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1. Švietimo Lietuvoje tikslai
Ilgalaikė Lietuvos švietimo strategija iki 2012 metų, kurią patvirtino Seimas numato tokius
pagrindinius švietimo Lietuvoje tikslus:
 Sukurti efektyvią ir darnią, atsakingu valdymu, taikliu finansavimu ir racionaliu išteklių
naudojimu pagrįstą švietimo sistemą.
 Išplėtoti tęstinę, mokymąsi visą gyvenimą laiduojančią ir visiems prieinamą, socialiai
teisingą švietimo sistemą.
 Laiduoti švietimo kokybę, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje
gyvenančio asmens poreikius.

2. Mokyklos vizija
Visagino Draugystės vidurinė mokykla – moderni, kompiuterizuota, atvira įvairiems ţinių
šaltiniams ir naujoms techninėms bei technologinėms ţinioms, kurių pagalba mokinys ruošiamas
gyventi nuolat besikeičiančioje visuomenėje, sukurianti demokratines, pagarbą asmeniui
laiduojančias sąlygas, plėtojanti asmens individualias prigimtines ir kūrybines galias bei gebėjimus,
padedanti mokiniui rinktis tinkamiausią polinkius, interesus ir sugebėjimus atliepiantį ugdymosi
kelią, suteikianti lygias galimybes įvairių poreikių ir gabumų mokiniams, organizuojanti suaugusiųjų
mokymą, mokykla.

3. Mokyklos misija


teikti kokybišką pradinį, pagrindinį bei vidurinį mokinių ir suaugusiųjų ugdymą;



uţtikrinti vienodas galimybes įgyti išsilavinimą visiems to pageidaujantiems mokiniams ir
suaugusiesiems;



kurti demokratišką ir saugią mokyklos atmosferą, formuoti aktyvias demokratines bei
pilietines mokinių nuostatas;



sudaryti sąlygas skleistis mokinio asmenybei, padėti įgyti bendruosius ir socialinius įgūdţius,
rengti juos mokymuisi visą gyvenimą;



propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei neigiamą poţiūrį į svaigalų, narkotinių bei
psichotropinių medţiagų vartojimą.
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Visagino DRAUGYSTĖS vidurinė mokykla

Bendrojo lavinimo
klasės

Bendrojo lavinimo
suaugusiųjų klasės

Pradinis išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

1 pav. Ugdymo kryptys ir įgyjamas išsilavinimas Draugystės vidurinėje mokykloje.
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4. Situacijos analizė
Draugystės vidurinės mokyklos privalumai:
-

gera geografinė padėtis – vienintelė mokykla, kurioje mokoma rusų kalba visame rajone;

-

mokykloje organizuojamas suaugusiųjų mokymas;

-

saugi mokyklos aplinka;

-

įrengta biblioteka – informacinis centras;

-

geri rezultatai miesto olimpiadose, projektinėje veikloje;

-

mokytojų kolektyvas, kuris nuolat kelia savo kompetenciją, imlus naujovėms;

-

patyrę, kvalifikuoti direktoriaus pavaduotojai;

-

gerai įrengti chemijos, fizikos ir informacinių technologijų kabinetai;

-

gera ugdymo kokybė;

-

didesnis dėmesys mokiniams ugdant juos neperpildytose klasėse;

-

mokyklos kompaktiškumas;

-

mokykla turi geras sporto sales.

Draugystės vidurinės mokyklos trūkumai:
-

nepakankamas pedagogų valstybinės kalbos mokėjimas;

-

mokinių skaičiaus maţėjimas;

-

augantis mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos, skaičius;

-

miesto visuomenėje susidariusi nelabai palanki mokyklai nuomonė apie ugdymo kokybę bei
rezultatus;

-

nevisiškai geras mikroklimatas mokytojų kolektyve dėl etatų maţinimo ir ateities
perspektyvų neaiškumo;

-

auganti gyventojų migracija, VTVPMC mokiniams mokama stipendija.

Palankios galimybės:
-

Visagine tik Draugystės vidurinėje mokykloje veikia bendrojo lavinimo 1-12 ir suaugusiųjų
klasės;

-

Draugystės vidurinėje mokykloje dirba turintys patirties, aukštos kvalifikacijos pedagogai,
todėl atsiranda galimybės diegti naujas ugdymo formas ir metodus, aktyvinti projektinę
veiklą, gauti papildomų lėšų, gerinti ugdymo procesą, darant jį šiuolaikiškesniu,
individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą;
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-

Dėl palankios geografinės padėties yra galimybė mokyklą paversti rajono kultūros ţidiniu,
savotišku centru ir taip labiau įtraukti mokinius bei jų tėvus į mokyklos gyvenimą;

-

Gerėjantys ugdymo rezultatai ir bendruomenės tarpusavio supratimas leidţia tobulinti
mokyklos įvaizdį, telkti mokyklos bendruomenę, ugdyti bendrumo, pasididţiavimo savo
mokykla jausmą;

-

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos geografinė padėtis, materialinė bazė leidţia didinti
mokinių saugumą, organizuoti uţdarus mokyklinius renginius, įvairinti popamokinę veiklą,
uţtikrinti mokinių uţimtumą, vesti prevencinę (narkotinių ir psichotropinių medţiagų
vartojimo) veiklą.

Pavojai:
-

Maţėjantis mokinių skaičius ir iš to kylantys pavojai – lėšų maţėjimas, mokytojų atleidimas,
mikroklimato pedagogų kolektyve blogėjimas;

-

Mokyklų tinklo pertvarkymo planai ir su tuo susijusi neaiški mokyklos perspektyva;

-

Didėjantis vaikų, paliktų be prieţiūros, skaičius, augantis nusikalstamumas, narkomanija;

-

Dėl nelygios konkurencijos maţėjantis mokinių skaičius.

