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ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 M.
STRATEGINIS TIKSLAS: užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.
2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI:
1. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti.
2. Plėtoti tikslines partnerystes.
2020 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI:
1.1. Planingai naudoti įvairių edukacinių aplinkų ir šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes ugdymo(si) procese.
1.2. Atnaujinti ir plėsti mokyklos išorines edukacines erdves.
1.3. Aktyviai dalyvauti progimnazijos rekonstrukcijos projektuose.
2.1. Aktyvinti fizinio aktyvumo veiklų partnerystes progimnazijos ir socialinių partnerių erdvėse.
2.2. Efektyvinti kūrybinių partnerysčių veiklas.
2.3. Plėtoti tarptautinius partnerystės ryšius.
2.4. Plėtoti partnerystės ryšius mikrorajone.

II. 2020 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
TIKSLAS:
1. Modernizuoti aplinką, skatinančią mokytis, dirbti, tobulėti
Uždavinys
1.1. Planingai naudoti
įvairių edukacinių
aplinkų ir šiuolaikinių
technologijų
teikiamas galimybes
ugdymo(si) procese

Veikla
Pamokose naudojamos EDUKA, EMA
pratybos, skaityklė „Vyturys“,
progimnazijos „Klimato stotelė“ (jutiklių
rinkinys TECHNOLINE MA10050)

Vykdytojai
Dalykų mokytojai

Laikas
Visus metus

Mokomasis – pažintinis projektas
,,Šikšnosparnis“

Metodinė taryba

Visus metus

Integruotos ( lietuvių – istorijos, lietuvių –
dailės, muzikos – lietuvių, anglų – IT,
lietuvių – geografijos), atviros dalykų
pamokos ,,Pamoka kitaip“ .
Visų humanitarinių - meninių dalykų ir
integruota IT 7-os klasės programa
Šiaulių miesto 6-8 klasių mokinių
geografijos olimpiada (I, II turas)
Šiaulių miesto 5-8 klasių gamtos mokslų –
biologijos olimpiada (I, II turas)
Šiaulių miesto 6-8 klasių mokinių
matematikos olimpiada (II turas)
G. Dindienės geografinių žinių konkursas
Tarptautinis
matematikos
konkursas
,,Kengūra-2020“
Šiaulių miesto 8 klasės mokinių chemijos
olimpiada
Šiaulių miesto 7–8 klasių mokinių istorijos

Metodinių grupių
pirmininkai

Iki gegužės mėn.

Artūras Gedminas

Vasaris, kovas

Irma Radvilė

Vasaris, kovas

Dalia Narkienė
Rima Vitkauskienė
Artūras Gedminas
Rima Vitkauskienė

Kovas
Balandis
Kovas

Irma Radvilė

Balandis

Ina Rimkuvienė

Balandis

Laukiamas rezultatas
Visi mokytojai naudoja informacines ir
komunikacines technologijas. IKT
priemonės padės mokiniams gilinti dalyko
žinias, mokiniai ugdymo proceso metu
įgys informacinės komunikacinės
kompetencijas kaip kompiuterinio
raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų
orientuotis informacijos pasaulyje,
vertybinių nuostatų visumą
Mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas,
100 proc. jų dalyvavimas edukacinėse
veiklose
50 % pedagogų ves atviras pamokas,
dalinsis gerąja praktika, bendradarbiaudami
mokysis iš savo patirties, tobulės jų
kūrybiškumas, tobulins profesinę
kompetenciją. Pamokose mokiniai sieks
geresnių mokymosi rezultatų
Mokėjimo mokytis, dalykinių, iniciatyvumo
ir kūrybingumo kompetencijų ugdymas.
Didėja mokymosi motyvacija, ugdoma
lyderystė

olimpiada
Taikomojo dizaino konkursas vaikams
„Nusipiešk sau kojinytes“
Šiaulių miesto Microbit programavimo
turnyras 2-8 klasių mokiniams
IT konkursas mokykloje "Greičiausias
teksto rinkėjas"1 – 8 klasių mokiniams
Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis Žemė“

