PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. VO-23

ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJA

METINIS VEIKLOS PLANAS
2018 metams

2018 m.

2

TURINYS
I. GIMNAZIJOS MISIJA .................................................................................................................... 3
II. BENDROSIOS NUOSTATOS....................................................................................................... 3
III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ ................................................. 3
IV. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2017 MOKSLO METAIS .................................... 4
V. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS ............................................................. 10
VI. 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS............................ 11
VII. 2018 M. TIKSLAI, UŽDAVINIAI ............................................................................................ 12
VIII. METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI ................................................................................ 16
VIII.I. POSĖDŽIAI....................................................................................................................... 16
VIII.II. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS ............................................................ 18
VIII.IV. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS .......................................................... 20
VIII.VI. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS.................................................. 21
VIII.VIII. RENGINIŲ PLANAS .................................................................................................. 22
VIII.IX. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS ............................................... 29
VIII.X. PROFESINIO ORIENATVIMO VEIKLOS PLANAS ................................................... 34
VIII.XI. BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS ............................................ 38
VIII.XII. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DALĖS EIDOKAITIENĖS VEIKLOS PLANAS ....... 40
VIII.XIV. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS ROMOS KASPARAITIENĖS VEIKLOS PLANAS . 42
X. LAUKIAMI METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI ...................................................... 46
XI. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA .............................................. 46

3

I. GIMNAZIJOS MISIJA
Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą rajono mokiniams, skatinti saviraišką,
iniciatyvumą, ugdyti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2018 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo
strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
2017–2019 metų strateginiu veiklos planu, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos strateginiu planu 2017-2020 m. atsižvelgiant į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2017–
2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planą.
2018 metų veiklos plano rengimui įtakos turėjo:
1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir veiklos tobulinimo planas.
2. Išorinis gimnazijos veiklos kokybės įvertinimas 2012 m. sausio 30 d. – vasario 3 d., išorės vertinimo metu buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla. Išorės vertinimo išvadomis vadovautasi
rengiant gimnazijos metinį veiklos planą 2018 metams.
III. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2017-01-01 mokėsi 555 mokiniai. 2017-08-31 iš Gimnazijos išvyko 200 mokinių, iki 201708-31 atvyko 5 mokiniai. 2017- 09-01 atvyko 198 mokiniai, iš jų 3 suaugusieji (suaugusiųjų mokymo klasės). 2017-09-01 mokėsi 558 mokiniai: pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
mokėsi 555, pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – 3 mokiniai. Sukomplektuota 21 bendrojo lavinimo klasių komplektas (5 devintokų, 4 dešimtokų ir 12 vienuoliktų - dvyliktų klasių komplektų) ir 3 suaugusiųjų klasės.
Gimnazijoje dirba 51 mokytojas, iš jų 3 atestuoti mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai, 31 – mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai, 11– vyresniojo mokytojo kvalifikacinei
kategorijai, 3 – mokytojo kvalifikacinei kategorijai.
Nuo 1992 metų gimnazijai vadovauja direktorius Alvydas Januškevičius, turintis II vadybinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
Jolanta Gudelienė (III vadybinė kategorija);
Onutė Enčerienė neturi vadybinės kategorijos.
Gimnazijoje veikia pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda - psichologė, 2 socialiniai pedagogai (1 ir 0,5 etato), bibliotekos vedėja, skaityklos darbuotoja, sveikatos priežiūros specialistė.
Prioritetinės 2017-2020 metų strateginio plano sritys:
1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
2. Gimnazijos materialinės bazės modernizavimas.
3. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
Tikslai ir uždaviniai:
1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
2. Uždavinys: Pamokos tobulinimas.
3. Uždavinys: Parengti ir įdiegti pedagoginio darbo priežiūros sistemą.
4. Gimnazijos materialinės bazės modernizavimas.
5. Uždavinys. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi kokybės
6. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
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7. Uždavinys: Pagalbos mokiniui tobulinimas, siekiant ugdymosi pažangos.
IV. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2017 MOKSLO METAIS
2016 ir 2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė
 Iš viso baigė 167 gimnazistai (166 vidurinio ugdymo ir 1 suaugusių vidurinio ugdymo).
 Suaugusių vidurinis ugdymas(1):
 1 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą.
 Vidurinis ugdymas(166):
 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus;
 161 gavo brandos atestatus.
 2016-2017 mokslo metai
 Iš viso baigė 179 gimnazistai:
 12 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus,
 167 gavo brandos atestatus.
2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio fizikos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota kandidatų

Neišlaikė

Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

15

6 40%

6
40%

3
20%

73

33,56

60,00%

Rajone

18

6
33,33%

6
33,33%

6
33,33%

73

38,83

66,67%

Lietuvoje

2467

60 2,43%

897
36,36%

1301
52,74%

16-35

36-85

86-99

187
7,58%

100

22
0,89%

97,57%

2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Gimnazijoje
rajone Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

138

Rajone
Lietuvoje

Neišlaikė
100

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

16-35

36-85

86-99

8
5,8%

58
42,03%

51
36,96%

18
13,04%

3
2,17%

100

48,35

94,20%

158

9
5,7%

70
44,3%

58
36,71%

18
11,39%

3
1,9%

100

46,70

94,30%

17247

972
5,64%

6554
38%

7074
41,02%

1822
10,56%

825
4,78%

94,36%
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2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio informacinių technologijų brandos egzamino rezultatai:
Įvertinimai
Gimnazijoje
rajone Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Neišlaikė

16-35

36-85

86-99

100

Geriausias
rezultatas

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

Įvertinimo
vidurkis

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

14

1
7,14%

2
14,29%

6
42,86%

3
21,43%

2
14,29%

100

69,46

92,86%

Rajone

16

1
6,25%

4
25%

6
37,5%

3
18,75%

2
12,5%

100

64,33

93,75%

Lietuvoje

2414

73
3,02%

926
38,36%

1023
42,38%

281
11,64%

111
4,6%

93,46%

2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio istorijos brandos egzamino rezultatai:
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

70

Rajone

84

Lietuvoje

9640

Įvertinimai
Neišlaikė

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

16-35

36-85

86-99

100

33
47,14%

32
45,71%

4
5,71%

1
1,43%

100

43,29

100,00%

1
1,19%

40
47,62%

37
44,05%

5
5,95%

1
1,19%

100

42,64

98,81%

182
1,89%

3388
35,15%

5149
53,41%

851
8,83%

70
0,73%

98,11%

2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

Įvertinimai
Neišlaikė

16-35

136

14
10,29%

43
31,62%

Rajone

156

15
9,62%

Lietuvoje

18525

2030
10,96%

36-85

Geriausias rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų proc.
nuo laikiusiųjų

86-99

100

57
41,91%

21
15,44%

1
0,74%

100

51,24

89,71%

54
34,62%

64
41,03%

22
14,1%

1
0,64%

100

49,08

90,38%

8007
43,22%

6698
36,16%

1658
8,95%

132
0,71%

89,04%
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2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio biologijos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

Neišlaikė

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

16-35

36-85

86-99

100

44

7
15,91%

28
63,64%

8
18,18%

1
2,27%

100

62,09

100,00%

Rajone

50

12
24%

29
58%

8
16%

1
2%

100

58,64

100,00%

Lietuvoje

6579

1725
26,22%

3607
54,83%

1059
16,1%

44
0,67%

143
2,17%

97,83%

2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio chemijos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

Neišlaikė
100

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc.
nuo laikiusiųjų

16-35

36-85

11

4
36,36%

6
54,55%

1
9,09%

90

50,45

100,00%

Rajone

11

4
36,36%

6
54,55%

1
9,09%

90

50,45

100,00%

Lietuvoje

1652

358
21,67%

857
51,88%

370
22,4%

15 0,91%

86-99

Geriausias
rezultatas

52
3,15%

98,54%

2017 m. pagrindinės sesijos valstybinio geografijos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

Neišlaikė
100

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc.
nuo laikiusiųjų

16-35

36-85

68

31
45,59%

36
52,94%

1
1,47%

81

42,72

100,00%

Rajone

76

36
47,37%

39
51,32%

1
1,32%

81

41,86

100,00%

Lietuvoje

3926

1469
37,42%

2233
56,88%

147
3,74%

62 1,58%

86-99

Geriausias
rezultatas

15
0,38%

98,42%
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2017 m. valstybinio anglų kalbos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Neišlaikė

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

168

Rajone
Lietuvoje

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusiųjų
proc. nuo
laikiusiųjų

16-35

36-85

86-99

100

7
4,17%

39
23,21%

87
51,79%

32
19,05%

3
1,79%

100

58,04

95,83%

199

8
4,02%

53
26,63%

103
51,76%

32
16,08%

3
1,51%

100

55,67

95,98%

20384

298
1,46%

3170
15,55%

11559
56,71%

4434
21,75%

870
4,27%

98,54%

2017 m. valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai

Geriausias
rezultatas

Įvertinimo
vidurkis

Išlaikiusieji
procentais

Gimnazijoje,
rajone, Lietuvoje

Registruota
kandidatų

Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje

1

1
100 %

90

90,00

100,00%

Rajone

1

1
100%

90

90,00

100,00%

Lietuvoje

77

Neišlaikė
16-35

1
1,3%

11
14,29%

36-85

41
53,25%

86-96

100

4
5,19%

20
25,97%

98,70%

2017 m. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai

2017 m. lietuvių mokyklinio brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai
Mokykloje, rajone,
Lietuvoje

Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus
gimnazijoje
Rajone
Lietuvoje

Laikė
egzaminą

Neišlaikė

45

6

7

8

9

10

Vidutinis įvertinimas
(išlaikiusiųjų)

Išlaikiusieji
procentais

4

5

2

12

20

6

2

2

1

0

5,19

95,56%

91

3

38

33

8

4

3

2

0

4,41

96,70%

10856

881

4312

2986

1308

738

413

166

52

5,06

91,12%
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2017 m. menų mokyklinio brandos egzamino rezultatai:
Vidutinis įvertinimas
(išlaikiusiųjų)

Įvertinimai
Laikė
egzaminą

Mokykloje, rajone,
Lietuvoje

Jurbarko Antano
Giedraičio-Giedriaus
gimnazijoje
Rajone
Lietuvoje

Neišlaikė

4

5

6

7

8

9

10

Išlaikiusieji procentais

7

0

0

0

0

0

1

0

6

9,71

100,00%

10

0

0

0

0

0

3

0

7

9,40

100,00%

1509

1

17

18

61

150

238

287

737

8,75

99,88%

2017 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatai
Įvertinimai

Mokykloje, rajone,
Lietuvoje
Jurbarko Antano
GiedraičioGiedriaus gimnazijoje
Rajone
Lietuvoje

Laikė
egzaminą

Neišlaikė

4

5

6

7

8

9

10

Vidutinis
įvertinimas (išlaikiusiųjų)

Išlaikiusieji
procentais

8

0

0

0

0

0

3

4

1

8,75

100,00%

48

0

2

3

2

9

7

13

12

8,27

100,00%

6523

46

225

429

658

1041

1259

1495

1370

7,95

99,29%

PUPP rezultatai 2017 m.
2017 m. lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatai:
Mokykloje, rajone,
Lietuvoje
Jurbarko Antano
Giedraičio - Giedriaus gimnazijoje
Rajone
Lietuvoje

Įvertinimai
Dalyvavo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vid.
balas

102

0

0

0

0

1

5

20

43

21

12

8,11

275

0

0

8

27

36

51

56

56

27

14

6,69

26170

75

265

562

2716

4266

5031

5373

4169

2875

835

6,49

2017 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatai:
Mokykloje,
rajone, Lietuvoje
Jurbarko Antano
Giedraičio - Giedriaus gimnazija
Rajone
Lietuvoje

