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VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS
LUMPĖNŲ ENZIO JAGOMASTO PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Planuojama veikla
2017 m. Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriui iškeltas tas pats tikslas, kaip ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio
gimnazijai: įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios
mokyklos kaip nuolat besimokančios bendruomenės tobulinimą.
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokyklos edukacines aplinkas, kuriose bendruomenės nariai ugdytųsi bendrąsias kompetencijas ir patirtų ugdymosi sėkmę.
2. Sistemingai ir kryptingai vertinant mokinių individualią pažangą, ugdymąsi ir veiklą siekti gimnazijos pažangos.
3. Skatinti konstruktyviu bendradarbiavimu grįstą visų bendruomenės narių lyderystę pasidalinant iniciatyva ir atsakomybe.
4. Savo pavyzdžiu ugdyti visapusiškai išsilavinusias, nuolat tobulėjančias, aukštos elgesio kultūros asmenybes.

Uždaviniai

Priemonės

Numatomas rezultatas

Tobulinti
mokyklos
edukacines
aplinkas, kuriose
bendruomenės
nariai ugdytųsi
bendrąsias
kompetencijas ir
patirtų ugdymosi
sėkmę.

Stebėti mokytojų veiklą, atviras
pamokas.

Gerosios patirties sklaida
skatins bendradarbiavimą.

Metodinė konferencija ,,Integruotos
veiklos pristatymas“

Mokytojų mokymosi iš
gerosios patirties strategija
stiprins mokyklos savivaldos
grupių lyderystę mokykloje.
Projektas „Mes prie Nemuno
Stiprės skyriaus
užaugę“, kalėdinis projektas,
bendruomeniškumas, bus
aplinkosauginis projektas, projektinės ugdomos pilietinėsdienos ne mokyklos aplinkoje: Diena žmogiškosios vertybės.
su knyga, Žemės diena, Vaikystės
diena.

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos
direktorė,
pedagogai
Metodinė taryba

Ištekliai

Laikas

Intelektiniai

Visus mokslo
metus

Intelektiniai

2017 m.
birželis

Skyriaus vedėja,
pagal renginių
planą atsakingi
mokytojai,
Mokinių taryba

Intelektiniai

Pagal renginių
planą

Sistemingai ir
kryptingai
vertinant mokinių
individualią
pažangą,
ugdymąsi ir
veiklą siekti
pažangos

Pažintinių – edukacinių išvykų,
netradicinių pamokų organizavimas.

Žadinamas mokinių
smalsumas, skatinama
motyvacija siekti geresnių
rezultatų

Pradinių klasių ir
dalykų mokytojai

MK lėšos,
tėvelių
parama

Visus mokslo
metus

Vaiko gerovės komisijos, metodinės
tarybos posėdžių analizuojama ir
vertinama situacija mokykloje
(lankomumas, pažangumas).
Sukurta mokinių skatinimo tvarka.
Mokytojų tarybos posėdis
,,Lankomumo tyrimas. Rezultatų
analizė ir pristatymas“
Konferencija Tauragėje apie
vertinimą ir įsivertinimą pamokose

Nuolat ir sistemingai
analizuojama situacija
mokykloje įgalins siekti
geresnių rezultatų.

VGK, mokyklos
pedagogai

Intelektiniai

Kartą per
mėnesį

Pagal poreikį koreguojama
mokyklos nelankymo
prevencijos tvarka
Pedagogai pasisems žinių ir
taikys savo darbe įvairesnius
vertinimo ir įsivertinimo
metodus
Pagal poreikį koreguojama
individualios pažangos
stebėjimo tvarka
Paruošiamos rekomendacijos
pedagogams

Skyriaus vedėja
Intelektiniai
su gimnazijos
įsivertinimo grupe
Skyriaus vedėja
Intelektiniai

2017-01-25

Skyriaus vedėja
su gimnazijos
įsivertinimo grupe
Skyriaus vedėja
su gimnazijos
įsivertinimo grupe
Skyriaus vedėja
su gimnazijos
įsivertinimo grupe
Skyriaus vedėja
su gimnazijos
įsivertinimo grupe

Intelektiniai

2017-02 mėn

Intelektiniai

2017-03 mėn.

