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2018 M. VEIKLOS PLANAS

STRATEGINIS TIKSLAS. ,,UZtikinti visuomen€s poreikius tenkinandiq lvietimo, kulturos, sporto, sveikatos ir socialiniq paslaugq kokybg ir
ivairov{'.
1. Tikslas. Kokybi5kas Bendrqiq ugdlmo programq igryendinimas ugdant socialiai aktlwi4 ir kflrybing4 asmenybg:
1,1. Gerinti ugdymo kokybQ ir ugdant vaiku ktrrybiskum4 kelti mokiniq mokymosi mot'ryacijq.

Priemon€s Data Atsakinsas (-i) Kriteriiai
1.1.1 Pamokose taikomi ivairfls mokymo

metodai, skatinantys mokiniq
mokymo(si) motyvacij4, kfrybiSkum4.

Visus metus Mokytojai 1. Mokytojai pamokose taiko aktyvius ugdymo
metodus.

1.1.2. Tikslingai (atsiZvelgiant i mokiniq
poreikius) diferencijuojamas mokymo
turini.

Visus metus Mokytoiai 1. Vedant kurso kartojimo, ftvirtinimo pamokas,
mokiniams skiriamos diferencijuotos uZduotys,
diferenciiuoiami mokiniams skiriami namu darbai.

1.1.3. Pamokose integruojamas ugdymo
turinys.

Visus metus Pradinio ugdymo
mokyojai,
mokytojai
dalvkininkai

1. Per metus vesta bent 10 integruotq pamokq
pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose.

r.r.4. Inicijuojami pamokq, stebdtq pagal
taikom4 modeli ,,kolega kolegai",
aptarimai.

Bent kart4 per
pusmeti

Metodiniq grupiq
pirmininkai

1. Bent du mokytojq metodiniq grupiq posedZiai
skirti aptarti ugdymo kokybg, pasidalinti gerg6a

oedasosine oatirtimi.
1.1.5. Organizuojami dalykiniai renginiai,

ugdantys mokiniq kurybi5kum4.
Pagal
direktoriaus
patvirtint4
Bendramokykl
iniq renginiq
plana

Mokyojai 1. Kiekvien4 mokslo metq pusmeti
suorganizuoti bent 3 renginiai, kuriuose dalyvauja ne
maLiau kaip 80 proc. mokyklos mokiniq.

1.1.6. Organizuojamas ugdymas netradicineje
aplinkoje.

Visus metus Klasiq aukletojai,
mokyto.jai

1. Kiekvienai klasei - ne maZiau kaip 10 pamokq
uL. mokyklos ribq (bibliotekose, muziejuose,
virtualiose mokymo(si) aplinkose).



t.t.7 . Mokiniq individualios paZangos

stebej imas ir analizavimas.
Visus metus Klasiq aukletoiai 1. Kiekvieno mokinio individuali paLanga

detaliai aptarta lapkridio, balandZio men. pradZioje ir
pasibaigus I, II mokslo metq pusmediams pasibaigus
pusmediams.

2. Suorganizuoti bent du mokytojq, klasiq
aukletojq posedZiai, kuriuose aptartos mokiniq
mokymosi paZangumo kritimo prieZastys.

3. Kiekvienam mokiniui, kurio tarpiniai
mokymosi rezultatai neatitinka bendrosiose
programose numatyto patenkinamo Ziniq lygio, VGK
parengtas ir su mokiniq, mokinio tevais aptartas
oasalbos olanas.

1.1.8. Mokyklos veiklos isivertinimo
organizavimas IQES online platform4
pagal Nacionalines mokyklq vertinimo
agentDros pateikt4 anket4; pladiojo
mokyklos veiklos isivertinimo
organizavimas.

Lapkridio-gruo
dZio men.
Kovo-geguZes
mdn.

M. Malcevidius
L. Vidkute

1. Iki 2018 m. gruodZio pabaigos uLpildl,ta
NMVA mokyklos paZangos ir kokybes isivertinimo
anketa;

2. Iki 2018 m. birZelio 15 d. atliktas platusis
mokyklos veiklos isivertinim, kurio metu nustatlta
esamos mokyklos veiklos bUkle ir jos verte,
i5analizuota mokyklos paLutga ir jos tendencijos,
numatyta ir suplanuota paZangos strategija
ateinantiems metams.