Įvertinimai
Dalyvavo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vid.
balas

102

0

0

4

4

7

13

15

20

20

19

7,61

278

7

33

19

46

30

28

31

29

30

25

5,76

26096

828

1935

1705

5391

2853

2936

2399

2759

2759

2531

5,83
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2017 metų gimnazijos buvusių abiturientų tolimesnio mokymosi suvestinė
Buvo
mokinių
12 klasėje m. m.
pabaigoje

Gavo
brandos
atestatą

Gavo mokymosi
pasiekimų
pažymėjimą

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose

Mokosi
profesinėse
mokyklose

Dirba
Lietuvoje

Dirba
užsienyje

Kita

179

167

12

64

42

14

3

12

1

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir
pasiekia gerų rezultatų. Užimtos prizinės vietos:
1 informatikos olimpiadoje 4;
2 XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiadoje 3;
3 biologijos olimpiadoje 12;
4 vokiečių k. olimpiadoje 2;
5 IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 2;
6 chemijos olimpiadoje 9;
7 fizikos olimpiadoje 5;
8 matematikos olimpiadoje 9;
9 istorijos olimpiadoje 3;
10 VII-VIII ir X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje 2;
11 technologijų olimpiadoje 4;
12 Meninio skaitymo konkurse 3;
13 Jaunųjų filologų konkurse 2;
14 IX-X kl. mokinių anglų k. konkurse 1;
15 Rajoninėse sporto varžybose laimėtos 7 prizinės komandinės vietos.
16 Regioniniuose konkursuose laimėtos 9 prizinės vietos.
16.1. Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkurse laimėtos trys
prizinės vietos.
16.2. Meninio skaitymo konkurse laimėta I-a vieta.
16.3. „Sidabro vainikėlio“ konkurse laimėtos 4 prizinės vietos, teisinių žinių konkurse“Temidė“
laimėta I-a vieta.
17 Yra pasiekimų respublikiniuose renginiuose:
17.1. KTU Kompiuterininkų forumo programavimo konkurse užimta III vieta.
17.2. Respublikiniame meninio skaitymo konkurse laimėta III vieta.
18 Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse“Olympis 2017- Pavasario sesija“ laimėtas IIo laipsnio diplomas.
Tarptautiniai projektai: Gimnazijos mokiniai dalyvavo mainų projekte su Austrijos Mittersill gimnazija ir tęsė projekto“Mokyklos-ateities partneriai“ veiklą. Dalyvavimas šiame projekte
suteikia gimnazistams galimybę laikyti DSD II ir DSD I laipsnio egzaminus ir įgyti vokiečių
kalbos diplomą.
Respublikiniai projektai: Gimnazijos mokiniai dalyvavo Profesinės savanorystės projekte“Kam to reikia?“; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte“Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“; projekte“Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimas ir ugdymo sistemos sukūrimas“(II etapo dalyje).
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Atlikti tyrimai 2016-2017 m:
1-3 kl. mokinių adaptacija mokykloje. (Anketos tėvams, mokiniams ir dalykų mokytojams).
Mokytojų tarybos posėdyje nutarta tiek 1, tiek 3 klasių adaptaciją naujoje mokyklos aplinkoje vertinti teigiamai.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tyrimas.
V. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS
Įsivertinimui buvo naudojama IQES online Lietuva sistemos profesionaliai parengti instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei grįžtamajam ryšiui gauti.
Turime galimybę redaguoti IQES online instrumentus pagal poreikius ir gauti statistines
apklausos rezultatų ataskaitas.
Įsivertinimo aspektai 2016-2017 m. m.:
Sritis – rezultatai (1). Tema - pasiekimai ir pažanga (1.2). Rodiklis - mokinio pasiekimai ir
pažanga (1.2.1)
Sritis - ugdymas (is) ir mokinių patirtys (2). Tema - mokymosi patirtys (2.3). Rodiklis - ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2).
Pateikiami anketos rezultatai:
Ugdymas mokyklos gyvenimu
Respondentai

Atsakiusiųjų procentas:

Tėvai

96,4%

Mokiniai

81,6%

Aukščiausios vertės (mokiniai)
Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kie- 3,3
me, valgykloje, tualetuose.
Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš manęs 3,3
niekas nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo.
Gerai sutariu su visais bendraklasiais.

3,2

Per paskutinius du mėnesius (-i) nesijuokiau, nesišaipiau, nesity- 3,2
čiojau iš kitų mokinių.
Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai.

3,1

Aukščiausios vertės (tėvai)
Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri.

3,7

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo 3,6
juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi.
Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje.

3,6

Per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas iš kitų nesi- 3,6
juokė, nesišaipė, nesityčiojo.
Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, korido- 3,6
riuose, kieme, valgykloje, tualetuose.

11

Mokinio pasiekimai ir pažanga
Respondentai

Atsakiusiųjų procentas:

Mokytojai

47,7%

Mokiniai

56,2%

Aukščiausios vertės (mokiniai)
Aš suprantu ir savo teises, ir pareigas.

3,5

Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus.

3,5

Mokykloje yra geros galimybės sportuoti.

3,4

Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi.

3,4

Aš esu savarankiškas.

3,4

Aukščiausios vertės (mokytojai)
Mokinių sportinei veiklai.

3,5

Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia mokinius tolesniam 3,4
mokymuisi, studijoms.
Mūsų mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą.

3,4

Mokinių meninės raiškos galimybių plėtojimui.

3,4

Mokinių gamtamokslinio raštingumo ugdymui.

3,3

VI. 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
pagal SSGG: Situacijos analizė














Stiprybės:
Mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų pasiūla tenkina mokinių ugdymosi poreikius;
Užtikrinamas ugdymo pereinamumas ir tęstinumas;
Kompetentingi pedagogai;
Mokiniai ir jų tėvai teigiamai vertina gimnazijos pasiekimus;
Gimnaziją renkasi didelė dalis rajono ir miesto mokinių;
Geras gimnazijos mikroklimatas;
Gimnazijos bibliotekoje turtingas vadovėlių ir grožinės literatūros fondas;
Turtinga gimnazijos IKT ir organizacinės technikos bazė;
Puoselėjamos gimnazijos tradicijos;
Aktyvi metodinė veikla;
Geri mokinių olimpiadų ir konkursų rezultatai.
Silpnybės:
Estetinis gimnazijos vidaus ir išorės vaizdas;
3-4 gimnazijos klasės mokinių motyvacija ir lankomumas;
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Mokinių užimtumas langų metu;
Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų;
Gabių mokinių ugdymas;
Smulkiosios gimnazijos atributikos nebuvimas.
Galimybės:
Mokinių mokymosi motyvacijos ir klasių bendruomenių stiprinimas;
Edukacinių aplinkų kūrimas;
Aktyvesnis dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose;
Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimas;
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas;
Įvairesnių pamokos formų paieška;
Mokinių veiklų pamokose diferencijavimas ir individualizavimas.
Grėsmės:
Mažėjantis mokinių skaičius;
Tėvai neaktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje;
Mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas.
VII. 2018 M. TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Tikslai:
1 Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
2 Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
1 .Tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
1.1. Uždavinys. Siekti aukštesnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų, veiklų įvairovės.

Eil. Nr.

Veiklos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

1.1.1.

Įgyvendinamas mokinių paVisų dalykų možangos ir pasiekimų vertini2018 m.
kytojai
mo tvarkos aprašas.

Žmogiškieji

1.1.2.

Aptarti pamokos tobulinimo
aspektus metodinių grupių Metodinė taryba
posėdžiuose.

Žmogiškieji

1.1.3.

Diferencijuoti ir individuali- Visų dalykų moVisus metus
zuoti ugdymą
kytojai

Žmogiškieji

1.1.4.

Vesti įvairesnes pamokas (integruotos pamokos, edukaci- Visų dalykų moVisus metus
nės pamokos, pamokos netra- kytojai
dicinėse erdvėse)

Žmogiškieji

1.1.5.

Skatinti mokytojų bendradar- Visų dalykų mobiavimą, dalijimąsi gerąja kytojai, metodinių Visus metus
patirtimi
grupių pirmininkai

Žmogiškieji

1.1.6.

Atlikti pamokos ir ugdymo Administracija,
Visus metus
kokybės tyrimus “Mokymosi visų dalykų moky-

Žmogiškieji

2018 m.
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Eil. Nr.

Atsakingi
vykdytojai
motyvacija“, „Mokinių mo- tojai ir pagalbos
kymosi lūkesčiai (mokyma- specialistai
sis/vertinimas
ugdant/diferencijavimas/mokyto
jų veikla organizuojant ugdymą)
Veiklos

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

1.1.7.

Mokyklos bendruomenei orVisų dalykų moganizuoti seminarą „SėkminKovo mėn.
kytojai
ga pamoka“

1.1.8.

Dalyvauti seminaruose, kur- Administracija,
Visus
suose, kurių paskirtis – pa- visų dalykų mokymetus
mokos tobulinimas
tojai

1.1.9.

Organizuoti
konferenciją
Metodinė taryba
gimnazijos bendruomenei

1.1.10.

Teikti pagalbą pirmuosius
Mokytojai ekspermetus dirbantiems mokytoPagal poreikį
tai, metodininkai
jams.

Žmogiškieji

1.1.11

Dalyvauti olimpiadose, konkursuose, projektuose, var- Dalykų mokytojai
žybose ir kt.

Kelionės išlaidų
ir
skiriamų
dienpinigių lėšos

Žmogiškieji

mokslo Kvalifikacijos
kėlimo lėšos

Kovo- balandžio
mėn.

Pagal tvarkaraštį

1.2. Uždavinys: Parengti ir įdiegti pedagoginio darbo priežiūros sistemą.
Eil.Nr.

Veiklos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

1.2.1.

Parengti pedagoginių darbuotojų mokslo metų veiklos ataskaitos aprašą

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Mokytojų
metodinė taryba

Gruodis

Žmogiškieji

1.2.2.

Patvirtinti mokytojo metų
veiklos ataskaitos formą

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Vasaris

Žmogiškieji

1.2.3.

Patvirtinti pagalbos mokiDirektoriaus paniui specialistų mokslo metų vaduotojos ugdyveiklos ataskaitos formas.
mui

Vasaris

Žmogiškieji

1.2.4.

Patvirtinti įsivertinimo pokalbio su darbuotoju fiksavimo formą.

Vasaris

Žmogiškieji

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

2 Tikslas. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
2.1. Uždavinys. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi kokybės.
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Eil.Nr.

Veiklos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

2.1.1.

Gimnazijos direktorius,
Sukurti gimnazijos erdvių
panaudojimo
edukaciniams Darbuotojas, atsa- Vasaris
kingas už estetinį
tikslams koncepciją
gimnazijos apipavidalinimą

2.1.2.

Didinti gimnazijos kabinetų ir
Mokytojai
stendų edukacines galimybes

2.1.3

Turtinti gimnazijos muziejų, Muziejaus darbuoto- Visus mokslo MK lėšos 1000
sutvarkyti ekspoziciją
jas
metus
Eur.

2.1.4.

Išnaudoti gimnazijos muzieMuziejaus darbuotojaus ekspoziciją edukacinėms
2018 metai
ja ir mokytojai
programoms, pamokoms

MK lėšos 3000
Eur.

2.1.5.

Praplėsti informavimo sisteInžinierius kompiumos zonas: papildomas ekraRugpjūtis
terininkas
nas III aukšte.

1000 Eur.

2.1.6.

J.Davidavičienė,
Smulkios gimnazijos atributiA.Kazinevičius,
kos sukūrimas
A.Būblaitis

2.1.7.

