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2019-2020 m. m. veiklos analizė
Tikslas: Mokyklos veiklos kokybės gerinimas.
I uždavinys. Organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius.
1.Mokytoja metodininkė Birutė Savickienė organizavo mokyklos 3-ų ir 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiadą. Mokyklos matematikos
olimpiadoje geriausiai sekėsi 3b Modestui Balsiui- pirma vieta (mokytoja Larisa Rimiškienė), 3c Tajui Gurevičiui- antra vieta (mokytoja Regina
Jazdauskienė), 3d Gustei Zubavičiūtei – trečia vieta(mokytoja Jolanta Budrienei), 3b Nedui Žvirždinui- trečia vieta (mokytoja Larisa Rimiškienė), 4a
Pijui Vitkevičiui – pirma vieta, Ugnei Petrulevičiūtei –antra vieta (mokytoja Zita Savickienė), 4c Nojui Vaišvilai –trečia vieta (mokytoja Dalia
Tamošauskienė), 4b Eiva Baltrušaitytė – trečia vieta (mokytoja Birutė Savickienė).
2. Pradinių klasių mokiniams bibliotekinikė Loreta Bergmanienė pravedė pamokėles ,,Popietė su rašytoju Dainiumi Kasparavičiumi“.
3. Metodinės grupės posėdyje mokytojos analizavo ir derino teminius ir NŠ planus.
4.Organizuota geriausiai besimokančių mokinių ekskursija į Nidą.
5.Mokytojos Regina Jazdauskienė ir Dalia Senkuvienė surengė piešinių konkursą ,,Aš gatvėje saugus “ .
6. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo mokyklos rengiamuose koncertuose (Rugsėjo pirmosios, Kalėdiniame koncerte)
7.Mokykloje ir mieste lankė spektaklius, koncertus (Klaipėdos jaunimo teatro edukacinį spektaklį ,,Žalioji fėja“).
8.Mokytojos Nida ir Rima vyko į edukacinę išvyką į Telšių Alkos muziejų, kur vyko patyriminis užsiėmimas ,,Žemaičių etnografinės
sodybos“.
9.Mokytoja metodininkė Nida Gudavičienė ir Rasa Daugėnienė organizavo mokykloje kūrybinių darbų konkursą „Kalėdinis sveikinimas“.
10. Pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos aktyviai dalyvavo projektuose: OPKUS, GMP, „ Antras žingsnis“.
11. Pravestos netradicinėje aplinkoje organizuojamos ugdymosi dienos – Olimpinė diena, „Mano mokykla“, ,,Apsikabinimo diena“, Sporto diena
,,Augu sveikas“, pradinių klasių mokiniai dalyvavo šokio kompozicijoje pagal M.K.Čiurlionio simfoninę poemą ,,Jūra“, ,, Lietuvos Vasario 16 -osios
nepriklausomybės dienai paminėti. Piešinių konkursas ,,Aš myliu gamtą“, edukacinės pamokos,,Kalėdų stebuklo belaukiant,“ (angeliuko iš lino
gaminimas).

