Šiaulių sanatorinė mokykla
MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS
MOKYKLOS MISIJA – Ugdyti dorą, veržlų, atsakingą, mokantį bendrauti ir bendradarbiauti žmogų, pasirenkantį sveiką gyvenseną.
MOKYKLOS VIZIJA – Pagrindinė bendrojo lavinimo mokykla, sudaranti sąlygas ugdyti (-is) ir augti saugioje, sveikatą tausojančioje
aplinkoje, sveikatos problemų turintiems šalies vaikams.
MOKYKLOS VERTYBĖS – SVEIKATA, SĄŽININGUMAS, BENDRADARBIAVIMAS.
MOKYKLOS KONTEKSTAS
Ugdymo
programa

Mokslo
metai

Klasių
komplektų
skaičius

Mokinių
skaičius

Berniukai/ Savivaldybės
mergaitės

Praleistų
pamokų
skaičius 1
mokiniui

6
7
10

Sveikatos
sutrikimai
Judesio ir
padėties
sutrikimai/kitos
ligos
6/2
6/10

31
28
-

Neformalųjį
švietimą
pasirinkusių
skaičius
mokykloje/už
mokyklos ribų
10/2
10/7
16/16

Pradinis
ugdymas

2014-2015
2015-2016
2016-2017

1
1
2

11
9
15

6/5
5/4
6/9

5
5
5

Pagrindinio
ugdymo
pirmoji
pakopa
Pagrindinio
ugdymo
antroji
pakopa

2014-2015
2015-2016
2016-2017

4
5
3

49
57
54

19/30
22/35
24/30

16
13
17

15
18
28

56/3
36/16

50
58
-

40/7
48/33
43/25

2014-2015
2015-2016
2016-2017

2
3
2

28
34
32

10/18
13/21
8/24

11
11
11

13
14
12

30/3
32/3

97
52
-

19/3
29/10
27/12

Specialieji
ugdymosi
poreikiai

ĮSIVERTINIMAS. Bendruomenė fokus grupių pokalbių, mokinių pasiekimų ir duomenų analizės būdu pasirinko tobulinti 1.2.1. rodiklį

VEIKLOS PRIEMONĖS
I tikslas. Bendrųjų ir specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimas
Priemonė

Įgyvendinimo instrumentas

Atsakingi

01 1. Uždavinys. Atnaujinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką.
Mokytojų kvalifikacijos
Seminaras mokytojams,
L.Giedraitienė.
tobulinimo programos „Ugdymo
auklėtojams.
turinio pritaikymo galimybės
„Šiuolaikinio mokymo (si)
individualiai mokinio pažangai“
planavimas ir organizavimas
įgyvendinimas.
pamokoje“.
Kolegialus mokymasis
Seminaras "FOCUS ON THE
S.Rimeikytė.
diskutuojant, dalijantis mokinių
TEENAGERS: resources and
pažangos ir pasiekimų vertinimo
methods".
gerosios patirties pavyzdžiais.

Dalinimasis mokyklos gerąja
patirtimi su Latvijos Respublikos

Jelgavos 1-ąja pagrindine
internatine mokykla

Partneriai

Vertinimo kriterijus

Veiklos laikas,
vieta

Mokytojai,
auklėtojai

Išklausys tris seminarus. Įgytas
kompetencijas plėtos ugdymo
procese.

Mokinių atostogų
laiku.

Mokytojai,
auklėtojai.

Pasidalins gerąja patirtimi.

Metodinių dienų
metu pasidalins
seminaro
medžiaga su
mokyklos
mokytojais,
auklėtojais.
Metodinės dienos
vyks mokinių
atostogų metu.

Metodinės dienos:
1.Vertinimo įsivertinimo metodai.
2.Diferencijavimo ir
individualizavimo metodai.
Atviros pamokos, kuriose taikomi
inovatyvūs vertinimo ir
įsivertinimo metodai.

Kolegialaus
mokymosi darbo
grupė.

Mokytojai,
auklėtojai.

Metodinių dienų metu 75%
pedagogų pasidalins gerosios
patirties pavyzdžiais.

Mokytojai,
auklėtojai.

Administracija
.

Mokytojų, auklėtojų kvalifikacijos
kėlimas pagal individualius
poreikius.

Mokytojai,
auklėtojai.

Administracija
.

Išvyka į Jelgavos 1-ąją internatinę
pagrindinę mokyklą ,diskusija
„Pagalbos mokiniui teikimas“.

L.Giedraitienė.

Direktorės
pavaduotojai,
mokyklos
darbuotojai.

Kiekvienas mokytojas,
auklėtojas praves po atvirą
pamoką, klasės valandėlę,
kurioje taikys inovatyvius
vertinimo, įsivertinimo
metodus.
75% pedagogų dalyvaus
seminaruose, konferencijose ir
t.t., metodinių dienų metu
pasidalins informacija.
50% mokyklos darbuotojų
Latvijos mokykloje dalinsis
gerąja patirtimi.

Mokslo metai

Metodinės dienos.

2017 m. birželio
mėnuo.

Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo, įsivertinimo kriterijų
atnaujinimas, mokinio pasiekimų
kiekvienoje pamokoje fiksavimo ir
analizavimo sistemos kūrimas.

Atnaujinti mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo, įsivertinimo,
pasiekimų fiksavimo ir
analizavimo kreditinės sistemos
kriterijai.
Pedagogų tarybos posėdyje aptarta
mokinio asmeninės pažangos
fiksavimo ir analizavimo sistema.

Mokinių
pasiekimų ir
pažangos
vertinimo grupė.
L.Giedraitienė.

Dalykų
mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Pedagogai.

Atnaujinta sistema, informacija
paskelbta mokyklos
internetinėje svetainėje,
supažindinti mokinių tėvai.