5. Prioritetai
Atsiţvelgiant į mokyklos, miesto bendruomenės, Lietuvos švietimo poreikius, interesus
numatomi prioritetai - pirmenybės, suteikiamos svarbiausioms veiklos sritims:
1. Ugdymo metodų, orientuotų į mokinio amţių, taikymas.
2. Ugdymo turinio realus individualizavimas ir diferencijavimas.
3. Atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas.
4. Lankomumo gerinimas ir mokymosi motyvacijos stiprinimas.
5. Mokinių pasiekimų vertinimo sistemos kūrimas.
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6. Tikslai ir uţdaviniai
1.

Mokinių pilietiškumo ugdymas, mokytojų valstybinės kalbos mokėjimo ir

vartojimo per visų dalykų pamokas gerinimas.
-

visų dalykų pamokų metu kartu su nelietuviškais vadovėliais naudoti lietuviškas mokymo

priemones (vadovėlius, atlasus, pratybų sąsiuvinius, dalomąją medţiagą);
-

įpareigoti mokytojus tobulinti savo valstybinės kalbos mokėjimą, lankant bendravimo grupių

uţsiėmimus, savarankiškai mokantis.
-

organizuoti pagrindinių valstybinių švenčių minėjimą mokykloje;

- organizuoti renginių ciklą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui.
2.

Kokybiško ugdymo uţtikrinimas, sudarant lygias galimybes skirtingų poreikių ir

gabumų vaikams, optimizuojant mokymosi krūvius, gerinant lankomumą.
-

organizuoti ugdymo procesą, kad jis labiau atitiktų mokinių poreikius, maţintų mokinių

mokymosi krūvį;
-

diferencijuoti mokymą dirbant su gabiais, mokymo sunkumų turinčiais ir integruotai

besimokančiais spec. poreikių mokiniais;
-

tobulinti mokytojų kvalifikaciją, gerinti mokytojų dalijimąsi patirtimi ir bendradarbiavimą,

derinant mokinių mokymosi krūvius, skatinti platesnį informacinių technologijų ir netradicinių
ugdymo formų taikymą ugdymo procese;
-

kontroliuoti pamokų lankomumą, siekiant atskleisti nelankymo prieţastis, vykdyti pamokų

praleidinėjimo prevenciją.
3.

Mokinių, motyvuotų sveikai gyventi, ugdymas, sudarant sveikas ir saugias

mokymosi sąlygas.
-

tęsti tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimą;

- formuoti teisingą mokinių poţiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdţius;
-

vykdyti smurto, agresyvaus elgesio, supratimo apie riziką prevenciją;

-

kurti sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius,

galinčius sukelti ligas ir traumas.
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7. Mokiniai
Mokykloje 2008-09-01 d. duomenimis mokosi 503 mokiniai – 397 1-12 bendrojo lavinimo
mokyklos klasėse ir 106 8-12 suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklos klasėse.

Specialiųjų poreikių mokiniai
Mokyklose mokosi 22 (21 bendrojo lavinimo mokyklos klasėse ir 1 suaugusiųjų bendrojo
lavinimo mokyklos klasėse) specialiųjų poreikių mokiniai, su kuriais dirbama pagal modifikuotas ir
adaptuotas programas, integruojant juos į bendrojo lavinimo klases. 1 specialiųjų poreikių mokinys
(2 kl.) mokosi namuose pagal gydytojų rekomendacijas ir tėvams prašant.

Klasių komplektai

Klasė
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Iš viso

Klasių komplektų skaičius
1-12 bendrojo
Suaugusiųjų
Iš viso
lavinimo klasės ir
klasės ir mokinių komplektų
mokinių skaičius
skaičius
2 – 32 mokiniai
2
2 – 32 mokiniai
2
2 – 35 mokiniai
2
2 – 31 mokinys
2
2 – 36 mokiniai
2
2 – 34 mokiniai
2
1 – 24 mokiniai
1
1 – 31 mokinys
1
2 – 32 mokiniai
1 – 14 mokinių
3
2 – 41 mokiniai
1 – 26 mokiniai
3
1 – 25 mokiniai
1 – 24 mokiniai
2
2 – 44 mokiniai
1 – 42 mokiniai
3
21 – 397 mokiniai 4 – 106 mokiniai
25

_____________________
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8. Mokytojai
Mokytojo veikla:
-

uţtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

-

ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų
asmenybės galių plėtotę;

-

laikytis teisės norminių aktų, mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių
dokumentų;

-

tobulinti savo kvalifikaciją;

-

teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų;

-

nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

-

nuolat informuoti tėvus ar globėjus apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus.

9. Mokiniams teikiamos paslaugos
1. Suteikiama galimybė moksleiviams ugdytis, įgyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
2. Veikia 1 – 12 bendrojo lavinimo bei 8 – 12 suaugusiųjų bendrojo lavinimo klasės.
3. Uţklasinė veikla, būreliai, įvairių mokomųjų dalykų konsultacijos.
4. Specialiojo, socialinio pedagogų, psichologo, logopedo pagalba.
5. Pirmoji medicininė pagalba.
6. Galimybė naudotis sporto baze (stadionas, sporto salės, sporto kompleksas).
7. Valgykla. Organizuojamas nemokamas maitinimas visiems 1-4 kl. ir 5-12 klasių socialiai
remtiniems mokiniams.

10. Savivaldos institucijos
Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos bei finansavimo
klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėţtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką
vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo prieţiūrą. Savivaldos
institucijų įvairovę, jų kompetencijas ir sudarymo principus įteisina mokyklos nuostatai.
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Mokyklos taryba
Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,
mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Uţ savo veiklą mokyklos
taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokytojų taryba
Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo
klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, medicinos
darbuotojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvaujantys asmenys.

Mokinių parlamentas
Moksleivių klausimams spręsti mokykloje veikia mokinių savivaldos institucija – renkamas
parlamentas, mokyklos prezidentas.

11. Ryšiai su kitomis miesto švietimo įstaigomis
-

bendradarbiavimas su vaikų lopšeliais – darţeliais ,,Gintarėlis“ ir „Ąţuoliukas“.

-

bendradarbiavimas su Vaikų kūrybos namais.

-

dalinimasis gerąja patirtimi su visomis savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklomis.

