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ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
TIKSLAS – Ugdymo(si) kokybės gerinimas atsižvelgiant į tobulintinus mokyklos veiklos aspektus.
UŽDAVINYS – mokomųjų dalykų ir veiklų integracijos stiprinimas
Eil.
Nr.
1
1.

Data
2
2021 m.
vasarislapkritis

sausisgruodis

Veikla/priemonės
3
Projektai:
1.1. Katyčių, Usėnų, Kintų „KUK“ mokyklų
praktinių studijų programų „Lietuva pasaulyje“
įgyvendinimas:
Sudarytos ir įgyvendinamos programos:
tiksliųjų ir socialinių mokslų, kalbų ir menų bei
gamtamokslinių dalykų.

1.2. Erasmus+ projektų vykdymas:
„Play to learn, learn to play“, „Developing
pupils‘ skills“ ir „ Arts for life: developing life
skills trough the arts“ – iki 2021-08-31;
„Reading trough the lend of STEAM – iki 202208-31.
Sudarytas ir įgyvendinamas planas.

Atsakingi/
vykdytojai
4

Kur atsiskaitoma

Laukiamas rezultatas

5

6

D.Švenčionienė,
dalykų mokytojai

Metodinėje dalykų
grupėje birželio
mėn.

I.Stankevičiūtė,
dalykų mokytojai

Metodinėje dalykų
grupėje gruodžio
mėn.

Mokytojų tarpmokyklinis
bendradarbiavimas, pasidalijimas
idėjomis, bendrų programų
sudarymas.
25% mažiau įsitraukusių mokinių
(pagal lankomumą ir pažymius)
įtraukiami į veiklą. Stebimas veiklų
poveikis šių mokinių pažangai ir
lankomumui
Ne mažiau 75% penktų - dešimtų
kl. mokinių įsitrauks į
organizuojamas veiklas.
Ne mažiau 25% mokytojų
dalyvaus e Twinning veiklose.
Sustiprės komandinio darbo,
sprendimų priėmimo įgūdžiai.

vasarisbirželis
2.

2021 m.

vasaris
kovas
sausislapkritis
spalis

3.

kovaslapkritis

1.3. 8-10 kl. mokinių projektiniai darbai:
Pasirinktų projektinių darbų įgyvendinimas ir
darbų pristatymas
Ilgalaikio sociokultūrinio projekto „Raštas,
knygnešiai, mokykla“ bendradarbiaujant su
M.Jankaus muziejumi Bitėnuose įgyvendinimas.
Darbo grupės sudarymas
Veiklų suplanavimas (integruotų pamokų ciklo
parengimas).
Edukaciniai užsiėmimai M.Jankaus muziejuje
Bitėnuose (5-8 klasių mokiniams)
Raštingiausio mokyklos mokinio konkurso
organizavimas, nuostatų parengimas

D.Pielikienė,
dalykų mokytojai

Pagal praktinio vadovo „Penki įsitraukusio
mokymo matmenys“ ir įrankių rinkinį
„Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas
mokykloje“ pasirinktų socialinio emocinio
ugdymo (SEU) įrankių taikymas:
Įrankis (3.2). Skatinti mokinių įsitraukimą.

D.Švenčionienė,
I.Stankevičiūtė

Įrankis (3.5). Diegti patyriminį ugdymą.

D.Plaipienė

Įrankis (4.3). Pastiprinti tinkamą elgesį.

R.Gečienė

Metodinėje dalykų
grupėje birželio
mėn.
Mokytojų tarybos
posėdyje gruodžio
mėn.

A.Plaipa
A.Valaitis
R.Jonaitienė
A.Valaitis
R.Jonaitienė

Ž.Vaicekauskienė

Mokytojų tarybos
posėdyje 2021
lapkričio mėn.

Pagerės mokinių ir mokytojų IKT
įgūdžiai.
100% 8-10 klasių mokinių atliks
metinius projektinius darbus ir juos
pristatys konferencijoje
95% 5-10 klasių mokinių aktyviai
dalyvaus projekto veiklose.
Rodiklis „Pamokose man
sudaromos galimybės imtis
atsakomybės, aktyviai veikti,
tyrinėti, spręsti problemas“ didės
nuo 3,4 iki 3,57 balo.
Mokinių metinis vidutinis lietuvių
kalbos įvertinimas padidės 20202021 m.m.:
5 kl. – ne mažesnis kaip 5 balai
6 kl. – nuo 5 iki 5,2
7 kl. – nuo 5,7 iki 6
8 kl. – išlaikyti esamą 5,4 balą.
50% mokytojų kolegialiai
bendradarbiaus
50% pamokų 5-10 klasėse taikomi
pasirinkti SEU įrankiai.
35% vedamų pamokų dominuoja
mokymosi paradigma, taikomi
aktyvūs mokymosi metodai.
Pagal atitinkamą įrankį (3.2; 3.5;
4.3) vertinamas ilgalaikis pokytis
(per metus)

4.

2021 m.
kovasspalis

Projektinės veiklos Microsoft Teams (MT)
virtualioje aplinkoje organizavimas:
Pradinių klasių ir dalykų mokytojai organizuos
po 1 projektinę veiklą per mokslo metus

spalis

Virtuali mokinių ir tėvų konferencija –
projektinių darbų pristatymas

vasarislapkritis

Mokomosios medžiagos ir diferencijuotų
užduočių pateikimas MT aplinkoje

kovaslapkritis

Pradinių klasių ir dalykų (kalbų, socialinių,
gamtos ir tiksliųjų mokslų bei menų, fizinio
ugdymo) mokytojai parengs medžiagą ir
diferencijuotas užduotis (5 temas per mokslo
metus) 3-10 kl. mokiniams
Gamtamokslinės- eksperimentinės laboratorijos
(kabineto) įrengimas

5.

sausislapkritis

6.

2021 m.
kovaslapkritis

Mokyklos veiklos įsivertinimas:

D.Švenčionienė,
pradinių klasių ir
dalykų mokytojai
D.Švenčionienė,
pradinių klasių ir
dalykų mokytojai
D.Švenčionienė,
D.Pielikienė,
pradinių klasių ir
dalykų mokytojai
D.Pielikienė,
pradinių klasių ir
dalykų mokytojai

A.Plaipa,
R.Gruzdys

D.Švenčionienė,
D.Pielikienė,
I.Stankevičiūtė

Dalykų metodinėje
grupėje birželio
mėn.

Visi pradinių klasių ir dalykų
mokytojai parengs mokomąją
medžiagą ir diferencijuos užduotis
bei organizuos projektinę veiklą
Microsoft Teams virtualioje
aplinkoje

Mokyklos
direktoriaus
ataskaita gruodžio
mėn., dalykų
metodinėje grupėje
lapkričio mėn.
Mokytojų tarybos
posėdyje gruodžio
mėn.

Daugiau nei 1/3 gamtos mokslų
pamokų bus praktinės. Nupirktos
priemonės biologijos, chemijos,
fizikos eksperimentams atlikti

Rodiklis 2.2.1. – mokymosi lūkesčiai ir mokinių
skatinimas
Rodiklis 2.2.2. – ugdymo (si) organizavimas
_______________________________

Objektyvus mokyklos veiklos
kokybės būklės įvertinimas