2017 m. rugsėjo
mėnuo.

Mokytojai, auklėtojai (75%)
pasidalins sėkmingomis
pamokomis organizuojant
vertinimą ir įsivertinimą.

2017 m. gruodžio
mėnuo.

2. Uždavinys. Kokybės kultūra ugdyme grįstas bendradarbiavimas.
Bendruomenės susitarimas dėl
asmeninės mokinio pažangos
matavimo kriterijų.

Diskusija „Mokinio asmeninė
pažanga“.

Mokytojų, auklėtojų veiklos
įsivertinimas, analizavimas
lyginant su mokinių asmenine
pažanga, tikslų tobulinimuisi
kėlimas, planavimas.
Bendruomenės veiklos kokybės
įsivertinimas.

Savianalizės, pokalbiai su
vadovais.

1.2.1. Rodiklio giluminis
įsivertinimas.

Pedagogų tarybos posėdis „Veiklos
kokybės įsivertinimas“.

Mokinių
pasiekimų ir
pažangos
vertinimo darbo
grupė.
Administracija.

Mokytojai,
auklėtojai.

Sudaryti asmeninės
pažangos matavimo
kriterijai.

2017 m. kovo
mėnuo.

Mokytojai,
auklėtojai.

Metinės veiklos pokalbiai,
tikslų kitiems mokslo
metams išsikėlimas.

2017 m.birželio
mėnuo.

Įsivertinimo darbo
grupė.

Mokyklos
darbuotojai.

Atliktos mokinių, jų tėvų,
mokytojų apklausos.
Paruoštos rekomendacijos
mokyklos veiklos
tobulinimui, pakoreguota
1.2.1. rodiklio iliustracija.

2017 m. gegužės,
rugsėjo, gruodžio
mėnesiais.

Įsivertinimo darbo
grupė.

L.Giedraitienė.

Pranešimas pedagogų
tarybos posėdyje
informacijos pateikimas
mokyklos internetinėje
svetainėje.

2017 m. birželio
mėnuo.

Dalyvavimas Kokybės siekiančių
mokyklų klubo projekte,, Gera
mokykla: nuo geros prie
geresnės".

Dalyvavimas pavasarinėje ir
rudeninėje KSMK konferencijose.

L.Giedraitienė.

Įsivertinimo
darbo grupė.

Dalyvavimas konferencijose.
Pasidalinta Gerąja patirtimi
metodinių dienų metu.

2017 m. kovo,
lapkričio
mėnesiais.

Mokytojų dalykininkų ir klasių
vadovų, auklėtojų
bendradarbiavimas integruojant
dalykų, bendrųjų kompetencijų
ugdymo temas su klasių
neformaliomis veiklomis.

Bendrųjų kompetencijų vertinimo
kriterijų sukūrimas.

L.Giedraitienė.

Darbo grupė.

2017 m. kovo
mėnuo.

Bendrųjų kompetencijų
įsivertinimo/vertinimo kriterijų
aprobavimas.

Darbo grupių
vadovai.

Darbo grupių
nariai.

Sukurti bendrųjų
kompetencijų vertinimo
kriterijai, pristatyti
metodinėms
grupėms.
Aprobuoti kriterijai,
susitarta

Nepamokinių dienų organizavimas
integruojant ugdymo turinį.

Darbo grupių
vadovai.

Darbo grupės.

Suorganizuota 10
nepamokinių dienų.

Pagal UP

Sausio 13 minėjimas „Atmintis
gyva, nes liudija“, skirta Laisvės
gynėjų dienai paminėti.
Avangardinių rūbų šou „Mano
vidus atsispindi išorėje“.

I.Grabauskienė.

L.Šedienė.

2017 m. sausio 13
d.

R.Beniušienė.

ŠPRC Buitinių
paslaugų skyrius.

10 kl. mokiniai dalyvaus
miesto mokinių pilietinėje
iniciatyvoje „Laisvė“.
1-10 klasių mokiniai sukurs
avangardinių rūbų kolekcijas
ir jas pristatys mokyklos
bendruomenei.

Šaškių turnyras.

S.Burneckis.

Ugdysis loginį mąstymą,
kūrybiškumą, socialinius
įgūdžius.

2017 m. sausio 2
d.

Vakaronė, skirta Valentino dienai.

J.Petrauskienė.

Lavinsis kūrybiškumą,
vaidybinius gebėjimus.
Ugdysis pagarbą vienas
kitam, mokysis
nekonfliktiško bendravimo ir
bendradarbiavimo
bendraamžių grupėse.

2017 m. vasario
14 d.

A.Abromavičienė
, A.Navickienė.

dėl kriterijų naudojimo.

2017 m. sausio 27
d.

Užgavėnių šventė.

A.GreičiūnaitėRakickienė.

Z.Dargienė.

Išmoks naujų liaudies
žaidimų ir papročių.

2017 m. vasario
28 d.

„Kaziuko mugė“.

G.Gabšienė.

A.GreičiūnaitėRakickienė.

2017 m. kovo 3 d.

Posmai ir dainos, skirti Lietuvos
nepriklausomybės dienai paminėti
„Aš tikrai myliu Lietuvą“.

I.Grabauskienė.

A.GreičiūnaitėRakickienė,
L. Šedienė.

Plės žinias apie lietuvių
liaudies papročius,
tautodailę, mokysis
verslumo.
Ugdysis pilietiškumą,
patriotinius jausmus. Plėtos
meninę kompetenciją.

„Tylos stebuklinga versmė“
Tarptautinei triukšmo dienai
paminėti.

I.Grabauskienė.

A.GreičiūnaitėRakickienė,
GKK mokytojai.

2017 m. gegužės 9
d.

Viktorina, skirta Europos dienai.

G.Gabšienė.

S.Rimeikytė,
J.Petrauskienė.

