymo
pakopose.

V-X klasėse dirbantys
mokytojai maţai naudoja
aktyviųjų mokymo metodų.

Inovatyvios, specialistų
paruoštos, mokomosios
medţiagos taikymas ugdant
mokinius.

Dėl tinklo pertvarkos
negatyvių prieţasčių
mokyklą palieka gabūs,
aktyvūs, motyvuoti
mokiniai. Atskirtį gali
pajusti likę gabūs mokiniai.
Negatyvios viešosios
nuomonės formavimas apie
mokyklą.

Pagalba
mokiniui

Mokyklos
kultūra

parodose. Pradinėse klasėse
taikoma daug netradicinių ir
inovatyvių ugdymo metodų.
Inovatyvus ir informatyvus
tėvų informavimas apie
mokinių ugdymosi
pasiekimus.
Mokyklos mikroklimatą
formuoja visa jos
bendruomenė. Specialiųjų
poreikių mokiniams
skiriamas kryptingas
dėmesys. Sukurta pagalbos
mokiniui sistema.
Organizuojamos
konsultacinės valandos
mokiniams, mokytojų
padėjėjų pagalba.
Organizuojamas mokymas
namuose. Mokykloje veikia
Karjeros centras. Funkcionali
biblioteka ir skaitykla.
Paveţėjami neįgalūs mokiniai.
Tėvai pasitiki mokytojais.
Mokyklos bendruomenė turi
galimybę dalyvauti
demokratiškoje savivaldos
institucijų darbo grupių
veikloje. Akcentuojami
laimėjimai visose srityse:
sporto bei kitų renginių
įvairovė. Įgyvendinami

Trūksta valandų darbui su
gabiais mokiniais.
Nepakankamas specialistų ir
dėstančių mokytojų
bendradarbiavimas.

Projektinių lėšų pritraukimas
ugdymuisi ir mokymuisi
organizuoti. Esant lėšų, būtina
įsteigti prailgintos darbo dienos
grupę.

Nepakankamas aplinkos
lėšų finansavimas. MK
metodika neleidţia taikyti
pasiteisinusios, skirtingų
gebėjimų lygių vaikų
ugdymo.

Nepakankamas pasididţiavimo
mokykla jausmas. Nepatrauklios mokyklos erdvės.

Ieškoti įvairių finansavimo
šaltinių. Dalyvauti ES ir kitų
projektų konkursuose.
Pritraukti darbo jėgą erdvių
remontui.

Steigėjo pozicija neatitinka
mokyklos bendruomenės
lūkesčių.

Ištekliai

Mokyklos
strateginis
valdymas

projektai: neįgaliųjų mokinių
integracija ir socialinė akcija
„Telšiuose antrą klasę baigi –
plaukti moki“ stiprina
socialinius ryšius ir ugdo
tolerantišką bendruomenę.
Geros darbo sąlygos
mokytojams ir kitiems
specialistams. Internetinė
prieiga mokiniams ir
mokytojams. Suformuotas
privalomosios literatūros ir
groţinės literatūros fondas.
Mokyklos įsivertinimo
tęstinumas, įtraukiant
mokyklos bendruomenę.
Mokyklos strateginis
planavimas atitinka švietimo
politiką ir bendruomenės
lūkesčius. Mokyklos
bendruomenė dalyvauja
planuojant mokyklos veiklą.
Metodinių grupių pirmininkų
aktyvumas ir vaidmuo
mokykloje. Nedidelė
mokykla, nedidelis mokinių ir
mokytojų skaičius – galimybė
kurti jaukią bendruomenę.

Mokykloje kabinetai tik iš
dalies atitinka higienos
reikalavimus. Ištekliai ne
visiškai tenkina ugdymo
proceso reikalavimus. Trūksta
lėšų mokymo priemonėms
įsigyti. Neapsaugota teritorija.
Nepakankamas aplinkos lėšų
skyrimas.
Dėl neapibrėţtos mokyklos
ateities situacijos, nuolatinio
lėšų trūkumo, darbo
apmokėjimo koeficientų
maţinimo maţa mokytojų
motyvacija ką nors keisti,
tobulinti.

