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  PATVIRTINTA

                                                                                               Šilutės Žibų pradinės mokyklos

  direktoriaus 2023 m. sausio     d.

  įsakymu Nr. I-

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) procesą, įveiklinant inovatyvius sprendimus nuosekliam mokinių kompetencijų plėtojimui.

Uždavinys Priemonės Laikas Laukiamas rezultatas Atsakingi asmenys

1. Ugdyti mokinių

praktinius gebėjimus

plėtojant turimas ir

įgyjant naujas

kompetencijas

1.1. Renginių ciklas sausio 13-osios

įvykiams paminėti:

-Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis

gyva, nes liudija“.

-Piešinių paroda Laisvės gynėjų dienai

paminėti.

2023-01-11–13 Mokinių pilietiškumo

kompetencijos plėtojimas.

Renata Ivaščenkienė,

Nijolė Ivaščenko, Rita

Kriščiūnienė.

1.2. Integruoto ugdymo diena, skirta

lietuvių kalbai „Raštingiausias pradinukas“.

2023-02 mėn. Plėtos mokinių skaitymo ir

rašymo įgūdžius.

Genė Dirmontienė,

klasių mokytojos

1.3. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal

nustatytus pamokos tobulinimo aspektus:

mokinių praktinių gebėjimų ugdymas

plėtojant turimas ir įgyjant naujas

kompetencijas. Pamokos organizavimas

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

Pagal ugdymo

proceso

priežiūros planą

Stebėta ne mažiau kaip 50

pamokų, mokytojai, atsižvelgdami

į mokinių gebėjimus, pamokose

ugdys praktinius mokinių

gebėjimus, taikys išmokimo

stebėjimo metodus, plėtos

kompetencijų ugdymą.

Alina Urbonienė,

Ramunė Vaidilienė.

1.4. Mokinių socialinių, emocinių

kompetencijų ugdymas klasių valandėlių

metu: 2-ų klasių mokinimas „Ką daryti kai

pykstu?“; 3-ių klasių mokiniams „Mokausi

atpažinti ir valdyti savo emocijas“ .

2023-03 mėn.,

2023-04 mėn.

Išmoks atpažinti ir valdyti savo

emocijas, mokysis pykčio

suvaldymo būdų.

Aušra Ivanovė
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1.5. Amatininkų diena: Kaziuko mugė.

Išlaidos, pajamos, pelnas.

2023-03-03 Plės finansinio raštingumo žinias.

Išmoks skaičiuoti išlaidas,

pajamas, pelną. Pristatys, kokių

amatų moka.

Regina Chockevičienė

1.6. Velykinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių

darbų paroda „Velykų stebuklas“.

2023-04 mėn. Ugdys meninę mokinių raišką,

suteikti kūrybinio džiaugsmo.

Daiva Balčytienė,

Sigutė Kačinskienė.

1.7. Mokytojų tarybos posėdis. Mokinių

praktinių gebėjimų ugdymas plėtojant

turimas ir įgyjant naujas kompetencijas.

2023-04 mėn. Mokytojai pasidalins patirtimi,

kaip plėtoti mokinių kompetencijas

per praktinę veiklą. Pagerės

mokinių gebėjimas teoriją taikyti

praktikoje.

Ramunė Vaidilienė

1.8. Abėcėlės šventė „Raidė raidei ranką

tiesia“.

2023-05 mėn. Puoselės pirmokų meilę knygai,

skatins meninius, muzikinius

gebėjimus.

Giedrė Pocienė,

Reminta Stoškuvienė,

1 klasių mokytojos.   

1.9. Muzikinis choreografinis spektaklis

„Coliukė“.

2023-05 mėn. Skatins mokinių kūrybiškumą,

išmoks scenos meno, vaidybos

pagrindų. Mokysis sceninės

kultūros.

Rita Kriščiūnienė,

Jurgita Žemaitaitienė.

1.10. Integruoto ugdymo dienos

„Pasitinkant vasarą“ ir „Vasaros spalvos“.

2023-05 mėn.,

2023-06 mėn.

Didės mokinių motyvacija

mokytis, lavins praktinius

įgūdžius, skatins mokinių

kūrybiškumą, didės aktyvus

dalyvavimas įvairiose veiklose.

Regina

Chockevičienė, Vilma

Eglynienė, Lina

Ežerinskienė, Renata

Ivaščenkienė, Rita

Kriščiūnienė, Rūta

Poderienė, Ligita

Tautvydienė.

1.11. Praktinių studijų dienų organizavimo

aptarimas Mokyklos mokytojų metodinėje

grupėje.

2023-06 mėn. Analizuos, ar mokiniai geba

teorines žinias pritaikyti

praktikoje.

Alina Urbonienė

1.12. Europos kalbų diena. 2023-09-26 Paminės ir pagerbs Europos

valstybių kalbas, skatins kalbų

mokymosi įvairovę ir toleranciją

Renata Ivaščenkienė,

Vida Lebedeva.
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skirtingų šalių atžvilgiu.

1.13. Integruoto ugdymo veikų ciklas

„Gyvenu sveikai“.

Sveikatiados projektas:

-Sveikatingumo diena „Drąsūs. Stiprūs.

Vikrūs.“.

-3-4 klasių mokinių tyrimas „Ar moku

gyventi sveikai?“.

-Tarpklasinės 3-4 klasių kvadrato varžybos.

-Sveikos mitybos diena.

-Kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis mano

lėkštėje“.

-Tarptautinis projektas „Europos mokyklų

sporto diena“.

Olimpinis mėnuo:

-Popietė-viktorina „Sveiki vaikai – sveika

ateitis“ 1-4 klasių mokiniams.

Visus metus Gilins sveikos gyvensenos žinias,

išsiaiškins mokinių sveikos

gyvensenos įgūdžius, stiprins

sveikatą sportuodami, lavins

kūrybiškumo, socialinę, emocinę ir

sveikos gyvensenos, pažinimo

kompetencijas.

Daiva Balčytienė,

Regina

Chockevičienė, Vilma

Eglynienė, Lina

Gutauskienė, Sigutė

Kačinskienė Daina

Macijauskienė, Loreta

Romanovienė, klasių

mokytojos.

1.14. Kalėdinių renginių ciklas „Po balto

angelo sparnu“:

-Adventinis angelų pasveikinimas.

-Popietė Pamario senjorų namuose

„Apgaubkime vieni kitus Kalėdų gerumu“.

-Kalėdinių eglučių šventė – teatro ir menų

diena „Kalėdų belaukiant“.

-Kompiuterinių piešinių paroda „Žiemos

stebuklai“. 

-Mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų

paroda „Pirmoji snaigė“.

-Adventinis renginys „Kalėdų stebuklai“.

2023-12 mėn. Plės adventinio laikotarpio

papročių, tradicijų žinias, skatins

mokinių kūrybiškumą, lavins

komunikavimo, pažinimo,

skaitmeninę, kūrybiškumo

kompetencijas.

Daiva Balčytienė,

Regina

Chockevičienė,

Audronė

Denisevičienė, Vilma

Eglynienė, Renata

Ivaščenkienė, Sigutė

Kačinskienė, Rita

Kriščiūnienė, Reminta

Stoškuvienė.

2. Efektyvinti

mokinių, mokytojų ir

tėvų (globėjų)

2.1. Pradinių klasių mokytojų ir mokytojų

dalykininkų mokymosi grupių Kolegialaus

grįžtamojo ryšio organizavimas.

2023-01 mėn.,

2023-06 mėn.

Aptars stebėtas pamokas. Įvardins

stipriąsias ir tobulintinas pamokos

organizavimo sritis.

Alina Urbonienė
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partnerystę, sudarant

sąlygas asmenybės

ūgčiai.

2.2. Mokyklos bendruomenės susirinkimas:

-„2022-2023 m. m. I ir II pusmečio mokinių

pažangos ir pamokų lankomumo

aptarimas“.

-Paskaita – „Ką daryti, kad vaikui sektųsi

mokykloje?“.

2023-01 mėn.,

2023-06 mėn.

Tėvai galės įsivertinti savo vaiko

pasiekimus ir lankomumą

mokyklos lygmenyje.

Elena Šarkienė, Alina

Urbonienė, Ramunė

Vaidilienė.

2.3. Viktorina 3-4 klasių mokiniams

„Mažasis Lietuvos pilietis“.

2023-03-10 Domėsis Lietuvos istorija, didins

mokinių motyvaciją mokytis.

