PATVIRTINTA
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-49
MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016 – 2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) 2016-2017 mokslo metų veiklos planas parengtas
atsižvelgus į Mokyklos 2016-2018 m. Strateginį veiklos planą, Mokyklos 2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo
planus, 2015-2016 m. m.
vidaus kokybės įsivertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės poreikius, ekonominius, socialinius, demografinius
veiksnius.
2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių mokymo(si) ir ugdymosi poreikius, įgyvendinti pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas. Per neformaliojo švietimo programas vykdomas neformalusis švietimas.
3. Planas nustato metinius Mokyklos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams įgyvendinti.
4. Planą įgyvendins Mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai
darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
II. MOKYKLOS VIZIJA
5. Mokyklos vizija - saugiausia, patraukliausia pagrindinė mokykla Marijampolėje, telkianti bendradarbiauti bendruomenę, kiekvienam
mokiniui laiduojanti ugdymo(si) sėkmės patyrimą bei sveikatos stiprinimą.
III. MOKYKLOS MISIJA
6. Mokyklos misija - mokykla įgyvendina pradinio, pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Tenkindama mokinių poreikius,
konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą.
Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei
minimalios priežiūros priemones.
IV. MOKYKLOS VERTYBĖS
7. Atsakingumas ir sąmoningumas.
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8. Mokėjimas mokytis.
9. Demokratiškumas ir tolerancija.
10. Atvirumas kaitai ir įsipareigojimas savo kraštui ir tautos kultūrai.
V. 2015-2016 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ
11. 2015-2016 mokslo metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.
Tikslas - užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinio įgyvendinimą, kurti aplinką, kurioje mokiniams gera ir įdomu
būti. Uždaviniai: užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, siekiant individualios pažangos, tobulinti mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarką, prioritetą teikiant formuojamajam vertinimui pamokoje, įgyvendinti tarptautinį eTwinning projektą „MyEuropienfriends“
ir pradėti vykdyti tarptautinį projektą Erasmus+ „KA1-Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Tobulinti mokytojų kompetencijas, plėtoti mokinių
tėvų įtraukimą į mokyklos bendruomenės veiklą, organizuoti tėvų švietimą, kurti saugią ir sveiką aplinką. Rezultatai: stiprėjo mokinių mokymosi
motyvacija, formavosi poreikis siekti geresnių mokymosi rezultatų, sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui įsivertinti daromą pažangą ir siekti
užsibrėžtų tikslų. Mokytojai tobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas, sukurti mokytojų veiklos ir kompetencijų įsivertinimo instrumentai, tėvai
aktyviai dalyvavo mokyklos bendruomenės veikloje, mokiniams sudarytos sąlygos ugdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje.
12. Ugdymo sąlygų kaita.
12.1. Mokinių kaita mokykloje
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
Rodikliai
1-4 kl. 5-10 kl. Iš viso 1-4 kl.
5-10 kl.
Iš viso
Mokslo metų pradžioje
182
256
438
203
250
453
Mokslo metų pabaigoje
179
249
428
199
238
437
Klasių komplektų skaičius
9
11
20
9
10
19
Vidutinis mok. skaičius klasėje
20
23
21
22
25
24
12.2. Mokytojų kvalifikacija
Kvalifikacinės kategorijos 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m.
Mokytojų
7
6
Vyresniųjų mokytojų
17
18
Mokytojų metodininkų
17
18
Mokytojų ekspertų
0
0
Iš viso
41
42
12.3. Ugdymo rezultatai
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
1.
1-4 klasių pažangumas (%)
100
100
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2.
3.

4.

5.

5-10 klasių pažangumas (%)
Mokyklos pažangumas
Praleista pamokų 1-4 klasėse
Pateisinta
Nepateisinta
Praleista pamokų 5-10 klasėse
Pateisinta
Nepateisinta
Iš viso praleista pamokų
Pateisinta
Nepateisinta

95
97.5
11835
11654
181
23183
17948
5235
35018
29602
5356

100
100
10530
10530
0
16421
14339
2082
26951
24869
2082

12.4. Pagrindinio ugdymo programos baigimas.
12.4.1. Metiniai dešimtos klasės mokinių ugdymo rezultatai
Iš viso mokinių 9-10
7-10
4-10
Su neigiamais pažymiais
15
0
15
12.4.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
Dalykas
Laikė 1
2
3
4
5
6
7
Matematika
12
3
5
3
1
Lietuvių kalba
12
1
1
6
2