Ugdysis sveiko gyvenimo
būdo kompetenciją. Atkreips
dėmesį į triukšmo poveikį
žmogaus sveikatai ir
aplinkai.
Rinks informaciją apie
Europos valstybes ir kalbas.
Išmoks perteikti
apibendrintą informaciją.

Tolerancijos savaitė.

V.Jakubauskienė.

L.Šedienė.

Skatins būti tolerantiškais ir
empatiškais.

2017 m. lapkričio
14-19 dienomis.

Advento renginių ciklas: advento
vainiko pynimas, advento popietė,
kalėdinių dovanų pakavimo ir
atvirukų gaminimo dirbtuvės,
akcija „Padovanok gerumą“.

V.Jakubauskienė.

J.Petrauskienė,
A.Abromavičienė
.

Mokiniai daugiau sužinos
apie Advento dvasinę
prasmę, Advento tradicijas,
pamąstys apie nuveiktus
darbus. Puoselės Advento ir
Kalėdų tradicijas savo
namuose, suvoks moralinę
šio laikotarpio esmę.

2017 m. gruodžio
mėnuo.

2017 m. kovo 10
d.

2017 m. gegužės 9
d.

Kalėdinė vakaronė (klasių
pasirodymai).

D.Stankaitienė.

A.Greičiūnaitė –
Rakickienė
Klasių auklėtojai.

Patirs gerą nuotaiką ir
teigiamas emocijas.
Mokiniai turės galimybę
pademonstruoti kūrybinius –
vaidybinius gebėjimus,
tobulės komunikacinė
kompetencija
bendruomenėje.

2017 m. gruodžio
22 d.

Koliažų paroda tarptautinei
nerūkymo dienai paminėti.

V.Jakubauskienė.

A.Abromavičienė
.

Sukurtais koliažais bus
papuošta mokyklos erdvė.

2017 m. lapkričio
17 d.

Žemės dienos paminėjimas.
Instaliacijų (skulptūrų parko)
kūrimas.

S.Burneckis.

D.Stankaitienė
A.Abromavičienė
.

Sukurtos instaliacijos papuoš
mokyklos lauko erdves,
atkreips dėmesį į gyvosios
gamtos išsaugojimą.

2017 m. kovo 20 –
balandžio 4 d.

Floristinių kilimų pleneras ir
paroda.

D.Stankaitienė.

Klasių auklėtojai.

Kiekviena klasė sukurs
floristinius reikalavimus
atitinkančią ir temą
atspindinčią kompoziciją.

2017 m. rugsėjo
mėnuo.

Vakaronė „Happy Halloween

I.Grabauskienė.

Mokinių
savivalda.

Ugdysis kūrybiškumą,
vaidybinius gebėjimus.
Mokiniai patirs gerų
emocijų.

2017 m. spalio 30
d.

Medžių puošimo šventė.

A.Navickienė.

Z. Jašinskienė,
G.Gabšienė.

2017 m. gruodžio
5 d.

Civilinės saugos stalo pratybos.

S.Dovydaitis.

Mokytojai,
auklėtojai,
personalas.

Kiekviena klasė savo
gamybos dekoracijomis
papuoš po medį, augantį
mokyklos teritorijoje.
Suorganizuotos stalo
pratybos mokiniams,
pedagoginiam, medicinos ir
techniniam personalui.

2017 m. spalio
mėnuo

3

Uždavinys. Sveikatos ir socialinių ugdymo programų įgyvendinimas.

Sveikatos programos integravimas
į bendrojo ugdymo veiklas
veiksmingai panaudojant BUP
valandas.

Sveikatos programos papildymas.

L.Giedraitienė.

Administracija,
mokytojai,
auklėtojai.

Įvesta privaloma sveikatos
ugdymo valanda.

2017 m. rugsėjo
mėnuo.

Sveikatos programos integravimas
su patyčių prevencijos programa.

I.Grabauskienė.

Administracija,
mokytojai,
auklėtojai.

Sudarytas integruojamųjų
temų planas.

2017 m. rugpjūčio
mėnuo.

Renginys tarptautinei stuburo
dienai paminėti

I.Grabauskienė.

GKK mokytojai,
ŠU studentai.

2017 m. spalio 17
d.

Rudens gėrybių paroda ir
sveikuoliškų gardumynų
degustacija.

Z.Jašinskienė.

A.Navickienė.

Mokiniai įgis daugiau žinių
ir praktinių mokėjimų apie
taisyklingą laikyseną ir
stuburo funkcijas.
Bus išrinkti taisyklingos
laikysenos dekados
nugalėtojai.
Bus surengta sveikuoliškų
gardumynų paroda, kurios
metu bendruomenė
susipažins su eksponatų
maistinėmis ir vaistinėmis
savybėmis.

Sporto, sveikatingumo diena.

R.Gudaitė-Fediuk.

E.Bakševičius
R.Raugas,
Klasių auklėtojai.

„Vandens purslai“.

R.Gudaitė-Fediuk,
E.Bakševičius,
R.Raugas.
R.Gudaitė-Fediuk,
E.Bakševičius,
R.Raugas.

„Judėkime muzikos ir šokio
ritmu“.

2017 m. spalio
mėnuo.

2017 m. birželio ir
rugsėjo mėnesiais.
Numatyta renginio
nuostatuose.

2017 m. balandžio
mėnuo.

Numatyta renginio
nuostatuose.

2017 m. gegužės
mėnuo.

Socialinių kompetencijų ugdymo
programos įdiegimas mokykloje.

Socialių kompetencijų ugdymas
klasių valandėlių metu.

I.Grabauskienė.

Auklėtojai,
mokytojai,
Mokymosi be sienų
darbo grupė.

Auklėtojai, klasių vadovai
sudarys socialinių
kompetencijų ugdymo
programą.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“.

