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2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS
I. 2018 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ANALIZĖ.
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei įgyvendina ugdymo
procesą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendruosius ugdymo planus. Gimnazijoje pagal ugdymo programas 2018-2019 m. m.
mokosi: priešmokyklinio – 2 grupių komplektai, 27 vaikai; pradinio – 6 klasių komplektai, 100 mokinių; pagrindinio – 5 klasių komplektai, 132
mokiniai; pagrindinio II pakopos – 3 klasių komplektai, 62 mokiniai, vidurinio – 4 klasių komplektai, 68 mokiniai. 218 gimnazijos mokinių
kasdien mokykliniu ir specialaus maršruto autobusu vežami iš Viduklės geležinkelio stoties, Paalsio, Vailabų, Vejukų, Gylių, Lakštučių,
Sujainių, Anžilių ir kitų kaimų. Nemokamą maitinimą gauna 137 mokiniai. Gimnazijoje mokosi mokiniai iš 274 šeimų.
2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokykloje dirba 45 mokytojai, iš jų 3 administracijos atstovai, 2 dorinio ugdymo, 3 lietuvių k., 3
anglų k., 1 rusų k., 3 matematikos, 1 informacinių technologijų, 1 biologijos (gamtos), 1 chemijos, 1 fizikos, 1 geografijos, 2 istorijos, 2 kūno
kultūros, 1 dailės, 2 technologijų, 2 muzikos, 1 žmogaus saugos, 6 pradinių klasių, 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 1 spec. pedagogė, 1
logopedė, 1 soc. pedagogė, 1 psichologė, 3 mokytojo padėjėjai. Pagal kategorijas: 6 mokytojai, 11 vyresniųjų mokytojų, 20 metodininkų, 2
ekspertai. Mokyklos direktorius – II vadybinė kategorija, direktoriaus pavaduotojos ugdymui – II vadybinė kategorija.

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
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2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė 40 mokinių. Abiturientai laikyti pasirinko 6 dalykų valstybinius brandos egzaminus.
Daugiausiai mokinių laikė matematikos ir anglų kalbos ir egzaminus. Iš viso laikyta 112 egzaminų. 1 mokiniui tenka 2,69 egzamino. Daugiausiai
pasirinkti 5 egzaminai. Dauguma pasirinko laikyti 4 egzaminus. Mažiausiai – 2 egzaminus. Išlaikyti 92,9 proc. egzaminų (šalies 96,2). Įvertinimų
vidurkis - 41,9 balo (šalies 50,7). 37 egzaminai (iš 72 išlaikytų) įvertinti 50 ir didesniu balu– tai 51,4 proc., 14,2 proc. mokinių anglų kalbos
egzaminą išlaikė aukščiausiu lygiu, o 60,5 proc. – pagrindiniu. Anglų kalbos ir istorijos egzaminų rezultatai, palyginus su praėjusiais mokslo
metais, pagerėjo. Geografijos VBE įvertinimai yra aukštesni nei rajono ir respublikos, fizikos – aukštesni nei rajono. Įstojo į aukštąsias mokyklas
– 55 proc. mokinių (į kolegijas – 54,5 proc., universitetus – 45,5 proc. ), mokosi profesinėse mokyklose – 17,5 proc., nesimoko – 20 proc.
Pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi 45 mokiniai (+1 mok. pagal individualizuotą programą). 97,8 proc. mokinių įgijo
pagrindinį išsilavinimą. 1 mokinys paliktas kartoti programą. Tolimesnį mokymąsi profesinėse mokyklose pasirinko 7 mokiniai (16,3 proc.).

Informacija apie mokymosi rezultatus
2017-2018 m. m.
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2017-2018 m. m. labai gerais įvertinimais baigė 43 mokiniai.
2017-2018 m. m. gimnazijos mokiniai rajoninėse olimpiadose laimėjo 26 prizines vietas. Iš jų: I vietų – 10, II vietų – 6 ir III vietų – 10.
Įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose laimėjo 12 prizinių vietų. Iš jų: I vietų – 5, II vietų – 2 ir III vietų – 5. Sportinėse
varžybose (rungtyse) mokiniai užėmė 33 prizines vietas, iš jų: I vietų – 16, II vietų – 8, III vietų – 9. Respublikinėse varžybose laimėta viena I
vieta, trys II vietos ir viena III vieta.

2017 - 2018 m. m. lankomumo rezultatai
Praleistų pamokų
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1-4 kl.

97

3661

37,7

14

0,1

3647
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36,1
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5-10 kl.

199

11560

58,1

461

2,3
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11-12 kl.