12. Ugdymo procesas
Ugdymo proceso organizavimo tikslai ir uţdaviniai:
1. Tikslingas ugdymo turinio planavimas:
-

mokyklos ugdymo plano sudarymas panaudojant visas „Bendrojo lavinimo mokyklų
bendrųjų ugdymo planų“ galimybes;

-

ugdymo turinio atitiktis „Bendrojo lavinimo mokyklų bendrosioms programoms ir
išsilavinimo standartams“;

-

ugdymo turinio formavimas ir atnaujinimas atsiţvelgiant į mokyklos ugdymo tikslus,
besikeičiančios socialinės bei kultūrinės aplinkos lemiamus Lietuvos visuomenės poreikius,
Visagino bei mokyklos bendruomenės reikmes, individualius mokinių poreikius bei
interesus.
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2. Mokinio ţinių, įgūdţių ir gebėjimų ugdymas bei tobulinimas:
-

plėtoti mokinių poreikius tenkinančią ugdomąją veiklą;

-

dėmesys gabiems moksleiviams (mokinių dalyvavimas miesto, respublikos dalykinėse
olimpiadose, projektinėje veikloje, popamokinėje veikloje);

-

dėmesys

motyvacijos

stokojantiems

mokiniams

(mokyklos

nelankymo

prieţasčių

nustatymas, pamokų praleidinėjimo prevencija, profilaktinės komisijos veikla, aktyvesnis
klasių auklėtojų, pedagogų darbas su tėvais, kasdienė kontrolė).
3. Ugdymo proceso valdymas:
-

kontrolės sistemos tobulinimas;

-

vadybos tobulinimas.

4. Mokyklos veiklos įsivertinimas:
-

mokyklos vidinio audito vykdymas.

13. Ugdymo turinio dokumentai
-

Ankstyvojo uţsienio kalbos mokymo teminiai planai;

-

Mokomųjų dalykų teminiai planai;

-

Pasirenkamųjų dalykų programos;

-

Dalykų modulių programos;

-

Neformaliojo ugdymo programos;

-

Adaptuotos ir modifikuotos programos specialiųjų poreikių mokiniams.

14. Direkciniai pasitarimai 2009 – 2010 m. m.

Eil.
Nr.
1
1.

Veiklos turinys

Data

2
1. Asmens bylų, klasės dienynų pildymo tikrinimo
rezultatai.
2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymas, jų
integracija.
3. Neformaliojo ugdymo valandų pasiskirstymas
2009 – 2010 m. m.
4. Nusikaltimų prevencijos komisijos tvirtinimas ir
darbo gairių numatymas.

3
2008-09

Atsakingi asmenys
4
Pavaduotojai
A. Kakštienė
R. Petravičius
R. Petravičius
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5. Vidaus prieţiūros sistemos aptarimas, prioritetų
nustatymas.
6. Mokytojų dienos ir savivaldos dienos
organizavimo aptarimas.

1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
1. Prevencinio darbo sistemos mokykloje
aptarimas.
2. Pailgintos darbo dienos grupės vaikų lankomumas,
dienotvarkės vykdymas, dokumentacijos tvarkymas.
3. Penktokų adaptacijos programos eiga.
4. Pradinio ugdymo organizavimo klausimai.
5. Higieninių normų laikymosi, mokinių saugumo
uţtikrinimo aptarimas.
1. Krūvio maţinimo prieţiūros aptarimas
2. Signaliniai I trimestro ugdymo ir lankomumo
rezultatai 5-10 klasėse.
3. Neformaliojo ugdymo uţsiėmimų organizavimo
aptarimas.
4. Mokytojų atestacijos perspektyvinės programos
aptarimas.
5. Pasiruošimas mokytojų tarybos posėdţiui.
1. Integruotai besimokančių spec. poreikių
mokinių programų vykdymas.
2. 5-10 klasių dienynų ir mokymo namuose
dienynų pildymo patikros rezultatai.
4. 11-12 kl. mokinių pamokų lankomumo ir
mokymosi krūvio problemos, signaliniai I-ojo pusmečio
rezultatai.
5. Naujametinių renginių organizavimas, darbas
mokinių ţiemos atostogų metu.
1. Valstybinės kalbos vartojimas ugdymo procese.
2. Pilietinis mokinių ugdymas per įvairių dalykų
pamokas.
3. 11-12 kl. dienynų pildymo patikros rezultatai.
4. Nusikaltimų, smurto ir narkomanijos prevencijos
programos vykdymas.
1. Netradicinio renginio „Profesijų diena“ aptarimas.
2. Suaugusiųjų klasių mokinių paţangumas, pamokų
lankomumas.
3. Renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai, aptarimas.
1. Ugdymo diferencijavimas dalykinėje sistemoje ir
popamokinėje veikloje, darbas su gabiais mokiniais.
2. Valstybinių švenčių minėjimo, mokyklos,
valstybės ir tautos tradicijų puoselėjimo mokykloje
aptarimas.

R. Petravičius
Pavaduotojai

3
2009-10

2009-11

4
M. Ivanova,
Pavaduotojai
R. Petravičius

G. Roga
R. Petravičius
V. Šumanas
R. Petravičius
Pavaduotojai
Pavaduotojai
R. Petravičius

2009-12

Pavaduotojai
Spec. pedagogas
G. Roga
A. Kakštienė

2010-01

R. Petravičius
M. Lukšys
G. Roga
R. Petravičius
A. Kakštienė
M. Ivanova

2010-02

A. Kakštienė
A. Kakštienė
R. Petravičius

2010-03

Pavaduotojai
R. Petravičius
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1
8.

9.

10.

3. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymo
pasiekimai.