I.Grabauskienė.

V.Jakubauskienė,
D.Kraskauskienė.

Spalvų savaitė.

D.Katkevičienė.

Klasių auklėtojai.

Akcija „Darom 2017“.

I.Grabauskienė.

G. Gabšienė
Mokinių savivalda.

Susitikimas su mokyklą
kuruojančiu nepilnamečių reikalų
inspektoriumi. Tema – „Mokinių
teisės, pareigos ir atsakomybė“.
Akcija „Išėjusiems pagerbti“
(tvarkome senąsias miesto kapines,
degame žvakeles ant apleistų kapų.

I.Grabauskienė.

Mokinių savivalda.

Mokiniai, kurdami
Draugystės dienoraštį,
ugdysis pagarbos,
tolerancijos, atsakomybės
vienas kitam jausmus.
Įvairiuose šaltiniuose
ieškos informacijos apie
spalvos reikšmę. Pristatys
mokyklos bendruomenei
paruoštą programėlę apie
vieną iš spalvų. Siūlys savo
idėjas spalvos pristatymui.
Kūrybiškai atliks paskirtas
užduotis, eksperimentuos.
Bendraus ir bendradarbiaus
su klasės draugais, ugdys
emocinį intelektą.
Sutvarkydami paskirtą
miesto plotą, išmoks gerbti
savo ir kitų darbą. Ugdysis
ekologišką požiūrį į gamtą.
Susipažins su įstatymais.
Ugdysis pareigos ir
atsakomybės jausmą.

I.Grabauskienė.

Klasių auklėtojai.

Prisimins Vėlinių
tradicijas. Savanoriška
veikla padės kitiems.

III mėnesio
trečiadienį vyks
klasės valandėlės
skirtos socialinių
kompetencijų
ugdymui.
2017 m. kovo 2026 dienomis.

2017 m. kovo 2024 dienomis.

2017 m. balandžio
mėnuo.
2017 m. rugsėjo 4
d.

2017 m. spalio 27
d.

Džentelmenų šou.

G.Gabšienė.

Klasių auklėtojai.

Uogienės diena – draugo dienai
paminėti.
Socialinių įgūdžių ugdymo
projektas „Įveikiame kartu“.

I.Grabauskienė.

Mokinių savivalda,
Klasių auklėtojai.
Klasių auklėtojai.

Mokytojų dienos paminėjimas.

D.Stankaitienė.

Z. Dargienė
A. Greičiūnaitė –
Rakickienė.

Mokslo metų užbaigimo šventė.

I.Grabauskienė.

Dešimtokų paskutinio skambučio
šventė.

E.Raudienė.

Grupių auklėtojos
A. Greičiūnaitė –
Rakickienė.
R.Beniušienė
Z. Dargienė
D. Stankaitienė
A. Greičiūnaitė –
Rakickienė.

Mokslo metų pradžios šventė.

I.Grabauskienė.

J.Staponkienė,
A.Abromavičienė.

Ugdysis socialines
kompetencijas, įsivertins.
Ugdysis socialines
kompetencijas, įsivertins.
Lavins mąstymą,
vaizduotę, ugdys emocijas,
gebėjimą įsijausti,
pasisemti iš knygų kalbinės
patirties, žinių. Mokysis
vertinti knygų veikėjų
poelgius.
Ugdys(is) socialines
kompetencijas.
Tęsiamos mokyklos
tradicijos. Tvirtės
bendruomeniškumo
jausmas ir tarpusavio
supratimas, pagarba
pedagogams.
Ugdytiniai parodys savo
meninius sugebėjimus,
patirs teigiamas emocijas.
Tęsiant mokyklos
tradicijas patirs gerą
nuotaiką, teigiamas
emocijas.

2017 m. spalio
mėnuo.
2017 m. lapkričio
29 d.
2017 m.

Tęsiant mokyklos
tradicijas patirs gerą
nuotaiką, teigiamas
emocijas.

2017 m. rugsėjo 1
d.

2017 m. spalio 5
d.

2017 m. gegužės
mėnesio pabaiga.
2017 m. gegužės
mėnesio pabaiga.

II tikslas. Efektyvios pagalbos mokiniui teikimas.
Priemonė

Įgyvendinimo instrumentas

Atsakingi

Partneriai

Vertinimo kriterijus

Veiklos laikas,
vieta

1. Uždavinys. Padidinti ir veiksmingai panaudoti resursus pagalbos mokantis teikimui.
Mokinio pagalbos specialistų
pagalbos mokytojams, auklėtojams
pažįstant mokinius organizavimas.

Informacijos apie mokinį
sisteminimas.

L.Giedraitienė.

Pagalbos mokiniui
specialistai.

Paruošta informacinė
medžiaga apie mokinio
poreikius, atnaujinama
atvykus mokiniui ir 2
kartus per m. m. ir
pateikiama pedagogams.

2017 m. rugsėjo ir
sausio mėnesiais
ir pagal poreikį.

Pagalbos mokiniui sistemos
mokykloje efektyvinimas.

D.Kraskauskienė.

Administracija,
mokytojai,
auklėtojai,
medicinos
personalas.

Parengta Poveikio
priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems
mokiniams tvarka.

2017 m. vasario
mėnuo.

Susitarimai dėl naujų mokinių
adaptacijos laikotarpių, pagalbos
adaptaciniu laikotarpiu mokiniams
teikimo.

Susirinkimas „Adaptaciniai
laikotarpiai ir pagalba mokiniui“.

D.Kraskauskienė.

Mokinių lankomumo mėnesio,
pusmečio analizės.

D.Kraskauskienė.