12.Instrumentalistas ir kompozitorius Saulius Petreikis pradinių klasių mokiniams pravedė edukacinę pamoka ,,Senoviniai muzikos instrumentai“.
13.Mokiniai lankė muziejus, vyko į pažintines keliones po Lietuvą, Mažeikių rajoną (3a klasės mokiniai ir mokytoja Lina Čikeliovienė).
14.Vykdėme akciją ,,Parama beglobiams gyvūnams.,,Kalėdos mažiesiems draugams‘ (Nida Gudavičienė vyko su mokiniais ir tėveliais į
beglobių gyvūnelių namus).
15.Mokytojos Dalia Tamošauskienė, Zita Savickienė ir Birutė Savickienė organizavo ,,Protų mūšį“ 4 –ų klasių mokiniams mokykloje. Nugalėtojais
tapo 4a klasės komanda.
16.Mokytojos Dalia Šiaulienė, Dalia Senkuvienė, Rasa Daugėnienė, Daiva Lukšienė dalyvavo pokalbyje „Penktokų ypatumai ir skirtumai- lemiantys
veiksniai sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui dalykinėje sistemoje“ ir pristatė savo buvusius mokinius penktų klasių mokytojoms.
17. Mokytojos Dalia Tamošauskienė, Birutė Savickienė, Zita Savickienė organizavo ketvirtokų palydas į 5-ą klasę šventę.
18. Pradinių klasių metodiniame užsiėmime, tėvų susirinkimuose aptartas ir išanalizuotas Švietimo ministerijos raštas ,,Vaikų ugdymas šeimoje“,
19. Mokytoja Dalia Senkuvienė ir Dalia Tamošauskienė skaitė pranešimą „Vaiko mokymosi ypatumai“.“.
20. 24. Buvo aptarti pusmečių ir metiniai mokymosi pasiekimai bei lankomumas.
21. Mokiniai pamokose, edukacinėse išvykose, užsiėmimuose, neformaliame ugdyme atliko praktines-patirymines veiklas, mokėsi apibendrinti
rezultatus, suformuluoti išvadas.
22. Dalyvavome Europos judėjimo savaitės renginiuose, Solidarumo bėgime.
23. Priešmokyklinės grupės vaikams ir jų tėveliams organizuota Kalėdinė šventė ,, Kalėdinė pasaka ,,Vilkas ir septyni ožiukai kitaip“, edukacinė
pamoka ,,Parbėga elnias devynaragis“ Telšių muziejuje, Alkos muziejuje dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Paukščių dainų šventė“
24.Mokytoja Dalia Senkuvienė, Rasa Daugėnienė organizavo pirmokams ir jų tėveliams Abėcėlės šventę, pradinių klasių mokiniai stebėjo spektaklį
,,Kaminkrėčio istorija“.
25.Mokytojos lankėsi kursuose, seminaruose, siekė įgyti metodinės pedagoginės patirties. Įgytomis žiniomis dalinosi su kolegėmis metodinių
užsiėmimų metu:
Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika”
L. Virazerovienė ,,Nuotolinis mokymas kaip dirbti sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.
I.Filončikienė ,,Nutolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą”.
II uždavinys: Siekti individualios mokinio pažangos į ugdymo procesą inregruojant patirtinį ir patyriminį mokymą.
1. Matematikos ,,Kengūros“ konkurse 4c Deividas Jucius rajone penktas(mokytoja Dalia Tamošauskienė), 4b Eiva Baltrušaitytė rajone – trečia
vieta. 2b Jokūbas Jonušas-šeštas (mokytoja Vida Daugėnienė). Mokykloje 3c Kamila Semezenko antra vieta, Dominykas Krakys – trečia vieta
mokytoja (Regina Jazdauskienė), 1a Liucijus Paulauskas – trečia vieta.
2. Tarptautiniame informatikos ir IT konkurse ,,Bebras“ rajone 1c Vilius Vitkauskas – pirma vieta, Faustas Jogminas – antra vieta, Kajus
Viršila- ketvirta vieta ( mokytoja Rasa Daugėnienė), Tarptautiniame matematikos ,,Kengūros“ konkurse mokykloje Arijanai Joneikytei – 2 vieta,
Viliui Vitkauskui – 4 vieta, Faustui Jogminui – 5 vieta, 3d Gabija Griniūtė rajone – pirma vieta, Pocevičiūtė – antra vieta, Faustas Brazdauskas ir
Gustė Zubavičiūtė – penkti (mokytoja Jolanta Budrienė), 2c Adriana Milytė rajone – ketvirta (mokytoja Nida Gudavičienė) 4a Darija
Mažonaitė rajone – penkta.

3. Geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys 2020“ mokykloje 3d – Gabija Griniūtė – pirma vieta, Karilė Brazdauauskaitė -2 vieta, Goda
Klemanskytė, Salomėja Pocevičiūtė – trečios (mokytoja Jolanta Budrienė) 4a Gražvydas Plaipa – pirma vieta, 4c Nojus Vaišvila, 3c Klaudija
Pleinytė, 2a Viktorija Šeputytė – antra vieta. 4a Saulė Bakytė, 4c Kotryna Antanavičiūtė – trečia vieta. 3a Lėja Zakaraitė – antra vieta,
Augustė Klemenytė – trečia vieta ( mokytoja Lina Čikeliovienė), 2c Saulė Bušmaitė, Adriana Milytė, Vytautas Dakanis – pirma vieta, Jonas
Pijus Macius – antra vieta, trečia vieta – Domas Bubinas (mokytoja Nida Gudavičienė).
Tarptautiniame ,,Olimpio“ konkurse 3a mokinė Neda Alčauskaitė iš lietuvių k. ir pasaulio paž. pelnė pirmo laipsnio diplomus, iš
matematikos antro laipsnio (mokytoja Lina Čikeliovienė).
4. Kalbų (anglų k.) ,,Kengūros“ konkurse auksinius diplomus laimėjo 4c Matas Jonikas, 4a Paulina Pusvaškytė ir Gražvydas Pl aipa, 4b
Thomas Vincent Bauer, 3b Ugnė Katarskytė ( mokytoja Edita Piilberg), Matas Jonikas ( mokytoja Neringa Surplienė) Sidabrinius diplomus
laimėjo 3b Modestas Balsys, 4a Saulė Bakytė, 4b Emilijus Zamauskas, 4c Aronas Velikonis ( mokytoja Neringa Surplienė)
5. Lietuvių kalbos ,,Kengūra“ 4a Saulė Bakytė ir Ugnė Petrulevičiūtė pelnė po Sidabrinį diplomą, Gražvydas Plaipa pelnė Oranžinį
(mokytoja Zita Savickienė).
6.Mažeikių poezijos konkursą ,,Haiku Mažeikiams‘ laimėjo 4a mokinė Darija Mažonaitė ( mokytoja Zita Savickienė), Ugnė Duli nskytė ir
Paulius Pagojus (Dalia Tamošauskienė).
Mokytojos Dalia Tamošauskienė, Zita Savickienė ir Birutė Savickienė organizavo rajone ,,Protų mūšį“ 4 –ų klasių mokiniams.Nugalėtojais tapo
Kalnėnų progimnazijos komanda .

III uždavinys: Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką.
1. Gražinamos ir turtinamos klasės erdvės.
2. Organizuota Atvirų durų diena būsimiems pirmokams ir jų tėveliams.
3. Klasėse organizuojami tėvų susirinkimai, šventės.
4. Atlikta 1 – 4 klasių mokinių apklausos ,,Sveika mityba“ analizė.

2020 - 2021 m. m. pradinių klasių metodinės grupės sudėtis:
Metodinės grupės pirmininkė – Larisa Rimiškienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Nariai:
1. Budrienė Jolanta
2. Čikeliovienė Lina
3. Daugėnienė Rasa
4. Daugėnienė Vida
5. Gudavičienė Nida
6. Jazdauskienė Regina
7. Rimiškienė Larisa
8. Savickienė Birutė
9. Savickienė Zita
10. Senkuvienė Dalia
11. Stanienė Dalia
12. Šiaulienė Dalia
13. Kasputienė Rima
14. Lukšaitė – Januškienė Daiva
15. Brazienė Zina (priešmokyklinis ugdymas)
I. 2020 - 2021 m. m. pradinių klasių metodinės grupės veiklos programą rengė:
Priemones veiklos programai siūlė visi metodinės grupės nariai, programą rengė metodinės grupės pirmininkė Larisa Rimiškienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Violeta Langienė.
II. 2020 - 2021 m. m. uždaviniai:
Mokyklos tikslas: Ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
Uždaviniai:

1.Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.
2.Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.
3.Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.
4.Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.