Pažangumas %
100

8
2

9
-

10
-

Vienas mokinys nuo PUPP atleistas, du mokiniai mokėsi pagal individualizuotą ugdymo programą.
12.4.3. Galutiniai rezultatai.
Įteikta pagrindinio išsilavinimo
Įteikta pagrindinio ugdymo
Iš viso mokinių
pažymėjimų
pasiekimų pažymėjimų
15
13
2
13. Mokytojų tarybos veikla.
Vyko Mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo analizuojama mokinių ugdymosi rezultatai, lankomumas. Aptarti I ir II pusmečių, metiniai
ugdymosi ir lankomumo rezultatai, standartizuotų testų rezultatai, priimti nutarimai ugdymui gerinti. Išanalizavus suvestinių duomenis, priimti
konkretūs sprendimai dėl ugdymo ir lankomumo rezultatų gerinimo, numatytos ateinančių mokslo metų Mokytojų tarybos veiklos gairės.
Reikia siekti ugdymo proceso kokybės, užtikrinant diferencijavimą ir individualizavimą pamokoje.
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14. Pedagoginės veiklos priežiūra ir išplėstinės direkcijos tarybos veikla.
Pedagoginės veiklos priežiūra glaudžiai siejosi su išplėstinės direkcijos tarybos veikla. Buvo vykdoma nuolatinė ir teminė pedagoginės veiklos
priežiūra, o jos rezultatai pristatomi ir analizuojami išplėstiniuose direkcijos posėdžiuose, kuriuose priimti konkretūs sprendimai situacijai gerinti.
Tačiau ne visi išplėstinės direkcijos tarybos ir pedagoginės veiklos priežiūros numatyti klausimai buvo pakankamai išsamiai išnagrinėti. Trūko
nuoseklumo, racionalių išvadų ir konkrečių nutarimų.
Pedagoginės veiklos priežiūrą vykdė direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas sritis ir sudarytus ugdymo priežiūros stebėsenos
planus.
Reikia siekti, kad pedagoginė priežiūra būtų vykdoma nuosekliai.
15. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir metodinė veikla.
Mokykloje visiems mokytojams buvo organizuoti seminarai: „Mokyklos mikroklimato formavimas“ (lektorius E. Karmaza), „Pozityvaus
mąstymo strategijos“ (lektorė L. Laurinčiukienė). Taip pat mokytojai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo
centro organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 180 pažymėjimų mokytojai gavo lankydami seminarus; kvalifikaciją kėlė iš viso 1516
valandų. 7 klausė pranešimus konferencijose, paskaitose ; 10 kartų stažavosi užsienyje; 1 – baigė programą „Mokyklos vadybos pagrindai“; 1 – vedė
mokymus Portugalijoje; 3 įgijo turizmo renginių vadovo kvalifikaciją; 2 –organizavo parodą, konkursą.
Pradinių klasių mokytojai Redai Pažėrienei suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija, tikybos mokytojui
Artūrui Lazauskui – tikybos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
2015-2016 m. m. mokytojų metodinę veiklą organizavo Metodinė taryba. Aktyvią veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, vykdė metodinės
grupės: Pradinių klasių, Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo, Menų, technologijų ir kūno kultūros, Kalbų, gamtos mokslų metodinės grupės.
Metodinės grupės koordinavo gerosios patirties sklaidą, integruotų pamokų organizavimą, nagrinėjo standartizuotų testų, mokinių ugdymosi bei
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus.
Metodinės tarybos posėdžiuose buvo analizuojami dalykų ilgalaikiai planai, neformaliojo vaikų švietimo programos, dalykų modulių
programos, vadovėlių bei mokymo priemonių poreikis, pradinio ir pagrindinio ugdymo planų projektai.
Reikia tobulinti mokytojų gerosios patirties sklaidą.
16. Vaiko gerovės komisijos veikla.
Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, teikė pagalbą mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams, organizavo
specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, nagrinėjo mokinių elgesio problemas, aprobavo
pritaikytas ir individualizuotas programas. Įvyko 14 Vaiko gerovės komisijos posėdžių. 1 mokiniui 2015 m. kovo mėn. buvo skirta minimalios
priežiūros priemonė, ji baigta įgyvendinti 2015 m. gruodžio mėn.
2015 m. lapkričio mėn. socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė organizavo „Žalingų įpročių prevencijos savaitę“ 5-10 klasių mokiniams. Per visus
mokslo metus buvo organizuojamos klasių valandėlės socialinių emocinių įgūdžių ugdymo, bendravimo elektroninėje erdvėje saugumo, mokinio
elgesio taisyklių temomis. 2016 m. kovo mėn. socialinės pedagogės Olivijos Barzdaitienės iniciatyva buvo organizuojama akcija „Savaitė be patyčių“.
Abi socialinės pedagogės 6a klasėje įgyvendino psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programą „Gyvai“. 2015 m. spalio mėn. – 2016 m.
balandžio mėn. socialinė pedagogė Rasa Ūkelienė 5b klasėje vykdė socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“. 2015 m. gruodžio
mėn. – 2016 m. sausio mėn. 6b klasės mokiniai dalyvavo Marijampolės visuomenės sveikatos biuro specialistų vedamuose „Bendravimo ir
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komunikavimo užsiėmimuose“. Mokyklos psichologas atliko pirmųjų ir penktųjų klasių mokinių adaptacijos, gabių vaikų ugdymo, mokyklos
mikroklimato tyrimus. Visi pagalbos mokiniui specialistai teikė individualias ir grupines konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams.
Reikia tobulinti Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokytojų bei specialistų bendradarbiavimą.
17. Neformaliojo vaikų švietimo veikla.
Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 67 procentai vaikų. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti dalykinėse olimpiadose,
konkursuose, varžybose. Iš viso per mokslo metus mokiniai dalyvavo 4 tarptautiniuose, 8 respublikiniuose, 4 zonos, 38 savivaldybės lygmens
konkursuose. Konkursų rezultatai: 15 pirmų vietų, 14 antrų vietų, 10 trečių vietų. Puikūs rezultatai tarptautiniame konkurse „Olympis“ bei Vaikų
kūrybinės iniciatyvos fondo projekte „Tavo žvilgsnis“.
Mokykla daug dėmesio skiria ugdyti bendražmogiškąsias vertybes, pilietiškumą, patriotiškumą. Šiuo tikslu mokykloje organizuoti renginiai,
skirti Laisvės gynėjų dienai, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo dienoms. Mokiniai aktyviai ruošėsi ir dalyvavo kalėdiniuose
renginiuose, Užgavėnių šventėje, Sveikatingumo ir Atvirų durų dienoje.
Socialinės pedagogės Olivijos Barzdaitienės dėka parašyti ir įgyvendinti šie projektai: jaunimo užimtumo projektas „Parodykim, ką galim“
(projektui vykdyti buvo gauta 150,- Eur) ir sveikatinimo programa „Sveikatos taku“ (jai įgyvendinti buvo gauta 400,- Eur), organizuota dieninė vaikų
vasaros poilsio stovykla „Sveikuolių vasarėlė“.
Toliau tęsti gabių mokinių bei mokinių, garsinančių mokyklos vardą, skatinimą dovanojant pažintinę kelionę.
18. Ūkinė veikla. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje 2015-2016 mokslo metais iš pagrindų buvo suremontuota 201,
211, 309, 310, 405, 406, 407 klasė, skaitykla. 101 kabinete suremontuotos grindys (patiesta marmuliaumo danga), perdažytos sienos. Pakeistos 6
kabinetų durys naujomis. Įsigytas naujas marmitas, plaktuvas, dubenėliai sriubai ir nerūdijančio plieno puodai mokyklos valgyklai. Atnaujinta dalis
vaizdo stebėjimo įrangos (už 2160,02 EUR). Iškilmių salėje įrengtas nuotolinio valdymo projektoriaus ekranas. Įsigytas kopijavimo aparatas,
planšetinis kompiuteris, 3 išoriniai kietieji diskai, 4 nešiojamieji kompiuteriai, 4 projektoriai, 4 vnt. garso kolonėlių, stiprintuvas mokyklos skambučiui.
Atnaujintos 2 mokyklinės lentos, įsigyta 24 vnt. vienviečių ir 14 vnt. dviviečių mokyklinių suolų. Nupirktos pakabinamos lubos ir šviestuvai III ir IV
aukštams. Įsigytos 2 darbo kėdės, 2 vnt. lentynų į kabinetus. Į anglų kalbos kabinetą nupirktos saulės nepraleidžiančios žaliuzės. Nupirkti 9 apsauginiai
kilimėliai,4 sėdmaišiai, balansinės oro pagalvės, minkštų baldų komplektas, gimnastikos kamuoliai ir lankai. Įsigytas ir įrengtas lauko teniso tinklas.
Pagamintos nuotraukos ant plastiko su mokyklos renginių vaizdais, sukurta ir transliuojama per Marijampolės TV mokyklos reklama. Įsigytos 2
mokyklos vėliavos, 60 vnt. marškinėlių su mokyklos simboliu. Nupirkti minkšti baldai į antro aukšto koridorių. Įsigyta naujų įrankių remonto darbams.
VI. MOKYKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2016 - 2017 MOKSLO METAIS
19. Tikslas - Tobulinti mokinių mokymos(si) ir pasiekimų kokybę bei pedagogų veiklas, orientuotas į kiekvieno mokinio individualią pažangą,
užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, stiprinti atviros ir patrauklios mokyklos įvaizdį.
20. Uždaviniai:
20.1. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį pamokose.
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20.2. Sukurti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir įsivertinimo modelį.
20.3. Skatinti mokytojų lyderystę, orientuotą į kolegišką bendradarbiavimą.
20.4. Puoselėti pilietines, tautines ir mokyklos tradicijas.
20.5. Kurti patrauklią, saugią ir sveiką ugdymo aplinką.
21. Laukiami rezultatai:
21.1. Stiprės mokinių mokymosi motyvacija, formuosis poreikis siekti geresnių rezultatų.
21.2. Sukurtas ir veiks individualios mokinio pažangos stebėsenos ir įsivertinimo modelis.
21.3. Mokytojai patobulins pedagogines ir dalykines kompetencijas, suaktyvės mokytojų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas,
vykdoma gerosios patirties sklaida.
21.4. Organizuojami pilietiniai, tautiniai bei mokyklos tradicijas puoselėjantys renginiai.
21.5. Mokiniai bus ugdomi patrauklioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje, kurioje formuosis sveikos gyvensenos įgūdžius.
VII. PRIEMONIŲ PLANAS IR JO ĮGYVENDINIMAS
22. UGDYMO PROCESO STEBĖSENA
22.1. Dokumentų tvarkymas
Eil.
Numatoma veikla
Nr.
1.
Ugdymo planų analizė ir
tvirtinimas
2.
Mokomųjų dalykų ilgalaikių
planų ir programų
suderinimas, kokybė
3.