Susirinkimo metu susitarta
dėl mokinių adaptacijos
laikotarpių ir pagalbos
mokiniui teikimo
adaptacijos metu.
Lankomumo ataskaitų
analizavimas
administracijos
posėdžiuose.
Pokalbiai su mokiniais, jų
tėvais, globėjais.
Paskatinti geriausiai
lankantys mokyklą
mokiniai.

2017 m. spalio
mėnuo.

Mokinių lankomumo stebėsenos
vykdymas.

Administracija,
mokytojai,
auklėtojai,
medicinos
personalas.
Klasės vadovai,
administracija,
mokinių tėvai.

Pristatyti skatinimo
rezultatai. Pateiktos
rekomendacijos
bendruomenės narių
skatinimui.

2017 m. sausio ir
gegužės
mėnesiais.

Skatinimo sistemos įdiegimas.

Pranešimas pedagogų tarybos
posėdyje „Skatinimo rezultatai“.

Skatinimo darbo
grupė.

Klasių auklėtojai,
mokytojai.

Kiekvieno mėn.
antrą pirmadienį
Pagal poreikį
2017 m. sausio ir
gegužės
mėnesiais.

Mokėjimo mokytis kompetencijos
ugdymas.

Dalyvavimas projektinėse veiklose.

Klasių valandėlės, skirtos
Mokinio asmeninės pažangos
fiksavimui ir analizavimui.

I.Grabauskienė.

Klasių auklėtojai,
mokinių tėvai.

Vyks klasės valandėlės,
mokiniai vertins, įsivertins
savo veiklas.

Pirmą mėnesio
savaitę vyks
klasės valandėlės,
skirtos asmeninės
pažangos
fiksavimui ir
analizavimui.

Mokinio pasiekimų
apibendrinimas, mokinių
skatinimas vadovaujantis
skatinimo tvarka.

Skatinimo darbo
grupė.

Klasės vadovai,
Mokyklos taryba,
V.Norkus.

Mokslo metų pabaigos
šventėje apdovanoti
mokiniai ir mokyklos
darbuotojai.

2017 m. sausio ir
gegužės
mėnesiais.

Sukurti „Klasės mikroklimato
termometrą“.

Kolegialaus
mokymosi grupė.

Mokytojai,
auklėtojai.

2017 m. II
pusmetis.

Bendrųjų kompetencijų vertinimo
įsivertinimo kriterijų kūrimas.

Darbo grupė
kriterijų
sukūrimui.

Mokytojų,
auklėtojų
metodinės grupės.

Sukurta priemonė pamokos,
namų darbų ruošos metu
mokinių dėmesingumo,
aktyvumo,
bendradarbiavimo
kompetencijų vertinimui.
Sukurti kriterijai bendrųjų
kompetencijų vertinimui,
įsivertinimui, paruoštos
naudojimo rekomendacijos.

Problemų ir pasiūlymų dėžutė.

Kolegialaus
mokymosi grupė.

Klasės vadovai,
auklėtojai, klasės
mokiniai.

2017 m. II
pusmetis.

Namų darbų sąsiuvinis.

Kolegialaus
mokymosi grupė.

Klasės seniūnai ir
mokiniai, klasių
auklėtojai.

Projektas ,,Lietuvos miestai ir
miesteliai-herbų simbolika“.

V.Norkus.

Dalykų mokytojai.

Įtraukti mokinius į aktyvią
klasės valandėlių, renginių,
pamokų veiklą, problemų
sprendimą.
Mėnesio aptarimai.
Atsakomybė, socialinės
valandos už pagalbą
silpniau besimokantiems
mokiniams.
Mokysis bendradarbiauti,
rinkti informaciją, plėtos
dalykų žinias.

2017 m. kovo
mėnuo.

2017 m. II
pusmetis.

2017 m. vasariogegužės
mėnesiais.

Neformaliojo ugdymo formų plėtra.

eTwinning projektas Celestial
Bodies

S.Rimeikytė,
L.Bartašienė.

ÇAMLICA KIZ
ANADOLU
LİSESİ,
ÜSKÜDAR
Turkey.

Aktyvumas, pastangos
dalyvaujant projekte.
Dalykiniai gebėjimai.

2017 m. vasariogegužės
mėnesiais.

Nordplus Junior projektas NPJR2017/10162 - Shaping the future
in School.

S.Rimeikyė.

Dalykų mokytojai,
auklėtojai,
administracija.

2017-2019 metai.

Kūrybinių dirbtuvių įrengimas.

L.Giedraitienė.

Mokyklos
bendrakūros darbo
grupė.

Priims šiaurės šalių
mokinius mokykloje,
mokysis bendrauti ir
bendradarbiauti anglų
kalba. Įvykdys 33
mobilumus.
Bus įrengtos dirbtuvės ir
vyks molio terapijos
užsiėmimai.

Jumoristinių piešinių paroda „Iš
mokyklos mokinių gyvenimo“.

S.Burneckis.

G. Čerkauskienė.

Mokyklos bibliotekoje
veiks autorinė S.Burneckio
šaržų paroda.

2017 m.
balandžio 1 d.

J.Petrauskienė.

A. Abromavičienė,
D. Katkevičienė.

Miesto pradinių klasių
mokiniai plės žinias apie
lietuvių liaudies papročius,
tradicijas, parodys meninius
gebėjimus, kūrybiškumą
gamindami velykinius
akcentus.
Mokiniai išmoks įvairių
marginimo būdų.

2017 m.
balandžio 6 d.

Parodėlė veiks bibliotekoje.

2017 m.
balandžio 18 d.

RENGINIŲ CIKLAS „VELYKŲ
BELAUKIANT:
Velykinės dirbtuvėlės – parodėlė
Šiaulių miesto mokykloms

Margučių dažymo dirbtuvėlės.

A.Abromavičienė.

Velykinių margučių parodėlė.

A.Abromavičienė. G. Čerkauskienė.

2017 m.
balandžio 1 d.