Plėtos pažinimo ir pilietiškumo

kompetencijas.

Rasa Jankauskienė,

Rūta Poderienė,

Giedrė Elvyra

Šerpytytė, Alina

Vasiliauskienė.

2.4. Mokyklos bendruomenės šeimų sporto

šventė.

2023-03 mėn. 30 proc. mokinių tėvų aktyviau

dalyvaus mokyklos veiklose.

Daiva Balčytienė,

Rasa Jankauskienė,

Sigutė Kačinskienė,

Reminta Stoškuvienė,

Alina Vasiliauskienė.

2.5. Mokyklos bendruomenės susirinkimas:

-Šilutės rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuro specialistės paskaita

mokinių tėvams „Užauginkime sveiką

vaiką?“.

2023-04 mėn. Tėvų švietimas. Mokinių tėvai įgis

žinių, kaip užauginti sveiką vaiką. 

Ramunė Vaidilienė

2.6. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas:

-Pranešimas „Psichologinis atsparumas,

kaip stiprinti ir apsaugoti vaikus“.

2023-06 mėn. Tėvų švietimas. Mokinių tėvai

gilins žinias, kaip psichologiškai

stipinti ir apsaugoti vaikus.

Aušra Ivanovė

3. Skatinti pedagogų

lyderystę tobulinant

profesines

kompetencijas.

3.1. Praktinis užsiėmimas:

-Skaitmeninės programos pristatymas

„FAST FORWORD“.

2023-01 mėn. Mokytojai lavins skaitmeninę

kompetenciją, įgis praktinių

įgūdžių.

Rasa Jankauskienė,

Agnita

Kazakevičienė.

3.2. Kūrybiniai terapiniai užsiėmimai

mokytojams:

-„Pasakų terapija. Kūrybinės saviraiškos ir

fantazijos vystymas“; „Neurografika. Savo

stiprybių atradimas ir plėtojimas“.

2023-01 mėn.,

2023-06 mėn.

Mokytojai kūrybinę saviraišką ir

fantaziją, atras ir plėtos savo

stiprybes.

Aušra Ivanovė
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3.3. Pedagoginės patirties sklaida Mokyklos

mokytojų metodinės grupės posėdyje:

-Pranešimas „Įtraukusis ugdymas per

įgyvendinamas projektines veiklas –

sėkmingos socialinės integracijos

prielaidos“.

-Praktinis užsiėmimas „Simegrafija“.

-Konferencijos „Įtraukusis ugdymas 2022“

sklaida.

-Pranešimas „Viešas kalbėjimas“.

2023-02 mėn. Supažindins pedagogus su

švietimo pagalbos specialistų

vykdoma veikla, įvairių sričių

įtraukties galimybėmis, su

efektyviu informacijos pateikimu.

Įgis praktinių įgūdžių, viešo

kalbėjimo žinių, tobulins mokytojų

dalykines kompetencijas.

Lina Gutauskienė,

Agnita

Kazakevičienė, Vida

Lebedeva, Daina

Macijauskienė,

Laima Stonienė.

3.4. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio

kūrimas ir diegimas“ mokymai.

2023-02 mėn. Perduos įgytas žinias pamokos

planavimui ir organizavimui

ugdant kompetencijas. Aptars

mokomojo dalyko programas ir

metodines įgyvendinimo

rekomendacijas, vertinimo

ypatumus.

Sigutė Kačinskienė

3.5. Integruotos pamokos:

-Matematikos ir specialiųjų pratybų pamoka

4a klasėje.

-Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir dailės

technologijų pamoka „Velykė žemę

atrakino“.

-Anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamoka

„Vaisiai ir daržovės“ 2c klasėje.

-Matematikos, pasaulio pažinimo ir anglų

kalbos pamoka 4a klasėje.

-Lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų

pamoka 3c klasėje „Sudurtiniai žodžiai“.

-Anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka

3b klasėje.

-Šokio ir lietuvių kalbos pamoka 3b klasėje.

2023-03 mėn.,

2023-11 mėn.

Didės mokinių motyvacija, skatins

mokinių kūrybiškumą ir aktyvų

dalyvavimą pamokose. Gerins

pamokos organizavimo kokybę.

Įdomiau pateiks mokomąją

medžiagą. Aiškinsis kaip sudaromi

sudurtiniai žodžiai. Rašys

sudurtinius žodžius ir pažymės

reikšmines dalis.

Regina

Chockevičienė, Vilma

Eglynienė, Lina

Gutauskienė, Renata

Ivaščenkienė, Rasa

Jankauskienė, Sigutė

Kačinskienė, Agnita

Kazakevičienė, Rita

Kriščiūnienė, Vida

Lebedeva, Alina

Vasiliauskienė,

Jurgita Žemaitaitienė.
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3.6. Mokyklos mokytojų metodinės grupės

posėdis:

-Pranešimas „Mokinių fizinis aktyvumas.

Pramankšta patalpoje“.

-Praktinis užsiėmimas „Žaidimai kūno

kultūros pamokose“.

2023-03 mėn. Mokytojai įgis praktinių žinių,

kaip lavinti mokinių socialines,

emocines ir sveikos gyvensenos

kompetencijas.

Lina Ežerinskienė,

klasių mokytojos.

3.7. Respublikinis projektas „Dainuojanti

mokykla-dainuojanti klasė“.

2023-05 mėn. Skatins mokinius dalyvauti

koncertinėje veikloje, suteiks

galimybę patirti dainavimo

džiaugsmą, mokysis klausyti kitų,

deramai elgsis renginių metu.

Regina

Chockevičienė, Rita

Kriščiūnienė, Giedrė

Pocienė, Reminta

Stoškuvienė.

3.8. Filmo „Juodas balionas“ peržiūra ir

aptarimas. Švietimo pagalbos specialistų

pranešimas „Aplinkos įtaka įvairiapusių

raidos sutrikimų turintiems mokiniams“.

2023-10 mėn. Padidės mokytojų tolerancija

specialiųjų poreikių turinčių vaikų

atžvilgiu.

Agnita

Kazakevičienė, Ilona

Vaitiekaitienė.

3.9. Mokytojų metodinės grupės posėdis.

Iššūkiai ir galimybės dirbant pagal

atnaujinto ugdymo programas.

2023-11 mėn. Išsiaiškins kylančius sunkumus

dirbant pagal atnaujintas pradinio

ugdymo programas. Mokytojai

suteiks kolegialią pagalbą.

Elena Šarkienė, Alina

Urbonienė, Ramunė

Vaidilienė.

4. Aktyvinti

bendradarbiavimą

tarp mokyklų,

siekiant sėkmingos

įtraukties.

4.1. Atvirų durų diena Šilutės Žibų

pradinėje mokykloje.

2023-03 mėn. Formuojamas mokyklos teigiamas

įvaizdis tarp ugdymo įstaigų.

Regina

Chockevičienė, Rita

Kriščiūnienė, Ligita

Tautvydienė, Ramunė

Vaidilienė.

4.2. Pasaulinės Dauno sindromo dienos

minėjimas.

Pasaulinės autizmo dienos minėjimas.

2023-03-20

2023-04-02

Formuos teigiamą mokyklos

bendruomenės požiūrį į Dauno

sindromą turinčius žmones, jų ir jų

šeimų integraciją į visuomenę.

Didins mokyklos bendruomenės

informuotumą apie autizmo

spektro raidos sutrikimus, skatins

suprasti ir palaikyti žmones,

Lina Gutauskienė,

Aušra Ivanovė,

Agnita

Kazakevičienė, Daina

Macijauskienė, Ilona

Vaitiekaitienė.
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turinčius autizmo spektro

sutrikimų.

4.3. Metodinė diena Klaipėdos Litorinos

mokykloje. 

2023-04 mėn. Pasidalins žiniomis ir idėjomis,

bendradarbiaudami gilins ir

tobulins kompetencijas, siekiant

sėkmingos įtraukties.

Agnita

Kazakevičienė,

Ramunė Vaidilienė.

4.4. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas:

-Pranešimas „Mokinio pasirengimo

mokyklai lygio svarba sėkmingam

ugdymuisi“.

-Traksėdžių Šilojų mokyklos direktoriaus

pranešimas „Mokinių, turinčių intelekto

sutrikimų, ugdymo galimybės specialiojoje

mokykloje“.

