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Raimondas Bartkus
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1. Įvadas
1.1. Mokinių skaičiaus kaita
Mokinių skaičius mokslo metų
pradžioje
186
212
217

Metai
2015–2016 m.m.
2016–2017 m.m.
2017–2018 m.m.

Mokinių skaičius mokslo metų
pabaigoje
183
212

1.2. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis
2015 m. – 12 mokinių;
2016 m. – 13 mokinių;
2017 m. – 13 mokinių.
1.3. Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis
2015 m. – 13 mokinių;
2016 m. – 16 mokinių;
2017 m. – 19 mokinių.
1.4. Socialinis pasas
Įkūrimo metai – 1677 m.
Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo.
Klasių komplektai – 12.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:
Zapyškio seniūnija, Zapyškio bendruomenės centras, Ežerėlio kultūros centro
Zapyškio laisvalaikio salė, Zapyškio jungtinė biblioteka – internetinė skaitykla, Zapyškio lopšelisdarželis, Ežerėlio pagrindinė mokykla, Kačerginės pradinė mokykla, Šakių r. Lekėčių mokykla,
Jonučių progimnazija, Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno statybininkų rengimo centras, Kauno r.
viešoji biblioteka, Kauno r. Švietimo centras, VšĮ „Corona Laurea“, Kauno r. sporto mokykla,
Dziudo ir jojimo mokykla, VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“, Kauno r. PK, ASU, Kauno r.
savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Paramos vaikams centras, Kauno kolegija, Kuro
girininkija, S. Zarecko Gėlininkystės ūkis, Zapyškio Šv. Jono parapija.
Pagalbos mokiniui specialistai:
Logopedas;
Specialusis pedagogas;
Socialinis pedagogas;
Psichologas;
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

1.
PUG
22
6
8

2.
1
18
6
7

3.
2
26
10
12

4.
2s
2
2

5.
3
23
3
10

6.
3s
3
3
2

7.
4
17
5
8

8.
4s
1
1
1

9.
5
20
4
9

10.
6
17
6
9

11.
7
16
5
11

12.
8
14
2
9

13.
9
18
6
11

14.
10
17
6
9

215
65
108

Viso:
3

2

1

1

1

3
5

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

7

1

1

8

1

1

1

2
10

2

1

Pastabos

Jaučiasi klasėje
vienišas (-a)

Higienos įgūdžių
stoka

Mokymosi
sunkumai

Lankomumo
problemos

Vaikai, kurių
vienas iš tėvų arba
abu tėvai yra
išvykę į užsienį

Našlaičiai (netekę
vieno arba abiejų
tėvų vaikai)

Vaikai , įtraukti į
rizikos grupės
sąrašą*

Socialinės rizikos
šeimoje
gyvenantys
mokiniai

Globojami vaikai
(globa įteisinta
juridiškai)

Pavežami
mokiniai

Vaikai, gaunantys
nemokamą
maitinimą

Vaikų skaičius

Klasė

Eil.nr.
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Socialinis pasas 2017–2018 mokslo metams

2
1

3

2

1
1

3

1
2

1

-
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1.5. Mokinių užimtumas neformaliajame švietime
1-4 klasių mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo užsiėmimuose:
Jaunučių choras
38 mok.
Vaikų šokių studija „Saulutė1“
17 mok.
Vaikų šokių studija „Saulutė2“
26 mok.
Vaikų šokių studija „Saulutė3“
17 mok.
Liaudiškų šokių kolektyvas „Nemunėlis“
9 mok.
„Kūrybos šalyje“
7 mok.
Linksmieji žaidimai
18 mok.
Aš tyrėjas
13 mok.
Rankdarbių studija
11 mok.
Judrieji žaidimai su vaidybos elementais
26 mok.
5-10 klasių mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo užsiėmimuose:
Liaudiškų šokių kolektyvas „Nemunėlis“
8 mok.
Mergaičių ansamblis
10 mok.
Futboliukas
19 mok.
Karjeros ugdymas
37 mok.
Krepšinis
22 mok.
Sportiniai žaidimai
24 mok.
Tinklinis
11 mok.
Dailės studija „Teptukas“
20 mok.
1.6. Mokytojų dalis pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją
Iš viso
30