Pavaduotojai, spec.
pedagogas
Pavaduotojai, spec.
pedagogas

2
3
1. Pasiruošimo Brandos egzaminų, pagrindinio
2010-04
ugdymo patikrinimo organizavimui ir vykdymui eiga.
2. 12-ų klasių mokinių signalinių metinių ugdymo
rezultatų aptarimas.
3. Higieninių normų laikymosi, mokinių saugumo
uţtikrinimo grįţtamoji kontrolė.
4. Darbo su būsimaisiais pirmokais pasiekimai.
5. 10-tų klasių mokinių tyrimų pasirenkant tolimesnį
mokymosi kelią analizė.
1. 6-11 klasių mokinių signaliniai metiniai ugdymo ir 2010-05
lankomumo rezultatai.
2. Miesto ir respublikinių olimpiadų, rezultatų,
„Mokyklos šaunuolio“ organizavimo aptarimas.
3. Smurto prevencijos mėnesio renginių aptarimas.
4. Penktokų adaptacijos programos vykdymo
rezultatai.
5. Ugdymo plano ir veiklos programos 2010 – 2011
m. m. projekto svarstymas
1. Asmens bylų, klasės dienynų, papildomo ugdymo, 2010-06
mokymo namuose dienynų pildymo tikrinimo rezultatai.
2. Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo
patikrinimo organizavimo ir vykdymo aptarimas.
3. Mokymo priemonių, vadovėlių būklė.
4. Mokyklos remonto darbų numatymas ir
vykdymas.
______________________________

4
A. Kakštienė
A. Kakštienė
R. Petravičius
V. Šumanas
G. Roga
A. Kakštienė
Pavaduotojai
Pavaduotojai
M. Ivanova
G. Roga
Darbo grupių
vadovai
Pavaduotojai
A. Kakštienė
L. Chrečkova
V. Šumanas

15. Mokytojų tarybos posėdţiai 2009 – 2010 m. m.

Eil.
Nr.
1
1.

Pedagogų posėdţio tema

Data

Atsakingi
asmenys
4
R. Petravičius

2
3
1. Naujus mokslo metus pasitinkant – pasiekimai ir
2009-08-28
problemos, mokyklos veiklos prioritetai 2009 –
2010 m. m.
2. Ugdymo plano 2009 – 2010 m. m. svarstymas.
G. Roga
3. Mokinių, kuriems buvo paskirti papildomi
G. Roga
darbai, kėlimas į aukštesnę klasę.
______________________________________________________________________________
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2.

1
3.

4.

5.

6.

1. Tarpdalykiniai ryšiai ir mokytojų tarpusavio
bendradarbiavimas.
2. 5-10 klasių I trimestro ugdymo ir lankomumo
rezultatų aptarimas.
3. Pedagogų atestacijos perspektyvinės programos
2010 – 2012 m. svarstymas.

2009-12

Pavaduotojai
G. Roga
R. Petravičius

2
3
1. 1-4, 11-12 ir 8-12 suaugusiųjų kl. I pusmečio
2010-02
ugdymo ir lankomumo rezultatų aptarimas.
2. Darbo grupių 2010 – 2011 m. m. ugdymo plano ir
veiklos programos projektų rengimui sudarymas,
mokyklos veiklos prioritetų nustatymas.
3. Pasirengimas brandos egzaminams ir pasiekimų
patikrinimui, naujų egzaminų programų
įgyvendinimas.
1. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo, tėvų
2010-03
informavimo svarba ugdymo procese.
2. 5-10 klasių II trimestro ugdymo ir lankomumo
rezultatų aptarimas.
1. 1-5 klasių metinių ugdymo ir lankomumo rezultatų
2010-05
aptarimas, pradinio išsilavinimo paţymėjimų
išdavimas.
2. 10-12 kl. mokinių ugdymo rezultatai ir pasirengimas
brandos egzaminams bei PUPP.
1. 6-9,11 klasių metinių ugdymo ir lankomumo
2010-06
rezultatų aptarimas bei mokinių kėlimas į
aukštesnę klasę.
2. Ugdymo plano, veiklos programos ir pamokų
pasiskirstymo 2010 – 2011 m. m. projekto
svarstymas.
3. 8-11 suaugusiųjų klasių ugdymo rezultatų aptarimas
ir kėlimas į aukštesniąją klasę.\
_________________________________________

4
G. Roga,
A. Kakštienė
R. Petravičius
A. Kakštienė

Pavaduotojai
G. Roga
G. Roga
A. Kakštienė
A. Kakštienė
G. Roga
R. Petravičius

16. Administracinis organizacinis darbas 2009 – 2010 m. m.
Eil.
Nr.
1
1.

Pavadinimas
2
Ruošiantis naujiems mokslo metams
atlikti šiuos darbus:
- patvirtinti mokyklos ugdymo
planą 2009 – 2010 m. m.
- suderinti mokomųjų dalykų
ilgalaikius planus;

Data

Vykdytojas

Pastabos

3

4

5

R. Petravičius
Iki 2009-08-31
Pavaduotojai
Iki 2009-09-07

______________________________________________________________________________
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-

1
2.

3.

4.

5.

sukomplektuoti 1-12 klases;
sukomplektuoti pailgintos
darbo dienos grupę;
paskirstyti naujai atvykusius
mokinius į klases;

2
Sudaryti grafikus ir tvarkaraščius:
- pamokų tvarkaraštis pradinėms
klasėms;
- pagrindinės ir vidurinės
mokyklos, suaugusiųjų klasių
pamokų tvarkaraštis;
- mokytojų budėjimo mokykloje
grafiką;
- kontrolinių darbų pravedimo
grafiką;
- metodinio darbo paną;
- popamokinės veiklos planą;
- prevencinės veiklos planą;
- klasių auklėtojų veiklos
planus;
- neformaliojo ugdymo
uţsiėmimų tvarkaraštį.
Pravesti mokytojams ir mokyklos
darbuotojams:
- įvadinį saugumo technikos
instruktaţą;
- instruktaţą darbo vietose
naujiems darbuotojams.
Organizuoti šį darbą:
- direkcinius pasitarimus;
- mokyklos tarybos posėdţius;
- metodinės tarybos, metodinių
būrelių posėdţius;
- specialiojo ugdymo komisijos
pasitarimus;
- mokinių parlamento darbą.
Organizuoti valgyklos darbą:
- garantuoti kokybišką mitybą 112 klasių mokiniams;
- uţtikrinti nemokamą
maitinimą 1-4 kl. mokiniams
bei nemokamus pusryčius ir
pietus mokiniams iš materialiai
menkai aprūpintų šeimų