73
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4,1

20285

18298

49,6

1987

5,4

Gimnazijos mokinių pamokų lankomumas 2017-2018 m. m. pablogėjo, tai rodo praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui. To
priežastimi gali būti mokinių sergamumas, nes padidėjo ir pamokų, praleistų dėl ligos, skaičius. Taip pat labai išaugo nepateisintų pamokų,
pamokų tėvų pateisintų dėl ligos ir kitų priežasčių skaičius.

Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas 2018 - 2019 m. m.

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Klasės

Iš viso NŠ
val. pagal
ugdymo
planą

1-4
5-8
9-10
11-12
Iš viso:

12
10
8
12
42

Sportinei Meninei Techninei
veiklai
raiškai
kūrybai
2
3
3
3
11

5
2
2
2
11

Kitoms
saviraiškos
programoms

Būrelius
lankančių
mokinių
skaičius

2
3
2
4
11

92
93
48
44
277

0
0
0
1
1

Būrelius
lankančių
mokinių
procentas

Panaudotos
NŠ
valandos

79%

9
8
7
10
34

Nepanaudotos Mokinių
NŠ valandos skaičius
3
2
1
2
8

100
118
62
69
349

Veiklos kokybės įsivertinimas. 2018 m. m. atliktas vieno veiklos rodiklio įsivertinimas. Nustatytos stipriosios ir silpnosios veiklos
sritys, aptartos iš to kylančios galimybės, leidžiančios tobulinti gimnazijos veiklą ir grėsmės, trukdančios siekti mokyklos pažangos, numatytos
galimybės tobulėti. Mokiniai ir jų tėvai džiaugiasi, kad mokykloje mažėja patyčių atvejų, kad mokiniai yra mokomi padėti vienas kitam ir
bendradarbiauti, skatinami būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais, mokytojai padeda suprasti mokymosi svarbą gyvenime.
5 aukščiausios vertės

Rodiklis
Asmenybės
tapsmas

Tėvų atsakymai

5 žemiausios vertės
Tėvų atsakymai



Aš žinau savo vaiko gabumus ir polinkius. 3,7



Mano vaikas renkasi sveiką gyvenimo būdą. 3,2



Mano vaikas gerbia kitą asmenį ir jo nuomonę.



Mano vaikas moka save valdyti stresinėse situacijose. 3,3

3,7



Mano vaikas planuoja savo karjerą (rengia karjeros planą).



Mano vaikui rūpi gimnazijos gerovė ir jis ją
tausoja. 3,7



Mano vaikas nori ir moka bendrauti. 3,6

3,3


Mano vaikas pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių, nes juos
priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes. 3,4



Mano vaikas supranta išsilavinimo ir mokymosi



vertę. 3,6
Mokinių atsakymai

Mano vaikas moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją
apie mokymosi ir veiklos galimybes. 3,4

Mokinių atsakymai



Aš gerbiu kitą asmenį ir jo nuomonę. 3,6



Aš renkuosi sveiką gyvenimo būdą. 3,1



Man rūpi gimnazijos gerovė ir aš ją tausoju. 3,6



Aš moku spręsti iškilusias problemas. 3,2



Aš pripažįstu kitų teisę būti kitokiems nei aš. 3,5



Aš moku save valdyti stresinėse situacijose. 3,2



Aš supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę. 3,5



Aš prisidedu kuriant gimnazijos aplankos gerovę. 3,3



Aš žinau savo mokymosi tikslą. 3,5



Aš pasitikiu savo jėgomis, nebijau iššūkių, nes juos priimu
kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes. 3,3

