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2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
2020 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo
programas.
1.1. Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
1.2. Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant kiekvieno
mokinio aukštesnių pasiekimų ir pažangos, įgyvendinant projektą „Gerinti mokinių
pasiekimus diegiant kokybės krepšelį“ 2020 m. (1 priedas).
2. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas.
2.1. Plėsti ir gerinti ugdymo(si) aplinkas gimnazijoje.
2.2. Atnaujinti mokinių poilsiui ir individualiam darbui skirtas aplinkas.
2.3. Tobulinti mokymą(si) virtualiose ugdymosi aplinkose.
3. Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę.
3.1. Tobulinti mokytojų, klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikaciją.
3.2. Plėtoti susitarimų kultūrą.

1. Tikslas. Įgyvendinti bendrąsias ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas
Uždaviniai

Veikla, priemonės

Data

Atsakingas

Vykdytojai

1.1. Ugdyti mokinių Įkurti ir organizuoti dviejų mokomųjų
bendrąsias ir
mokinių bendrovių veiklą.
dalykines
kompetencijas.
Organizuoti neformaliojo švietimo
pasiūlos ir paklausos atitikties tyrimą.

2020 m.

Ugdymo skyriaus
vedėjas

2020 m. kovas

Plėtoti bendrąsias kompetencijas per
neformalųjį švietimą ir gabių mokinių
ugdymą.

2020 m.

Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas
Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas

Analizuoti mokinio pasiekimų ir
pažangos sąsiuvinių veiksmingumą
mokinio ūgties matavimui.

2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Organizuoti mokomųjų dalykų
mokyklines olimpiadas.

2020 m.

Gerinti gimnazinių darbų kokybę,
padedant mokiniams pasirengti brandos
darbų atlikimui.

2020 m.
balandis

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, ugdymo
skyriaus vedėjas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Ugdyti mokinių kompetencijas
dalyvaujant projektinėse veiklose.

2020 m.

Ugdymo skyriaus
vedėjas

Rengti paraiškas naujiems tarptautiniams
ir nacionaliniams projektams.
Organizuoti mokinių praktikos savaites
miesto įstaigose.

2020 m.

Ugdymo skyriaus
vedėjas
Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas

Projektų
rengimo grupės
Profesijos
patarėjas

Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas

Mokinių seimas

Ugdyti mokinių socialines ir dalykines
kompetencijas projekte „Mokinysmokytojas“.

2020 m.
vasaris,
balandis,
spalis
2020 m.

Ekonomikos,
technologijų
mokytojai
Veiklos
įsivertinimo
grupė
Neformaliojo
švietimo būrelių
vadovai,
mokytojai
Veiklos kokybės
įsivertinimo
grupė
Metodinių
grupių vadovai,
dalykų
mokytojai
Metodinių
grupių vadovai,
dalykų
mokytojai
Projektų
rengimo grupės,
dalykų
mokytojai

Numatomi rezultatai
Veikia dvi-trys mokomosios mokinių
bendrovės.
Atlikto tyrimo duomenys naudojami
neformaliojo švietimo pasiūlai planuoti.
Neformaliojo švietimo būreliuose, klubuose
gimnazijoje dalyvauja 75 proc. mokinių.
90 proc. I-IV klasių mokinių kelia
mokymosi tikslus, reflektuoja asmeninius
pasiekimus, geba atlikti asmeninę SSGG
analizę.
Identifikuoti gabiausi mokiniai ir teikiama
kryptinga pedagoginė pagalba.
Parengta apie 20 reikalavimus atitinkančių
gimnazinių darbų, suorganizuota gimnazinių
darbų konferencija, įgyjamos brandos darbo
rengimo kompetencijos.
Tarptautiniai Erasmus + partnerysčių
projektai „Draugystės dienos“ (Lenkija,
Lietuva, Šiaurės Makedonija, Turkija),
„+Dalyvaujamoji demokratija + aktyvus
pilietiškumas“ ( Ispanija, Lietuva,
Portugalija) ir „Ugdymo karjerai sistemos
tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose“.
Parengtos 2 paraiškos naujiems
tarptautiniams ir nacionaliniams projektams.
Mokinių 2-5 dienų praktika ne mažiau kaip
10 miesto įstaigų, dalyvauja 15 proc.
mokinių.
15 mokinių-mokytojų moko 15 mokinių.