Iki 2009-09-01
Iki 2009-09-08
Nuolat

R. Petravičius
G. Roga
Pavaduotojai

3

4

Iki 2009-09-16

G. Roga

Iki 2009-09-30
Iki 2009-09-30

L. Jakubovskaja,
A. Kakštienė
G. Roga

Iki 2009-09-30

G. Roga

Iki 2009-09-30
Iki 2009-09-30
Iki 2009-09-30
Iki 2009-09-30

G. Roga
G. Roga
M. Ivanova
Pavaduotojai

Iki 2009-10-07

G. Roga

Iki 2009-09-17

V. Šumanas

Iki 2009-09-17

V. Šumanas

Pagal planą

R. Petravičius
M. Lukšys
G. Roga

5

A. Kakštienė
I. Steponėnienė
Per mokslo metus

O. Kanbekova
M. Ivanova
Klasių auklėtojai
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organizavimą.
Organizuoti knygų, mokymo
Pagal grafiką
L. Chrečkova
priemonių, pratybų sąsiuvinių
išdavimą 1- 12 kasių mokiniams
Paskiri atsakingus uţ kabinetus,
Iki 2009-09-30
R. Petravičius
klases, dirbtuves
________________________________

6.

7.

17. Darbas su mokyklos bendruomene 2009 – 2010 m. m.
Nr. PRIEMONĖS PAVADINIMAS

DATA

ATSAKINGAS

PASTABOS

I. DARBAS SU MOKINIAIS
1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

2
Klasių veikla pagal kiekvienos
klasės auklėtojo planą:
 klasės valandėlės;
 susitikimai su įdomiais
ţmonėmis;
 pokalbiai;
 popietės;
 klasės šventės;
 išvykos į gamtą;
 paţintinės ekskursijos;
 kino filmų, spektaklių,
muziejų lankymas;
 konkursai, sportinės
varţybos, ir kt.
5-10 kl. ir 11-12 kl. mokinių
susirinkimas
„Draugystės vid. mokyklos
prioritetai ir perspektyvos 2009
– 2010 m. m.“
Rinkimai į Mokyklos tarybą
Rinkimai į mokinių parlamentą

3
Per mokslo
metus

4
Klasių auklėtojai

Rugsėjis

R. Petravičius
G. Roga

Spalis
Spalis

10-12 kl. mokinių susirinkimas
„Brandos egzaminų ir PUPP
organizavimo naujovės“.
5-10 kl. mokinių susirinkimai
kiekvieno trimestro pabaigoje
,,Paţangumo ir pamokų
lankomumo rezultatai“
Mokinių popamokinė veikla
pagal atskirą popamokinių
renginių planą

Spalis

R. Petravičius
M. Ivanova,
I. Steponėnienė
A. Kakštienė

Per mokslo
metus

G. Roga

Per mokslo
metus

G. Roga,
A. Kakštienė

5
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8.

9.

Individualus darbas su
mokiniais nuolat
praleidinėjančiais pamokas
Darbas su mokiniais, drausmės
paţeidėjais

Reguliariai

Reguliariai

G. Roga,
A. Kakštienė,
M. Ivanova
M. Ivanova,
G. Roga,
A. Kakštienė

II. DARBAS SU TĖVAIS
1
9.

2
Mokinių tėvų susirinkimai

10. Mokytojų individualios
konsultacijos tėvams
11. Individualūs klasių auklėtojų
susitikimai su tėvais
12. Mokyklos 1-12 kl. tėvų
susirinkimas ,,Draugystės vid.
mokyklos ugdymo tikslai, uţdaviniai. Ugdymo proceso
organizavimo naujovės“
13. Darbas su mokyklos tėvų
komitetu
14. Tėvų konsultacijų diena

3
Kartą per
trimestrą
2 kartus per
mėn.
Esant reikalui

4
Klasių auklėtojai

Spalis

Administracija

Kartą per
trimestrą
Lapkritis
Vasaris

R. Petravičius

5

R. Petravičius
pavaduotojai
Klasių auklėtojai

Pavaduotojai

III. DARBAS SU MOKYTOJAIS
15. Mokytojų pasitarimai darbo
Kartą per
R. Petravičius
klausimais:
mėn.
G. Roga,
 klasių, papildomojo
A. Kakštienė,
ugdymo dienynų
Rugsėjis
pildymo taisyklės,
asmens bylų tvarkymas;
Rugsėjis
R. Petravičius
 saugaus darbo
instruktaţai;
Nuolat
Administracija
 LR vyriausybės, švietimo ir mokslo ministerijos,
Visagino švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus dokumentų
švietimo klausimais sklaida;
Geguţė,
A. Kakštienė
 instruktaţai įskaitų,
Birţelis
brandos egzaminų, mokymosi
pasiekimų organizavimo
vykdytojams;
16. Mokytojų tarybos posėdţiai
Kartą per
R. Petravičius
(pagal planą)
trimestrą
17. Paralelių klasių mokytojų
Kartą per
G. Roga,
______________________________________________________________________________
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mėn.
Pagal planą

pasitarimai ugdymo klausimais
18. Skatinti mokytojų dalyvavimą:
 miesto mokytojų metodinėje veikloje;
 kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.

A. Kakštienė
G. Roga,
A. Kakštienė

1
2
23. Inicijuoti mokytojus skleisti
savo gerąją patirtį, rengti
autorinius seminarus

3
4
Pagal
G. Roga
metodinės
tarybos
veiklos planą
___________________________________

5

18. Metodinės tarybos veiklos planas 2009 – 2010 m. m.
I. Metodinės veiklos prioritetai
1. Respublikos švietimo prioritetų, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
įgyvendinimas(1, 3, 5, 7, 9 kl.).
2. Kūrybingai dirbančių mokytojų patirties sklaida.
3. Naujų technologijų, inovacijų, aktyviųjų metodų diegimas ugdymo procese.
4. Mokymosi visą gyvenimą, kompetencijos ir veiklos įsivertinimo skatinimas.
.
II. Tikslai ir uţdaviniai
1. Metodinio darbo tobulinimas:


pagalba metodinėms grupėms įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias

programas;


vertingosios patirties perdavimas ir realizavimas;



pedagoginės ir profesinės (dalykinės) kompetencijos tobulinimas.