18 000 Eur.,
Direktoriaus pavaGimnazijos kiemo sutvarkyLiepa, rugpjūduotojas ūkio reikaSavivaldybės
mas
tis
lams R.Povilaitis
biudžeto lėšos

2.1.8.

15 000 Eur.,
Direktoriaus pavaGimnazijos sporto salės reLiepa, rugpjūduotojas ūkio reikaSavivaldybės
montas
tis
lams R.Povilaitis
biudžeto lėšos

2.1.9.

15 000 Eur.,
Direktoriaus pavaPagrindinio pastato II aukšto
Liepa, rugpjūduotojas ūkio reikaSavivaldybės
remontas
tis
lams R.Povilaitis
biudžeto lėšos

2.1.10.

5 000 Eur.,
Direktoriaus pavaPagrindinio pastato I aukšto 3
Liepa, rugpjūduotojas ūkio reikaSavivaldybės
kabineto grindų remontas
tis
lams R.Povilaitis
biudžeto lėšos

2.1.11.

Direktoriaus pavaUžsienio kalbų mokymo kladuotojas ūkio reika- Visus metus
sės įrengimas
lams R.Povilaitis

2.1.12.

22, 24, 26 kabinetų remontas

Žmogiškieji

Visus mokslo
Žmogiškieji
metus

500 Eur.,
Sausis, vasa2 proc. paramos
ris
lėšos 400 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reika- Liepa
lams R.Povilaitis

20000 Eur
MK lėšos
2 000 Eur.,
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
MK lėšos 6000
Eur.
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2.2. Uždavinys. Pagalbos mokiniui tobulinimas, siekiant ugdymosi pažangos.
Eil.Nr.

Veiklos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

2.2.1.

Parengti prevencinių programų integravimo į formalų
ir neformalų ugdymą formą

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Visus mokslo
metus

Žmogiškieji

2.2.2.

Adaptacijos laikotarpiu atlikti mokinių pasiekimų ankstesnėje mokykloje ir gimnazijoje pokyčių analizę

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Lapkričio mėn.

Žmogiškieji

2.2.3.

Pedagoginės pagalbos teikimas mokiniams. Moduliai,
konsultacijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dalykų
mokytojai

Pagal tvarkaraštį
ir poreikį individualioms ar grupinėms konsultacijoms

Mokinio krepšelio lėšos

2.2.4.

Gabių mokinių ugdymas.
Konsultacijos

Visų dalykų mokytojai

Visus mokslo
metus

Mokinio krepšelio lėšos

2.2.5.

3-4 gimnazijos klasių mokinių užimtumas laisvų pamokų metu

Bibliotekininkė

Visus mokslo
metus

Žmogiškieji

2.2.6.

Mokinių mokymosi krūvio
reguliavimas (kontroliniai,
namų darbai)

Dalykų mokytojai

Visus mokslo
metus

Žmogiškieji

2.2.7.

Analizuoti mokinių mokomųjų dalykų ir neformaliojo
ugdymosi poreikius ir juos
tenkinti

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės
vadovai

Parengiama iki
gegužės mėnesio

Žmogiškieji

2.2.8.

VBE ir PUPP rezultatų analizė, aptarimas

Metodinės grupės, metodinė
taryba

Rugsėjis, spalis

Žmogiškieji

2.2.9.

Pagalbos mokiniams, susiduriantiems su psichologinėmis
ir socialinėmis problemomis,
teikimas

Švietimo pagalbos specialistai

Nuolat

Žmogiškieji

2.2.10.

Mokinių motyvacijos stiprinimas

Klasių vadovai,
švietimo pagalbos specialistai,
ugdymo karjerai
specialistai

Nuolat

Žmogiškieji

2.2.11.

VGK, klasių
vadovai, švietiMokinių lankomumo priežiūmo pagalbos
ra ir kontrolė
specialistai, administracija

Nuolat

Žmogiškieji
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Eil.Nr.

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

Veiklos

Ištekliai

2.2.12.

Ugdyti mokinių mokymosi
mokytis kompetenciją

Dalykų mokytojai

Nuolat

Žmogiškieji

2.2.13

Įgyvendinamas mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos
aprašas

R.Streleckienė,
klasių vadovai

Nuolat

Žmogiškieji

2.2.14

Įgyvendinamas Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus
gimnazijos profesinio orientavimo veiklos planas

R.Streleckienė,
klasių vadovai

Nuolat

Žmogiškieji

VIII. METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
8.1. POSĖDŽIAI
Tema

Data

Atsakingas

Vykdytojai

Mokytojų tarybos posėdžiai
I-o pusmečio mokymosi rezultatų
ir lankomumo analizė
Metinio veiklos plano 2018 m.
aptarimas
Vasaris

Direktorius
Gimnazijos vadovai,
A.Januškevičius
Klasių vadovai
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui
J.Gudelienė,
O.Enčerienė,
R.Streleckienė

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas“ Mokinio pasiekimai
ir pažanga“, mokymosi rezultatų
ir lankomumo analizė; Tėvų (glo- Balandis
bėjų) informavimo ir švietimo
tyrimo aptarimas; Neformaliojo
ugdymo poreikių aptarimas;

Direktoriaus pavaduo- Įsivertinimo darbo grupė
tojos
ugdymui
J.Gudelienė,
O.Enčerienė,
IT
mokytoja
E.Liutkevičienė

II-o pusmečio mokymosi rezultaBirželis
tų ir lankomumo analizė

Direktorius
A.Januškevičius

Abiturientų brandos egzaminų
rezultatai ir Simo Velonskio bei
Nijolės Globienės premijų paskyLiepa
rimas.

Direktorius
Premijų skyrimo komisija
A.Januškevičius Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui
J.Gudelienė,
O.Enčerienė

2018 m. gimnazijos bendruome- Rugpjūtis
nės veiklos rezultatai ir ateities
perspektyvos; PUPP ir brandos
egzaminų rezultatų aptarimas; UP
2017-2018 m.m. aptarimas.

Direktorius, direkto- Gimnazijos vadovai
riaus pavaduotojos
J. Gudelienė,
O.Enčerienė

Klasių vadovai
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Tema

Data

Atsakingas

Vykdytojai

Gimnazijos Veiklos kokybės įsi- Gruodis
vertinimas „Ugdymas mokyklos
gyvenimu “

Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui
J.Gudelienė,
O.Enčerienė ir IT
mokytoja
E.Liutkevičienė

Visa bendruomenė (Anketos mokiniams, mokytojams, klasių vadovams,
tėvams ir savivaldos institucijoms)

1-3 klasių mokinių adaptacija

Direktorius
A.Januškevičius

Gimnazijos vadovai, Soc.
pedagogės,
psichologė,
dalykų mokytojai

Gimnazijos metodinės tarybos ir Sausis
metodinių grupių darbo kryptys

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja
O.Enčerienė, metodinės tarybos pirmininkė V.Bartusevičienė

Metodinės tarybos pirmininkė V.Bartusevičienė ir
metodinių grupių pirmininkai

Visuotinio tėvų susirinkimo pag- Sausis
rindinių klausimų aptarimas ir
pranešimų pasiskirstymas

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, klasių vadovai

Brandos egzaminų pasirinkimas

Direktoriaus pavaduo- Klasių vadovai
toja ugdymui
J. Gudelienė

Gruodis

Direkcijos

Vasaris
Mokytojų pamokų krūvių pas- Gegužė
kirstymas

Direktorius ir direkto- Direktoriaus pavaduotoja
riaus
pavaduotojos ugdymui O.Enčerienė
ugdymui

Individualaus ugdymo plano su- Gegužė
darymas (I-IV gimnazijos klasės)

Direktorius, direkto- Dalykų mokytojai
riaus
pavaduotoja
O.Enčerienė

Vadovėlių bei mokymo priemo- Birželis
nių poreikis 2018-2019 mokslo
metams

Gimnazijos bibliote- Dalykų mokytojai
kos vedėja Vaida
Sendžikienė

Mokyklinės dokumentacijos sut- Rugsėjis
varkymas. Klasių auklėtojų planų, teminių planų, modulių programų aptarimas ir tvirtinimas

Direktorius, direkto- Klasių vadovai, dalykų
riaus
pavaduotojos mokytojai
ugdymui
J. Gudelienė,
O. Enčerienė

I pusmečio pažangumo ir lanko- Gruodis
mumo problemų analizė (išankstinė apžvalga)

Direktorius, direkto- Klasių vadovai
riaus
pavaduotojos
ugdymui
J.Gudelienė
O.Enčerienė

I ir III gimnazijos klasių mokinių Gruodis
adaptacija

Direktorius, direkto- Pagalbos mokiniui speciariaus
pavaduotojos listai, klasių vadovai
ugdymui
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Tema

Data

Lankomumo ir pažangumo prob- Pagal
lemų svarstymas
reikį
Gimnazijos svetainės informatyvumas

Nuolat

Atsakingas
J. Gudelienė,
O.Enčerienė ir pagalbos mokiniui specialistai

Vykdytojai

po- Administracija, socia- Klasių vadovai
liniai pedagogai
Direktoriaus pavaduo- Direktorius, direktoriaus
tojos
pavaduotojai
ugdymui,
Algirdas
Kazinevičius
O.Enčerienė,
J.Gudelienė

8.2. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
Tikslas: užtikrinti ugdymo (si) kokybę bei pažangą, atkreipti dėmesį į pamokos efektyvumą.
Uždaviniai:
Eil.
Veiklos pavadinimas
Data
Atsakingi asmenys
Nr.
1 uždavinys Siekti reflektuojančios bendruomenės lygio; nuolat tobulėti ir siekti puikių rezultatų
2017 m.gruodžio
1.
Metodinės tarybos veiklos planavimas 2018 m.
Metodinė taryba
mėn.
2.

Geros mokyklos koncepcijos praktinio įgyvendinimo aspektai

2018 m.

Metodinė taryba, metodinės grupės

3.

Seminarai, kursai gimnazijoje ir kvalifikacijos
kėlimo įstaigose

2018 m.

Metodinė taryba

4.

Tiriamieji darbai. Rajoninė mokinių konferencija

Balandžio mėn.

Metodinė taryba, mokytojai

5.
Refleksija po rajoninės mokinių konferencijos
Balandžio mėn.
2 uždavinys Individualios pažangos tvarkos kūrimas ir įgyvendinimas, įsivertinimu pagrįstos mokymosi kultūros įgyvendinimas.
Analizuoti brandos egzaminų ir PUPP rezulta1.
Spalio mėn.
Visų dalykų mokytojai
tus, siekiant geresnės jų kokybės
2.

Individualios pažangos įsivertinimas, mokinio
galimybės, problemos

Balandžio mėn.

3.

Bandomųjų brandos egzaminų organizavimas,
vertinimas ir rezultatų aptarimas

Sausio – kovo
mėn.

Visų dalykų mokytojai
Metodinės grupės

Dalykų kaupiamojo vertinimo aptarimas ir toGegužės mėn.
Metodinės grupės
bulinimas
3 uždavinys Sudaryti maksimalias galimybes mokytis įvairių gebėjimų bei poreikių mokiniams,
teikti veiksmingą pagalbą renkantis tolesnį mokymosi kelią.
Darbo su gabiais mokiniais organizavimas.
1.
Visus metus
Visų dalykų mokytojai
Konsultacijos
4.

2.

Darbas su mokymosi problemų turinčiais mo-

Visus metus

Visų dalykų mokytojai
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Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingi asmenys

kiniais bei bendradarbiavimas su jų tėvais
3.

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, tiriamuosiuose darbuose, projektuose

Visus metus

Visų dalykų mokytojai

4.

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas

Visus metus

Visų dalykų mokytojai

5.

Pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla

Iki gegužės mėn. Visų dalykų mokytojai

6.
Pamokų organizavimas kitose erdvėse
Visus metus
Visų dalykų mokytojai
4 uždavinys Modernizuoti ugdymo procesą
Vadovėlių ir mokymų priemonių poreikio ap- Gegužės – birželio
1.
Visų dalykų mokytojai
tarimas su bibliotekos vedėja
mėn.
2.

Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo
priemonių, įrankių, virtualių mokymosi erdvių
panaudojimas pamokoje

2018 m.

Metodinės grupės

3.

Tobulinti ugdymo proceso organizavimo kompetencijas panaudojant IKT

2018 m.

Visų dalykų mokytojai
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8.3. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
1.
2.
3.
4.

Skatinti mokymo/si motyvaciją;
Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas ;
Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą ;
Aprūpinti kabinetus ir kitas edukacines erdves mokymosi priemonėmis.

Gimnazijos tarybos veiklos
uždaviniai

Priemonės
2016-2017 m. gimnazijos veiklos ataskaita

Data
rugsėjo mėn.

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2017-2018 m.
rugsėjo mėn.
m. rengimas
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos apta1.Skatinti gimnazijos bendrugsėjo mėn.
rimas
ruomenės narių bendravimą
Gimnazijos tarybos ir mokinių tarybos bendradarkovo mėn.
biavimas. Rajoninis renginys „Būk aktyvus“
Gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavibalandžio mėn.
mas. Susitikimo-diskusijos organizavimas
Gimnazijos ūkinės–finansinės veiklos 2017 m.
rugsėjo mėn.
aptarimas
2. Stebėti ir vertinti įvairias 2% pajamų mokesčio surinktų lėšų panaudojimo
visus metus
gimnazijos veiklos sritis
svarstymas
Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo, mokyvisus metus
mosi problemas
Inicijuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą, teikti
gimnazijos administracijai pasiūlymus dėl surinktų visus metus
lėšų panaudojimo
Gimnazijos tarybos veiklos sklaida gimnazijos
visus metus
3.Teikti įvairiapusę pagalbą, internetinėje svetainėje
kuriant saugų gimnazijos Kartu su kitais mokyklos savivaldos organais
mikroklimatą, patrauklią ap- (mokinių taryba, pedagogų taryba ir klasių tėvų)
visus metus
linką
teikti pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl
gimnazijoje vykdomos veiklos
Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į visus metus
tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, svarstymas
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8.4. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS
Pedagoginės priežiūros veiklos metodai:
Stebėjimas, renginių analizė, pokalbiai, administracijos pasitarimai.
Tikslai:
Padėti įgyvendinti veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.
Paskatinti mokytojus tobulėti, siekti asmeninės pažangos ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant
gimnazijos metinį veiklos planą.
Kaip bus informuojama
apie priežiūros rezultatus

Mėnuo

Švietimo priežiūros
temos ir objektai

Rugsėjis

Dalykų programų, dalyko
modulio, neformalaus ugdymo, klasės vadovų darbo aprobavimas, suderinimas. Klasių e-dienynų,
mokinių asmens bylų pildymo situacija

Mokytojų pasitarimuose ir
Direktoriaus pamokytojų tary- vaduotojai ugdybos posėdžiuo- mui
se

Spalis

Neformalaus ugdymo organizavimas: kaip laikomasi darbo grafikų, užsiėmimų lankomumas, dienynų pildymas

Administracijos pasitarime

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.Gudelienė

Neformalaus ugdymo užsiėmimų
lankymas

Lapkritis

Mokinių profesinis švietimas

Administracijos pasitarime

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Anketinė apklausa ir klasių auklėtojų ataskaitos dėl
individualių planų

Pagal
atestacijos planą

Mokytojų praktinės veiklos atitikimas siekiamai
įgyti kvalifikacinei kategorijai

Atestacinės
komisijos posėdyje, dokumentacijoje

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Pamokų ir kitų
renginių stebėjimas, dokumentacijos nagrinėjamas

Kiekvieną mėnesį

Direktorius, diMokytojų ir mokinių budė- Mokytojų pasirektoriaus pavajimas gimnazijoje
tarime
duotojai ugdymui

Stebėjimas

Vasaris
ir gegužė

TAMO dienyno pildymas.
Mokinių vertinimas pagal
priimtą gimnazijoje „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“

Tamo dienyno
tikrinimas

Mokytojų tarybos posėdyje

Atsakingas
asmuo

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Priežiūros
metodai

Dokumentacijos
nagrinėjimas
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8.5. RENGINIŲ PLANAS
Data

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas

Sausio 5 d.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

O.Enčerienė, vaiko
gerovės komisija

Sausio 5 d.

Ataskaitos apie etnokultūrinę ir kraštotyrinę veiklą
gimnazijoje rengimas

J. Gudelienė

Sausio 3 sav.

Pirmos pagalbos „ABC“ 1kl.

D. Kriščiūnienė

Sausio 12 d.

Sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti atminimo
medžiagos parengimas

B.Genienė, J. Laurinaitis, G. Bajorinaitė, 2b
klasė

Sausio 12 d.

Paroda, skirta sausio 13-ajai paminėti (gimnazijos
bibliotekoje)

V. Sendžikienė

Sausio 12 d.

Jaunimo epistolinio rašinio konkurso I turas

Lietuvių k. mokytojai

Visą sausio mėnesį

IV gimnazijos klasių mokinių supažindinimas su
„2018 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu bei tvarkaraščiu“

J. Gudelienė

Visus metus

Darbinės grupės, atsakingos už gimnazijos 100-to
metų jubiliejaus programą, susirinkimai; Šimtmečio
programos sudarymas ir vykdymas pagal atskirą
planą

Administracija

Sausio 17 d.

I-IV gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) olimpiados mokyklinis turas

Lietuvių k. mokytojai

Sausio 3 sav.

Pasiruošimas Brandos darbui

Administracija

Sausio 19 d.

Rajoninis I-III gimnazijos klasių mokinių – jaunųjų
anglų kalbos žinovų meninio vertimo konkursas

Anglų k. mokytojai

Sausio 19 d.

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados I etapas

D.Kvietkauskienė,
A.Kazinevičius

Sausio 19 d.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono turas

J. Ašutaitytė, A. Plevokienė

Sausio 26 d.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso I turas
(gimnazijos skaitykloje)

Lietuvių k. mokytojai

Sausio 26 d.

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono turas

D.Kvietkauskienė,
A.Kazinevičius

Sausio 26d.

III gimnazijos klasės mokinių anglų kalbos olimpiados I turas

Anglų k. mokytojai

Sausio 30 d.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados I turas

B. Genienė, J. Laurinaitis

Vasario 2d.

Tarptautinės saugesnės interneto savaitės paminėjimas

D.Eidokaitienė,
A.Baltrušaitienė

Vasario 2 d.

Lietuvos mokinių 30-osios informatikos olimpiados
III etapo I dalis

E. Liutkevičienė
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Data

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas

Iki vasario 2 d.

Į mokinių registrą suvedami mokinių, laikysiančių
PUPP, vardiniai sąrašai

J. Gudelienė

iki vasario 2 d.

Gimnazijos direktoriaus įsakymo rengimas. (Patvirtinančio PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) žodžiu mokinių pasirinktas temas ir potemes)

A. Januškevičius, Lietuvių k. mokytojai

Vasario 9 d.

Šimtadienio šventė

Administracija, klasių
vadovai

Vasario 13 d.

Užgavėnės

1d.kl. E.Černiauskienė

Vasario 13 d.

Gimnazijos mokinių dalyvavimas rajoninio mokinių
meninio skaitymo konkurso ture

Lietuvių k. mokytojai

Vasario 14 d

Šv. Valentino teminis vakaras I g. klasių mokiniams

1e klasė
R.Kasparaitienė
Renginyje budi Ig. klasių vadovai, vadovaudamiesi direktoriaus
įsakymu

iki vasario 14 d.

Mokinių supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis

J. Gudelienė

Vasario 15 d.

Lietuvos šimtmečio minėjimo diena

Administracija, gimnazijos bendruomenė

Vasario 20 d.

Geografijos olimpiados I turas

B. Pauliukienė

Visą vasario
mėnesį

Paroda, skirta Vasario 16-ajai

V. Sendžikienė

Vasario 23 d.

Gimnazijos mokinių dalyvavimas rajoniniame III
gimnazijos klasių mokinių anglų kalbos olimpiados
ture

Anglų k. mokytojai

Vasario 27 d.

Rusų kalbos olimpiados I turas

Rusų kalbos mokytojai

Vasario 27 d.

III gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados I turas

Vokiečių kalbos mokytojai

Visą vasario
mėnesį

Dorinio ugdymo pamokos, skirtos Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų paminėjimui

Dorinio ugdymo mokytojai

Visą vasario
mėnesį

Filmų, skirtų Holokausto aukomis tapusių Lietuvos
gyventojų atminimo metų paminėjimui, žiūrėjimas,
aptarimas („Pasipriešinimas“, „Pianistas“, „Dėdė
Chakelis“)

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė,
B.Genienė, J.Laurinaitis

Visą vasario
mėnesį

Istorijos pamokos, skirtos Lietuvos valstybei reikšmingų istorinių įvykių sukaktims paminėti: Vasario
16-oji

B.Genienė, J.Laurinaitis

Kovo 2 d.

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
finalinės smiginio varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Kovo 2 d.

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių

Kūno kultūros mokyto-
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Data

Kovo 8-9 d.

Renginio pavadinimas ir temos
finalinės šaškių varžybos
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo renginiai: Informacinis stendas;
Paroda bibliotekoje;
Filmo apie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymo signatarę Birutę Nedzinskienę (istorijos
pamokų metu) žiūrėjimas, aptarimas.

Atsakingas
jai
J.Laurinaitis
V.Sendžikienė
J.Laurinaitis,
B.Genienė

Kovo 14 d.

Rajoninis XI (III gimnazijos) klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados turas

Vokiečių kalbos mokytojai

Kovo 14 d.

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų (mišrių
komandų) finalinės virvės traukimo varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Kovo 14 d.

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
(berniukų komandų) finalinės krepšinio varžybos

Kūno kultūros mokytojai

Kovo 16 d.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“

Matematikos mokytojai

Kovo 20 d.

Pasaulinės Žemės dienos paminėjimas

A.Baltrušaitienė,
D.Eidokaitienė, D.
Kriščiūnienė

Kovo 22 d.

Pasaulinės Vandens dienos paminėjimas

A.Baltrušaitienė,
D.Eidokaitienė, D.
Kriščiūnienė

Balandžio 1-ą
savaitę

Tarptautinės Triukšmo suvokimo dienos minėjimas

A.Baltrušaitienė,
D.Eidokaitienė, D.
Kriščiūnienė

Balandžio 1-ą
savaitę

Pasirūpink savo sveikata „Gimnazijos poliklinika“

D.Kriščiūnienė

Balandžio 2-ą
savaitę

Neformaliojo ugdymo poreikių anketos pateikimas,
duomenų analizė

J.Gudelienė, klasių vadovai

Balandžio 3-ią
savaitę

Pavasarinė talka

J.Gudelienė,
A.Būblaitis, klasių vadovai

Balandžio 3-ią
savaitę

Akcija tarptautinei gyvybės dienai paminėti

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė

Balandžio mėnesį

Paroda „Velykų belaukiant“

I.Petruitienė,
A.Būblaitis,
J.Davidavičienė

Balandžio mėnesį

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano (2
gimnazijos klasių mokiniams)

O.Enčerienė

Balandžio 20 d.

Pilietinė socialinė akcija

Administracija, klasių
vadovai

Balandžio 27 d.

