ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO,
PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019-12-09 ĮSAKYMU NR. V1-167,
PATIKSLINIMAS
Pagrindimas:
Šilutės r. Usėnų pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano (KK) antriesiems veiklos metams koregavimo priežastys:
1) neįvykdytos 2019-2020 m. m. numatytos veiklos susiklosčius nenumatytai situacijai – (COVID-19 pandemija). Jos perkeliamos į 2020-2021 m. m.;
2) 2020-2021 m. m. mokykloje sumažėjęs mokinių skaičius (vietoje 110 mokinių – 103 mokiniai);
3) pasikeitę mokyklos poreikiai (Mokytojų tarybos protokoliniu nutarimu).
4) patikslinti kokybiniai rodikliai, nes buvo neaiškiai ir nekonkrečiai suformuluoti.
I mokslo metams gauta 13970 €, panaudota 9365,06 €, likusios lėšos 4605,44 € bus panaudotos II mokslo metais. Iš viso II m. m. bus panaudota 17686,44
€. (4605,44 € + 13081 €). Dėl pasikeitusių kainų (prekių ir autobusų nuomos) plane keičiamos kai kurios išlaidos.
Įgyvendinant I uždavinio 1.1. veiklą:
* pradėtas, tačiau neįvykdytas projektas „Tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvos. Kultūrinis ir istorinis paveldas, iškilios asmenybės“ (suorganizuota tik
viena veikla Hugo Šojaus dvaro muziejuje Šilutėje). Projekto vykdymas nukeliamas į 2020 m. III-IV ketv.
* šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese įvykdytas tik iš dalies. Spausdintuvo, multimedija projektoriaus ir
ekrano įsigijimas nukeliamas į II mokslo metus. Vietoje numatyto Micro:bit rinkinio įsigijimo mokyklos bendruomenė mato tikslingesnį bevielio interneto prieigos
taškų įrengimą iš ŠMSM gautiems planšetiniams kompiuteriams.
* iš sutaupytų lėšų planuojama įsigyti dar 2 stacionarius kompiuterius.
* tikslinga pirkti licenciją 2021 metams mokomajai programinei įrangai MozaBook darbui su interaktyviu ekranu, įsigytu 2020 m.
* nuotolinio mokymo metu išryškėjo elektroninių pratybų ir vadovėlių nauda, kurie karantino metu buvo nemokami. Tikslinga ir toliau naudoti šias
priemones 4, 6 ir 8 kl. mokinių ugdymui.
* dėl ribojamų kontaktų pandemijos metu į II m. m. nukeliama neįvykusi mokinių skatinimo išvyka į spektaklį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto
teatre Vilniuje.
* pakeista ugdymo karjerai išvyka – mokiniai vyko į Karo laivų flotilę ir Klaipėdos profesinio mokymo centrą vietoj išvykos į Vakarų laivų statyklą
Klaipėdoje (įmonė atsisakė priimti mokinius). Kitos suplanuotos išvykos neįvyko dėl paskelbto karantino.
* sumažėjus mokinių skaičiui, tuo pačiu ir KK lėšų bei vengiant tiesioginių skirtingų klasių mokinių kontaktų, atsisakome ilgalaikių ir trumpalaikių
trumpalaikių konsultacijų, palikdami tik nuotolines konsultacijas, kurios gali būti vykdomos bet kokiomis sąlygomis.

* planuojama mokinių skatinimo išvykomis ir kitomis priemonėmis veiklą papildyti numatant finansavimą 2019-2020 m. m. įsteigtam „Šimto
dešimtukininkų“ klubui ir kt.
* sumažėjus mokinių skaičiui kai kuriose klasėse, optimaliau išvykoms naudoti mokyklinį autobusą.
Įgyvendinant II uždavinio 2.1 veiklą:
* susiklosčius naujoms aplinkybėms, mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų gilinimui vietoje mokymų apie emocinio klimato įtaką mokymui(si)
mokyklai aktualesne tapo mokinių motyvacijos gerinimo mokymosi nuotoliniu būdu tema.
* dėl pasikeitusių lektorės planų, seminaras apie kinestetinį mokymą nukeltas į II mokslo metus. Vietoj jo 2020-03-13 organizuotas seminaras „Ugdymo
proceso diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.
* dėl ribojamų kontaktų pandemijos metu į II m. m. nukeliama neįvykusi edukacinė mokytojų išvyka į Šiaulių r. Aukštelkės mokyklą – daugiafunkcinį
centrą.
Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
1. Uždavinys. Optimalių mokymosi sąlygų kiekvienam mokiniui sudarymas, atsižvelgiant į jų skirtybes.
Veikla (2.1.)