2017 m.
balandžio 5 d.

Stendas, skirtas Motinos dienai.

V.Jakubauskienė.

A. Abromavičienė.

Talentų šou skirtas Motinos
dienai.

J.Staponkienė.

D.Čikun,
V. Jakubauskienė.

Popietė su humoro grupe
„Bildukas.

A.Navickienė.

Humoro grupe
„Bildukas.

Žibintų dirbtuvės/paroda.

J.Petrauskienė.

3-5 kl. dramos būrelio spektaklis.

Skaitymo gebėjimų tobulinimas Raiškaus skaitymo konkursas.
visose ugdymo srityse.

Ugdysis kūrybiškumą,
meilę ir pagarbą mamai,
močiutei, globėjai.
Mokinių artimieji turės
galimybę stebėti mokinių
pasiekimus.
Veiks kūrybinės teatro
dirbtuvės, kurių metu bus
kuriami teatro etiudai.
Mokiniai įvairiomis
priemonėmis kurs žibintus.

2017 m.
balandžio 17 d.

A.Abromavičienė.

Bus parodytas mokyklos
bendruomenei spektaklis.

2017 m. gegužės
12 d.

Lietuvių kalbos
mokytojai.

Ugdys meilę, pagarbą
knygai. Lavins mąstymą,
vaizduotę, ugdys emocijas,
gebėjimą įsijausti,
pasisemti iš knygų kalbinės
patirties, žinių, mokysis
vertinti knygų veikėjų
poelgius. Patirs skaitymo
džiaugsmą. Dalyvaus 15
mokinių.
80% mokytojų pamokų
metu skatins mokinius
skaityti tekstus, užduotis
garsiai.
Dalyvaus 40 mokinių, jie
susipažins su Šiaurės šalių
literatūra.

2017 balandžio
mėnuo.

Ugdys meilę, pagarbą
knygai. Patirs skaitymo
džiaugsmą.

2017 m. vasario 5
d.

Skaitymo gebėjimų ugdymas
dalykų pamokose.

V.Norkus.

Mokytojai,
auklėtojai.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

L.Navikienė,
A.Abromavičienė,
Z.Bilevičienė,
Z. Dargienė.
J.Staponkienė
D.Katkevičienė.

G.Čerkauskienė,
Lietuvių kalbos
mokytojai.

Skaitymo skatinimo projektas

G.Čerkauskienė.

2017 balandžio
mėnuo.
2017 m. gegužės
5 d.
2017 spalio
mėnuo.

Mokslo metai.

2017 lapkričio
mėnuo.

Vaikų knygos diena.

G.Čerkauskienė.

D.Katkevičienė,
J.Staponkienė.

Skaitymo medis “Augu
skaitydamas“.

L.Navikienė.

A.Abromavičienė,
J.Petrauskienė.

Edukacinis užsiėmimas „Aušros“
muziejuje ,,Tarpukario mokykla“
TAI JAU ĮVYKO?

A.Abromavičienė,
J.Petrauskienė.

Dailyraščio konkursas
„Plunksnelė“.
Mėgstamiausių mokyklos
bibliotekos knygų rinkimai.

G.Čerkauskienė.
G.Čerkauskienė.

Lietuvių kalbos
mokytojai.

Knyga iš seno lagamino.

G.Čerkauskienė.

L.Navikienė ,
A.Abromavičienė,
J.Petrauskienė.

Instaliacija
„Gyvos knygos“.

G.Čerkauskienė.

L.Navikienė ,
A.Abromavičienė,
J.Petrauskienė.

Ugdys meilę, pagarbą
knygai. Lavins mąstymą,
vaizduotę, ugdys emocijas,
gebėjimą įsijausti,
pasisemti iš knygų kalbinės
patirties, žinių, mokysis
vertinti knygų veikėjų
poelgius. Patirs skaitymo
džiaugsmą. Dalyvaus 40
mokinių.
Stebėjimas.
Atsiskaitymas už
perskaitytą knygą klasės
vadovui, auklėtojui.
Perskaitytų knygų
suvestinė.
Apdovanojimas – padėka
Aktyvumas, dalyvavimas
edukaciniame užsiėmime.

Komisijos vertinimas.
Apdovanojimas – padėka.
Aktyviausių bibliotekos
skaitytojų rinkimai.
Skelbiama mokyklos
internetinėje svetainėje.
Garsinis knygos skaitymas
(pasirenkant iš lagamino).
Dalyvaus 25 mokiniai.
Iš senų nurašytų knygų bus
kuriami svajonių
paveikslai. Komisija išrinks
gražiausius ir apdovanos.
Dalyvaus 25 mokiniai.

2017 m.
balandžio 4 d.

2017 m. II
pusmetis.

2017 m.
balandžio–
gegužės
mėnesiais.
2017 m. rugsėjis
mėnuo.
2017 m.
balandžio mėnuo.

2017 m. sausiogegužės
mėnesiais.
2017 m.
balandžio mėnuo.

Projektas
„Metų knygos rinkimai“

G.Čerkauskienė.

Lietuvių kalbos
mokytojai,
A.Abromavičienė.

Garsinis knygų skaitymas,
2017 m. gruodžio
geriausio knygų reklaminio mėnuo.
plakato rinkimas,
pristatymas. 5 aktyviausiųjų
dalyvių apdovanojimas.
2. Uždavinys. Plėtoti diferencijavimo ir individualizavimo metodų taikymą pamokose, klasių vadovų, auklėtojų veikloje.
Diferencijuotų, individualizuotų
užduočių mokiniams ruošimas.

Mokytojai paruoš
individualizuotų, diferencijuotų
užduočių.

Mokytojai.

Auklėtojai,
Administracija.