Mokytojų atsakymai




Mokytojų atsakymai

Mokiniai asmeninę kompetenciją ugdo



Mokiniai nepasiduoda neigiamoms įtakoms. 2,6

popamokinėje veikloje ar užsiimdami kita veikla



Mokiniai renkasi sveiką gyvenimo būdą. 2,7

namuose. 3,6



Mokiniai moka save valdyti stresinėse situacijose. 2,7

Mokiniai bendradarbiauja, dalyvauja bendrose



Mokiniai yra atsakingi. 2,8

klasės ir gimnazijos veiklose. 3,6



Mokiniai moka spręsti iškilusias problemas. 2,8



Mokiniai žino savo mokymosi tikslą. 3,4



Mokiniai planuoja savo karjerą. 3,4



Mokiniai prisideda kuriant gimnazijos aplinkos
gerovę. 3,4

2018 metų gimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis mokytojų tarybos posėdžių nutarimais, gimnazijos veiklos įsivertinimo
rezultatais ir išvadomis, metodinės tarybos veiklos ataskaita, apklausų ir tyrimų rezultatais, 2018 metų veiklos plano analize.
2018 metų veiklos plane buvo iškelti du tikslai. Pirmasis tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą, gerinti jų
pasiekimus. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti uždaviniai: pažinti kiekvieną mokinį, žinoti jo poreikius, galimybes; užtikrinti, kad mokiniams ir jų
tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.
Siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą mokytojai ugdomąją veiklą organizavo atsižvelgdami į mokinių
mokymosi stilius, taikė mokymo metodus atliepiančius mokinių poreikius ir lūkesčius. Mokinių individuali pažanga aptarta organizuojant
klasėse dirbančių mokytojų sueigas, plėtojant priešmokyklinio ir pradinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų mokytojų bendradarbiavimą.
Buvo stebimi naujai atvykusių mokinių pasiekimai, savijauta, reikalui esant teikiama specialistų pagalba. Atlikta naujai atvykusių mokinių ir jų
tėvų apklausa kaip jie prisitaikė gimnazijoje, kokie jų lūkesčiai ir poreikiai.
Mokinių asmeninės pažangos siekimą skatino laiku ir objektyviai, pasitelkiant įvairius įrankius, teikiama informacija apie jų mokymąsi.
Tam buvo pasitelkiamas IQES vertinimo metodas, kiekvienoje pamokoje organizuojamas įgyvendinto uždavinio grįžtamasis ryšys, keliami
kiekvieno dalyko mokymosi tikslai ir jų aptarimas pasibaigus pusmečiui ar jo eigoje. Tėvų informavimui aktyviai buvo naudojamas el. dienyno
TAMO skyrius pagyrimai, pastabos, komentarai, tėvams organizuotos dvi atvirų durų savaitės, taip pat tradicinė Tėvų diena, skirta aptarti
mokinių individualią pažangą.
Antras tikslas - tobulinti vadovavimą mokymuisi. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti uždaviniai: mokymą(si) sieti su mokinių gyvenimo
patirtimis, ugdyti(s) realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus; diferencijuoti, individualizuoti, suasmeninti ugdymo procesą.
Plėtojant patirtinį ugdymą mokytojai vedė integruotas pamokas, susipažino ir savo pamokose taikė D. Kolb metodą, pamokos veiklą
organizavo atsižvelgdami į mokinių turimas žinias. Aktyviai pamokose buvo naudojamas praktinės – tiriamosios veiklos metodas. Keletas
auklėtojų organizavo auklėtinių išvykas į tėvų darbovietes.
Pamokose veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį, diferencijuojami namų darbai, leidžiant mokiniui
pasirinkti kokio lygio užduotis atlikti. Pakoreguota gimnazijos namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarka, priimti susitarimai, namų darbų skyrimo
pokytis pristatytas mokiniams ir jų tėvams, baigiantis metams atlikta mokinių apklausa, kokią įtaką mokymosi rezultatams daro pasikeitusi namų

darbų skyrimo tvarka. Atsisakyta Namų darbų klubo, bet skirta daugiau valandų konsultacijoms, įvesta naujovė – nuotolinės konsultacijos.
Pradinių klasių mokytojai organizavo savarankiško mokymosi dienas. Įgyvendintas 2018 metų Mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planas.
Trečias tikslas – koreguoti mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, daugiau dėmesio skiriant neformaliam
formuojamajam vertinimui. Uždaviniai: kiekvienam mokytojui susikurti aiškią, lanksčią dalyko vertinimo sistemą, kurioje vyrauja kasdienis
neformalus formuojamasis vertinimas; mokinius įtraukti į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų
apmąstymą.
Įgyvendinant šį tikslą buvo koreguotas „Mokymo(si) pasiekimų gerinimo tvarkos aprašas“ ir juo vadovautasi stebint ir fiksuojant
mokinių pažangą, koreguota gimnazijos Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. Mokytojai, vadovaudamiesi šiais dokumentais,
susikūrė aiškias savo dalyko vertinimo sistemas, jas aptarė metodinėse grupėse, du kartus per metus pristatė mokiniams ir jų tėvams. 20
gimnazijos mokytojų dalyvavo „Žaliojo tušinuko iššūkyje“ siekdami mokinių darbuose akcentuoti sėkmes ir mokydami mokinius klaidas
analizuoti patiems. Metodinėse grupėse buvo aptartas vertinimo pokytis ir jo reikšmė ugdymo procese, taip pat įvyko diskusija „Formalus ir
neformalus formuojamasis vertinimas“. Mokytojai sėkmingai mokinių vertinimui naudojo virtualias aplinkas Eduka ir Egzaminatorius.
Vertinimo patirtimi dalinosi vesdami atviras pamokas.
Kiekvienoje pamokoje buvo organizuojamas padarytos pažangos įsivertinimas, mokinių pasiekimų vertinimui