Kiekybinis rodiklis

1.1. Ugdymo proceso
tobulinimas, plačiau diegiant
patyriminį mokymą taikant
tyrinėjimo metodą projektinėje
veikloje, užsiėmimus vedant
kitose erdvėse ir vykdant
integruotus dalykinius
projektus.

Veiklose dalyvaus visi 3-10
klasių mokiniai (85 mokiniai) ir
6 mokytojai.

1.1.1. „Tarp Didžiosios ir
Mažosios Lietuvos. Kultūrinis
ir istorinis paveldas, iškilios
asmenybės“ (integruotas

9 ir 10 klasių mokiniai (19
mokinių)

Kokybinis rodiklis

Lėšų detalizavimas

Įgyvendinimo
laikotarpis

Pagerės mokinių mokymosi motyvacija,
sąlygojanti geresnius asmeninius
pasiekimus:
5-10 klasių mokinių gamtos ir socialinių
mokslų pažangumas padidės ne mažiau
kaip 1%. (socialinių mokslų vidutinis
pažymys pakils nuo 6,8 2019-2020 m.
m. I pusmetį iki 6,9 2020-2021 m. m.);
gamtos mokslų – nuo 6,0 iki 6,06).
Mokytojų darbo apmokėjimas 2020 m.
už projektų parengimą ir
III, IV ketv.
įgyvendinimą
3 žmonės x 150 € = 450 €.
Kanceliarinės priemonės

istorijos, lietuvių k. ir
etnokultūros projektas):
- Valstybės pažinimo centre;
- Lietuvos liaudies buities
muziejuje Rumšiškėse;
- Martyno Jankaus muziejuje ir
spaustuvėje Bitėnuose;
1.1.2. „Pažink Lietuvos
gamtą“ (integruotas biologijos
ir geografijos projektas):
- Aukštumalos aukštapelkėje;

5-10 klasių mokiniai (62
mokiniai)
5 ir 6 klasių mokiniai (22
mokiniai)
5 ir 6 klasių mokiniai (22
mokiniai)

- Žemaitijos nacionaliniame
parke;
- Klaipėdos universiteto
botanikos sode;
- Lietuvos jūrų muziejuje;

5-10 klasių mokiniai (62
mokiniai)
7 ir 8 klasių mokiniai (21
mokinys)
9 ir 10 klasių mokinai (19
mokinių)

- Ventės rago ornitologijos
stotyje.

3 ir 4 klasių mokiniai (23
mokiniai)

projektų įgyvendinimui
100 €.
Autobuso nuoma 600 €
Bilietai 125 €
Autobuso nuoma 450 €
Bilietai 20 €
Kelionė mokykliniu
autobusu 20 €
Mokytojų darbo apmokėjimas 2021 m.
už projektų parengimą ir
I, II ketv.
įgyvendinimą
3 žmonės x 150 € = 450 €.
Kanceliarinės priemonės
projektų įgyvendinimui
100 €.
Kelionė mokykliniu autobusu
15 €
Autobuso nuoma 320 €
Bilietai 55 €
Autobuso nuoma 240 €
Bilietai 60 €
Kelionė mokykliniu autobusu į
Klaipėdą 30 €
Bilietai 35 €
Kelionė mokykliniu autobusu
20 €