1.2.Atnaujinti ir
plėsti mokyklos
edukacines erdves

1.3. Aktyviai
dalyvauti
progimnazijos
rekonstrukcijos
projektuose

Kristina
Juodeikienė
Kristina
Juodeikienė
Kristina
Juodeikienė
Irma Radvilė
Realinių dalykų
metodinė grupė

Balandis
Balandis
Gegužė
Rugsėjis

Gamtamokslinis ugdymas - projektas
„Auginu, prižiūriu, grožiuosi“
Projektas „Mini Kneipo takas“

Pradinių klasių
mokytojai
Romas Senkus
Vita Ravkienė

Visus metus

Dalyvavimas nacionaliniame konkurse
„Edukacinių erdvių kūrimas 2020“

Romas Senkus
Vita Ravkienė

Visus metus

Dalyvavimas socialinių partnerių
projektuose, siūlymų teikimas
Klasių aprūpinimas IKT bei metodinėmis
priemonėmis

Progimnazijos
bendruomenė
Romas Senkus
Pedagogai

Esant galimybei

Dalyvavimas ES fondų konkursuose

Romas Senkus
Progimnazijos
taryba
Progimnazijos
taryba

Visus metus

Kitų struktūrinių fondų paramos
ieškojimas

Visus metus

Visus metus

Visus metus

Mokytojų dalykinių kompetencijų
tobulinimas, mokymosi ir dalinimosi
patirtimi strategija kelia mokinių
komunikavimo bei kūrybingumo
kompetencijų lygį
Visi 1-4 klasių mokiniai augins, prižiūrės,
grožėsis sukurtu alpinariumu
Integruoti sveikatą skatinančių mokyklų ir
gamtosauginių mokyklų programų nuostatas
į bendrąjį ugdymą
Įrengtas gimnastikos kompleksas,
šikšnosparnių buveinė, inkilų siena Žaliojoje
klasėje. Išorinė progimnazijos edukacinė
erdvė papildyta Mažaisiais architektūros
elementais (akmuo, medis, metalas) ir
informaciniais stendais
Bus surasti 1-2 nauji socialiniai partneriai ir
jų ugdomos programos
Inovatyvi aplinka didins mokinių
mokymosi motyvaciją, skatinamas mokinių
ir mokytojų kūrybiškumas naudojant
skaitmenines technologijas vidinėse ir
išorinėse. Paruoštos dvi mobiliosios
planšečių, nešiojamų kompiuterių,
mikrokompiuterių platformos
Bendros pastangos kuriant progimnazijos
aplinką
Papildomai gautos projektų lėšos
progimnazijos materialinei bazei stiprinti

Dalyvavimas socialinių partnerių
projektuose, siūlymų teikimas

Progimnazijos
bendruomenė

Esant galimybei

Jurgita Mačikunytė

Balandis - gegužė

Europos
Judumo
savaitė.
(Bendradarbiaujame su l/d ,,Bangelė“)

Sandra Barškietė
Realinių dalykų
metodinė grupė

Rugsėjis

Edukaciniai užsiėmimai Šiaulių ,,Aušros“
muziejuje, Rėkyvos bibliotekoje, Rėkyvos
kultūros namuose, ŠPRC, plaukimo
mokykloje „Delfinas“

Pradinių klasių
mokytojai

Visus metus

Mokytojų ir mokinių dalyvavimas
renginiuose su l/d „Bangelė“
Klasių valandėlių vedimas įvairiose
erdvėse (naujų formų paieška)
Pažintinės išvyka ,,Keliauju...“ 5-8 klasių
mokiniams

Pradinių klasių
mokytojai
Klasių vadovai

Visus metus

2020 m. bendri projektai

TIKSLAS:
2. Plėtoti tikslines partnerystes.
2.1 Aktyvinti fizinio
aktyvumo veiklų
partnerystes
progimnazijos ir
socialinių partnerių
erdvėse.

