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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2018–2019 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijos 2017–2019 m. strateginiu planu ir 2017–2018 metų mokyklos veiklos įsivertinimo
rezultatais, svarstytais 2018 m. birželio 22 d. mokytojų tarybos posėdyje (2018 m. birželio 22 d.
protokolas Nr. MT-4).
2. Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-54 (11.12).
II SKYRIUS
STATISTIKA IR 2017-2018 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ
3. Statistika.
2017 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 477 mokiniai, iš jų 18 Ceikinių skyriuje.
Klasių užpildomumas: 1 kl. – 60 mokiniai, 2 kl. – 55, 3 kl. – 67, 4 kl. – 47, 5 kl. – 53, 6 kl. – 61,
7 kl. – 56, 8 kl. – 76 mokiniai. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 9 mokiniai.
Ceikinių skyriuje 1–3–4 jungtinėje klasėje mokėsi 11 mokinių, ikimokyklinio ugdymo grupėje
– 7 mokiniai.
Mokinių skaičiaus pokytis
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4. Lankomumas ir pažangumas.
1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.
Per 2017–2018 m. m. viso praleista 14218 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 12483 pamokos,
nepateisinta 97 pamokos. Likusios 1638 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.
Lyginant su praeitais mokslo metais, tai šiais metais buvo praleista daugiau pamokų, taip pat
padidėjo ir nepateisintų pamokų skaičius: nuo 26 iki 97 pamokų vienam mokiniui.
2017–2018 m. m. 1–4 klasėse mokėsi 227 mokiniai, per mokslo metus atvyko 1 mokinys,
išvyko 3, mokslo metus baigė 225 pradinukai ir 15 PUG grupės mokinių. Pradinėse klasėse mokėsi 22
spec. poreikių turintys mokiniai. 52 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu
(praeitais m. m. 46), 88 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 86), 85 mokiniai –
patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 92) ir nebuvo nei vieno mokinio nepasiekusio patenkinamo lygio
(praeitais m. m. 1). Ugdymosi rezultatai gerėja, bet neramina praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius.
5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.
2017–2018 m. m. 5–8 klasėse mokėsi 247 mokiniai. Iš jų 29 mokiniai turintys specialiųjų
poreikių.
Per 2017–2018 m. m. iš viso praleista 29066 pamokos t. y. 118 pamokų vienam mokiniui.
Nepateisinta 3566 pamokos t. y. vienam mokiniui tenka 14 nepateisintų pamokų per metus.
Lyginant su praeitais mokslo metais, šiais metais buvo praleista daugiau pamokų, taip pat
didesnis ir nepateisintų pamokų skaičius.
Per mokslo metus atvyko 4 mokiniai, išvyko 6 mokiniai. Bendras mokyklos mokymosi vidurkis
pakilo 0,135 dalimi. Bendras pažangumas padidėjo 1 proc.
Mokymosi kokybė padidėjo 8 proc. 3,99 % padidėjo labai gerai ir puikiai besimokančiųjų skaičius.
0,55 % sumažėjo mokinių turinčiųjų neigiamus įvertinimus skaičius.
Mokinių mokymosi vidurkio pokytis
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5. Metodinė veikla, kvalifikacijos kėlimas.
Siekiant nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, skleidžiant gerąją patirtį bei
aktyviai bendradarbiaujant, skatinant veiklų dermę, orientuotą į progimnazijos ugdymo kokybės
gerinimą ir bendruomenės telkimą saugios ir patrauklios edukacinės aplinkos kūrimui pravesta13 atvirų
pamokų progimnazijos pedagogams ir 9 atviros pamokos rajono pedagogams, organizuoti 24
metodiniai renginiai progimnazijai, 5 – rajonui, 1 – regionui. Vykdyti 15 ilgalaikių progimnazijos ir
rajono lygmens dalykinių projektų. Mokytojai intensyviai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, pravedė seminarą rajono pradinių klasių mokytojams „Aktyviųjų priemonių
kūrimas“, organizuota metodinė užsienio kalbų diena rajono mokytojams, vyko kvalifikacijos
tobulinimo renginių sklaida metodinėse grupėse.
2017–2018 m. m. mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetai buvo inovatyvių mokymo metodų
taikymas ugdymo procese, prevencinės veiklos progimnazijoje organizavimas, ilgalaikių prevencinių
programų įgyvendinimas. Aktyviai progimnazijos pedagogai dalyvavo seminaruose „Ugdymą
aktyvinančių metodų taikymas pamokose“, „Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymai šalies
pedagogų bendruomenėms“, „Paauglystės kryžkelės“.
Eil. Nr.
1
2
3
4

Mokytojų skaičius
23
14
8
0

Kiek dienų kėlė kvalifikaciją
Nuo 1 iki 5 dienų
Nuo 6 iki 10 dienų
Nuo 11 iki 15 dienų
Nei vienos dienos

6. Spec. poreikių mokinių ugdymo organizavimas.
2017–2018 m. m. buvo 53 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iš jų 17 didelių
specialiųjų poreikių mokiniai. Tai sudarė 10,2 procento visų progimnazijos mokinių.
Nuolatinė specialiojo pedagogo pagalba buvo teikiama 49 1–8 klasių mokiniams, turintiems
vidutinių, didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių. Lietuvių kalbos ir matematikos pamokos 2 kartus
per savaitę buvo organizuojamos spec. pedagogo kabinete. Buvo dirbama individualiai ir grupėmis.
Papildomos konsultacijos mokiniams buvo teikiamos ir po pamokų.
Vidutinių ir nedidelių specialiųjų poreikių mokiniai buvo integruotai ugdomi bendrojo ugdymo
klasėje. Mokytojai jiems rengė pritaikytas programas.
Progimnazijoje mokėsi 92 mokiniai, turintys kalbos ir komunikacijų sutrikimų. 48 buvo
teikiama logopedo pagalba. Pagalba buvo teikiama grupinių logopedinių užsiėmimų metu ir
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individualiai konsultacijų metu. Vienam namuose mokomam 2 kl. mokiniui buvo skirtos 2 val. per
savaitę logopedinėms pratyboms.
7. Neformalusis ugdymas.
Pagal 2017–2018 m. m. ugdymo planą neformaliam ugdymui skirta 43 val. per savaitę.
Organizuotos meninių, intelektinių, sportinių ir socialinių krypčių neformaliojo vaikų švietimo
programos. Pagal šias programas veikė 21 būrelis. Būrelius lankė apie 270 vaikų. Tai sudarė 54,7 proc.
mokinių lankančių būrelius progimnazijoje. Mokinių dalyvaujančių neformaliajame švietime ne
progimnazijoje – 53 proc. Iš viso neformaliajame švietime dalyvavo 83,4 proc. progimnazijos mokinių.
8. Socialinė ir prevencinė veikla.
2017–2018 m. m. progimnazijoje į stebimų mokinių sąrašą įtraukta 38, o į rizikos grupės – 11
mokinių. 28 vaikai gyvena šeimose turinčiose socialinės rizikos veiksnių. 3 vaikai yra globojami.
Vykdytas Ignalinos rajono savivaldybės finansuotas visuomenės sveikatos rėmimo projektas
„Aš noriu gyventi kitaip“, kurio tikslas – įtraukti vaikus į aktyvias edukacines veiklas, vykdyti
sociokultūrinę veiklą. Mokiniams ir jų tėvams buvo organizuoti susitikimai su psichologe, vyko
sveikos gyvensenos užsiėmimai, edukacinės išvykos.
Spalio–gruodžio mėnesiais elgesio ir emocijų sutrikimų, bendravimo ir kitų psichologinių
problemų turintiems mokiniams buvo organizuoti psichologo grupiniai mokymai ir individualios
konsultacijos.
Vykdyta apklausa „Ar saugiai jaučiuosi klasėje, mokykloje?“.
20 pradinių klasių mokinių iš socialiai remtinų šeimų dalyvavo dieninėje vasaros stovykloje.
Organizuotos pažintinės išvykos, edukaciniai, kūrybiniai užsiėmimai, „Diena be pamokų“
specialiųjų ugdymosi poreikių ir socialiai remtinų šeimų vaikams. Elgesio problemų turintiems
paaugliams taip pat organizuota išvyka į Tverčiaus pasienio užkardą.
Dalyvauta respublikos mastu skelbtose Tolerancijos dienai ir savaitei „Be patyčių“ skirtose
akcijose.
Šeimos dienai paminėti gegužės mėnesį organizuota popietė, į kurią buvo pakviesta tikslinė
grupė tėvų.
Progimnazijos svetainėje, stenduose pateikta švietėjiška informacija vaikams ir tėvams, išdalinti
psichologės parengti lankstinukai.
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9. Renginiai.
2017–2018 m. m. progimnazijoje vyko tradiciniai, šventiniai renginiai, akcijos: Mokslo metų
pradžios šventė, Mokytojo dienos paminėjimas, Penktokų krikštynos, Mokyklos sporto žaidynės,
įvairių rungčių mokyklinės ir rajoninės sporto varžybos, Kalėdiniai renginiai klasėse, Advento vakaras
bendruomenei, dainų festivalis „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“, Abėcėlės šventė pirmokams,
Padėkos diena, kurios metu padėkota geriausiems mokiniams ir jų tėvams, akcijos skirtos Sausio 13ajai bei Kovo 11-ajai, tolerancijos dienai, Europos dienai, Savaitei be patyčių, Šiaurės šalių bibliotekų
savaitei paminėti, Šimtmečio ąžuolų giraitės sodinimas, sveikatingumo akcijos, renginiai skirti Žemės
dienai, mokykliniai įvairių dalykų

konkursai, olimpiados, šauniausių kudabiečių ir šauniausių

sportininkų dešimtuko rinkimai, mokslo metų užbaigimo šventės, pažintinės ekskursijos, žygiai.
Dalyvauta respublikos, zonos, rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose. 2017–2018 m. m.
dauguma renginių buvo skirti atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti. Kaziuko mugė ir Vasario 16-ajai
paminėti skirti renginiai neįvyko dėl vyravusios gripo epidemijos ir progimnazijoje paskelbto
karantino.
10. Projektinė veikla:
Projekto
pavadinimas
1. Pieno produktų
vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose
paramos programa
„Pienas vaikams“
2. Paramos programa
„Vaisių vartojimo
skatinimas
mokyklose“
3. Savanorystės
projektas „Mes darom“.
Akcija „Darom 2017“.
4. Projektas
„Drąsinkime ateitį“
(akcijos „Konstitucijos
egzaminas“, „Atmintis
gyva, nes liudija“)
5. „Mes rūšiuojam“

Projekto
pradžios ir
pabaigos data

Projekto įgyvendinimui gautos lėšos
(iš kur ir kiek), Eur

Iš jų gauta
per 2016
metus, Eur

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų
fondas ir Kaimo rėmimo programa
(nacionalinė parama)
18796,00

1370,00

Nuo 2011 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų
fondas ir Kaimo rėmimo programa
(nacionalinė parama)
20996,00

1072,00

2017 m. balandis

Nuo 2008 m.

Nuo 2012 m.

VšĮ „Mes darom“
VšĮ „Drąsinkime ateitį“
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,
UAB „Atliekų tvarkymo centras“,
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų
organizacija“

-

-

-
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6. Smulkiosios
elektros ir elektroninės
įrangos rinkimas
7. Projektas „Aš noriu
gyventi kitaip“
8. Projektas „Išmok
plaukti“ (2 kl.
mokiniams)
9. Vasaros stovykla
socialiai remtiniems
vaikams
10. Erazmus +
programos projektas
„Keturi regionai –
viena Europa“
11. Projektas
„Kuriame saugesnę
mokyklą“
12. Projektas „Knygų
Kalėdos“
13. Projektas „Šiaurės
šalių bibliotekų
savaitė“
14. Projektas „Tavo
žvilgsnis“

Nuo 2012 m.

UAB „EMP recycling“

-

-

2017 m. rugsėjis
– gruodis
2017 m. rugsėjis
– gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

-

Plaukimo pamokos

2017 m. gegužės
31 – birželio 13
d.
2015–2017 m.

Švietimo mainų paramos fondas
21040,00

2016 m. rugsėjis
– 2017 m.
birželis
2017 m. lapkritis
– 2018 m. sausis
2017 m. lapkričio
13–17 d.
2017 m. sausis –
kovas

-

4208,00

-

-

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D.
Grybauskaitė

-

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

44,00

Mokinių tėvai
44,00

15. 2017 m. Gamtos
Kengūros projektas

2017 m. sausis –
kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
84,00

Mokinių tėvai
84,00

16. 2017 m. Istorijos
Kengūros projektas

2017 m. sausis –
kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
7,00

Mokinių tėvai
7,00

17. 2017 m. Kalbų
Kengūros projektas

2017 m. sausis –
kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas
22,00

Mokinių tėvai
22,00

18. Konkursas
„Olympis“
19. Informatikos ir
informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

2017 m. vasaris –
gruodis

2017 m. lapkritis

UAB „Advertis“
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai
1355,00
Vilniaus universitetas
-

1355,00

-
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2017 m. kovas
20. Tarptautinis
matematikos
konkursas „Kengūra“
21. Lietuvių kalbos
konkursas „Kengūra“
22. Psichologo
paslaugų mokyklose
prieinamumo
užtikrinimas
bendradarbiaujant su
savivaldybėmis
23. Tarptautinis
matematikos
konkursas „Pangea“.

2017 m. kovas

24. Projektas
„Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų
priemonėmis“.
Iš viso 2017 m.:

Nuo 2016 m.
spalio

2017 m. spalis –
gruodis

2017 m. vasaris –
kovas

Lietuvos matematikų draugija
Padėkos dalyviams, apdovanojimai
nugalėtojams
Mokinių tėvai
128,00
Mokinių tėvai
70,00
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija
1333,50

Viešoji įstaiga „VIMS – International Meridian
School“
Apdovanojimai nugalėtojams
Mokinių tėvų (dalyvio mokestis ir transporto
išlaidos)
20,00
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centras

128,00

70,00

1333,50

20,00

9713,50

11. Pavėžėjimo ir maitinimo organizavimas.
2017–2018 m. m. buvo pavežama 150 mokinių. Geltonaisiais autobusais – 95, į Ceikinių skyrių
– 10 mokinių. Privačiu transportu važiavo 25 mokiniai, maršrutiniu – 30.
Nemokamai maitinami buvo 86 mokiniai, Ceikinių skyriuje – 8 mokiniai.
12. Progimnazijos finansavimas.
Progimnazija finansuojama iš specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų arba moksleivio
krepšelio lėšų, skirtų ugdymo aplinkai finansuoti. Lyginant su praeitais metais sumažėję Mokinio
krepšelio lėšos.
2017 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

2017 m. bendras biudžetas – 100037 Eur

2018 m. bendras biudžetas – 1071200 Eur

Moksleivio krepšelio lėšos.
Moksleivio krepšelio lėšos – 580900 Eur

Moksleivio krepšelio lėšos – 598000 Eur

Steigėjo lėšos.
Steigėjo lėšos – 443100 Eur
Spec. programos.

Steigėjo lėšos – 456000 Eur
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Lėšos už teikiamas paslaugas – 13000 Eur

Lėšos už teikiamas paslaugas – 17200 Eur

Rėmėjų lėšos.
Rėmėjų lėšos – 756 Eur

Rėmėjų lėšos – 1250 Eur

13. 2017–2018 m. m. veiklos analizė
Prioritetai:
1.

Kiekvieno mokinio sėkmė ir saugumas.

2.

Kokybiškas ugdymas.

3.

Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.

Tikslai:
I tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir
galimybes pasiektų geresnių mokymosi rezultatų.
Eil.
Nr.

Pasiekti rezultatai
Priemonės
įgyvendinimo
lūkesčiai
1 Uždavinys. Stiprinti ugdymo metodų aktyvinančių mokymą(si) taikymą pamokose ir kitose
edukacinėse erdvėse.
1. Ugdymo turinio
Planavimas vyksta Ugdymo proceso planavimui, įgyvendinimui bei
planavimo
tikslingai.
analizei sudarytos darbo grupės. Dalykų ilgalaikiai
dokumentų rengimas,
planai suderinti metodinėse grupėse ir su
analizė ir
direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Aktualiausi
tobulinimas.
planavimo aspektai aptarti mokytojų metodinės
tarybos ir mokytojų direkciniuose posėdžiuose.
Ugdymo proceso tobulinimo kryptys aptartos
mokslo metų pabaigoje metodinėse grupėse.
2. Ugdomųjų veiklų
80 proc. stebėtų
Administracija per mokslo metus stebėjo 135
stebėsena ir
pamokų taikomi
pamokas. Kolegų pamokas bei kitą ugdomąją
vertinimas,
ugdymo metodai
veiklą stebėjo ir mokytojai. Vyresn. mokytojai
analizuojant
atitinka ugdymo
stebėjo po 3, mokytojai po 5 ugdomąsias veiklas:
aktyvinančių ugdymo tikslus, mokinių
pamokas, renginius, projektinės veiklos
metodų taikymą.
amžių, patirtį ir
pristatymus. Daugiau nei 80 proc. stebėtų pamokų
gebėjimus.
buvo taikomi mokinių amžių, patirtį ir gebėjimus
atitinkantys ugdymo metodai.
3. Ugdomosios veiklos Per mokslo metus Organizuojant ugdymo procesą kitose edukacijai
organizavimas
bus pravesta ne
pritaikytose netradicinėse erdvėse buvo pravesta
netradicinėse
mažiau 100
746 pamokų.
erdvėse.
pamokų
netradicinėse
erdvėse.
4. Seminaras
Seminare dalyvaus Seminaras vyko 2017 m. lapkričio 10 d. Dalyvavo
progimnazijos
ir kompetencijas
30 progimnazijos pedagogų ir 2 administracijos
pedagogams
pagerins 80 proc.
atstovai. Tai sudarė apie 70 proc. progimnazijos
Priemonės
pavadinimas
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

„Mokymą
progimnazijos
mokytojų.
aktyvinančių metodų mokytojų.
taikymas pamokose“.
2 Uždavinys. Sistemingai tobulinti gabių ir talentingų mokinių ugdymą.
Pagal metodiką
Įvertinti gabių ir
Pagal metodiką Rovweno SPM+ nustatytiems
Rovweno SPM+
talentingų vaikų
gabiems ir talentingiems mokiniams sudarytos 5
nustatyti gabius ir
gebėjimai ir
specialiojo ugdymo programos, pagal kurias
talentingus mokinius. nustatytas jų
mokiniai gilino savo žinias pasirinktuose
skaičius
dalykuose.
progimnazijoje.
Gabių ir talentingų
2 proc. padidės
Lyginant bendrus pasiekimus konkursuose,
mokinių ugdymo
rajono ir
olimpiadose dalyvaujančiųjų ir laimėjusiųjų
tvarkos tobulinimas
respublikos
skaičius sumažėjo 21 proc. (sumažėjo
ir įgyvendinimas.
olimpiadose
dalyvaujančiųjų mokamuose konkursuose (Olimpis,
dalyvaujančių
Kengūra ir kt.)).
mokinių skaičius.
2 proc. padidės
Mokinių pažangos rodikliai – mokymosi kokybė
mokymosi kokybė (metiniai įvertinimai 7–10) lyginant su 2016–2017
(7–10 pažymiai).
m. m. padidėjo 8 proc.
Panašių poreikių
Mokymosi kokybė Ugdymo procesas 5–7 klasėse organizuotas
mokinių grupių
(7–10) per
sudarant diferencijuotas matematikos, anglų ir
formavimas per
matematikos,
lietuvių kalbos grupes, atsižvelgiant į mokinių
matematikos, lietuvių anglų ir lietuvių
poreikius. Šių mokomųjų dalykų mokymosi kokybė
kalbos ir anglų
kalbos pamokas
(metiniai įvertinimai 7–10) lyginant su praeitais
kalbos pamokas
padidės 3 proc.
mokslo metais ženkliai pagerėjo: lietuvių kalbos –
(diferencijuotas
16 proc., anglų kalbos – 8 proc., matematikos – 12
srautinis mokymas
proc.
5–7 kl.).
Organizuoti NVŠ
Veiks 2
Per mokslo metus organizuoti neformaliojo
veiklas, skirtas
matematikos
švietimo užsiėmimai skirti matematinių gebėjimų
matematinių
būreliai pradinių
ugdymui: matematikos būrelis 1–4 kl. bei
gebėjimų ugdymui.
klasių mokiniams
informatikos būrelis 5–8 kl. Būrelius lankė 38
ir informatikos
mokiniai.
būrelis 5–8 klasių
mokiniams.
3 Uždavinys. Tobulinti individualios mokinių pažangos stebėjimą ir fiksavimą.
Sukurti mokinių
Sukurtas pažangos Mokytojų tarybos posėdyje pristatytos ir
pažangos stebėsenos stebėsenos
analizuotos atskirų dalykų individualios mokinių
modulį, skatinantį
modulis. 30 proc.
pažangos stebėjimo ir fiksavimo priemonės,
mokymosi
mokinių
aptartas jų taikymo efektyvumas. Bendras
motyvaciją.
mokymosi
mokyklos mokymosi vidurkis pakilo 0,135 dalimi.
vidurkis padidės
Mokymosi vidurkis pakilo 17 proc. mokinių. 3
0,5 balo.
proc. mokinių mokymosi vidurkis padidėjo 0,5
balo.
Tobulinti mokinių
Pamokose taikomi Atnaujintas Ignalinos Česlovo Kudabos
pasiekimų ir
įvairesni išmokimo progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų
pažangos vertinimo
stebėjimo būdai.
tvarkos aprašas (direktoriaus 2018 m. sausio 10 d.
tvarką skatinančią
Taikomas
įsakymas Nr. M-3). Atnaujintos dalykų
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individualią pažangą.