Rezultato
įgyvendinimas
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Uždaviniai

Veikla, priemonės

Data

Atsakingas

Vykdytojai

Numatomi rezultatai

Ugdyti mokinių socialines
kompetencijas, dalyvaujant DofE
programoje.
Išnaudoti SKU modelio socialinių veiklų
pasirinkimo galimybes.

2020 m.

Ugdymo skyriaus
vedėjas

DofE programos
vadovai

30 mokinių dalyvauja DofE programoje.

2020 m.

Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas

100 proc. I-II klasių mokinių savarankiškai
atlieka socialinę veiklą (20 val.)

Teikti sistemingą pedagoginę pagalbą III klasių nepatenkinamo pasiekimų lygio
mokiniams, organizuojant privalomas
lietuvių kalbos ir literatūros bei
matematikos konsultacijas.
Sukurti mokymosi pagalbos teikimo
mokiniui veiksmingumo vertinimo,
pamatavimo tvarkos aprašą.

2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Socialinė
pedagogė,
profesijos
patarėja, klasių
vadovai
Pagalbos
specialistai ir
dalykų
mokytojai

Rezultato
įgyvendinimas

50 proc. mokinių, dalyvaujančių
konsultacijose, pagerėja pasiekimai.

Skyrių vedėjai,
Direktoriaus įsakymu suburta darbo grupė ir
metodinių
parengtas pagalbos teikimo mokiniui
grupių vadovai,
veiksmingumo vertinimo, pamatavimo
pagalbos
tvarkos aprašas.
specialistai
1.2. Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio aukštesnių pasiekimų ir pažangos, įgyvendinant projektą „Gerinti mokinių pasiekimus diegiant
kokybės krepšelį“ 2020 m. (1 priedas)
2020 m.
1 pusm.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2. Tikslas. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas.
Uždaviniai
2.1 Plėsti ir gerinti
ugdymo(si)
aplinkas
gimnazijoje.

2.2 Atnaujinti
mokinių poilsiui
ir individualiam
darbui skirtas
aplinkas.
2.3 Tobulinti
mokymą(si)

Veikla, priemonės

Data

Atsakingas

Vykdytojai

Įrengti ugdymosi aplinkas naujojo
pastato rūsyje.
Įrengti vieną gamtos mokslų laboratoriją.

2020 m.

Direktorius

Ūkio dalies vedėjas

2020 m.

Direktorius

Įrengti daugiafunkcinį sporto aikštyną.

2020 m.

Direktorius

Atlikti kabinetų edukacinių aplinkų
patikrą.

2020 m.
vasaris

Renovuoti ekozoną.
Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą
mokinių kūrybinių, projektinių ir kt.
darbų spausdinimui.

2020 m.
2020 m.
sausis

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Ūkio dalies vedėjas,
kūno kultūros mokytojų
metodinė grupė
Skyrių vedėjai, mokytojų
metodinių grupių
vadovai
Ūkio dalies vedėjas
Ūkio dalies vedėjas

Organizuoti seminarą mokytojams, kaip
dirbti Google aplinkoje.

2020 m.
sausis

Direktoriaus
pavaduotojas

Dalykų mokytojai

Numatomi rezultatai
Įrengtos 3 ugdymosi aplinkos naujojo
pastato rūsyje.
Įrengta gamtos mokslų laboratorija.
Įrengtas sporto aikštynas gimnazijos
kieme.
Atlikta kabinetų edukacinių aplinkų
patikra, pateikti siūlymai aplinkų
turtinimui
Įrengta mokinių poilsio zona.
Įrengta kompiuterizuota darbo vieta
mokinių kūrybinių, projektinių ir kt.
darbų spausdinimui.
40 proc. mokytojų įgis/pagilins Google
aplinkos taikymo ugdymo procese

Rezultato
įgyvendinimas
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Uždaviniai

Veikla, priemonės

Data

virtualiose
ugdymosi
aplinkose.
Organizuoti mokytojų patirties sklaidą
„Kolega kolegai“, dalinantis patirtimi
apie ugdymosi procesą virtualiose
mokymosi aplinkose.

2020 m.
vasaris

Atsakingas
ugdymui,
ugdymo skyriaus
vedėjas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Vykdytojai

Numatomi rezultatai

Rezultato
įgyvendinimas

kompetencijas.

