PRITARTA
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės
mokyklos tarybos 2017 m. spalio 26 d.
nutarimu Nr. 1
PATVIRTINTA
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d.
įsakymu Nr. V-189
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Pakruojis, 2017

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS:
1. Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas;
2. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas;
3. Virtualių mokomųjų aplinkų naudojimas.
Uždaviniai
1.1.1.
Mokyti
stebėti savo asmeninę
pasiekimų pažangą.

1.1.2. Gerinti mokyklos
pasiekimus ir pažangą.

1.2.1. Tobulinti
ugdymo (si) planavimą.

Priemonė
Mokinių asmeninės pažangos
stebėjimo planas ir pokalbiai

Data
Gruodisbirželis

Atsakingi
A.Stakutienė

Partneriai
Klasių
auklėtojai

Numatomas rezultatai
60 proc. dalyvavusių pokalbiuose mokinių
pagerės mokymosi rezultatai.

Mokinių gebėjimo įsivertinti
analizė

Sausis gegužė

A.Stakutienė

Įsivertinimo
darbo grupė

Darbo grupė atlikusi tyrimą – analizę, pateiks
mokiniams, mokytojams išvadas ir tolimesnio
darbo rekomendacijas.

Trimestrų/pusmečių, mokslo
metų pabaigos mokymosi ir
ST rezultatų analizė.
,,Bendrojo ugdymo mokyklų
įsivertinimo ir pažangos
anketos 2017“ pateikimas
NMVA
Metodinė diena „Virtualių
aplinkų, kompiuterinių
programėlių panaudojimas
pamokose“
Projektinė-tiriamoji veikla.

Spalisbirželis

Administracija

Dalykų
mokytojai

Mokyklos pažangumas 93 %, mokyklos
pridėtinė vertė lygi ne mažiau kaip 0,2.

Gruodis

A.Stakutienė

Įsivertinimo
darbo grupė

Užpildoma anketa ir pateikiama NMVA. Gauti
rezultatai panaudojami gerinti mokyklos
pažangą.

Lapkritis

Metodinė taryba

Vasariskovas

A.Stakutienė

Metodinė diena (metodinių
grupių veiklos pristatymas)

Birželis

Metodinė taryba

Mokytojai pasidalins savo patirtimi, naudojant
virtualias aplinkas mokinių mokymesi.

Ugdymo
plano
rengimo
grupė

Mokiniai pagilins žinias pasirinkto dalyko
srityje ir gebės pritaikyti gyvenimiškose
situacijose.
Vyks pasidalinimas nuveikta veikla bei gerąja
patirtimi.

1.2.2. Orientuotis į
mokinių poreikius.

Edukacinis konkursas 1-12 kl.
mokiniams Olimpis 2017 –
2018 Rudens ir pavasario
sesija
Informacinių technologijų
konkursas „Bebras“
Informacinių technologijų
teksto rinkimo konkursas
(rajoninis)
Rajono meninio skaitymo
konkursas
Dalyvavimas rajono „ Dainų
dainelės‘‘ konkurse
Dešimtokų susipažinimas su
profesinėmis mokyklomis
Renginiai, skirti Lietuvos
šimtmečiui pažymėti: visų
mokinių edukacinės išvykos į
Lietuvos pažinimo centrą,
netradicinės pamokos,
projektas ,,Laisvės kelionė“,
raiškaus skaitymo konkursas,
protų mūšis, dress code
,,Trispalvė“.
Rajoninė 5 – 12 klasių
matematikos olimpiada

Spalis kovas

M.Tamašauskienė

Mokiniai pasitikrins matematines ir IT žinias.
Įgys dalyvavimo konkursuose patirties.

Lapkritis

M.Tamašauskienė

Mokiniai įgis IT raštingumo patirties.

Sausis

M.Tamašauskienė

Sausis

R.Stuogienė

Sausis

G.Četkauskienė

Sausis gegužė
Vasaris

A.Sutkienė

Vasaris

V.Batakis

Rajono technologijų olimpiada

Vasaris

O.Morkūnaitė

Rajono dailės olimpiada

Vasaris

A.Katilius

A.Stakutienė

PSJŠC

Metodinė
taryba

Mokiniai pasitikrins IT žinias . Labiau pradės
domėtis IT. Lietuvių kalbos ugdymas per IT
pamokas.
Mokiniai mokysis raiškiai skaityti tekstą.
Mokiniai sieks geriausio įvertinimo ir dalyvaus
respublikiniame „ Dainų dainelės‘‘ konkurse.
Mokiniai įgis žinių apie tolimesnio gyvenimo
galimybes.
Ugdysis mokyklos bendruomenės
pilietiškumas.

Mokiniai pasitikrins matematines žinias. Užims
prizines vietas. Labiau pradės domėtis
matematika.
Bus atrinkti geriausi 5-6, 7-8, 9-10 klasių
mokiniai, kurie atstovaus mokyklai
respublikinėje technologijų olimpiadoje.
Mokiniai ieškos savo kūrybinio kelio, ugdys
dailės raiškos gebėjimus, sieks geriausio
rezultato.