1.1.9. Mokiniq uZimtumo pertraukq metu
or ganrzav imas, panaudoj ant i Smani4sias
grindis, stalo futbolo stalus, kit4
mokyklos inventoriq.

Iki vasario 16 I
d.

M. Malcevidius,
PrieSmokyklinio
ugdymo ir
pradiniq klasiq
mokytojq
metodines grupes

nirmininke

1. Parengtas priemoniq planas, kuri igyvendinus
sudarytos s4lygos mokiniams kokybi5kai, aktyviai ir
saugiai leisti laisv4 laik4 pertraukq metu tarp pamokq.

1.1.10. Mokytojq tarybos posedZiq
organizavimas

Sausio men.
GeguZes men.
BirZelio men.
Rugpjfdio
mdn.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

1. Suorganizuoti 3-4 Mokytojq tarybos
posedZiai, pateiktos analizes, si[lymai ir nutarimai
del mokyklos veiklos tobulinimo.



1.1.11 Bendruomenes nariq telkimas mokyklos
veiklai ir mokiniq ugdymo tobulinimui,
mokyklos kulturos puoselej imui :

Mokyklos tarybos posedZiai;
Atvirq durq dienos;
Renginiai;
Atsaivinta Tevu klubo veikla.

Visus metus K.Saltis
M. Malcevidius

1. Suorganizuota Atvirq durq diena, po 3 tevq
susirinkimus kiekvienoi e klasej e ;

2. Suorganizuota ne maLiau kaip viena
bendruomenes Svente;

3. Suorganizuoti ne maLiau kaip 2 tevq klubo
uZsiemimai.

I.t,t2. Informacijos apie mokyklos veikl4
sklaida.

Visus metus M. Malcevidius 1. Kiekvien4 savaitg mokyklos internetineje
svetainej e, mokyklos socialiniame tinkle,,Facebook"
skelbiamas bent vienas prane5imas apie mokyklos
veiklq.

2. Per 2018 m. apie mokykloje vykstandius
didesnius renginius, akcijas, kitas veiklas per metus
parengti bent 3 didesni straipsniai miesto irlar Salies

spaudoie.
1.1.13. Nuotolinio mokymo apra5o

koregavimas,,,Moodle" tvarkos apra5o
rengimas.

Iki geguZes 1 d. M. Malcevidius,
V. Vidkute
K. Saltis

1. Parengta aiSki, galiojandi4 istatyming bazg

atitinkanti nuotolinio mokymo organizavimo sistema;
2. Parengtas ,,Moodle" tvarkos apra5as;
3. Bendradarbiaujant su Siauliq miesto

savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir
sporto departamento Svietimo skyriumi parengtas

Y.
kreipimasis i Svietimo ir mokslo ministerij4 del
teisiniq dokumentq, reglamentuojandiq nuotolini
mokyma. i5ai5kinimo.

r.r.t4. Mokiniq, i5ejusiq mokyis i gimnazijas,
mokymo si r ezultatt4 i Sanalizavimas.

Pasibaigus I
pusmediui

Klasiq aukletojai,
i5leidg 8-okq laid4

1. Nustatltos mokymos
ptogtmnazijos mokiniams
tesiantiems usdvma simnazi

(ne)sekmes,,Sandoros"
i5ejus i kita mokykl4,
oie.

1.2. Kryptingas mokytojq kvalifikacijos tobulinimas, skatinant kolegialq griZtamaii rVSi ir pamokq stebdjim4.

Priemonds Data Atsakinsas Kriteriiai
1.2.r Mokytojq dalyvavimas kvalifikacijos

tobulinimo seminaruose.
Visus metus M. Malcevidius 1. 100 proc. mokytojq dalyvavo bent trijuose

kvalihkacijos tobulinimo seminaruose



t.2.2. Seminary organizavimas mokyklos
mokyojams.

