ATNAUJINTA TEISINĖ BAZĖ ŠALIES LYGMENYJE

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas.
Geros mokyklos koncepcija.
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos
kokybės įsivertinimo metodika.
Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos.
Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinis veiksmų
planas.
Kokybės kultūros plėtros veiksmų planas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo
rekomendacijos.
Pedagogų rengimo, kvalifikacijos , veiklos vertinimo, atestacijos ir
kvalifikacijos tobulinimo kaitos kryptys.
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo pakeitimai.

MOKYKLOS LYGMENYJE
2015 – 2016 M.M.

Prevencinių programų integracijos vykdymo tvarka.
Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Po ąžuolėliu‘‘.
Pažangos vertinimo ir pasiekimų tvarkos aprašo atnaujinimas.
Individualios mokinio pažangos vertinimo ir susitarimų su mokinio
tėvais nuostatos.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimo aplankas.

2016 – 2017 M.M.
NUMATOMŲ DOKUMENTŲ (PROJEKTŲ) RENGIMAS.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo atnaujinimas, aktualizuojant
individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą ir konsultacinę
pagalbą tėvams.
Lauko edukacinių erdvių ugdymo (si) rekomendacijos.
Ugdomojo proceso stebėsenos tvarka.
Veiklos kokybės įsivertinimo kriterijai ir susitarimų tvarka.
Prevencinės veiklos ir krizių valdymo planas.
Deklaracija dėl mokinio saugaus kelio į/iš mokyklos ir namus.
Į STEAM orientuoto ugdymo rekomendacijų ir priemonių plano
parengimas.

2016 – 2017 M.M. PRIORITETINĖS VEIKLOS
VALSTYBĖS LYGMENYJE
Individuali kiekvieno mokinio pažanga.
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas mokant visų dalykų.
Žemus mokymosi pasiekimus tepasiekiančių mokinių skaičiaus
mažinimas ir pasiekiančiųjų aukštesnius pasiekimus skaičiaus
didinimas.
Pamokos veiksmingumo didinimas.
Visiems bendros naujos lietuvių kalbos ir literatūros programos
įgyvendinimas.
Kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų rengimas orientuojantis į
svarbias Lietuvos švietimo sritis.
Mokyklų ir savivaldybių pažangos ataskaitų skelbimas.
Ministerijos sutarčių su savivaldybėmis, savivaldybių – su
mokyklomis dėl mokinių pasiekimų gerinimo sudarymas.

MOKYKLOS LYGMENYJE
SUSITARIMO PAGRINDU, 2016 – 2017 M.M.
1 tikslas. Kūrybiška ugdymo (si) bendruomenė, kurios siekis –
aukščiausios kokybės ugdymas.
1.1. Kurti edukacines sąlygas ir vykdyti į STEAM orientuoto
ugdymo veiklas pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose.
Mokant gamtos, technologijų, matematikos pradinio ugdymo
pakopoje ir orientuojantis į ugdymo sritis priešmokyklinio ugdymo
pakopoje, remtis probleminiu tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudarant
mokiniams/ vaikams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika
Turimos sėkmingos patirtys : ugdymo metodų, būdų, skirtų mokinių /
vaikų gebėjimų plėtotei taikymas per patirtinį mokyma(si) mokymasis veikiant: mokomosios, edukacinės ekskursijos, projektinė
veikla, praktinės tiriamosios veiklos ir kita.
Visuomeniškai aktualios temos. Realių problemų sprendimas

Numatomos siekiamybės (1.1.) :
iki 2016 m. spalio mėn. - parengtos Į STEAM orientuoto ugdymo
rekomendacijos, priemonių planas. Jų parengimas vykdomas
metodinėse grupėse. Formalizuojama teminiuose planuose.
Kuriama edukacinė aplinka: iki 2017m. II ketvirčio 60 proc. atnaujinta
ugdymo bazė vidaus patalpose, iki 2017m. III ketvirčio 50 proc.- lauko
edukacinės erdvės.
Integracinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.
Neformaliojo ugdymo veiklos, skiriamos STEAM plėtrai (jaunieji
matematikai, tyrėjai, loginiai žaidimai, finansinis raštingumas ir kita).
Partnerystė su socialiniais partneriais STEAM ugdymo srityse.

Numatomos siekiamybės (1.1.) :
Materialiųjų išteklių pritraukimas STEAM mokymui/ ugdymui.
STEAM veiklos analizės rezultatų panaudojimas mokyklos –
darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ strateginiam planui tobulinti.
Informacijos apie STEAM veiklas pateikimas bendruomenei
(viešai skelbiama STEAM ugdymo stiprinimo kryptis; STEAM
ugdymo veiklų viešinimas internetiniame puslapyje. STEAM
ugdymo kokybės klausimai svarstomi savivaldos lygmenyje).
Numatoma patirtys: visi mokytojai per 2016 – 2017 m.m. yra
patobulinę kompetencijas dėl integruoto turinio, medijų ir
informacinio raštingumo.
Tėvų švietimas ir galimi mokymai dėl medijų ir informacinio
raštingumo pagal susitarimus.
Vykdomi kvalifikaciniai partnerystės projektai dėl integruoto
turinio visose ugdymo pakopose 2017m. , 2 ketvirtis.