1.1.3. „Švariame pasaulyje
sveikas žmogus“ (integruotas
ekologijos ir sveikatinimo
projektas):
- Klaipėdos universitete;
- Lietuvos sporto universiteto
sporto mokslo ir inovacijų
instituto mokslinėje
laboratorijoje.
1.2.
Mokymas(is)
netradicinėse
erdvėse
netradiciniais
būdais.
Programinių literatūros kūrinių
perteikimas
mokiniams
priimtina šiuolaikine forma
netradicinėse aplinkose ir
refleksija
(spektakliai,
inscenizacijos):
- išvyka į spektaklį Klaipėdos
dramos teatre ir muzikiniame
teatre „Velnio nuotaka“.
1.3. Ugdymo proceso
modernizavimas:
1.3.1. Šiuolaikinių
informacinių ir komunikacinių
technologijų taikymas ugdymo
procese.

7 ir 8 klasių mokiniai (21
mokinys)

Autobuso nuoma 240 €

9 ir 10 klasių mokiniai (19
mokinių)

Autobuso nuoma 420 €

Veikloje dalyvauja 18
8-10 klasių mokinių.

Mokymosi už mokyklos ribų rodiklį
gerai ir labai gerai vertins bent 25 %
minėtose veiklose dalyvavusių
mokinių.
8-10 kl. mokinių lietuvių kalbos ir
literatūros pasiekimai pakils nuo 5,7 iki
5,75 (apie 1%).

Kelionė mokykliniu autobusu
į Klaipėdą 30 €

2020
ketv.

Atnaujintu informacinių
technologijų kabinetu naudosis
visi 5-10 klasių mokiniai (62
mokiniai)
Ugdymo proceso įvairinimui ir
projektinei veiklai bus
naudojama atnaujinta garso
aparatūra.

Atsiras daugiau šiuolaikinės mokymosi
paradigmos pamokų (bent 35% stebėtų
pamokų), kurios įtakos aukštesnius
mokinių pasiekimus (5-10 kl. mokinių
socialinių mokslų vidutinis pažymys
pakils nuo 6,8 iki 6,9; gamtos mokslų –
nuo 6,0 iki 6,06; informacinių
technologijų nuo 7,0 iki 7,1).

- 2 spausdintuvai IT
kabinetams 400 €
- Multimedija projektorius ir
ekranas – 620 €
- Spalvotas spausdintuvas –
400 €
- Garso aparatūra – 2500 €
- Bevielio interneto prieigos

2020 m.
III, IV ketv.

m.

III

2021 m. I ketv.

Įsigyta 13 mokytojų licencijų
(pradinio ugdymo, kalbų,
matematikos, gamtos ir
socialinių mokslų mokymui) ir
licencijos 4, 6 ir 8 kl.
mokiniams.

1.3.2. Funkcionalios,
motyvuojančios mokytis ir
dinamiškos ugdymosi aplinkos
kūrimas.

1.4. Mokinių skatinimas
išvykomis ir kitomis
priemonėmis.

Kabinetu, kuriame bus įrengtas
interaktyvus ekranas, ir
aprūpinta funkcionaliais baldais,
naudosis visi 5-10 klasių
mokiniai (62 mokiniai)
socialinių mokslų pamokų bei
netradicinių ir integruotų veiklų
metu.
3 išvykos:
- Geriausiai lankantiems ir kitaip
mokyklos vardą garsinantiems
mokiniams;

- Geriausiai besimokantiems
mokiniams ir padariusiems
didžiausią asmeninę pažangą;

Pakils mokinių pasiekimai:
6 kl. mokinių matematikos (nuo 6,14 iki
6,2) ir lietuvių kalbos (nuo 6,29 iki 6,4);
8 kl. mokinių matematikos (nuo 6,0 iki
6,15) ir lietuvių kalbos (nuo 6,92 iki
7,0).
Išaugs mokinių pasitenkinimo
naudojimosi virtualiomis aplinkomis
rodiklis ne mažiau kaip 10% (nuo 65%
iki 75%).