2023-06 mėn. Supažindins tėvus su

pagrindinėmis mokyklos

ugdomosios veiklos sritimis,

formuos bendravimo ir

bendradarbiavimo pagrindus,

sužinos tėvų lūkesčius. Tėvai

sužinos apie ugdymo galimybes

specialiojoje mokykloje.

Ramunė Vaidilienė

4.5. Viktorina specialiųjų ugdymosi

poreikių, turintiems mokiniams kartu su

Traksėdžių Šilojų mokyklos mokiniais

„Moki žodį – žinai kelią“.

2023-10 mėn. Plėtos pažinimo, komunikavimo,

kūrybiškumo, socialinę, emocinę ir

sveikos gyvensenos kompetencijas.

Agnita

Kazakevičienė, Ilona

Vaitiekaitienė.

4.6. Pasitarimas su Šilutės lopšelių-darželių

priešmokyklinio ugdymo pedagogais dėl

pirmokų adaptacijos Šilutės Žibų pradinėje

mokykloje.

2023-11 mėn. Pagerės pirmos klasės mokinių

adaptacija mokykloje. Patobulės

mokinių mokėjimo mokytis

kompetencija.

Ramunė Vaidilienė

4.7. Tarpmokyklinė viktorina „Žiniukų

varžytuvės“.

2023-11 mėn. Skatins mokinių tautiškumą,

pilietiškumą, patikrins turimas

žinias, suteiks naujos informacijos.

Mokinių pažinimo, kūrybiškumo,

skaitmeninės, pilietiškumo,

socialinės, emocinės ir sveikos

gyvensenos kompetencijų

stiprinimas.

Renata Ivaščenkienė,

Rasa Jankauskienė,

Rita Kriščiūnienė,

Reminta Stoškuvienė,

Daiva Šarlauskienė.

_____________________________________



                                                                                                             Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                 2023 metų veiklos plano

                                                                                                             1 priedas

                                                      

2023 METŲ MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) procesą, įveiklinant inovatyvius sprendimus

nuosekliam mokinių kompetencijų plėtojimui.

Uždaviniai:

1. Puoselėti gerus mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, efektyvinti mokinių,

mokytojų ir tėvų (globėjų) partnerystę, sudarant sąlygas asmenybės ūgčiai, dalyvaujant mokyklos

bendruomenės veikloje.

2. Teikti įvairiapusę pagalbą, siūlymus, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį, tobulinant

veiklos sritis bei kuriant saugų mokyklos mikroklimatą.

3. Talkinti formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

Eil. Nr. Tema Data Atsakingas Siekinys

1. Apskrito stalo diskusiją

„Tėvų į(si)traukimas į

mokyklos gyvenimą-

sėkmingo bendradarbiavimo

sąlyga“ (mokyklos tarybos

nariai, mokytojai).

2023-02 mėn. Eglė Račienė,

Mokyklos

tarybos

pirmininkė.

Skatinti tėvų

iniciatyvumą,

mokyklos aplinkų,

edukacinių erdvių,

kultūrinių, sporto

veiklų organizavime

ir aktyvų dalyvavimą

mokyklos gyvenime,

siekiant didesnės

atsakomybės už savo

vaikus.

2. Pilietiškumo ugdymas

sudarant sąlygas asmenybės

ūgčiai, pasikviečiant Šilutės

šaulių kuopos atstovus

pristatyti savo veiklą

mokiniams (klasių

koncentrai 1-2 klasės, 3-4

klasės).

2023 metai Eglė Račienė,

Mokyklos

tarybos

pirmininkė.

Mokyklos

bendruomenę įtraukti

į ugdymo proceso

planavimą

3. Mokyklos ugdymo plano

projekto 2022-2023 m. m.

pristatymas ir aptarimas.

2023-06 mėn. Ramunė

Vaidilienė,

direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui.

Mokyklos

bendruomenę įtraukti

į ugdymo proceso

planavimą

4. Mokyklos strateginio plano

pristatymas ir aptarimas

2023-10 mėn. Elena Šarkienė,

direktorė, Eglė

Račienė,

Mokyklos

tarybos

pirmininkė,

Andrius

Romanovas

Informuoti mokyklos

bendruomenę
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Mokyklos

tarybos

sekretorius.

5. Mokyklos veiklos ataskaita

už 2023 metus. Mokyklos

tarybos veiklos ataskaita už

2023 metus.

2024 metų mokyklos veiklos

plano pristatymas.

Mokyklos tarybos veiklos

planavimas 2024 metams.

2023-12 mėn. Elena Šarkienė,

direktorė, 

Eglė Račienė,

Mokyklos

tarybos

pirmininkė.

Informuoti mokyklos

bendruomenę.

Suplanuoti

Mokyklos tarybos

veiklą  2024 metams.

6. 2% pajamų mokesčio

surinkimo inicijavimas. 2%

lėšų panaudojimo ataskaita

už 2023 metus. 2% lėšų

sąmatos sudarymas 2024

metams.

Visus metus Mokyklos

tarybos nariai

Teikti

rekomendacijas dėl

lėšų panaudojimo

7. Iškilusių iniciatyvų,

klausimų aptarimas,

problemų sprendimas,

atsižvelgiant į tėvų,

mokytojų, mokinių ir kitų

darbuotojų nuomonę.

Bendrų sprendimų

priėmimas.

Visus metus Mokyklos

administracija,

Mokyklos

tarybos nariai.

Spęsti iškilusius

klausimų, problemas

ir iniciatyvas.

___________________________



                                                                                                                Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                    2023 metų veiklos plano

                                                                                                                2 priedas

2023 METŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil. Nr. Posėdžio tema Atsakingi Data

1. Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2023 metų veiklos

plano pristatymas, aptarimas. 

Ramunė Vaidilienė 2023-01-11

2. 2022-2023 m. m. I pusmečio mokinių pažangos ir

pamokų lankomumo analizė.

Ramunė Vaidilienė 2023-01 mėn.

3. Mokinių praktinių gebėjimų ugdymas plėtojant

turimas ir įgyjant naujas kompetencijas.

Ramunė Vaidilienė 2023-04 mėn.

4. 2022-2023 m. m. II pusmečio mokinių pažangos ir

pamokų lankomumo analizė. Mokinių kėlimas į

aukštesnę klasę. 

Ramunė Vaidilienė 2023-06 mėn.

5. Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2023-2024 m. m.

ugdymo plano projekto pristatymas.

Ramunė Vaidilienė 2023-06 mėn.

6. Ugdymo procesą 2023-2024 m. m.

reglamentuojančių dokumentų aptarimas.

Alina Urbonienė 2023-08 mėn.

7. Mokytojų tarybos posėdžiuose priimtų nutarimų

įgyvendinimas. Mokyklos veiklos prioritetų

numatymas 2024 metams.

Alina Urbonienė 2023-11 mėn.

8. Mokyklos veiklos plano 2023 metų aptarimas.

Mokyklos veiklos plano projekto 2024 metams

pristatymas, aptarimas.

Alina Urbonienė 2023-12 mėn.

______________________________



                                                                                                             Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                 2023 metų veiklos plano

                                                                                                             3 priedas

2023 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Tikslas. Gerinti ugdymo(-si) kokybę, atsižvelgiant į tobulintinus mokyklos veiklos

aspektus.

Uždaviniai:

1. Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus.

2. Teikti mokyklos bendruomenės nariams bei Šilutės savivaldybės administracijos

švietimo ir kultūros skyriui patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių

kokybę.

Eil.

Nr.

Turinys Data Atsakingas

1. Paruošti elektroninę Įsivertinimo ir

pažangos anketą už 2021-2022 mokslo

metus, 2022 kalendorinius metus ir išsiųsti

NŠA. Anketa sudaryta siekiant įgyvendinti

Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva

2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos

Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.

XI-2015.

2023-01-15 Silvija

Vasiliauskienė,

Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupės koordinatorė.

2. Vadovaujantis NŠA 2017 m. metodinėmis

rekomendacijomis, pakoreaguoti

iliustracijas. Sritis 1. Rezultatai, Tema 1.2.

Pasiekimai ir pažanga, Rodiklis 2.1.3.

Orientavimasis į mokinių poreikius.

Raktiniai žodžiai: Poreikių pažinimas,

pagalba mokiniui, gabumų ir talentų

ugdymas.

2023-03-30 Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupė, mokyklos

mokytojai.

3. Suformuoti klausimynus mokytojams ir

tėvams (pagal poreikį).

2023-04 mėn. Silvija

Vasiliauskienė,

Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupės koordinatorė.