Projektinė diena: mokinių konferencija „Tiriamieji
darbai“

V.Bartusevičienė, metodinių grupių pirmi-
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Data

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas
ninkai, dalykų mokytojai

Kovo, balandžio
ir gegužės mėnesį

Dalyvavimas respublikinėse akcijose „Gegužėmėnuo be smurto“ ir „Savaitė be patyčių“

D. Eidokaitienė,
R.Streleckienė,
R.Kasparaitienė

Gegužės 4 d.

Informacijos ruošimas temai „Šeima didžiausia vertybė“, skirtai Tarptautinei šeimos dienai paminėti

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė

Gegužės 4 d.

Knygų paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai

V.Sendžikienė

Gegužės 10-11d.

Dorinio ugdymo pamokos, skirtos Tarptautinei šeimos dienai paminėti

Dorinio ugdymo mokytojai

Gegužės 25 d.

Paskutinio skambučio šventė

J.Videikienė,
G.Mikšienė, 3g. kl.
auklėtojai

Gegužės mėnesį

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano (2
gimnazijos klasių mokiniams)

O.Enčerienė

Visą Gegužės
mėnesį

Istorijos pamokos, skirtos Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimui

Istorijos mokytojai

Visą mėnesį

Istorijos pamokos, skirtos Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų paminėjimui

B.Genienė, J.Laurinaitis

Gegužės 30 d.

Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

D.Eidokaitienė,
R.Kasparaitienė

Visus mokslo
metus

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos mokiniams, tėvams, globėjams, mokytojams dėl ugdymo
programų rengimo, taikymo

D.Eidokaitienė,
R.Streleckienė,
R.Kasparaitienė, Vaiko
gerovės komisija

Visus mokslo
metus

Sistemingas informacinio stendo išleidimas (Žalingų
įpročių prevencijai, Patyčių ir smurto prevencijai,
ŽIV/AIDS rizikos prevencijai, Vaikų savižudybių
rizikos prevencijai, Azartinių lošimų prevencijai ir
kt.)

Vaiko gerovės komisija

Visus mokslo
metus

Paskaitos mokinių tėvams visuotinių susirinkimų
metu: smurto, nusikalstamumo prevencijos ir atsakomybės prieš įstatymą temomis

Vaiko gerovės komisija

Birželio 1d.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų pasirengiamųjų darbų atlikimas, išrašymas, tikrinimas

J. Gudelienė, klasių
vadovai

Birželio 8 d.

Mokytojų tarybos posėdis
Darbotvarkė:
II-o pusmečio ir metinių rezultatų aptarimas
1-ose, 3-iose gimnazijos klasėse

A.Januškevičius

Birželio 13 d.

Sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių

Administracija, klasių
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Data

Renginio pavadinimas ir temos
formavimo diena

Atsakingas
vadovai

Birželio 15 d.

Mokslo metų pabaigos šventė

Administracija, klasių
vadovai

Birželio 20 d.

Priėmimo į 1-ą gimnazijos klasę komisijos susirinkimas

A.Januškevičius, Priėmimo komisija

Birželio 22 d.

Mokytojų tarybos posėdis

A.Januškevičius

Liepos 11 d.

Simo Velonskio ir E. Kriaučiūno premijų komisijos
posėdis dėl premijų laureatų paskyrimo

J.Gudelienė

Liepos 3-ią savaitę

Brandos atestatų įteikimo šventės organizavimas

A.Januškevičius,
J.Gudelienė, 4g.kl. klasių vadovai

Rugpjūčio 29 d.

Mokytojų tarybos posėdis

A. Januškevičius

Rugsėjo 1d.

Mokslo metų pradžios šventė

J.Gudelienė,
G.Mikšienė

Rugsėjo 3d.

Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus tikslinimas

A.Januškevičius

Rugsėjo 4d.

Klasių vadovų, mokytojų supažindinimas su budėjimo tvarka ir budėjimo tvarkaraščiu

Administracija

Rugsėjo 4d.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas

O.Enčerienė, Vaiko
gerovės komisijos nariai

Iki rugsėjo 6d.

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų
rengimas, tvirtinimas

Dalykų mokytojai, administracija

Iki rugsėjo 11 d.

Saugaus elgesio instruktažai klasėse, supažindinimas
su gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis

Klasių vadovai

Iki rugsėjo 11d.

Mobilių grupių sąrašų tikslinimas, individualių ugdymosi planų pataisos, tvarkaraščio rengimas

O.Enčerienė

Iki rugsėjo 11d.

Teminių planų aprobavimas dalykų metodinėse grupėse

Dalykų mokytojai,
Administracija

Iki rugsėjo14d.

Mokinių pažymėjimų išdavimas ir apskaita

J.Gudelienė, Klasės
vadovai

Iki rugsėjo14d.

Klasės vadovų darbo su klase veiklos programų rengimas, mokinių asmens bylų tvarkymas

Klasės vadovai,
J.Gudelienė,
O.Enčerienė

Iki rugsėjo11d.

Neformaliojo ugdymo organizavimas, veiklos programų aprobavimas

A.Januškevičius,
J.Gudelienė

Iki rugsėjo 21d.

Mokinių duomenų bazės atnaujinimas

Klasės vadovai,
R.Streleckienė

Visą mėnesį

Knygų paroda „ Bibliotekos naujienos“

V.Sendžikienė

Iki rugsėjo 28d.

Ataskaita apie abiturientų ir dešimtokų tolimesnį
mokymąsi

J. Gudelienė
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Data

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas

Spalio 2d.

Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus apibendrinimas ir gimnazijos D.Kriščiūnienė
bendruomenės informavimas

Spalio 3d.

Lietuvos respublikos Konstitucijos egzaminas

B.Genienė, J.Laurinaitis

Spalio 5d.

Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas gimnazijoje

J.Gudelienė,
J.Videikienė,
G.Mikšienė

Spalio 9d.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

D.Kriščiūnienė,
R.Kasparaitienė,
D.Eidokaitienė

Spalio 10d.

1g.kl. mokinių teminis vakaras

1G klasių vadovai

Spalio 3-4 sav.

Visuotinis 1–4 G klasių tėvų susirinkimas

A. Januškevičius, klasių
vadovai

Visą mėnesį

1, 3G klasių adaptacija: Pamokų stebėjimas; Anketavimas; Tyrimas

J.Gudelienė,
O.Enčerienė,
D.Eidokaitienė

Visą mėnesį

Pasiruošimo darbai mokytojų tarybos posėdžiui

A. Januškevičius, darbinė grupė

Iki spalio 19 d.

Informacija apie gimnazijos veiklą 2017-2018 mokslo metais, ataskaitos rengimas

Administracija

Lapkričio mėn.

Tyrimas 1-3 g. kl. mokiniams „Mokymosi stilius“

D.Eidokaitienė,
R.Kasparaitienė

Lapkričio 2sav.

Akcija, skirta Nerūkymo dienai paminėti

D.Kriščiūnienė,
D.Eidokaitienė

Lapkričio mėnesį

Naujų knygų paroda (gimnazijos bibliotekoje)

V.Sendžikienė

Lapkričio 3-4
sav.

Sporto šventė

Kūno kultūros mokytojai, klasių vadovai

Pasaulinės tolerancijos dienos paminėjimas

D.Eidokaitienė,
J.Davidavičienė,
A.Baltrušaitienė,
I.Petruitienė, A. Būblaitis, J. Gudelienė, mokinių taryba

Lapkričio 20 d.

Akcija tarptautinei sveikinimosi dienai paminėti

Švietimo pagalbos ir
dorinio ugdymo mokytojai

Lapkričio 21 d.

Akcija, skirta Europos sveikos mitybos dienai paminėti

D.Kriščiūnienė,
D.Eidokaitienė, vaiko
gerovės komisija

Lapkričio 21 d.

Mokytojų tarybos posėdis

A.Januškevičius

Lapkričio 21d.

27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I

E.Liutkevičienė,

Lapkričio 16 d.
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Data

Renginio pavadinimas ir temos
etapas

Atsakingas
A.Kazinevičius

Nuo lapkričio 16 Dorinio ugdymo pamokos, skirtos „Negimusio kūdid. iki 27 d.
kio dienai prisiminti“

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė

Lapkričio 16-29
d.d.

Knygų paroda, skirta Lietuvos karių dienai paminėti

V.Sendžikienė

Lapkričio 28d.

Diktanto rašymo X (II gimnazijos) klasėse konkursas

Lietuvių k. mokytojai

Gruodžio mėn.

Kalėdinė gerumo akcija

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė,
E.Eidokaitienė,
R.Kasparaitienė

Gruodžio 5 d.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas. Tema: „ Veik- O.Enčerienė, Vaiko
los programos vykdymo aptarimas“
gerovės komisija

Gruodžio 7 d.

Dalios ir Jono Stankevičių krepšinio turnyras 1-2G ir
3-4 G klasių vaikinų komandos

Kūno kultūros mokytojai

Gruodžio 7 d.

Lietuvos mokinių 28-osios informatikos olimpiados
II etapas

E.Liutkevičienė,
A.Kazinevičius

Gruodžio2 sav.

Teminė savaitė: „Šiltų širdžių akcija“

I.Danupienė,
A.Baltrušaitienė

Gruodžio14 d.

Paroda–mugė „Kalėdinė dovana“

I.Petruitienė,
A.Būblaitis,
J.Davidavičienė

Gruodžio14d.

1G kl. adventinė popietė

J.Gudelienė,
1G kl. klasių vadovai

Gruodžio16d.

2G kl. adventinė popietė

J.Gudelienė, 2G kl. klasių vadovai

Gruodžio19d.

Kalėdinis koncertas

J.Videikienė,
R.Žemelienė,
G.Mikšienė,

Gruodžio 20d.

3G kl. adventinė popietė

J.Gudelienė, 3G kl. klasių vadovai

Gruodžio 21 d.

Akcija „Blogų minčių atsikratymo diena“

Švietimo pagalbos specialistai ir dorinio ugdymo mokytojai

Direkciniai pasitarimai vyks kiekvieną antradienį 15.00 val. direktoriaus kabinete.
Mokytojų susirinkimai kiekvieną trečiadienį 11.40 val. 3 kabinete.
Mokinių tarybos susirinkimai kiekvieną antradienį 10.35 val. gimnazijos aktų salėje.
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8.6. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
TRUMPA SITUACIJOS ANALIZĖ.
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje rugsėjo 1d. duomenimis mokosi 555
mokiniai, 1 mokinys su spec. poreikiais. Nemokamą maitinimą gauna 57 mokiniai.
Gimnazijos materialiniai ištekliai: sporto bazė, biblioteka, skaitykla, 2 kompiuterių klasės,
visuose kabinetuose prieiga prie interneto.
Gimnazijoje dirbantys specialistai: 2 socialinės pedagogės, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas.
Gimnazijoje dirbantys mokytojai: 3 ekspertai, 24 metodininkų, 12 vyr. mokytojų, 6 mokytojai.
Gimnazijoje veikia 25 neformalios veiklos užsiėmimai.
Vyksta bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Jurbarko aps. VPK Jurbarko r. PK,
Jurbarko rajono apylinkės teismu, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus specialistais, Jurbarko PPT, Jurbarko rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi ir kt.
VKG VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas:
Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo
pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą
savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.
Uždaviniai:
 Organizuoti prevencines priemones gimnazijoje.
 Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą.
 Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro
lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse.
 Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.
Eil.
Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

VKG veiklos koordinavimas, posėdžiai
1.

2017–2018 m. m. gimnazijos VGK veiklos Rugsėjo mėn.
plano derinimas ir tvirtinimas. Planuojamos
veiklos aptarimas. Komisijos narių pasiskirstymas atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos
sritimis Gimnazijoje.

2.