Iki gruodZio 1

d.

M. Malcevidius 1. Suorganizuotas bent I bendras semrnaras
mokytojams del ugdymo turinio diferencijavimo,
mokinio asmenines oaZansos stebeiimo.

1.2.3. Respublikiniq konferencijq
organizavimas.

Visus metus Mokytoiai i. Suorganizuotos 3 konferencijos.

r.2.4. Vykdomas administracijos ugdomasis
konsultavimas (pamokq stebei ima)

Visus metus M.
K.

Malcevidius
Saltis

1. Bent vien4 kart4 per metus stebeta ir ivertinta
kiekvieno mokr,toio vedama pamoka.

t.2.5. Atvirq pamokq vedimas. Visus metus Mokyojai 1. Kiekvienas mokytojas per metus veda bent
viena atviranamoka.

1.3. Didinti kokybi5ko ugdymo prieinamum4 kasdiene ir nuotoline mokymosi forma besimokantiems mokiniams.

Priemon6s Data Atsakinsas Kriteriiai
1.3.1 Pedagogines, socialines pagalbos

teikimas ivairiu eebeiimu mokiniams.
Pagal poreikj M. Malcevidius,

D. Karaliene
1. Specialioji pedagogine pagalba teikiama ne

maLiaukaip 60 mokiniq, socialine - 50 mokinir+.
t.3.2. Vaiko gerovds komisijos veiklos

organizavimas pagal apsibreZtas
komisij os nariq funkcij as.

Visus metus M. Malcevidius,
A. Kairiene

1. Atnaujintas mokyklos mokiniq skatinimo ir
drausminimo tvarkos para5as.

2. VGK nariq ne rediau kaip 2 kartus per metus
(gruodZio men. ir geguZes men.) komisijai pristatyta
savo koordinuojamos srities situacija, supaZindinta
su atliktq tyrimq rezultatais, teikta siulymq;

3. Komisijos posedZiai ir kitos veiklos formos
organizuojamos vadovaujantis veiklos planu arba
pasal poreiki.

1.3.3. Dalykiniq konsultacijq organizavimas. Visus metus Mokyojai 1. Efektyviai i5naudojamos mokiniq ugdymosi
poreikiams skirto ugdymo valandos, sudaromos
s4lygos mokiniaims ugdytis pagal jq galias ir
poreikius.

r.3.4. Nuotolinio mokymo organizavimas,
stiprinant kontakt4 su nuotoliniu bldu
besimokandiais mokiniais.

Visus metus M. Malcevidius,
Mokytojai

1. Paskirti ir dirba nuotolinio mokymo
koordinatoriai;

2. Paskirtas mokytojas, nuolatos palaikantis
gyv1 kontakt4 (skambinantis) su nuotolinukais,
oadedantis iiems i5kilus mokvmosi sunkumams.

I .3.5. Neformalioj o ugdymo organizavimas. Pagal
neformalioio

M. Malcevidius,
mokwoiai

1. Neformaliojo ugdymo uZsiemimus lanko
daugiau kaip 100 mokiniu.



ugdymo
tvarkara5ti,
reneiniu plana

2. Renginiuose aktyviai dalyvauja apie 30 proc.
mokiniq.

r.3.6. Dalyvavimas olimpiado se, konkursuose,
varZybose.

Visus metus Mokytojai 1. Mokiniai dalyvavo 9 i5 10 Svietimo skyriaus
organizuotose olimpiadose ir varZybose.

t.3.7. Dalyvavimas NMPP. Pagal grafikq M. Malcevidius 1. 2, 4,6 ir 8 kl. mokiniai dalyvauja NMPP.
2. Mokiniq rezultatq vidurkis ne maZesnis uZ

Lietuvos mokiniu rezultatu vidurki.
I .3.8. Profesinio orientavimo paslaugq

teikimas progimnazijos mokiniams,
mokiniq tevams, mokytojq
konsultavimas.

Visus metus M. Malcevidius
S.