Tarpmokyklinės futbolo
klasių mokiniams

varžybos

5-8

Sveikatinimo renginys ,,Sveikatiada“,
,,Mankštinamės visi“, varžytuvės (1-8
klasių mokiniai)
Turizmo diena (su nakvyne), išvyka į
Tytuvėnų regioninį parką.
Edukacinis užsiėmimas ,,Tamsos klajūnai"

Klasių vadovų
metodinė grupė

Visus mokslo
metus
2020 birželis,
rugsėjis

Klasių vadovai
Sandra Barškietė

2020 gegužė

Ina Rimkuvienė
Irma Radvilė

2020 birželis

Aktyvaus laisvalaikio skatinimas.
Pažinimo, komunikavimo kompetencijų
ugdymas
100 proc. progimnazijos mokinių dalyvaus
Judumo savaitėje. Asmeninių, socialinių,
komunikavimo,
iniciatyvumo
ir
kūrybingumo kompetencijų ugdymas
Kiekvienam mokiniui bus sudaryta galimybė
patirti įvairius mokymosi būdus ir formas,
išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo
įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose
(mokykloje, bibliotekose, gamtoje ir kt.)
Nuolatinis bendradarbiavimas su l/d
„Bangelė“ bendruomene
Mokinių kūrybiškumo, komunikavimo,
pažini-mo kompetencijų ugdymas
Galimybė mokiniams patiems pamatyti savo
kraštą, ugdyti pažinimo, bendravimo,
komunikavimo kompetencijas
Susipažinimas su pirmosios pagalbos priemonėmis, fizinis aktyvumas, kūrybiškumas,
bendravimas ir bendradarbiavimas
5-8 klasių mokiniai daugiau sužinos apie
nakties gyventojų - šikšnosparnių kasdienybę. Aplankys ir susipažins su
Tytuvėnų miestelio perlu - vienu įdomiausių
ir didžiausių XVII- XVIII a. Lietuvos
sakralinės architektūros kompleksų Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų
karalienės bažnyčios ir bernardinų
vienuolyno ansambliu

2.2. Efektyvinti
Edukaciniai užsiėmimai Šiaulių ,,Aušros“
kūrybinių partnerysčių muziejuje, Rėkyvos bibliotekoje, ŠPRC,
Šiaulių universitete
veiklas.
STEAM veiklos, 1-4 klasių mokinių
projektas OPA „Profesinis informavimas
ankstyvajame amžiuje“

Dalykų mokytojai

Visus metus

Kuriama palanki ugdymosi aplinka,
tenkinami mokinio individualūs poreikiai

Realinių dalykų
metodinė grupė
Pradinių klasių
mokytojai

Visus metus

Projektas ,,Gimnazisto diena“ gimnazijose

8 klasės vadovas

Vasaris - gruodis

UK koordinatorius
Klasių vadovai
Dalykų mokytojai

Visus metus

Edukacinis užsiėmimas P. Višinskio
bibliotekoje VASARIO 16 – oji –
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO
DIENA
Susitikimas su Lietuvos sąjudžio dalyviu,
seimo nariu A. Gumuliausku, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai
Gamtos ir istorijos stovykla Tytuvėnų
regioniniame parke

Ina Rimkuvienė
Realinių dalykų
metodinė grupė

Vasaris

100 proc. 1-4 klasių mokinių gilins žinias
apie profesijas, jų įvairovę, tobulins
bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas, įgis praktinių įgūdžių.
80 proc. 5-8 klasių mokinių susipažins su
įvairiomis profesijomis, tobulins socialines
kompetencijas, bendravimo įgūdžius, įgis
praktinių žinių. Progimnazija - STEAM
mokyklų tinklo narė
Visi progimnazijos aštuntokai apsispręs dėl
tolimesnio mokymosi
5-10 % mokinių tėvų organizuos ugdymo
proceso veiklas (padės vesti pamokas,
valandėles, renginius, organizuoti SKU
veiklas ir pan)
Pilietiškumo, bendravimo įgūdžių ugdymas

Ina Rimkuvienė
Irma Radvilė

Kovas

Pilietiškumo, bendravimo įgūdžių ugdymas

Ina Rimkuvienė
Irma Radvilė

Birželis

Europos dienai skirti renginiai

Irma Radvilė
Realinių dalykų
metodinė grupė
Irma Radvilė
Realinių dalykų
metodinė grupė
Vida Daukšienė
Klasių vadovai