1 uždavinys. Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.

Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Metodinės grupės posėdis dėl 2020-2021 m.
m. pradinio ugdymo programos dalykų
teminių planų, neformaliojo švietimo
programų analizės ir derinimo.
2. Pranešimas ,,Specialiųjų poreikių mokinių
ugdymas mokymo procese“.
3.
Kolegialaus bendradarbiavimo patirties
sklaida mokykloje.
Atvira muzikos pamoka 4 b klasėje tema
„Paukščiai giesmininkai“.
4. Praktinis užsiėmimas „Įvairių dailės
medžiagų ir technikų panaudojimas dailės
ir technologijų pamokose.“
5. Kolegialaus bendradarbiavimo patirties
sklaida mokykloje.
Atvira lietuvių k. pamoka 2b klasėje.
Pranešimas ,,Kaip efektyviai motyvuoti
6 vaikus“.

Vykdytojai
Violeta Langienė
Larisa Rimiškienė

Data

Laukiami rezultatai

2020-08-28

Sudaryta metodinės veiklos
programa

Daiva
2021-04-21
Lukšaitė – Januškienė
Mokytoja metodininkė 2021-03-19
Larisa Rimiškienė

Gerės pamokų kokybė, mokytojos
dalinsis savo gerąja patirtimi.
Tobulins įgytas žinias, kurias
panaudos sėkmingai, kūrybingai
vedant pamokas.

Mokytoja metodininkė 2020-11-19
Nida Gudavičienė

Pasidalins savo gerąja patirtimi su
kolegėmis.

Vyr. mokytoja Dalia
Šiaulienė

2021- 04 -29

Pasidalins savo gerąja patirtimi su
kolegėmis .

Vyr. mokytoja Zita
Savickienė

2020-10-21

Didės mokinių motyvacija
mokytis.

Pastabos

7.

8
9

Pravesti kultūrinei pažintinei veiklai skirtas
pamokas netradicinėse aplinkose. Projektinės
dienos:
 Sveikatos diena “Augu sveikas“;
 Diena su knyga;
 Edukacinė diena Mažeikių rajone;
 Kalėdos- stebuklų metas.
 Pavasario linksmybės.
 Projektin4 diena ,,Profesijų ABC“
 Pažintinė edukacinė kelionė po
Lietuvą.

Pradinių klasių
mokytojos
Larisa Rimiškienė
Pradinių klasių
mokytojos
Larisa Rimiškienė
Inga Steponavičienė

2020-10-13
2020-10-06
2020-11 mėn.
2020-12-(10-11)
2021-04-(5-6 d.)
2021-03-30 mėn
2021-05-31

Pamokų priežiūra ir jų aptarimas.
Lankyti dalykinius seminarus, skirtus
pradinių klasių mokytojoms.

Violeta Langienė
Larisa Rimiškienė

Visus metus
Visus metus

Vaikai daugiau dėmesio skirs
savo gyvenamajai aplinkai,
mokysis bendrauti ir
bendradarbiauti, daugiau dėmesio
skirs sveikai aplinkai ir savo bei
kitų sveikatai.

Gerės pamokų kokybė.
Aukštesnė kvalifikacinė
kategorija, kompetencijos
augimas.

2 uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Geriausiai besimokančių 3- 4 klasių mokinių
ekskursija.
2. Šaškių varžybos mokykloje ir rajone.

3.
4.

2020/2021 m. m. pirmojo pusmečio mokinių
pasiekimų analizė.
Akademinių žinių konkursas 4 –ų klasių
mokiniams ,,Protų mūšis“ mokykloje.