45% mokinių (2019-2020 m. m. buvo
40%) jausis vertinami už pasiekimus ir
pastangas moksle ir neformalioje
veikloje.
Indėlio į mokyklos vardo garsinimą ir
asmeninius pasiekimus rodiklį gerai ir
labai gerai vertins bent 40% mokinių
(buvo 37%) ir 35% tėvų (buvo 33%).

taškai 650 €
- 1 stacionarus kompiuteris –
666,44 €
- Skaitmeninės mokymosi
aplinkos (Eduka) licencijos
darbui su elektroniniais
vadovėliais ir pratybomis
mokytojams ir mokiniams –
860 €
- Licencija darbui su
interaktyviuoju ekranu
(mokomajai programinei
įrangai MozaBook) - 200 €
Funkcionalūs baldai–1500 €
Mokymo priemonės – 400 €.

2020 m. III
ketv

2021 m.
I ketv.

2020 m.
IV ketv.

Į pasirinktą spektaklį Lietuvos
nacionaliniame operos ir
2021 m.
baleto teatre Vilniuje (kelionė II ketv.
mokykliniu autobusu į Vilnių
– 120 €, bilietai – 180 €)
Į Knygų mugę LITEXPO
parodų centre (kelionė
mokykliniu autobusu į Vilnių

2021 m.
I ketv.

– 120 €, bilietai 65 €)

1.5. Kokybiškos pagalbos
mokiniams teikimas:
1.5.1. Psichologinės pagalbos
mokiniams stiprinimas.

- Konkurso „Šauniausia klasė“
nugalėtojams.

Į Žemaičių muziejų „Alka“ ir
kitus lankytinus objektus
Telšių krašte (kelionė
mokykliniu autobusu – 50 €,
lankytini objektai – 50 €)

- „Šimto dešimtukininkų klubo“
ir įvairių konkursų nugalėtojų
skatinimas

Knygos – 100 €,
Prizai – 150 €

15 grupinių tęstinių užsiėmimų
(po 3 užsiėmimus visiems klasių
kolektyvams, dalyvaus 90-100
% mokinių).
20 individualių užsiėmimų
mokiniams (dalyvaus apie 10%
mokinių, pagal poreikį).

Suteikta sisteminga ir savalaikė pagalba
mokiniams įtakos 30% 5-10 klasių
mokinių mokymosi pasiekimai pagerės
1% (lyginant 2019-2020 m. m. I-ame
pusmečio rezultatus su 2020-2021 m.
m. I-uoju pusmečiu).

1.5.2. Mokymosi konsultacijos 2. Nuotolinės individualios ir
grupinės mokymosi
konsultacijos 5-10 kl.
mokiniams
1.6. Ugdymo karjerai
Su
įvairiomis
profesijomis Lyginant mokyklos įsivertinimo ir
galimybių plėtra
susipažins 90% mokinių.
pažangos ataskaitos duomenis,
3-10 klasių mokinių.
informaciją apie tolimesnio mokymosi
ir karjeros galimybes 2020 m. 5-10 kl.
8 išvykos į darbo vietas:
mokiniai vertins 3,2 balais (2019 m.
- Klaipėdos apskrities
buvo 3,0), o 1-10 kl. mokinių tėvai 3,3

Užsiėmimus ves psichologas
750 € (15 grupinių
užsiėmimų po 50 €)
500 € (20 individualių
užsiėmimų po 25 €)

2020 m.
IV ketv.

2020 m.
III ketv.
2021 m.
I, II ketv.
2020 m.
III, IV ketv.

Iki 50 nuotolinių mokymosi
konsultacijų per mokslo
metus - 600 €.

2020-2021 m.
m.

Išvyka į Lietuvos aukštąją
jūreivystės mokyklą
Klaipėdoje
Mokykliniu autobusu – 65 €;

2020 m.
IV ketv.

2 išvykos į įmones Šilutėje

teritorijoje veikiančias įmones ar
mokymo įstaigas (3-4 ir 9-10 kl
mokiniai)

(buvo 3,1).
80% 10 klasės mokinių profesiniai
lūkesčiai atitiks jų tolimesnį
pasirinkimą.