Finansavimo didinimas.
Galimybė koreguoti
finansavimo paskirtį. Tėvų
parama.Aplinkos modernizavimas.

Gaunamas finansavimas yra
nepakankamas siekiant
uţtikrinti mokyklos darbo
kokybę, mokinių saugumą.
Gadinamas mokyklos turtas.
Šios grėsmės įvardintos ir
NVA išvadose.

Sukurti mokyklos populiarinimo strategiją.

Nepakankamas
finansavimas neleidţia
atlyginti uţ darbą ir skatinti
darbuotojų. Dėl lėšų
trūkumo mokytojai negali
įgyti pageidaujamos
kvalifikacijos.

VI. 2011 – 2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Tikslai ir uţdaviniai
1. Pamokos, kaip pagrindinės ugdomosios veiklos, kokybės gerinimas.
1.1. Skatinti kūrybišką dialogą tarp pedagogų, siekiant mokinio ugdymo(si) sėkmės;
1.2. Tobulinti sistemą, skatinančią kiekvieno vaiko paţangą, atsiţvelgiant į individualius poreikius ir gebėjimus.
2. Mokyklos, kaip tėvų švietėjiško centro, veiklos plėtojimas.
2.1. Organizuoti tėvų projektinę veiklą, skatinančią vaikų socializaciją.
VII. TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Uţdaviniai
1
1. Skatinti kūrybišką
dialogą, siekiant
mokinio ugdymo(si)
sėkmės

1 tikslas – Pamokos, kaip pagrindinės ugdomosios veiklos, kokybės gerinimas
Priemonės
Atsakingi, vykdytojai Vykdymo
Reikalingos
data
lėšos
2
3
4
5
Metodinės tarybos posėdis „Dėl metodinės
Rima Danėlevičienė,
2012-09 mėn.
tarybos iniciatyvos ilgalaikio planavimo
metodinių grupių
principams numatyti“.
pirmininkai
Pamokų stebėjimas: mokymą aktyvinančių
mokomųjų metodų taikymas 5-10 klasėse.
Dalyko vertinimo aprašų papildymas
nuostatomis apie skatinimą vertinimu.
Konferencija „Neįgaliųjų vaikų integracija:
iššūkiai ir galimybės“.

2. Tobulinti sistemą,
skatinančią kiekvieno
vaiko paţangą
atsiţvelgiant į
individualius
poreikius ir gebėjimus Bendradarbiavimas su Šiaulių rajono Kuršėnų
Pavenčių pagrindine mokykla ir gerosios
patirties perėmimas, vertinant mokinių
pasiekimus ir paţangą pamokoje.

Administracija
Metodinė taryba,
dalykų mokytojai
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė,
darbo grupė
Direktorė Virginija
Stanienė

2012-10-11
mėn.
Iki 2012 m.
lapkričio 1 d.
2012-11-30

2012-2013
m. m.

Spec. lėšos

Spec. lėšos

Pastabos
6

Seminaro „Ugdymo organizavimo sėkmės
Metodinė taryba,
kriterijai“ medţiagos analizė metodinėse grupėse dalykų mokytojai.
ir taikymas kuriant ilgalaikius planus.

2012-2013
m. m. I
pusmetis

-

5-10 klasių mokinių mokymosi stilių tyrimas,
rezultatų įvertinimas, ugdymo turinio
planavimas.

2012-2013
m. m. I
pusmetis

-

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta
Jonkuvienė,
psichologė Alvyda
Molienė
Tyrimas: „Kvalifikacijos tobulinimo formos.
Direktoriaus
Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos
pavaduotoja ugdymui
poreikis“.
Rita Motiejūnienė , tyrimo grupė
Mokytojų tarybos posėdis. „Dėl kvalifikacijos
Direktoriaus
tobulinimo formų. Telšių „Ateities“ pagrindinės pavaduotoja ugdymui
mokyklos poreikio“.
Rita Motiejūnienė

2012-10-11
mėn.