4.

5.
6.

8,10 klasių mokinių
apklausa dėl tolimesnio
mokymosi
Pritaikytų ir
individualizuotų programų
derinimas
E. dienyno tvarkymo
kontrolė
Neformaliojo švietimo

Vykdytojai

rugsėjis

spalis

lapkritis

Direktorė A. Ivoškaitė
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
pagal kuruojamus
dalykus
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Direktoriaus

gruodis

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

Iki mokslo metų pradžios
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

7.

8.

9.

programų vykdymo
priežiūra, užsiėmimų
fiksavimo E. dienyne
kontrolė
Klasių auklėtojų veiklos
planų kokybė, derinimas
Logopedo, psichologo,
socialinio pedagogo,
specialiojo pedagogo
veiklos programų derinimas,
kokybė
Mokinių asmens bylų
tvarkymo kokybė

10.

Mokinių lankomumo
kontrolės dokumentai

11.

1 ir 5 klasių mokinių
adaptacija

22.2. Ugdymo rezultatai
Eil.
Numatoma veikla
Nr.
1.
Ugdymo rezultatai 1-4
klasėse

2.

Ugdymo rezultatai 5-10
klasėse

3.

PUPP organizavimas

pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
V. Bačinskaitė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė

+

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė

+

Vykdytojai

+

+

+

+

+

rugsėjis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

lapkritis

gruodis

sausis

vasaris

kovas

balandis

gegužė

birželis

+

spalis

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
N. Kavaliauskienė

+

+

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė

+

+

+

+

+

+

+
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4.

Užsienio kalbų testų 10
klasėje vykdymas

5.

Dalykų modulių pasiūla ir
pasirinkimas

2-os užsienio kalbos
pasirinkimas (5 kl.)
2017-2018 m. m.
7.
Dorinio ugdymo – tikybos
ar etikos pamokų
pasirinkimas
22.3. Veiklos stebėjimas
Eil.
Numatoma veikla
Nr.
1.
Socialinės-pilietinės veiklos
organizavimas 5-10 klasėse
6.

2.

3.

4.

5.

Diferencijavimas ir
individualizavimas
pamokoje
Mokyklos lankomumo
gerinimas. Praleistų be
pateisinamos priežasties
pamokų analizė
Mokinių mokymosi krūvio,
kontrolinių darbų, namų
darbų skyrimo analizė
Individualūs pokalbiai dėl
veiklos organizavimo su
mokytojais, dirbančiais 1-4
klasėse;
mokytojais, dirbančiais 5-10
klasėse;

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Vykdytojai

+

rugsėjis

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

+

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė

+

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

spalis

lapkritis

gruodis

sausis

+

+

vasaris

kovas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

balandis

gegužė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

birželis

+

+

+

+

+

+

+

+
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6.

klasių auklėtojais
Vaiko gerovės komisijos
veikla, posėdžiai, analizė

7.

Neformalaus švietimo veikla
ir analizė

8.

Projektinės veiklos,
prevencinių ir kitų programų
integravimo analizė
Mokinių dalyvavimo
konkursuose, olimpiadose,
varžybose pasiekimų analizė

9.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
V. Bačinskaitė

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
Atsakinga – direktorė Asta Ivoškaitė
Eil.
Priemonės
Nr.
1.
Pasiruošimas įsivertinimui
2.

Kokybės įsivertinimas

3.

Rezultatų pateikimas ir apibendrinimas.
Rekomendacijų tobulinti ir gerinti ugdymą
pateikimas
Duomenų analizės rezultatų pateikimas
bendruomenei, privalumų ir trūkumų
nustatymas

4.

Laikas
(mėn.)
2016 m. spalis
2016 m.
lapkritis
2017 m. sausis

2017 m.
gegužė

Vykdytojai
Direktorė Asta
Ivoškaitė
Direktorė Asta
Ivoškaitė
Direktorė Asta
Ivoškaitė
Direktorė Asta
Ivoškaitė

Laukiami rezultatai

Lėšos, resursai

Darbo grupės susirinkimas, įsivertinimo
tikslų ir uždavinių iškėlimas
Nustatyti vertinimo šaltiniai

Intelektualiniai

Pranešimas Mokyklos taryboje. Rezultatai
naudojami giluminio vertinimo problemai
suformuoti, veiklos programai rengti
Rezultatai panaudojami mokyklos
vadybinėms gairėms nustatyti

Intelektualiniai

24. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
24.1. Metodinė taryba. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)

Laukiami rezultatai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
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Metodinės tarybos veiklos ataskaita už
2015-2016 m. m.
Metodinės tarybos veiklos programos
2016-2017 m. m. projekto pristatymas
Pagalba vadovams, nustatant mokytojų
kompetenciją, kvalifikaciją

2016 m.
rugpjūtis

Metodinės tarybos
pirmininkė
V. Brusokienė

Būsimos veiklos numatymas, plano
sudarymas

Intelektualiniai

Per mokslo
metus

Individuali pagalba

Intelektualiniai

3.

Atviros pamokos ir integruotos
pamokos (pagal atskirą planą, aptartą
metodinėse grupėse)

Per mokslo
metus

Gerosios patirties sklaida, savianalizė

Intelektualiniai

4.

Mokytojų bendradarbiavimo, gerosios
patirties sklaidos inicijavimas

II pusmetyje

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui V.
Bačinskaitė
Metodinės tarybos
pirmininkė
V. Brusokienė

Intelektualiniai

Metodinių grupių pirmininkų 2016 2017 m. m. veiklos ataskaitos
Metodinė išvyka

2017 m.
birželis
2017 m.
birželis

Akademinis ugdymo turinys priartintas
prie vaiko gyvenimo praktikos, karjeros
perspektyvos, darbo rinkos. Mokytojai
dalinsis patirtimi su kitų mokyklų
pedagogais
Pateiks ir aptars ataskaitas. Veiklos gairių
numatymas 2017-2018 m. m.
Mokytojai patobulins kvalifikacinius
gebėjimus

1.

2.

Metodinių grupių
pirmininkai
6.
Geografijos
mokytoja
N. Birštonienė
24.2. Kvalifikacijos tobulinimas. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kavaliauskienė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
1.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
2016-2017 m.
Direktoriaus
Sėkmingas ir planingas mokytojų
specialistų kvalifikacijos tobulinimo
m.
pavaduotoja
kvalifikacijos kėlimas
poreikių analizė ir apskaita
ugdymui
N.Kavaliauskienė
2.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
Per mokslo
Direktoriaus
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai
specialistų kvalifikacijos kėlimas MŠC. metus
pavaduotoja
tobulins kvalifikaciją. Išsiaiškinti
Pamokos kokybė.
ugdymui
kvalifikacijos tobulinimo poreikiai,
N.Kavaliauskienė
patikslintas lėšų panaudojimas
3.
Kvalifikacijos tobulinimo dokumentų
Per mokslo
Direktoriaus
Parengti kvalifikacijos kėlimą
rengimas
metus
pavaduotoja
reglamentuojantys dokumentai
5.