naudojami įvairūs

įsivertinimo įrankiai, mokiniai buvo mokomi vertinti klasės draugų atliktas užduotis. Dalis mokinių pildė elektroninius mokinio aplankus,
kuriuose kaupė įvairius dokumentus. Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo lygio, buvo sudaromi individualūs mokymosi planai.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2, 4, 6 ir 8 klasėse aptarti individualiai su mokiniu ir su tėvais.
Ketvirtas tikslas – įvairinti mokymą(si) ne mokykloje. Uždaviniai: kryptingai ir efektyviai panaudoti netradicines erdves ir virtualias
aplinkas ugdymui(si); organizuoti mokiniams edukacines išvykas.
Siekiant šio tikslo įgyvendinimo mokytojai organizavo ugdomąsias veiklas netradicinėse erdvėse, tam panaudodami gimnazijos lauko
klasę, artimą mokymuisi aplinką Viduklės miestelyje (bažnyčią, įstaigas ir įmones) ar išvykdami už rajono ribų. Birželio mėnesį organizuota
projektinių darbų savaitė, o jos pabaigoje – projektinių darbų konferencija. Mokytojai aktyviau pamokose naudojo IKT ir išmaniuosius

įrenginius, naudojosi įrengta Skaitymo laboratorija, viena pradinukų klasė įsigijo planšetinius kompiuterius. Dauguma mokytojų savo pamokose
naudojo ne mažiau kaip vieną virtualią aplinką. Mokytojai metodinėse grupėse dalinosi patirtimi kaip pamokose naudoją virtualias aplinkas.
Visų klasių mokiniai vyko į edukacines išvykas turėdami aiškų tikslą ir užduotis, dalis išvykų buvo aptariamos ir įvardijama jų pridėtinė
vertė. Buvo organizuotos kelios išvykos atsižvelgiant į LR Seimo paskelbtus atmintinus metus.
II. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG)
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Sistemingas skaitymo strategijų diegimas

Mokymąsi aktyvinančių metodų taikymas pamokose

Mokiniai kelia ugdymosi tikslus

Įsivertinimas pamokoje

Kiekvienas mokinys dalyvauja bent vienoje ilgalaikėje

Nepakankamas mokinių fizinis aktyvumas

prevencinėje programoje

Didėjantis dėl kitų priežasčių praleistų pamokų skaičius

Sveikatos ugdymas

Neužtikrintas grįžtamasis ryšys visose veiklose

Projektinė veikla

Virtualių aplinkų naudojimas

Patyriminis ugdymas

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

Tinkamas mokinių pavežėjimo ir maitinimo organizavimas

Išmokimo stebėjimas pamokose, lyginant su išsikeltu uždaviniu

Ugdymo proceso aprūpinimas IKT

Namų darbų individualizavimas ir diferencijavimas

Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos mokantis trūkumas

Kvalifikuotos pagalbos mokiniui teikimas

Psichologinės pagalbos trūkumas

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

Mokymosi motyvacijos kėlimas

Mokinių skaičiaus mažėjimas

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas.

Bendrųjų ugdymo planų teikiamų galimybių panaudojimo

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir dalijimasis gerąja darbo

mažėjimas dėl mokinio krepšelio lėšų trūkumo

patirtimi. Mokinių saviraiškos skatinimas.

Socialinės atskirties didėjimas

Tikslinis paramos ir specialiųjų lėšų kaupimas ir panaudojimas.

Ugdymo(si) rezultatų prastėjimas dėl silpnos mokymosi

Platesnis ir informatyvesnės mokyklos veiklos pristatymas

motyvacijos

internetinėje svetainėje, spaudoje

Mokinių sveikatos prastėjimas

Neformaliojo vaikų švietimo poreikio užtikrinimas.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiaus

Projektinės veiklos plėtimas

didėjimas

Integruotas gamtos mokslų ugdymas

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į strateginį gimnazijos
planą, veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, nustatytus metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir
priemones uždaviniams vykdyti. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis. Įgyvendinant valstybinę švietimo
politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius visuomenės poreikius; garantuojamas pagrindinio ir
vidurinio išsilavinimo įgijimas, vykdomas neformalusis švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai.

III. 2019 METŲ GIMNAZIJOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI
PRIORITETAI
1. Sveikatos ugdymas.
2. Pamokos kokybė.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Kurti sveikos gimnazijos kultūrą.