4. Giluminio įsivertinimo atlikimas. 2023-04 mėn., 2023-

05 mėn., 2023-06 mėn.

Silvija

Vasiliauskienė,

Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupės koordinatorė,

Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupė, mokyklos

mokytojai.

5. NŠA paskirtos užduotys, dokumentų

nagrinėjimas, mokyklos pateiktų užduočių

2023-09 mėn., 2023-

12 mėn.

Mokyklos veiklos

kokybės
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atlikimas. įsivertinimo darbo

grupė, mokyklos

mokytojai.

6. Giluminio įsivertinimo ataskaitos

pristatymas išvadų ir rekomendacijų

pateikimas mokyklos mokytojų tarybai ir

Mokyklos tarybai, Šilutės rajono

savivaldybės administracijos Šilutės

švietimo ir kultūros skyriui.

2023-11 mėn. Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupė.

7. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo

darbo grupės ataskaita už 2023 m.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo

grupės planas 2024 m.

2023-12 mėn. Silvija

Vasiliauskienė,

Mokyklos veiklos

kokybės

įsivertinimo darbo

grupės koordinatorė.

_____________________________



 Šilutės Žibų pradinės mokyklos

 2023 metų veiklos plano

 4 priedas

2023 METŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Eil.

Nr.

Data Veiklos pavadinimas Atsakingi Siekinys

1. 2023-01 mėn. Pradinių klasių mokytojų

ir mokytojų dalykininkų

mokymosi grupių

Kolegialaus grįžtamojo

ryšio organizavimas,

ataskaitų rengimas.

 Alina Urbonienė Aptarti stebėtas pamokas.

Įvardinti stipriąsias ir

tobulintinas pamokos

organizavimo sritis.

2. 2023-01 mėn. Projektinių veiklų

„Erasmus+“ „Let's create

our book together“ ir

„Gamification in class –

challenges and rewards“

ataskaitos.

Renata

Ivaščenkienė

Pateikti įvykdytų projektų

ataskaitas.

3. 2023-01 mėn. Praktinis užsiėmimas:

Skaitmeninės programos

pristatymas „FAST

FORWORD“.

Rasa

Jankauskienė,

Agnita

Kazakevičienė.

Įgyti praktinių įgūdžių

lavinat mokytojų

skaitmeninę kompetenciją

4. 2023-01 mėn. Metodinės grupės

posėdis: „Klasės vadovo

planų, pasaulio pažinimo

trečiose klasėse

programų analizė ir

aptarimas“; „Kolegialaus

grįžtamojo ryšio

ataskaitos“.

Rita Kriščiūnienė Aptarti mokytojų

parengtus ilgalaikius

pasaulio pažinimo 3

klasėje, klasės vadovo

planus, Kolegialaus

grįžtamojo ryšio

ataskaitas.

5. 2023-02 mėn. Pedagoginės patirties

sklaida: 

Pranešimas „Įtraukusis

ugdymas per

įgyvendinamas

projektines veiklas –

sėkmingos socialinės

integracijos prielaidos“.

Lina

Gutauskienė,

Daina

Macijauskienė.

Mokytojai įgis žinių apie

įtraukujį ugdymą.

Supažindins mokytojus su

per įtraukųjį ugdymą

vykdoma švietimo

pagalbos specialistų

vykdoma veikla. 

6. 2023-02 mėn. Integruoto ugdymo

diena, skirta lietuvių

kalbai „Raštingiausias

pradinukas“.

Genė

Dirmontienė,

klasių mokytojos.

Plėtoti mokinių skaitymo

ir rašymo įgūdžius.

 7. 2023-02 mėn. Praktinis užsiėmimas

„Simegrafija“.

Laima Stonienė Įgyti praktinių įgūdžių,

tobulinti mokytojų

dalykines kompetencijas.

8. 2023-02 mėn. Projekto „Skaitmeninio

ugdymo turinio kūrimas

ir diegimas“ mokymai.

Sigutė

Kačinskienė

Perduoti įgytas žinias

pamokos planavimui ir

organizavimui ugdant
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kompetencijas.

Mokomojo dalyko

programa ir metodinės

įgyvendinimo

rekomendacijos,

vertinimo ypatumai.

9. 2023-02 mėn. Konferencijos „Įtraukusis

ugdymas 2022“ sklaida.

Agnita

Kazakevičienė

Supažindinti pedagogus

su įvairių sričių įtraukties

galimybėmis.

10. 2023-02 mėn. Pranešimas „Viešas

kalbėjimas“.

Vida Lebedeva Supažindinti su efektyviu

informacijos pateikimu,

įgyti viešo kalbėjimo žinių

11. 2023-03 mėn. Integruota matematikos

ir specialiųjų pratybų

pamoka 4a klasėje.

Agnita

Kazakevičienė,

Rita

Kriščiūnienė.

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose.

12. 2023-03-10 Viktorina 3-4 klasių

mokiniams „Mažasis

Lietuvos pilietis“.

Rasa

Jankauskienė,

Rūta Poderienė,

Giedrė Elvyra,

Šerpytytė, Alina

Vasiliauskienė.

Domėtis Lietuvos istorija,

didinti mokinių

motyvaciją mokytis.

Mokinių pažinimo,

kūrybiškumo,

skaitmeninės,

pilietiškumo, socialinės,

emocinės ir sveikos

gyvensenos kompetencijų

stiprinimas.

13. 2023-03 mėn. Pranešimas „Mokinių

fizinis aktyvumas.

Pramankšta patalpoje“.

Praktinis užsiėmimas

„Žaidimai kūno kultūros

pamokose“.

Lina

Ežerinskienė,

klasių mokytojos.

Įgyti praktinių įgūdžių

lavinat mokytojų

dalykines   kompetencijas.

14. 2023-03 mėn. Konsultacijų 

efektyvumas.

Alina Urbonienė Aptarti konsultacijų

mokymosi spragoms

pašalinti efektyvumą.

15. 2023-03 mėn. TMK Kengūra

(matematikos, lietuvių

kalbos, anglų kalbos,

pasaulio pažinimo).

Regina

Chockevičienė,

Vilma Eglynienė,

Renata

Ivaščenkienė,

Sigutė

Kačinskienė, Rita

Kriščiūnienė.

Ugdyti kompleksišką

požiūrį į ugdymo procesą.

16. 2023-03 mėn. Atvirų durų diena Šilutės

Žibų pradinėje

mokykloje.

Regina

Chockevičienė,

Rita

Kriščiūnienė,

Ligita

Tautvydienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Pristatyti Šilutės Žibų

pradinę mokyklą

būsimiems pirmokams.
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17. 2023-04 mėn. Integruota anglų kalbos ir

lietuvių kalbos pamoka

„Vaisiai ir daržovės“ 2c

klasėje.

Vida Lebedeva,

Alina

Vasiliauskienė.

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose.

18. 2023-04-07 Integruota lietuvių

kalbos, pasaulio

pažinimo ir dailės

technologijų pamoka

„Velykė žemę atrakino“.

Regina

Chockevičienė,

Vilma Eglynienė.

Gerinti pamokos

organizavimo kokybę.

Įdomiau pateikti

mokomąją medžiagą.

19. 2023-04 mėn. Integruota lietuvių kalbos

ir logopedinių pratybų

pamoka 3c klasėje

„Sudurtiniai žodžiai“.

Lina

Gutauskienė,

Sigutė

Kačinskienė.

Aiškinsis kaip sudaromi

sudurtiniai žodžiai. Rašys

sudurtinius žodžius ir

pažymės reikšmines dalis.

20. 2023-04 mėn. 2-4 klasių mokinių

lietuvių kalbos,

matematikos, pasaulio

pažinimo diagnostinių

testų vykdymas.

Rita

Kriščiūnienė,

Alina Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokinių pažangos

stebėjimas. Rezultatų

palyginimas.

21. 2023-05 mėn. Integruota matematikos,

pasaulio pažinimo ir

anglų kalbos pamoka 4a

klasėje

Renata

Ivaščenkienė,

Rita

Kriščiūnienė.

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose. 

22. 2023-05 mėn. 2-4 klasių mokinių

lietuvių kalbos,

matematikos, pasaulio

pažinimo diagnostinių

testų rezultatų analizė.

Rita

Kriščiūnienė,

Alina Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Aptarti testų rezultatus.

Išsiaiškinti dažniausiai

mokinių daromas klaidas,

numatyti jų taisymo

galimybes.