Intelektiniai

2017-04 mėn

Intelektiniai

2016-06-02

Mokytojai,
dienyno ir

Intelektiniai

Visus metus

Mokytojų tarybos posėdis
,,Individualios pažangos analizių
pristatymas, aptarimas“
Mokytojų taryboa posėdis
„Tarpdalykinės integracjos apklausa.
Rezultatų analizė ir pristatymas“
Mokytojų taryboa posėdis „Mokinių
pasiekimų ir pažangos tyrimas.
Rezultatų analizė ir pristatymas“
Mokytojų tarybos posėdis „Skyriaus
veiklos įsivertinimo pristatymas“

Skatinti
konstruktyviu

Nustačius skyriaus veiklos
privalumus ir trūkumus, bus
numatyti veiklos ir ugdymo
tikslai ir uždaviniai kitiems
mokslo metams.

Informuoti tėvus apie mokinių
Gerės mokinių lankomumo,
pasiekimus, mokyklos veiklą, įtraukti pažangumo rezultatai

2017 m. sausio
I sav.

bendradarbiavimu
grįstą visų
bendruomenės
narių lyderystę
pasidalinant
iniciatyva ir
atsakomybe

Savo pavyzdžiu
ugdyti
visapusiškai
išsilavinusias,
nuolat
tobulėjančias,
aukštos elgesio
kultūros
asmenybes

tėvus į aktyvų dalyvavimą mokinių
ugdymo procese.

Mokyklos tarybos posėdis
„Lyderystės vaidmuo mokyklos
bendruomenėje“
Palaikomos Mokinių tarybos
keliamos iniciatyvos
Sveikos aplinkos užtikrinimo
programų, renginių, akcijų, diskusijų
vykdymas.

Skatinama lyderystė mokyklos
bendruomenėje, tikėtina, kad
aktyvesnės veiklos imsis
iniciatyvūs tėvai, moksleiviai.

Šviečiamoji-informacinė veikla
bibliotekoje-skaitykloje

Gerės mikroklimatas, mokiniai
ugdysis
asmenines kompetencijas.

Mokytojų veiklos įsivertinimų
aptarimas

Aptariamos stipriosios ir
tobulintinos sritys, sudaromas
kvalifikacijos kėlimo planas

Prevencinių programų, renginių
vykdymas.

Gerės mikroklimatas,
mokiniai ugdysis
asmenines kompetencijas.

Aktyvus mokytojų budėjimas

Mažės mokinių patyčių,

Ugdysis mokyklos
bendruomenės narių kultūra,
formuosis sveikas požiūris į
aplinką ir save.

internetinio
puslapio
administratorius,
klasių vadovai,
socialinė
pedagogė,
skyriaus vedėja
Socialinė
pedagogė
Mokinių taryba
Sveikatos
priežiūros
specialistė,
socialinė
pedagogė, klasių
vadovai
Bibliotekininkė

Direktorė, visi
pedagogai,
dirbantys
pirmaeilėse
pareigose
Vaiko gerovės
komisija,
socialinė
pedagogė, klasių
vadovai,
mokytojai
Mokytojai

Intelektiniai

2017-04-12

Intelektiniai
, MK lėšos
Intelektiniai

Visus metus

Intelektiniai

Visus metus

Visus metus

Intelektiniai

2017- birželio
II sav.

Intelektiniai

Visus metus

Intelektiniai

Visus metus

mokykloje

iškylančios problemos,
konfliktai bus sprendžiami
nedelsiant

pagal sudarytą
planą

III. Reziumė
2016 metų veiklos plano įvertinimą atliks direktorės sudaryta darbo grupė. 2016 metų veiklos plano įvertinimo ataskaita bus pristatyta
Mokyklos tarybos posėdyje 2016 - 12 mėn.
___________________________________________
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