1.1. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
1.2. Užtikrinti sąlygas saugiam ugdymui(si).
1.3. Kurti socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) aplinką.
2. Tobulinti ugdymo procesus LEAN vadybos pagalba.
2.1. Organizuojant ugdymo(si) procesą formuoti vertybines nuostatas.
2.2. Siekti geriausios ugdymo(si) kokybės racionaliai panaudojant gimnazijos išteklius.
2.3. Kuriant didžiausią vertę klientui naudoti vertybes, principus, analitinius įrankius ir mažiausiai gimnazijos išteklių.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1 . Tikslas. Kurti sveikos gimnazijos kultūrą.
1.1. Uždavinys. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
1.1.1. Įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas:
1.1.1.1. Organizuoti konferenciją gimnazijos
bendruomenei „Aš gyvenu sveikai“.

1.1.1.2. Organizuoti paskaitas 1-IV klasių mokiniams apie
sveiką mitybą.

Laikas

Vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Lapkričio
mėn.

Sveikatos ugdymo
grupė, klasių
auklėtojai

Įvyko konferencija, pranešimus skaitė
ne mažiau 3 tėvai, 2 mokiniai, 2
mokytojai ir 1 lektorius. Konferencijoje
dalyvavo ne mažiau 20 proc. mokinių
tėvų, 50 proc. 5-III klasių mokinių ir 50
proc. mokytojų.
Kiekvienas 1-IV klasių mokinys
dalyvavo bent vienoje paskaitoje.

Spalio mėn.

1.1.1.3. Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo
šeimai programą 1-II klasėse.

2019 m.

1.1.1.4. Organizuoti klasės rytmečius sveikatinimo tema.

2019 m.

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistė
Dalykų mokytojai, Įgyvendinta Sveikatos ir lytiškumo bei
klasių auklėtojai rengimo šeimai programa integruojant
ją į mokomuosius dalykus arba dėstant
pasirenkamąjį dalyką „Sveikatos
ugdymas“.
Sveikatos ugdymo Kiekvieną pirmadienį organizuotas
grupė
klasės rytmetis, skirtas sveikatos
Klasių auklėtojai ugdymui.

1.1.2.

Įgytų žinių taikymas:
1.1.2.1. Organizuoti pradinių klasių mokinių maitinimą
švediško stalo principu.
1.1.2.2. Ugdyti mokinių pagarbą maistui, savarankiškumą,
socialinius įgūdžius.
1.1.2.3. Organizuoti Sveikatiadą priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikams.
1.1.2.4. Organizuoti pėsčiųjų žygius, skirtus Motinos
dienai, Žydų genocido ir Baltų vienybės dienoms
paminėti.
1.1.2.5. Organizuoti sporto dieną gimnazijos
bendruomenei.

1.2. Uždavinys. Užtikrinti sąlygas saugiam ugdymui (-si).
1.2.1. Saugios aplinkos kūrimas:
1.2.1.1. Įkurti lauko žaidimų aikštelę PUG vaikams.

Nuo rugsėjo
1 d.
Nuo rugsėjo
1 d.

Pradinių klasių
mokytojai

2019 m.

PUG pedagogai

Balandžio,
rugsėjo
mėn.

Sveikatos ugdymo
grupė,
Pilietiškumo
ugdymo grupė
Sveikatos ugdymo
grupė

Birželio 3 d.

Direktorius

2019 m.

Administracija

1.2.1.2. Įkurti aktyvaus laisvalaikio saleles pradinių klasių
koridoriuje.

2019 m.

Pradinių klasių
mokytojai

1.2.2.1. Įgyvendinti prevencines programas.

2019 m.

1.2.2.2. Parengti ir įgyvendinti triukšmo mažinimo
priemonių planą.

2019 m.

Mokytojai,
specialistai,
klasių auklėtojai
Triukšmo
mažinimo grupė,
Sveikatos ugdymo
grupė

1.3. Uždavinys. Kurti socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) aplinką.
1.3.1. Socialinis ir emocinis ugdymas:
1.3.1.1. Pagilinti mokytojų SEU organizavimo mokykloje
Sausio –
kompetencijas.
balandžio

Mokytojai

Organizuotas maitinimas švediško stalo
principu pradinių klasių mokiniams.
Pradinių klasių mokytojai ugdė mokinių
pagarbą maistui, savarankiškumą,
socialinius įgūdžius.
Renginiuose dalyvavo 85 proc. PUG
vaikų.
Įvyko 2 pėsčiųjų žygiai, kuriuose
dalyvavo ne mažiau 70 proc. mokinių.

Organizuota sporto diena, kurioje
dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų
tėvai.

Įkurta lauko žaidimų aikštelė PUG
vaikams.
Koridoriuje įkurtos aktyvaus
laisvalaikio salelės pradinių klasių
mokiniams.
Visi mokiniai dalyvavo ne mažiau kaip
vienoje prevencinėje programoje.
Parengtas ir įgyvendintas triukšmo
mažinimo planas. Rezultatai aptarti
Mokytojų taryboje.