Intelektualiniai
Lėšos, skirtos
mokytojų
kvalifikacijai
Lėšos, resursai
Intelektualiniai

Lėšos, skirtos
mokytojų
kvalifikacijai
Lėšos, skirtos
mokytojų
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ugdymui
kvalifikacijai
N.Kavaliauskienė
4.
Diferencijavimas ir individualizavimas
2016 m.
Direktoriaus
Diferencijavimas ir individualizavimas
Lėšos, skirtos
ugdymo procese, siekiant pamokos
pavaduotoja
didins mokymosi motyvaciją ir tarnaus
mokytojų
kokybės, kvalifikacijos kėlimas
ugdymui
mokinių gebėjimams atskleisti
kvalifikacijai
N. Kavaliauskienė
24.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos veikla. Atsakinga direktorė Asta Ivoškaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Lėšos, resursai
Nr.
(mėn.)
1.
Dėl mokytojų prašymų atestuotis 2016 2016 m.
Direktorė A.
Vykdoma mokytojų ir pagalbos mokiniui
Intelektualiniai
m. II pusmetį svarstymo
rugsėjis
Ivoškaitė
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos programa
2.
Dėl atestacijos programos tvirtinimo
2016 m.
Direktorė A.
Parengta mokytojų ir pagalbos mokiniui
Intelektualiniai
gruodis
Ivoškaitė
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos programa 2016 m.
3.
Dėl kvalifikacinių kategorijų tvirtinimo 2017 m.
Direktorė A.
Patvirtintos mokytojams suteiktos
Intelektualiniai
gegužė,
Ivoškaitė
kvalifikacinės kategorijos
birželis
25. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
25.1. Mokyklos taryba. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Lėšos, resursai
Nr.
(mėn.)
1.
Inicijuoti svarstyti klausimus, kilusius
Per mokslo
Mokyklos tarybos
Iškeltos aktualios problemos, pasiūlyti
Intelektualiniai
ugdymo procese ar mokyklos
metus
pirmininkas
galimi jų sprendimo būdai
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių pasiūlymus
2.
Mokyklos dokumentų projektų
Per mokslo
Direktoriaus
Rengiami ir/ar svarstomi mokyklos
Intelektualiniai
rengimas ir /ar svarstymas
metus
pavaduotoja
dokumentai
ugdymui V.
Bačinskaitė
3.
Mokyklos strateginio veiklos plano
2016 m.
Mokyklos tarybos
Informacija pateikiama mokyklos
Intelektualiniai
2017-2019 metams projekto,
lapkritis,
pirmininkas ir
bendruomenei
2016 metų mokyklos veiklos ataskaitos 2017 m. sausis direktorė A.
projekto svarstymas
Ivoškaitė
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4.

2017-2018 m. m. mokyklos pradinio ir
pagrindinio ugdymo planų projektų,
mokyklos metinio veiklos plano
projekto svarstymas

2017 m.
birželis

5.

Teikti informaciją internetinėje
svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą

Per mokslo
metus

6.

Mokyklos tarybos narių veikla ir
indėlis, gerinant mokyklos įvaizdį

Per mokslo
metus

Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui V.
Bačinskaitė,
N. Kavaliauskienė
Mokyklos tarybos
pirmininkas ir
sekretorė
Mokyklos tarybos
nariai

25.2. Mokytojų taryba. Atsakinga direktorė Asta Ivoškaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1.
Pirmo pusmečio rezultatų ir pamokų
2017 m. sausis Direktorė A.
lankomumo aptarimas
Ivoškaitė
2.
Antro pusmečio ir metinio rezultatų bei 2017 m.
Direktorė A.
pamokų lankomumo 1-4 klasėse
gegužė
Ivoškaitė
aptarimas. Pradinių klasių mokinių
kėlimas į aukštesnes klases, papildomų
darbų skyrimas ir pradinio išsilavinimo
pažymėjimų išdavimas
3.
Antro pusmečio ir metinio rezultatų bei 2017 m.
Direktorė A.
pamokų lankomumo aptarimas. 5-10
birželis
Ivoškaitė
klasių mokinių kėlimas į aukštesnes
klases, papildomų darbų skyrimas
4.
Veiklos plano 2017-2018 m. m.
2017 m.
Direktorė A.
pristatymas ir praėjusių mokslo metų
rugpjūtis
Ivoškaitė
veiklos rezultatų aptarimas
25.3. Išplėstinė direkcijos taryba. Atsakinga direktorė Asta Ivoškaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1.
1 ir 5 klasių mokinių adaptacija. 5
2016 m. spalis Psichologė
klasių mokinių mokymosi stilius
V. Altuchova

Mokyklos ugdymo planas maksimaliai tenkina
mokinių ugdymo (si) poreikius. Mokyklos
veiklos planas tarnauja įgyvendinant tikslus ir
uždavinius

Intelektualiniai

Informacijos sklaida mokyklos
bendruomenei ir visuomenei

Intelektualiniai

Mokyklos įvaizdžio gerinimas

Intelektualiniai ir
lėšos pagal
galimybę.

Laukiami rezultatai

Lėšos, resursai

Gerėja mokymosi motyvacija ir ugdymo
rezultatai
Gėrėja mokinių ir tėvų tarpusavio
santykiai. Geresni pusmečio rezultatai.
Kokybės vertinimo rezultatai padės iškelti
kitų mokslo metų tikslus ir uždavinius

Intelektualiniai

Laikomasi Nuosekliojo mokymosi tvarkos
reikalavimų

Intelektualiniai

Veiklos programa tarnauja mokyklos
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti

Intelektualiniai

Laukiami rezultatai
Geri mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai
leis identifikuoti mokinių adaptacijos

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
Intelektualiniai
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2.

Ugdymo turinio individualizavimas ir
diferencijavimas.

2016 m.
lapkritis

Direktorė
A. Ivoškaitė

3.

Ugdymo turinio planavimas ir
įgyvendinimas. Pamokos kokybės
vertinimas ir įsivertinimas.

2016 m.
gruodis

Direktorė
A. Ivoškaitė

4.

Projektinės veiklos, prevencinių ir
kitų programų integravimo analizė

2017 m. sausis

5.

Valandų, skirtų mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti, panaudojimo
efektyvumas ir apimtys

2017 m.
kovas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
N. Kavaliauskienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
V. Bačinskaitė

6.

Mokinių saviraiškos poreikių
tenkinimas organizuojant neformalųjį
ugdymą.

2017 m.
gegužė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
V. Bačinskaitė
25.4. Mokinių taryba. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1.
Naujos Mokinių tarybos sudarymas.
2016 m.
Neformaliojo
Mokinių tarybos pirmininko rinkimai. rugsėjis
ugdymo
Darbo plano rengimas, aptarimas bei
organizatorė
tvirtinimas. Klasių seniūnų
E. Alenskaitė
supažindinimas su Mokinių tarybos
veikla
3.
Klasių seniūnų pasitarimai
Pagal poreikį
Neformaliojo
ugdymo

problemas ir jas spręsti
Geras mokyklos mikroklimatas sudarys
darbuotojams palankias sąlygas kokybiškam
darbui. Pasiektas optimalus mokinių
mokymosi ir namų darbų krūvis
Pamokos bus įdomios ir produktyvios
mokiniams. Pamokose bus naudojami
ugdymo turinio įgyvendinimą užtikrinantys
metodai, užtikrinama aukšta ugdymo kokybė
Užtikrintas projektinės veiklos ir programų
integravimas leis optimizuoti mokinių
mokymosi krūvį bei pasiekti aukštą ugdymo
kokybę
Įvertinta valandų, skirtų mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti, panaudojimo
efektyvumas ir apimtys, kas tarnaus
optimaliam mokinių ugdymo poreikiams
tenkinti, ir valandų, skirtų mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti, panaudojimas
Priimti konkretūs sprendimai mokinių
neformaliojo švietimo veiklai tobulinti

Laukiami rezultatai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai

Įvertinama kokybė, šeimyniškumo
stiprinimas. Skatinama mokinių
savirealizacija. Stiprės bendradarbiavimas