-

2012-12-07

I trimestro mokinių pasiekimai.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė
Pamokų stebėjimas: 5 klasių mokinių mokomųjų Direktoriaus
dalykų (gamtos ir ţmogaus, lietuvių k.,
pavaduotoja ugdymui
matematikos. anglų k., istorijos) išmokimo
Rūta Jonkuvienė, dastebėjimas.
lykų mokytojai
Integruotų pamokų planavimas bei aptarimas
Metodinė taryba
metodinėse grupėse ir skelbimas kiekvieno
mėnesio mokyklos veiklos plane.
Tyrimas: „Dalykų vertinimo sistemų
efektyvumas“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

2012-12
mėn.2013-01
mėn.

-

2012-2013
m. m.

-

2012-12 mėn.

Metodinės tarybos posėdis „Dėl vertinimo
sistemų taikymo ir mokinio sėkmės
uţtikrinimo“.

Administracija, Rima
Danėlevičienė,
metodinių grupių
pirmininkai
Mokytojų tarybos posėdis „Dėl dalykų vertinimo Direktoriaus
sistemų efektyvumo“.
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė
I pusmečio mokinių pasiekimai.
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė
Praktikumas „Individualaus, grupinio ir visos
Rima Danėlevičienė,
klasės mokymo(si) derinimas“.
metodinė taryba

2013-01 mėn.

-

2013-01-29

-

2012-2013
m. m. II
pusmetis

-

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl mokinių
išmokimo stebėjimo 5-ose klasėse“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

2012-03-12

-

II trimestro mokinių pasiekimai.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

Tyrimas: “ Būrelio vadovų teikiamų paslaugų
kokybė“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

2013-03-04
mėn.

-

Tyrimas: „Išmokimo stebėjimas penktose
klasėse“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

2013-03-04
mėn.

-

Metodinės tarybos posėdis „Dėl 2012-2013 m. Rima Danėlevičienė,
m. ugdymo programos įgyvendinimo ir ugdymo metodinių grupių
perspektyvos“.
pirmininkai,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

2013-05 mėn.

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 2012-2013 m.
m. ugdymo plano įgyvendinimo ir ugdymo
perspektyvos“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

„Dėl šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo
siekiant vaiko gerovės“.

Direktorė Virginija
Stanienė

„Dėl būrelių vadovų teikiamų paslaugų
kokybės“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

II pusmečio ir metiniai mokinių pasiekimai.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 2012-2013 m.
m. mokyklos veiklos vertinimo“.

Direktorė Virginija
Stanienė

„Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

III trimestro ir metiniai mokinių pasiekimai

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rita Motiejūnienė

„Dėl ugdymo plano ir darbo krūvių projekto“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Rūta Jonkuvienė

2013-05-29

2013-06-07

2 tikslas – Mokyklos, kaip tėvų švietėjiško centro, veiklos plėtojimas

Organizuoti tėvų
projektinę veiklą,
skatinančią vaikų
socializaciją

Projektas „Improvizacijos modelis: mokyklos
bendruomenės narių komunikacinių,
saviraiškos ir kurybinių gebėjimų ugdymas“
(projekto tąsa).

VšĮ „Andriaus
Ţebrausko
improvizacijosteatras
ir mokykla, Nijolė
Činskienė, R.
Motiejūnienė
Direktorė Virginija
Stanienė, dalykų
mokytojai

2012-10-11
mėn.

ES lėšos

2012 m.
lapkričio 2629 d.

-

Mokymai tėvams „Mokykla tėvams ir
auklėtojams“.

A. Lesnickaitė,
L. Paulauskaitė

2012-10-12
mėn.

Kalėdinis šeimų plaukimo turnyras

Direktorė Virginija
Stanienė, kūno
kultūros mokytojai

2012-12 mėn.

Mokyklos pristatymas mikrorajono tėvams

Direktorė Virginija
Stanienė

2012-09 mėn.
2013-04 mėn.

Konferencija „Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas siekiant vaiko gerovės“

Administracija

2013-04 mėn. Spec. lėšos

„Dėl mokyklos išorinio vertinimo ir veiklos
perspektyvos 2012-2013 m. m.“.