Gegužė

Asmeninių, socialinių, komunikavimo,
iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų
ugdymas
Pilietiškumo, bendravimo įgūdžių ugdymas

Birželis

Pilietiškumo, bendravimo įgūdžių ugdymas

Tėvų įtraukimas į
organizavimo veiklas

ugdymo

proceso

Šiaulių miesto renginiai, skirti Gedulo ir
vilties dienos paminėjimui
Advento renginys Rėkyvos bažnytėlėje
„Pripildykim širdis Kalėdine dvasia“

2020 gruodis

Tautiškų, kultūrinių, religinių tradicijų
puoselėjimas. Bendravimas ir

Kūrybinės
dirbtuvėlės
,,Velykinė
kompozicija“, ,,Kalėdinis burbulas“ 1-8
klasių mokinių tėveliams

Aušra Mikulienė
Klasių vadovai

2020 balandis,
gruodis

Dalyvavimas
Šviečiamosios
gyvulininkystės programoje ,,Augink,
rūpinkis, mylėk“ (II modulis)

Ilona Kievišienė
Inga Grigelienė
Rūta
Dambrauskienė
Ilona Kievišienė
Ina Rimkuvienė

Visus metus

Kūrybinių darbų – maketų paroda
„Lietuvos piliakalniai“ Šiaulių miesto
PUG, 1-8 klasių mokiniams iš antrinių
žaliavų
Dalyvavimas kitų institucijų
inicijuojamuose prevencinėse programose,
akcijose

Rima Vitkauskienė
Soc. pedagogė
Alma Girdvainienė

Nuolat, pagal
gaunamus
pasiūlymus

Organizuoti prevencines paskaitas
progimnazijos mokiniams

Soc. pedagogė
Alma Girdvainienė

Pagal poreikį

Prevencinė programa „Gyvai“ 5-8 klasėse

Soc. pedagogė
Alma Girdvainienė
Klasių vadovai

Visus metus

Stiprinti programos „Antras žingsnis“
vykdymą ugdant socialines kompetencijas

1-4 klasių
mokytojai

Visus metus

Sandra Barškietė
Klasių vadovai
Dalykų mokytojai

Visus metus

Programa ,,Sveika mokykla“

Sausis-balandis

bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir
bendruomenės nariais.
Kūrybiškumas,
tautinių
tradicijų
puoselėjimas, etnokultūra, bendravimas ir
bendradarbiavimas,
komunikavimo,
pažinimo kompetencijų ugdymas
Visi
2
klasės
mokiniai
dalyvaus
Šviečiamosios gyvulininkystės programos
veiklose ir projektuose
Aktyviai, inovatyviai veikia progimnazijos
mokiniai ir mokytojai, pritraukdami
bendraminčius iš kitų miesto mokyklų,
ugdo pasididžiavimą savo pasiekimais
Bendradarbiavimas su kitomis
institucijomis, įtraukiant tėvus, didins
mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto,
traumatizmo atvejų, spręsis žalingų įpročių
pasireiškimo atveju, problema)
Lavės mokinių socialinės emocinės
kompetencijos, plėsis prevencinių žinių
bagažas
Vadovaujantis metodine programos
medžiaga, bus ugdoma mokinių atsakomybė
už savo elgesį.
Mokiniai įgys būtinus socialinius gebėjimus,
reikalingus norint išvengti žalingų įpročių ir
destruktyvaus elgesio
Sukurta saugi vaiko aplinka, ugdoma
atsakomybė už savo elgesį.
Mokytojai praves veiklas apie problemų
sprendimą, parengs atmintines ir atliks
veiklų refleksiją
Įgyvendinant programas, dėmesys skiriamas
progimnazijos bendruomenės narių
pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną
ugdymui, padedant vaikams formuoti

2.3. Plėtoti
tarptautinius
partnerystės ryšius.

Dalyvavimas Gamtosauginių mokyklų
programoje

Romas Senkus
Dalykų mokytojai

Visus metus

Pradinių klasių mokiniai dalyvavimas ES
ir valstybės remiamose programose
,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo
skatinimo programa“
Bendradarbiavimas su Lietuvos
tautodailininkų sąjunga (Šiaulių skyrius)