Mokytojai
7

Vyr. mokytojai
13

Metodininkai
10

1.7. Higienos paso situacija
1. Leidimas-higienos pasas išduotas 2011-03-29 Nr. 9-0265(6) (Bažnyčios 4, Kluoniškiai).
2. Leidimas-higienos pasas išduotas 2011-03-29 Nr. 9-0264(6) (Šviesos 18, Kluoniškiai).
3. Leidimas-higienos pasas išduotas 2013-02-20 Nr. 9-0116(6) (Mokyklos 1, Altoniškiai).
1.8. Išorės lėšų pritraukimas
2% lėšos – 977,22 Eur.
Socializacijos projektas „Kibernetinė narkomanija SOS“ 600 Eur (Kauno rajono savivaldybės lėšos);
Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Rūkai, geri,
vartoji – save ir kitus žaloji“ 300 Eur (Kauno rajono savivaldybės lėšos);
Vaikų vasaros poilsio programa „Zapyškio mokinių aktyvaus poilsio stovykla 2017“ 540 Eur
(Kauno rajono savivaldybės lėšos);
Konkurso „Moksleiviai – bendruomenei“ projektas „Deivės Altonės kerų taku“ 100 Eur (Kauno
rajono savivaldybės lėšos);
Konkurso „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“ projektas „Lauko muzikos
instrumentai“ 15 000 Eur (Kauno rajono savivaldybės lėšos);
Projektas vykdomas pagal Erasmus + programą „Geresnis švietimas – geresnis mokymas“ 8986 Eur
(Švietimo mainų paramos fondas, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495).
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2. Praėjusių metų veiklos plano įgyvendinimas
Prioritetas: Mokymo(si) pagal individualius poreikius ir pasirinkimus, pagrįstus asmenine
patirtimi, siekiais, prasmės suvokimu, ugdymas.
Tikslas

Formuoti
mokyklos
bendruomenės
vertybinį
požiūrį į
mokymąsi.

Planuotas minimalus rezultatas
Tobulinant pamokinę veiklą planuota,
kad
• 50 % mokinių perskaitys ne
mažiau15 knygų lietuvių kalba;
• 25 % mokinių perskaitys 3 knygas
užsienio kalba;
• kiekvienas mokytojas, siekdamas
pasisemti gerosios patirties, stebės
bent vieną savo kolegos pamoką;
• 30 % pedagogų pamokose naudos
išmaniąsias informacines
technologijas;
• 70 % pedagogų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose, dalinsis gerąja
patirtimi metodinėse grupėse;
• 2 mokymai mokytojams apie
išmaniųjų technologijų
panaudojimą ugdymui,
• bus įgyvendinti 2 projektai.

Populiarinant mokomuosius dalykus
bus suorganizuota 20 renginių.

Organizuojant mokyklos bendruomenės
švietimą ir bendrą veiklą bus įvykdyti
• bent 3 bendruomenę telkiantys
renginiai,

•

bent 3 šviečiamieji renginiai.

Realiai pasiektas rezultatas
Tobulinant pamokinę veiklą pasiekta,
kad
• 70 % mokinių perskaitė ne mažiau
15 knygų lietuvių kalba.
• 25 % mokinių perskaitė 3 knygas
užsienio kalba.
• kiekvienas mokytojas, siekdamas
pasisemti gerosios patirties, stebėjo
po vieną kolegos pamoką.
• 30 % pedagogų pamokose naudojo
išmaniąsias informacines
technologijas.
• 70 % pedagogų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose, dalijosi gerąja
patirtimi metodinėse grupėse.
• 2 mokymai mokytojams apie
išmaniųjų technologijų
panaudojimą ugdymui;
• įgyvendinti projektai: „Samsung
Mokykla ateičiai“ ir pagal Erasmus +
programą „Geresnis švietimas –
geresnis mokymasis“.
Populiarinant mokomuosius dalykus
suorganizuoti 25 renginiai.
Kiekvienas mokinys sudalyvavo bent 5
renginiuose.
Organizuojant mokyklos bendruomenės
švietimą ir bendrą veiklą įvykdyti:
• 15 bendruomenę telkiančių
renginių – Šeimos šventė;
Zapyškio žaidynės, „Pyragų
diena“, akcija „Darom“, projektai:
„Tėvų dienos mokykloje“,
„Mokykla – bendruomenei“,
Adventinis vakaras ir kiti.
• 3 šviečiamieji renginiai – paskaitos
„Šiuolaikinis vaikų skatinimas ir
drausminimas“, ,,Efektyvus
vadovavimas klasei, pasitelkiant
emocinį intelektą“, seminaras
pedagogams „Streso ir įtampos
valdymas darbe“.
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3. SSGG analizė

STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

1. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir
turtinimas.
2. Mokyklos tradicinių renginių tęstinumas.
3. Geri rezultatai rajono olimpiadose,
konkursuose, varžybose, projektuose.
4. Pedagoginės-socialinės ir psichologinės
pagalbos mokiniui užtikrinimas.
5. Efektyviai veikianti skatinimo mokytis ir
dalyvauti įvairioje veikloje sistema.
6. Sistemingas ugdymas karjerai.
7. Naudinga, įtraukianti, įvairi projektinė
veikla.

1. Nepakankamai analizuojama atskirų
mokinių pažanga.
2. Mokinių atsakomybės stoka už savo
mokymąsi ir poelgius.
3. Dalies mokinių tėvų nepakankamas
domėjimasis ugdymo procesu, rezultatais ir
elgesiu mokykloje.
4. Dalis tėvų pervertina vaikų gebėjimus.
5. Nepakankamas tėvų įsitraukimas į
mokyklos veiklą.
6. Mokytojai dirba keliose mokyklose.

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo
įstaigomis, Zapyškio seniūnijoje veikiančiomis
įmonėmis.
2. Virš 20 Zapyškio seniūnijoje esančių
istorinių, kultūros ir gamtos paminklų, tinkamų
edukacinei veiklai organizuoti.
3. Iškilių asmenybių, įvairių profesijų
atstovų, galinčių motyvuoti mokinius saviugdai
ir mokymuisi, dalyvavimas mokyklos gyvenime.
4. IKT įrangos atnaujinimas bibliotekos
vaizdo internetinėje skaitykloje.
5. Neformaliojo švietimo įvairovės plėtra.
6. Emigravusių šeimų vaikų grįžimas.
7. Zapyškio miestelis, įgijęs kurortinės
teritorijos statusą, tampa patrauklesnis jaunoms
šeimoms.

1. Nėra prailgintos darbo dienos grupės
auklėtojo etato.
2. Nėra psichologo, socialinio pedagogo,
sveikatos specialisto kabinetų, atitinkančios
reikalavimus sporto salės, technologijų,
specializuotų chemijos, fizikos kabinetų.
3. Mokinių, nebaigusių pagrindinės
mokyklos, išėjimas mokytis į gimnazijas.
4. Išorinių socialinių negerovių
(psichotropinių medžiagų, per didelio medijų
naudojimo, smurto) skverbimasis į mokyklos
socialinę aplinką.
5. Žemėjantys mokinių sveikatos rodikliai.
6. Dokumentacijos („popierizmo“) gausa
atima daug mokytojo laiko.
7. Daugiau nei pusė mokinių gyvena toliau
nei 3 km. nuo mokyklos.

9

4. Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo išvados

Privalumai
2.1.2. Ugdymo planai ir
tvarkaraščiai.
3.1.2. Pastatas ir jo aplinka.
3.1.3. Aplinkų bendrakūra.

Trūkumai
1.1.1. Asmenybės tapsmas.

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai
1.1.1. Asmenybės tapsmas.

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir
pažanga.
2.3.1. Mokymasis.

5. Teminis veiklos kokybės įsivertinimas 2018 metais
Teminio veiklos kokybės įsivertinimo tema „Mokymosi svarbos suvokimas“.

6. Prioritetas
1. Mokinių emocinių kompetencijų stiprinimas.
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7. Veiklos turinys

1 tikslas

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Ugdyti
mokinių savęs
suvokimą ir
pasitikėjimą
savimi
stiprinant
tautinę
kultūrinę
savimonę.