Rajoninis informacinių
technologijų 5 – 12 kl.
konkursas
Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra“

Kovas

M.Tamašauskienė

Mokiniai pasitikrins IT žinias. Labiau pradės
domėtis IT.

Kovas

S.Kairienė

Projektas „Literatūrinės
kelionės po knygų šalį“

Kovas

A.Sutkienė
A.Adomavičienė

Mokiniai pasitikrins matematines žinias. Užims
prizines vietas. Labiau pradės domėtis
matematika.
Skatins mokinių skaitymą, domėjimąsi
knygomis.

Kovo 11 – osios dienos
minėjimas

Kovas

G.Četkauskienė

Respublikinis 7-tų klasių
mokinių prancūzų kalbos
konkursas „ Je parle francais et
toi?‘
Respublikinis prancūziškų
dainų festivalis-konkursas
„L‘amour change le monde“
Panevėžio krašto olimpiada
(dalyvavimas)
Rajoninio ,,Šviesoforo“
konkurso organizavimas
Rajoninė rusų kalbos šventė

Kovas

I.Ušinskaitė

Mokiniai pasitikrins prancūzų kalbos žinias.
Užims prizines vietas. Labiau domėsis
prancūzų kalba.

Kovas

I. Ušinskaitė

Balandis

S.Kairienė

Balandis

Ž.Pileckienė

Balandis

V.Lukšienė

Rajono muzikos dalyko
olimpiados organizavimas

Balandis

G.Četkauskienė

Rajoninė technologijų paroda

Gegužė

A.Katilius

Mokiniai pasitikrins prancūzų kalbos žinias.
Užims prizines vietas. Labiau domėsis
prancūzų kalba.
Mokiniai sėkmingai dalyvaus konkurse, užims
prizines vietas.
Mokiniai pasitikrins savo žinias saugaus eismo
srityje.
Mokiniai pasitikrins rusų kalbos žinias,
pademonstruos artistiškumą bei gebėjimą
raiškiai reikšti mintis.
Bus atrinkti 6 – 8 klasių geriausieji mokiniai,
kurie atstovaus mūsų mokyklai rajoninėje
olimpiadoje ir sieks geriausio įvertinimo.
Mokiniai pristatys savo kūrybos dirbinius ir
susipažins su rajono mokyklų mokinių darbais.

J. Paukštelio
VB vaikų
erdvė
Pakruojo J.
Pakalnio
muzikos
mokykla

Renginys susirinkusiems primins svarbią
Lietuvos istorijai datą. Bus surengtas šventinis
koncertas.

Pasidalins idėjomis.
Rajoninis anglų kalbos
renginys
1.2.3. Tobulinti ugdymo Klasių mikroklimato tyrimai
organizavimą.
1.2.4. Ugdyti mokyklos
gyvenimu.

Patyčių masto mažinimo
mokykloje programa
Dalyvavimas Gamtosauginių
mokyklų programoje (GMP)
Ekologinis projektas
,,Žmogus- gamtos draugas“

Gegužė

V.Zabielaitė

Sausis

I.Šerkšnė

Per visus A.Stakutienė
mokslo
metus
Rugsėjis- Gamtos mokslų
birželis
metodinės grupės
mokytojai
Rugsėjis- A.Čepulienė
birželis

,,Mokyklos kultūra“ – mokinių
apklausa

Spalis

A.Stakutienė

,,Mokyklos kultūra“ – tėvų
apklausa

Spalis

A.Stakutienė

Rajoninis renginys „Aš
žaidžiu, žaisk kartu“

Balandis

L.Aidukienė

Gamtosauginis ,,Second life“

Per

I.Šerkšnė

Mokiniai pademonstruos kalbos raiškumą,
artistiškumą, pasitikrins anglų kalbos žinias.
Klasių
auklėtojai
Visa
mokyklos
bendruomenė
Lietuvos
žaliųjų
judėjimas
Pakruojo
rajono
savivaldybės
ekologinis
skyrius
Įsivertinimo
darbo grupė
Įsivertinimo
darbo grupė

6b ir 6c

Mikroklimato tyrimai padės nustatyti, kuriose
klasėse tikslinga dirbti tarpusavio santykių
gerinimo tikslais.
Sumažės patyčių atvejų, visa bendruomenė
tinkamai į jas reaguos ir spręs.
Žalioji vėliava už gamtosauginę veiklą.
Visa mokyklos bendruomenė įgis žinių gamtos
apsaugos srityje.