Mokytojai pasirinkta forma patobulino
SEU organizavimo mokykloje

mėn.

1.3.1.2. Identifikuoti SEU organizavimą gimnazijoje.

1.3.2.

Gegužės
SEU ugdymo
mėn.
darbo grupė
1.3.1.3. Parengti SEU gimnazijoje modelį.
Birželio
SEU ugdymo
mėn.
darbo grupė
Priežasčių, dėl kurių mokiniai nesidžiaugia, kad eina į mokyklą, įdentifikavimas:
1.3.2.1. Organizuoti pokalbius su mokiniais apie
Kovo Klasių auklėtojai
džiaugsmą.
balandžio
mėn.
1.3.2.2. Išsiaiškinti, kiek mokinių į mokyklą eina ne su
Iki birželio Pagalbos mokiniui
džiaugsmu.
mėn.
specialistų
metodinė grupė

1.3.2.3. Išsiaiškinti mokinių, kurie į mokyklą eina ne su
džiaugsmu, priežastis.

1.3.3.

1.3.2.4. Išanalizuoti tyrimo rezultatus, parengti ir
mokytojų bendruomenei pristatyti rekomendacijas, kaip
spręsti mokinių įvardintas priežastis, dėl kurių jie
nesidžiaugia, kad eina į mokyklą. Rekomendacijomis
vadovautis planuojant gimnazijos veiklą.
Socialinis ir emocinis įsivertinimas:
1.3.3.1. Atlikti rodiklio „Asmenybės tapsmas“ veiklos
kokybės įsivertinimą.

Iki lapkričio
mėn.

Iki birželio
mėn.

Veiklos kokybės
įsivertinimo grupė

kompetencijas;
organizuotas susitikimas su Lietuvos
SEU asociacijos prezidente Reda
Kunickiene.
Parengtas SEU organizavimo
gimnazijoje situacijos aprašymas.
Parengtas SEU gimnazijoje modelis.
Organizuotas bent 1 Klasės rytmetis
apie džiaugsmą, kurio tikslas išsiaiškinti
džiaugsmo sąvoką.
Atliktos dvi 1-II klasių mokinių
apklausos, vienoje jų išsiaiškinti
mokiniai, kurie į mokyklą neina su
džiaugsmu, o antra skirta šiems
mokiniams, kurios metu išsiaiškintos
priežastys.
Pagalbos mokiniui specialistų
metodinėje grupėje išanalizuoti tyrimo
rezultatai, parengtos rekomendacijos
rezultatams gerinti.
Mokytojams pristatyti tyrimo rezultatai
ir rekomendacijos, kaip šalinti
priežastis, dėl kurių mokiniai
nesidžiaugia, kad eina į mokyklą.
Įsivertintas „Asmenybės tapsmas“,
rezultatai palyginti su 2018 metų
rezultatais, aptarti Gimnazijos taryboje,
pasirinkta forma supažindinta
gimnazijos bendruomenė.

1.3.3.2. Klasių rytmečių dienoraščiuose mokiniams
įsivertinti, kaip jautėsi klasės rytmečio metu.
1.3.3.3. PUG ir pradinėse klasėse kiekvieną dieną
įsivertinti savijautą (jausmus).

2019 m.

Klasių auklėtojai

2019 m.

PUG ir pradinių
klasių mokytojai

2. Tikslas. Tobulinti ugdymo procesus LEAN vadybos pagalba.
2.1. Uždavinys. Organizuojant ugdymo (si) procesą formuoti vertybines nuostatas.
2.1.1. Pasiruošimas vertybiniam ugdymui:
2.1.1.1. Tobulinti mokytojų kompetencijas apie vertybių
I pusmetis
Mokytojai
svarbą ir jomis grįstą ugdymą.
2.1.1.2. Organizuoti klasių rytmečius apie vertybes.

Iki
balandžio
mėn.

Klasės auklėtojas

2.1.1.3. Klasių rytmečių dienoraščiuose užfiksuoti savo
vertybes ir jas aptarti su tėvais.

Vasario
mėn.
Spalio mėn.

Klasių auklėtojai

2.1.1.4. Mokiniams išsiaiškinti savo vertybes, nusibraižyti
vertybių piramidę, kurią aptarti su tėvais ir klasės
auklėtoju.

Iki gegužės
mėn.

Klasių auklėtojai

Gegužės
mėn.

Klasių auklėtojai

Rugsėjo –
gruodžio
mėn.

Dalykų mokytojai

2.1.1.5. Parengti klasių vertybių piramides, su jomis
supažindinti mokytojus, tėvus.

2.1.2.