VGK grupės pasitarimų ir posėdžių organiza- Ne rečiau kaip 1 VGK nariai
vimas
kartą per 2 mėnesius arba neplanuoti posėdžiai reikalui

VGK nariai
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Eil.
Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

esant

3.

Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su: Iki spalio 1 d.
poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu; lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo
prevencijos tvarka; gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarka; smurto ir patyčių prevencijos
vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašu

Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė,
klasių vadovai

4.

Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su Rugsėjo mėn.
Vaiko gerovės komisijos nariais, veikla ir kuruojamomis sritimis.

Ona Enčerienė

5.

Apklausos organizavimas išsiaiškinti smurto Rugsėjo-spalio
ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartoji- mėn.
mo prevencijos, kitų socialines ir emocines
kompetencijas ugdančių prevencinių programų poreikį gimnazijoje.

Ona Enčerienė,
Renata Streleckienė,
Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė

6.

Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Balandžio-gegužės
Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio mėn.
santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizė-įsivertimas.

Ona Enčerienė,
Renata Streleckienė,
Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė

7.

Posėdis “1 ir 3 gimnazijos klasių mokinių
adaptacija gimnazijoje. Tyrimo rezultatai.“

Renata Streleckienė,
Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė

8.

Informacijos apie kasmetinius mokinių svei- Spalio mėn.
katos profilaktinius patikrinimus apibendrinimas ir gimnazijos bendruomenės supažindinimas, duomenų suvedimas į TAMO dienyną.

Danutė Kriščiūnienė

9.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas:
Sausio mėn.
komisijos narių veiklos plane pavestų priemonių įgyvendinimo ataskaita.
komisijos narių koordinuojamos veiklos situacijos apžvalga.

VGK nariai

10.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas:
Gegužės mėn.
komisijos narių veiklos plane pavestų priemonių įgyvendinimo ataskaita.
komisijos narių koordinuojamos veiklos situacijos apžvalga.

VGK nariai

11.

Posėdis „VGK veiklos analizė ir gairės ki- Birželio mėn.
tiems mokslo metams“.

VGK nariai

12.

Aktualios informacijos, gerosios patirties Nuolat
sklaida, dalijamasis seminarų medžiaga

VGK nariai

Lapkričio mėn.
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Eil.
Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

13.

Išplėstinių VKG posėdžių organizavimas (da- Reikalui esant
lyvaujant mokyklos tarybos nariams, policijos
komisariato atstovams, gimnazistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

VGK nariai

14.

Informacijos gimnazijos internetinei svetainei Nuolat
teikimas apie Vaiko gerovės komisijos veiklą

Ona Enčerienė

15.

Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, Reikalui esant
kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas,
prireikus, kreipimasis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

Ona Enčerienė,
VGK nariai

Socialinė, psichologinę, pedagoginė pagalba
16.

17.

Pagalbos organizavimas mokiniams, turintiems lankomumo, pažangumo, elgesio problemų, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Atvejų analizė.

Reikalui esant

VGK nariai, klasių
vadovai

Mokyklos nelankančių ir mokymosi sunkumų
patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių
mokymo (si) situacijų analizė
Nuolat, posėdžiai,
ir pagalbos teikimo formų ir būdų numatyreikalui esant
mas. Teikia žodines/raštiškas rekomendacijas
minėtoms problemoms spręsti. Poreikiui esant
bendradarbiauja su išorinėmis institucijomis.

Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė,
VGK nariai

Tyrimas 1-3 gimnazinių klasių mokiniams:
„Mokymosi stilius“.

Lapkričio mėn.

Renata Streleckienė,
Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė,
klasių vadovai

3 kartus per menus
ir reikalui esant

Ona Enčerienė,
VGK nariai,
Dėstantys dalykų
mokytojai

3 kartus per metus
ir reikalui esant

Ona Enčerienė,
VGK nariai,
Dėstantys dalykų
mokytojai

18.

19.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų aptarimas
20.

Namų mokymo mokinių pasiekimų aptarimas

Prevencinė ir intervencinę veikla, gimnazijos bendruomenės švietimas
21.

22.

Periodinis, sistemingas mokyklos prevencinio
stendo atnaujinimas

Nuolat

Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė
Danutė Kriščiūnienė

Baigiamųjų klasių mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bei sunkumų moksle
konsultavimas, dėl jo tolesnio mokymosi.

Poreikiui esant

Renata Streleckienė
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Eil.
Nr.
23.

Veikla
Tęsti saugaus elgesio, sveikos gyvensenos
alkoholio, tabako ir kitų, psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo programų vykdymą.

Data

Nuolat

Jonas Laurinaitis,
Adolfas Būblaitis

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas

Lapkričio 16 d.

Dalė Eidokaitienė,
Roma Kasparaitienė,
Daiva Karčiauskienė

„Sveikatos kampelis“ Pagal visuomenės sveikatos rengtą projektą „Tabako, alkoholio ir
kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai“ akcija-aktyvus mokymas (sveikatos
kampelis, lankstinukai, stendas)

Spalio mėn.

Danutė Krikščiūnienė

Spalio mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė

Lapkričio mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė

Lapkričio mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė,
Roma Kasparaitienė

Gruodžio mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnien
Roma Kasparaitienė

Uždekime atminimo žvakelę – AIDS dienai
paminėti

Gruodžio 1 d.

Daiva Karčiauskienė,
Linas Klijūnas

Susitikimas su Jurbarko apylinkės teismo darbuotojais, tema „Pareigos ir atsakomybė“.

Sausio mėn.

Jonas Laurinaitis,
Adolfas Būblaitis

Susitikimas su PK pareigūnais „Mūsų saugumas“.

Vasario mėn.

Linas Klijūnas,
Jonas Laurinaitis,
Adolfas Būblaitis

Paskaita, informacinis lankstinukas „Asmens
higienos svarba”.

Kovo mėn.

Danutė Kriščiūnienė

Akcija skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti.

Kovo mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė

Dalyvavimas Respublikinėse akcijose „Gegužė - mėnuo be smurto “ ir „Savaitė be patyčių“.

Kovo ir gegužės
mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė,

24.

25.

26.

Pasaulinė psichikos sveikatos diena
27.

Akcija, skirta Europos sveikos mitybos dienai
paminėti „Sveikas maistas šiandien, sveikas
mokinys rytoj“

28. „

„Suteik pirmą pagalbą sau ir savo draugui“
(Pagal visuomenės sveikatos biuro projektą)
29.

Sveikas ir laimingas - akcija pagal visuomenės sveikatos biuro projektą.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

Atsakingas
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Eil.
Nr.

Veikla

Data

Atsakingas
Roma Kasparaitienė

36.

Paskaita „Lytiškumo samprata“, susitikimas
su gydytoja Vilma Čepuliene.

Balandžio mėn.

Danutė Krikščiūnienė

Gegužės mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė,
Roma Kasparaitienė

Birželio mėn.

Dalė Eidokaitienė,
Danutė Krikščiūnienė,
Roma Kasparaitienė

Kovo mėn.

Ona Enčerienė,
Renata Streleckienė,
VGK nariai

37.

Gegužės mėnuo be tabako.
38.

Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
39.

40.

Seminaro gimnazijos bendruomenei organizavimas vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje.

Žalingas narkotikų poveikis organizmui. Susitikimas su psichikos sveikatos centro gydyto- Pagal sutartą datą
jais.

Danutė Krikščiūnienė,
Dalė Eidokaitienė

Krizių valdymas
41.

Krizės valdymo priemonių organizavimas
gimnazijoje

Esant reikalui

VKG nariai
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8.7. PROFESINIO ORIENATVIMO VEIKLOS PLANAS
Planas yra parengtas remiantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu
LR ŠMM ir LR SADM ministrų 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
Gimnazija organizuoja ir užtikrina mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir

profesinį konsultavimą bei stebėseną:



mokinių ugdymas karjerai vykdomas atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus;
visiems mokiniams sudaromos sąlygos įgyti karjeros kompetencijų: žinių, gebėjimų ir nuostatų
apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros
planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);
 organizuojama su ugdymu karjerai suderinta kultūrinė, meninė, pažintinė ir kitas veikla bei neformalusis švietimas.
Mokyklos veiklos, ugdant mokinį karjerai:
Vykdomas mokinių profesinis informavimas:
 sudaromos sąlygos mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes
(pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 mokykloje vykdomas programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas,
mokymosi sąlygas;
 mokymąsi ir studijas toje pačioje ir aukštesnėje pakopoje, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (kvalifikacijų paklausą, atlyginimus).
Organizuojamas mokinių profesinis veiklinimas:
 veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla
įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita
veikla;
Vykdomas mokinių profesinis konsultavimas (individualus ir grupinis):
 mokiniams sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai: mokymuisi įvairiose pakopose, darbui;
 padedami spręsti klausimai, susiję su karjeros planavimu: mokymusi, individualaus ugdymo
plano sudarymu, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų ir profesinės
veiklos pasirinkimu;
 padedama spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;
 profesinio orientavimo procese pasitelkiama mokyklos bendruomenė, darbdaviai ir jų organizacijos, kitus socialiniai partneriai, visuomenines organizacijos, rėmėjai ir kitos suinteresuotos
grupės.
www.smm.lt;
www.aikos.smm.lt;
www.nec.lt;
www.kurmokytis.lt;
www.ldb.lt;
www.lamabpo.lt; www.mukis.lt; mokyklų svetainės
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Veikla

Data

Rezultatas

Atsakingi

Profesinis informavimas
Padėti abiturientams pasirinkti egzaminus,
būtinus tolesnei karjerai

R. Streleckienė,
Gimnazijos 4 klasių auklėtojai

2018 sausis - vasaris

Tėvai susipažins su brandos egzaminų tvarka

R. Streleckienė,
Gimnazijos 4 klasių auklėtojai

Studijų mugė Litexpo 2018

2018 sausis -vasaris

Mokiniai susipažins su ugdymo institucijomis,
R. Streleckienė,
siūlomomis programomis, įgyjamomis kompetencijomis; turės galimybę gyvai pasikalbėti Gimnazijos klasių auklėtojai
su dabartiniais studentais.

Kaip pasirinkti individualaus ugdymo plano
dalykus. Individualaus ugdymo plano sudarymas

Padėti būsimiesiems vienuoliktokams susida2018 balandis - gegužė
ryti individualų ugdymo planą

Ką svarbu žinoti renkantis brandos egzaminus

Ką svarbu žinoti renkantis brandos egzaminus
(tėvams)

2018 sausis - vasaris

Kaip pasirinkti individualaus ugdymo plano
dalykus. Individualaus ugdymo plano sudarymas

2018 balandis

Tėvai susipažins su individualaus plano rengimu.

Egzaminų baimė. Į tikslą yra ne vienas kelias

2018 gegužė

Mokiniai emociškai pasirengs egzamino iššūkiams

R. Streleckienė, O. Enčerienė,
2 klasių auklėtojai
R. Streleckienė, O. Enčerienė,
2 klasių auklėtojai

R. Streleckienė

Ką svarbu žinoti, teikiant prašymus per LAMA
2018 gegužė
BPO

Informacija abiturientams apie LAMA BPO
portalą ir jo galimybes

R. Streleckienė,

Mokslinė konferencija VGTU klasių mokiniams

2018 gegužės

Mokiniai, kryptingai besidomintys matematika, tikslingai gilins žinias

R. Streleckienė

2018 gegužė

Mokiniai plėtos žinias apie studijų pasirinkimą ir galimas alternatyvas, jei sunku nuspręsti, ko norima, aptars situacijas, ką daryti, jei
nepasiseka įstoti, dalykinių ir bendrųjų kom-

R. Streleckienė,

Paskaita „Ar studijos iš tikrųjų viskas?“
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Veikla

Paskaitos studijų pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais. Studijų programų, mokyklų
pristatymai

Informacija gimnazijos tinklalapyje

Data

Rezultatas
petencijų reikšmę renkantis studijas.