Atviros pamokos, klasių valandėlės
užsiėmimai kai taikomos
individualizuotos, diferencijuotos
užduotys stebėjimai, aptarimai.
Pedagogų tarybos posėdyje aptarti
sėkmingus diferencijavimo ir
individualizavimo atvejus.

Atviros pamokos.

Mokytojai.

Auklėtojai,
administracija.

Pedagogų tarybos posėdis.

L.Giedraitienė.

Kolegialaus
mokymosi darbo
grupė.

Internetiniame puslapyje talpinti
straipsnius, knygas vaikų ugdymo
tematika.

Informacijos apie
mokyklą
viešinimo darbo
grupė.

Atvirų durų dienos mokykloje.

Administracija.

Mokytojai,
auklėtojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
administracija.
Mokytojai,
auklėtojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai.

Mokytojai paruoš bent po
vieną individualizuotų,
diferencijuotų užduočių
rinkinį, pristatys jį pokalbio
su mokyklos administracija
metu.
Mokytojai praves po vieną
atvirą pamoką taikant
individualizuotas,
diferencijuotas užduotis.
Posėdyje bus aptarta
mokytojų patirtis, sėkmės
pavyzdžiai.

2017 m. vasario –
birželio
mėnesiais.

2017 m. rugsėjogruodžio
mėnesiais.

3. Uždavinys. Įtraukti tėvus į pagalbos mokantis teikimą.
Tėvų švietimo organizavimas.

Nuolat į mokyklos tinklalapį
įkeliami straipsniai, knygos,
publikacijos.

Mokslo metai.

Atvirų durų dienose lankysis
bent 40% mokinių tėvų, bus
paruošta po vieną paskaitą
mokinių tėvams.

2017 m. spalio ir
kovo mėnesiais.

Mokinių tėvų įtraukimas į
mokyklos veiklas.

Tradicinės šventės: Rugsėjo 1-oji,
Šv. Kalėdų vakaronė, mokslo
metų pabaiga.

2017 m. birželio 3
d.
2017 m. rugsėjo 1
d.
Mokyklos tarybos susirinkimai.
2017 m. gruodžio
22 d.
4. Uždavinys. Ugdyti sveikatą stiprinančio ir stuburą koreguojančio fizinio aktyvumo poreikį, lavinti kūno laikyseną, koordinaciją, motoriką, lavinti
judesių kultūrą.
Stebėti mokinių sveikatos raidą.
Atlikti mokinių matavimus dėl
K.Šivickienė.
GKK mokytojai, Atlikti matavimai.
2017 m. rugsėjo,
skoliozės.
sveikatos
sausio ir gegužės
priežiūros
mėnesiais.
specialistai.
Įvairinti rytinės mankštos
Sukurti rytinės mankštos vedimo
I.Grabauskienė.
Auklėtojai,
Sukurta mankštos vedimo
2017 m. gegužės
organizavimą.
rekomendacijas.
GKK mokytojai. tvarka.
– rugpjūčio
mėnesiais.
5. Uždavinys. Socialinių partnerių įtraukimas į pagalbos mokiniui teikimą.
Bendradarbiavimas su ŠU, ŠVK,
Bendri renginiai.
Administracija.
Pagal planą
l/d „Pušelė“ plėtojant pagalbos
teikimo būdus.
Ugdymo karjerai organizavimas
Ugdymo karjerai dienos
J.Staponkienė.
Aptars dienos įspūdžius.
2017 m. lapkričio
bendradarbiaujant su socialiniais
refleksija.
22 d.
partneriais.
6. Uždavinys. Mokinių iniciatyvų, tobulinant mokyklos aplinkas, įgyvendinimas.
Organizuoti Svajonių mokyklos
Konkursas „Svajonių mokykla“.
Aplinkos
Mokinių
Atrinkti
Konkursą skelbti
konkursą.
bendrakūros
savivalda Dailės 3 geriausi rašiniai ir 3 geriausi kovo 2 savaitę.
darbo grupė.
ir lietuvių
piešiniai 5-10 klasėse.
Darbų pristatymas
kalbos
Apdovanojimai-padėkomis ir
2017 m. kovo 13
mokytojai.
saldžiaisiais prizais.
d.
Įtraukti mokinius ir jų tėvus į
Įrengti lauko klasę vidiniame
Aplinkos
Mokyklos
Įrengta lauko klasė vidiniame
2017 m. gegužės
aplinkų kūrimo, įrengimo darbus.
mokyklos kieme.
bendrakūros
taryba.
mokyklos kieme.
mėnuo.
darbo grupė.
Įtraukti mokinių tėvus į
Mokyklos tarybos posėdis
Mokyklos taryba. Administracija, Mokyklos tarybos posėdyje
2017 m.
materialinių išteklių, lauko klasių
„Mokyklos aplinkų tobulinimas“.
bus susitarta dėl Svajonių
balandžio mėnuo.
mokyklos
įrengimui, paieškas.
mokyklos aplinkų kūrimo
bendrakūros
galimybių.
darbo grupė.
Administracija.

Mokytojai,
auklėtojai.

Dalyvaus visi mokiniai.
Mokslo metų pabaigos ir
pradžios šventėse- 60% tėvų.

7. Uždavinys. Įrengti kūrybines dirbtuves.
Organizuoti diskusiją, dėl patalpų
Kūrybinių dirbtuvių įrengimui,
tinkamumo.

Diskusija „Kūrybiškumo ugdymo
galimybės mokykloje“.

L.Giedraitienė.

Aplinkos
bendrakūros
darbo grupė,
mokymosi be
sienų darbo
grupė.

Išrinkta vieta kūrybinių
dirbtuvių įrengimui.

2017 m. kovo
mėnuo.

Kūrybinių dirbtuvių veiklos
organizavimas atsižvelgiant į
medicinos personalo
rekomendacijas.

Rekomendacijų dėl dirbtuvių
darbo organizavimo paruošimas.