50 % mokinių žino savo gabumus ir polinkius bei gebės siekti
užsibrėžto tikslo.
30 % mokinių gebės stebėti, fiksuoti ir analizuoti savo
individualią pažangą.
70 % pedagogų yra dalyvavę bent viename seminare apie
atsakingų ir savarankiškų mokinių, gebančių planuoti savo
mokymąsi ugdymą.
30 % tėvų yra dalyvavę mokyklos organizuotame užsiėmime
apie vaikų savarankiškumą ir atsakingumą, mokymosi
planavimą.
60 % okinių žino seniūnijos istorinio, kultūrinio ir gamtos
paveldo objektus.
80 % okinių yra dalyvavę bent dviejuose istorinio, kultūrinio
ir gamtos paveldo išsaugojimo renginyje.
80 % mokinių yra dalyvavę bent viename mokyklos
organizuotame ir šalies tradicijas puoselėjančiame renginyje.

70 % mokinių žino savo gabumus ir polinkius bei gebės siekti užsibrėžto
tikslo.
50 % mokinių gebės stebėti, fiksuoti ir analizuoti savo individualią
pažangą.
Kiekvienas pedagogas yra dalyvavęs bent viename seminare apie
atsakingų ir savarankiškų mokinių, gebančių planuoti savo mokymąsi
ugdymą.
50 % tėvų yra dalyvavę mokyklos organizuotame užsiėmime apie vaikų
savarankiškumą ir atsakingumą, mokymosi planavimą.
80 % mokinių žino seniūnijos istorinio, kultūrinio ir gamtos paveldo
objektus.
Kiekvienas mokinys yra dalyvavęs bent dviejuose istorinio, kultūrinio ir
gamtos paveldo išsaugojimo renginyje.
Kiekvienas mokinys yra dalyvavęs bent viename mokyklos
organizuotame ir šalies tradicijas puoselėjančiame renginyje.
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1 uždavinys: Stiprinti mokymosi, kaip galimybės atskleisti savo unikalumą, svarbos suvokimą.

Eil.
Nr.
1.

Atsakingi
Priemonės pavadinimas

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Lankstinukas pradinių klasių mokiniams „Kaip
įveikti mokymosi sunkumus“.
Projektas „PI diena“.

R.Burbienė
V. Mureikienė

R. Veličkienė

Projektas, skirta Žemės dienai.

D. Ruzgienė

R. Veličkienė

2018-03-21

Pasakų ir filmų terapijos užsiėmimai PUG, 1-4 kl.
mokiniams.
PUPP ir Nacionalinio mokinių pasiekimų rezultatų
aptarimas ir analizė.
Mokinių individualios pažangos stebėjimo,
fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo
tvarkos aprašo parengimas.
Mokinių mokymosi ir popamokinės veiklos
rezultatų apibendrinimas ir įvertinimas. Renginys
„Aš – šauniausias mokinys“.
Projektas „Matematika kitaip“

K.Laukevičiūtė

R. Bartkus

2018-04-30

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-06-15

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-06-15

V. Tarnavičiūtė

R. Veličkienė

2018-09-30

Klasių vadovų
metodinė grupė

V. Tarnavičiūtė

R. Veličkienė

2018-11-30

Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo

Organizatoriai

2.

Šakių rajono
Lekėčių mokykladaugiafunkcis
centras

2018-03-07

VGK

2018-03-14

Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė
Pradinių klasių
metodinė grupė
Mokytojų metodinė
taryba
Mokytojų metodinė
taryba

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Ištekliai

Kuruojantys
vadovai
R. Veličkienė
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Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas
sukuriant ir efektyviai panaudojant inovatyvias
erdves“.

V. Tarnavičiūtė

R. Veličkienė

Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų,
kuriais remiantis teikiamas pradinis ir pagrindinis
ugdymas mokyklose, analizė.
Mokinių pasiekimų padarytos individualios
pažangos analizė, vertinimas ir viešinimas.
Užsiėmimas tėvams apie vaikų savarankiškumo ir
atsakingumo ugdymą bei mokymosi planavimą.
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių
plano įgyvendinimas.
Mokyklos mokinių dalyvavimo zonos, rajono,
apskrities, respublikos olimpiadose, konkursuose,
viktorinose, sportinėse varžybose, kūrybiniuose
darbuose, parodose plano parengimas ir
įgyvendinimas.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir analizė.