Vykdytojai

Data

3- 4 klasių mokytojos

2020-10-27

Lina Čikeliovienė

2021-04-14

Violeta Langienė

2021-02-09

Dalia Tamošauskienė
Zita Savickienė
Birutė Savickienė

2021-02-05

Laukiami rezultatai
Didės mokinių motyvacija siekti
geresnių mokymosi rezultatų.
Gabieji mokiniai parodys savo
gebėjimus, patirs mokymosi
sėkmę.
Atkreips dėmesį į ugdymo
kokybę, sieks geresnių rezultatų.
Didės mokinių mokymosi
motyvacija, noras domėtis
supančiu pasauliu, plėsis akiratis;

Pastabos

5.

Meninio skaitymo konkursas 0- 4 klasių
mokiniams.

Zita Savickienė

6.

Mokyklos 4-ų klasių matematikos olimpiada. Birutė Savickienė

2021- 02- 04

7.

Dalyvavimas tarptautiniuose „Kengūros“,
„Olimpio“ konkursuose.

Zita Savickienė
Jolanta Budrienė
Birutė Savickienė

Pagal gautus
kvietimus

8.

Dailyraščio konkursas 1-3 klasių mokiniams.

Zita Savickienė

2021-03-29

9.

Dalyvavimas nacionaliniame mokinių
raštingumo konkurse.
„Mažasis diktantas“ mokykliniame etape.

Zita Savickienė

2021- 03-31

10.

Rajoninis akademinių žinių konkursas 4 –ų
klasių mokiniams ,,Protų mūšis“ .

2021- 02-12

11.

Dailės ir keramikos konkursas „Aš myliu
gamtą“.

Dalia Tamošauskienė
Zita Savickienė
Birutė Savickienė
Nida Gudavičienė

12.

4 –ų klasių mokinių nacionalinio pasiekimų
patikrinimo rezultatų aptarimas.

13.

Palydėtuvių į 5-ą klasę šventė.

14.

Šeimos diena mokykloje.

Violeta Langienė
Larisa Rimiškienė
4 –ų klasių mokytojos
Lina Čikeliovienė
Larisa Rimiškienė
Regina Jazdauskienė
Jolanta Budrienė
Zita Savickienė
Birutė Savickienė

2021- 03-26

2021-03-16

2021-05 -20

Mokiniai parodys savo gebėjimus,
paaiškės kandidatai į rajoninį
meninio skaitymo konkursą.
Gabieji mokiniai parodys savo
gebėjimus, paaiškės kandidatai į
rajoninę matematikų olimpiadą.
Gabieji mokiniai parodys savo
gebėjimus, patirs mokymosi
sėkmę.
Gabieji mokiniai parodys savo
gebėjimus.
Gabieji mokiniai parodys savo
rašymo gebėjimus, paaiškės
kandidatai į „Mažojo diktanto“
rajoninį etapą.
Gabieji mokiniai parodys savo
gebėjimus, patirs mokymosi
sėkmę.
Mokiniai parodys savo gebėjimus
dailės ir technologijų srityje,
patirs kūrybos džiaugsmą.
Supras, kurioje ugdymo srityje dar
yra spragų, stengsis jas likviduoti.

2021-05-28

Mokiniai gaus pradinio ugdymo
baigimo pažymėjimą.

2021-06-01

Vyks bendradarbiavimas su
tėvais, vaikais, mokytojomis.

15.
16.

Metinių mokinių pasiekimų analizė. Ugdymo
plano 2021-2022 m. m. aptarimas.
Pradinių klasių mokytojų veiklos savianalizių
pristatymas ir aptarimas metodinės grupės
posėdyje.

Dalia Tamošauskienė
Violeta Langienė

2021-06-08

Violeta Langienė
Larisa Rimiškienė

2021-06-10

17.

Kviesti tėvus į klasės renginius įtraukiant
juos į renginių organizavimą.

Pradinių klasių
mokytojos

Visus metus

18.

Dalyvauti mokyklos veiklos įsivertinime.

