PATVIRTINTA
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
direktoriaus 2021 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. IV-3
PRITARTA
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos
tarybos 2021 m. sausio 26 d.
protokolu Nr. PR1-1
ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 M.
STRATEGINIS TIKSLAS: užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę.
2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI:
1. Ugdymo proceso, orientuoto į vaikų (mokinių) pasiekimų gerinimą, organizavimas.
2. Skatinti saugios ir tradicines progimnazijos vertybes puoselėjančios mokymo(si) aplinkos kūrimą.
2021 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI:
1.1. Diegti šiuolaikiškus ugdymo planavimo ir organizavimo modelius plėtojant technologijų ir aplinkosaugos ugdymo galimybes;
1.2. Stiprinti ugdytinių fizinę ir emocinę sveikatą;
1.3. Skatinti progimnazijos kultūros puoselėjimą ir bendruomeniškumą;
2.1. Sukurti saugią aplinką;
2.2. Plėtoti skaitmeninius ir kitus mokymo(si) išteklius.

II. 2021 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
TIKSLAS:
1. Ugdymo proceso, orientuoto į vaikų (mokinių) pasiekimų gerinimą, organizavimas.
Uždavinys
1.1. Diegti
šiuolaikiškus
ugdymo
planavimo ir
organizavimo
modelius
plėtojant
technologijų ir
aplinkosaugos
ugdymo
galimybes

Veikla
Diegti naujus ugdymo proceso
organizavimo modelius progimnazijoje
Tobulinti mokymą atsižvelgiant į
nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatus

Vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Laikas
Visus metus

Dalyko mokytojai
Metodinė taryba

Visus metus

Ugdyti mokinių informacinius ir
Dalykų mokytojai
komunikacinius gebėjimus per įvairių
dalykų pamokas
Integruoti 2–3 klasių mokinių kompiuterinį
Pradinių klasių
raštingumą ir 4 klasių mokinių
mokytojos
programavimo pagrindus
IT mokytojas
Integruoti gamtosaugą ir sveiką gyvenseną Dalykų mokytojai
1–8 klasėse į formalųjį ir neformalųjį
ugdymą

Visus metus

Projektas „Eduka Šiauliuose“:
Seminarai „Mišraus mokymosi modelio
taikymas
ugdymo
procese“,
„IKT
veiksmingas
taikymas
mokinių
motyvacijai stiprinti“, „Praktika mokymąsi
ir
bendradarbiavimą
skatinančios
mokyklos kultūros kūrimas“
Mokymai kolegoms ,,Šiuolaikiška pamoka
su išmaniuoju ekranu“
Platformos Office 365 taikymas ugdymo
procese

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Visus metus

I.Augustinas

2021 m. birželis

Direktorius
IT mokytojas

Visus metus

Laukiamas rezultatas
Derinti tradicinį, nuotolinį ir mišrų ugdymą.
Sudarytos sąlygos mokytis mokiniams,
turintiems mokymosi sunkumų, atsižvelgiant
į jų gebėjimų kompetencijas.
Visi mokiniai keliami į aukštesnę klasę su
teigiamais rezultatais.
Mokinių pagal atskirus dalykus dalyvavusių
nacionaliniame mokinių pasiekimų
patikrinime, dalis – 97 proc.
Mokiniai įgyja naujų kompetencijų. Gerėja
akademiniai pasiekimai.

Visus metus

Mokiniai tobulins IT kompetencijas,
bendravimo įgūdžius, įgis praktinių žinių.

Visus metus

Veikla orientuoja visus mokinius bei
mokytojus į praktinę gamtosauginę, sveikos
gyvensenos veiklas, skatina dalyvių
aktyvumą, ugdo kūrybiškumą.
Visi pedagogai tobulins savo kvalifikaciją –
informacinių
technologijų,
kalbines,
profesines ir asmenines kompetencijas.

Gerosios patirties sklaida tarp kolegų, IT
kompetencijų tobulinimas.
Įveiklinti nuotolinio ugdymo Office 365
platformą.