Direktorė Virginija
Stanienė

2012-11-08

Psichologo paskaita „Dėl mokyklos
bendruomeniškumo“

Alvyda Molienė

Atvirų durų savaitė tėvams

Tėvų susirinkimai:
Visuotinis 1-10 klasių tėvų susirinkimas

-

Spec. lėšos

-

Mokyklos savivalda ir demokratinis valdymas
Psichologo paskaita 6-8 kl. mokinių tėvams
„Paauglystės kryţkelės“

Mokyklos tarybos
pirmininkas Saulius
Leščiauskas
Alvyda Molienė

2013-01 mėn.

„Vaiko karjeros planavimas 9-10 klasėse“

Rūta Jonkuvienė,
Vanda Kuzienė

2013-02 mėn.

„Pasirengimas ugdytis dalykinėje sistemoje“.
Psichologo patarimai 4-ųjų klasių mokinių
tėvams.

Direktorė Virginija
Stanienė, pradinių
klasių mokytojos

2013-03 mėn.

„Vaiko pasirengimas ugdytis mokykloje“.
Patarimai būsimųjų 1-okų tėveliams.

Direktorė Virginija
Stanienė, logopedė
Daiva Šlekienė, 1-ų
klasių mokytojos,
psichologė Alvyda
Molienė

2013-05 mėn.

VIII. MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2012-2013 M.M.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.

1.

1.

Renginio pavadinimas

Atsakingi asmenys

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI
Rugsėjo 1-sios šventė
Administracija, klasių auklėtojai
Mokytojų dienos minėjimas
A.Jokubauskienė
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
V.Kuzienė
Advento renginiai mokyklos
R.Motiejūnienė,
bendruomenei, tėvams
L.Dijokienė
Naujametiniai karnavalai:
1-4 klasėms
1-4 klasių auklėtojai;
5-10 klasėms
5-10 klasių auklėtojai
Sausio 13-osios dienos paminėjimas
K.Banevičiūtė
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
R.Jonkuvienė
minėjimas
Pilietiškumo diena
I.Kunšteinienė, Prezidentūra
Mokslo metų uţbaigimo šventės:
Administracija, organizacinė grupė
1-5 klasėms
6-10 klasėms
KONFERENCIJOS
Respublikinė konferencija „Neįgaliųjų
Administracija, organizacinė grupė
vaikų integracija: iššūkiai ir galimybės“
Konferencija„Šeimos ir mokyklos
Administracija
bendradarbiavimas siekiant vaiko
gerovės“
PARODOS
Vaikų darbų parodos
Meninio ugdymo metodinė grupė,
dalykų mokytojai
OLIMPIADOS
Dalykinės olimpiados
Dalykų mokytojai
KONKURSAI

Vykdymo data, terminas

2012-09-03
2012-10-05
2012-11
2012-12-20

2012-12-21
2013-01-11
2013-02-15
2013-03
2013-05-31
2013-06-07
2012-11-30
2013-04

Per metus
Pagal atskirą mokyklos ir
rajono planą

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.

Piešinių konkursas „Policininkas – mano
bičiulis“
Konstitucijos egzaminas

Pradinių klasių mokytojos

2012-09

I.Kunšteinienė

2012-10

Informacinių technologijų konkursas
„Bebras“
Meninio skaitymo konkursas

G.Bagdonas

2012-10

L. Dijokienė, G.Gustienė,
A.Damanskytė, R.Kasparavičienė,
S.Naglienė
A.Mitkė

2013-01

D.Vaičienė, A.Jokubauskienė

2013-02

I.Daukšienė, L.Norvaišienė,
R.Baltmiškienė
R.Danėlevičienė

2013-02

Ţaidimų konkursas „Mokykis, ţaisk,
laimėk“
Tarptautinis rusų kalbos konkursas
„Azbukovnik“
Anglų kalbos konkursas „Amber Star“

Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra“
Respublikinis vertimų konkursas „Tavo
Uţsienio kalbų mokytojos
ţvilgsnis“
Konkursas „Gudrusis matematikas“
Matematikos mokytojos
Dailaus rašto konkursas 1-2 klasių
D.Lileikienė, I.Bruţienė, D.Šlekienė
mokiniams
Šviesoforo konkursas 1-4 klasių
I.Bruţienė
mokiniams
Tarptautinis konkursas „Kalbų kengūra“
Uţsienio kalbų mokytojos
Tarptautinis konkursas „Jaunasis
Z.Dargienė
radiotechnikas“
Konkursas „Aš – europietis“
V.Antanavičienė
SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS
Sveikatingumo diena. Ţmogaus saugos
Administracija, Klasės auklėtojos
mokymai.
Tarpklasinės kvadrato varţybos
I.Zeniauskienė
Šeimų plaukimo varţytuvės
Kūno kultūros mokytojai
Tarpklasinės maţojo futbolo varţybos 7-8 V.Mickus

2013-01

2013-03
2013-03
2013-03
2013-03
2013-03
2013-04
2013-05
2013-05
2012-09-28
2012-10
2012-12
2013-02

7.

klasių berniukams
Tarpklasinis tinklinio turnyras 7-8 klasių
mokiniams
Judriosios estafetės 1-2 klasių mokiniams
Velykinis moterų ir vyrų tinklinio
turnyras
Parodomasis plaukimas (1-4 kl.)

8.

Eţiogalos turnyras

1.

Europos kalbų diena

2.
3.

Pirmokų krikštynos
Tarptautinės tolerancijos dienos
paminėjimas
Maironio skaitymai – literatūrinė popietė
Respublikinis renginys, skirtas neįgalių
vaikų integracijos sukakčiai paminėti
„Nesibaigiantis kelias“ (filmo kūrimas,
demonstravimas; fotografijų, vaikų darbų
paroda; koncertas)
Akcija „Metų knygos vaikams ir
paaugliams rinkimai“
Ţodţio terapijos uţsiėmimai mokyklos
bendruomenei „Ţodţio terapija“

4.
5.
6.

4.
5.

6.
7.

L.Puodţiukaitienė

2013-03

L.Puodţiukaitienė
Kūno kultūros mokytojai

2013-04
2013-04

Pradinio ugdymo metodinė grupė, kūno
kultūros mokytojai
V.Mickus
KITI RENGINIAI
Pradinio ugdymo metodinė grupė,
Uţsienio kalbų metodinė grupė
D.Lileikienė, I.Bruţienė
L.Paulauskaitė, V.Vaidvilienė, pradinių
klasių mokytojos, Prezidentūra
A.Damanskytė
Administracija, organizacinė grupė

2013-05

G.Gustienė, L.Dijokienė, S.Naglienė

2012-11
2013-02
2012-11
2013-02

S.Naglienė

2013-05
2012-09
2012-09
2012-11
2012-11
2012-11-30

8.

Akcija „19 lesyklėlių“

Prezidentūra

9.

Renginys „Eglutės“ darţelio vaikams
„Mes – šaunieji ketvirtokai“
Uţgavėnės „Ţeima, ţeima, biek iš keima“
Popietė „Augame kartu su pasakomis“
Ţemaitijos krikšto jubiliejaus renginiai
(pagal atskirą planą)

D.Lileikienė, I.Bruţienė

2013-01
2013-03
2013-01

N.Činskienė, V.Jonutienė
Z.Liutkutė, G.Šimkuvienė
I.Kunšteinienė, V.Vaidvilienė

2013-02
2013-02
2013-03

10.
11.
12.

14.

Ţemaičių tarmės savaitė, skirta Tarmių
metams
Akcija „Nedelsk“

15.

Etnografinė diena „Ţemaičių jomarkas“

16.

23.
24.
25.
26.