Intelektualiniai

Skatinamas bendradarbiavimas

Intelektualiniai

14

organizatorė E.
Alenskaitė
4.
Netradicinių renginių organizavimas
Per mokslo
Neformaliojo
Įvairi mokyklos bendruomenės veikla
metus
ugdymo
organizatorė
E. Alenskaitė
5.
Teminių parodų, konkursų, akcijų
Per mokslo
Neformaliojo
Skatinama mokinių savirealizacija
organizavimas
metus
ugdymo
organizatorė E.
Alenskaitė
6.
Dalyvavimas kitų institucijų
Per mokslo
Neformaliojo
Ugdomas pilietiškumas
organizuojamuose renginiuose
metus
ugdymo
organizatorė E.
Alenskaitė
7.
Mokinių tarybos veiklos ataskaita už
2017 m.
Neformaliojo
Įsivertinama Mokinių tarybos veikla,
2016-2017 m. m.
birželis
ugdymo
numatomos gairės kitiems mokslo metams
organizatorė E.
Alenskaitė
26. SOCIALINĖ, PEDAGOGINĖ, PSICHOLOGINĖ PAGALBA IR PREVENCINĖ VEIKLA
26.1. Socialinė pedagoginė pagalba
Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
1.
Mokinių elgesio, bendravimo,
Per mokslo
Socialinės
Mažės mokinių elgesio, bendravimo ir kt.
nesimokymo, socialinių ir asmeninių
metus
pedagogės O.
problemų, gerės mokinių socialiniai įgūdžiai
problemų, kylančių mokykloje ir
Barzdaitienė,
šeimoje, sprendimas
R.Ūkelienė
2.

3.

Mokyklos nelankančių mokinių
išaiškinimas, priežasčių nustatymas ir
problemos sprendimas
Individualūs pokalbiai su rūkančiais
mokiniais

Per mokslo
metus

Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė

Per mokslo
metus

Socialinės
pedagogės O.
Barzdaitienė,

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
Intelektualiniai

Didės mokinių mokymosi motyvacija, mažės Intelektualiniai
pamokas be priežasties praleidžiančių mokinių
skaičius
Mažės rūkančių mokinių
Intelektualiniai
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Darbas su mokiniais, padariusiais
teisinių nusižengimų
Individualus darbas su mokiniais,
kuriems paskirta vaiko minimalios
priežiūros priemonė
Darbas su socialinės rizikos šeimomis
ir vaikais
Nemokamo maitinimo organizavimas
mokykloje
Socialinę paramą gaunančių mokinių
aprūpinimas mokinio reikmenimis
Paramos „Pienas vaikams“
organizavimas mokykloje 1-4 kl.
mokiniams
ES programos „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“
organizavimas mokykloje 1-4 kl.
mokiniams
Darbas su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiais mokiniais
Dieninės vaikų vasaros poilsio
stovyklos organizavimas

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

R.Ūkelienė
Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė
Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė

Didės mokinių atsakomybė už savo veiksmus

Intelektualiniai

Mažės mokinių elgesio, bendravimo ir kt.
problemų, gerės mokinių socialiniai įgūdžiai

Intelektualiniai

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus
2016 m.
rugsėjis –
lapkritis
Per mokslo
metus

Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė
Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė
Socialinė pedagogė
R.Ūkelienė

Mokinių socialinės gerovės kūrimas

Intelektualiniai

Socialinės paramos mokiniams
organizavimas
Socialinės paramos mokiniams
organizavimas

Intelektualiniai

Socialinė pedagogė
O. Barzdaitienė

Pagerinti moksleivių mitybą, ugdyti pieno
gaminių vartojimo įpročius

Intelektualiniai

Per mokslo
metus

Socialinė pedagogė
O. Barzdaitienė

Pagerinti moksleivių mitybą, ugdyti vaisių
vartojimo įpročius

Intelektualiniai

Per mokslo
metus

Socialinės
pedagogės O.
Barzdaitienė,
R.Ūkelienė
Socialinė pedagogė
O. Barzdaitienė

Geresni mokinių socialiniai įgūdžiai

Intelektualiniai

Vaikų vasaros poilsio organizavimas, vaikų
užimtumas

Intelektualiniai;
projektų lėšos

2017 m.
gegužė –
birželis

26.2. Psichologinė pagalba. Atsakinga vykdytoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
1.
Darbas su specialiųjų poreikių
Per mokslo
Psichologė
Tenkinami specialiųjų poreikių mokinių
mokiniais (individuali)
metus
V. Altuchova
poreikiai
2.
Bendradarbiavimas su klasių
Per mokslo
Psichologė
Operatyvus problemų sprendimas

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
Intelektualiniai
Intelektualiniai
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4.

vadovais, mokyklos ir kitų institucijų
specialistais
Tėvų ir mokytojų psichologinis
švietimas
Smurto ir patyčių prevencija

5.

Individualios konsultacijos

6.

Individualus darbas su mokiniais,
kuriems paskirta vaiko minimalios
priežiūros priemonė
6-7 klasių mokinių, tėvų ir klasių
vadovų grupiniai užsiėmimai

3.

7.

8.

1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos
analizė

metus

V. Altuchova

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

Psichologė
V. Altuchova
Psichologė
V. Altuchova
Psichologė
V. Altuchova
Psichologė
V. Altuchova

Geri mokinių, tėvų ir mokytojų santykiai,
geranoriškas bendradarbiavimas
Saugūs mokiniai

Intelektualiniai

Saugūs mokinai

Intelektualiniai

Mažės mokinių elgesio, bendravimo ir kitų
problemų, gerės mokinių socialiniai įgūdžiai

Intelektualiniai

2016 m. rugsėjo
- lapkričio mėn.

Psichologė
V. Altuchova

Intelektualiniai

2016 m. rugsėjo
-lapkričio mėn.

Psichologė
V. Altuchova

Bus pagerintas bendradarbiavimas tarp
mokyklos ir šeimos, pagerės tarpusavio
santykių kokybė
Bus numatyti veiklos prioritetai ugdymo
kokybei bei mokytojų ir mokinių tarpusavio
santykiams gerinti
Bus numatyti bendradarbiavimo tarp
mokyklos ir šeimos gerinimo prioritetai,
siekiant geresnės ugdymosi kokybės
Mokytojai taikys tinkamus ugdymo metodus,
gerės ugdymo kokybė
Laukiami rezultatai

Lėšos, resursai

Anketinė apklausa „Mokytojų ir
2017 m. vasario Psichologė
klasės vadovo bendradarbiavimas su
– kovo mėn.
V. Altuchova
mokinių tėvais“ (5-6 kl. ir 7-8 kl.)
10. Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimas
2016 m. rugsėjo Psichologė
5 kl. mokiniams
mėn.
V. Altuchova
26.3. Specialioji pedagoginė pagalba. Atsakinga vykdytoja direktorė Asta Ivoškaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
2016 m.
1.
Mokinių kalbinių įgūdžių
Specialioji pedagogė,
rugsėjo
1-2
sav.
tikrinimas; kalbos, kalbėjimo bei
logopedė E.Mkrtūmian
2017 m.
komunikacijos sutrikimų
gegužės 3-4 sav.,
diagnozavimas, diagnozių
birželio 1 sav.
tikslinimas
2.
Darbas mokyklos Vaiko gerovės
Per mokslo
Specialioji pedagogė,
komisijoje
metus
logopedė E.
Mkrtūmian,
specialioji pedagogė
9.