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-12-31

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-12-31

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-12-31

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-12-31

Ž. Puodžiukienė

R. Veličkienė

R. Veličkienė

R. Bartkus

Pedagogų dalyvavimas kvalifikaciniuose
renginiuose ir gerosios patirties sklaida.

V. Tarnavičiūtė

R. Veličkienė

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Marijampolės
sav. Igliaukos
Anzelmo Matučio
gimnazija

Kauno rajono
švietimo, kultūros
ir sporto skyrius,
KRŠC

2018-12-31

2018-12-31

2018-12-31

15.

16.

KRŠC

2018-12-31

matematikos,
informatikos
metodinė grupė
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos,
pradinių klasių
metodinės grupės.
Mokytojų metodinė
taryba
Mokytojų metodinė
taryba
Mokytojų metodinė
taryba
Mokytojų metodinė
taryba
Mokytojų metodinė
taryba

Mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo
koordinacinė grupė
Mokytojų metodinė
taryba
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2 uždavinys: Skatinti prisiimti atsakomybę už istorinio, kultūrinio ir gamtos paveldo išsaugojimą.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Atsakingi
Priemonės pavadinimas
Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

Ž.Vaičiūnienė

Kuruojantys
vadovai
R. Bartkus

Liaudiškų šokių kolektyvo „Nemunėlis“
dalyvavimas Kauno r. vaikų ir jaunimo liaudiškų
šokių kolektyvų festivalyje „Jau pavasaris ant nosies
2018“.

L. Kaminskienė

R. Bartkus

Organizatoriai

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas
2018-02-13

Kauno rajono
švietimo, kultūros
ir sporto skyrius

2018-03-31

Liaudiškų šokių kolektyvo „Nemunėlis”
L. Kaminskienė
dalyvavimas Lietuvos Dainų šventės „Vardan tos…”
šokių dienos „Saulės rato ritmai” koncerte.

R. Veličkienė Kauno rajono
švietimo, kultūros
ir sporto skyrius

2018-07-05

Edukacinė progama Rumšiškių liaudies muziejų
„Lietuvių liaudies menas”.

E. Avižienė

R. Bartkus

2018-10-10

Akcija „Kapaviečių ir saugomų istorinių paminklų
aplinkos tvarkymas“.

V. Tarnavičiūtė

R. Bartkus

2018-10-30

Edukaciniai užsiėmimai prie istorinio paveldo
objektų.

R. Veličkienė

R. Bartkus

2018-12-22

4.

5.

6.

Ištekliai
Pradinių klasių
metodinė grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Klasių vadovų ir
pradinių klasių
metodinės grupės.
Mokytojų metodinė
taryba.
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3 uždavinys: Formuoti vertybinį požiūrį į mokyklos ir valstybės tradicijas.

Eil.
Nr.

Atsakingi
Priemonės pavadinimas
Organizatoriai

Kuruojantys
vadovai
R. Bartkus

1.

Sausio 13-osios paminėjimui skirta akcija: „Atmintis R. Veličkienė
gyva, nes liudija“.

2.

Projektas, skirtas saugesnio interneto dienai.

D. Varškevičienė R. Veličkienė

3.

Projektas „Lietuvos valstybės atkūrimui – 100“.

R. Veličkienė

R. Bartkus

4.

Lietuvių kalbos savaitė, skirta Lietuvos 100–čiui
paminėti.
Projektas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.

E. Jarienė

R. Veličkienė

R. Veličkienė

R. Bartkus

5.

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas
2018-01-12

2018-02-10

Zapyškio
laisvalaikio salė,
seniūnija,
biblioteka,
VšĮ „Vikingų
kaimas“

2018-02-15

2018-02-28
Zapyškio
laisvalaikio salė,
seniūnija,
biblioteka

2018-03-09

Ištekliai
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė.
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė.
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė.
Kalbininkų metodinė
grupė.
Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė.
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6.

Renginys, skirtas Knygnešių dienai paminėti.

J. Stankevičienė

R. Veličkienė

2018-03-16

7.

Projektas „Margutis – pavasario šauklys“.

J. Draudvilienė

R. Bartkus

2018-03-30

8.

Renginys šv. Velykų belaukiant „Kelionė dykuma”.