Ţalioji savaitė. Renginiai, skirti
pasaulinei Ţemės dienai
Velykų papročiai ir tradicijos
Akcija „Darom“
Vokiečių kalbos popietė „Ką ţinau apie
Vokietiją“
Susitikimas su Telšių krašto poetais
A.Daškevičiumi ir V.Stulpinu „Vaikystės
atspindţiai nūdienos poezijoje“
Projektinis darbas „Mano miestas“
Akcija „Geguţė – mėnuo be smurto prieš
vaikus“
Abėcėlės šventė „Sveikos raidės“
„Šeimos šventė“
Susitikimas su būsimais pirmokais
Neformaliojo ugdymo būrelių diena

27.

Turistinis ţygis. Gamtos šventė

1.
2.
3.

Atviras kodas: PILIETIS
LIONS QUEST programa
Improvizacijos modelis: mokyklos
bendruomenės narių komunikacinių,
saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų
ugdymas

13.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

2013-03

L.Paulauskaitė, pradinio ugdymo
metodinė grupė
Meninio ir pradinio ugdymo metodinės
grupės
R.Gintalienė
R.Motiejūnienė
Pradinio ugdymo metodinė grupė
R.Gintalienė
A.Mitkė

2013-03-06

S.Naglienė

2013-05

L.Norvaišienė
L.Paulauskaitė, pradinio ugdymo
metodinė grupė
R.Piluckienė, R.Šapalaitė
A.Makarienė, E.Moncevičienė
V.Stanienė, D.Lileikienė, I.Bruţienė
R.Motiejūnienė, neformaliojo ugdymo
medodinė grupė
Administracija, organizacinė grupė

2013-05
2013-05-10

PROJEKTAI
R.Motiejūnienė
R.Jonkuvienė
R. Motiejūnienė

2013-03-08
2013-03
2013-03-22
2013-04
2013-04

2013-05
2013-05
2013-05
2013-06-03
2013 m.
06-04,05
Per metus
Per metus
2012 m.
09-11 mėn

IX. ATVIROS IR INTEGRUOTOS PAMOKOS

Eil.
Nr.
1.

Pamokos pavadinimas

Atsakingi

Data

I.Kunšteinienė

2012-10
mėn.

B.Janušauskienė

2012-11
mėn.

I.Kunšteinienė

2012-11
mėn.

S. Naglienė

2012-11
mėn.
2012-11
mėn.

10.

Integruota istorijos ir dailės
pamoka 6b klasėje “Egipto
dievai“
Atvira pamoka Degaičių
skyriuje jungtinėje klasėje
(Lietuvių kalba, pasaulio
paţinimas)
Pilietinio ugdymo pamoka –
diskusija „Visuomenės poţiūris
į tradicijas“
Integruota lietuvių kalbos ir
dailės pamoka 7b klasėje
Atvira pamoka 6 klasėje
„Trupmenų sudėtis, atimtis,
daugyba, dalyba“
„Dramos metodai, mokant
literatūros“ , 7 klasė
Atviras būrelio „Iš močiutės
skrynios“ uţsiėmimas
Atvira pasaulio paţinimo
pamoka 2a klasėje „Ar paţįsti
savo kūną?“
Integruota lietuvių kalbos ir
istorijos pamoka „Mano
sugalvotas veikėjas keliauja
istorijos keliu“, 5 klasė
“Food, Glorious Food”, 7 klasė

11.

Integruota istorijos ir dailės

I.Kunšteinienė

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

R. Danėlevičienė
A.Damanskytė
I.Bruţienė
Z.Liutkutė

2012-12
mėn.
2012-12
mėn.
2013-01
mėn.

L.Dijokienė
I.Kunšteinienė

2013-02
mėn.

L. Norvaišienė

2013-02
mėn.
2013-02

Pastabos

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

pamoka 6 klasėje „Graikijos
kultūra. Keramika“
Integruota lietuvių kalbos ir
dailės pamoka 10 klasėje
“Impresionizmas H.Radausko
poezijoje”
„Kūno dizaino pratimai“ ,
9 klasė
Atvira pamoka 3b klasėje.
Pasidalijimas gerąja darbo
patirtimi, dirbant su
spec.poreikių mokiniais
Integruota biologijos ir lietuvių
kalbos pamoka 7 klasėje
“Medis gamtoje ir literatūroje”
Atvira pamoka 5 klasėje
„Elektros grandinė“
Atvira pamoka 7 klasėje „Ką
mes valgome?“
Atvira pamoka 8 klasėje
„Mano mokykliniai
šiokiadieniai“
Tikybos pamokų ciklas „Visi
esame ţmonės“

mėn.
G.Gustienė

2013-03
mėn.