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Savalaikės pagalbos suteikimas, ugdymo
perspektyvų numatymas

Intelektualiniai

Mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas

Intelektualiniai
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R. Burbienė
Specialioji pedagogė,
Mokiniai geriau įsisavins ugdymo turinį,
logopedė E.Mkrtūmian, lavės ir tobulės tose srityse, kuriose patiria
specialioji pedagogė
sunkumų, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio
R. Burbienė
individualius poreikius
4.
Pirminis ar pakartotinis
Per mokslo
Specialioji pedagogė,
Individualių mokinio poreikių pažinimas ir
pedagoginis mokinio vertinimas
metus
logopedė E.Mkrtūmian, efektyvios pagalbos teikimo užtikrinimas
specialioji pedagogė
R. Burbienė
5.
Bendradarbiavimas su tėvais
Per mokslo
Specialioji pedagogė,
Gerosios patirties sklaida.
metus
logopedė E.Mkrtūmian, Bendradarbiavimas su tėvais
specialioji pedagogė
R. Burbienė
6.
Bendradarbiavimas su
Per mokslo
Specialioji pedagogė,
Racionaliai sprendžiami darbo klausimai
pedagogais, PPT, specialistais
metus
logopedė
E.Mkrtūmian,
specialioji pedagogė
R. Burbienė
26.4. Prevencinė veikla. Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
1.
Informacinio stendo prevencinėmis
Per mokslo
Socialinė pedagogė Didės mokinių, visos mokyklos
temomis kūrimas ir jame pateikiamos
metus
O. Barzdaitienė
bendruomenės informuotumas
informacijos atnaujinimas
2.
Dalyvavimas klasių valandėlėse
Per mokslo
Socialinės
Socialaus mokinių elgesio tikimybė
metus (pagal
pedagogės O.
klasės auklėtojų
Barzdaitienė,
pageidavimą)
R.Ūkelienė
3.
Prevencinių filmų peržiūra ir
Per mokslo
Socialinės
Socialaus mokinių elgesio tikimybė
aptarimas (rūkymo, narkotinių
metus
pedagogės O.
medžiagų vartojimo, savižudybių,
Barzdaitienė,
tolerancijos temomis).
R.Ūkelienė
4.
„Žalingų įpročių prevencijos savaitės“ 2016 m.
Socialinė pedagogė Pirminė žalingų įpročių prevencija,
organizavimas
lapkričio mėn.
R.Ūkelienė
neigiamos mokinių nuostatos psichotropinių
3.

Individualios, pogrupinės ir
grupinės logopedinės pratybos
bei specialiosios pratybos

Per mokslo
metus

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai
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medžiagų vartojimo atžvilgiu
Socialinės
Draugiškumo, bendravimo skatinimas,
pedagogės O.
pirminė patyčių prevencija
Barzdaitienė,
R.Ūkelienė
6.
Prekybos žmonėmis prevencija
Per mokslo
Socialinės
Didės mokinių informuotumas apie prekybos
metus
pedagogės O.
žmonėmis pavojus
Barzdaitienė,
R.Ūkelienė
7.
Užsiėmimai „Saugus bendravimas
2017 m. vasario Socialinė pedagogė Didės mokinių informuotumas apie pavojus
elektroninėje erdvėje“
– kovo mėn.
R.Ūkelienė
internetinėje erdvėje
26.5. Sveikatos priežiūra. Atsakinga vykdytoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kavaliauskienė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
1.
Paskaitos mokiniams asmens
Per mokslo
Visuomenės sveikatos Didės mokinių informuotumas apie
higienos, sveikos mitybos, sveiko
metus
priežiūros specialistė
sveikatos stiprinimo galimybes
gyvenimo būdo ir kt. temomis
2.
Susitikimai su sveikatos priežiūros
Per mokslo
Visuomenės sveikatos Sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas
specialistais
metus
priežiūros specialistė
3.
Kuprinių svėrimo akcija
2016 m. rugsėjis, Visuomenės sveikatos Mokiniai sužinos savo kuprinės svorį ir
2017 m. kovas
priežiūros specialistė
bus skatinami nešioti jų individualų svorį
atitinkančią kuprinę
4.
Asmens higiena ir pedikuliozės
2016 m. spalis,
Visuomenės sveikatos Ugdomi asmens higienos įgūdžiai
patikra
2017 m. kovas
priežiūros specialistė
5.
Pasaulinės ŽIV/ AIDS dienos
2016 m. gruodis
Visuomenės sveikatos Didės mokinių informuotumas apie
paminėjimas
priežiūros specialistė
ŽIV/AIDS
6.
Burnos higiena
2017 m. sausis,
Visuomenės sveikatos Ugdomi asmens higienos įgūdžiai
gegužė
priežiūros specialistė
7.
Pirmosios pagalbos mokymai
2017 m. vasaris,
Visuomenės sveikatos Pirmosios pagalbos įgūdžių ugdymas
kovas
priežiūros specialistė
8.
Informacinių stendų sveikatos
Per mokslo
Visuomenės sveikatos Vykdoma vaizdinė informacijos sklaida
temomis atnaujinimas
metus
priežiūros specialistė
sveikatos temomis
9.
Renginiai, skirti Pasaulinei sveikatos 2017 m. balandis Visuomenės sveikatos Sveikos gyvensenos nuostatų ugdymas
dienai
priežiūros specialistė
5.

Savaitės ,,Be patyčių“ organizavimas

2017 m. kovo
mėn.

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai
Intelektualiniai

Intelektualiniai
Intelektualiniai

Intelektualiniai
Intelektualiniai
Intelektualiniai
Intelektualiniai
Intelektualiniai
Intelektualiniai
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Žalingų įpročių prevencija, rengimas
Per mokslo
Visuomenės sveikatos Pirminė žalingų įpročių prevencija,
Intelektualiniai
šeimai ir lytiškumo ugdymas
metus
priežiūros specialistė
neigiamos mokinių nuostatos apie žalingus
(paskaitos, susitikimai su
įpročius, mokinių informuotumas
specialistais, renginiai)
lytiškumo bei rengimo šeimai klausimais
27. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA
Atsakinga vykdytoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Lėšos,
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
(mėn.)
resursai
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos
2016 m.
Direktoriaus
Darbo kokybės gerinimas, bendruomenės
Intelektualiniai
ataskaita už 2015-2016 m. m.
rugpjūtis
pavaduotoja
informuotumas
Veiklos programos 2016 – 2017 m.
ugdymui V.
m. sudarymas ir pateikimas
Bačinskaitė
mokyklos bendruomenei
2. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai
Pagal poreikį
Komisijos nariai
Mažės mokinių elgesio taisyklių pažeidimų,
Intelektualiniai
didės mokymosi motyvacija
3. Kreipimosi dėl minimalios ar
Pagal poreikį
Socialinė pedagogė Pagalbos mokiniui teikimas
Intelektualiniai
vidutinės priežiūros priemonių
R. Ūkelienė
skyrimo klausimų nagrinėjimas
4. Mokyklos atstovavimas
Pagal poreikį
Socialinė pedagogė Pagalbos mokiniui teikimas
Intelektualiniai
Marijampolės savivaldybės
R. Ūkelienė (ir
administracijos Vaiko gerovės
mokinio klasės
komisijos posėdžiuose
auklėtojas)
5. Klasės auklėtojų, mokytojų, švietimo 2017 m. gegužė
Komisijos nariai
Darbo kokybės gerinimas, prevencinės veiklos Intelektualiniai
pagalbos bei sveikatos priežiūros
prioritetų kitiems mokslo metams nustatymas
specialistų vykdomos veiklos
aptarimas kartu su SUP mokinių
tėvais
10.

28. PROFESINIS ORIENTAVIMAS, INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS
Atsakinga vykdytoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kavaliauskienė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1. Anketiniai tyrimai 8,10 klasių
2016 m. gruodis Direktoriaus pavaduotoja

Laukiami rezultatai
Profesinis informavimas

Lėšos,
resursai
Intelektualiniai
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mokiniams dėl tolesnio mokymosi
2.

