2019 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Strateginis tikslas. Siekti kokybiško ir darnaus ugdymo proceso.
1 tikslas. Gerinti ugdymo kokybę ir mokinių pasiekimus.
Uždaviniai
1. Mokykloje

Priemonė
1. Atlikti mokinių gabumų atpažinimo ir
įvertinimo tyrimą.

Vykdytojai
Pavaduotoja

mokinių ugdymo

2. Suburti gabių mokinių grupes pagal

Dalykų mokytojai

metodiką.

gabumų sritis.

sukurti Gabių

Laikas
2019 m.

Lėšos
Intelektiniai

grupė.

ugdymui
2019 m.

Intelektiniai

Administracija

konsultavimo sistemą.

2019 m.

gebėjimams ugdyti.
Intelektiniai

rugsėjis

4. Dalyvauti konkursuose ir rajoninėse

Administracija,

olimpiadose.

dalykų mokytojai

5. Sukurti gabių mokinių skatinimo

Metodinė taryba,

2019 m.

programą.

administracija

rugsėjis

2. Tobulinti

1. Metodinėse grupėse parengti mokinių

Metodinės grupės

2019 m.

mokinių

pažangos vertinimo aprašus, atsižvelgiant

įsivertinimo ir

į mokomųjų dalykų specifiką.

vertinimo

2. Kvalifikacijos kėlimo renginiai

metodiką.

mokyklos mokytojams.

Nuolat

Sudarytos sąlygos gabių
mokinių ugdymui.

Intelektiniai

Pagerės mokinių mokymosi
rezultatai.

Intelektiniai

2019 m.

Pagerės mokinių mokymosi
motyvacija.

Intelektiniai

rugsėjis - spalis

Administracija

Sudarytos sąlygos
išskirtiniams mokinių

sausio- kovo
mėn.

3. Mokykloje sukurti gabių mokinių

Laukiamas rezultatas
Identifikuota gabių mokinių

Sukurta efektyvi mokinių
vertinimo metodika.

Intelektiniai

90% mokyklos mokytojų
patobulins mokinių vertinimo
metodiką.

Uždaviniai

Priemonė
3. Sukurti elektroninę individualios

Vykdytojai
Administracija,

mokinio pažangos fiksavimo sistemą.

dalykų mokytojai,

Laikas
2019 m.

Lėšos
Intelektiniai

Laukiamas rezultatas
Pagerės mokinių individualios
pažangos fiksavimas

.

klasių vadovai
3. Individualizuoti 1. Atlikti tyrimą dėl individualių mokinių Pavaduotoja

2019 m.

ir diferencijuoti

mokymosi poreikių ir mokymo stilių

ugdymui

rugsėjis

ugdymo turinį.

nustatymo.

Metodinė taryba

2. Mokinių poreikiams pritaikyti

Dalykų mokytojai

2019 m.

pagrindinius ugdymo turinio elementus:

Metodinė taryba

rugsėjis

Intelektiniai

Parengiama išsami ataskaita
mokytojų tarybos posėdžiui.

Intelektiniai

50% mokinių pasieks geresnių
ugdymo rezultatų.

turinį, mokymo metodiką, vertinimą,

.

užduotis.
3. Popamokines veiklas, neformalųjį

Administracija,

ugdymą pritaikyti mokinių poreikiams.

mokytojai

I pusmetis

4. Gerinti pamokos mikroklimatą.

Mokytojai,

2019 m.

švietimo
pagalbos
mokiniui
specialistai

2019 m.

Intelektiniai

Intelektiniai

Pagerės mokinio ir mokytojo
pozityvaus dialogo galimybės.

2 tikslas. Ugdyti mokinių mokymosi ir asmenybines galias.
Uždaviniai

Priemonė

Vykdytojai

1. Identifikuoti elgesio ir emocijų

Klasių vadovai

1. Tobulinti

sutrikimų turinčių mokinių grupę.

komandinį darbą

2. Parengti planus jų elgesio korekcijai.

Klasių vadovai
Švietimo pagalbos

emocijų sutrikimų

specialistai

mokiniais.

2. Stiprinti ir

2019 m.

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Intelektiniai

Pagerės klasių mikroklimatas.

Intelektiniai

Pagerės psichologinių bei

spalio mėn.

su elgesio ir
turinčiais

Laikas

3. Parengti metodines rekomendacijas

Administracija,

mokytojams dirbantiems su šios grupės

švietimo pagalbos

mokiniais.

specialistai

4. Bendradarbiauti su Šakių PPT.

Administracija,

2019 m.
lapkričio mėn.

mokymosi problemų
sprendimas klasėse.

2019 m.