3.

1.

2.

3.

4.

vertinimas
individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo
pagrįstas
formos. 1–4 kl. individuali pažanga fiksuojama
konkrečiais
mokinių individualios pažangos stebėjimo
vertinimo
aplankuose.
kriterijais. Sukurti
informatyvūs
mokinių
individualios
pažangos
stebėjimo
aplankai.
Parengti ir pradėti
100 proc.
Bendradarbiaujant su Ignalinos gimnazijos
taikyti vienodas
matematikos
matematikos mokytojais parengta suvienodinta
progimnazijos ir
mokytojų naudos
individualios mokinio pažangos stebėjimo ir
gimnazijos mokinių
suvienodintas
fiksavimo forma, kuri taikyta per šiuos mokslo
individualios
individualios
metus.
mokinių pažangos
mokinių pažangos
stebėjimo ir
stebėjimo ir
fiksavimo formas.
fiksavimo formas.
4 Uždavinys. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam mokiniui.
Organizuoti
Teikiamos
Sudarytos sąlygos kiekvieno mokinio
konsultacijas 1–8
konsultacijos,
konsultavimui, pedagogams apmokant mokymosi
klasių mokiniams,
gerės mokymosi
pagalbos organizavimą, konsultacijas fiksuojant
siekiant kiekvieno
pagalbos teikimas: elektroniniame dienyne suformuojant laikinas
mokinio pažangos.
80 proc.
grupes Daugiausia pravesta matematikos ir lietuvių
respondentų per
kalbos konsultacijų.
apklausas teigs,
Mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis 47
kad gavo tinkamą
proc. mokinių teigė, kad buvo dažnai konsultuojami
pagalbą.
dalykų mokytojų.
Stiprinti dalykų
Sėkmingos
Bendradarbiaujant dalykų mokytojams, klasių
mokytojų, klasės
bendradarbiavimo vadovams bei pagalbos specialistams teikta
vadovų ir pagalbos
patirtys padės
savalaikė pagalba konkretiems mokiniams
mokiniui specialistų
konkretiems
turintiems mokymosi, elgesio ar emocijų valdymo
bendradarbiavimą,
mokiniams siekti
sunkumų.
siekiant suteikti
pažangos.
savalaikę pagalbą.
Mokymosi
0,5 balo pagerės
Elgesio problemų turinčių mokinių mokymosi
motyvacijos ir
elgesio problemų
vidurkis lyginant I ir II pusmečio vidurkius
elgesio koregavimas, turinčių mokinių
nepagerėjo.
priemonių taikymas. mokymosi
vidurkis.
Ugdymo aplinkos
Pagerės elgesio
Pagal sudarytą mokytojų, prižiūrinčių
pakeitimas elgesio
problemų turinčių nedrausmingus mokinius pamokose, tvarkaraštį
problemų turintiems mokinių elgesys
organizuotas ugdymo aplinkos pakeitimas elgesio
mokiniams per
per pamokas:
problemų turintiems mokiniams. Per mokslo metus
pamokas.
sumažės ugdymo
102 kartus vaikams buvo pakeista ugdymosi
aplinkos pakeitimo aplinka.
skaičius.
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II tikslas – telkti progimnazijos bendruomenę saugios ir patrauklios edukacinės aplinkos
kūrimui.
Eil.
Nr.
1.

2.

3,

4.

5.

Priemonės
pavadinimas

Priemonės
Pasiekti rezultatai
įgyvendinimo
lūkesčiai
1 Uždavinys. Aktyvinti smurto ir patyčių prevencijos veiklas.
Parengti Smurto ir
Parengtas Smurto ir Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. Vpatyčių prevencijos ir patyčių prevencijos 76 patvirtintas Smurto, patyčių prevencijos ir
intervencijos
ir intervencijos
intervencijos tvarkos aprašas, paskelbtas
vykdymo
vykdymo
progimnazijos internetinėje svetainėje, supažindinti
progimnazijoje
progimnazijoje
visi bendruomenės nariai.
tvarkos aprašą.
tvarkos aprašas,
supažindinti visi
bendruomenės
nariai.
Vykdyti prevencinės Visi mokiniai
Visi progimnazijos mokiniai dalyvavo „Alkoholio,
veiklos programas.
dalyvaus bent
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vienoje
prevencijos programoje“.
prevencinėje
Gegužės mėn. vyko mokymai skirti prevencinės
programoje.
programos „Paauglystės kryžkelės“ vykdymui
kitais mokslo metais.
Atlikti anonimišką
Nustatytas smurto
Spalio ir balandžio mėnesiais atliktos 2–4 ir 5–8
apklausą apie smurtą ir patyčių mastas ir klasių apklausos „Ar saugiai jautiesi klasėje,
ir patyčias.
pokytis per mokslo mokykloje“.
metus.
80% 2–4 klasių mokinių klasėje jaučiasi saugiai.
6% apklaustųjų rudenį jautėsi nesaugūs, o pavasarį
– 2%.
50% pradinukų rudenį mokykloje jautėsi saugūs, o
pavasarį saugūs jautėsi 55%.
Rudenį buvo 16%, o pavasarį 32% mokinių, kurie
patyrė patyčias (prie jų kabinėjosi, skriaudė).
64% 6–8 klasių mokinių rudenį jautėsi saugiai, o
pavasarį tik 46%.
Rudenį nesaugiai jautėsi 9%, o pavasarį – 12%.
Mokinių, iš kurių tyčiojamasi, per mokslo metus
sumažėjo 10%.
Apie 80% apklaustųjų teigia, kad klasė yra
draugiška.
Vesti temines klasės Pagerės mokinių
Pravesta 154 klasės valandėlės apie žalingus
valandėles 1–8 kl.
žinios ir supratimas įpročius, sveiką gyvenseną bei socialinę kultūrą.
apie žalingus
apie sveiką
įpročius, sveiką
gyvenseną, bus
gyvenseną bei
pravesta ne mažiau
socialinę kultūrą.
100 valandėlių.
Aktyvinti
Vyks 3 mokymai
Spalio–gruodžio mėn. vyko psichologų A.
pedagoginįmokinių tėvams,
Liepuoniaus ir V. Guogienės konsultacijos tėvams.
psichologinį mokinių internetinėje
Klasių auklėtojai per mokslo metus pravedė po 2
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tėvų švietimą.

6.

svetainėje
patalpinta ne
mažiau 10
informacijų tėvų
švietimo temomis.
Visi VGK nariai
dalyvaus
seminaruose.

teminius tėvų susirinkimus.
Internetinėje svetainėje patalpinta 10 informacijų
tėvų švietimo temomis.

Sudaryti sąlygas
Visi VGK nariai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
VGK nariams
renginiuose,
skirtuose
prevencinės
veiklos
tobulinti prevencinės
organizavimo kompetencijoms tobulinti.
veiklos organizavimo
kompetencijas.
2 Uždavinys. Puoselėti bendruomeniškumą, organizuojant tradicinius progimnazijos renginius,
akcijas, ilgalaikius projektus.
1.
Organizuoti
Vyks 3 renginiai
Rugsėjo 1-osios šventė, Advento popietė, Padėkos
tradicinius renginius visai bendruomenei diena, Kalėdinės šventės su pradinukų tėvais, dainų
bendruomenei.
ir socialiniams
festivalis „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“.
partneriams. Gerės
bendrystė ir
mikroklimatas.
2.
Organizuoti
Vyks ne mažiau
Ilgalaikis projektas „Sveikatiada“ 1–4 klasėse,
kultūrines,
kaip 10 įvairių
antrokų sporto šventė su tėveliais, Tolerancijos
socialines-pilietines, akcijų, įtraukiant
diena, savaitė „Be patyčių“, akcija, skirta burnos
sveikatinimo veiklas. bendruomenę ir
higienos dienai, miego dienai, profilaktinė paskaita,
socialinius
skirta tuberkuliozės dienai. Mokymai pradinukams
partnerius.
„Pirmosios pagalbos teikimas“. Akcija skirta
tarptautinei vaikų, sergančių vėžiu, dienai paminėti
5 kl. Sveikatingumo akcija „Žygiuok su kuprine
drąsiai“ 1– 5 kl. mokiniams.
Protmūšis, skirtas AIDS dienai paminėti.
3.
Organizuoti
Vyks ne mažiau
Ilgalaikiai projektai, skirti Lietuvos 100-mečiui,
ilgalaikius
kaip 10 ilgalaikių
pradinėse klasėse: „Mano kraštas Ignalina – 1-ose,
ugdomuosius
projektų.
„Lietuviškos pasakos“ – 2-ose, „Pillys ir
projektus.
piliakalniai – 3-iose, „Garsūs Lietuvos žmonės“ –
4-ose klasėse.
Anglų-lietuvių kalbų projektas „Kalėdinis
atvirukas“.
Projektas 5–8 klasių mokiniams „Lietuvai 100
žiedų“.
Lietuvių kalbos- technologijų projektas „Skaitome
senuosius raštus“.
Integruotas ilgalaikis anglų-lietuvių kalbų projektas
6, 7 kl. aukštesniajam srautui.
Ilgalaikis anglų k. projektas „We love Lithuania“,
8b kl.
4.
Parengti
Parengtas
Parengta Ignalinos Česlovo Kudabos
Bendruomenės ir
Bendruomenės ir
progimnazijos bendruomenės, mokinių tėvų ir
socialinių partnerių
socialinių partnerių socialinių partnerių informavimo, bendravimo ir
informavimo ir
informavimo ir
bendradarbiavimo tvarkos aprašas (direktoriaus
bendravimo
bendravimo
2018 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-10).
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bendradarbiavimo
modelį.

5.

Skatinti savivaldos
iniciatyvumą,
lyderystę.

bendradarbiavimo
modelis,
supažindinti visų
bendruomenės
grupių atstovai.
Įgyvendintos 2–3
savivaldos narių
iniciatyvos.

Mokinių tarybos siūlymais buvo organizuojamos
pilietinės akcijos mokykloje. Progimnazijos tarybos
narių siūlymu buvo pagerintas mokytojų
aprūpinimas kanceliarinėmis priemonėmis t. y.
kopijavimo popieriumi. Įgyvendintas mokinių
saugumo užtikrinimo siūlymas – laiptų apsauginės
juostos montavimas.

Išvados:
1. Siekiant stiprinti aktyvinančių mokymą(si) ugdymo metodų taikymą pamokose ir kitose
edukacinėse erdvėse tikslingai suplanuotos bei stebėtos ugdomosios veiklos, aktyviai organizuoti
užsiėmimai

kitose

edukacijai

pritaikytose

netradicinėse

erdvėse,

suorganizuotas

seminaras

progimnazijos pedagogams „Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose“.
2. Sistemingai tobulinant gabių ir talentingų mokinių ugdymą gabiems ir talentingiems
mokiniams sudarytos specialiojo ugdymo programos, pagal kurias mokiniai galėjo gilinti savo žinias
pasirinktuose dalykuose, sudarytos aukštesnius gebėjimus turinčių mokinių matematikos, lietuvių
kalbos ir anglų kalbos 5–7 klasėse grupės, organizuoti 2 matematikos būreliai, skirti matematinių
gebėjimų ugdymui.
3. Siekiant tobulinti individualios mokinių pažangos stebėjimą ir fiksavimą mokytojų tarybos
posėdyje pristatytos ir analizuotos atskirų dalykų individualios mokinių pažangos stebėjimo ir
fiksavimo priemonės aptartas jų taikymo efektyvumas, parengta su Ignalinos gimnazija suvienodinta
individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo forma.
4. Siekiant organizuoti efektyvią mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, sudarytos sąlygos
kiekvieno mokinio konsultavimui, pedagogams apmokant mokymosi pagalbos organizavimą,
konsultacijas fiksuojant elektroniniame dienyne, organizuotas ugdymo aplinkos pakeitimas elgesio
problemų turintiems mokiniams.
5. Aktyvinant smurto ir patyčių prevencijos veiklas į klasės vadovo veiklas integruota
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa. „Paauglystės kryžkelių“
prevencinės programos 5–8 kl. nepavyko įgyvendinti dėl programą įgyvendinančios institucijos
nuolatinio veiklų atidėjimo, tačiau 3 dienų seminaras progimnazijos mokytojams suorganizuotas ir
programos vykdymas bus pradėtas nuo kitų mokslo metų rugsėjo mėnesio.

15
6. Puoselėjant bendruomeniškumą, organizuoti tradiciniai progimnazijos renginiai, akcijos,
ilgalaikiai projektai.
Rekomendacijos kitų mokslo metų veiklai gerinti:
1. Siekiant ugdymo kokybės rekomenduojama personalizuoti ugdymo procesą, daugiau
dėmesio skiriant savivaldaus ugdymosi įgūdžių formavimui.
2. Lankomumo rodikliams gerinti rekomenduojama kryptinga švietėjiška veikla mokinių
tėvams apie lankomumo įtaką ugdymosi rezultatams bei tėvų atsakomybės už vaikų elgesį ir mokymąsi
didinimą.
3. Siekiant prevencinės veiklos efektyvumo didinimo bei saugios socialinės ir emocinės
aplinkos kūrimo rekomenduojama plėtoti bendruomenės narių bendradarbiavimą įgyvendinant
nuoseklias ir ilgalaikes socialines emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas.
14. 2017–2018 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita.
Progimnazijos

veiklos

vidaus

įsivertinimas

buvo

atliktas

vadovaujantis

Mokyklos,

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika. Progimnazijos
veiklos įsivertinimą vykdė direktorės įsakymu sudaryta progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė.
Progimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo grupės tikslas – kasmet įsivertinant veiklos kokybę,
gerinti individualią mokinių pažangą ir pasiekimus, kad būtų teikiama savalaikė pagalba, tenkinami
mokinių mokymosi poreikiai.
Uždaviniai:
1. Rinkti ir analizuoti duomenis apie progimnazijos veiklą.
2. Nustatyti progimnazijos privalumus ir trūkumus.
3. Susitarti dėl tobulintinų sričių.
4. Gautus įsivertinimo duomenis panaudoti progimnazijos veiklos tobulinimui.
5. Informuoti progimnazijos bendruomenę apie įsivertinimo vykdymo metu gautus duomenis ir
rezultatus.
Atliekant progimnazijos veiklos įsivertinimą buvo naudotasi Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros teikiama paslauga – interneto platforma „IQES online Lietuva“.
Giluminiam įsivertinimui pasirinkta veiklos sritis „Rezultatai“.
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Atliekant giluminį įsivertinimą naudoti duomenų rinkimo būdai: mokinių, tėvų ir mokytojų
klausimynai, mokinių diskusija, administracijos stebėtų pamokų protokolų analizė, mokytojų veiklos
įsivertinimo ataskaitos, mokytojų ir mokinių apklausos.
Buvo tiriama: mokinių mokymosi rezultatai ir jų panaudojimas, mokėjimas mokytis ir
pažinimas, socialinės kompetencijos ir bendravimas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, verslumas,
mokymo mokytis ir socialinių gebėjimų ugdymas.
Sritis „Rezultatai“
Tėvų apklausa
Aukščiausios vertės
Progimnazijoje yra geros galimybės mano
vaikui tobulinti sportinius gebėjimus.

Žemiausios vertės
Progimnazijoje
dėmesio
pakankamai
skiriama mokinių pasitikėjimo savo
jėgomis skatinimui.
Progimnazija suteikia mano vaikui
Progimnazijoje dėmesio pakankamai
pakankamai gamtos mokslų žinių ir
skiriama gebėjimo veikti naujose,
įgūdžių.
nestandartinėse situacijose ugdymui.
Progimnazija suteikia mano vaikui Progimnazijoje dėmesio pakankamai
pakankamai gimtosios kalbos žinių ir skiriama bendravimo normų tarpusavyje ir
įgūdžių.
su suaugusiais įtvirtinimui.
Progimnazija suteikia mano vaikui
Progimnazijoje dėmesio pakankamai
pakankamai informacinių technologijų
skiriama mokymui planuoti ir efektyviai
žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių.
naudoti savo laiką
Progimnazija suteikia mano vaikui
Progimnazijoje dėmesio pakankamai
pakankamai užsienio kalbos žinių ir
skiriama pasirinkimui, ką ir kokiu lygiu
įgūdžių.
mokinys išmoks.
Mokinių apklausa
Aukščiausios vertės
Žemiausios vertės
Progimnazija suteikia man pakankamai
Aš gerai įsimenu pagrindinius faktus,
technologijų žinių ir įgūdžių.
sąvokas, apibrėžimus.
Progimnazijoje yra geros galimybės
Aš dažnai konsultuojuosi po pamokų su
sportuoti.
dalykų mokytojais.
Aš suprantu ir savo teises ir pareigas.
Aš domiuosi politiniais įvykiais.
Mūsų progimnazija suteikia man
Aš domiuosi kultūriniais įvykiais
pakankamai gimtosios kalbos žinių ir
(koncertais, parodomis, teatro premjeromis
įgūdžių.
ir pan.).
Mokytojų apklausa
Aukščiausios vertės
Žemiausios vertės
Mokinių sportinė veikla.
Mokinių dalyvavimas įvairiose
organizacijose (skautų, maironiečiių ir
pan.).
Mūsų progimnazija mokiniams teikia tikrai Mokinių profesinis informavimas ir
kokybišką išsilavinimą.
orientavimas.
Progimnazijoje yra tinkama informacijos
Nuostatos prisiimti atsakomybę už savo
apie mokinių mokymosi rezultatus
veiksmus ugdymui.
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kaupimo sistema.
Manau, kad mūsų progimnazija tinkamai
parengia mokinius tolesniam mokymuisi,
studijoms.
Informacija apie progimnazijos mokinių
mokymosi rezultatus yra tinkamai
analizuojama.

Gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse
situacijose ugdymui.
Progimnazijoje yra veiksminga mokinių
skatinimo sistema.

Rekomendacijos progimnazijos veiklos tobulinimui:
1. Planuojant pamokas atsižvelgti į mokinių individualius poreikius, nuomonę, taip skatinti
prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.
2. Lanksčiau diferencijuoti ugdymo turinį ir užduotis gabiems mokiniams (ypač namų darbus).
3. Aktyvinti mokinių bendradarbiavimą ir formuoti tvirtesnius komandinio darbo įgūdžius.
4. Mokymosi tempą pritaikyti prie konkrečios klasės ir mokinio tempo, kreipti dėmesį į sąryšį
su anksčiau išmokta medžiaga.
5. Ieškoti aktyvių kiekvieno mokinio mokymąsi mokytis skatinančių metodų, skirtingų
pasiekimų lygio mokiniams siūlyti jo galimybes atitinkančias užduotis ir teikti papildomą pagalbą
konsultuojant.
6. Daugiau veiklų organizuoti naujose, nestandartinėse erdvėse ir situacijose, pamokas vesti
laboratorijose, muziejuose ir kitose netradicinėse edukacinėse erdvėse.
7. Aktyvinti mokinius teikti pasiūlymus dėl įvairių progimnazijoje vykstančių renginių.
III SKYRIUS
2018–2019 M. M. STATISTINIAI DUOMENYS
15. Mokiniai.
2018-09-01 duomenimis, progimnazijoje mokosi 471 1–8 klasių mokinys: 1–4 klasėse – 222,
5–8 klasėse – 221, PUG – 11, Ceikinių skyriaus 1–3–4 klasėje – 9, ikimokyklinėje ugdymo grupėje – 8
vaikai.
Klasių užpildomumas:
1 kl. – 44 mok., 2 kl. – 58 mok., 3 kl. – 54 mok., 4 kl. – 66 mok., 5 kl. – 50 mok., 6 kl. – 54
mok., 7 kl. – 62 mok., 8 kl. – 55 mok.. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 11 mokinių.
Ceikinių skyriuje 1, 3, 4 jungtinėje kl. – 9 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėje – 8
mokiniai.
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Pavėžėjimas.
Nuo 2018 rugsėjo 3 d. 139 mokiniai į mokyklą pavežami, iš jų 38 važiuoja maršrutiniu
transportu, 69 – mokykliniais autobusais, 32 – pavežami tėvų.
Ceikinių skyriuje 10 mokinių pavežama mokykliniu autobusu.
Maitinimo organizavimas.
Mokinių maitinimas organizuojamas progimnazijos ir Ceikinių skyriaus valgyklose.
Nemokamai maitinama 100 mokinių, Ceikinių skyriuje – 5 mokiniai.
Spec. poreikių moksleivių skaičius ir jų ugdymo organizavimas.
Spec. poreikių mokinių skaičius 2018 rugsėjo 1 d. buvo 49, iš jų 2 mokosi Ceikinių skyriuje.
Specialiojo pedagogo pagalba teikiama 46 mokiniams.
Kalbos ir komunikacijų sutrikimų turi 76 mokiniai. Logopedo pagalba teikiama 41 mokiniui.
16. Mokytojai ir mokiniams pagalbą teikiantys specialistai.
Progimnazijos administraciją sudaro: direktorius, 2 pavaduotojos ugdymui ir 1 pavaduotoja
ūkio reikalams.
Progimnazijoje dirba 42 pedagogai. Dauguma mokytojų turi didelę darbo patirtį ir aukštą
kvalifikaciją. Progimnazijoje dirba 23 vyresn. mokytojai, 11 metodininkų, 1 ekspertas, 7 mokytojai.
Mokiniams pagalbą teikia specialusis pedagogas-logopedas, socialinis pedagogas, socialinis
darbuotojas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojai, bibliotekininkė, visuomenės sveikatos
specialistas.
17. Aptarnaujantis personalas.
Personalą sudaro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, raštinės administratorius, prekių ir
paslaugų pirkimo specialistas, sekretorius, virėjai, pagalbiniai virtuvės darbininkai, valytojai,
kiemsargiai, autobusų vairuotojai, statinių priežiūros darbuotojas, elektrikas, buhalteriai, socialinis
darbuotojas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas, kompiuterių įrangos derintojas, budėtojai,
rūbininkas. Tai sudaro 44,25 etato.
IV SKYRIUS
2018–2019 M. M. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
18. Prioritetai:
1. Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas.
2. Emocinis saugumas.
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19. Tikslai:
19.1. I tikslas – tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojų ir mokinių veiklų dermės,
orientuotos į kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
Uždaviniai

Priemonės
pavadinimas
1
2
1. Siekti ugdymo Ugdymo turinio
turinio įvairovės diferencijavimas ir
personalizuojant
individualizavimas.
ugdomąją veiklą.
Neformaliojo vaikų
švietimo veiklų, skirtų
matematinių gebėjimų
ugdymui,
organizavimas.
Neformalaus vaikų
švietimo programų
įvairovės ir
prieinamumo
didinimas.

2. Formuoti
kiekvieno mokinio
savivaldaus
ugdymosi
įgūdžius siekiant
asmeninės
pažangos.

Koordinatorius,

vykdytojai
3
Administracija

Termi
nai
4
Per
mokslo
metus

Dalykų mokytojai,
V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

Per
mokslo
metus

Dalykų mokytojai,
būrelių vadovai,
V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

Per
mokslo
metus

Ilgalaikių ir
trumpalaikių
ugdomųjų projektų
organizavimas.
Mokinių rengimas
olimpiadoms,
konkursams ir
dalyvavimo
skatinimas.

Metodinių grupių
pirmininkai,
M. Rakštelienė

Per
mokslo
metus

Dalykų mokytojai

Per
mokslo
metus

Mokinių grupių, pagal
pasiekimų lygius,
formavimas
matematikos, lietuvių
kalbos ir anglų kalbos
pamokose 5–8
klasėse.

Dalykų mokytojai,
M. Rakštelienė

2018–
2019
m. m.

Tikslo įgyvendinimo
sėkmės kriterijai
5
90 proc. stebėtų
pamokų vyksta
ugdymo turinio
diferencijavimas ir
individualizavimas.
Veiks matematikos
būrelis 3–4 klasių
mokiniams ir
informatikos būrelis 5–
8 klasių mokiniams.
2 proc. padidės
mokinių dalyvaujančių
progimnazijos
neformalaus vaikų
švietimo veiklose
skaičius lyginant su
praėjusiais mokslo
metais.
70 proc. 5–8 kl.
dirbančių mokytojų
įgyvendins projektinę
veiklą.
2 proc. padaugės
įvairių dalykų konkursų
ir olimpiadų dalyvių
bei nugalėtojų skaičius
lyginant su praeitais
metais.
Lyginami 2017 m. ir
2019 m. tų pačių
mokinių 6 ir 8 klasių
lietuvių ir matematikos
Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo
rezultatai: mokinių
pasiekusių bent
patenkinamąjį
pasiekimų lygmenį
dalis padidės 3 proc.
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3. Skatinti
mokytojų
profesinio
tobulėjimo
kompetencijas.

Individualios
pažangos fiksavimo
priemonių
tobulinimas.

Dalykų mokytojai,
V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

2019
m.
kovas

Mokymosi pagalbos
organizavimas įvairių
gebėjimų mokiniams.

Dalykų mokytojai,
V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

Per
mokslo
metus

Savivaldaus ugdymo
dienų 5–8 klasių
mokiniams
organizavimas.

Dalykų mokytojai,
M. Rakštelienė

2019
m.
birželis

Lietuvių kalbos
pasiekimų gerinimo
priemonių planas
pagal Nacionalinio
mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatus.
Mokytojų profesinio
tobulėjimo
kompetencijų
tobulinimas.

A. Trapikienė,
D. Marcinauskienė,
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė

2018
m.
lapkriti
s

D. Jatulė

Per
mokslo
metus

D. Jatulė

Per
mokslo
metus

Metodinė taryba

Per
mokslo
metus

Mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų
2018–2020 m.
atestacijos programos
įgyvendinimas.
Gerosios darbo
patirties sklaida.

Mokinių apklausos
duomenimis, 80 proc.
apklaustųjų teigiamai
įvertins individualios
pažangos fiksavimą.
Signalinio ir pusmečio
rezultatų pokytis
pagerės 2proc.
Pagerėję mokinių
pažangos rodikliai
(lyginami 2017–2018 ir
2018–2019 m. m.)
mokymosi kokybė
(metiniai įvertinimai 7–
10) padidės 2 proc.
Organizuotos 4
savivaldaus ugdymo
dienos, kurių metu
savišvieta užsiims 30
proc. mokinių.
Įgyvendinamas
parengtas pasiekimų
gerinimo priemonių
planas. Pagerės NMPP
raštingumo rodiklis 2
proc.
Visi progimnazijos
mokytojai tobulins
kvalifikaciją ir
dalykines bei
bendrąsias
kompetencijas
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose ne mažiau
kaip 1 dieną (6 val.) per
mokslo metus.
6 mokytojai įgis
aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją.

Mokytojai rengs
seminarus, ves atviras
renginius, atviras
veiklas progimnazijos
ir rajono mokytojams.
Numatoma 20 veiklų.
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4. Užtikrinti
modernią ugdymo
aplinką, kuri
motyvuotų
mokinius siekti
geresnių
ugdymosi
rezultatų.

Mokytojų profesinės
kompetencijos
tobulinimas apie
mokymo strategijas
formuojant mokinių
savivaldumą mokantis
ir personalizuojant
ugdymo turinį.
Ugdomosios veiklos
organizavimas
moderniose erdvėse.
Ugdomosios veiklos
organizavimas
netradicinėse erdvėse.
Tiriamosios veiklos
organizavimas per
gamtos mokslų
pamokas.

D. Jatulė

2018
lapkritis –

gruodis

M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
D. Jatulė

Per
mokslo
metus
Per
mokslo
metus
Per
mokslo
metus

Eksperimentinės
veiklos organizavimas
1–4 klasėse.

V. Mozūraitienė

Per
mokslo
metus

Projekto „Informatika
pradiniame ugdyme“
įgyvendinimas.

V. Mozūraitienė

Per
mokslo
metus

90 proc. mokytojų
pagilins profesines
kompetencijas.

90 proc. mokytojų
organizuos pamokas
moderniose erdvėse.
100 proc. mokytojų
organizuos pamokas
moderniose erdvėse.
Per 30 proc. chemijos,
fizikos, biologijos
pamokų bus ugdomi
eksperimentinio ir
praktinio darbo
įgūdžiai.
Kiekviena pradinių
klasių mokytoja ves 10
pamokų
organizuodamos
praktinę ir
eksperimentinę veiklą.
4 mokytojos tobulins
skaitmeninio ugdymo
kompetencijas.
Ugdomas pradinių
klasių mokinių
informatinis mąstymas
ir skaitmeninis
raštingumas.

19.2. II tikslas – kurti saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant
bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Uždaviniai
1
1. Formuoti savitą
mokyklos kultūrą
bei puoselėti

Priemonės
pavadinimas
2
Savanorystės, gerumo
akcijų organizavimas

Koordinatorius,

vykdytojai
3
Vaiko gerovės
komisija,
mokinių taryba

Terminai

Tikslo įgyvendinimo
sėkmės kriterijai
4
6
Per mokslo Vyks 5 akcijos.
metus
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M. Rakštelienė, Per mokslo Vyks 4 renginiai visai
V. Mozūraitienė metus
bendruomenei ir
socialiniams
partneriams. Gerės
socialinė ir emocinė
progimnazijos aplinka.
Kaimynų šventė.
M. Rakštelienė, 2019 m.
Vyks bendra šventė su
V. Mozūraitienė birželio
Ignalinos gimnazija.
mėn.
2. Plėtoti patyčių Nuoseklios ir
M. Rakštelienė, Per mokslo 100 proc. 1–8 klasių
V. Mozūraitienė, metus
ir smurto apraiškų ilgalaikės socialines
mokinių įgis socialinių
vaiko gerovės
prevencinę veiklą, emocines
ir emocinių sunkumų
komisija
užtikrinant
kompetencijas
įveikimo, bendravimo
mokinių fizinį ir ugdančios prevencinės
gebėjimų. Sudaromos
emocinį saugumą programos
sąlygos kiekvienam
bei
stiprinant įgyvendinimas:
mokiniui nuolat
mokinių socialinių Alkoholio, tabako ir
dalyvauti bent vienoje
kompetencijų
kitų psichiką
prevencinėje
ugdymą.
veikiančių medžiagų
programoje.
vartojimo prevencijos
1, 4 kl.; „Obuolio
draugai“ 2–3 kl. ir
„Paauglystės
kryžkelės“ 5–8 kl.
programos.
Bendrų prevencinių ir Vaiko gerovės
Per m. m.
Bendradarbiaujant su
komisija,
soc. partneriais
sveikos gyvensenos
ugdymo veiklų su
mokinių taryba,
organizuojama 10
socialiniais partneriais klasių vadovai
renginių , 10 sveikos
organizavimas.
gyvensenos akcijų.
3. Gerinti
Mokinių tėvų
Klasių
Per mokslo Kiekvienoje klasėje
bendradarbiavimą įtraukimas į klasės
auklėtojai
metus
vyks 1–2 renginys su
su tėvais, siekiant renginių (išvykų,
tėvais per m. m.
didesnės tėvų
žygių, švenčių)
atsakomybės už
organizavimą.
vaikų elgesį ir
Bendras visų 5–8
Dalykų
2019 m.
Sudaromos sąlygos
mokymąsi.
klasėse dėstančių
mokytojai,
vasario
visiems mokinių
mokytojų, pagalbos
M. Rakštelienė mėn.
tėvams aptarti
specialistų ir
mokymosi pažangą su
administracijos
dėstančiais mokytojais.
susirinkimas skirtas
individualiems
susitikimams su
mokinių tėvais.
Pedagoginis –
Vaiko gerovės
2019 m.
Vyks mokymai tėvams
psichologinis tėvų
komisija,
balandžio
„Ugdome savo vaikus“.
švietimas.
V. Gibler
mėn.
pozityvią socialinę
ir emocinę aplinką
bendradarbiaujant
bendruomenės
nariams.

Tradicinių
progimnazijos
renginių
organizavimas.
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Mokinių tėvų
konsultavimas.
4. Aktyvinti
progimnazijos
narių pilietinį
sąmoningumą
puoselėjant
savivaldos veiklą
ir lyderystę.

Progimnazijos
bendruomenės narių
iniciatyvų skatinimas.
Mokinių savivaldos ir
asmeninių iniciatyvų
puoselėjimas.

Vaiko gerovės
Per mokslo Vyks konsultacijos
komisija,
metus
elgesio problemų
V. Mozūraitienė
turinčių mokinių
tėvams ir mokiniams.
M.Rakštelienė, Per mokslo Įgyvendintos 1-–
I. Žilo,
metus
progimnazijos
I. Čeponienė
bendruomenės narių
iniciatyvos.
Klasės vadovai, Per mokslo Įgyvendintos 2–3
V. Maskoliūnienė metus
mokinių iniciatyvos,
vyks savanorystės ir
paramos iniciatyvos.

_________________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
1 priedas
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIŲ PLANAI 2018–2019 M. M.
PROGIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS
Eil.
nr.
1

Veikla

Data

2018–2019 m. m. ugdymo plano
svarstymas ir 2018–20189m. m. veiklos
plano projekto svarstymas.

2018-08

2

Dalyvavimas progimnazijos atestacinės
komisijos posėdžiuose.

3

Atstovavimas progimnazijos mokytojų
priėmimo į darbą atrankoje.
Mokinių aprūpinimo vadovėliais ir
mokymo priemonių įsigijimo svarstymas.

Per
mokslo
metus
Esant
poreikiui
Per
mokslo
metus
Per
mokslo
metus
2019-02

4
5
6
7
8

Siūlymų dėl progimnazijos darbo
tobulinimo, mokinių ugdymo sąlygų
gerinimo teikimas.
2018 m. progimnazijos biudžeto
įgyvendinimas ir 2019 m. biudžeto
svarstymas.
2 proc. pajamų mokesčio surinkimo
inicijavimas. Pasiūlymų teikimas lėšų
panaudojimui.
2018–2019 m. m. veiklos ataskaitos
aptarimas. 2019–2020 m. m. ugdymo
plano ir veiklos plano projektų pristatymas
ir aptarimas.

Per
mokslo
metus
2019-06

Atsakingas
I. Žilo,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
M. Rakštelienė
I. Žilo
I. Žilo
I. Žilo,
bibliotekos vedėja
D. Šimonienė
I. Žilo,
progimnazijos
tarybos nariai
I. Žilo,
direktorė D. Jatulė
I. Žilo
I. Žilo,
direktorė D. Jatulė,
direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
V. Mozūraitienė ir
M. Rakštelienė

Pastabos
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MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7

Posėdis
2018–2019 m. m. veiklos
organizavimas.
1 ir 5 klasių mokinių adaptacija.
Psichologinio mikroklimato klasėse
analizė.
I pusmečio ugdymo rezultatų analizė
„Savivaldaus ugdymosi strategijos
dalykų pamokose“.
Prevencinių programų
įgyvendinimas.
Pradinių klasių mokinių 2018–2019
m. m. ugdymosi rezultatų aptarimas.
5–8 kl. mokinių ugdymosi rezultatų
aptarimas.
2018–2019 m. m. veiklos analizė.
2019–2020 m. m. ugdymo ir veiklos
planų projektų pristatymas.