2017/2018

Mokiniai susipažins su įvairių mokymo įstaigų programų pristatymais, gebės analizuoti
ir palyginti siūlomas programas, mokymo įstaigas, žinos pasirinkimo galimybes, supras
mokymosi pagal skirtingo lygio programas
tęstinumą.

Pagal poreikį

Mokiniai nuolat supažindinami su aktualia
informacija apie karjerą, studijas, savęs pažinimą.

Atsakingi

R. Streleckienė,

R. Streleckienė,

Organizuojamas mokinių profesinis veiklinimas
R. Streleckienė, klasių vadovai, dalykų mokytojai

Pagal galimybes

Praktinis susipažinimas su įmonės, įstaigos
veikla..

Susitikimai su profesijų atstovais

Pagal galimybes

Atskirų profesijų grupių aptarimas su praktikais

R. Streleckienė,
Klasių vadovai, dalykų mokytojai.

Savanorystė kaip būdas pažinti save ir savo
polinkius

Pagal galimybes

Mokiniai geriau pažins save, asmenybės kryptingumą

R. Streleckienė,
Socialinės pedagogės

Asmeninių savybių pažinimas, įvertinimas ir
aptarimas. Individualių savybių svarba planuojant karjerą

Pagal poreikį

Pagalba mokiniams, kurie nežino, kokią studijų/profesinių studijų sritį rinktis

R. Streleckienė,

Individualios konsultacijos mokiniams, susijusios su socialiniais, sveikatos, psichologiniais
ir kitais veiksniais,

Pagal poreikį

Mokiniams bus suteikta pagalba esant sudėtingesniam profesijos pasirinkimo kontekstui.

R. Streleckienė,

Karjeros planavimas: saviraiška, savirealizaci-

Pagal poreikį

Mokinai susipažins su karjeros planavimo
svarba, pagrindiniais dalykais, į kuriuos verta

R. Streleckienė,

Išvykos į veikiančias įmones

Vykdomas mokinių profesinis konsultavimas
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Veikla

Data

ja.
Praktinė pagalba sudarant individualų mokymosi planą

Pagal poreikį

Rezultatas
atkreipti dėmesį, mokysis formuluoti tarpinius
tikslus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Esant poreikiui, mokiniai bus konsultuojami
dėl individualaus mokymosi plano

Atsakingi

R. Streleckienė,
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8.8. BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS

1.
2.

1.
2.
3.
4.

TIKSLAI :
Aktyviai dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, sudarant
saugias sąlygas asmenybei tobulėti.
Dalyvauti ugdant mokinių savarankiškumą, informacinius gebėjimus, gerinti gimnazistų skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant bibliotekoje turimą literatūrą.
UŽDAVINIAI:
Gerinti gimnazistų skaitymo kultūrą ir lavinti informacinius įgūdžius.
Kryptingai formuoti bibliotekos fondą, atsižvelgiant į ugdymo planus, bendradarbiauti su mokytojais ir mokiniais.
Tęsti bibliotekos knygų fondo suvedimą į „MOBIS“.
Komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį bendrąsias ugdymo programas.
Data

01-06
01-13

Renginiai

Vykdytojas

Vincas Mykolaitis- Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios I. Pranaitienė
būties...
V. Sendžikienė
Vincui Mykolaičiui – Putinui 125.
J. Laurinaitis
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas.

02-04
02.16 -

Savitas dabarties poetas. Sigitui Gedai 75.
I. Pranaitienė
Lietuvių kalbos dienos. Žymiausi lietuviško žodžio saugotojai V. Sendžikienė
ir puoselėtojai.

-03.11

Lietuvių kalbos dienos. Žymiausi lietuviško žodžio saugotojai I. Pranaitienė
ir puoselėtojai.
V. Sendžikienė
Knygnešio diena.
Tautos mokytojas. Vilhelmui Storostai – Vydūnui 150.
Ruošiuosi egzaminams pats. Mokomųjų leidinių paroda.

03-16
03-22
04-04
04 -

A. Giedriaus knygų paroda skirta gimnazijos 100 – mečiui.
I. Pranaitienė
Jie mokėsi mūsų gimnazijoje. Minint gimnazijos 100 – metį. V. Sendžikienė
Mobilios parodos.

05-02
05-30

Jurgiui Baltrušaičiui 145. Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, I. Pranaitienė
diplomatas.
V. Sendžikienė
Kraštiečiui poetui Jonui Juškaičiui 85.

06-25

J. Degutytė: Poezija atveria žmogaus dvasinį gyvenimą.
Janinai Degutytei 90.

08-20

Mokslininkei, švietimo srities knygų autorei Meilei Lukšienei I. Pranaitienė
105.
V. Sendžikienė

09-01
- 09 mėn.

Mokslo žinių diena.
I. Pranaitienė
Jie mokėsi mūsų gimnazijoje. Minint gimnazijos 100 – metį. V. Sendžikienė
Mobilios parodos.
Įprasmintas laikas. Įžymių buvusių gimnazistų knygų paroda.

09 mėn.

I. Pranaitienė
V. Sendžikienė
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Data

Renginiai

Vykdytojas

10-28

Simonas Daukantas – istorikas, švietėjas, tautinio atgimimo I. Pranaitienė
žadintojas. Simonui Daukantui 225.
V. Sendžikienė

11-06
11-16

Pyragų diena. Susitikimas su bibliotekos draugais.
Kaziui Binkiui – poezijos burtininkui - 125.

I. Pranaitienė
V. Sendžikienė

12-10
12-30

Adomui Mickevičiui 220.
Lietuvos mylėtojui Vincui Kudirkai 160.

I. Pranaitienė
V. Sendžikienė

Priemonės
Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, konferencijose, paro- I. Pranaitienė
dose siekiant tobulinti profesines žinias.
V. Sendžikienė
Savišvieta.
2018 01 - 12

Aptarnauti skaitytojus, tvarkyti bibliotekos fondą
I. Pranaitienė
Pagalba gimnazistams
V. Sendžikienė
Kasdien pildyti bibliotekos dienoraštį bei vesti kitų dokumentų apskaitą.
Kaupti medžiagą apie rašytojus, dailininkus, kompozitorius,
žymius Jurbarko gimnazijos žmones.
Paruošti išdavimui naujas knygas ir sutvarkyti jų apskaitą įvedant į MOBIS katalogą, inventorizuoti ir apipavidalinti.
Vykdyti vadovėlių ir kitų leidinių pirkimą, išdalinimą ir surinkimą.
Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose.
Informacijos sklaida apie biblioteką, naujai gautus vadovėlius,
grožinę literatūrą pasinaudojant e-dienynu TAMO ir mokyklos internetiniu puslapiu.
Ruošti metines statistines ataskaitas.
Sudaryti metinį darbo planą.

Planas gali būti koreguojamas mokslo metų eigoje
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8.9. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DALĖS EIDOKAITIENĖS VEIKLOS PLANAS
Kuruojamos klasės 1a, 1b, 1e, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f.
Tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.
Uždaviniai:
1. Nuolat nagrinėti mokiniams kylančias socialines – pedagogines problemas, laiku ir kvalifikuotai
jas spręsti kartu su mokiniu, bendradarbiaujant su klasių vadovais, mokytojais, specialistais ir
tėvais, ieškant efektyviausių pagalbos būdų;
2. Stiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje.
3. Padėti mokiniui išspręsti pamokų nelankymo, pažangumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, ir
kitas problemas.
4. Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
Eil.
Nr.

Veikla

Laukiamas rezultatas

Data

1.

Nemokamo mokinių maitinimo 2018 m. m.
organizavimas, dokumentacijos
tvarkymas.

2.

1 ir 3 klasių mokinių anketinė Lapkričio
apklausa adaptacijos lygiui gruodžio
nustatyti
mėn.

3.

Gimnazijos bendruomenės su- Iki spalio 1 d.
pažindinimas su: poveikio
priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems
mokiniams
tvarkos aprašu; lankomumo
apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka; gimnazisto uniformos dėvėjimo
tvarka; smurto ir patyčių prevencijos vykdymo gimnazijoje
tvarkos aprašu

4.

Apklausos organizavimas iš- Rugsėjo
– Nustatomas prevencisiaiškinti smurto ir patyčių, spalio mėn.
nės programos poreipsichoaktyviųjų medžiagų varkis
tojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų poreikį gimnazijoje.

5.

Lankymasis pamokose

Partneriai

Tinkamai
tvarkoma
dokumentacija, socialiai remiamų šeimų
vaikai gauna nemokamą maitinimą.
- Nustatoma mokinių R. Kasparaitienė
adaptacijos lygis

Pagal poreikį

Mokiniai bus supažin- R. Kasparaitienė,
dinti su gimnazijos klasių vadovai
tvarkomis

Ona Enčerienė,
Renata Streleckienė,
Roma Kasparaitienė

Stebimas
mokinių R. Kasparaitienė
elgesys pamokose, jų
tarpusavio santykiai,
mokytojo ir mokinio
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Eil.
Nr.

Veikla

Data

Laukiamas rezultatas
dialogas.

Partneriai

6.

Pagalba tėvams, mokiniams, 2018 m. m.
mokytojams. Konsultavimas,
konfliktų sprendimas.

Padedama
tėvams, R. Kasparaitienė
mokiniams, mokytojams išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius sunkumus.

7.

Nuolatinė lankomumo kontrolė 2018 m. m
ir situacijos analizė

Sumažės nepateisintų R. Kasparaitienė
pamokų skaičius.

8.

Ryšių palaikymas su Vaiko 2018 m. m
teisių apsaugos skyriumi, Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono
seniūnijomis, Jurbarko PK,
Jurbarko psichikos sveikatos
centru

Plėtojamas tarpinstitu- R. Kasparaitienė,
cinis bendradarbiavi- VGK,
mas, parenkant efek- D. Krikščiūnienė
tyviausius problemos
sprendimo būdus.

9.

Kvalifikacijos kėlimas semina- 2018 m. m
ruose, mokymuose, kursuose.

Patobulės profesinės
žinios ir įgūdžiai.

10.

Dalyvavimas klasių valandėlė- Pagal poreikį
se

Pagalba klasių vadovams sprendžiant iškilusias problemas klasėse ir kt.

11.

Dalyvavimas pagalbos moki- Ne
rečiau
niui specialistų ir dorinio ug- kaip kartą per
dymo mokytojų metodinės mėnesį
grupės veikloje

Aktualios informacijos, gerosios patirties
sklaida,
dalijamasis
seminarų medžiaga

12.

Tyrimas 1-3 gimnazinių klasių Lapkričio
mokiniams: „Mokymosi sti- mėn.
lius“

Mokytojai
sužinos R. Streleckienė,
mokinių
mokymosi R. Kasparaitienė,
stilius
klasių vadovai

13.

Socialinės situacijos bylų už- Visus metus
vedimas mokiniams, turintiems
elgesio bei lankomumo problemų.

Kaupiama ir sisteminama informacija apie
mokinius.

14.

Dalyvavimas akcijose „Gegužė Visus metus
- mėnuo be smurto prieš vaikus“, „Savaitė be patyčių“,
„Tolerancijos diena“,
„Saugesnio interneto diena“,
„Tarptautinė triukšmo supratimo diena“,
„Vaikų gynimo diena“,
„Tarptautinė sveikinimosi diena“,
„Pasaulinės kovos su AIDS

Mokiniai
dalyvaus VGK,
akcijose,
atkreiptas R. Kasparaitienė,
dėmesys į vyraujan- A. Baltrušaitienė,
čias problemas.
D. Krikščiūnienė
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Eil.
Nr.