Vertybinis ugdymas:
2.1.2.1. Ugdymą organizuoti vadovaujantis Lean vadybos
piramide.

Visi mokiniai klasės rytmečių
dienoraščiuose įsivertina, kaip jautėsi.
Visi PUG vaikai ir pradinių klasių
mokiniai kiekvieną dieną, ryte ir po
pamokų, grupės/klasės pasirinkta forma
įsivertina savijautą.

Mokytojai pasirinkta forma patobulino
kompetencijas apie vertybių svarbą ir
jomis grįstą ugdymą.
Organizuoti ne mažiau kaip 2 klasių
rytmečiai, kuriuose mokiniai
susipažįsta/pakartoja vertybių sąvoką,
kokios yra vertybės, kas jas formuoja,
kaip galima nusistatyti vertybes.
Visi mokiniai 2 kartus per metus klasių
rytmečių dienoraščiuose užfiksavo savo
vertybes ir jas aptarė su tėvais. Tėvai
parašė komentarą.
5-III klasių mokiniai atlikdami įvairius
testus išsiaiškino savo vertybes, el.
aplanke nusibraižė vertybių piramides.
Jas aptarė su tėvais ir klasės auklėtojais.
Kiekvienas klasės auklėtojas parengė
klasės vertybių piramidę, kurią pristatė
klasėje dirbantiems mokytojams ir
auklėtinių tėvams.
Mokytojai ugdymą organizavo
vadovaudamiesi mokinių vertybėmis.

2.1.2.2. Metodinėse grupėse organizuoti diskusijas, apie
tai kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos vadovaujantis
vertybėmis, kartu ieškoti iškilusių šios veiklos problemų
sprendinių, dalintis patirtimi.

Gegužės –
lapkričio
mėn.

Metodinė taryba

2.1.2.3. Mokiniams įsivertinti savo bendrąsias
kompetencijas.

Kovo mėn.
Lapkričio
mėn.

Klasių auklėtojai

2.1.2.4. Dalyvauti Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir
socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurse.

Kai bus
paskelbtas
konkursas

Mokinių taryba

Kiekviena metodinė grupė ne mažiau 2
kartus organizavo diskusijas apie tai
kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos
vadovaujantis vertybėmis, kartu ieškojo
iškilusių šios veiklos problemų
sprendinių, dalinosi patirtimi.
Elektroniniame aplanke 5-IV klasių
mokiniai įsivertino savo bendrąsias
kompetencijas, jas aptarė su klasės
auklėtoju ir tėvais.
Parengtas projektas ir užpildyta
paraiška Raseinių rajono pilietinių ir
socialinių iniciatyvų projektų
finansavimo konkursui. Gavus
finansavimą įgyvendintas projektas.

3.2. Uždavinys. Siekti geriausios ugdymo (si) kokybės racionaliai panaudojant gimnazijos išteklius.
3.2.1. Informacinių technologijų diegimas:
3.2.1.1. Vesti atviras pamokas „IT naudojimas pamokose“.
2019 m.
Dalykų mokytojai Kiekvienas mokytojas per metus
pravedė ne mažiau kaip 1 atvirą
pamoką, kurioje naudojo IT.
3.2.1.2. Naudoti virtualias aplinkas ir mobilias aplikacijas
2019 m.
Dalykų mokytojai Visi mokytojai naudoja ne mažiau kaip
pamokose.
3 virtualias aplinkas ar mobilias
aplikacijas pamokose.
3.2.1.3. Office 365 aplinkoje susikurti el. mokinio
2019 m.
Dalykų mokytojai Kiekvienas 5-IV klasių mokinys
aplankus.
Office365 aplinkoje susikūrė
elektroninį mokinio aplanką ir jį pildė.
3.2.1.4. Edmodo socialinę aplinką naudoti ugdymo
2019 m.
Dalykų mokytojai Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų
procese.
išbandė ir ne mažiau kaip 20 proc.
išbandžiusių naudoja Edmodo aplinką
ugdymo procesui gerinti.
3.2.2. Šiuolaikiškos pamokos kūrimas:
3.2.2.1. Sukurti geros pamokos standartą.
Iki rugsėjo
Metodinė taryba Mokytojų bendruomenėje susitarta dėl
mėn.

geros pamokos standarto.

3.2.3.

3.2.2.2. Vesti pamokas netradicinėse aplinkose.

2019 m.

Dalykų mokytojai

Visi mokytojai ne mažiau kaip 1
pamoką per pusmetį vedė netradicinėje
aplinkoje.

3.2.2.3. Vesti integruotas pamokas.

2019 m.

Dalykų mokytojai

3.2.2.4. Pamokose naudoti metodą ,,Mokinys- mokiniui
mokytojas“.

2019 m.