Numatoma
data
2018-08
2018-10

Atsakingas
D. Jatulė

2019-04

D. Jatulė,
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
D. Jatulė,
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
V. Mozūraitienė

2019-06

V. Mozūraitienė

2019-06

M. Rakštelienė

2019-06

D. Jatulė

2019-01

Pastabos

DIREKCINIŲ POSĖDŽIŲ PLANAS
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Posėdis

Numatoma
data
Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo 2018-09
tvarkos derinimas.
Veiklos plano 2018–2019 m. m.
2018-09
projekto pristatymas.
Mokytojų darbo organizavimas
2018-10
(darbo grafikai, nuotolinis darbas).
Spec. ugdymosi poreikių mokinių
2018-11
ugdymo organizavimo ypatumai ir
pažangos bei pasiekimų vertinimas.
Signalinių ugdymosi rezultatų 5–8
2018-12
klasėse analizė.
Darbo su tėvais organizavimo
2019-01
aptarimas.
Individualios pažangos ir pasiekimų 2019-02
stebėjimo ir fiksavimo efektyvumas.
Prevencinių programų „Obuolio
201-03
draugai“ ir „Paauglystės kryžkelės“
įgyvendinimo aptarimas.
Nacionalinio mokinių pasiekimų
2019-04
patikrinimo organizavimas.
Veiklos ataskaitų rengimas.
2019-04

Atsakingas
D. Jatulė
M. Rakštelienė
D. Jatulė
V. Mozūraitienė
M. Rakštelienė
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
D. Jatulė

Pastabos
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11
12

II pusmečio signalinių ugdymosi
rezultatų aptarimas.
2018–2019 m. m. Ugdymo plano
įgyvendinimo analizė.

2019-04

M. Rakštelienė

2019-05

D. Jatulė
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
2 priedas
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, siekiant mokytojų ir mokinių veiklų dermės, prisidėti
prie saugios, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojančios aplinkos kūrimo.
Uždaviniai:
1. Atstovauti ir ginti mokinių interesus, bendradarbiaujant su progimnazijos mokytojais ir
administracija.
2. Puoselėti progimnazijos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes.
3. Aktyvinti prevencines veiklas.
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Klasės savivaldos ir atstovų rinkimai į Mokinių
tarybą. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai.
Mokinių tarybos narių delegavimas į Ignalinos
rajono mokinių asociaciją.
2.
Mokinių tarybos metinio veiklos plano
sudarymas, pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas.
Mokinių tarybos narių pasiskirstymas pareigomis.
3.
Tarptautinės taikos dienos šventės organizavimas.
4.
Dalyvavimas Ignalinos rajono mokinių
asociacijos forume.
5.
Mokytojo dienos organizavimas.
6.
Draugiškiausios šypsenos dienos organizavimas.
7.
Vaiduoklių šventės organizavimas.
8.
Tolerancijos dienos organizavimas.
9.
Kalėdinio renginio ir pašto organizavimas.
10. Smagiųjų pertraukų organizavimas šv. Valentino
dienos proga.
11. ,,Savaitė be patyčių 2019“.
12. Miego dienos organizavimas.
13. Muzikinių skambučių keitimas.
14. Mokinių tarybos stendo rengimas.
15. Organizuoti gerumo akciją ,,Pavasariniai
skaitymai“ neįgaliųjų vaikų centre ,,Šaltinėlis“.
16. Organizuoti gerumo akciją ,,Būk laimingas“ ir
aplankyti vieną iš rajono vaikų globos įstaigų.

Vykdymo data
2018-09-10

2018-09-17
2018-09-21
2018-09
2018-10-05
2018-10-10
2018-10-26
2018-11-16
2018-12
2019-02-14
2019-03
2019-04
Per mokslo metus
Per mokslo metus
2019-05
2019-06

__________________________

Pastabos
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
3 priedas
METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – aktyviai bendradarbiaujant ir skatinant veiklų dermę, siekti nuolatinio mokytojų
profesinės kompetencijos augimo orientuoto į progimnazijos ugdymo kokybės gerinimą ir
bendruomenės telkimą saugios bei pozityvios socialinės ir emocinės aplinkos plėtojimui.
Uždaviniai:
1. Organizuojant metodinių grupių renginius, ilgalaikius projektus, dalinantis gerąja
pedagogine patirtimi bei organizuojant ugdomąsias veiklas bendradarbiaujant, užtikrinti metodinį ir
dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
2. Skatinti mokytojų kvalifikacijos kėlimą, orientuotą į ugdymo kokybės gerinimą, ugdomosios
veiklos personalizavimą.
3. Skatinant veiklų dermę, telkti pedagogų bendruomenės narius saugios bei pozityvios
socialinės ir emocinės progimnazijos aplinkos plėtojimui.
4. Aktyvinti progimnazijos metodinės tarybos narių sąmoningumą diegiant naujoves,
puoselėjant savivaldos veiklą ir lyderystę.
Eil.
Nr.

Veikla

Atsakingas

Data

Sėkmės kriterijai

Veiklos
rezultatai,
pastabos
I tikslas – tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojų ir mokinių veiklų dermės, orientuotos į
kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
1. Uždavinys. Siekti ugdymo turinio įvairovės personalizuojant ugdomąją veiklą.
1.
Metodinės tarybos plano
Metodinė taryba 2018 m.
Tikslingas
sudarymas. Metodinių
rugsėjo mėn.
metodinės veiklos
grupių veiklos planų
organizavimas,
aptarimas ir derinimas.
pasiekta planų
dermė.
2.
Ilgalaikių planų, dalykų
Administracija, 2018m.
Suderinti planai
modulių, neformaliojo
Metodinių
rugsėjo mėn.
atitinkantys
vaikų švietimo programų, grupių
ugdymo programų
klasių auklėtojų planų
pirmininkai
reikalavimus bei
rengimas, aptarimas ir
Mokytojų tarybos
derinimas.
posėdžio metu
priimtus
sprendimus.
3.
Pirmokų ir penktokų
Metodinė taryba 2018 m. spalio Mokymo kokybės
adaptacijos aptarimas.
mėn.
gerinimas,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

gerosios patirties
sklaida.
Kvalifikacijos
kėlimas
nuotoliniuose ar
įprastuose
renginiuose.

Metodinė taryba Per mokslo
Mokytojų kompetencijų
metus
tobulinimas ar savišvieta
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, skirtuose
personalizuoto bei
savivaldaus ugdymo
sąvokoms plėsti.
2. Uždavinys. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymosi įgūdžius siekiant asmeninės
pažangos.
2019–2020 m. m. ugdymo Administracija, 2019 m.
Planingas
plano projekto
metodinių
gegužės mėn.
ugdomosios
svarstymas, siūlymų
grupių
veiklos
teikimas.
pirmininkai
organizavimas,
mokymo kokybės
gerinimas.
Nacionalinio mokinių
Administracija, 2019 m.
Analizuojami ir
pasiekimų patikrinimo
metodinių
balandžio–
lyginami
vykdymas. Rezultatų
grupių
birželio mėn.
pasiekimų
analizė.
pirmininkai
rezultatai leis
tikslingiau
koreguoti ir
tobulinti ugdymo
procesą.
Metodinių grupių
Metodiniu
2019 m. sausio Savivaldaus
pranešimai „Savivaldaus
grupių
mėn.
ugdymo(si)
ugdymo(si) strategijos
pirmininkai
strategijų dalykų
dalykų pamokose“.
pamokose
pristatymas
progimnazijos
pedagogams
Mokytojų tarybos
posėdžio metu.
Dalykinių olimpiadų,
Administracija, Pagal
Geri mokinių
parodų, konkursų
metodinių
metodinių
pasiekimai
organizavimas.
grupių
grupių ar
olimpiadose,
pirmininkai
rajono renginių konkursuose. 3
planą
proc. padidės
olimpiadų,
konkursų
nugalėtojų 10
proc. dalyvių
skaičius, lyginant
su praeitais
mokslo metais.
Mokinių apklausa
Metodinių
2019 m.
Mokinių apklausos
„Individualios pažangos
grupių
vasario mėn.
duomenimis, 80
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fiksavimo priemonių
taikymas“.

pirmininkai

11.

Naujų vadovėlių ir
mokymo priemonių
užsakymo 2019–2020 m.
m. paraiškos aptarimas.

D. Šimonienė,
metodinių
grupių
pirmininkai

12.

Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas (seminarai,
konferencijos, mokymai).

Metodinė
taryba, dalykų
mokytojai

13.

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių medžiagos
sklaida.

Metodinė
taryba, dalykų
mokytojai

14.

Metodinės tarybos 2018–
2019 m. m. veiklos
programos įgyvendinimo
analizė, prioritetų
numatymas.

Metodinė taryba

10.

proc. apklaustųjų
teigiamai įvertins
individualios
pažangos
fiksavimą.
Lietuvių kalbos vertinimo Lietuvių kalbos Per mokslo
Taikomos
ir individualios kiekvieno mokytojų
metus
mokiniams
mokinio pažangos
metodinė grupė
suprantamos ir
fiksavimo priemonių
mokymąsi
suderinimas su Ignalinos
skatinančios bei
gimnazijos lietuvių kalbos
sėkmingą
mokytojais.
adaptaciją
užtikrinančios
mokinių lietuvių
kalbos
individualios
pažangos ir
pasiekimų
stebėjimo ir
fiksavimo formos.
3. Uždavinys. Skatinti mokytojų profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2019 m.
Mokytojams
balandžio mėn. sudarytos
galimybės
tobulinti pamokos
kokybę: naudoti
inovatyvius
metodus, pasirinkti
tinkamą medžiagą.
Per mokslo
Kiekvieno
metus
mokytojo
dalykinis ir
profesinis
tobulėjimas.
Kvalifikacijos
kėlimo
renginiuose
dalyvaus 100 proc.
mokytojų.
2019 m.
Seminarų
sausio–
medžiagos sklaida
balandžio mėn. 1–2 kartus per
metus.
2018 m.
Planingas
birželio mėn.
metodinės veiklos
organizavimas.
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4. Uždavinys. Užtikrinti modernią ugdymo aplinką, kuri motyvuotų mokinius siekti geresnių
ugdymosi rezultatų.
15. Išvyka į parodą „Mokykla Metodinė taryba 2018 m.
Švietimo naujovių
lapkričio mėn. ir patirties
2018“.
kaupimas.
16. Metodinės tarybos
Metodinė taryba 2018 m. spalio Numatomas
pasitarimas
mėn.
kiekvieno
„Progimnazijos modernių
mokytojo pamokų
aplinkų bei netradicinių
organizuojamų
erdvių panaudojimo
kitose erdvėse
galimybės“.
skaičius.
II tikslas – kurti saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant bendruomenės narių
bendradarbiavimą.
1. Uždavinys. Formuoti savitą mokyklos kultūrą bei puoselėti pozityvią socialinę ir emocinę
aplinką bendradarbiaujant bendruomenės nariams.
17. Neformaliojo vaikų
Metodinė taryba 2019 m.
Planingas
švietimo veiklų
gegužės mėn.
neformaliojo vaikų
numatymas kitiems
švietimo veiklų
mokslo metams. Mokinių
organizavimas.
bei tėvų siūlymų bei
pageidavimų analizė.
18. Atvirų pamokų, ilgalaikių Metodinė taryba Per mokslo
Gerosios patirties
projektų, renginių,
metus
sklaida, patirties
stebėjimas ir aptarimas.
kaupimas.
Bus aptarta ne
mažiau kaip 10
ilgalaikių dalykų
projektų.
19. Pasitarimas su Ignalinos
M. Rakštelienė
2018 m. spalio Suderinamas
gimnazijos administracija
mėn.
progimnazijos ir
dėl bendradarbiavimo
gimnazijos 2018–
veiklų 2018–2019 m. m.
2019 m. m. bendrų
veiklų planas.
2. Uždavinys. Plėtoti patyčių ir smurto apraiškų prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių fizinį ir
emocinį saugumą bei stiprinant mokinių socialinių kompetencijų ugdymą.
20. Pasitarimas, skirtas
Metodinė taryba 2019 m.
Aptariamos
nuoseklių ir ilgalaikių
gegužės mėn.
progimnazijoje
socialines emocines
įgyvendinamo
kompetencijas ugdančių
prevencinės
prevencinių programų:
programos,
Alkoholio, tabako ir kitų
pateikiami
psichiką veikiančių
siūlymai ir
medžiagų vartojimo
rekomendacijos
prevencijos 1, 4 kl.,
šių programų
„Obuolio draugai“ 2–3kl.,
įgyvendinimo
ir „Paauglystės kryžkelės“
tobulinimui.
5–8 kl., įgyvendinimui,
aptarti.
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3. Uždavinys. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės už vaikų
elgesį ir mokymąsi.
21. Bendras visų 5–8 klasėse Administracija
2019 m.
Sudaromos
dėstančių mokytojų,
vasario mėn.
sąlygos visiems
pagalbos specialistų ir
mokinių tėveliams
administracijos
aptarti mokymosi
susirinkimas skirtas
pažangą su
individualiems
dėstančiais
susitikimams su mokinių
mokytojais.
tėvais.
22. 5 klasių tėvų susirinkimas M. Rakštelienė
2018 m. spalio Sudaromos
„Penktokai dalykinėje
mėn.
sąlygos 5 klasių
sistemoje. Adaptacinio
mokinių tėveliams
laikotarpio apžvalga“.
susipažinti su
pagrindinių dalykų
vertinio
metodikomis,
individualios
kiekvieno mokinio
pažangos
fiksavimo
priemonėmis bei
kitomis ugdymo
naujovėmis.
23. Aktualios medžiagos ar
Metodinių
Per mokslo
Gerosios patirties
informacijos pateikimas
grupių
metus
sklaida,
mokyklos tinklalapiui.
pirmininkai,
progimnazijos
Informaciniai pranešimai dalykų
reprezentavimas,
tėvų švietimo temomis.
mokytojai,
tėvų pedagoginis
klasių
švietimas
auklėtojai, vaiko
gerovės
komisija
4. Uždavinys. Aktyvinti progimnazijos narių pilietinį sąmoningumą puoselėjant savivaldos veiklą
ir lyderystę.
24. Bendradarbiavimas su
Anglų kalbos
2019 m. kovo Gerosios patirties
Anykščių raj. Kurklių
mokytojos
mėn.
sklaida,
Stepono Kairio pagrindine
progimnazijos
mokykla.
reprezentavimas.
25. Susitikimas su Kazlų
M. Rakštelienė
2018 m.
Gerosios patirties
rūdos pedagogais.
rugsėjo mėn.
sklaida,
progimnazijos
reprezentavimas.
26. Bendradarbiavimo su
M. Rakštelienė
2018 m. spalio Bendradarbiavimas
pasidalinant
Ignalinos gimnazija veikla
mėn.
ugdymo proceso
– susitikimas skirtas I
organizavimui
gimnazinės klasės
reikiama
mokinių adaptacijos
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laikotarpiui aptarti.

informacija.
________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
4 priedas
UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę.
Uždaviniai:
1. Stebėti, analizuoti, vertinti ugdymo procesą.
2. Stebėti, analizuoti mokinių ugdymą, pasiekimų vertinimą ir pažangos stebėjimą.
Eil.
Veikla
Nr.
1 1 ir 5 klasių pamokų stebėjimas
adaptaciniu laikotarpiu.

Data

Atsakingi

Rugsėjo–spalio
mėn.

M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė

2

Pamokos organizavimo kokybė.
Individualizavimas ir
diferencijavimas.

Per mokslo
metus

Administracija

3

Mokytojų, ketinančių įgyti
aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją, veiklos stebėjimas.

Kuruojantys
vadovai

4

Mokymosi pagalbos teikimo
įvairių gebėjimų mokiniams
stebėjimas.

Spalio,
gruodžio,
balandžio,
gegužės mėn.
Lapkričio,
vasario, gegužės
mėn.

Organizacinės veiklos
stebėjimas:
5.1. Ilgalaikių planų, modulių ir
NVŠ programų derinimas.
5.2. Dalykų detaliųjų planų
rengimas, ilgalaikių planų
koregavimas.
5.3. El. dienyno pildymo kontrolė.

M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė

5

5.4. NVŠ būrelių lankomumo
kontrolė.

Rugsėjo mėn.

M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
Lapkričio,
Mokytojus
vasario mėn.
kuruojantys
vadovai
1 kartą per mėn. M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
Gruodžio,
M. Rakštelienė,
balandžio mėn.
V. Mozūraitienė
________________________

Priemonės
Pamokų stebėjimas,
individualūs pokalbiai
su mokytojais.
Aptarimas posėdyje.
Stebima ne mažiau
kaip 2 mokytojo
pamokos per metus.
Mokytojams
teikiamos
individualios
rekomendacijos.
Stebimos 4 pamokos.
Aptariama veikla.
Stebima ir
analizuojama
konsultacijų poreikio
tenkinimas, spec.
ugdymosi poreikių
mokinių ugdymas.
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
5 priedas
MOKYKLOS RENGINIŲ 2018–2019 M. M. PLANAS
Data
Rugsėjis

Spalis

Renginio pavadinimas
Mokslo metų pradžios šventė.
Europos kalbų diena.
Mokinių bėgimo akcija „Apibėk aplink mokyklą“.
5 kl. mažojo futbolo varžybos.
Akcija „Sveikos šypsenos pažadas“.
Tarptautinė taikos diena.
Mokytojo diena.
Penktokų krikštynos.
Mokyklos sporto žaidynės.

Lapkritis

Linksmųjų estafečių varžybos.
6 kl. mažojo futbolo varžybos.
7 kl. mažojo futbolo varžybos.
Respublikinis konkursas „Matematikos ekspertas“.
Konstitucijos egzaminas 5–8 klasėms.
Rudenėlio šventė Ceikinių skyriuje.
Akcija „Pamankštinkime akis“.
„Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“.
Informatikos mokyklinės ir rajoninės olimpiados
organizavimas.
Vaiduoklių šventė.
Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“.
Šypsenų diena.
8 kl. mažojo futbolo varžybos.
Diktanto konkursas rajono 3–4 klasių mokiniams
„Dailyraščio meistras“ (mokyklinis ir rajoninis
turai).
Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas
„Bebras“.
Mokyklinė gamtos mokslų olimpiada 5–8 kl.
3–4 kl. kvadrato varžybos.
Respublikinis konkursas „Olympis 2018“ (rudens
sesija).
5–6 kl. kvadrato varžybos.
Renginys pradinių klasių specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams „Pasakų
pasaulyje“.
Tolerancijos diena.