1.3. Toliau kurti ir sisteminti veiklas dėl dėl mokinio (vaiko) ugdymo
pridėtinės vertės nustatymo. Jas formalizuoti įstaigos norminiuose
dokumentuose.
Numatomos siekiamybės (1.3) :

parengsime ir įgyvendinsime mokinio/ vaiko mokymo (si) / ugdymo
(si) pagalbos modelį: mokinys – mokiniai - tėvai.
Ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus vykdysime kokybinę
analizę, aiškinantis mokinių / vaikų mokymą (si) / ugdymą (si) bei jų
pagrindu realizuosime reikalingos pagalbos teikimą.
Teiksime pedagogines konsultacijas tėvams. Vykdysime susitarimų su
tėvais refleksijas dėl individualios mokinio / vaiko pažangos.

Numatomos siekiamybės (1.3) :
ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vykdysime tėvų ir
mokytojų bendradarbiavimą, siekiant mokinio socialinių,
emocinių gebėjimų plėtros.
Vykdysime prevencinių programas, analizuosime , teiksime
informaciją tėvų bendruomenei dėl mokinio (vaiko) emocinio
saugumo .
Sieksime, kad prevencinių programų vykdyme dalyvautų
ugdytinių tėvai. Nemažiau kaip 60 proc.

1.4. Pritaikyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinį prie
dvimetės ugdymo programos: 2016 – 2017 m. - gamtos , aplinkos
pažinimas ir kalba , 2017 – 2018 m. – matematinis raštingumas ir
aplinkos pažinimas.
Numatomos siekiamybės (1.4.) :
vykdoma kokybinė analizė dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų( tėvų anketavimas, tiriamoji veikla ugdymo
grupių bendruomenėse, grįžtamoji refleksija savivaldos
institucijose ne rečiau kaip du kartus per metus.
Sukurta edukacinė bazė dėl gamtamokslio ugdymo.
Per 2016 – 2017 m.m. sukurta edukacinę aplinka dėl skaitymo
gebėjimų ugdymo.
40 proc. ugdomųjų veiklų vykdoma atviros ugdymo grupės
metodu.

2 tikslas. Vystyti mokyklos aplinkos saugumo ir patogumo naudoti
sąlygas.
2.1. Nustatyti naujas ir įgyvendinti pradėtas veiklas dėl veiksmingo
mokyklos fizinės aplinkos objektų saugumo ir patogumo.
Numatomos siekiamybės ( 2.1.) :
Teritorijos pritaikymas saugiam mokinių (vaikų) at (iš) vykimui į/iš
mokyklą (os): mašinų stovėjimo aikštelės įrengimas pagal rajono
savivaldybės finansuojamą projektą. 2016 metų, 4 ketvirtis.
Iki 2017m. 2 ketvirčio baigti įrengti lauko ,,Bendro kiemo‘‘ edukacinies
zonas.
2017m. 2 ketvirtį pradėti darbus dėl lauko sporto ir judrios veiklos zonų
įrengimo.
Iki 2017 m. kovo mėn. parengti deklaraciją dėl mokinio saugaus kelio
į/iš mokyklos ir namus. Deklaracijos rengime dalyvauja virš 70 proc.
mokinių tėvų.

Tęsti pradėtus darbus, vadovaujanti susitarimais, kūrybinį darbą, derinant
su atsakomybe už rezultatus - būti mokykla- darželiu ,,Ąžuoliukas‘‘,
kuris yra įdomaus mokymosi/ ugdymosi ir gerų draugų vieta.
Ugdytinių socialinių ir patirtinių gebėjimų plėtra atviros klasės ir
ugdymo grupės principu.
Vystyti esamus ir kurti naujus partnerystės ryšius tarptautiniu lygmenyje,
kurti naujus – rajono ir šalies lygmeniu.
Plėtoti turimą renginių organizavimo ir vedimo aukšta kultūrą. Aktyvaus
poilsio lauke plėtra. Edukacinių erdvių naudojimosi programos ,,Bendro
kiemo idėja‘‘ veiksmingas įgyvendinimas.
Komandinis darbas su mažesniu vaikų skaičiumi- grupėmis, išnaudojant
mokytojų- specialistų ugdymo pagalbas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pakopose.
Tobulinti vadovų ir mokytojų anglų kalbos gebėjimų plėtrą nuo
individualaus mokymosi iki mokymosi mokyklos lygmenyje.
Erasmus+KA2 tarptautinis dviejų metų projektas „Children Tell the
HiStory“.

„KAS YRA MODERNI MOKYKLA?
KURIOJE VYKSTA NEPERTRAUKIAMAS UGDYMO PROCESAS, TEIKIANTIS TOKIĄ
ŠVIETIMO KOKYBĘ, DĖL KURIOS MES VISI SUSITARIAME. KUR SAUGŪS IR MODERNŪS
JAUČIASI VISI: MOKINIAI, MOKYTOJAI, ADMINISTRACIJA, TĖVAI.“ (DAIVA
DRUNGILIENĖ)