J. Rupeikienė

R. Bartkus R.

Projektas „Kokia žmogaus esybė, tokia ir jo tėvynė”, E. Jarienė
skirtas Vydūno metams paminėti.
10. Bėgimas 100 metrų – valstybės 100-čiui paminėti.
R. Galijotienė

R. Veličkienė

2018-04-30

R. Bartkus

2018-05-15

11. Šeimos šventė.

V. Tarnavičiūtė

R. Veličkienė

2018-05-18

12. Projektas „Gerų darbų kraitelė“.

A. Kaušinienė

R. Bartkus

2018-05-31

13. Mokyklos himno giedojimo tvarkos aprašo
parengimas.

R. Mažeikienė

R. Bartkus

2018-05-31

14. Mokyklos sporto diena.

R. Galijotienė

R. Bartkus

2018-06-15

I. Sodytė

R. Veličkienė

2018-09-26

9.

Europos kalbų dienos renginys „Aš ir Europa“.
15.

Zapyškio Šv. Jono
Krikštytojo
parapija

2018-03-30

Kalbininkų metodinė
grupė.
Pradinių klasių
metodinė grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Kalbininkų metodinė
grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Mokytojų metodinė
taryba.
Pradinių klasių
metodinė grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Dorinio, meninio
ugdymo,
technologijų, kūno
kultūros metodinė
grupė.
Kalbininkų metodinė
grupė.
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Renginys, skirtas Sąjūdžio metams paminėti.

L. Oleškevičienė R. Veličkienė

2018-10-09

16.

17. Projektas, skirtas Tolerancijos dienai.

R. Veličkienė

R. Bartkus

18. Projektas „Kitokia Kalėdinė istorija“.

I. Sodytė

R. Veličkienė

Tarptautinė
komisija nacių ir
sovietinio
okupacinių rėžimų
nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti

2018-11-16

2018-12-21

Socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinė grupė.
Klasių vadovų,
socialinio ir
gamtamokslinio
ugdymo
matematikos,
informatikos
metodinės grupės
Sveikos gyvensenos
ugdymo
koordinacinė taryba
Klasių vadovų
metodinė grupė.
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8. Mokytojų tarybos posėdžiai
Eil.
Nr.
1.

Atsakingi
asmenys
Direktorius

Posėdžio tema

Data

Strateginio plano 2018-2022
metams pristatymas.
Veiklos plano 2018 metams
pristatymas.
2017-2018 m.m. I pusm.
ugdymo ir lankomumo rezultatų
analizė

2018-02-09

2.

1-4 klasių mokinių ugdymo ir
lankomumo rezultatų analizė

2018-05-31

Direktorius

Priimtas nutarimas dėl
kėlimo į aukštesnę klasę

3.

Mokymosi veiklos
diferencijavimas ir
individualizavimas
5-10 klasių mokinių ugdymo ir
lankomumo rezultatų analizė

2018-06-15

Direktorius

Išanalizuota Mokymosi
veiklos diferencijavimas.

4.

2017-2018 m.m. mokyklos
ugdymo plano įvykdymo
analizė.
Ugdymo plano 2018-2019 m.m.
projekto pristatymas

2018-06-20

Direktorius

Apsvarstytas 20162017m.m. ugdymo plano
įgyvendinimas.
Pristatytas ir ugdymo plano
projektas.

5.

Mokinių individualios pažangos
stebėjimo, fiksavimo,
analizavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašo
pristatymas.

2018-08-30

Direktorius

Pristatytas Mokinių
individualios pažangos
stebėjimo, fiksavimo,
analizavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos
aprašas.
Apsvarstytas 2018-2019
m.m. ugdymo planas

2018-12-13

Direktorius

Apsvarstytas mokinių
individualios pažangos
stebėjimas, fiksavimas,
analizavimas ir pagalba.
Apsvarstytas Veiklos plano
2018 m. įgyvendinimas.

Mokinių individualios pažangos
stebėjimas, fiksavimas,
analizavimas ir pagalba.
Mokyklos veiklos plano
2018 m. įgyvendinimas

Pristatytas Strateginis
planas, Veiklos planas.
Apsvarstytas mokinių I
pusm. ugdymas ir
lankomumas

Priimtas nutarimas dėl
kėlimo į aukštesnę klasę.