Atsakingas
M. Rakštelienė
D. Cicėnienė
I. Čeponienė
Kūno kultūros mokytojai
I. Čeponienė
Mokinių taryba
Renginių organizavimo grupė,
mokinių taryba
8 kl. auklėtojai, mokinių taryba.
Kūno kultūros mokytojai,
renginių organizavimo grupė
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Pradinių klasių mokytojos
A. Marcinauskas
R. Ragaišienė
I. Čeponienė
D. Šimonienė
I. Kandratavičienė
Mokinių taryba
Pradinių klasių mokytojos
Mokinių taryba
Kūno kultūros mokytojai
E. Žemaitienė,
R. Bagdonienė
R. Bagdonienė,
I. Kandratavičienė
R. Trinkūnienė,
A. Drūteikienė
Kūno kultūros mokytojai
Pradinių klasių mokytojos,
V. Maskoliūnienė
Kūno kultūros mokytojai
V. Gibler, D. Šimonienė
V.Činčikienė, mokinių taryba,
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Gruodis

Sausis

Vasaris

Edukacinė-pažintinė išvyka „Mokykla 2018“.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2018 ,,Šiaurės
salos“.
Kalėdiniai renginiai 1–4 kl.
Akcija „Švaros valanda“.
Kalėdinių puokščių konkursas 5–7 klasių
mokiniams „Kalėdinė puokštė“.
Adventinis renginys „Susitikimai“ 5–8 kl.
Garsiniai Šv. Rašto skaitymai netradicinėje erdvėje
5–8 kl.
Konkurso-parodos „Cheminis saldainis“
organizavimas.
Adventiniai renginiai 5–8 kl.
Regiono mokyklų Kalėdinis tinklinio turnyras.
Renginys „Kalėdiniai skaitymai“.
Adventiniai garsiniai skaitymai.
Akcija ,,Skaitau mažesniam“.
Advento popietė bendruomenei.
Kalėdinis renginys ir paštas.
Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio
13-ajai atminti.
Mokyklinis 6–8 klasių Č. Kudabos geografinis
konkursas.
Naujametinis stalo teniso turnyras.
Meninio skaitymo konkursas.
Akcija „Pagalba žvėreliams žiemą“.
Rajoninis renginys – rusų kalbos abėcėlės šventė.
Konkursas 6 klasių mokiniams „Įdomioji
matematika“.
7 kl. tinklinio varžybos.
8 kl. tinklinio varžybos.
6 kl. krepšinio varžybos.
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“.
Mokyklinė ir rajoninė technologijų olimpiada.
Mokyklinė matematikos olimpiada 5–8 kl.
Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“
konkursas.
3–4 ir 5–6 kl. varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.
Geografinis septintokų protmūšis.
Pirmokų „Abėcėlės“ šventė.
1–4 klasių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga
mane augino“ (mokyklinis ir rajoninis turai).
7 kl. krepšinio varžybos.
Vasario 16-osios minėjimas.

pradinių klasių mokytojos
D. Lamanauskienė
D. Šimonienė
Pradinių klasių mokytojos
Pradinių klasių mokytojos
V. Varneckas
A. Urbonienė
A. Urbonienė
R. Trinkūnienė
Klasių auklėtojai
Kūno kultūros mokytojai
V. Gibler
D. Šimonienė
J. Dindienė
Renginių organizavimo grupė
Mokinių taryba
Renginių organizavimo grupė
R. Šakalienė
D. Gotovskienė
A. Trapikienė
Pradinių klasių mokytojos
N. Gimbickienė
K. Vaitkevičius
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
V. Varneckas
V. Varneckas
Matematikos mokytojai
I. Zarinskienė
Kūno kultūros mokytojai
R. Šakalienė
E. Žemaitienė,
N. Medzevičienė
R. Bagdonienė
Kūno kultūros mokytojai
Renginių organizavimo grupė
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Kovas

Smagiosios pertraukos šv. Valentino dieną.
Edukacinė-pažintinė išvyka „Studijos 2019“.
Renginys Kovo 11-ajai paminėti.
Rajono 3–4 ir 5–6 kl. varžybos „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“.
Šventojo Rašto tekstų dailyraščio konkursas 5–8
kl.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
keramikos darbų paroda progimnazijos
bibliotekoje.
Sveikatos savaitė „Kopiame sveikatingumo
laiptais“.
Mokyklos bendruomenės renginys ,,Visi skirtingi
– visi lygūs“.
Pradinių klasių dainų festivalis „Vaikystės
spalvos“.
Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“
(mokyklinis turas).
Tarptautinis konkursas „Kengūra 2019“.

„Savaitė be patyčių“.
Respublikinis konkursas „Olympis 2019“
(pavasario sesija).
5 kl. krepšinio varžybos.
Nacionalinio diktanto konkursas.
7–8 kl. smiginio varžybos.
3–4 kl. matematikos olimpiada.
Mokinių piešinių paroda „Mano svajonių
profesija“.
„Savaitė be patyčių 2019“.
Miego diena.
Kaziuko mugė.
Balandis

8 kl. krepšinio varžybos.
Akcija ,,Darom 2019“.
Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“ (rajoninis
turas).
7–8 kl. badmintono varžybos.
3 kl. tėvų-vaikų sportinė popietė.
Dailės būrelio darbų paroda mokykloje „Vaikystės
spalvos“.

Mokinių taryba
D. Lamanauskienė
Renginių organizavimo grupė,
klasių auklėtojai
Kūno kultūros mokytojai
A. Urbonienė
V. Gibler
I. Čeponienė
D. Šimonienė
Pradinių klasių mokytojos
J. Snieškienė,
E. Žemaitienė,
N. Medzevičienė
R. Bagdonienė,
D. Vilčinskienė,
I. Šuminienė,
D. Cicėnienė,
L. Autuch
V. Činčikienė, pradinių klasių
mokytojos
Pradinių klasių mokytojos
Kūno kultūros mokytojai
A. Trapikienė
G. Motiejonis
3–4 klasių mokytojos
A. Marcinauskas
Mokinių taryba, soc. pedagogas
Mokinių taryba
Renginių organizavimo grupė,
klasių auklėtojai
Kūno kultūros mokytojai
Klasių auklėtojai
J. Snieškienė
D. Gotovskienė
Kūno kultūros mokytojai, 3 kl.
mokytojos
R. Bagdonienė
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Gegužė

Birželis

Projekto ,,Kai aš pas močiutę buvau“ baigiamasis
renginys
3–4 kl. šaškių varžybos.
Padėkos diena.

V. Maskoliūnienė,
A. Trapikienė, S. Šilienė
D. Gotovskienė
Renginių organizavimo grupė,
klasių auklėtojai
3–4 klasių trikovės varžybos.
Kūno kultūros mokytojai, 3–4
kl. mokytojos
6–7 klasių keturkovės varžybos.
Kūno kultūros mokytojai
Rajoninis renginys-viktorina 4–5 kl. „Smartkids“.
D. Cicėnienė, R. Česliokas
Popietė, skirta šeimos dienai.
V. Činčikienė
„Smagi diena be pamokų“ specialiųjų ugdymosi V. Činčikienė
poreikių vaikams.
Gerumo akcija ,,Pavasariniai skaitymai“ neįgaliųjų Mokinių taryba
vaikų centre ,,Šaltinėlis“.
Kūrybiniai skaitymai ant Ladakalnio.
V. Maskoliūnienė
Pavasariniai skaitymai ant Ladakalnio (mokinių
D. Šimonienė
kūrybos pristatymas).
Kompiuterinių žinių konkursas.
I. Kandratavičienė
Bendras ketvirtokų renginys „Lik sveika, pradine!“ J. Snieškienė,
R. Bagdonienė,
D. Krikštulienė
Ilgalaikių projektų pristatymas rajono pedagogams 2–4 klasių mokytojos
ir mokiniams.
,,Šauniausiojo kudabiečio“ konkursas.
Klasių auklėtojai
Gerumo akcija ,,Būk laimingas“, aplankant vieną
Mokinių taryba
iš rajono vaikų globos įstaigų.
Sportiškiausių moksleivių rinkimai.
Kūno kultūros mokytojai
Kaimynų šventė.
1–8 kl. auklėtojai, renginių
organizavimo grupė
Sporto diena.
Kūno kultūros mokytojai
Žygio diena.
Klasių auklėtojai
Mokslo metų pabaigos šventė 1–3 klasėms.
Klasių auklėtojai, renginių
organizavimo grupė
Mokslo metų pabaigos šventė 5–8 klasėms.
Klasių auklėtojai, renginių
organizavimo grupė
________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
6 priedas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos mokiniui kūrimą, orientuotą į asmenybės
sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei
pažangą.
Uždaviniai:
1. Įgyvendinti prevencines programas progimnazijoje.
2. Rūpintis mokinių socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą.
3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių,
nelankymo ar nenoro lankyti progimnazijos ir kitus atvejus, teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijai.
4. Vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją,
intervenciją.
5. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio,
lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
6. Teikti specialiąją, socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą pagal individualų
poreikį.
7. Koordinuoti krizių valdymą progimnazijoje.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

Veikla

Laikas

Organizacinė veikla
Vaiko gerovės komisijos veiklos
Rugsėjo mėn.
plano 2018–2019 m. m. rengimas.
Vaiko gerovės komisijos posėdžių ir
pasitarimų organizavimas.
Pamokų nelankančių ir mokymosi
sunkumų patiriančių mokinių
stebėsena, mokymo(si) situacijų
analizė, pagalbos teikimo formų ir
būdų numatymas.
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais.
Informacijos apie moksleivių

Atsakingi

Kartą per
mėnesį.
Per m. m.

V. Mozūraitienė,
vaiko gerovės
komisija
V. Mozūraitienė,
E. Žemaitienė
Vaiko gerovės
komisija, klasių
auklėtojai, dalykų
mokytojai

Per m. m.

Vaiko gerovės

Pastabos
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

poreikius kaupimas, panaudojimas.
komisija
Pagalbos mokiniui organizavimas
Per m. m.
Vaiko gerovės
progimnazijoje (pedagoginė,
komisija
psichologinė, socialinė pagalba ir
specialiųjų mokymosi poreikių
tenkinimas).
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Kartą per m.
V. Mozūraitienė
mokinių socialinių ir emocinių
m.
kompetencijų ugdymo srityje.
Aktualios informacijos, gerosios
Du kartus per Vaiko gerovės
patirties sklaida, dalijimasis
m. m.
komisija
seminarų medžiaga.
Prevencinė ir intervencinė veikla, mokinių švietimas
Mokinių supažindinimas su
Rugsėjo mėn. Klasių auklėtojai
progimnazijos „Mokinių elgesio,
skatinimo ir drausminimo tvarkos
aprašu“.
Prevencinės programos „Obuolio
Po I ir II
V. Mozūraitienė,
draugai“ ir „Alkoholio, tabako ir
pusmečių
V. Činčikienė
kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencinės programos“
įgyvendinimo PUG, 1–4 klasėse
koordinavimas, aptarimas.
Prevencinių programų „Paauglystės Po I ir II
V. Mozūraitienė,
kryžkelės“ 5–8 klasėse ir „Obuolio
pusmečių
V. Činčikienė
draugai“ 2–3 kl. įgyvendinimo
koordinavimas, aptarimas.
Pasitarimai su klasės auklėtojais dėl Kartą per
Vaiko gerovės
prevencinių programų vykdymo,
pusmetį.
komisija
pagalbos teikimas.
Pasitarimai su klasių auklėtojais
Spalio,
V. Mozūraitienė,
aptariant klasių mikroklimatą.
sausio, kovo
V. Činčikienė
mėn.
Rizikos grupės ir stebimų vaikų
Rugsėjo mėn. V. Mozūraitienė,
sąrašų derinimas.
V. Činčikienė
Mokinių saugumo poreikių
Spalio ir
V. Mozūraitienė,
tenkinimo tyrimas „Ar saugiai
balandžio
V. Činčikienė
jaučiuosi klasėje, progimnazijoje?“
mėn.
Apklausa „1 ir 5 klasių mokinių
Spalio mėn.
V. Mozūraitienė,
adaptacija progimnazijoje“.
M. Rakštelienė,
klasių auklėtojai
Prevencinių pokalbių
organizavimas:
16.1. pokalbiai su 5–8 klasių
Gruodžio,
Vaiko gerovės
mokiniais dėl neigiamų įvertinimų
balandžio
komisija
signaliniuose pusmečiuose;
mėn.
16.2. pokalbiai su mokiniais,
Kartą per
V. Mozūraitienė,
turinčiais lankomumo problemų.
mėnesį.
V. Činčikienė
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17.

Vėluojančių į pamokas stebėsena.

Per m. m.

18.

Pranešimų apie patyčias
nagrinėjimas, prevencinių ir
intervencinių priemonių numatymas
ir taikymas.
PUG, 1,5 klasių ir naujai atvykusių
mokinių adaptacijos stebėjimas,
pagalba.

Per m. m.

19.

20.

21.

22.

23.

1-ų, 5-tų klasių ir naujai į
progimnaziją atvykusių mokinių ir
jų tėvų supažindinimas su „Mokinių
pamokų lankomumo apskaitos ir
nelankymo prevencijos tvarkos
aprašu“ ir „Mokinių elgesio,
skatinimo ir drausminimo tvarkos“
aprašais.
Ugdymo procese išryškėjusių
ugdymosi sunkumų ir tolesnės
pagalbos mokiniui mokantis
numatymas.
Informacijos prevencinėmis ir
socialinių įgūdžių ugdymo temomis
tėvams , mokiniams parengimas ir
sklaida progimnazijos svetainėje.
Mokytojų budėjimo organizavimas
saugumui progimnazijoje užtikrinti.

Rugsėjo–
spalio mėn.
Rugsėjo–
spalio mėn.

V. Mozūraitienė,
V. Činčikienė,
progimnazijos
mokytojai
V. Mozūraitienė,
klasių auklėtojai

Po I ir II
pusmečių

Vaiko gerovės
komisija

Lapkričio,
vasario,
balandžio
mėn.
Per m. m.

Vaiko gerovės
komisija

24.

Mokinių pamokų lankomumo
ataskaitų analizė, aptarimas.

Per m. m.

25.

Elgesio problemų turinčių mokinių
stebėjimas pamokose, rezultatų
aptarimas, prevencinių priemonių
numatymas.
Paskaita „Asmens higienos įgūdžių
ugdymas“.

Nuolat

26.

Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija

Vasario mėn.

27.

Sveikatinimo mokymų
organizavimas.

Per m. m.

28.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose
Tolerancijos dienai paminėti.

Lapkričio
mėn.

29.

Dalyvavimas renginiuose skirtuose
Saugesnio interneto savaitei
paminėti.

Vasario mėn.

M. Rakštelienė,
V. Mozūraitienė
V. Činčikienė,
Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija
Visuomenės
sveikatos
specialistė
Visuomenės
sveikatos
specialistė
Vaiko gerovės
komisija,
klasės auklėtojai
V. Mozūraitienė,
I. Kandratavičienė
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30.

Signalinių ugdymosi rezultatų
analizė.

31.

Namuose ugdomų mokinių
individualios pažangos aptarimas po
I ir II pusmečių.
Dalyvavimas veiksmo savaitės „Be
patyčių“ veiklose.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

44.

Gruodžio ir
balandžio
mėn.
Sausio ir
gegužės mėn.

V. Mozūraitienė,
V. Činčikienė,
klasių auklėtojai
V. Mozūraitienė

Kovo mėn.

Vaiko gerovės
komisija,
klasių auklėtojai
V. Mozūraitienė

Paskaita 5 kl. mokiniams „Rūkymas Lapkričio
ir jo sukeliamos pasekmės“.
mėn.
Vaikų linijos pristatymas 6 kl.
Lapkričio
mokiniams.
mėn.
Paskaita 8 kl. mokiniams apie
I pusmetis
mokinio teisinę atsakomybę ir
pareigas.
Filmo „Gerumo stebuklas“ peržiūra Per I pusmetį
ir aptarimas su 5 kl. mokiniais
(socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymas).
Moksleivių individualių emocinių
Per I pusmetį
poreikių tyrimas „Žinutė
mokytojams“.
Iniciatyva „ Lankyk atsakingai“.
Per I ir II
Geriausiai lankančių 5–8 kl.
pusmečius
mokinių skatinimas.
Vaiko gerovės komisijos narių
Nuolat, pagal
pokalbiai su mokiniais, mokytojais . poreikį
Mokinių tėvų konsultavimas.
Nuolat
Specialusis ugdymas
Specialiųjų ugdymosi poreikių
Iki rugsėjo
turinčių moksleivių sutrikimų ir
mėn.
programų, pagal kurias jie bus
ugdomi, peržiūra ir derinimas rajono
ŠPT.
Mokytojų parengtų individualizuotų Iki rugsėjo 18
ir pritaikytų ugdymo programų
d.
aptarimas ir suderinimas.
Suvestinės dėl mokytojų darbo su
Rugsėjo mėn.
specialiųjų poreikių mokiniais
apmokėjimo sudarymas.
Mokinių, turinčių specialiųjų
Per m. m.
ugdymosi poreikių, įvertinimo
dokumentų rengimas Ignalinos
rajono švietimo pagalbos tarnybai.
Specialiųjų ugdymosi poreikių,
Rugsėjo mėn.
kalbos ir komunikacijos sutrikimų,
turinčių mokinių tyrimas, sąrašų

Vaiko gerovės
komisija
V. Mozūraitienė
V. Mozūraitienė,
dorinio ugdymo
mokytojos
Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija,
V. Mozūraitienė
V. Mozūraitienė,
V. Gibler

V. Mozūraitienė,
dalykų mokytojai
V. Mozūraitienė
Vaiko gerovės
komisija
V. Gibler

Bendradarbiavimas
su Sveikatos biuru

Bendradarbiavimas
su policija
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45.

46.

sudarymas, pagalbos teikimo
organizavimas.
Specialiųjų poreikių ir rizikos
grupės mokinių individualios
pažangos stebėjimas, fiksavimas,
pokyčių analizė.
Krizės valdymo priemonių
organizavimas progimnazijoje.

Po I ir II
pusmečių
Krizių valdymas
Esant krizei

V. Mozūraitienė,
V. Činčikienė

Vaiko gerovės
komisija

__________________________________
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7 priedas
UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam
mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę
aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Ugdymo karjerai uždaviniai:
1. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymosi įgūdžius siekiant asmeninės pažangos,
planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
2. Šviesti mokinių tėvus ugdymo karjeros klausimais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės.
3. Plėtoti mokinių bendrąsias kompetencijas ir ugdyti įvairiapusius gebėjimus, siekiant atrasti
savo karjeros kryptį.
4. Organizuoti mokinių gebėjimų įsivertinimą profesijos pasirinkimo klausimais.
Ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė:
1. Istorijos mokytojas Albinas Marcinauskas.
2. Vokiečių kalbos mokytoja Jolita Povilėnienė.
3. Technologijų mokytoja Danguolė Lamanauskienė.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veiklos turinys

Data

Atsakingi

Dalyviai

Ugdymo karjerai darbo
grupės pasitarimai.
Pažintinė išvyka į Ignalinos
priešgaisrinę gelbėjimo
tarnybos stotį.
Pažintis su policininko
profesija. Išvyka į Ignalinos
r. policijos komisariatą.
Išvyka į VSAT Tverečiaus
užkardą.
Išvyka į LITEXPO parodą
„Mokykla 2018“.
Viktorina „Profesijų
mozaika“.
Išvyka į LITEXPO parodą
„Studijos 2019“.
Sienlaikraštis „Profesijų

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

D. Lamanauskienė

Pradinių klasių
mokytojos

Darbo
grupės nariai
1–4 kl.
mokiniai

Per mokslo
metus

Pradinių klasių
mokytojos

1–4 kl.
mokiniai

2018 m.
spalio mėn.
2018-11-23

J. Povilėnienė

6 klasės

D. Lamanauskienė

2018 m.
sausio mėn.
2019-02-08

Darbo grupė

2019 m.

D. Lamanauskienė

7–8 kl.
mokiniai
7–8 kl.
mokiniai
8 kl.
mokiniai
5–8 kl.