23. 2023-06 mėn. Konsultacijų

efektyvumas

Alina Urbonienė Aptarti konsultacijų

mokymosi spragoms

pašalinti efektyvumą.

24. 2023-06 mėn. Pradinių klasių mokytojų

ir mokytojų dalykininkų

mokymosi grupių

Kolegialaus grįžtamojo

ryšio organizavimas,

ataskaitų rengimas.

Alina Urbonienė Aptarti stebėtas pamokas.

Įvardinti stipriąsias ir

tobulintinas pamokos

organizavimo sritis.

25. 2023-06 mėn. Integruoto ugdymo diena

„Vasaros spalvos“ 1d, 2d,

3b, 4a, 4b, 4c klasėse.

Regina

Chockevičienė,

Vilma Eglynienė,

Lina

Ežerinskienė,

Rita

Kriščiūnienė,

Rūta Poderienė,

Ligita

Tautvydienė.

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose.

26. 2023-06 mėn. Praktinių studijų dienų

organizavimo aptarimas

Alina Urbonienė Analizuoti, ar mokiniai

geba teorines žinias

pritaikyti praktikoje.



4

27. 2023-09 mėn. Metodinės grupės

posėdis: „Ilgalaikių,

klasės vadovo planų,

neformaliojo ugdymo

programų analizė ir

aptarimas“; „Kolegialaus

grįžtamojo ryšio

organizavimas“.

Rita Kriščiūnienė Aptarti mokytojų

parengtus ilgalaikius

dalykų, klasės vadovo

planus, neformaliojo

ugdymo programas.

28. 2023-10 mėn. Integruota anglų kalbos ir

pasaulio pažinimo

pamoka 3b klasėje.

Renata

Ivaščenkienė,

Rasa

Jankauskienė.

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose.

29. 2023-10 mėn. 2-4 klasių mokinių

lietuvių kalbos,

matematikos, pasaulio

pažinimo diagnostinių

testų užduočių ruošimas

koncentruose, testavimas.

Rita

Kriščiūnienė,

Alina Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokinių pažangos

stebėjimas. Rezultatų

palyginimas.

30. 2023-11 mėn. Iššūkiai ir galimybės

dirbant pagal atnaujinto

ugdymo programas.

Elena Šarkienė,

Alina Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Aptarti, kaip sekasi dirbti

pagal atnaujintas pradinio

ugdymo programas.

31. 2023-11 mėn. 2-4 klasių mokinių

lietuvių kalbos,

matematikos, pasaulio

pažinimo diagnostinių

testų rezultatų analizė.

Rita

Kriščiūnienė,

Alina Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Aptarti testų rezultatus.

Išsiaiškinti dažniausiai

mokinių daromas klaidas,

numatyti jų taisymo

galimybes.

32. 2023-11 mėn. Integruota šokio ir

lietuvių kalbos pamoka

3b klasėje.

Rasa

Jankauskienė,

Jurgita

Žemaitaitienė. 

Didinti mokinių

motyvaciją, skatinti

mokinių kūrybiškumą ir

aktyvų dalyvavimą

pamokose.

33. 2023-11 mėn. Tarpmokyklinė viktorina

„Žiniukų varžytuvės“.

Renata

Ivaščenkienė,

Rasa

Jankauskienė,

Rita

Kriščiūnienė,

Daiva

Šarlauskienė.

Skatinti mokinių

tautiškumą, pilietiškumą,

patikrinti turimas žinias,

suteikti naujos

informacijos. Mokinių

pažinimo, kūrybiškumo,

skaitmeninės,

pilietiškumo, socialinės,

emocinės ir sveikos

gyvensenos kompetencijų

stiprinimas.

34. 2023-12 mėn. Konsultacijų

efektyvumas

Alina Urbonienė Aptarti konsultacijų

mokymosi spragoms

pašalinti efektyvumą.

35. 2023-12 mėn. Mokyklos mokytojų

metodinės grupės

ataskaitos už 2023 metus

rengimas.

Rita Kriščiūnienė Analizuoti metodinę

veiklą
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36. 2023-12 mėn. Metodinės veiklos

planavimas 2024

metams.

Metodinės

grupės

pirmininkas

Skatinti domėjimąsi

švietimo ir metodinėmis

naujovėmis. Plėtoti

profesinį, dalykinį

mokytojų

bendradarbiavimą.

_________________________________



                                                                                                                                                                                              Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                                                                                                  2023 metų veiklos plano

                                                                                                                                                                                              5 priedas

2023 METŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo

programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

1. Plėtoti mokytojų kompetencijas organizuojant įtraukujį ugdymą.

2. Vykdyti sveikos gyvensenos, asmens higienos, saugaus elgesio prevencinę veiklą.

3. Teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pagalbą, konsultacinę pagalbą, programų pritaikymo,

netinkamo elgesio, pamokų lankomumo, mokinių saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

4. Užtikrinti kokybišką švietimo programų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagal poreikius ir gebėjimus,

efektyvinti pagalbą kiekvienam.

              5. Ugdyti mokyklos bendruomenės socialines emocines kompetencijas.

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi, vykdytojai

Prevencinio darbo veiklos kryptis

1. Pamoka „Lytinis brendimas pradinukams“ 4-tų klasių mokiniams. 2023-01 mėn. Loreta Romanovienė

2. Pamoka „Gražios šypsenos paslaptis“ 1-ų klasių mokiniams. 2023-02 mėn. Loreta Romanovienė

3. Pamoka „Maisto detektyvai“ 3-ių klasių mokiniams. 2023-02 mėn. Loreta Romanovienė

4. Pamoka „Vaistai ir buitinė chemija“ 2-3-ių klasių mokiniams. 2023-03 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

5. Pamoka „Vaistai ir buitinė chemija“ 4-tų klasių mokiniams. 2023-04 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

6. Konkursas „Cigarečių dūmuose pilki vaiduokliai slepiasi“ 3-ių klasių

mokiniams.

2023-04 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

7. Pamoka „Pasitikime vasarą saugiai“ 1-ų klasių mokiniams. 2023-05 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

8. Pamoka „Taisyklinga laikysena“ 2-ų klasių mokiniams. 2023-05 mėn. Loreta Romanovienė

9. Pamoka „Pradinuko asmens higiena“ 1-ų klasių mokiniams. 2023-09 mėn. Loreta Romanovienė
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10. Pamoka „Saugau savo širdelę“ 3-ių klasių mokiniams. 2023-09 mėn. Loreta Romanovienė

11. Pamoka „Renkuosi pats. Kodėl neverta rūkyti? 2-3-ių klasių mokiniams. 2023-10 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

12. Pamoka „Renkuosi pats. Kodėl neverta rūkyti?“ 4-tų klasių mokinimas. 2023-11 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

13. Pamoka „Sveikatai palanki mityba. Mitai ir faktai“ 2-ų klasių mokiniams. 2023-11 mėn. Loreta Romanovienė

14. Pamoka „Paspaudus šaltukui“ 1-ų klasių mokiniams. 2023-12 mėn. Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė.

15. Pamoka „Išgelbėk draugą“ 3-ių klasių mokiniams. 2023-12 mėn. Loreta Romanovienė

16. Patyčių prevencijai klasių valandėlės 4-ų klasių mokiniams „Mokausi

suprasti, atjausti ir padėti“.

2023-10 mėn. Aušra Ivanovė

Švietimo pagalbos teikimo veiklos kryptis

1. Individualios konsultacijos mokytojams ugdantiems specialiųjų ugdymosi

poreikių turinčius mokinius

Visus metus Lina Gutauskienė, Aušra Ivanovė, Agnita

Kazakevičienė, Daina Macijauskienė, Ilona

Vaitiekaitienė.

2. Pasitarimas-konsultacija mokytojams dėl švietimo pagalbos teikimo

mokiniams ir dokumentų pildymo (poreikio įvertinimo anketų, programų

pritaikymo, individualaus ugdymo plano ir t. t.).

2023-01 mėn. Agnita Kazakevičienė

3. Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiai: „Specialiųjų ugdymosi

poreikių turinčių mokinių I, II pusmečių ugdymosi pasiekimų aptarimas“;

„Individualizuotų ir pritaikytų programų I, II pusmečiui aptarimas“;

„Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašų

aptarimas“; „Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir kalbėjimo

sutrikimų, sąrašų aptarimas“; „Švietimo pagalbos mokiniui specialistų

tvarkaraščių suderinimas“.