Pradinių klasių
mokytojai
Sandra Barškietė

Visus metus

Romas Senkus
Ilona Lukavičienė

Visus metus

Rita Ramonienė

Visus metus

Progimnazijos
bendruomenė
Rita Ramonienė
Rima Vitkauskienė
Nijolė Bacienė

Visus metus

Klasių vadovai
Dalykų mokytojai

Visus metus

Tarptautinis anglų kalbos projektas
“Healthy Way of Living”. Edukacinių
užsiėmimų virtualioje erdvėje On-line
ciklo tęsinys su mokiniais iš JAV
Portlando miesto
Dalyvavimas socialinių partnerių iš
Lichtenšteino projekte, siūlymų teikimas
„Erasmus+“ programos projektas
„Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas
Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose“

2.4. Plėtoti
partnerystės ryšius

Mokytojų ir mokinių dalyvavimas
renginiuose su l/d „Bangelė“

Visus metus

sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant
sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę
aplinką
100 proc. mokinių ir mokytojų dalyvauja
Gamtosauginių mokyklų programų veiklose
ir projektuose. Programa orientuoja visus
mokinius bei mokytojus į praktinę
gamtosauginę veiklą, skatina dalyvių
aktyvumą, ugdo kūrybiškumą
Visi pradinių klasių mokiniai sportuos,
bendraus, propaguos sveiką gyvenimo būdą
Pasirašyta
sutartis
su
Lietuvos
tautodailininkų sąjunga dėl švietėjiškos
veiklos tarp bendradarbiaujančių įstaigų
bendruomenių.
Vykdyti
2-3
bendri
projektai, renginiai
Mokinių įgyta nauja patirtis. 5-8 klasių
mokiniai taikys anglų kalbos žinias
praktiškai

Darbo stebėjimo ir mokymo vizitai į
užsienio šalis. Stebima mokytojų, UK
specialisto veikla. Tikimasi atrasti naujų
bendradarbiavimo ir mokymosi vieniems iš
kitų formų. UK programos įgyvendinamas
per ugdymo procesą. Mokinių karjeros
kompetencijų vertinimas ir įsivertinimas
Nuolatinis bendradarbiavimas su l/d
„Bangelė“ bendruomene

mikrorajone

Kūrybinės
dirbtuvės
bei
tradicijų
puoselėjimas šventiniu Kalėdiniu ir
Velykiniu
laikotarpiu
Rėkyvos
bendruomenei
Edukacinės veiklos Rėkyvos bibliotekoje,
skirtos Europos paveldo dienai paminėti
Klasių vadovų ir mokinių dalyvavimas
Rėkyvos seniūnijos neformaliojo ugdymo
bei progimnazijos renginiuose

Aušra Mikulienė

Visus metus

Kūrybiškumas, tradicijų puoselėjimas,
bendravimas ir bendradarbiavimas

Ina Rimkuvienė

Rugsėjis

Pilietiškumo, bendravimo įgūdžių ugdymas

Ilona Kievišienė
Klasių vadovai

Visus metus

Bendradarbiavimas su Rėkyvos seniūnijos
bendruomene; saviraiškos ir kūrybiškumo
ugdymas įvairiose veiklose

VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO, ĮVERTINIMO IR ATSKAITOMYBĖS FORMOS
Progimnazijos metinio veiklos plano kokybišką ir savalaikį įgyvendinimą užtikrina progimnazijos direktorius. Už progimnazijos
atskirų sričių veiklos tikslų kokybišką ir savalaikį įgyvendinimą atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Progimnazijos metinio veiklos plano įvertinimo formos: progimnazijos Tarybos posėdžiai, kuriuose pateikiama pusmečio ir metinės
veiklos analizė; metodinių grupių posėdžiai. Mokytojų veikla vertinama įsivertinimo metodu. Progimnazijos metinio veiklos planą
Progimnazijos tarybos nutarimu galima koreguoti.
__________________________________