2. Ugdymo kokybės gerinimas:
3. taikant aktyvius mokymo metodus;
4. integruojant ir diferencijuojant ugdymo turinį;
5. pamokoje naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, informacijos baze;
6. sutelkti dėmesį į šiuolaikinės pamokos metodiką.
7. Mokinių mokymosi krūvio maţinimo darbai:


namų darbų skyrimo geroji patirtis;



,, išmokyti pamokoje“.

8. Pedagogų kūrybiškumo ir saviugdos skatinimas.
9. Mokytojų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimas.
______________________________________________________________________________
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10. Mokytojo profesijos autoriteto stiprinimas.

Metodinės tarybos veikla

Eil.

Veikla

Veiklos rezultatai

Vykdytojai

Laikas

Nr.
1

2
1. Metodinės veiklos prioritetų
nustatymas
2. Darbo plano aptarimas

3
Veiklos organizavimas
remiantis prioritetais
Veiklos
organizavimas
Glaudesnis metodinių
3. Metodinių grupių veiklos
koordinavimas
grupių
bendradarbiavimas
4. Metodinės tarybos posėdţiai Informacijos, naujovių
sklaida, darbų
numatymas

4
Administracija
Metodinė taryba
Metodinė taryba

5
Rugsėjis

Metodinė taryba

5. Atvirų pamokų, renginių
organizavimas ir aptarimas
(pagal grupių planus)
6. Mokytojų, dalyvavusių
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, dalijimasis
gerąja patirtimi
7. Metodinių grupių veiklos
įsivertinimas

Metodinės grupės
Metodinė taryba

Per
mokslo
metus
Kartą per
tris mėn.,
esant
reikalui
Pagal
grupės
planą
Per
mokslo
metus

8. Mokyklinių olimpiadų ir
konkursų organizavimas bei
dalyvavimas miesto
olimpiadose ir konkursuose

Gerosios patirties
sklaida

Metodinė taryba

Naujovių šalies
Metodinė taryba
švietimo sistemoje
Metodinės grupės
diegimas, panaudojimas ugdymo procese.
Individualios
Administracija
mokytojų veiklos
Metodinė taryba
tobulinimo galimybės Metodinės grupės
Sėkmingas
Metodinės grupės
dalyvavimas
olimpiadose ir
konkursuose
____________________

Rugsėjis

Mokslo
metų
pabaiga
Per
mokslo
metus

19. Projektinė veikla 2009 – 2010 m. m.
Eil.
Nr.
1

Projekto pavadinimas

Trukmė

Dalyviai

Vykdytojai

Lėšos

2

3

4

5

6

______________________________________________________________________________
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1.

,,Iškritusių iš mokyklos
mokinių grąţinimas“

20092011

8-9 kl.
mok.

A. Kakštienė,
M. Ivanova

2.

Tarptautinis projektas
,,Lietuva-Rusija. Mes kalbame
rusiškai“

20092010m

5-12 kl.

L. Chrečkova,
dalykų
mokytojai

1
3.

2
Tarptautinis projektas
,,Dainuoja Pabaltijo
baltarusiai“

3
20092010m

4
2-4 kl.,
1--11 kl.

5
I. Urbonavičienė

6
Tautinių
maţumų
departamentas

4.

Ekologijos diena
(pristatymas)
Projektas ,,Iš pradţių buvo
ţodis
Projektas ,,Velykos.
Miniatiūros ant kiaušinių“

2010 m
kovas
2010 m.
kovas
2010 m.
balandis

5-6 kl.
mok.
6,7,9 kl.
mok.
5 kl. mok.

N. Petrovič

Ţmoniškieji
ištekliai

2010 m.
2 mėn.
2010 m.
1mėn.
2010 m.
2 mėn.

10ab kl.

M. Šikil

8a kl.

V. Trapkevič

9-10 kl.
mokiniai

Lietuvių kalbos
Metodinė grupė

5.
6.

7.

Projektas ,,Ateities miestai“

8.

Projektas ,,Europos diena“

9.

,,Raštingiausias mokinys“

Visagino
savivaldybės,
ţmoniškieji
ištekliai
Fondas
,,Ruskij mir“,
Maskva

T. Charitonova
L. Manuškina, S.
Balickaja,
N. Starovoitova

Ţmoniškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmoniškieji
ištekliai

20. Tabako, alkoholio, psichotropinių medţiagų, narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencinių priemonių planas 2009 – 2010 m. m.
Eil.
Nr.
1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo
etapai, terminai
2
3
I. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Prevencinio darbo komisijos
Iki 09-10
tvirtinimas
Organizuoti ir kontroliuoti mokinių,
per mokslo metus
mokytojų, tėvų budėjimą pamokų,
pertraukų, mokyklos renginių metu
Dalyvauti savivaldybės soc. pedagogų per mokslo metus
metodinio būrelio veikloje
Dalyvauti mokyklos tarybos ir
mokinių parlamento veikloje
Interesantų ir svečių lankymosi
kontrolė, registracijos ţurnalo

per mokslo metus
per mokslo metus

Atsakingi

Lėšos

4

5

R. Petravičius
M. Ivanova
Direktoriaus
pavaduotojos,
M. Ivanova
M. Ivanova

Ţmogiškieji
ištekliai

I. Steponėnienė
M. Lukšys
M. Ivanova,
V. Šumanas,

Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
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budėtojai

pildymas
1.6.

1.7.

1
1.8.

Susipaţindinti su įsakymais,
nutarimais apie prevencinio darbo
organizavimą
Parašyti ir įgyvendinti vasaros poilsio
programą 7-10 kl. rizikos grupės
vaikams

Nuolat

M. Ivanova

Ţmogiškieji
ištekliai

Birţelio mėn.