Veikla

Data

Laukiamas rezultatas

Partneriai

diena“ ir kt.
15.

Kalėdinė gerumo akcija

Gruodžio
mėn.

16.

Kultūringiausio
rinkimai

17.

Dalyvavimas mokyklos Vaiko 2018 m. m
gerovės komisijos posėdžiuose

Pagalba sprendžiant
socialines pedagogines mokinių problemas.

18.

Dalyvavimas mokyklos direk- 2018 m. m.
ciniuose posėdžiuose

Pagalba sprendžiant
mokyklos
bendruomenės, mokinių problemas,
prevencijos
vykdymo aptarimai

19.

Dalyvavimas Mokytojų tarybos 2018 m. m
posėdžiuose

Išsakyta
nuomonė,
priimant
įvairius
sprendimus, teikiami
pasiūlymai.

20.

Dalyvavimas Jurbarko rajono 2018 m. m.
socialinių pedagogų metodinio
ratelio posėdžiuose

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

21.

Apvalaus stalo diskusijos su Du kartus per Išklausyta dalies mo- R. Kasparaitienė
mokiniais, turinčiais mokymo- metus
kinių nuomonė, savasi, lankomumo, elgesio, emolaikė pagalba, sprencinių problemų
džiant jų problemas.
Numatomi galimi pagalbos teikimo būdai.

22.

Projektų inicijavimas, kūrimas Esant
bei įgyvendinimas
mybei

23.

„Sniego gniūžtė“ Jurbarko sky- Visus metus
riaus kuravimas

gimnazisto Balandžio
mėn.

Bus skatinama atjauta R. Kasparaitienė,
kitam asmeniui
A. Baltrušaitienė
Kultūringo
skatinimas

elgesio I. Danupienė

gali- Prevencinių
veiklų
vykdymas, kryptingo
užimtumo skatinimas
Prevencinių
vykdymas

veiklų

Pastaba: Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, seminarus, skelbiamus projekto rašymo
konkursus, socialinio pedagogo veiklos planas gali keistis.
8.10. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS ROMOS KASPARAITIENĖS VEIKLOS PLANAS




Veiklos prioritetai
Teikti su socialiniais klausimais susijusią pagalbą 1c/1d/2c/2d ir 3d/3e/3f gimnazijos klasių mokiniams, jų tėvams, pedagogams.
Prisidėti prie šių klasių mokinių pamokų lankymo bei ugdymo gerinimo.
Padėti pirmų ir trečių klasių mokiniams geriau adaptuotis gimnazijoje, racionaliau išnaudoti
visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir tapti savarankiškais asmenimis.

43

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Pastabos

1. Dokumentacijos vedimas, rengimas, kaupimas
Rugsėjo
mėn.

1.1.

Veiklos plano sudarymas

Veiklos plano pateikimas administracijai

1.2. .

Duomenų apie vaiką kaupimas, Nuolat
tvarkymas, analizė

Įvairūs dokumentai bei duomenys
apie vaiko socialinę aplinką, jam
reikalingą pagalbą ir pan.

1.3.

1c/1d/2c/2d ir 3d/3e/3f klasių rizi- Nuolat
kos grupės bei stebimų mokinių išaiškinimas, dokumentacijos, bylų
tvarkymas

Mokinių bylose esančių dokumentų
tyrimas, pokalbiai su vaikais bei jų
tėvais, auklėtojais ir pedagogais.

1.4.

Literatūros, medžiagos kaupimas ir Visus me- Kaupti literatūrą, įstatymus bei kitus
sisteminimas (socialinio pedagogo tus
dokumentus liečiančius vaiko sociabiblioteka)
linį gerbūvį, kuriais pasinaudotų tėvai, auklėtojai ir kiti pedagogai.

2. Individualus darbas su mokiniais
2.1.

Individualios
socialinės- Nuolat
pedagoginės pagalbos teikimas mokiniui

Pokalbio su mokiniu metu išsiaiškinti kokia reikalinga pagalba ir atitinkamų konsultacijų suplanavimas,
užfiksavimas dokumentuose

2.2.

Mokinių konsultavimas bei infor- Kas mėne- Informacija apie teises, pareigas,
macijos suteikimas apie įstatymus sį
atsakomybę ir pan.
bei kitus dokumentus, garantijas.

2.3.

Probleminių mokinių (nelankantys ir Nuolat
blogai lankantys, vėluojantys) ir
rizikos gr. mokinių stebėjimas, domėjimasis jų veikla.

Pokalbių metu domėtis šių mokinių
mokymosi motyvacija, lankomumo
problemomis bei užimtumu ir popamokine veikla, nukreipti į papildomo
ugdymo užsiėmimus.

2.4.

1c/1d/2c/2d ir 3d/3e/3f klasių moki- Nuolat
nių lankomumo kontrolė

Stebėti mokinių lankomumą el. dienyne, taip pat bendraujant su pedagogais, klasių auklėtojais bei tėvais.

3. Bendradarbiavimas su gimnazijos pedagogais ir administracija
3.1.

3.2.

Darbas su klasių auklėtojais:
Mokinių, kuriems reikia
socialinio pedagogo pagalbos išsiaiškinimas;
Pagalba auklėtojams kilus
problemoms, dirbant su probleminiais mokiniais
Dalyvavimas pokalbyje su klase ir
auklėtoju aptariant kilusias problemas arba pasirinkta tema.
Darbas su gimnazijos pedagogais:

Nuolat
Nuolat

Teikti rekomendacijas, pasiūlymus
auklėtojams, kaip dirbti su mokiniais, kuriems reikalinga soc. pedagogo pagalba

Pagal poreikį

Pagal po- Metodinių grupių susirinkimuose ir
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Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Teikti pedagogams pasiūlymus, reikį
sprendžiant mokinių socialines Nuolat
problemas;
Individualios konsultacijos pedagogams

Pastabos
pan.
Konsultuoti pedagogus mokyklos
nelankymo, elgesio ir kitais klausymais

3.3.

Teikti informaciją direkcinei tarybai Kas pus- Teikti informaciją kaip sprendžiaapie 1c/1d/2c/2d ir 3d/3e/3f klasių metį
mos problemos mokyklos nelankymokinių lankomumą ir kt. problemo, vėlavimo ir kt.
mas

3.4.

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisi- Nuolat
joje

3.5.

Gimnazijos bendruomenės supažin- Rugsėjo
dinimas su: poveikio priemonių tai- mėn.
kymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams tvarkos aprašu; lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka; gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarka;
smurto ir patyčių prevencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašu

Kartu su soc. pedagoge Dale Eidokaitiene

4. Tiriamoji/projektinė veikla
4.1.

Mokinių adaptacijos 1 ir 3 klasėse Rugsėjotyrimas
mėn.

Pagal parengtą klausimyną mokinių
apklausa ir duomenų analizė, pagal
poreikį pamokų stebėjimas.

4.2.

Apklausos organizavimas išsiaiškin- Rugsėjoti smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų lapkričio
medžiagų vartojimo prevencijos, mėn.
kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų poreikį gimnazijoje.

Kartu su VGK narėmis Ona Enčeriene,
Renata Streleckiene, Dalė Eidokaitiene.

4.3.

Tarptautinės tolerancijos dienos mi- Lapkričio
nėjimas
16 d

Kartu su Dale Eidokaitiene,
Daiva Karčiauskiene.

4.4.

Sveikas ir laimingas - akcija pagal Gruodžio
visuomenės sveikatos biuro projek- mėn.
tą.

Kartu su Dale Eidokaitiene,
Danute Krikščiūniene

4.5.

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be Kovo
patyčių“
mėn.

4.6.

Gegužės mėnuo be tabako.

4.7.

Dalyvavimas respublikinėje akcijoje Gegužės
„Gegužė – mėnuo be smurto“
mėn.

4.8.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos Birželio
paminėjimas
mėn.

Gegužės
mėn.

Kartu su Dale Eidokaitiene,
Danute Krikščiūniene
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Eil.
Nr.
4.9.

Veiklos turinys

Data

Pastabos

Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos Balandžio- Kartu su VGK narėmis Ona Ensaugumo, Gimnazijos bendruome- gegužės
čeriene,
nės narių tarpusavio santykių ir kitų mėn.
Renata Streleckiene, Dalė Eidokaisu vaiko gerove susijusių aspektų
tiene.
analizė-įsivertimas.

5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
5.1.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių Pagal poapsaugos tarnyba
reikį

5.2.

Bendradarbiavimas su policija

5.3.

Bendradarbiavimas su kitų mokyklų Pagal posocialiniais pedagogais ir pagalbos reikį
vaikui specialistais

5.4. .

Dalyvavimas rajono socialinių pe- Pagal
dagogų metodinės grupės veikloje
planą

5.5.

Dalyvavimas paskaitose, seminaruo- Nuolat
se bei konferencijose

Pagal poreikį

Kelti kvalifikaciją, gilinti žinias ir
pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi.
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IX. LAUKIAMI METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI
2018 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą atliks planą rengusi ir direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.
Plano įgyvendinimas vertinamas labai gerai, jei įgyvendinta 100 procentų numatytų priemonių. Planas vertinamas gerai, jei įgyvendinta 80 procentų numatytų priemonių, planas vertinamas
patenkinamai, jei įgyvendinta 60 procentų numatytų priemonių. Įsivertinimo rezultatai pristatomi
Mokytojų ir Gimnazijos tarybų posėdžiuose 2018 metų gruodžio mėnesį.
2017/2018 m. m. visi mokytojai savo darbe vadovausis Mokinių pažangos ir pasiekimų
tvarkos aprašu.
Ne mažiau kaip 0.1 proc. visų pamokų bus vedamos netradicinėje aplinkoje, taikant integravimą, panaudojant edukacinių aplinkų galimybes.
Visi mokytojai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau, kaip 3 kartus.
2018 m. numatytuose tyrimuose dalyvaus 80 proc. mokinių, 45 proc. mokinių tėvų ir 60
proc. mokytojų.
2018 m. 100 proc. pedagoginių darbuotojų teiks atnaujintas veiklos ataskaitas.
60 proc. darbuotojų įsivertinimo pokalbio metu pagal numatytus vertinimo kriterijus savo
veiklą įsivertins gerai ir labai gerai.
100 proc. mokinių bus sudarytos galimybės lankyti modulius, konsultacijas. Sudarytomis
galimybėmis pasinaudos 60 proc. mokinių.
10 proc. sumažintas mokinių be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, lyginant su 2017 metais.
Laukiamas rezultatas modernizavus gimnazijos edukacines aplinkas:
atliktas 22 kabineto remontas, atnaujinti stendai 24, 26 kabinetuose, sumontuotos Smart lentos,
pastatytas papildomas ekranas, praplėsta informavimo sistema,
gimnazijos kiemas išklotas trinkelėmis, sutvarkyti gimnazijos pastato pagrindiniai laiptai,
kapitališkai sutvarkyti sporto salės dušų kambariai ir perklotos sienų plytelės,
suremontuotas II aukšto koridorius, pakeisti stendai, sutvarkytas apšvietimas, elektros instaliacija, pakeistos durys,
I aukšte pakeista grindinė danga,
įrengta 16 darbo vietų užsienio kalbų mokymo klasė.
gimnazijos muziejaus medžiaga suskaitmeninta,
sukurta atributika 100 metų gimnazijos jubiliejui,
klasių vadovai supažindins mokinius su gimnazijos istorija, pasiruoš gimnazijos 100 metų
jubiliejui.
X. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
Planas bus vertinamas kalendorinių metų pabaigoje. Vertinimą atliks veiklos plano rengimo grupė.
Veiklos plano priežiūrą vykdo direktorius.
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