Vidurinio ugdymo sklaida

2017 m. vasaris

3.

Ekskursijos į Marijampolės
profesinio rengimo centrą, Jaunimo
darbo centrą

2017 m. kovas

4.

Susitikimai su įvairių profesijų
žmonėmis

Per mokslo
metus

ugdymui N. Kavaliauskienė
8, 10 klasių auklėtojai
10 klasių auklėtojai
9-10 klasių auklėtojai,
ekonomikos ir verslumo
mokytoja R. Jančiauskienė,
bibliotekos vedėja L.
Vaičiūnienė
Pradinių klasių mokytojai, 510 klasių auklėtojai,
neformaliojo ugdymo
organizatorė E. Alenskaitė

29. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE
Atsakinga vykdytoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kavaliauskienė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1.
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
Per mokslo
Socialinė pedagogė
programa „Gyvai“.
metus
O. Barzdaitienė,
socialinė pedagogė R.
Ūkelienė
2.
Sveikatinimo programa „Sveikatos
2016 m. rugsėjo Socialinė pedagogė
taku“.
– gruodžio mėn. R. Ūkelienė
3.
Sveikatos ugdymo programa „Sveika Per mokslo
Direktoriaus
mokykla“ (sveikatą stiprinanti
metus
pavaduotoja
mokykla)
N. Kavaliauskienė
4.
Jaunimo užimtumo 2015-2018 metų 2016 m. rugsėjo Socialinė pedagogė
programos projektas „Parodykim, ką – gruodžio mėn. O. Barzdaitienė
galim“
5.
Sveikatos ugdymo programa „Sveika Per mokslo
Direktoriaus
mokykla“ (sveikatą stiprinanti
metus
pavaduotoja
mokykla)
N. Kavaliauskienė
6.
Tarptautinis projektas Erasmus+
Per mokslo
Anglų kalbos mokytoja
„KA1 –Asmenų mobilumas
metus
O. Grušelionienė

Tolesnio mokymosi motyvacijos
ugdymas
Tolesnio mokymosi motyvacijos
ugdymas

Intelektualiniai

Profesijų pasirinkimo galimybės

Intelektualiniai

Laukiami rezultatai

Intelektualiniai

Lėšos, resursai

Mokinių socialinių emocinių
įgūdžių, psichologinio atsparumo
ugdymas

Intelektualiniai

Sveikos gyvensenos nuostatų
ugdymas
Sveikos gyvensenos propagavimas,
sveikatos stiprinimas

Intelektualiniai,
projekto lėšos
Intelektualiniai

Kryptingo vaikų užimtumo
organizavimas

Intelektualiniai,
projekto lėšos 370
Eur
Intelektualiniai

Sveikos gyvensenos propagavimas,
sveikatos stiprinimas
Patobulins darbo komandoje
įgūdžius

Projekto lėšos
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mokymosi tikslais“.
30. RENGINIAI, PAŽINTINĖ VEIKLA
Atsakinga vykdytoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Bačinskaitė
Eil.
Laikas
Priemonės
Vykdytojai
Nr.
(mėn.)
1.
Mokslo ir žinių šventė
2016 m.
Pradinių klasių mokytoja I.Šverčiauskienė,
rugsėjo 1 šokių mokytoja D. Misiukevičienė,
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė
2.
Europos kalbų diena
2016 m.
Rusų kalbos mokytoja H. Markevičiūtė, anglų
rugsėjis
kalbos mokytoja V. Lukšytė, neformaliojo
ugdymo organizatorė E. Alenskaitė
3.
Pažintinė ekskursija gabiems bei
2016Neformaliojo ugdymo organizatorė E.
mokyklos vardą garsinantiems
rugsėjisAlenskaitė, 1-10 klasių auklėtojai
mokiniams
spalis

Laukiami rezultatai
Mokyklos bendruomenės
formavimas

Lėšos,
resursai
50 Eur

Daugiau sužinos apie kitų
šalių tradicijas, papročius

Intelektualiniai

Mokiniams dovanojama
nemokama pažintinė
ekskursija skatins dalyvauto
konkursuose bei siekti
aukštų mokymosi rezultatų
Mokyklos vardo garsinimas
ir populiarinimas siekiant
pritraukti į mokyklą
mokinių
Didės pagarba mokytojui,
gerės mokyklos
bendruomenės santykiai
Gerosios patirties sklaida

Lėšos iš
mokinio
krepšelio

3.

Viktorina „Protų mūšis“

2016 m.
spalis

Pradinių klasių mokytojos R. Pažėrienė, A.
Žemaitaitienė, neformaliojo ugdymo
organizatorė E. Alenskaitė

4.

Tarptautinės mokytojų dienos
paminėjimas

2016 m.
spalis

Neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė

7.

Atvirų durų diena būsimiems
pirmųjų klasių mokiniams bei
tėveliams

2016 m.
lapkritis

9.

Kalėdinis renginys

2016 m.
gruodis

10.

Kalėdinių kompozicijų paroda –
konkursas

2016 m.
gruodis

Pradinių klasių mokytojos R.Pažėrienė,
A.Žemaitaitienė, D.Dvareckienė,
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė
Neformaliojo ugdymo organizatorė
Ugdomas kūrybiškumas,
E. Alenskaitė, pradinių klasių mokytojai, 5-10 skatinama mokinių
klasių auklėtojai
savirealizacija
Technologijų mokytoja R. Dijokienė,
Kūrybiškumo, draugiškumo
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
ugdymas

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai
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11.

Popietė su kolektyvu
„Šv. Kalėdų belaukiant...“

2016 m.
gruodis

Alenskaitė
Neformaliojo ugdymo organizatorė
E. Alenskaitė, tikybos mokytojas A.
Lazauskas

12.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų
diena. Akcija „Atmintis gyva – kol
liudija“
Užgavėnių šventė

2017 m.
sausis

Visų dalykų mokytojai, neformaliojo ugdymo
organizatorė E. Alenskaitė
Neformaliojo ugdymo organizatorė
E. Alenskaitė, 5-10 klasių auklėtojai
Neformaliojo ugdymo organizatorė
E. Alenskaitė, muzikos mokytoja
Ž. Zubrickienė
Pradinių klasių mokytojos R.Pažėrienė,
A.Žemaitaitienė, D.Dvareckienė,
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė
Pradinių klasių mokytojos, neformaliojo
ugdymo organizatorė
Neformaliojo ugdymo organizatorė
E. Alenskaitė, muzikos mokytoja
Ž. Zubrickienė
Geografijos mokytoja N. Birštonienė,
ekonomikos ir verslumo mokytoja R.
Jančiauskienė, neformaliojo ugdymo
organizatorė E. Alenskaitė
Technologijų mokytoja R. Dijokienė,
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė
Neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė, muzikos mokytoja Ž.
Zubrickienė, šokių mokytoja D.
Misiukevičienė, technologijų mokytojai R.
Dijokienė, A. Avulis, dailės mokytoja E.

13.
14.

Vasario 16-oji -Lietuvos valstybės
atkūrimo diena.

2017 m.
vasaris
2017 m.
vasaris

15.

Žaidimų popietė būsimiems
pirmokams

2017 m.
vasaris

16.

Kaziuko mugė

16.

Kovo 11-oji –Nepriklausomybės
atkūrimo diena

2017 m.
kovas
2017 m.
kovas

18.

Žemės dienos paminėjimas

2017 m.
kovas

19.

Velykinių kompozicijų paroda

2017 m.
kovas

20.