2023-01 mėn.,

2023-06 mėn.,

2023-09 mėn.

Ramunė Vaidilienė

4. Pamokėlės būsimiems pirmokams. 2023-06-12–17 Ramunė Vaidilienė

5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių individualaus ugdymo ir

pagalbos planų aptarimas.

2023-09 mėn. Agnita Kazakevičienė, Ramunė Vaidilienė.

Saugios ir palankios ugdymosi aplinkos kūrimo veiklos kryptis

1. Pagalbos priemonių mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo

(slenkstinio) lygmens, stokojantiems mokymosi motyvacijos, turintiems

elgesio, adaptacijos problemų, planavimas ir organizavimas.

Rekomendacijų mokytojams, tėvams teikimas. 

Pagal poreikį Ramunė Vaidilienė

2 3-4 klasių mokinių tyrimas „Ar moku gyventi sveikai?“. 2023-03 mėn. Lina Gutauskienė, Daina Macijauskienė.

3. Pasaulinės Dauno sindromo dienos minėjimas. 2023-03-20 Lina Gutauskienė, Aušra Ivanovė, Daina

Macijauskienė.
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4. Metodinė diena Klaipėdos Litorinos mokykloje. 2023-04 mėn. Agnita Kazakevičienė, Ramunė Vaidilienė.

5. Pasaulinės autizmo dienos minėjimas. 2023-04-02 Lina Gutauskienė, Aušra Ivanovė, Daina

Macijauskienė, Agnita Kazakevičienė, Ilona

Vaitiekaitienė.

6. Pranešimas būsimų pirmokų tėvams „Mokinio pasirengimo mokyklai

lygio svarba sėkmingam ugdymuisi“; Traksėdžių Šilojų mokyklos

direktoriaus pranešimas „Mokinių, turinčių intelekto sutrikimų, ugdymo

galimybės specialiojoje mokykloje“.

2023-06 mėn. Ramunė Vaidilienė

7. Pranešimas mokinių tėvams „Psichologinis atsparumas, kaip stiprinti ir

apsaugoti vaikus“.

2023 m. mėnuo

tikslinamas

Aušra Ivanovė

8. Filmo „Juodas balionas“ peržiūra ir aptarimas. Švietimo pagalbos

specialistų pranešimas „Aplinkos įtaka įvairiapusių raidos sutrikimų

turintiems mokiniams“.

2023-10 mėn. Agnita Kazakevičienė, Ilona Vaitiekaitienė.

9. Pasitarimas su Šilutės lopšelių-darželių priešmokyklinio ugdymo

pedagogais dėl pirmokų adaptacijos Šilutės Žibų pradinėje mokykloje.

2023-11 mėn. Ramunė Vaidilienė

10. Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariato bendruomenės

pareigūnės Jurgitos Kaktienės paskaita 1-ų klasių mokiniams „Keliauju į

mokyklą“.

2023-09 mėn. Daina Macijauskienė

11. Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariato bendruomenės

pareigūnės Jurgitos Kaktienės paskaita 1-4t ų klasių mokiniams „Kaip

nenukentėti nuo pirotechnikos gaminių šventiniu laikotarpiu“.

2023-12 mėn. Daina Macijauskienė

12. Tauragės apskrities Šilutės rajono policijos komisariato bendruomenės

pareigūnės Jurgitos Kaktienės paskaita 4 tų klasių mokiniams „Policijos

pareigūno profesija“.

2023-10 mėn. Daina Macijauskienė

Socialinio emocinio ugdymo veiklos kryptis

1. Mokinių socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas klasių valandėlių

metu: 2-ų klasių mokinimas „Ką daryti kai pykstu?“; 3-ių klasių

mokiniams „Mokausi atpažinti ir valdyti savo emocijas“ .

2023-03 mėn.,

2023-04 mėn.

Aušra Ivanovė

2. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės

paskaita mokinių tėvams „Užauginkime sveiką vaiką?“.

2023-04 mėn. Ramunė Vaidilienė

3. Kūrybiniai terapiniai užsiėmimai mokytojams: „Pasakų terapija.

Kūrybinės saviraiškos ir fantazijos vystymas“; „Neurografika. Savo

stiprybių atradimas ir plėtojimas“.

2023-01 mėn.,

2023-06 mėn.

Aušra Ivanovė
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4. Viktorina specialiųjų ugdymosi poreikių, turintiems mokiniams kartu su

Traksėdžių Šilojų mokyklos mokiniais „Moki žodį – žinai kelią“.

2023-10 mėn. Agnita Kazakevičienė, Ilona Vaitiekaitienė.

____________________________________



 Šilutės Žibų pradinės mokyklos

   2023 metų veiklos plano

  6 priedas

2023 METŲ UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Eil.

Nr.

Priežiūros

objektai

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojai Kur bus

aptariama

1. Mokyklos 

dokumentacija.

Elektroninio dienyno

administravimas.

Visus

metus.

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Individualiai,

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Neformalaus švietimo

elektroninis dienynas.

Visus

metus.

Alina

Urbonienė

Individualiai,

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Logopedo, specialiojo

pedagogo elektroninis

dienynas.

2023-06

mėn., 2023-

09 mėn.

Ramunė

Vaidilienė

Individualiai,

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Namų darbų

tikslingumas, krūvis.

Vykdant

elektroninio

dienyno

priežiūrą.

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Ilgalaikių teminių planų

kokybė.

2023-02

mėn., 2023-

09 mėn.

Alina

Urbonienė

Individualus

aptarimas.

Individualizuotų,

pritaikytų programų

kokybė.

2023-01

mėn., 2023-

09 mėn.

Ramunė

Vaidilienė

Individualus

aptarimas.

Metodinės grupės

dokumentacijos kokybė.

2023-04

mėn., 2023-

11 mėn.

Alina

Urbonienė

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Mokinių asmens bylos. 2023-10

mėn., 2023-

06 mėn.

Alina

Urbonienė

Individualus

aptarimas.

2.

Pamokų

stebėjimas ir

aptarimas.

Mokinių praktinių

gebėjimų ugdymas,

plėtojant turimas ir

įgyjant naujas

kompetencijas.

Pagal

pamokų

stebėjimo

planą.

Elena

Šarkienė,

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

Klasės vadovo planų

kokybė. Klasių

valandėlių stebėjimas. 

2023-01

mėn., 2023-

09 mėn.

Elena

Šarkienė,

Alina

Urbonienė.

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

3. Mokinių

pasiekimai, 

Mokinių pasiekimų

vertinimo fiksavimas 

Visus

metus, kartą

Alina

Urbonienė, 

Individualus

aptarimas.
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vertinimas,

fiksavimas.

elektroniniame dienyne.  per savaitę. Ramunė

Vaidilienė.

NMPP 4 klasėse

vykdymas.

2023-01

mėn., 2023-

02 mėn.

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Metodinės

grupės

posėdyje,

Mokytojų

tarybos

posėdyje.

4. Mokinių pamokų  lankomumo kontrolė. 2023-01

mėn., 2023-

06 mėn.

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

5. Neformaliojo

vaikų švietimo

organizavimas.

Neformaliojo vaikų

švietimo programų

kokybė.

2023-02

mėn., 2023-

09 mėn.

Alina

Urbonienė

Individualus

aptarimas.

Neformaliojo vaikų

švietimo organizavimo

kokybė.

Visus

metus.

Alina

Urbonienė

Mokyklos

mokytojų 

tarybos

posėdyje.

6. Mokytojų praktinės veiklos vertinimas. Pagal

mokytojų ir

pagalbos

mokiniui

specialistų

2023-2025

metų

atestacijos

programą.

Alina

Urbonienė,

Ramunė

Vaidilienė.

Mokytojų

atestacijos

komisijos

posėdyje.

7. Mokytojų tarybos posėdžiuose priimtų

nutarimų įgyvendinimas.

2023-11

mėn.

Alina

Urbonienė

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

8. Mokinių priežiūros ir saugumo

užtikrinimas pertraukų metu.

Visus

metus.

Pagal

Mokinių

priežiūros ir

saugumo

užtikrinimo

tvarkaraštį.

Alina

Urbonienė

Individualus

aptarimas.

9. Švietimo pagalbos specialistų: logopedo,

psichologo, specialiojo pedagogo,

socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo

švietimo pagalbos teikimas specialiųjų

ugdymosi poreikių mokiniams.

2023-09

mėn., 2023-

03 mėn.