Sidorenko-TekuZe
E. Agrafenina

1. Kiekvien4 savaitg organizuojama bent viena
i5vyka, kita veikla progimnazijoje, susijusi su
profesiniu orientavimu;

2. Iki 2018 m. kovo men. mokykloje atnaujintas
ir mokiniq poreikiams pritaikyas profesinio
orientavimo ta5kas;

3. I kiekvienos klases klasiq aukletojq metinius
veiklos planus integruojamos ne maZiau kaip 4 val,
skirtos usdvmo kari erai Droqramos iswendinimui.

1.3.9. Dalyvavimas bent viename
tarptautinime proiekte.

Visus metus M. Malcevidius,
I. Urboniene

1. Projektinese veiklose dalyvauja 10 proc.
mokiniu.

1.3.10. UZimtumo organizavimas PUG, 1-4 kl.
mokiniams atostosu metu.

2 kartus per
metus

M. Malcevidius,
K. Saltis

1. Suorganizuotos bent 5 stovyklos atostogq
metu, parengtos programos.

1.3.11 Sudaromos s4lygos mokiniq uZimtumui
po pamokq.

Visus metus S. Sidorenko-
TekuZe
PUG mokytojos
padeieios

1. Mokykla igyvendina III PUG ugdymo
modeli;

2. Visus metus vykdoma 1-4 kl. mokiniq
pailgintos dienos grupes veikla.

2.Tikslas. Kataliki5kq vertybiq ugdymas ir sklaida.
2.l.Taikyti kataliki5kojo ugdymo sistemos elementus formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

Priemonds Data Atsakinpas Kriteriiai
2.1.1 Vertybinio ugdymo programos

igyvendinimas.

BalandZio
men. - geguZes

men.

V. Kruopis,
mokyojai

1. fgyvendinama KatalikiSkqjq vertybiq
ugdymo pro grama kulturiniq-paZintiniq dienq metu.
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2.T.2. Socialine veikla. Visus metus D. Su5kevidiene 1. Patobulinta socialines veiklos organizavimo
sistema.

2.t.3. KatalikiSkq mokyklq asociacijos
konferencij a (seminaras).

BalandZio
men.

Kun. T. Rudys 1. Per metus bent viena konferencija
(seminaras).

2.1.4. Edukaciniq aplinkq kurimas ir pletojimas. Visus metus S. Sidorenko-
TekuZe

1. frengta bent viena nauja religine edukacine
aplinka;

2. Parengtos Siuolaiki5kos KryZiaus kelio stotys
mokvklos vieSosiose erdvese.

2.1.5. Renginiq organizavimas. Pagal renginiq
plana

Kun. T. Rudys,
M. Malcevidius

1. Mokyklinius renginius organizuoja 20 proc.
mokiniu. dalyvauia ne maZiau 90 proc. mokiniu.

2.t.6. Dalyvavimas Lietuvos kataliki5kq
mokyklq asociacijos suvaZiavime-
seminare Bir5tone.

Sausio men. M. Malcevidius,
K. Saltis

1. Teikiami sillymai Lietuvos katalikiSkq
mokyklq asociacijos tarybai del katalikiSko ugdymo
organizavimo, sudarytas veiklq su kitomis
kataliki5komis mokvklomis olanas.

2.2.Dalyvauti miesto, Salies, tarptautiniuose projektuose, ugdant Evangelines vertybes.

Priemon6s Data Atsakinsas Kriteriiai
2.2.1 Rekolekcij q organizavrmas. Advento ir

Gavenios
laikotarpiu

V. Kruopis,
kun. T. Rudys

1. Suorganizuotos 2 rekolekcijos, kuriose
dalyvauja 90 proc. moky'tojq.

2.2.2. Stovyklos organizavimas. BirZelio men. M.
Malcevidius,
V. Kruopis

1. Dalyvauja 50 mokiniq.

2.2.3. Dalyvavimas pilierimlnluose Zygruose Russeio men. K.Saltis 1. Zysyie dalyvauia bent 15 5-8 kl. mokiniu.
2.2.4. Bendruomenes telkimas Visus metus M.

Malcevidius
1. Suorganizuoti bent 3 renginiai mokyklos

bendruomenei.

Plan4 parenge:
M. Malcevidius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