(UAB Šilutės baldai ir AB
Šilutės Rambynas) mokykliniu
autobusu – 20 €

- Pasienio užkardas, muitinės
postus ir krašto apsaugos
tarnybas (5-6 ir 7-8 kl. mokiniai)

1 išvyka į Pagėgių pasienio
rinktinės Bardinų pasienio
2020 m.
užkardą mokykliniu autobusu IV ketv.
– 15 €;
2 išvykos į Pagėgių pasienio
rinktinės Plaškių pasienio
užkardą mokykliniu autobusu 2021 m.
– 20 €;
I, II ketv.
1 išvyka į Klaipėdos
teritorinės muitinės
Panemunės postą mokykliniu
autobusu – 10 €;
1 išvyka į Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Butigeidžio
dragūnų batalioną mokykliniu
autobusu – 65 €

Praktinių
studijų
diena
mokykloje – Profesijų diena.

Kanceliarinės išlaidos ir
prizai Protų mūšio dalyviams
– 200 €.

2020 m.
IV ketv.
Iš viso 1 uždaviniui: 15056,44 €

2. Uždavinys. Mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas ugdymosi įvairovės srityje.
Veikla (3.8. ir 3.4.)
2.1. Mokymai šiomis temomis:
- Kinestetinio mokymo(si) stiliaus taikymas
ugdyme.
- Reikalavimai šiuolaikinei pamokai: išmokimo
pa(si)matavimas ir pažangą skatinantis grįžtamasis
ryšys.
- Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas
mokantis nuotoliniu būdu.
- Patirtinio mokymo(si) galimybės.

2.2. Edukacinės mokytojų išvykos ugdymo turiniui
praturtinti ir aktualizuoti:
- Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis
centras;
- LR Seimas ir Prezidentūra.
2.3. Bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų
mokyklų, siekiant ugdymosi kokybės ir kiekvieno

Kiekybinis rodiklis

Kokybinis rodiklis

4 seminarai
mokytojų kolektyvui
90-100 % mokytojų
gilindami dalykines
ir bendrąsias
kompetencijas,
stiprins profesinį
meistriškumą,
reflektuos, taikys
praktiškai,
bendradarbiaus su
kolegomis.
80-90 % mokytojų
didesnį dėmesį skirs
vertinimo kriterijų
aiškumui ir pažangą
skatinančiam
grįžtamajam ryšiui.

Pagerėjusi mokytojų
profesinė kvalifikacija įtakos
asmeninę mokinių pažangą:
30% 5-10 klasių mokinių
2020-2021 m. m. II-ame
pusmetyje padarys
individualią pažangą ne
mažiau 0,05 balo lyginant su
I-uoju pusmečiu.

2 išvykos. Dalyvauja
80-100 % pedagogų

Užmegzti abipusiai
ryšiai su 3

Lėšų detalizavimas
1470 €

Įgyvendinimo
laikotarpis
2020-2021 m. m.

2 mokytojai taps
konsultantais kolegoms
reikalavimų šiuolaikinei
pamokai srityje.

Kelionė mokykliniu
autobusu – 60 €
Autobuso nuoma į Vilnių –
600 €
Mokytojų darbo
apmokėjimas už pranešimų

2020 m. III ketv.
2021 m. II ketv.

mokinio ūgties:
2.3.1. Atviros pamokos rajono mokyklų
mokytojams.
2.3.2. Apskritojo stalo diskusija, dalyvaujant Šilutės
r. Katyčių ir Kintų pagrindinėms mokykloms.
2.3.3. Respublikinė konferencija „Patirtinio
mokymo(si) įtaka mokinių motyvacijai ir
pasiekimams gerinti“.

rajono/šalies
mokyklomis.
5 mokytojai praves
atviras pamokas kitų
mokyklų
mokytojams.
3 mokytojai parengs
pranešimus
konferencijai.

parengimą konferencijai –
300 € (3 mokytojai po 100 €)

Kanceliarinės išlaidos ir
lankstinukai konferencijai –
200 €.

2020 m. IV ketv.
2021 m.
I, II ketv.

Iš viso 2 uždaviniui: 2630 €
Iš viso: 17686,44 €

Mokyklos direktorė

Liucija Jasevičienė