Ramunė

Vaidilienė

Mokyklos

mokytojų

tarybos

posėdyje.

_______________________________



                                                                                                            Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                2023 metų veiklos plano

                                                                                                            7 priedas

2023 METŲ SAUSIO-GEGUŽĖS MĖNESIŲ PAMOKŲ STEBĖJIMO PLANAS

Eil.

Nr. 

Vardas, pavardė Klasė Laikotarpis Grįžtamasis

ryšys

Pamokos stebėjimo

tikslai

1. Daiva Šarlauskienė

Genė Dirmontienė

Laima Stonienė

Lina Ežerinskienė

1a

1b

1c

1d

2023-02

mėn., 2023-

03 mėn.,

2023-05

mėn.

Individualiai

sutartu laiku

M
o
k
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ių
p
ra

k
ti

n
ių

g
eb

ėj
im

ų
u
g
d
y
m

as
p
lė

to
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n
t
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s
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o
m
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s.

P
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s

o
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as
 a
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iž

v
el

g
ia

n
t 

į 
m

o
k

in
ių

 g
eb

ėj
im

u
s.

2. Giedrė Elvyra Šerpytytė

Rasa Jankauskienė

Alina Vasiliauskienė

Rūta Poderienė

2a

2b

2c

2d

2023-02

mėn., 2023-

03 mėn.,

2023-05

mėn.

Individualiai 

sutartu laiku

3. Daiva Balčytienė

Vilma Eglynienė

Sigutė Kačinskienė

3a

3b

3c

2023-02

mėn., 2023-

04 mėn.,

2023-05

mėn..

Individualiai 

sutartu laiku

4. Rita Kriščiūnienė

Regina Chockevičienė

Ligita Tautvydienė

4a

4b

4c

2023-02

mėn., 2023-

03 mėn.,

2023-05

mėn.

Individualiai 

sutartu laiku

5. Lina Ežerinskienė 1d Pagal

poreikį

Individualiai 

sutartu laiku

Pagalba jaunam

specialistui

6. Audronė Denisevičienė Tikybos mokytoja

M
o
k
in

ių
p
ra

k
ti

n
ių

g
eb

ėj
im

ų

u
g
d
y
m
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p
lė

to
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n
t

į 
m

o
k
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ėj
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u
s.

7. Jurgita Žemaitaitienė Šokio mokytoja

8. Giedrė Pocienė,

Reminta Stoškuvienė

Muzikos mokytojos

9. Renata Ivaščenkienė,

Vida Lebedeva

Anglų kalbos mokytojos

10. Lina Gutauskienė Logopedė

M
o
k
in

ių
p
ra

k
ti

n
ių

g
eb

ėj
im

ų
u
g
d
y
m

as

p
lė

to
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t
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m
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ir
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y
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n
t
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s

k
o
m

p
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ci
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11. Aušra Ivanovė Psichologė

12. Agnita Kazakevičienė Specialioji pedagogė

13. Daina Macijauskienė Socialinė pedagogė

14. Ilona Vaitiekaitienė Specialioji pedagogė-logopedė

_________________________________



                                                                                                           Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                           2023 metų veiklos plano

                                                                                                           8 priedas

2023 METŲ BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Tikslas. Siekti, kad mokyklos biblioteka taptų patraukliu informacijos centru ir

dalyvautų ugdymo procese, padėdama įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus.

Uždaviniai:

1. Populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei.

2. Bibliotekoje organizuoti literatūrines parodas, skirtas rašytojų jubiliejams paminėti,

rengti parodas skirtas atmintinoms datoms ir šventėms paminėti, organizuoti veiklas, skatinančias

mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų bei bendrųjų kompetencijų ugdymą.

3. Sudaryti tinkamas sąlygas mokinių saviraiškai ugdyti.

4. Ugdyti mokinių skaitymo kultūrą.

5. Prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos, stiprinti lietuvių kalbos motyvaciją.

Priemonės Data Vykdytojas

I. Darbas su knygų ir vadovėlių fondu

Naujų vadovėlių registracija ir jų apskaita.

Pirmokų supažindinimas su bibliotekos darbo

tvarka ir fondais.

Edukacinės pamokos „Atrask knygutę“

(informacinės gebėjimų pamokos kaip susirasti

informacijos bibliotekoje).

2023-09 mėn.

2023-09 mėn.

Bibliotekininkė.

Pirmokai.

Dokumentų tvarkymas. 2023-09 mėn. Bibliotekininkė

Vadovėlių išdavimas mokytojams ir priėmimas

saugoti.

2023-09 mėn.,

2023-06 mėn.

Bibliotekininkė

Gautų leidinių peržvalga ir registracija. Gavus leidinius Bibliotekininkė

Naujų knygų pristatymas klasėse. Gavus naujas

knygas

Bibliotekininkė, klasių

vadovai.

Sanitarinė diena, skirta bibliotekos vidaus

darbams. Suplyšusių knygų tvarkymas.

Mokinių atostogų

metu

Bibliotekininkė

Grožinės, informacinės literatūros užsakymas. Pagal poreikius ir

galimybes

Bibliotekininkė

Metinės ataskaitos rengimas ir pristatymas

Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos

skyriui.

2023-01-13 Bibliotekininkė

Metinės ataskaitos rengimas ir pristatymas

mokyklai.

2023-12 mėn. Bibliotekininkė

Vadovėlių paklausos tyrimas ir jų užsakymas. 2023-03 mėn. Bibliotekininkė

Remiantis programinių kūrinių sąrašu, nurašyti

pasenusias, praradusias aktualumą,

neatitinkančias ugdymo programų turinio

knygas.

Per mokslo metus Bibliotekininkė

Mobilios bibliotekos rengimas iš mokinių

dovanotų knygų.

2023-02 mėn.,

2023-04 mėn.

Bibliotekininkė

II. Darbas su skaitytojais.
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Skaitytojų perregistravimas, naujų skaitytojų

registracija, jų supažindinimas su bibliotekos ir

skaityklos taisyklėmis.

2023-01 mėn.,

2023-09 mėn.

Bibliotekininkė

Akcija „Padovanok knygą mokyklos mobiliajai

bibliotekai“.

2023-02 mėn.,

2023-05 mėn.

Bibliotekininkė

Akcija „Ar nepamiršai grąžinti bibliotekai

knygą?“.

2023-05 mėn. Bibliotekininkė

Pirmokų supažindinimas su biblioteka, jos

taisyklėmis, knygelių priežiūra.

2023-09 mėn. Bibliotekininkė

Skaitytojų konsultavimas, pasirenkant

literatūrą, bei individuali pagalba mokiniams,

renkantis informaciją savarankiškam

mokymuisi, duotai temai.

Nuolat Bibliotekininkė

Mokinių pilietinė iniciatyva Laisvės gynėjų

dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija...“

(mokinių piešiniai).

2023-01 mėn. Bibliotekininkė, 1-4

klasių mokiniai.

Pažintinė pamoka bibliotekoje: Šarlis Pero

–literatūrinės pasakos pradininkas.

2023-01-12 Bibliotekininkė, 3 klasių

mokiniai.

Kovo 11-oji. Informacinė pamoka „Kuo skiriasi

dvi Lietuvos Nepriklausomybės dienos?“.

2023-03 mėn. Bibliotekininkė, 4 klasių

mokiniai.

Gėrio pažinimo medžiai „Savaitė be patyčių“ –

įdomiausias kūrinys parodėlei.

2023-03 mėn. Bibliotekininkė, 3 klasių

mokiniai.

Akcija suplyšusių knygų radimas ir „gydymas“. 2023-04 mėn. Bibliotekininkė,

savanoriai iš visų klasių.

Popietė su 2-okais „Skaitau „Lututę“, sužinau

daug naujo“ (populiarinti žurnalą).

2023-04 mėn. Bibliotekininkė, 2 klasių

mokiniai.

Akcija tikslu prisidėti prie lietuvių kalbos

sklaidos „Perskaityk knygą ir rekomenduok

draugams“.

2023-05 mėn. Bibliotekininkė,

mokytojai ir mokiniai.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena:

įdomiausios knygos rinkimai, diskusijos tikslu

stiprinti lietuvių kalbos motyvaciją.

2023-05-07 Bibliotekininkė, 1-4

klasių mokiniai.

„Ačiū Mokytojui...“, portretas ir ketureilis

mokytojai.