Ugdymo skyriaus
vedėjas, mokytojų
metodinių grupių
vadovai

Kiekvienos metodinės grupės 1-2
mokytojai dalinasi virtualių mokymosi
aplinkų funkcijomis.

3. Skatinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderystę.
Uždaviniai
1.1 Tobulinti
mokytojų,
klasės vadovų ir
pagalbos
mokiniui
specialistų
kvalifikaciją.

1.2 Plėtoti
susitarimų
kultūrą.

Veikla, priemonės

Data

Susitarti dėl gimnazijos kaip organizacijos
mokymosi tikslų.

2020 m.
sausis

Atnaujinti gimnazijos vadovų, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos
tobulinimo tvarkos aprašą.
Planuoti metodines valandas, skirtas
pedagogų kompetencijoms ugdyti.

2020 m.
1 pusm.

Vesti ir stebėti atviras pamokas pagal
sudarytą tvarkaraštį.

2020 m.
1 pusm.

Supažindinti mokytojus ir pagalbos mokiniui
specialistus su naujausia metodine,
vadybine, psichologine literatūra.
Organizuoti klasių vadovų patirties sklaidą
„Kolega kolegai“.

2020 m.

Organizuoti susitikimą su „Juventos“
progimnazijos administracija.

2020 m.
vasaris

Organizuoti gimnazijos vadovų ir mokytojų
diskusijas.

2020 m.

2020 m.

2020 m.
sausis

Atsakingas

Vykdytojai

Numatomi rezultatai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Ugdymo skyriaus
vedėjas

Ugdymo skyriaus
vedėjai, metodinių
grupių vadovai.
Darbo grupė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Neformaliojo
švietimo ir
pagalbos skyriaus
vedėjas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Skyrių vedėjai.

50 proc. visų kvalifikacijos tobulinimo
renginių atliepia organizacijos mokymosi
tikslus.
Atnaujintas gimnazijos vadovų, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
Patobulintos visų mokytojų profesinės
kompetencijos.

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ugdymo skyrių
vedėjai

Skyrių vedėjai,
metodinių grupių
vadovai
Bibliotekos
vedėjas
Klasės vadovų
poskyrio vedėjas,
klasių vadovai
Skyrių vedėjai

Kiekvienas mokytojas veda ir stebi bent
vieną atvirą pamoką, vyksta mokytojų
kolegialus mokymasis.
Organizuoti 2-3 su naujausios metodinės,
pedagoginės, dalykinės, vadybinės,
psichologinės literatūros pristatymai.
75 proc. klasių vadovų pagilina
komunikavimo, mokinio visuminio
pažinimo kompetencijas.
Suderintas 2020 m. projekto „Gerinti
mokinių pasiekimus diegiant kokybės
krepšelį“ bendrų veiklų įgyvendinimas
pagal 1 priedo planą.
Kartą per pusmetį vyksta gimnazijos
vadovų ir mokytojų diskusija (teminė ir/ar
probleminė).

Rezultato
įgyvendinimas
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Uždaviniai

Veikla, priemonės

Data

Atsakingas

Vykdytojai

Numatomi rezultatai
Metodinių grupių vadovų pasitarimuose
(kartą per mėnesį) aptariama gimnazijos
metodinė veikla ir numatomos veiklos. Per
vienerius metus suorganizuota bent viena
edukacinė išvyka metodinių grupių
vadovams.
Tyrimai, apklausos, diskusijos vykdomos
pagal veiklos kokybės įsivertinimo grupės
parengtą planą.

Skatinti mokytojų lyderystę.

2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Skyrių vedėjai,
metodinių grupių
vadovai

Organizuoti tyrimus, apklausas, diskusijas ir
jų analizes.

2020 m.

Ugdymo skyriaus
vedėjas

Gimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimo grupė

Aktyvinti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
įsitraukimą į mokinių pasiekimų ir pažangos
stebėseną ir aptarimą.

2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Neformaliojo
švietimo ir
pagalbos skyriaus
vedėjas, klasių
vadovai

60 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
stebi savo vaiko ūgtį jo pildomame
mokinio pasiekimų ir pažangos
sąsiuvinyje.
Visi dalykų mokytojai per individualius
susitikimus su mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais) aptaria mokinių pažangą,
analizuodami mokinių darbų aplankus.

Rezultato
įgyvendinimas