Gauti rezultatai bus panaudoti ,,Bendrojo
ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos
anketai“ ir pristatyti Mokyklos bei seniūnų
taryboms.
Gauti rezultatai bus panaudoti ,,Bendrojo
ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos
anketai“ , pristatyti Mokyklos tarybai bei bus
paruošta informacija tėvams.
Mokiniai žaisdami stalo žaidimus atras ir
išbandys save, ugdys save kaip aktyvią,
smalsią, kūrybišką, savarankišką, savimi
pasitikinčią asmenybę, mokysis klausytis ir
laikytis taisyklių, susiras draugų, smagiai
praleis laiką.
Per gamtos apsaugos temas lavės mokinių

klasių
mokiniai,
gamtos ir
anglų kalbos
mokytojos

mokslo
metus

,,Pomėgių mugė“

Rugsėjis
- gegužė
Rugsėjis
- gegužė

A.Sutkienė

Renginys „„Žemynos“
vakaras“

Spalis

A.Stakutienė

Tėvų mokymai apie patyčias.

Spalis balandis

I.Šerkšnė

Integruotas technologijų ir
tikybos projektas „Skanių
Kalėdų“
Pavasarinė mugė

Gruodis

O.Morkūnaitė

Kovas

B.Geležinytė

Frankofonijos šventė

Kovas

I.Ušinskaitė

Vasaros užimtumo
organizavimas
Projektas ,,Jaunieji
amerikiečiai“

Birželis

A.Stakutienė

Birželis

M.Tamašauskienė

Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašo
tobulinimas.
Klasių seniūnų susirinkimas

Birželis

M.Tamašauskienė

Kovas

A.Stakutienė

Klasių valandėlės, skirtos
mokyklos 35-mečiui

1.2.5. Tobulinti
vertinimą ugdant.
1.2.6. Tobulinti

bendravimo įgūdžiai anglų kalba.

Dalykų
mokytojai
Visi
mokyklos
mokiniai
Metodinė
taryba

Mokiniai ir mokyklos darbuotojai susipažins su
draugų, kolegų pomėgiais.
Mokiniai susipažins su mokyklos istorija,
susitiks su mokyklą baigusiais mokiniais,
ugdysis pagarbą savo mokyklinei patirčiai.
Renginys paskatins susitelkti mokyklos
kolektyvą. Mokiniai mokysis bendradarbiauti,
suvokti tradicijų svarbą, ugdysis pagarbą savo
mokyklinei patirčiai.
Tėvai įgis žinių apie patyčias, jų formas ir
reagavimo į patyčias būdus. Patyčių situacijos
bus sprendžiamos efektyviau.
Mokiniai keps kalėdinius pyragaičius,
meduolius ir, vaišindami mokyklos
bendruomenę, skleis kalėdinę nuotaiką.
Pradinių klasių mokiniai, dalyvaudami mugėje,
mokysis ekonomikos pagrindų, patirs kūrybinį
džiaugsmą.
Mokiniai susipažins su šios dienos atsiradimu ir
šventimo tradicijomis bei paplitimu.
Bus suorganizuotos ne mažiau kaip 5
stovyklos.
Mokiniai kartu su mokytojais turiningai leis
vasaros atostogas, lavins savo bendravimo
gebėjimus anglų kalba.
Bus peržiūrėtas ir atnaujintas mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas.

Seniūnai

Bus išskirtos 3 problemos, kurios bus

L.Kanapickienė

mokyklos
savivaldos veiklą.
1.2.7. Mokytis ir veikti
komandomis.

,,Mes tai galime įgyvendinti“
Tėvų mokymai apie patyčias

Spalis gegužė

I.Šerkšnė

Klasių
auklėtojai

2.1.1.Sudaryti galimybes
naudoti IKT.

Elektroninių EMA pratybų
naudojimas

Rugsėjis
- gegužė

A.Stakutienė

Metodinė diena „Virtualių
aplinkų, kompiuterinių
programėlių panaudojimas
pamokose“
Visose mokyklos erdvėse
veikia bevielis internetas
Poilsio zonos projektavimas

Lapkritis

M.Tamašauskienė

Pradinių
klasių
mokytojai
Metodinė
taryba

Lapkritis

D.Ramonas

Spalis

A.Stakutienė

Gėlyno mokykloje įrengimas

Balandis
- birželis

R.Karklienė

2.1.2.Keisti mokymo (si)
aplinkas.

______________________

Seniūnų
taryba

sprendžiamos kartu su administracija ir
mokytojais.
Tėvai įgys žinių apie patyčias, jų formas ir
reagavimo į patyčias būdus. Patyčių situacijos
bus sprendžiamos efektyviau.
Gerės mokytojų ir mokinių gebėjimai naudotis
IKT, motyvacija.
Vyks gerosios patirties sklaida, mokymosi
mokytis kompetencijos ugdymas. Mokytojai
pasidalins savo patirtimi, naudojant virtualias
aplinkas mokinių mokymesi.
Pamokose naudojamas internetas, gerėja
mokymosi motyvacija.
Mokiniai jausis savo mokyklos šeimininkais.
Išsiplės edukacinės erdvės.