M. Ivanova

Savivaldybės
biudţeto
lėšos

2
Nuolat palaikyti ryšius,
bendradarbiauti, su visuomeninėmis
organizacijomis, komisijomis,
veikiančiomis savivaldybėje

3
per mokslo metus

4
M. Ivanova

5
Ţmogiškieji
ištekliai

II. DUOMENŲ BANKO KAUPIMAS
2.1.

Organizuoti nemokamą mokinių
maitinimą

per mokslo metus

M. Ivanova

2.2.

Organizuoti duomenų apie rizikos
grupės vaikus kaupimą

per mokslo metus

M. Ivanova,
kl. auklėtojai

2.3.

Vykdyti narkomanijos prevencijos
informacinės bazės duomenų rinkimą

per mokslo metus

2.4.

Kl. auklėtojams nuolat teikti
narkomanijos prevencijos duomenis

per mokslo metus

2.5.

Nuolat kaupti duomenis apie smurto
prevenciją prieš vaikus

per mokslo metus

M. Ivanova,
L. Chrečkova,
L. Raigel
M. Ivanova,
L. Chrečkova,
L. Raigel
M. Ivanova,
L. Chrečkova,
L. Raigel
Direktoriaus
pavaduotojai,
kl. auklėtojai,
M. Ivanova

Savivaldybės
biudţeto
lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai

Vykdyti duomenų rinkimą apie
per mokslo metus
Ţmogiškieji
vaikus, kurie padarė teisės paţeidimus
ištekliai
ir pateko į Visagino policijos
komisariato Nepilnamečių reikalų
tarnybos akiratį
III. DARBAS SU VAIKAIS
3.1.
Organizuoti instruktaţus, kaip elgtis
2009 m. rugsėjis
Kl. auklėtojai,
Ţmogiškieji
mokykloje ir keliuose, mokyklos ir
M. Ivanova
ištekliai
miesto renginiuose
3.2.
Aptarti mokyklos nuostatus,
per mokslo metus Kl. auklėtojai,
Ţmogiškieji
savivaldybės administracijos,
M. Ivanova
ištekliai
mokyklos direktoriaus įsakymus dėl
rūkymo, alkoholinių gėrimų vartojimo
ir narkotikų platinimo mokyklos
teritorijoje draudimo
3.3.
Organizuoti savivaldos dieną
2009 spalio 5 d.
Mokinių
Ţmogiškieji
______________________________________________________________________________
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mokykloje

parlamentas,
mokyklos
taryba
M. Ivanova,
Kl. auklėtojai

ištekliai

M. Ivanova,
L. Chrečkova,
L. Manuškina.
4
Direktoriaus
pavaduotojos,
soc. pedagogė.
Direktoriaus
pavaduotojos
Soc. pedagogė

Ţmogiškieji
ištekliai

3.4.

Vykdyti individualų darbą su rizikos
grupės mokiniais

per mokslo metus

3.5.

Organizuoti diskusiją „Pamokų
nelankymas – mano ar mokyklos
problema“
2
Nuolat kontroliuoti daţnai
praleidinėjančius pamokas mokinius,
informuoti tėvus
Efektyviai įgyvendinti pamokų
lankomumo kontrolės sistemą.
Nuolat individualiai konsultuoti
mokinius, turinčius socialinių
problemų

2009 m. kovas

Dalyvauti mokiniams skirtuose
narkomanijos prevencijos renginiuose,
kuriuos organizuos savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
savivaldybės ir Respublikos
organizacijos (moksleiviai prieš
AIDS)
Vykdyti ekologinę akciją „Mes
kviečiame gyventi graţiau“
Veiksmo savaitė mokykloje

per mokslo metus

Soc. pedagogė,
Mokyklos
taryba,
Mokinių
parlamentas

Ţmogiškieji
ištekliai,
mokyklos
biudţeto
spec. lėšos

per mokslo metus
2010 m. kovo
mėn.

M. Ivanova
N. Čiučelienė
M. Ivanova,
kl. auklėtojai,
Mokinių
parlamentas

Akcija „Mėnuo be smurto prieš
vaikus“
Organizuoti mokinių fotografavimą
mokykloje ir apipavidalinti stendą
„Mes jais didţiuojamės“
Organizuoti aktyviausiems mokyklos
mokiniams ekskursiją po Lietuvą

2010 m. geguţės
mėn.
2009 m. rugsėjo
mėn.

M. Ivanova
klasės aukl.
M. Ivanova
N. Starovoitova

Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai,
mokyklos
biudţeto
spec. lėšos
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai

per mokslo metus

Soc. pedagogė
kl. auklėtojai

1
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3
Nuolat per
mokslo metus
per mokslo metus
per mokslo metus

Ţmogiškieji
ištekliai

5
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai

Mokyklos
biudţeto
spec. lėšos

IV. DARBAS SU MOKYTOJAIS
Organizuoti individualias
per mokslo metus
konsultacijas pedagogams, sprendţiant
mokinių soc. problemas
Kartu su klasės auklėtojais lankyti
per mokslo metus
mokinius namuose

Direktoriaus
Ţmogiškieji
pavaduotojai,
ištekliai
specialistai
4.2.
Soc. pedagogė, Ţmogiškieji
klasės
ištekliai
auklėtojai
4.3.
Dalyvauti klasės auklėtojų metodinės
per mokslo metus M. Ivanova
Ţmogiškieji
______________________________________________________________________________
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grupės veikloje
5.1.

5.2.
1
5.3.
5.4.
5.5.

ištekliai

V. DARBAS SU TĖVAIS
Organizuoti klasių tėvų susirinkimus
per mokslo metus
„Vaikų gyvenimo apsauga“, „Ugdymo
procesas mokykloje 2009 – 2010 m.
m.“, „Popamokinės veiklos
organizavimas 2009 – 2010 m. m.“
Nuolat individualiai konsultuoti tėvus per mokslo metus
soc. problemų klausimais
2
3
Organizuoti tėvų apklausą „Šeimos
per mokslo metus
soc. problemos“
Skatinti tėvų dalyvavimą mokinių
per mokslo metus
mokyklinėje ir nemokyklinėje veikloje
Skatinti tėvų dalyvavimą spec.
per mokslo metus
komisijos ir prevencijos komisijos
veikloje
________________

Soc. pedagogė

Ţmogiškieji
ištekliai

M. Ivanova

Ţmogiškieji
ištekliai
5
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai
Ţmogiškieji
ištekliai

4
M. Ivanova
M. Ivanova
M. Ivanova

21. Popamokinės veiklos planas 2009-2010 m. m.

Nr.