Intelektiniai

Pagerės ugdymo kokybė.

2019 m.

Intelektiniai

Suteikta pedagoginė ir

švietimo pagalbos

psichologinė pagalba

specialistai

mokiniams.

1. Mokykloje pradėti vykdyti

Klasių vadovai,

Specialiosios pedagogikos instituto

administracija,

Savižudybių prevencijos programą.

švietimo pagalbos

2019 m.

Intelektiniai

Gerės mokinių socialinė ir
emocinė branda.

specialistai

plėtoti patyčių,
smurto ir žalingų

2. Sukurti šios programos vykdymo

Administracija,

įpročių

modelį mokykloje.

VGK

prevencines

3. Vykdyti įvairias prevencines veiklas,

Administracija,

veiklas.

dalyvauti akcijose ir projektuose,

socialinė

mokykloje formuos mokinių

organizuoti renginius mokykloje.

pedagogė,

sveikos gyvensenos ir

mokinių taryba

atsparumo žalingiems

2019 m.

Intelektiniai

2019 m.

Intelektiniai

Rezultatyvi prevencinė veikla

įpročiams įgūdžius.

4. Bendradarbiauti su Šakių policijos

Administracija,

komisariatu.

socialinė

didės atsakomybės jausmas dėl

pedagogė,

netinkamų poelgių.

2019 m.

Intelektiniai

Mokiniai įgis teisinių žinių,

VGK
1.Atlikti mokinių gebėjimo mokytis

Pavaduotoja

kompetencijų tyrimą.

ugdymui

2019 m.

Intelektiniai

Padidės galimybės mokymo
žinias derinti su praktiniais
įgūdžiais.

3. Tobulinti
Bendrųjų
kompetencijų ir
gyvenimo įgūdžių
programų
integravimo į
ugdymo
turinį metodiką.

2. Parengti mokėjimo mokytis ir

Metodinė taryba

2019 m.

Intelektiniai

Bendrųjų gyvenimo įgūdžių programos

Sudarytos sąlygos efektyviam
programos vykdymui

integravimo modelį į mokomuosius
dalykus ir neformaliąją veiklą.
Pavaduotoja

technologijų kurso pamokų skirti

ugdymui,

žinias derinti su praktiniais

praktinei veiklai.

Dalykų mokytojai

įgūdžiais.

4. Mokykloje inicijuoti trumpalaikę
projektinę veiklą mokinių praktinių
įgūdžių gerinimui.

2019 m.

Intelektiniai

Padidės galimybės mokymo

3. 20% fizikos, chemijos, integruoto

3 tikslas. Modernizuoti edukacinę aplinką, pritaikant ją ugdymo pokyčiams ir mokinių poreikiams.
Uždaviniai

Priemonė

Vykdytojai

1. Įrengti pusvonę su

Direktorius

Laikas
2019 m.

lanksčiu dušo rageliu

1. Modernizuoti

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Savivaldybės

Įsteigta nauja ikimokyklinė

lėšos

grupė, kuri atitinka

tualeto-prausyklos

ikimokyklinio ugdymo

patalpoje.

poreikius mokykloje ir
2019 m.

tenkina bendruomenės

lėšos

lūkesčius.

2. Atlikti akustinio

priešmokyklinio

triukšmo iš aplinkos

ugdymo

matavimą.

edukacines

3. Gauti leidimą-higienos

aplinkas.

Pasą ikimokyklinei

ugdymo poreikius edukacinė

grupei.

erdvė.

4. Atlikti paruošiamuosius

Direktorius

Savivaldybės

ikimokyklinio ir

Ugdytiniams sukurta
Direktorius

2019 m.

Intelektiniai

Direktorius

2019 m.

Intelektiniai

Direktorius

2019 m.

MK lėšos

estetiška ir atitinkanti

darbus vaikų darželio
steigimui.
2. Atnaujinti

1.Atlikti mokyklos sporto salės

mokyklos sportinę remontą.
2. Atnaujinti mokyklos sporto
bazę.

mokinių sportinei veiklai.
Direktorius

2019 m.

MK lėšos

Direktorius

2019 m.

MK lėšos

inventorių.
3. Atnaujinti

1. Atnaujinti kompiuterius

mokyklos

kabinetuose.

Sudarytos sąlygos aktyviai

Uždaviniai

Priemonė

Vykdytojai

kompiuterių bazę.

2. Įsigyti naujų informacinių

Direktorius

technologinių mokymo priemonių.

Laikas
2019 m.

Lėšos

Laukiamas rezultatas

Lėšos kitoms

Sudarytos sąlygos

reikmėms,

rezultatyviam mokymui ir

rėmėjų lėšos

mokymuisi.