L.Puodţiukaitienė
E.Moncevičienė

2013-03
mėn.
2013-03
mėn.

R.Motiejūnienė
R.Kasparavičienė

2013-04
mėn.

R.Gintalienė

2013-05
mėn.
2013-05
mėn.
2013-05
mėn.

A.Mitkė
A.Jokubauskienė
V.Vaidvilienė

Mokslo
metų eigoje

X. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪROS PLANAS
2012 – 2013 M. M.
1. Ugdymo turinio programos ir teminiai planai
Programų tvirtinimas ir derinimas

Iki 2012 m. rugsėjo 5 d.
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Ilgalaikių teminių planų derinimas
Iki 2012 m. rugsėjo 5 d.
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Teminių planų detalizavimas, ciklinių planų
Iki 2012 m. rugsėjo 5 d.
rengimas
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Klasių auklėtojų veiklos planų derinimas
Iki 2012 m. rugsėjo 5 d.
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Motiejūnienė
Integruojamųjų programų įgyvendinimas
Paskutinis kiekvieno trimestro mėnuo
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Mokymo plaukti programos įgyvendinimas
2012 m. lapkritis, 2013 m. balandis
Ats. direktorė V. Stanienė
2. Programų ir teminių planų įgyvendinimas bei inovacijų stebėjimas ugdymo procese
Programų ir teminių planų įgyvendinimo
prieţiūra
Ciklinių planų sudarymo ir įgyvendinimo
prieţiūra
Pamokų ir neformaliojo ugdymo renginių
prieţiūra: besirengiančių atestacijai mokytojų
bei specialistų veiklos prieţiūra
Pamokų ir neformaliojo ugdymo renginių
prieţiūra: mokytojų veiklos prieţiūra pagal
mokyklos veiklos programos kryptis
3. Kriteriniai pokyčiai

2012 m. rugsėjis, 2013 m. geguţė
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
2012 m. spalis, 2013 m. balandis
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Pagal mokyklos veiklos ir atestacijos programą
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis

Išmokimo stebėjimas 5-ose klasėse

2013 m. sausis, 2013 m. geguţė
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2013 m. geguţė

Gamtamokslinių dalykų išmokimo patikra 8 kl.

Pagal mokyklos veiklos programą
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis

Socialinių mokslų dalykų išmokimo patikra 8 kl.
Uţsienio kalbos lygio testas 10 kl.
Lietuvių kalbos ir matematikos bandomųjų
egzaminų savaitė 10 klasėje
Pradinių klasių lietuvių kalbos ir matematikos
ţinių patikra
Mokinių lankomumo situacija pagal signalinio
trimestro rezultatus
Mokinių dalyvavimas olimpiadose ir
konkursuose
4. Pedagoginės dokumentacijos kontrolė
Elektroninio dienyno pildymas
Projektų vykdymas ir apskaita

Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Motiejūnienė
2013 m. geguţė
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2013 m. geguţė
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2013 m. balandis
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2013 m. balandis
Ats. direktorė V. Stanienė
Paskutinis kiekvieno trimestro mėnuo
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Motiejūnienė
2013 m. sausis, 2013 m. birţelis
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
Kiekvieno mėnesio 5 ir 20 d.
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis
Pagal mokyklos veiklos programą
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis

5. Pedagoginė kompetencija
Mokytojų kvalifikacijos kėlimas
Mokinių paţangos vertinimas ir įsivertinimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Vertinimas kaip informavimas. Elektroninio
dienyno galimybių naudojimas
Ugdymą aktyvinančių metodų taikymas 5 – 10 kl.