Ugdymo plano 2018-2019 m.m.
pristatymas
6.

Numatomas rezultatas
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9. Ugdymo proceso priežiūra
Eil.
Nr.
1.

2.

Priežiūros sritys
Mokytojų ir mokinių
veiklos ugdymo
procese.

Neformalusis
švietimas.

Tikslas
1. Mokymosi veiklos
diferencijavimas ir
individualizavimas.

Data
2018-01-04 –
2018-12-21

2. Mokymosi, kaip galimybės 2018-09-03 –
atskleisti savo unikalumą,
2018-12-21
svarbos suvokimas.

Mokytojų metodinėje
taryboje,
Mokytojų tarybos
posėdyje.

3. Mokinių individualios
pažangos stebėjimas,
fiksavimas ir analizavimas.

2018-09-03 –
2018-12-21

Mokytojų metodinėje
taryboje,
Mokytojų tarybos
posėdyje.

1. Neformaliojo švietimo
programų vykdymas.

2018-01-03 –
2018-12-21

Individualiuose
pokalbiuose,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

2. Mokinių lankomumas.

3.

4.

Priežiūros rezultatų
analizė
Mokytojų metodinėje
taryboje,
Mokytojų tarybos
posėdyje.

Mokytojų ugdymo
planavimo
dokumentacija:
4.1. Ilgalaikiai planai.
4.2. Neformaliojo
švietimo programos.
4.3. Dalykų modulių,
pasirenkamųjų dalykų
programos.
4.4. Mokinių
individualūs mokymo
planai.

Mokytojų parengtų ugdymo
veiklos dokumentų
vertinimas.

Mokytojų metodinės
veiklos planavimo
dokumentacija:
5.1. Metodinės
tarybos veiklos
planai.
5.2. Metodinių grupių
veiklos planai.

Mokytojų parengtų metodinės
veiklos dokumentų aptarimas.

Individualiuose
pokalbiuose,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

2018-09-03

Mokytojų metodinėje
taryboje
Mokytojų metodinėse
grupėse.

2018-09-17

VGK

2018-01-31

Mokytojų metodinėje
taryboje.
Mokytojų metodinėse
grupėse.
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.

5.

Klasių vadovų veiklos Klasių vadovų parengtų
planavimo
veiklos dokumentų aptarimas.
dokumentacija.

2018-09-15

Klasių vadovų
metodinėje grupėje.
Pradinių klasių
metodinėje grupėje.

6.

TAMO dienyno
Dokumentacijos pildymas,
pildymas:
vadovaujantis vieningais
7.1. Dienyno pildymo reikalavimais.
reguliarumas.
7.2. Mokinių
pažangos ir pasiekimų
vertinimo dažnumas.

2018-01-03 –
2018-12-21

Individualiuose
pokalbiuose,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

7.

Mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimo
priemonių plano
vykdymas.

Mokymosi pasiekimų
gerinimas ir mokymosi
pagalbos teikimas mokiniams

2018-01-03 –
2018-12-21

Klasių vadovų
metodinėje grupėje,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

8.

Mokinių individualios
pažangos stebėjimo,
fiksavimo,
analizavimo ir
pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos
aprašo vykdymas.

Mokinių individualios
pažangos stebėjimas,
fiksavimas, analizavimas ir
pagalbos mokiniui teikimas.

2018-09-03 –
2018-12-21

Pradinių klasių
metodinėje grupėje.
Klasių vadovų
metodinėje grupėje,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

9.

Mokinių asmens bylų
pildymas.

Dokumentacijos pildymas,
vadovaujantis vieningais
reikalavimais.

2018-05-30
2018-09-17

Klasių vadovų
metodinėje grupėje,
Pradinių klasių
metodinėje grupėje.

10.

Mokinių lankomumo
priežiūra.

Vidaus tvarkos taisyklių
laikymasis, vieningų
reikalavimų vykdymas.

2018-01-03 –
2018-12-21

Klasių vadovų
metodinė grupė,
VGK

11

Organizuojamų
renginių bei projektų
įgyvendinimas.

Renginių ir projektų rezultatų
įvertinimas.

2018-01-03 –
2018-12-21

Individualiuose
pokalbiuose,
Mokytojų metodinėje
taryboje.