D. Lamanauskienė

Veiklos
rezultatai ir
pastabos
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gidas“.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

vasario
mėn.
Profesinis veiklinimas –
2019 m.
išvyka į Ignalinos spaustuvę. kovo mėn.
Mokinių piešinių paroda
2018 m.
„Mano svajonių profesija“.
kovo mėn.
Profesinis veiklinimas:
2018 m.
Darbo biržoje ir Mokesčių
balandžio
inspekcijoje.
mėn.
Ugdymo karjerai
Per mokslo
programos, patvirtintos LR
metus
švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-72,
integravimas į technologijų
dalyko pamokas ir
neformalųjį vaikų švietimą
(„Jaunojo pasieniečio“,
„Jaunojo žurnalisto“
programose).
Kvalifikacijos kėlimas
Per mokslo
dalyvaujant
metus
respublikiniuose,
regioniniuose ir rajoniniuose
seminaruose, mokymuose.
Tėvų švietimas ugdymo
II pusm.
karjerai klausimais –
informacinis pranešimas
progimnazijos internetinėje
svetainėje.

mokiniai
A. Marcinauskas
A. Marcinauskas
J. Povilėnienė

5 kl.
mokiniai
1–8 kl.
mokiniai
7–8 kl.
mokiniai

Technologijų
dalyko ir
neformaliojo
ugdymo
pedagogai

5–8 kl.
mokiniai

Darbo grupė

Darbo
grupės nariai

A. Marcinauskas

Mokinių
tėvai

__________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
8 priedas
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – puoselėti saugią, atvirą aplinką ir bendrystės dvasią progimnazijoje, kur visi
pripažįstami tokie, kokie yra.
Uždaviniai:
1. Aktyvinti pagalbą mokytojams pamokose, dirbantiems su elgesio ir emocijų sutrikimų
turinčiais mokiniais.
2. Inicijuoti bendrus pasitarimus su tėvais, vaiko teisių apsaugos, socialiniais darbuotojais,
atvejo vadybininkais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore planuojant ir teikiant pagalbą
šeimai, sprendžiant socialines problemas.
3. Teikti įvairiapusę ir nuoseklią pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinės rizikos
veiksnių turintiems vaikams, lavinant saviraišką, ugdant geranoriško bendravimo įgūdžius.
VEIKLOS KRYPTYS
1. Individualus darbas su vaikais. Konsultavimas.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Individualūs pokalbiai su naujai į mokyklą atvykusiais mokiniais: poreikių,
socialinės padėties įvertinimas, informacijos suteikimas.
Patyčių, konfliktinių situacijų sprendimas: situacijos analizavimas,
informacijos rinkimas, socialinių įgūdžių formavimas.
Individualūs pokalbiai su vėluojančiais ir pamokas praleidžiančiais
mokiniais: priežasčių aiškinimasis, motyvacijos skatinimas, socialinių ir
pedagoginių problemų sprendimas.
Pokalbiai su rizikos grupės mokiniais: elgesio korekcija, socialiai priimtino
elgesio modeliavimas, užimtumo organizavimas.
Pagalba kursą kartojantiems mokiniams.
Individualūs pokalbiai su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais.
2. Darbas su šeimomis. Pagalba tėvams (globėjams).
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Pasitarimai su tėvais, vaiko teisių apsaugos, socialiniais darbuotojais,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore planuojant ir teikiant pagalbą
šeimai, sprendžiant socialines problemas.
Individualūs pokalbiai, raštiškų pranešimų rengimas tėvams: informavimas
apie lankomumą, pažangumą, elgesį; problemos sprendimo būdų numatymas
ir aptarimas.
Pokalbiai su rizikos grupės ir stebimų vaikų tėvais.
Tėvų informavimas ir konsultavimas apie galimybę ir reikalingumą gauti
psichologinę, pedagoginę ar specialiąją pagalbą.
Bendravimas su tėvais, auginančiais specialiųjų poreikių turinčius vaikus:

Laikotarpis
Rugsėjo mėn.
Kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną
Per mokslo metus
Kiekvieną dieną
Laikotarpis
Kiekvieną mėnesį
Kiekvieną dieną
Kiekvieną mėnesį
Kiekvieną savaitę
Kiekvieną savaitę
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informavimas apie Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir rekomendacijas,
apie socialinės pedagoginės pagalbos galimybes, apie vaiko ugdymosi
pažangą, sunkumus ir poreikius.
3. Bendradarbiavimas su administracija, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos
specialistais.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Laikotarpis
Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, specialiųjų ugdymosi poreikių, Kiekvieną savaitę
mokymosi, lankomumo problemų stebėjimas pamokose.
Pokalbiai su klasės auklėtojais: informacijos apie klasę, rizikos, specialiųjų Kiekvieną dieną
poreikių vaikus rinkimas; konfliktinių, smurtinių situacijų sprendimas.
Administracijos informavimas apie probleminę situaciją.
Pagal poreikį
Susitikimai su klasių auklėtojais, dėstančiais mokytojais, pagalbos Kiekvieną dieną
specialistais: mokymosi, elgesio, lankomumo problemų aptarimas;
individualios pagalbos plano sudarymas.
Pamokų lankomumo ataskaitų aptarimas su klasių auklėtojais ir pavaduotoja Iki kiekvieno
ugdymui: informacijos rinkimas, situacijos analizavimas.
mėnesio 3 d.
5-tų klasių mokinių adaptacijos tyrimas ir rezultatų aptarimas su klasių Rugsėjo–spalio
auklėtojomis.
mėn.
Lankymasis pamokose: pagalba mokytojams dirbant su elgesio sutrikimų Pagal poreikį
turinčiais vaikais.
Lankymasis šeimose su klasės auklėtojais, socialine darbuotoja.
Pagal poreikį
Pasitarimai su švietimo pagalbos specialistais.
Kiekvieną mėnesį
Pasitarimai su Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkėmis.
Kiekvieną mėnesį
4. Bendradarbiavimas, ryšių su socialiniais partneriais palaikymas.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Laikotarpis
Pasitarimų su Socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis
Pagal poreikį
organizavimas, kompleksinės pagalbos plano aptarimas.
Bendradarbiavimas ir konsultavimasis su Švietimo pagalbos tarnybos, Vaiko Pagal poreikį
teisių apsaugos darbuotojais, Carito, psichikos sveikatos centro, Socialinių
paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis, Policijos komisariato
Prevencijos poskyrio specialiste: keitimasis informacija; žinių apie iškilusias
problemas perdavimas; vaikų problemų ir poreikių įvertinimas, susitikimų
organizavimas.
Bendradarbiavimas su Socialinių paslaugų centro socialinėmis Kiekvieną savaitę
darbuotojomis, sprendžiant pamokų lankomumo problemas: informacijos
perdavimas; pokalbių su vaikais ir tėvais organizavimas; lankymasis
namuose.
Lankomumo ataskaitų pateikimas švietimo ir kultūros skyriui; duomenų Kiekvieną mėnesį
įvedimas į Nemis informacinę sistemą.
iki 5 d.
5. Prevencinis, šviečiamasis, tiriamasis, grupinis darbas. Projektinė veikla.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Laikotarpis
Individualių ir grupinių psichologo konsultacijų vaikams ir tėvams derinimas Per mokslo metus
ir organizavimas.
Pagalbos teikimas klasių auklėtojams įgyvendinant programą „Paauglystės
Rugsėjo–gegužės
kryžkelės“.
mėn.
Visuomenės sveikatos projekto „Leiskime laiką kitaip“ įgyvendinimas pagal Rugsėjo–gruodžio
programoje numatytas veiklas ir planą.
mėn.
Vėluojančių į pamokas mokinių kontrolė.
Kiekvieną savaitę
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Informacijos tėvams ir vaikams parengimas, atnaujinimas ir sklaida
progimnazijos svetainėje, stenduose.
Akcijos, skirtos Tolerancijos dienai paminėti, koordinavimas.
Veiksmo savaitės „Be patyčių“ veiklų planavimas ir organizavimas.
Kūrybinių-terapinių užsiėmimų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams
vedimas: terapinių pasakų, B. Ferero tekstų skaitymas; dalyvavimas
kūrybinėse dirbtuvėlėse muziejuje; užsiėmimai „Vertybių žiedas“,
„Emocijos“.
Popietės, skirtos šeimos dienai, organizavimas su socialine darbuotoja,
specialiąja pedagoge.
„Smagi diena be pamokų“ specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
Vaikų užimtumo organizavimas dieninėje vasaros stovykloje.
Edukacinių-pažintinių išvykų organizavimas.
Pagalba vykdant socialinę veiklą.
Socialinių projektų inicijavimas ir paraiškų teikimas.
6. Darbas komisijose, grupėse, komandose. Metodinė veikla.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Rajono metodinio būrelio susirinkimai.
Metodinės literatūros studijavimas ir kaupimas.
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai.
Atvejo nagrinėjimo posėdžiai socialinių paslaugų centre.
7. Duomenų ir informacijos kaupimas. Dokumentų tvarkymas.
Veiklos turinys, darbo formos ir būdai
Veiklos plano 2018–2019 m. m. rengimas.
Rizikos grupės ir stebimų mokinių sąrašo sudarymas, duomenų tvarkymas ir
koregavimas, informacijos kaupimas.
Informacijos peržiūra elektroniniame dienyne: pastabų, lankomumo,
pažangumo stebėjimas ir analizavimas.
Duomenų apie socialinės rizikos veiksnių turinčias šeimas, specialiųjų
ugdymosi poreikių, globojamus vaikus kaupimas: sąrašų sudarymas,
informacijos tikslinimas, suvestinių, ataskaitų pildymas.
Ataskaitų, raštiškos informacijos siuntimas Socialinių paslaugų centrui,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, Vaiko teisių apsaugos
skyriui ir kitoms institucijoms.
____________________________

Per mokslo metus
Lapkričio mėn.
Kovo mėn.
Per mokslo metus

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo, gegužės
mėn.
Per mokslo metus
Per mokslo metus
Laikotarpis
Pagal rajono planą
Kiekvieną savaitę
Kiekvieną mėnesį
Pagal poreikį
Laikotarpis
Rugpjūčio mėn.
Kiekvieną savaitę
Kiekvieną dieną
Kiekvieną savaitę
Pagal poreikį
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
9 priedas
SPECIALIOJO PEDAGOGO-LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir
galimybes pasiektų geresnių mokymosi rezultatų.
Uždaviniai:
1. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam
mokiniui, naudojant naujus mokymo metodus ir priemones (IT taikymas, SMART programa, prezi).
2. Stebėti individualią SUP turinčių mokinių pažangą, ją fiksuoti, o rezultatus aptarti su
dalykų mokytojais.
3. Teikti rekomendacijas SUP turinčių mokinių mokytojams ir tėvams, kad ugdymas
taptų efektyvesnis bei aptarti jų gebėjimus, pažangą, pasitaikančias problemas.
Eil.
Veikla. Darbo turinys
Nr.
1.
Kabineto paruošimas naujiems mokslo metams.
Tinkamos ugdymui aplinkos sukūrimas SUP turintiems
mokiniams.
2.
Pasiruošimas tiesioginiam darbui.
1. Susipažinti su naujai atvykusių mokinių specialiaisiais
ugdymosi poreikiais.
2. Patikslinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą.
3. Sudaryti specialiųjų pamokų tvarkaraštį.
4. Derinti specialiąsias pratybas su bendru ugdymo procesu
pagal ugdymo programą.
1.
Tiesioginis darbas su mokiniais.
1. Vesti grupines, pogrupines ir individualias pratybas.
2. Padėti įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą,
plėtoti darbo su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais
mokiniais galimybes ir būdus:
2.1. kabinetą nuolat papildyti naujomis metodinėmis
priemonėmis;
2.2. domėtis naujausia informacija apie efektyvesnius vaikų
mokymo būdus ir juos išbandyti;
2.3. kurti ramią ir jaukią mokymosi aplinką.
3. Padėti mokiniui įveikti mokymosi spragas.
4. Lavinti sutrikusias funkcijas: suvokimą, mąstymą,
pažintinius procesus ir pan.
5. Stebėti mokinius, turinčius mokymosi ar elgesio
problemų pamokų metu ir teikti rekomendacijas juos

Data
Iki rugsėjo
14 d.
Iki rugsėjo
14 d.

Nuolat

Pastabos
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2.

3.

4.

ugdantiems pedagogams.
6. Pildyti reikalingus dokumentus, susijusius su mokinių
mokymosi programų keitimu ir pateikti juos ŠPT
specialistams.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais.
1. Konsultuoti mokytojus įvairiais specialiojo ugdymo
klausimais.
2. Teikti rekomendacijas dėl konkrečių mokinių ugdymo
metodų.
3. Konsultuoti ir padėti rengti specialiąsias ugdymo
programas.
5. Supažindinti pedagogus su naujausia metodine literatūra,
pateikti medžiagą iš seminarų ir konferencijų apie specialųjį
ugdymą.
6. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.
1. Informuoti tėvus apie vaikų ugdymosi sunkumus.
2. Teikti rekomendacijas darbui namuose.
3. Nuolat konsultuoti ir aptarti vaiko mokymosi pasiekimus
ir pažangą.
4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose.
5. Kartu su tėvais spręsti iškilusius sunkumus ir esant
reikalui, kreiptis į vaiko gerovės komisiją ir ŠPT.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais
specialistais:
1. Montessori priemonių pristatymas ir jų pritaikymas
švietimo pagalbos specialistų darbe.
2. Išvyka į Visagino miesto logopedų, specialiųjų
pedagogų organizuojamą metodinių priemonių parodą.
3. Su progimnazijos bibliotekos vedėja Danguole
Šimoniene organizuoti renginį pradinių klasių specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams „Pasakų pasaulyje“.
4. Organizuoti renginį „Kalėdiniai skaitymai“. Skaityti
kalėdines pasakas mokyklos fojė kartu su geriausiai
besimokančiais ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
mokiniais.
5. Stebėti atvirus logopedės S. Kalvelės logopedinius
užsiėmimus.
6. Metodinio būrelio susirinkimas. Dalyvavimas knygos
„Nebijokite bausti vaikų“ pristatyme. Metodinių priemonių
pristatymas ir aprobavimas.
7. Mokymo programos „Bukvogramma“ pristatymas.
8. Kartu su Moksleivių namų keramikos studijos mokytoja
Jolita Bužinskiene organizuoti ir vykdyti projektą „Tau
mama“, atliktus darbus eksponuoti Č. Kudabos
progimnazijos bibliotekoje, po parodos SUP turintys
mokiniai savo dirbinius padovanos mamoms.
9. Dalyvauti logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės

Iki rugsėjo14
d. pagrindinis
srautas (ir
visus metus
pagal
poreikį)

Nuolat

2018-09-13
2018-11
2018-11
2018-12

2018-12
2019-01
2018-03
Laikas
derinamas su
Moksleivių
namais
2019-03/05
Pagal planą
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5.

6.

grupės (būrelio) veikloje. Dalyvavimas pasitarimuose,
seminaruose,
konferencijose,
projektuose.
Gautos
medžiagos pateikimas metodinio būrelio užsiėmimų metu.
Vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenei.
1. Skaityti paskaitą pradinių klasių tėvams „Vaiko pyktis ir
agresija. Nuo ko pradėti ir kaip padėti vaikams valdyti
pyktį“.
2. Stendo „Specialusis ugdymas“ rengimas, informacijos
pateikimas pagal poreikį, jos atnaujinimas.
3. Mokymai tėvams „Ugdome savo vaikus“.
Mokymai pedagogams „Vaikų ugdymo aktualijos“.
Mokymo programos „Bukvograma“ pristatymas tėvams.

VGK planas
Visus mokslo
metus
2019 m.
vasario arba
balandžio
mėn.
mokinių
atostogų
metu.

Kvalifikacijos kėlimas.
1. Plėtoti savo kompetenciją darbui su inovatyviomis Nuolat
kompiuterinėmis technologijomis ir programomis, pagal
galimybes didinti mokinių galimybes mokytis naudojantis
kompiuterinėmis priemonėmis.
2. Dalyvauti progimnazijos mokytojų organizuojamuose Pagal planą
seminaruose, klausytis paskaitų, pranešimų, susijusių su
specialiųjų poreikių mokinių ugdymu.
3. Dalyvauti Ignalinos švietimo pagalbos tarnybos Pagal planą
rengiamose paskaitose ir seminaruose.
_________________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
10 priedas
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Tikslas – kurti šiuolaikišką progimnazijos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą,
kuris visapusiškai tenkintų progimnazijos bendruomenės informacinius poreikius. Savo fondais ir
veikla dalyvauti ugdymo procese, siekiant mokytojų ir mokinių veiklų dermės. Sudaryti galimybes
asmenybei savarankiškai tobulėti.
Uždaviniai:
1. Kryptingai komplektuoti ir efektyviai panaudoti įvairiose laikmenose sukauptą bibliotekos
fondą, atitinkantį vartotojų poreikius.
2. Bendradarbiauti su progimnazijos pedagogais, siekiant padėti įgyvendinti ugdymo turinį.
3. Skatinti skaitymą, ugdyti skaitymo įgūdžius.
4. Puoselėti bendruomeniškumą organizuojant tradicinius progimnazijos renginius, akcijas,
projektus.
Eil.
Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Veiklos turinys

Data

1. Vartotojų aptarnavimas
Sieti informacinių gebėjimų ugdymą su
Per
dalykinėmis užduotimis, teikiant individualias
mokslo
konsultacijas.
metus
Efektyviai panaudoti įvairiose laikmenose
Per
sukauptą bibliotekos fondą, atitinkantį vartotojų mokslo
poreikius.
metus
Teikti kopijavimo, skenavimo ir spausdinimo
Per
paslaugas.
mokslo
metus
Naujai gautos grožinės literatūros pristatymas
Gavus
mokiniams ir mokytojams.
leidinius
Edukacinė programa ,,Vaikystės pašaukta,
Spalis
atbėga pas vaikus knyga“ (skirta
priešmokyklinukams ir pirmokams).
Parodos, stendai. Rengiama ir atnaujinama
Per
kalendorinių ir tradicinių švenčių metu.
mokslo
metus
N. Trinkūnienės paroda.
Knygų, leidinių parodų ciklas ,,Jie kūrė
Lietuvą“.
,,Jums gali patikti“ – skaitomiausių knygų
paroda.

Atsakingas
D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė

Pastabos
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1.7
1.8
1.9

,,Knygelė prašo, aš skaitau“, garsinis skaitymas
(pradinių klasių mokiniams).
,,Misija Sibiras“ keičia ekspedicijos planą,
šiemet Kazachstanas. Susitikimas su E.
Vilčinskaite.
,,Beveik suaugę“ serijos knygų skaitymas ir
aptarimas.

2.0

Individuali pagalba mokiniams rengiant namų
darbus, kūrybines užduotis.

2.1

Šiaurės šalių literatūros savaitė 2017,,Šiaurės
herojai“.
Adventiniai garsiniai skaitymai.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Edukacinis projektas ,,Aš vėl grįžtu į mokyklą“.
Literatūrinės dirbtuvės ,,Parašyk man laišką…“
kartu su Igne Zarambaite.
Pavasariniai skaitymai ant Ladakalnio (mokinių
kūrybos pristatymas).
Laisvė skaityti…(Pasaulinė knygos diena).