2012 m. gruodis, 2013 m. geguţė
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Motiejūnienė
2012 m. rugsėjis, 2013 m. sausis
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2013 m. birţelis
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Motiejūnienė
2012 m. gruodis, 2013 m. vasaris
Ats. direktoriaus pavaduotoja R. Jonkuvienė
2012 m. spalis, lapkritis
Ats. mokyklos vadovai pagal kuruojamas sritis

XI. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
2012-2013 M.M.
Tikslas – sudaryti sąlygas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.
Uţdaviniai:
1. Pagal turimas MK lėšas, organizuoti kryptingą pedagogų kvalifikacijos kėlimą.
2. Plėtoti pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.
3. Išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo formas.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingi
Socialiniai partneriai
Nr.
vykdytojai
1.
Susipaţinimas su
R.Motiejūnienė
TŠC
inovatyviomis pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
formomis
2.
Pedagogų apklausa apie
Įsivertinimo
lankytus kvalifikacinius
darbo grupė
renginius
3.

4.

Dalyvavimas LIONS
QUEST programoje
„Pauglystės kryţkelės:
gyvenimo įgūdţių
ugdymas“
Pedagogų lankomi
seminarai mokytojų
kvalifikacijos kėlimo
institucijose pagal
mokyklos veiklos
prioritetus.

R.Jonkuvienė

R.Motiejūnienė

Elektrėnų
savivaldybės švietimo
paslaugų centras

Ribinis
atlikimo laikas
Spalio mėn.

Pastabos

Lapkričio mėn.

Visus metus

Pagal poreikį

Vadovaujantis
metodinės
tarybos
nustatytais
principais

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dalyvavimas projekto
„Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir
persikvalifikavimo
sistemos plėtra“ II etape.
(Naujų kvalifikacijos
formų išbandymas)
Mokytojų, dalyvavusių
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, dalinimasis
įgyta patirtimi.

R.Motiejūnienė,
dalykų mokytojai

Metodinė išvyka į
Kuršėnų Pavenčių
pagrindinę mokyklą
Atviros veiklos
organizavimas:
- atvirų pamokų grafikas;
- stebėjimas;
- aptarimas.
Supaţindinimas su nauja
literatūra ir metodinėmis
priemonėmis
Duomenų apie mokytojų
kvalifikaciją kaupimas ir
analizė
Kvalifikacijos tobulinimo
ataskaitų aptarimas
Mokytojų tarybos
posėdyje ir tolesnis
kvalifikacijos kėlimo
planavimas.

V.Stanienė

Metodinių grupių
pirmininkai,
metodinės tarybos
pirmininkas

UPC, TŠC

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpiu

Visus metus

Kuršėnų
Pavenčių 2013 m.
pagrindinės mokyklos I pusmetis
administracija

Metodinės
tarybos
pirmininkas,
metodinių grupių
pirmininkai
V.Kuzienė

Visus metus

R.Motiejūnienė

Visus metus

R.Motiejūnienė

Birţelio mėn.

Visus metus

Pagal poreikį ir
galimybes

XII. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS

GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS
Problema: Ugdymas ir mokymasis.
Kokybės rodikliai
Atsakingas asmuo
Data
2.2.1.Mokytojo veiklos I.Bruţienė
2012-11,12 mėn.
planavimas.
R.Motiejūnienė
2.4. Mokymosi kokybė I.Petrulienė
2012-11, 12 mėn.
D.Vaičienė

Kur pristatyta
Mokytojų tarybos
posėdis

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Data

Plačiojo įsivertinimo apklausa

2013-04 mėn.

Mokytojų tarybos posėdis: plačiojo
įsivertinimo rezultatų analizė

2013-05 mėn.

1.
2.

Atsakingas asmuo
R.Motiejūnienė,
įsivertinimo grupė
R.Motiejūnienė,
įsivertinimo grupė

VIDINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė
Veiklos kokybės ataskaitos rengimas
bendruomenei, steigėjui

Data
2013-06 mėn.

Atsakingas asmuo
V. Stanienė,
R.Motiejūnienė

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Programą įgyvendins ir vertins Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