Pamokose naudojamos EDUKA, EMA
pratybos, skaityklė „Vyturys“,
progimnazijos „Klimato stotelė“, ES
projekto metų gautas gamtamokslines
mokymo priemones

Dalykų mokytojai

Visus metus

Kryptingas mokinių Skaitymo gebėjimų
ugdymas:
- Gimtosios kalbos puoselėjimo diena;
- Atidaus skaitymo konkursas (5-8 kl.);
- Renginys „Tautodailės skrynią pravėrus“;
- Integruota poezijos popietė muzikos,
lietuvių, anglų, rusų kalbomis

R. Mikučiauskienė
V. Gliaudienė
Pradinių klasių
mokytojos
R. Ramonienė
I. Rimkuvienė
N. Bacienė

2021 m. vasaris kovas

Gerosios patirties „Mokytojas mokytojui“
sklaida metodinėse grupėse
(atviros pamokos, pranešimai, metodinės
diskusijos...)
Tyrimas „Mokinių atsakingumas ir
savarankiškumas ugdymo procese“

Mokytojai

Visus metus

Visi mokytojai patobulins ugdymo proceso
valdymo ir mokinių pažangos bei pasiekimų
vertinimo kompetencijas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2021 m. balandis

Dalyko mokytojai

Visus metus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Metodinė taryba
Metodinė taryba

Visus metus

Mokytojams, klasės vadovams aptarti su
mokiniais ir jų tėvais kiekvieno mokinio
mokymosi pasiekimų lūkesčius, mokinius
mokyti valdyti savo laiką, prisiimti
atsakomybę už mokymosi planavimą ir
vykdymą.
Mokinių dalyvavimas mokomųjų dalykų
olimpiadose, konkursuose, varžybose,
parodose. Identifikuojami gabiausi mokiniai
ir teikiama kryptinga dalykinė pedagoginė
pagalba.
Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir
rekomendacijas, priimti nutarimus dėl
progimnazijos veiklos tobulinimo, ugdymo
organizavimo.
Geresni mokymosi rezultatai, brandesnė

Didinti mokinių atsakingumą ir
savarankiškumą ugdymo procese

2 srities „Ugdymasis ir mokinių patirtys“
2.3. temos „Mokymosi patirtys“ vertinimas
Skaitymo įgūdžių lavinimas įvairių dalykų

Visus metus

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
Skaitymo gebėjimų tobulinimas pagal
pradinio ugdymo programą ir tekstai 5-8
kl. keliomis skirtingomis kalbomis
(lietuvių k., rusų k., anglų k.).
Mokinių įgyta nauja patirtis, skatinimas
skaityti knygas visų dalykų pamokose.

pamokose
Tradicinio ir nuotolinio ugdymo
privalumai ir trūkumai. Gairės ateičiai
1.2. Stiprinti ugdytinių Gamtamokslinis ugdymas - projektas
„Auginu, prižiūriu, grožiuosi“ (tulpės,
fizinę ir emocinę
uogos)
sveikatą
Projektas „Mini Kneipo takas“

Mokytojai
Metodinė taryba

Visus metus

Pradinių klasių
mokytojai

Visus metus

Romas Senkus
Vita Ravkienė

Visus metus

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

Nuosekliai diegti socialinių emocinių
įgūdžių ugdymo ir prevencines programas į
formalųjį
bei
neformalųjį
ugdymą:
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo“, Patyčių ir
smurto prevencijos programa bei Sveikatos
ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai
bendroji programa 1–8 klasėse
Programa ,,Sveika mokykla“

Direktorius
pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai
Soc. pedagogė
Alma Girdvainienė

Nuolat, pagal
gaunamus
pasiūlymus

Sandra Barškietė
Klasių vadovai
Dalykų mokytojai

Visus metus

2 klasės mokiniai

Visus metus

Dalyvauti Mokinių
programoje

mokymo

plaukti

asmenybė.
Įdomesnė, labiau įtraukianti, motyvaciją
skatinanti veikla pamokose.
Visi 1-4 klasių mokiniai augins, prižiūrės,
grožėsis sukurtu alpinariumu.
Integruoti sveikatą skatinančių mokyklų ir
gamtosauginių mokyklų programų nuostatas
į bendrąjį ugdymą.
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.
Bendradarbiavimas su pedagogais, su
kitomis institucijomis, įtraukiant tėvus,
didins mokinių saugumą (mažės patyčių,
smurto, traumatizmo atvejų, spręsis žalingų
įpročių pasireiškimo atveju, problema).