Kartą per D. Šimonienė
pusmetį
09-28
D. Šimonienė
Per
mokslo
metus
Per
mokslo
metus
Lapkritis

D. Šimonienė

D. Šimonienė

Gruodis

D. Šimonienė

Rugsėjis

D. Šimonienė

Birželis

D. Šimonienė

Balandis

D. Šimonienė

D. Šimonienė

2.9

Mokyklos bendruomenės renginys ,,Visi
Kovas
D. Šimonienė
skirtingi – visi lygūs“.
Spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo.
Spalis
D. Šimonienė
Tema „Kodėl aš myliu savo mokyklos
biblioteką“.
2. Fondo komplektavimas ir tvarkymas
Komplektuoti fondą atsižvelgiant į ugdymo
Visus m. D. Šimonienė
proceso poreikius.
m.
Klasifikuoti naujas knygas.
Gavus
D. Šimonienė
naujas
knygas
Nurašyti susidėvėjusias, neaktualias knygas.
Birželio D. Šimonienė
mėn.
Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas.
Visus m. D. Šimonienė
m.
Suplyšusių knygų tvarkymas (socialinė veikla). Visus m. D. Šimonienė
m.
Pildyti bibliotekos dienoraštį.
Visus m. D. Šimonienė
m.
Vykdyti grožinės literatūros viešuosius
Visus m. D. Šimonienė
pirkimus.
m.
Paruošti 2017 m. ataskaitą.
Gruodis D. Šimonienė

3.1

3. Vadovėlių fondo komplektavimas ir tvarkymas
Pildyti vadovėlių fondo apskaitos dokumentus.
Visus m. D. Šimonienė

2.7

2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
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m.
3.2
3.3

Vadovėlių ir mokymo priemonių fondo tyrimas
ir poreikių nustatymas.
Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas.

3.4

Nurašyti pasenusius, susidėvėjusius vadovėlius.

3.5

Vykdyti vadovėlių viešuosius pirkimus.

Visus m.
m.
Visus m.
m.
Visus m.
m.
Visus m.
m.

D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė
D. Šimonienė

________________________________
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
11 priedas
DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M.
Tikslas – vykdyti tėvų švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių kurti
saugią, pozityvią socialinę ir emocinę aplinką plėtojant tėvų ir bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
1. Suteikti reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių gerinti bendradarbiavimą su
tėvais, siekiant didesnės tėvų atsakomybės už vaikų elgesį ir mokymąsi.
2. Padėti tėvams pripažinti savo vaiko ugdymo(si) poreikius, bendrauti ir bendradarbiauti su
tėvais, sprendžiant įvairias auklėjimo problemas, įtraukti tėvus į progimnazijos kultūrinę veiklą.
3. Suteikti tėvams informaciją apie individualius vaiko pasiekimus, pažangą, ugdymosi
problemas.
Eil.
Nr.

Veikla

Tėvų susirinkimai
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „Ugdymosi sėkmės ir
nesėkmės pradėjus lankyti mokyklą“.
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „5 vaiko meilės kalbos“.
3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „Rekomendacijos
būsimiems pirmokams“.
4. 1a klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Atsakomybės ir
savarankiškumo ugdymas. Pirmokų adaptacija
mokykloje.“
5. 1a klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Pozityvaus
vaikų auklėjimo principai“.
6. 1a klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Penkios vaiko
meilės kalbos“.
7. 1b klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Pirmokų
adaptacija“.
8. 1b klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Mokinių
mokymosi motyvacijos ypatumai ir motyvacijos
skatinimo būdai“.
9. 1b klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Asmeninė
mokinio pažanga“.
10. 2a klasės mokinių tėvų susirinkimas. Tema „2 kl.
ugdymo turinys ir pažangos vertinimo gairės“.
11. 2a klasės mokinių tėvų susirinkimas. Supažindinimas
su programa „Obuolio draugai“.

Laikas
2018 m. rugsėjo
mėn.

Atsakingi
M. Šimkienė

2018 m. gruodžio M. Šimkienė
mėn.
2019 m. gegužės M. Šimkienė
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

E. Žemaitienė

2018 m. gruodžio
mėn.
2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.
2018 m. gruodžio
mėn.

E. Žemaitienė

2019 m.
balandžio mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.
2018 m. spalio
mėn.

N. Medzevičienė

E. Žemaitienė
N. Medzevičienė
N. Medzevičienė

D. Marcinauskienė
D. Marcinauskienė
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12. 2a klasės mokinių tėvų susirinkimas. Tema „Pagalbos
vaikui galimybės ir būdai. Savivaldaus
mokymosi skatinimas“.
13. 2a klasės mokinių tėvų susirinkimas. Tema „Mano
vaikas atsikalba. Vaiko amžiaus ypatumai“.
14. 2b klasės mokinių susirinkimas „2 kl. Ugdymo
turinys ir pažangos vertinimo gairės. Tėvų
supažindinimas su programa „Obuolio draugai““.
15. 2b klasės mokinių susirinkimas „Pagalbos vaikui
galimybės ir būdai“.
16. 2b klasės mokinių susirinkimas „Mano vaikas
atsikalba. Vaiko amžiaus ypatumai.“
17. 2c klasės mokinių susirinkimas „Antros klasės
ugdymo turinys ir pažangos vertinimo gairės“.
18. 2c klasės mokinių tėvų susirinkimas „Pagalbos vaikui
galimybės ir būdai. Mokymosi motyvacijos
skatinimas.“
19. 2c klasės mokinių tėvų susirinkimas „Mano vaikas
atsikalba. Vaiko raidos ypatumai“.
20. 3a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Mano vaikas
trečiokas. 2018–2019 m. m. prioritetai, tikslai ir
uždaviniai. Ankstyvosios prevencijos programos
„Obuolio draugai“ pristatymas“.
21. 3a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Kodėl
motyvacija tokia svarbi“.
22. 3a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Ką turėtų žinoti
ketvirtokų tėvai“.
23. 3b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Mano vaikas
trečiokas. 2018–2019 m. m. prioritetai, tikslai ir
uždaviniai. Ankstyvosios prevencijos programos
„Obuolio draugai“ pristatymas“.
24. 3b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Kaip galiu
padėti savo vaikui mokytis?“.
25. 3b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Ugdykime
vaiko atsakomybę. Ankstyvosios prevencijos
programos „Obuolio draugai“ rezultatų aptarimas“.
26. 3c klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,3 klasės
ugdymo turinys ir pažangos gairės“. Tėvų
supažindinimas su programa ,, Obuolio draugai“.
27. 3c klasės mokinių tėvų susirinkimas,, Pagalbos vaikui
galimybės ir būdai. Mokymosi motyvacijos
skatinimas“.
28. 3c klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Ką turėtų žinoti
ketvirtokų tėvai“.
29. 4a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Aš – savo
krašto kūrėjas“.

2019 m. sausio
mėn.

D. Marcinauskienė

2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

D. Marcinauskienė

2018 m. spalio
mėn.
2019 m. gegužė

D. Vilčinskienė

2018 m. rugsėjo
mėn.
2019 m. sausio
mėn.

R. Jeremejeva

2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. spalio
mėn.

R. Jeremejeva

2019 m. vasario
mėn.
2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

R. Papšienė

2019 m. sausio
mėn.
2019 m. gegužės
mėn.

D. Vilčinskienė

D. Vilčinskienė

R. Jeremejeva

R. Papšienė

R. Papšienė
J. Šuminaitė

J. Šuminaitė
J. Šuminaitė

2018 m. rugsėjo
mėn.

I. Šuminienė

2019 m. sausio
mėn.

I. Šuminienė

2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

I. Šuminienė
R. Bagdonienė
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30. 4a klasės mokinių tėvų susirinkimas „5 vaiko meilės
kalbos“.

2018 m. gruodžio R. Bagdonienė
mėn.

31. 4a klasės mokinių tėvų susirinkimas „Kodėl
motyvacija tokia svarbi?“.
32. 4b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Bendravimas
šeimoje. Ugdymo proceso organizavimas 4-oje
klasėje“.
33. 4b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Pagalbos vaikui
galimybės ir būdai. Pirmo pusmečio rezultatų
aptarimas“.
34. 4b klasės mokinių tėvų susirinkimas „Mano vaikas
atsikalba. Vaiko amžiaus ypatumai“.
35. 4c klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Ką turėtų žinoti
tėvai apie patyčias ir smurtą“.
36. 4c klasės mokinių tėvų susirinkimas „4 klasę baigus.
Sėkmės ir nesėkmės“.
37. 4c klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,4 kl. ugdymo
turinys ir pažangos vertinimo gairės“.
38. Ceikinių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „Vaiko integracija į
ikimokyklinukų grupę. Jo sėkmės ir nesėkmės.“
39. Ceikinių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „Sėkmingam ugdymui(si)
būtinų kompetencijų plėtojimas“.
40. Ceikinių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimas „Atsakomybės ir
savarankiškumo ugdymas“.
41. Ceikinių skyriaus 1–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas
„Vaiko krizės. Kaip jas atpažinti ir įveikti?“.
42. Ceikinių skyriaus 1–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas
„Sveiki ir sotūs: mitybos mitai ir tikrovė“.
43. Ceikinių skyriaus 1–4 kl. mokinių tėvų susirinkimas
„Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo priežastys. Kaip jų išvengti?“.
44. 5 klasių mokinių tėvų susirinkimas „Penktokai
dalykinėje sistemoje. Adaptacinio laikotarpio
apžvalga“.
45. Bendras visų 5–8 klasėse dėstančių mokytojų,
pagalbos specialistų ir administracijos susirinkimas
skirtas individualiems susitikimams su mokinių
tėvais.
46. 5–8 kl. mokinių tėvų susirinkimai. Supažindinimas su
gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ,,Paauglystės
kryžkelės“ tema ,,Pagalba paaugliams ugdant jų
pasitikėjimą savimi“.
47. 5–8 kl. mokinių tėvų susirinkimai. Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programos ,,Paauglystės kryžkelės“ tema

2019 m. vasario
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

R. Bagdonienė
J. Snieškienė

2019 m. sausio
mėn.

J. Snieškienė

2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. gruodžio
mėn.
2019 m. gegužės
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.
2018 m. rugsėjo
mėn.

J. Snieškienė
D. Krikštulienė
D. Krikštulienė
D. Krikštulienė
B. Daugėlienė

2018 m. gruodžio B. Daugėlienė
mėn.
2019 m.
balandžio mėn.

B. Daugėlienė

2018 m. lapkričio R. Ragaišienė
mėn.
2019 m. vasario
R. Ragaišienė
mėn.
2019 m.
R. Ragaišienė
balandžio mėn.
2018 m. spalio
mėn.

M. Rakštelienė

2019 m. vasario
mėn.

M. Rakštelienė, 5–8
kl. auklėtojai
dalykų mokytojai

2018 m. spalio lapkričio mėn.

5–8 kl. auklėtojai

2019 m.
balandžio–

5–8 kl. auklėtojai
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72.

73.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.

„Bendravimo įgūdžių ugdymas“.
gegužės mėn.
Individualus darbas, specialistų konsultacijos
Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos tėvams/
Per mokslo
globėjams.
metus
Psichologo mokymai tėvams „Sąmoninga tėvystė“.
Per mokslo
metus
Individualios psichologo konsultacijos tėvams.
Per mokslo
metus
Psichologo mokymai tėvams, auginantiems elgesio ir 2019 m. sausio
emocijų sutrikimų turinčius vaikus.
mėn.
Dalyvavimas mokyklos renginiuose, akcijose, projektuose
Rugsėjo 1-osios šventė.
2018-09-03
Pradinukų kalėdiniai renginiai.
2018 m. gruodžio
mėn.
Kaziuko mugė.
2019 m. kovo
mėn.
Padėkos diena.
2019 m. gegužės
mėn.
Susitikimas su būsimų pirmokų tėvais.
2019 m. birželio
mėn.
Popietė šeimos dienai su socialinės rizikos šeimų
2019 m. gegužės
tėvais ir vaikais.
mėn.
Susitikimas su būsimų pirmokų tėvais.
2019 m. birželio
mėn.
Informacijos sklaida
Informacijos apie progimnazijos veiklą, pasiekimus,
Per mokslo
renginius pateikimas mokyklos svetainėje.
metus
Informacija apie ugdymosi rezultatus elektroniniame Per mokslo
dienyne.
metus
Informacijos tėvams sklaida progimnazijos
Per mokslo
svetainėje, stende.
metus
Atmintinė tėvams „Efektyvus bendravimas su vaiku“. 2019 m. vasario
mėn.
________________________

Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija
Vaiko gerovės
komisija
Administracija
Pradinių klasių
mokytojos
Klasių auklėtojai
Administracija
V. Mozūraitienė
Socialinis
pedagogas
V. Mozūraitienė
Administracija
Dalykų mokytojai,
klasių auklėtojai
Vaiko gerovės
komisija
Socialinis
pedagogas
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
12 priedas
2018–2019 M. M. PAŽINTINIŲ EKSKURSIJŲ IR EDUKACINIŲ IŠVYKŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1

Klasė

2
3

Ceikinių
skyrius
1a

4

1b

Ekskursija po Aukštaitijos nacionalinį parką.

5

2a

6

2b

7

2c

8

3a

9

3b

10

3c

11

4a

Ekskursija į Anykščius. Arklio muziejus. Edukacinė
programa „Prie balto Kūčių stalo“.
Ekskursija į Anykščių Arklio muziejų dalyvauti
edukacinėje programoje „Prie balto Kūčių stalo“.
Ekskursija į Anykščių Arklio muziejų dalyvauti
edukacinėje programoje „Prie balto Kūčių stalo“.
Šokolado gaminimo edukacinė programa. Ekskursija po
Trakų pilį.
Šokolado gaminimo edukacinė programa. Ekskursija po
Trakų pilį.
Šokolado gaminimo edukacinė programa. Ekskursija po
Trakų pilį.
Ekskursija į Vilnių, Operos ir baleto teatras. Baletas
„Spragtukas“.

PUG

Renginio pavadinimas ir vieta
Ekskursija į Paukščių kaimą. Linkmenų sen. Ignalinos
raj.
Ekskursija į Anykščius.
Ekskursija po Aukštaitijos nacionalinį parką.

Vykdant ilgalaikį projektą, ekskursija į Bitininkystės
muziejų (ANP).
Ekskursija į Molėtų Etnokosmologijos muziejų.
12

4b

Išvyka į Vilnių. Operos ir baleto teatras. Spektaklis
,,Spragtukas“.
Vykdant ilgalaikį projektą ekskursija į Bitininkystės
muziejų.
Ekskursija į Molėtų etnokosmologijos muziejų.

13

4c

Išvyka į į Vilnių. Operos ir baleto teatras. Spektaklis
,,Spragtukas“.
Vykdant ilgalaikį projektą ekskursija į Bitininkystės
muziejų.

Numatoma data,
atsakingi asmenys
2019 m. birželio mėn.
M. Šimkienė
2019 m. gegužės mėn.
R. Ragaišienė
2019 m. gegužės mėn.
E. Žemaitienė
2019 m. gegužės mėn.
N. Medzevičienė
2018 m. gruodžio mėn.
D. Marcinauskienė
2018 m. gruodžio mėn.
D. Vilčinskienė
2018 m. gruodžio mėn.
R. Jeremejeva
2019 m. gegužės mėn.
R. Papšienė
2019 m. gegužės mėn.
J. Šuminaitė
2019 m. gegužės mėn.
I. Šuminienė
2018 m. gruodžio mėn.
R. Bagdonienė.
L. Gladkauskienė.
2019 m. gegužės mėn.
R. Bagdonienė.
2019 m. birželio mėn.
R. Bagdonienė.
2018 m. gruodžio mėn.
J. Snieškienė
2019 m. gegužės mėn.
J. Snieškienė
2019 m. birželio mėn.
J. Snieškienė
2018 m. gruodžio mėn.
D. Krikštulienė
2019 m. gegužės mėn.
D. Krikštulienė
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Ekskursija į Molėtų etnokosmologijos muziejų.
14

5a

Edukacinė kelionė į Vilnių, Katedros požemius.

15

5b

16

6a

Pažintinė-pramoginė ekskursija į Vilnių. Apsilankymas
sostinės festivalyje „Kalėdos sostinėje 2018“.
Pažintinė-edukacinė ekskursija į Vilnių. Apsilankymas
Telia Nemuziejuje ir Vilniaus Katedros požemiuose.
Ekskursija į Pinigų muziejų Vilniuje.
Ekskursija į Katedros požemius Vilniuje.

17

6b

Ekskursija į Vilnių. Energetikos muziejus arba Saugomų
teritorijų lankytojų centras.
Ekskursija į Vilnių. Genocido muziejus.

18

7a

Ekskursija į Vilnių, Pinigų muziejų.

19

7b

Ekskursija į Vilnių, Pinigų muziejų.

20

7c

Ekskursija į Vilnių, Vilniaus senamiestį.

21

8a

Ekskursija į Vilniaus oro uostą.

22

8b

Ekskursija į Vilniaus oro uostą.

23

8c

Ekskursija į Vilnių, „Senasis Vilnius“.
Ekskursija į Vilnių, į „Energetikos ir technikos“ muziejų.

24

Soc.
remtini
moksleiviai

Balninkų stiklo muziejus, Molėtų r. Edukacinė programa
„Tapyba ant stiklo“.

25

Ugdymas
karjerai

Ekskursija į Tverečiaus pasienio užkardą.
Edukacinė-pažintinė išvyka „Mokykla 2018“.
Edukacinė-pažintinė išvyka „Studijos 2019“.

26

Aktyviems,
pažangiems,
gerų
mokymosi
rezultatų

2 ekskursijos.

pasiekusiems

1–4 ir 5–8
kl.
moksleiviams

________________________

2019 m. birželio mėn.
D. Krikštulienė
2019 m. gegužės mėn.
A. Trapikienė
2018 m. gruodžio mėn.
I. Zarinskienė
2019 m. gegužės mėn.
I. Zarinskienė
2018 m. spalio mėn.
V. Maskoliūnienė
2019 m. gegužės mėn.
V. Maskoliūnienė
2018 m. gruodžio mėn.
R. Trinkūnienė
2019 m. gegužės mėn.
R. Trinkūnienė
2018 m. gruodžio mėn.
J. Dindienė
2019 m. vasario mėn.
D. Cicėnienė
2018 m. lapkričio mėn.
N. Gimbickienė
2019 m. gegužės mėn.
A. Drūteikienė
2019 m. gegužės mėn.
S. Šilienė
2018 m. gruodžio mėn.
R. Sriubaitė
2019 m. birželio mėn.
R. Sriubaitė
2019 m. birželio mėn.
V. Činčikienė
2018 m. spalio mėn.
J. Povilėnienė
2018 m. lapkričio mėn.
D. Lamanauskienė
2019 m. vasario mėn.
D. Lamanauskienė
2019 m. birželio mėn.

61
2018–2019 mokslo metų veiklos plano
13 priedas
ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS PLANAS 2018–2019 M. M.
Eil.
nr.
1

Veikla

4

Kabinetų ir klasių parengimas mokslo
metams.
Valgyklos parengimas mokslo metams.
Progimnazijos kompiuterių priežiūra,
antivirusinės programos atnaujinimas.
Mokymo priemonių ir vadovėlių įsigijimas.

5

Žaliuzių kabinetams įsigijimas.

6

Mokyklinių autobusų eksploatavimo
priežiūra.
Mokyklinių baldų priežiūra ir remontas.
Aptarnaujančio personalo aprūpinimas
darbo priemonėmis.
2019 m. biudžeto planavimas ir sąmatų
rengimas.
Turto inventorizacija.