K.Šivickienė.

Dailės
mokytoja,
auklėtojai.

Paruoštos rekomendacijos.

2017 m.
balandžio mėnuo.

III tikslas. Mokyklos materialinės bazės gerinimas.
Priemonė

Įgyvendinimo instrumentas

1. Uždavinys. Mokyklos internetinės svetainės atnaujinimas.
Nuolat atnaujinti svetainės
Informacijos apie mokyklos
duomenis.
pasiekimus viešinimas.

Ieškoti galimybių informacijos
apie mokyklą viešinimui.

Atsakingi

Partneriai

Vertinimo kriterijus

Skatinimo darbo
grupė.

S.Dovydaitis.

Nuolat ir periodiškai
atnaujinta informacija apie
mokyklos veiklas.

Informacijos apie mokyklos veiklas
pateikimas mokyklos TV.

S.Dovydaitis.

Mokyklos
bendruomenė.

Sudedamas reklaminis stendas.

A.Navickienė.

S.Dovydaitis.

Ne rečiau, kaip 1 kartą per
savaitę pateikiama
informacija apie mokyklą.
Sukurtas mobilus reklaminis
stendas.

Veiklos laikas,
vieta
I irII pusmečių,
metinių
pasiekimų
rezultatai
skelbiami
mokyklos
tinklalapyje
Mokslo metai

2017 m.
balandžio mėnuo.

Nuolatinis informacijos skleidimas
bendruomenėse, medicinos ir
mokymo įstaigose, prekybos
centruose vasario - rugpjūčio mėn.

A.Navickienė.

Viešinimo darbo
grupė, mokymosi be
sienų darbo grupė.

Atnaujinti informacinį lankstinuką.

S.Dovydaitis,
D.Kraskauskienė.

Administracija.

Puoduko su mokyklos logotipu
gamyba.
Įrengti TV prie baseino informacijai
apie mokyklą skelbti.

A.Navickienė.

G.Čerkauskienė,
G. Gabšienė.
Rėmėjai.

Straipsnis tinklapyje „Mano
sveikata“ apie mokyklos sėkmes
ugdant sveikatos problemų turinčius
vaikus.

D.Kraskauskienė.

GKK mokytojai,
medicinos
darbuotojai.

Kalėdiniai renginiai seniūnijose,
bendruomenėse ir globos namuose.

D.Kraskauskienė.

A.Abromavičienė,
A.GreičiūnaitėRakickienė.

Aplinkos
bendrakūros
darbo grupė.

Mokyklos
darbininkai,
Mokyklos taryba.

Įrengti suoliukai mokyklos
vidiniame kieme, fasadinėje
pusėje.

2017 m. gegužės
mėnuo.

Taisyklių naudojimosi virtuvėle,
savitvarkos kambariu sukūrimas.

Aplinkos
bendrakūros
darbo grupė.

Mokinių taryba,
auklėtojai, klasių
vadovai.

Sukurtos taisyklės,
supažindinti mokinių tėvai,
mokiniai, visa mokyklos
bendruomenė.

2017 m.
balandžio–
gegužės
mėnesiais

Šachmatų lentos mokyklos kieme
įrengimas.

S.Burneckis.

Darbininkas.

10 mokinių įtraukta į šachmatų
lentos įrengimą, pagamintos
figūros žaidimui.

2017 m. gegužės
mėnuo.

2. Uždavinys. Saugios, inovatyvios ugdymosi aplinkos kūrimas.
Mokyklos teritorijos
Mokyklos teritorijos sutvarkymas:
sutvarkymas.
lauko suolelių ir lauko klasių
įrengimas.

S.Dovydaitis.

Nuolatinis informacijos
skleidimas bendruomenėse,
medicinos ir mokymo
įstaigose, prekybos
centruose. Sukurti ir
pagaminti segtuvai su
mokyklos logotipu.
Atnaujinta informacija
lankstinuke apie mokyklą,
pagaminta 200 lankstinukų.
Bus pagaminta 40 puodukų.
Įrengtas TV, ne rečiau, kaip
1 kartą per savaitę
pateikiama informacija apie
mokyklą.

Surengti 3 spektakliai
bendruomenėse, seniūnijose
ar globos namuose.

2017 m. vasariokovo mėnesiais.

2017 m. vasario ir
gegužės mėnuo.
2017 m. gegužės
mėnuo.
2017 m. rugsėjo
mėnuo.

2017 m. vasariobirželio mėnesiais
ir 2017 m. spaliogruodžio
mėnesiais.
2017 m. gruodžio
mėnuo.

3.

Uždavinys. Aprūpinti IT priemonėmis ugdomąsias erdves.

Įrengti išmaniąją klasę.

Darbo Išmaniosios klasės kabinete
darbo tvarkos taisyklių sukūrimas.
Išmaniosios klasės įrengimas.

Internetinės prieigos ir darbo
vietų aprūpintų IT klasėse
įrengimas.

Klasių kabinetuose įrengti
projektoriai, darbo vieta aprūpinta IT.

Teigiamo
mikroklimato
kūrimo darbo
grupė.
L.Giedraitienė.

Mokinių taryba,
auklėtojai, klasių
vadovai.

L.Giedraitienė.

Elektrikas,
inžinierius
kompiuterininkas,
auklėtojai.

Elektrikas,
inžinierius
kompiuterininkas,
auklėtojai.

Sukurtos taisyklės,
supažindinti mokinių tėvai,
mokiniai, visa mokyklos
bendruomenė.
Įrengta klasė.

2017 m.
balandžio–
gegužės
mėnesiais.
2017 m. rugpjūčio
mėnuo.

Įrengtos 8 darbo vietos
aprūpintos IT.

2017 m. rugpjūčio
mėnuo.

__________________________________________________________