Įgyvendinant programas, dėmesys skiriamas
progimnazijos bendruomenės narių
pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną
ugdymui, padedant vaikams formuoti
sveikos gyvensenos įgūdžius bei sukuriant
sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę
aplinką.
Visi 2 klasės mokiniai mokės plaukti,
saugiai elgsis vandenyje ir prie vandens,

Įgyvendinti visos dienos grupės projektą

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Pavaduotoja
ugdymui
VGK

Visus metus

J. Mačikunytė
S. Barškietė
S. Barškietė
Mokytojai

2021 m. vasarisbirželis
Visus metus

Efektyvi pagalba mokiniams planuojant jų
profesinę ateitį

UK specialistė
Klasių vadovai

Visus metus

Projekto „Šiaulių knygų mugė“ renginiai
„Edukacijų ir inovatyvių technologijų
mugės“ veiklose (partneris Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešosios
biblioteka)
Erasmus K3 projektas (partneriai
Lichtenšteinas, Graikija)

R. Senkus
Metodinė taryba

Visus metus

R. Senkus
R. Ramonienė

Visus metus

eTwinning projektas „Sveikas maistas
sveiki vaikai“ (Čekija, Kroatija, Rumunija,
Ispanija, Italija, Graikija, Turkija, Lenkija)

V. Tunikaitytė

Visus metus

Edukacinių užsiėmimų virtualioje erdvėje
On-line ciklo tęsinys su mokiniais iš JAV
Portlando miesto
Mokomasis – pažintinis projektas ,,Uoga“

R. Ramonienė

Visus metus

Mokytojai

Visus metus

Tenkinti gabių ir mokymosi sunkumų
patiriančių mokinių poreikius
Mokyklų iššūkis #walk15
Projektas „Sveikata visus metus 2021“

1.3. Skatinti
progimnazijos
kultūros puoselėjimą
ir bendruomeniškumą

Visus metus

gaus žinių naudingų sveikatai.
Mokinių tikslingas ir kryptingas užimtumas
mokykloje visą dieną.
Skirti konsultacines valandas pagrindinių
dalykų žinių pagilinimui; sudaryti sąlygas
mokiniams ruošti namų darbus po pamokų
progimnazijoje.
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
Visa bendruomenė sutelkta emocinės
aplinkos gerinimo idėjoms ir projektams
kurti.
Karjeros ugdymo specialistė informuos
mokinius apie tolesnio mokymosi
perspektyvas, mokiniams bus lengviau
pasirinkti profesiją.
Visi 5 – 8 kl. mokiniai parengs karjeros
planus.
Integruoti projektinę veiklą į ugdymo turinį.

Projekto dalyviai gebės padėti mokiniams
giliau pažinti save, gerosios patirties sklaida
padės visiems daugiau įgyti patirties.
Vaikai mokės ne tik sveikai maitintis, bet ir
susipažins su valgymo įpročiais projekto
partnerių šalyse, keisis sveikų užkandžių
receptais, tobulins anglų kalbos įgūdžius.
Mokinių įgyta nauja patirtis. 5-8 klasių
mokiniai taikys anglų kalbos žinias
praktiškai.
Mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas,
100 proc. jų dalyvavimas edukacinėse

veiklose.
Mokytojų ir mokinių dalyvavimas
renginiuose su l/d „Bangelė“
Mokytojų ir mokinių dalyvavimas
renginiuose su Šiaulių miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos Rėkyvos filialu
Klasių valandėlių vedimas įvairiose
erdvėse (naujų formų paieška)
Efektyvinti informacijos sklaidą apie
progimnazijos veiklą respublikos, krašto
leidiniuose, „Facebook“ paskyroje
Progimnazijos tvarką, drausmę ir
atsakomybę reglamentuojančių dokumentų
parengimas ar atnaujinimas
Gerinti progimnazijos bendruomenės
tarpusavio santykius ir mokinių savijautą
progimnazijoje