2023-10-05 Bibliotekininkė, 1-4 kl.

mokiniai.

Pasakų popietės bibliotekoje: „Svečiuose pas

pasakų bobutę“.

2023-10 mėn. Bibliotekininkė, 1 klasių

mokiniai.

Tarptautinė tolerancijos diena. Akcija „Ar esi

tolerantiškas?“.

2023-11 mėn. Diskusijos su 4 klasių

mokiniais

Ar tikrai viską žinai apie Kalėdas?. 2023-12 mėn. Mokytojos ir 1-4 klasių

mokiniai

Akcija „Padovanok mokyklai knygą“. 2023-12 mėn. Bibliotekininkė

III. Teminės parodos.

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena. Piešinių

paroda.

2023-01-13 Bibliotekininkė, 2-4

klasių mokiniai.

Mokyklai – 30. 2023-03 mėn. 4 klasių mokiniai

Popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo

dienai paminėti.

2023-02-16 Bibliotekininkė, 3c klasės

mokiniai.

Žiema, žiema lauk iš kiemo. Užgavėnių veikėjų

piešinių ekspozicija.

2023-02 Mokyklos bendruomenė
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Lietuviškos knygos šviesa „Knygnešių takais“. 2023-03-16 Bibliotekininkė

Tarptautinė vaikų knygos diena. Didinti lietuvių

kalbos prestižą, aptarti knygutę „Gamtos metų

ratas“ ir pamokyti kaip skaitymui naudoti

programėlę.

2023-04-02 Bibliotekininkė, 3 klasių

mokiniai

Piešiu svajonių vasarą... 2023-05 mėn. 1-4 klasių mokiniai

IV. Stendai.

Ar nepamiršai per vasarą? „Šepečio prašymas“. 2023-09 mėn. Bibliotekininkė

Esu ne tik skaitytojas, bet ir dailininkas

„Iliustruoju perskaitytą knygą“.

2023-10 mėn. Bibliotekininkė,

4 klasių mokiniai

Lietuvos valstybės atkūrimo diena stende. 

Kovo 11-osios atspindžiai stende.

2023-02-16

2023-03-11

Bibliotekininkė

Bibliotekininkė

Pasaulinės gyvūnų globos dienai paminėti.

Piešinių ekspozicija „Mano gyvūnėlis“.

2023-10-04 Bibliotekininkė, 1-4

klasių mokiniai.

Naujų knygų eksponavimas „Naujos knygos“. Nuolat Bibliotekininkė

Rudens spalvų paletė „Tėviške keliauja ruduo“.

Kalėdiniai linkėjimai, piešiniai.

2023-11 mėn.

2023-12 mėn.

Bibliotekininkė, 1-4

klasių mokiniai.

V. Savišvieta. Profesinis tobulinimasis.

Dalyvavimas bibliotekininkų metodinės grupės

veikloje ir seminaruose.

Pagal planą Bibliotekininkė

Bendradarbiavimas su kitų mokyklų

bibliotekininkais literatūros kaupimo, vadovėlių

tvarkymo, kaupimo ir komplektavimo

klausimais.

Nuolat Bibliotekininkė

______________________________



                                                                                                                Šilutės Žibų pradinės mokyklos

                                                                                                    2023 metų veiklos plano

                                                                                                                9 priedas

2023 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Data Renginio pavadinimas Atsakingas

Visus metus

2023-01 mėn.

2023-03 mėn.

2023-10 mėn.

Integruoto ugdymo veikų ciklas „Gyvenu

sveikai“:

-Sveikatiados projektas.

-Sveikatingumo diena „Drąsūs. Stiprūs.

Vikrūs.“.

-3-4 klasių mokinių tyrimas „Ar moku gyventi

sveikai?“.

-Tarpklasinės 3-4 klasių kvadrato varžybos.

-Sveikos mitybos diena.

-Kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis mano

lėkštėje“.

-Popietė-viktorina „Sveiki vaikai – sveika

ateitis“ 1-4 klasių mokiniams.

-Tarptautinis projektas „Europos mokyklų

sporto diena“.

-Olimpinis mėnuo.

Daiva Balčytienė, Regina

Chockevičienė, Vilma

Eglynienė, Sigutė

Kačinskienė, Daina

Macijauskienė, Loreta

Romanovienė, klasių

mokytojos.

2023-01-11–13 Renginių ciklas sausio 13-osios įvykiams

paminėti:

-Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva,

nes liudija“.

-Piešinių paroda Laisvės gynėjų dienai

paminėti.

Renata Ivaščenkienė, Nijolė

Ivaščenko, Rita

Kriščiūnienė.

2023-03-03 Amatininkų diena: Kaziuko mugė. Išlaidos,

pajamas, pelnas.

Regina Chockevičienė

2023-03 mėn. Mokyklos bendruomenės šeimų sporto šventė. Daiva Balčytienė, Rasa

Jankauskienė, Sigutė

Kačinskienė, Reminta

Stoškuvienė, Alina

Vasiliauskienė.

2023-04 mėn. Velykinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų

paroda „Velykų stebuklas“.

Daiva Balčytienė, Sigutė

Kačinskienė.

2023-04-01 Kompiuterinių atvirukų paroda „Velykų

spalvos“.

Renata Ivaščenkienė, Rita

Kriščiūnienė.

2023-05-01 Kompiuterinių atvirukų paroda „Tau, mano,

mamyte“.

Renata Ivaščenkienė, Rita

Kriščiūnienė.

2023-05 mėn. Abėcėlės šventė ,„Raidė raidei ranką tiesia“. Giedrė Pocienė, Reminta

Stoškuvienė, 1 klasių

mokytojos.

2023-05 mėn. Respublikinis projektas „Dainuojanti mokykla-

dainuojanti klasė“.

Regina Chockevičienė, Rita

Kriščiūnienė, Giedrė

Pocienė, Reminta

Stoškuvienė.

2023-05 mėn. Muzikinis choreografinis spektaklis „Coliukė“. Rita Kriščiūnienė, Jurgita
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Žemaitaitienė.

2023-06 mėn. Mokyklos bendruomenės šventė „Žibų

spinduliukai“.

Renata Ivaščenkienė, Giedrė

Pocienė, Reminta

Stoškuvienė, Jurgita

Žemaitaitienė, 1-3 klasių

mokytojos.

2023-06-07 Integruoto ugdymo diena „Pasitinkant vasarą“. Vilma Eglynienė, Renata

Ivaščenkienė, Rita

Kriščiūnienė, Rūta

Poderienė, Ligita

Tautvydienė.

2023-06 mėn. Ketvirtokų išleistuvės. Mokslo metų

užbaigtuvės.

4-tų klasių mokytojos,

Reminta Stoškuvienė.

2023-09 mėn. Renginių ciklas skirtas mokyklos jubiliejui

„Mokyklai 30“:

-Rugsėjo 1-osios šventė – Šilutės Žibų pradinės

mokyklos 30-metis.

-Renginiai skirti mokyklos jubiliejui pažymėti.

Elena Šarkienė, Daiva

Balčytienė, Lina

Gutauskienė, Nijolė

Ivaščenko, Renata

Ivaščenkienė, Sigutė

Kačinskienė, Vida

Lebedeva, Daina

Macijauskienė, Alina

Urbonienė, Ramunė

Vaidilienė.

2023-09-26 Europos kalbų diena. Renata Ivaščenkienė, Vida

Lebedeva.

2023-10-01 Muzikos diena. Reminta Stoškuvienė

2023-10 mėn. Akcija skirta gyvūnų globos dienai paminėti

„Gera rūpintis draugu“.

Daina Macijauskienė,

Loreta Romanovienė.

2023-12 mėn. Kalėdinių renginių ciklas „Po balto angelo

sparnu“:

-Adventinis angelų pasveikinimas.

-Popietė Pamario senjorų namuose

„Apgaubkime vieni kitus Kalėdų gerumu“.

-Kalėdinių eglučių šventė – teatro ir menų

diena „Kalėdų belaukiant“.

-Kompiuterinių piešinių paroda „Žiemos

stebuklai“.

-Mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų

paroda „Pirmoji snaigė“.

-Adventinis renginys „Kalėdų stebuklai“.

Daiva Balčytienė, Regina

Chockevičienė, Audronė

Denisevičienė, Vilma

Eglynienė, Renata

Ivaščenkienė, Sigutė

Kačinskienė, Rita

Kriščiūnienė, Reminta

Stoškuvienė.

_______________________________
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