Tarptautinės aviacijos ir
kosmonautikos dienos paminėjimas

2017 m.
balandis

Draugiškesni mokytojų
tarpusavio santykiai,
bendravimo tradicijų
puoselėjimas
Pilietiškumo ugdymas

Intelektualiniai

Tautinių papročių, tradicijų
puoselėjimas
Pilietiškumo ugdymas

20 Eur

Pakankamas 1 klasių
komplektavimas

Intelektualiniai

Etninių tradicijų
puoselėjimas
Pagarba mūsų valstybės
svarbioms istorinėms
datoms, jų įprasminimui
Atsakingas mokinių požiūris
į Žemės planetą

Intelektualiniai

Lavės estetinio grožio
supratimas

Intelektualiniai

Ugdomas kūrybiškumas,
skatinama mokinių
savirealizacija

50 Eur

20 Eur

Intelektualiniai

Intelektualiniai

Intelektualiniai

23

21.

Sveikatingumo ir mokyklos diena

2017 m.
gegužė

22.

Akcija „Darom“

25.

Mokslo metų užbaigimo diena.
Saugi vasara

2017 m.
balandis
2017 m.
gegužė,
birželis

31. DARBAS SU TĖVAIS
Atsakinga vykdytoja – direktoriaus pavaduotoja
Eil.
Priemonė
Nr.
1.
Tėvų susirinkimas dėl 2015-2016 m.
m. darbo rezultatų ir veiklos prioritetų
2016-2017 m. m.
2.
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programos ,,Gyvai“
seminarai tėvams
3.
Individualūs dalykų mokytojų
susitikimai su mokinių tėvais
4.
5.

Tėvų susirinkimas (I pusmečio
rezultatų aptarimas)
Atvirų durų dienos mokykloje

Boželytė – Liobienė, 1-10 klasių auklėtojai
Neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė, muzikos mokytoja Ž.
Zubrickienė, šokių mokytoja D.
Misiukevičienė, technologijų mokytoja R.
Dijokienė, dailės mokytoja E. Boželytė –
Liobienė, 1-10 klasių auklėtojai, kūno
kultūros mokytojai V.Kraulišas ir
V.Luobikienė
1-10 klasių auklėtojai, neformaliojo ugdymo
organizatorė E. Alenskaitė
Kūno kultūros mokytojas V. Kraulišas,
visuomenės sveikatos specialistė,
neformaliojo ugdymo organizatorė E.
Alenskaitė

ugdymui Neringa Kavaliauskienė
Laikas
Vykdytojai
(mėn.)
2016 m.
Direktoriaus pavaduotoja
spalis
ugdymui N. Kavaliauskienė

Mokyklos
bendruomeniškumo ir
sveikos gyvensenos
ugdymas, komunikacinių
ryšių tvirtinimas su mokinių
tėvais ir miesto visuomene

100 Eur

Savimonės skatinimas,
pilietiškumo ugdymas
Žinių apie saugų elgesį prie
vandens, gatvėje
įtvirtinimas

Intelektualiniai

Laukiamas rezultatas
Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas

Intelektualiniai

Lėšos,
resursai
Intelektualiniai

2016 m.
lapkritis

Socialinės pedagogės R.
Ūkelienė ir O. Barzdaitienė

Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas, tėvų švietimas

Intelektualiniai

2016 m.
gruodžio
mėn.
2017m.
vasaris
2017 m.
balandis

Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui pagal kuruojamus
dalykus
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui N. Kavaliauskienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui N. Kavaliauskienė,
neformaliojo ugdymo

Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas, siekiant ugdymo
kokybės
Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas
Atviras mokyklos bendruomenės
bendradarbiavimas, mokyklos
įvaizdžio gerinimas ir sklaida

Intelektualiniai

Intelektualiniai
Intelektualiniai
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6.

Kaziuko mugė

7.

Tėvų įtraukimas į mokyklos
organizuojamas veiklas ir ugdymo
procesą

2017 m.
kovas
Per mokslo
metus

organizatorė E. Alenskaitė
Pradinių klasių mokytojos
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui N. Kavaliauskienė

32. ŪKINĖ VEIKLA
Atsakingas vykdytojas – pavaduotoja ūkio reikalams Ingrida Kidolienė
Eil.
Priemonė
Laikas (mėn.)
Nr.
1.
Atlikti šildymo sistemos hidraulinį
Iki 2016m. spalio
bandymą
mėn.
2.
III aukšto koridoriaus remontas
Iki 2016 rugpjūčio
mėn.
3.
IV aukšto koridoriaus remontas
Iki 2016 m. rugsėjo
mėn.
4.
Mokyklos virtuvės viryklės įsigijimas
Iki 2016 rugsėjo
mėn.
5.
Įsigyti minkštų baldų
Iki 2016 m.
gruodžio mėn.
6.
Įsigyti mokinio suolų
Iki 2016 m. rugsėjo
mėn.
7.
Įrengtas kabinetas socialinėms
Iki 2016 m. rugsėjo
darbuotojoms
mėn.

10.

Vidaus patalpų stebėjimo sistemos
atnaujinimas
Laiptinių remontas

11.

Kompiuterinės bazės atnaujinimas

9.

Iki 2016 m.
gruodžio mėn.
Iki 2016 m. rugsėjo
mėn.
Iki 2016 m. rugsėjo
mėn.

Vykdytojai

Skatinimas mokyklos ir tėvų
bendradarbiavimas
Tėvai įsitrauks į mokyklos
organizuojamas veiklas taps aktyviais
mokyklos bendruomenės nariais,
dalyvaus mokyklos organizuojamuose
ir ugdymo procese

Laukiamas rezultatas

I. Kidolienė

Paruošime žiemos šildymo sezonui

I. Kidolienė

Pagerės mokinių ir darbuotojų darbo
sąlygos
Pagerės mokymosi ir darbo sąlygos

I. Kidolienė
I. Kidolienė
I. Kidolienė
I. Kidolienė
I. Kidolienė

Pagerės darbo sąlygos ir estetinis
vaizdas
Pagerės mokytojų ir mokinių poilsio
sąlygos
Bus atnaujintos mokinių mokymosi
vietos
Bus pagerinta duomenų apsauga
raštinėje ir buhalterijoje

I. Kidolienė

Bus pagerintas mokinių saugumas

I. Kidolienė

Pagerės mokinių ir darbuotojų
saugumas ir fasadinis vaizdas
Pagerės darbo sąlygos

I. Kidolienė

Intelektualiniai
Intelektualiniai

Lėšos, resursai
300 Eur. Spec.
lėšos
150 Eur. Aplinkos
lėšos
150 Eur. Aplinkos
lėšos
1820 Eur. 2%
lėšos
200 Eur. Aplinkos
lėšos
360 Eur. Mokinio
krepšelis
300 Eur. Aplinkos
lėšos
1000 Eur. Spec.
lėšos
400 Eur. Aplinkos
lėšos
400 Eur. Mokinio
krepšelis
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12.

Darbuotojų sveikatos patikrinimas

13.

Įsigyti šviestuvus koridoriams

14.

Tualeto įrengimas

PRITARTA
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
pagrindinės mokyklos Mokyklos tarybos
2016 m. birželio 6 d. posėdyje Nr. 1-3

Iki 2016 m. rugsėjo
I. Kidolienė
mėn.
Iki 2016 m. rugsėjo
I. Kidolienė
mėn.
Iki 2016 m. rugsėjo
I. Kidolienė
mėn.
_________________________

Užtikrinama darbuotojų teisė į
sveikatos patikrą
Pagerės darbo sąlygos
Įgyvendinsim LR higienos normų
reikalavimus

300 Eur. Spec.
lėšos
500 Eur. Aplinkos
lėšos
2160 Eur. Spec. ir
aplinkos lėšos