Mokytojai

Visus metus

Mokytojai

Visus metus

Klasių vadovai

Visus mokslo
metus
Visus mokslo
metus

Mokytojai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Visus metus

Metodinė grupės

Visus metus

Nuolatinis bendradarbiavimas su l/d
„Bangelė“ bendruomene.
Mokiniai tobulins iniciatyvumo ir
kūrybingumo kompetencijas, mąstys
kūrybingai, drąsiai kels idėjas
Mokinių kūrybiškumo, komunikavimo,
pažinimo kompetencijų ugdymas.
Respublikos, krašto leidiniuose atspausdinta
ne mažiau kaip 5 publikacijos.
Visų bendruomenės narių aiškūs elgesio
normų susitarimai garantuos kiekvieno
bendruomenės nario dvasinį, fizinį ir emocinį
saugumą.
Organizuoti ne mažiau kaip 3 progimnazijos
bendruomenę stiprinančius renginius:
- Velykinės dirbtuvėlės bendruomenei;
- Šeimų šventės renginiai;
- Žygis aplink Rėkyvos ežerą;
- Kūrybiniai darbai „Akmenuko širdis“

TIKSLAS:
2. Skatinti saugios ir tradicines progimnazijos vertybes puoselėjančios mokymo(si) aplinkos kūrimą.
2.1. Sukurti saugią
aplinką

Projektas „Saugios elektroninės erdvės
vaikams kūrimas“
Mokinių srautų reguliavimas pandemijos
metu,
progimnazijos
bendruomenės
aprūpinimas saugos priemonėmis

R. Senkus
V. Plechavičius
R. Senkus
R. Vitkauskienė
Ūkvedys

Pandemijos metu

Mokinių
judėjimo
reguliavimas
progimnazijos priestato statybų metu

R. Vitkauskienė

Visus metus

Visus metus

Specialios belaidės interneto prieigos sąlygų
sudarymas progimnazijoje.
Užtikrinanti valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės
sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygas.
Sukurta saugi aplinka priestato statybų metu.

2.2. Plėtoti
skaitmeninius ir kitus
mokymo(si) išteklius

Želdinių ir edukacinių erdvių perkėlimas,
gimnastikos komplekso įrengimas

R. Senkus
Ūkvedys

Visus metus

Aktyviai dalyvauti STEAM orientuotų
mokyklų tinkle: kurti ugdymo metodiką,
bendradarbiauti su STEAM švietimo ir
kitais socialiniais partneriais

R. Senkus
Metodinė taryba

Visus metus

Dalyko mokytojai

Visus metus

R. Senkus
I.Augustinas
R. Senkus
I.Augustinas
K. Tamulis
Bibliotekos vedėja
Mokytojai

Visus metus

Realinių dalykų
metodinė grupė
Pradinių klasių
mokytojai

Visus metus

Panaudoti atsinaujinančių energijos
šaltinių mokymo priemonių rinkinius
Įveiklinti STEAM robotikos liniją
Tobulinti programinę įrangąkonstruktoriai LEGO
Papildyti, atnaujinti progimnazijos
bibliotekos fondą

STEAM veiklos, 1-4 klasių mokinių
projektas OPA „Profesinis informavimas
ankstyvajame amžiuje“

Visus metus

Visus metus

Įrengus edukacines ir poilsio erdves, padidės
mokinių mokymosi motyvacija ir pagerės
ugdymo(si) sąlygos.
Parengtas STEAM ugdymo metodikos
tvarkos aprašas. STEAM kabineto aplinkos
kūrimas, aprūpinant reikiama įranga.
Bendradarbiaujančių partnerių skaičius
progimnazijoje 6-8 įstaigos.
Kuriama palanki ugdymosi aplinka,
tenkinami mokinio individualūs poreikiai.
Sukurta šiuolaikiška ir progimnazijos
poreikius atitinkanti materialinė bazė.
Bendradarbiavimas su mokytojais
atnaujinant vadovėlius ir programinę
literatūrą, kurią panaudos ugdymo procese.
100 proc. 1-4 klasių mokinių gilins žinias
apie profesijas, jų įvairovę, tobulins
bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas, įgis praktinių įgūdžių.
100 proc. 5-8 klasių mokinių susipažins su
įvairiomis profesijomis, tobulins socialines
kompetencijas, bendravimo įgūdžius, įgis
praktinių žinių. Progimnazija - STEAM
mokyklų tinklo narė

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.
__________________________________