Violeta Langienė
Larisa Rimiškienė

Visus metus

Padės efektyviau organizuoti
ugdomąją veiklą 2021-2022 m. m.
Pristatydamos savo metų veiklą
kolegėms pasidalinsime gerąja
patirtimi ir nusimatysime gaires
ateinantiems mokslo metams.
Tikimės gausesnio tėvų
dalyvavimo bendruomenės
gyvenime, paramos organizuojant
renginius.
Bus pateikti pasiūlymai, kaip
tobulinti mokyklos veiklą.

3 uždavinys. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.

Priemonės pavadinimas

Eil
Nr
1.

Vykdytojai

Data

Dalyvavimas Olimpinėje savaitėje.

Pradinių klasių
mokytojos

2020-09-28
2020-10-23

2.

Apsikabinimo diena.

Pradinių klasių
mokytojos

2021-01-21

Laukiami rezultatai
Mokiniai susipažins su sveiku
gyvenimo būdu, pajus norą
daugiau judėti, saugoti planetą
nuo užterštumo.
Vaikai daugiau dėmesio skirs
draugiškam bendravimui.

Pastabos

3.

Atvirų durų diena būsimiems pirmokams ir
jų tėveliams. Susitikimas su darželių
„Berželis“, ,,Gintarėlis“ auklėtiniais.

Violeta Langienė,
Regina Jazdauskienė
Larisa Rimiškienė
Lina Čikeliovienė
Jolanta Budrienė

2020-09-23,24

Būsimi mokiniai ir jų tėveliai
susipažins su mokykla.

4.

Solidarumo bėgimas.

Pradinių klasių
mokytojos

2020-09-24

5.

Dalyvavimas patyčių prevencijos projekte
OPKUS, projekte „Antras žingsnis“, GMP.

Pradinių klasių
mokytojos

Visus metus

6.

Kalėdinių darbelių parodėlė.

2020-12-16,17

7.

Piešinių konkursas „Aš gatvėje – saugus“.

R.Daugėnienė,
N.Gudavičienė,
pradinių klasių
mokytojos
Dalia Senkuvienė
Regina Jazdauskienė

Stiprins ištvermę, supras
bendravimo ir bendradarbiavimo
svarbą.
Vaikai daugiau dėmesio skirs
draugiškam bendravimui ir
bendradarbiavimui.
Didės mokinių kūrybinės galios.

8.

Dalyvavimas pristatant mokinius 5-ų klasių
mokytojoms VGK susirinkime „Penktokų
ypatumai ir skirtumai – lemiantys veiksniai
sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui
bendradarbiavimui.bendradarbiavimui.
dalykinėje sistemoje“.

Lina Čikeliovienė
Larisa Rimiškienė
Regina Jazdauskienė
Jolanta Budrienė

2021-05-19

2021-04-15

4 uždavinys. Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.

Mokiniai prisimins saugaus eismo
taisykles, gebės jas pritaikyti
gatvėje ir perspėti kitus.
Buvusios 4-ų klasių mokytojos
pristatys mokinius dalykininkams,
pasidalins savo pastebėjimais.
Gerės bendravimas tarp mokytojų.
mokinių,mokytojų
bendradarbiavimas tarp mokinių ir
mokytojų, tarp kolegų.

Eil
Nr
1.

2.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data

Katalikiškųjų vertybių integravimas į
mokomuosius dalykus.

Pradinių klasių
mokytojos

Visus metus

Mokyklos istorijos integravimas į visų
dalykų ugdymo turinį.

Pradinių klasių
mokytojos

Visus metus

Laukiami rezultatai
Mokiniai per lietuvių kalbos,
pasaulio pažinimo pamokas
sužinos apie kalendorinių švenčių
tradicijas, papročius.
Mokiniai susipažins su mokyklos
istorija, jos simboliais.

Programos įgyvendinimo įvertinimas. Programos įvykdymas bus aptartas 2021 m. m. birželio mėnesį.
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Larisa Rimiškienė

_________________________________

Pastabos