Dalykų mokytojai

3.2.2.5. Įgyvendinti Skaitymo strategijų diegimo įvairių
dalykų pamokose veiklos planą.

2019 m.

Dalykų mokytojai

3.2.2.6. Įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1ESFA-K-728-01-0034 „Skaitymo laboratorija“.
Grįžtamojo ryšio panaudojimas:
3.2.3.1. Vesti kolegialaus grįžtamojo ryšio pamokas.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Elektroniniame dienyne užfiksuota ne
mažiau kaip 1 integruota pamoka per
pusmetį.
Visi mokytojai pamokose naudojo
metodą ,,Mokinys- mokiniui
mokytojas“.
Įgyvendintas Skaitymo strategijų
diegimo įvairių dalykų pamokose
veiklos planas.
100 proc. įgyvendintas projektas Nr.
09.2.1-ESFA-K-728-01-0034
„Skaitymo laboratorija“.

Visi mokytojai pravedė ne mažiau kaip
1 kolegialaus ryšio pamoką per
pusmetį. Pamokoje dalyvavo ne mažiau
kaip du mokytojai.
3.2.3.2. Įsivertinti bendrąją pamokos kokybę naudojant
Kovo,
Dalykų mokytojai Visi mokytojai 1 kartą per pusmetį ne
IQES Online grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentus.
lapkričio
mažiau kaip trijose klasėse įsivertino
mėn.
bendrąją pamokos kokybę panaudojat
IQES Online grįžtamojo ryšio ir
refleksijos instrumentus.
3.2.3.3. Mokinių vertinimą ir įsivertinimą sieti su jų
2019 m.
Dalykų mokytojai Visi mokytojai žino mokinių lūkesčius
lūkesčiais.
su kuriais sieja vertinimą ir įsivertinimą
pamokoje.
3.3. Uždavinys: Kuriant didžiausią vertę klientui naudoti vertybes, principus, analitinius įrankius ir mažiausiai gimnazijos išteklių.
3.3.1. Lean vadybos diegimas:
3.3.1.1.Supažindinti bendruomenę su Lean vadyba,
Kovo mėn.
Direktorius
Pasirinkta forma gimnazijos
2019 m.

Dalykų mokytojai

informuoti apie jos diegimą gimnazijoje.
3.3.1.2. Mokytojų diskusija apie tai, kas yra gimnazijos
klientai ir kas jiems yra vertė.

Kovo mėn.

Vadovai

3.3.1.3. Identifikuoti ir šalinti nuostolius, vertės
nekuriančius procesus ar išlaidas.

Balandžio
mėn.

Strateginio
valdymo grupė

Gegužės
mėn.

Gimnazijos taryba

Iki birželio
mėn.
Vasario
mėn.

Vadovai

3.3.1.4. Gimnazijoje susitarti dėl gimnazijos rezultatų
vizualizavimo.
3.3.1.5. Gimnazijoje susitarti dėl galimybes bendruomenės
nariams kelti problemas ir jų sprendimo.
3.3.1.6. Keliant gimnazijos standartus susitarti dėl
gimnazijos pažangos 2019 metais.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

bendruomenė informuojama apie Lean
metodikos diegimą 2019 m.
Mokytojų diskusijos metu susitarta, kas
yra gimnazijos klientai ir kas jiems yra
vertė.
Organizuota diskusija apie nuostolius
gimnazijoje. Identifikuoti ne mažiau 4
nuostoliai, vertės nekuriantys procesai
ar išlaidos.
Ne mažiau 50 proc. jų pašalinta.
Gimnazijos taryboje patvirtinti
susitarimai dėl gimnazijos rezultatų
vizualizavimo.
Gimnazijoje viešai keliamos ir
sprendžiamos problemos.
Mokytojų taryboje suderinta ir
direktoriaus patvirtinta Gimnazijos
pažanga 2019 metams. Atliktas
pažangos įsivertinimas, rezultatai
aptarti Mokytojų taryboje.

V. PRIEDAI
1. Mokytojų tarybos posėdžių planas.
2. Metodinės tarybos veiklos planas.
3. Gimnazijos tarybos veiklos planas.
4. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.
5. Pilietiškumo ugdymo grupės veiklos planas.
6. Sveikatos ugdymo grupės veiklos planas.
7. Renginių (kultūrinių ir sportinių) planas.

8. Ūkinės – administracinės veiklos planas.
9. Bibliotekos veiklos planas.
10. Psichologės veiklos planas.
11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos planas.
12. Socialinės pedagogės veiklos planas.
13. Logopedės veiklos planas.
14. Specialiosios pedagogės veiklos planas.
_______________________________