2
3

7
8
9
10
11
12
13
14

Data

Atsakingas

Iki 09-01

L. Zarembienė

Iki 09-01
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus
Per mokslo
metus
Nuolat

L. Zarembienė
A. Poklikajev

Nuolat
Per mokslo
metus
Gruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.
Kabinetuose esančių mokymo priemonių
Per mokslo
apskaita.
metus
Valgyklos ir virtuvės įrangos
Per mokslo
eksploatavimas, priežiūra ir remontas.
metus
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto eksploatacija, 2 kartus per
priežiūra ir jo nurašymas.
metus
RVASVT sistemos principų taikymas
progimnazijos valgyklos darbe.
________________________

L. Zarembienė,
D. Šimonienė
L. Zarembienė
L. Zarembienė
K. Talijūnas
L. Zarembienė
D. Čepulienė
L. Zarembienė
L. Zarembienė
L. Zarembienė,
K. Talijūnas
L. Zarembienė
L. Zarembienė,
A. Sakalauskienė

Pastabos
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
14 priedas
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO DARBO PLANAS 2018–2019 M. M.
Eil.
Nr.
1.

Data

Vykdytojai

2018-09

V. Mozūraitienė

2018-09

D. Jatulė

2018-09

V. Mozūraitienė

Iki
2018-08-31

L. Zarembienė,
V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

Visi mokomieji
kabinetai ir kitos
darbo vietos atitinka
higienos normas.

Kartą per
metus

I. Luneckienė

Visi darbuotojai dirba
saugiai.

Kartą per
metus
2018-09

I. Luneckienė

Higieninio mokymo pažymėjimų
patikrinimas (visiems
darbuotojams).
Posėdis „Dėl darbuotojų
kasmetinių atostogų grafikų
suderinimo“.

2018-09

I. Luneckienė

2019-04

D. Jatulė

10.

Pokalbiai su vaikus auginančiais
darbuotojais.

Rugsėjo–
sausio mėn.

D. Jatulė

11.

Posėdis „Dėl darbuotojų ligų,
susirgimų ir traumų
progimnazijoje aptarimo“.

2018-06

V. Mozūraitienė,
M. Rakštelienė

Visi darbuotojai laiku
pasitikrina sveikatą.
Visi pedagoginiai
darbuotojai moka
suteikti pirmąją
medicininę pagalbą.
Visi darbuotojai
išmano higienos
normas.
Visi darbuotojai
atostogauja
atsižvelgdami į
asmeninius ir
progimnazijos
interesus.
Vaikus auginantys
darbuotojai turi teisę
pasinaudoti Darbo
kodekso suteiktomis
laisvomis dienomis.
Visi mokiniai ir
darbuotojai
progimnazijoje

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Priemonės pavadinimas
Posėdis „Dėl darbuotojų saugos ir
sveikatos komiteto darbo plano
2018–2019 m. m. sudarymo“.
Komiteto posėdis dėl atsakomybių
pasiskirstymo.
Darbuotojų saugos ir sveikatos
paso pildymas. Profesinės rizikos
vertinimas.
Progimnazijos ir Ceikinių
skyriaus mokomųjų kabinetų ir
kitų darbo vietų parengimas
mokslo metams ir saugumo
patikrinimas.
Darbuotojų instruktavimo,
mokymo kontrolė. Darbuotojų
saugos ir sveikatos instruktavimo
tvarkos įgyvendinimas.
Asmens medicininių knygelių
patikrinimas.
Pirmosios medicininės pagalbos
pažymėjimų patikrinimas
(pedagoginiams darbuotojams).

I. Luneckienė

Laukiami rezultatai
Suplanuotos veiklos
naujiems mokslo
metams.
Komiteto nariai žino
savo veiklos sritis.
Įvertinta darbuotojų
profesinė rizika.

63
Pasiūlymų darbuotojų ir mokinių
saugai ir sveikatai gerinti
teikimas.
________________________

jaučiasi saugiai.
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2018–2019 mokslo metų veiklos plano
15 priedas
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS IRENOS ČEPONIENĖS
DARBO PLANAS 2018–2019 M. M.
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą,
organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių
sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų
atvejais.

Funkcija
1
1. Sveikatos ugdymo
veiklos metodinių
konsultacijų
mokytojams,
mokiniams, jų tėvams
(globėjams), teikimas
ir metodinės
informacinės
medžiagos mokinių
sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo
klausimais kaupimas.

2. Informacijos
sveikatos išsaugojimo
bei stiprinimo
klausimais teikimas ir
šios informacijos
sklaida (mokyklos
stenduose, viktorinose,

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo laikas

2
1.1. Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos
mokiniams, tėvams bei
mokytojams.

3
Per mokslo metus

1.2. Kaupti ir skleisti
informacinę, metodinę
medžiagą mokinių sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo
klausimais.

Per mokslo metus

1.3. Dalyvauti
(administracijos, tėvų)
susirinkimuose ir pateikti
informaciją apie mokinių
sveikatos problemas.
2.1. Organizuoti diskusijas,
paskaitas, akcijas,
pranešimus ir renginius
mokiniams įvairiomis
sveikatos temomis:

Esant poreikiui

Priemonės
įgyvendinimo
kriterijai
4
Esant
poreikiui

Paruošti metodinę
medžiagą stendams
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renginiuose, klasės
valandėlėse ir pan.)
mokyklos
bendruomenei.

2019 m. sausio – gegužės mėn.
integruojant Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai bendrąją
programą.
„Nevarginkite stuburo“
(paskaitų ciklas apie
ydingą laikyseną,
stuburo ligas ir jų
profilaktiką).

Sausio mėn.

Dalyvauja1–4, 5–8
klasių mokiniai

„Asmens higienos įgūdžių
ugdymas“.
Vasario mėn.
„Kaip elgtis įvairių gyvybei
pavojingų būklių atveju ?“
(Aktyvus 1mokymas
pirmosios pagalbos mokymų Balandžio mėn.
ciklas įgyvendinant Ignalinos
r. visuomenės sveikatos biuro
projektą.

Dalyvauja 1–4, 5–8
klasių mokiniai
Dalyvauja 8 klasių
mokiniai

Pasaulinei vandens dienai
„Vanduo – gyvybei ir
sveikatai“.
„Augu ir keičiuosi“.

Kovo mėn.

Dalyvauja 1–4, 5–8
klasių mokiniai

Pasaulinei sveikatos dienai
Sveikatos savaitė:
„Kopiame sveikatingumo
laiptais“.

Kovo mėn.

Dalyvauja 3–4
klasių mokiniai

„Ką turėtume žinoti apie
gyvybei pavojingas
infekcines ligas?“.

Balandžio mėn.

Dalyvauja 1–4, 5–8
klasių mokiniai

Paskaitų ir pokalbių ciklas
„Paauglystė ir lytinis
brendimas“

Balandžio mėn.

Dalyvauja 5, 6, 7, 8
klasių mokiniai

Pasaulinei dienai be tabako
„Tabakas žudo – ĮSPĖK
draugus, laiku pasakyk NE !“

Gegužės mėn.

Dalyvauja 7–8 klasių
mokinės

Gegužės mėn.

Dalyvauja 1–4, 5-8
klasių mokiniai

66
2018 m. rugsėjo–gruodžio
mėn.:
2.2. Organizuoti diskusijas,
paskaitas, akcijas,
pranešimus ir renginius
mokiniams įvairiomis
sveikatos temomis:
Europos Judrumo savaitė –
„Pasirink ir judėk“.

Rugsėjo mėn.

Dalyvauja 1–4, 5–8
klasių mokiniai

Akcija „Apibėk mokyklą“.

Rugsėjo mėn.

1–4, 5–8 klasių
mokiniai

Akcija „Sveikos šypsenos
pažadas“ (inicijuoja
Sveikatos apsaugos
ministerija ir Lietuvos
Respublikos odontologų
rūmai).

Rugsėjo mėn.

1 klasių mokiniams

Akcija „Pamankštinkime
akis“.

Spalio mėn.

Dalyvauja 1–5 klasių
mokiniai

Spalio mėn.

Dalyvauja 1–8 klasių
mokiniai

Spalio–
lapkričio
mėn.

Dalyvauja 1–8 klasių
mokiniai

Pasaulinei AIDS dienai:
„AIDS griauna gyvenimus
NELEISK plisti!“.

Gruodžio mėn.

Dalyvauja7–8 klasių
mokiniai

„Gripas – rimta liga“.

Gruodžio mėn.

Dalyvauja 1–8 klasių
mokiniai

Paskaitų ciklas
„Man rūpi akių sveikata“.
„Sveikas maistas yra skanus
ir naudingas sveikatai“
(vadovaujantis nauju vaikų
maitinimo organizavimo
tvarkos aprašu).

„Kaip elgtis įvairių gyvybei
Gruodžio mėn.
pavojingų būklių atveju ?“
(pirmosios pagalbos mokymų
ciklas įgyvendinant Ignalinos
r. visuomenės sveikatos biuro
projektą)

Dalyvauja 8 klasių
mokiniai
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2.3. Paruošti stendus:
„Kuo naudinga akių
mankšta“.

3. Mokyklos sveikatos
stiprinimo projektų
(programų) rengimo
inicijavimas ir
dalyvavimas juos
įgyvendinant.
4. Pagalba
mokiniams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens higienos
įgūdžius.

5. Mokinių
maitinimo
organizavimo
priežiūra,
skatinant sveiką
mitybą bei sveikos
mitybos įgūdžių
formavimą.

Spalio mėn.

„Kaip pasirinkti sveikus
užkandžius“.

Lapkričio mėn.

„Gripo pavojus ir
profilaktika“.

Gruodžio mėn.

„Patarimai sveikam
stuburui“.

Sausio mėn.

„Vanduo – gyvybei ir
sveikatai“.

Kovo mėn.

„Sveikos gyvensenos
skatinimas“.

Balandžio mėn.

„Neužsikrėsk rūkymo
virusu!“.
Dalyvauti mokyklos
vykdomose programose ir
projektuose, klasių
valandėlėse (žiūrėti prie
suplanuotų temų).

Gegužės mėn.

4.1. Teikti individualias
konsultacijas dėl sveikos
gyvensenos ir asmens
higienos įgūdžių formavimo:

Per mokslo metus

4.2. Mokiniams, tėvams ir
mokytojams.

Esant poreikiui

4.3. Atlikti mokinių asmens
higienos patikrinimus.

Esant poreikiui

5.1. Teikti pasiūlymus
specialistams, atsakingiems
už mokinių maitinimą,
sveikos mitybos klausimais
vadovaujantis nauju vaikų
maitinimo organizavimo
tvarkos aprašu.

Pildyti
valgiaraščių ir
vaikų maitinimo
atitikties
patikrinimo
žurnalą mokyklos
valgykloje.

Per mokslo metus

5.2. Informacijos pateikimas Esant poreikiui
IVSB apie mokinius, kuriems

Prasidėjus mokslo
metams ir periodiškai
po mokinių atostogų
1 kartą per savaitę
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6. Mokyklos aplinkos
atitikties visuomenės
sveikatos priežiūros
teisės aktų
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas nustatant
prioritetinius mokyklos
aplinkos bei sąlygų
gerinimo klausimus.

reikalingas tausojantis
maitinimas.
6.1. Vertinti mokyklos
aplinką ir informuoti
mokyklos administraciją apie
nustatytus neatitikimus.
6.2. Ugdymo patalpų
apšvietimo, vėdinimo,
valymo, dezinfekcijos
(mokyklos klasių, sporto
salės, koridorių ir t. t.)
kontrolė.

Esant poreikiui

Esant poreikiui

6.3. Suolų išdėstymas ir
rekomendacijos mokiniams
dėl sėdėsenos vadovaujantis
higienos normomis.

Rekomendacijos
esant poreikiui

6.4. Konsultuoti mokytojus
dėl mokinių sėdėsenos pagal
higienos normas ir
atsižvelgiant į gydytojų
rekomendacijas.

Esant poreikiui

6.5. Konsultuoti mokytojus
dėl gydytojų rekomendacijų
mokiniams ir kitų duomenų
pateikimą profilaktinėje
sveikatos pažymoje.
7. Pasiūlymų mokyklos 7.1. Vykdyti traumų
vadovui dėl reikalingų įvykstančių ugdymo proceso
priemonių,
metu bei pakeliui į mokyklą
užtikrinančių traumų ir ir iš jos, registraciją.
nelaimingų atsitikimų
prevenciją mokykloje, 7.2. Atlikti traumų pobūdžio,
teikimas.
vietos, laiko, priežasčių
analizę ir informuoti
mokyklos mokytojų
administraciją apie
nelaimingus atsitikimus
mokykloje.

Esant poreikiui

7.3. Informacijos pateikimas
IVSB apie įvykusias traumas
mokykloje.

Esant poreikiui

Registruoti
nelaimingų atsitikimų
ir traumų žurnale

Įvykus traumai

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Ataskaita
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8. Ugdymo proceso
organizavimo atitikties
higienos normų
reikalavimams
vertinimas
9. Pagalba kūno
kultūros mokytojams
komplektuojant fizinio
ugdymo grupes ir
informacijos teikimas
dėl mokinių galimybės
dalyvauti sporto
varžybose.

Įvertinti ugdymo proceso
atitikimą higieniniams
reikalavimams ir teikti
informaciją mokyklos
administracijai apie
nustatytus neatitikimus.
9.1. Sudaryti fizinio ugdymo
mokinių grupių sąrašus.
Pateikti informaciją dėl
specialiųjų, parengiamųjų
fizinio ugdymo grupių ir
atleistų mokinių nuo kūno
kultūros pamokų.

Esant poreikiui

Rugsėjo–spalio
mėn. ir vėliau per
mokslo metus

Informaciją pateikti
kūno kultūros
mokytojams

9.2. Informuoti kūno kultūros Per mokslo metus
ir pradinių klasių mokytojus
apie mokinių galimybę
dalyvauti sporto varžybose,
remiantis jų profilaktinėmis
sveikatos pažymomis. Esant
poreikiui ir galimybei
dalyvauti mokyklos sporto
renginiuose.

Informacija pagal
pateikiamus sąrašus

9.3. Informuoti kūno kultūros
mokytojus dėl atleidimų nuo
kūno kultūros pamokų (dėl
traumų ir ligų) iš medicininių
mokinių pažymų.
10. Informacijos apie
10.1. Informacijos apie
kasmetinius mokinių
profilaktinius vaikų sveikatos
sveikatos profilaktinius pažymėjimus rinkimas,
patikrinimus kaupimas kaupimas ir informacijos
bei apibendrinimas.
pateikimas elektroniniame
dienyne (regos, fizinio
ugdymo grupių ir šeimos
gydytojų rekomendacijas).

Vadovaujantis
Duomenis pateikti
gydytojų
elektroniniame
rekomendacijomis dienyne sveikatos
priežiūros specialistui
skirtoje žymoje
Rugsėjo–spalio
Duomenis archyvuoti
mėn. ir vėliau per
mokslo metus

10.2. Mokinių medicininių
pažymų registravimas bei šių
duomenų kaupimas.

Kiekvieno
mėnesio
pabaigoje

10.3. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitų
pateikimas IVSB.

Esant poreikiui
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11. Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų
specialistų
rekomendacijų dėl
mokinių sveikatos
pateikimas bei šių
rekomendacijų
įgyvendinimo priežiūra
mokykloje.
12. Lėtinių
neinfekcinių ligų
rizikos veiksnių
(alkoholio, tabako,
narkotikų vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo nustatymas.

13. Dalyvavimas
mokyklos prevencinio
darbo grupėse, VGK
komisijoje sprendžiant
mokinių psichologines,
adaptacijos ir
socialines problemas.
14. Pagalba ir
informacijos
pateikimas
mokytojams ir tėvams
įvairių infekcinių ligų
profilaktikos
klausimais.
15. Informacijos
visuomenės sveikatos
centrui apskrityje
teikimas, įtarus
užkrečiamąją ligą ar
apsinuodijimą
mokykloje.

Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų specialistų
rekomendacijų įgyvendinimo
priežiūra.

Stebėjimas ir
vertinimas per
mokslo metus

Pasiūlymus teikti
esant poreikiui

12.1. Registruoti rizikos
veiksnių paplitimą.

Per mokslo metus

Registracijos
duomenis pateikti
esant poreikiui

12.2. Mokyti mokinius,
mokytojus ir tėvus sveikai
gyventi, sergant įvairiomis
lėtinėmis ligomis
(alergijomis, astma, diabetu,
epilepsija ir kt.).
13.1. Dalyvauti mokyklos
prevencinio darbo
susirinkimuose ir VGK
komisijoje.

Esant poreikiui

Mokinių, mokytojų,
tėvų skaičius esant
poreikiui

Pagal gimnazijos
veiklos ar
ugdymo planą

Dalyvavimas
susirinkimuose esant
poreikiui

13.2 Teikti siūlymus
sprendžiant mokinių
psichologines ir socialines
problemas.
Skleisti informaciją apie
gripo ir kitų infekcinių ligų
pavojų ir profilaktiką.

Esant poreikiui

Gruodžio
mėn. ir
esant
poreikiui

Klasių valandėlių
metu, ruošiant
stendus

15.1. Teikti informaciją
Esant susirgimui
įtarus apsinuodijimą ar
užkrečiamąją ligą mokykloje.

Rekomendacijų
skaičius esant
poreikiui

15.2. Teikti administracijai
informaciją apie mokinių
lankomumą.

Gripo epidemijos
metu

Registracijos
duomenys

15.3. Registruoti
užkrečiamosios ligos įtarimo
ar apsinuodijimo atvejus,
kaupti informaciją ir ją
analizuoti.

Esant susirgimui
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16. Visuomenės
sveikatos centro
apskrityje specialistų
nurodytų užkrečiamųjų
ligų priemonių
įgyvendinimas
mokykloje.

17. Pirmosios
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Organizuoti
visuomenės sveikatos centro
apskrityje specialistų
nurodytų priešepideminių
priemonių vykdymą ir atlikti
jų vykdymo priežiūrą.

Esant poreikiui

16.2. Atlikti mokinių
patikrinimus dėl
pedikuliozės, odos –
grybelinių susirgimų(prieš
tai gavus tėvų sutikimus).

Esant susirgimui

16.3. Įtarus dėl užkrečiamų
ligų mokinius, informuoti
tėvus ir stengtis šią problemą
spręsti kartu.
17.1. Teikti pirmąją pagalbą
įvykus nelaimingam
atsitikimui.

Esant poreikiui

Esant
poreikiui

Registracijos
duomenys

17.2. Konsultuoti mokinius
esant nusiskundimams,
suteikti pirmąją pagalbą,
informuoti tėvus ir esant
poreikiui siųsti pas šeimos
gydytoją.

Per mokslo metus

Konsultacijų skaičius

17.3. Pranešti mokyklos
administracijai, mokinių
tėvams apie įvykį, esant
poreikiui, iškviesti greitąją
medicinos pagalbą.

Įvykus traumai

Traumų analizė

17.4. Pagalba
komplektuojant bei papildant
pirmosios pagalbos rinkinius
mokykloje, sveikatos
kabinete, sporto salėje,
biologijos, fizikos, chemijos
ir technologijų kabinetuose ir
vykdyti jų naudojimosi
priežiūrą.

Per mokslo metus

17.5. Organizuoti
besidominčių mokinių
mokymą teikti pirmąją
pagalbą.

Per mokslo metus

Informacijos
pateikimas esant
poreikiui

Klasių valandėlių
metu arba po pamokų
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