RENGINIAI

1.

MOKSLO ir ŢINIŲ diena.

2
3
4.

TEATRO diena (išvyka į Vilnių)
SPORTO diena
EUROPOS kalbų diena ,,Kalba – mūsų
turtas“”
Klasių renginiai (pagal klasių auklėtojų
planus)

5.

6.

MOKYTOJŲ DIENA. Savivaldos diena.

7.

PENKTOKŲ šventė

8.

PIRMOKĖLIŲ šventė

9.

Klasių renginiai (pagal klasių auklėtojų
planus)

DATA

ORGANIZATORIAI
IR DALYVIAI

RUGSĖJIS
Rugsėjo1d. Administracija,
M. Lukšys
II savaitė
1-4 kl. mokytojai
III savaitė 5-8 kl. mok., kūno k-ros mokyt.
Rugsėjo 25d I. Rešetnikova, V. Stepanova,
A. Ribokienė
Per mėnesį
Kl. auklėtojai

SPALIS
5 d.
Mokinių parlamentas,
Mokyklos taryba
IV savaitė 5ab kl., S. Macilevič,
V.Stepanova
III savaitė
1ab kl., V.Vinogradova,
I. Novickaja
per mėn.
Kl. auklėtojai

LAPKRITIS
______________________________________________________________________________
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10.
11.
12.
13
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Pasaulinė jaunimo diena.
VIENUOLIKTOKŲ šventė
Šventė,,RUDENS KOLEIDESKOPAS”
PRADINĖS mokyklos renginių savaitė.
(pagal atskirą planą)
Tarptautinė TOLERANCIJOS diena
MANDAGUMO diena mokykloje
Lietuvos KARIUOMENĖS dienos
minėjimas
Klasių renginiai (pagal kl. auklėtojų planus)
Kova prieš AIDS. Mokyklos Ir mieswto
renginiai.
GAMTOS mokslų dienom renginiai
SPEKTAKLIS ,,Dvylika mėnesių”
Tradicinė KALĖDINĖ MUGĖ
KALĖDINIAI IR NAUJAMETINIAI
renginiai (pagal atskirą planą)

II savaitė

Mokyklos taryba, 11-os kl.

IIsavaitė
III savaitė

IV savaitė

T. Mankevič, N. Furašova
A. Bals, P. Makarova,
Mokytojų metodinė grupė
Mokinių parlamentas,
I. Steponėnienė
Istorijos mokytojai, 10-12 kl.

per mėn.

Kl. auklėtojai

III savaitė

GRUODIS
I savaitė
7-11kl. M.Lukšys
I savitė
II savaitė
II savaitė

5-11 kl. mok. L. Pavliuk
4b kl., P. Makarova
N. Čiučelienė,
I. Urbonavičienė
Gruodţio16- Org. grupė, kl. auklėtojai
18d.
SAUSIS

21.

LAISVĖS gynėjų dienos minėjimas

13d.

22.
23.

SPORTO DIENA
Meninio skaitymo KONKURSAS (lietuvių
kalba)
MATEMATIKŲ dienos renginiai
Klasių renginiai (pagal kl. aukl. planus)

II savaitė
III savaitė

24.
25.

IV savaitė
per mėn.

Kl. auklėtojai, istorijos
mokytojai
1-4 kl. mok., mokytojai
Lietuvių kalbos mokytojai
5-12 kl.
Matematikų metodinė grupė
Kl. auklėtojai

VASARIS
I savaitė
M. Lukšys,11-12 klasės

26.

SUSITIKIMAS su buvusiais abiturientais.

27.
28.

30.

LITUANISTŲ dienos renginiai
Lietuvos VALSTYBĖS ATKŪRIMO
dienos minėjimas
RENGINIAI, skirti Šv. Valentino dienai.
,,Odė meilei“
Abiturientų ŠIMTADIENIS

IV savaitė

31.

Klasių renginiai (pagal savo planus)

per mėn.

32.

Renginys ,,PAGARBA MOTERIAI“

KOVAS
I savaitė
M-klos taryba, org. grupė

29.

II savaitė
15d.
III savaitė

Istorijos ir lietuvių klb.
metodinės grupės
Org. grupė,
mokinių parlamentas
M. Lukšys, 11-12kl.,kl.
auklėtojai
Kl. auklėtojai

______________________________________________________________________________
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33.

PILIETINIO ugdymo renginiai ,,Lietuvos
Respublika 1990 – 2009 m.“.

34.
35.
36.

SOCIALINIŲ mokslų diena
Ekologinė šventė 5-6 kl. mokiniams
KARJEROS DIENA

37.

Tarptautinis matematikų
konkursas,,KENGŪRA-2010“
Klasių renginiai (pagal kl. planus)

38.

Vasariokovo mėn.
(pagal
atskirą
planą)
III savaitė
III savaitė
19d.

Kl. auklėtojai, istorijos
mokytojai

IV savaitė

1-12 kl. mok., matematikos
mokytojai
Kl. auklėtojai

per mėn.

8-12kl.mok., R. Svetličnaja
5-6 kl. mok., N. Petrovič
Administracija, org. grupė

BALANDIS
I savaitė.
B-kos vedėja, kl. auklėtojai
muzikos mokytojai
III savaitė
2-4; 5-11 kl., V. Stepanova
per. mėn.
Kl. auklėtojai

39.

VAIKŲ KNYGOS diena

40.
41.

UŢSIENIO KALBŲ dienos renginiai
Klasių renginiai (pagal kl. planą)

42.
43.

Europos diena.
PASKUTINIO skambučio šventė.

GEGUŢĖ
I savaitė
28 d.
Mokyklos taryba,11kl.

44.

Šventė „„MOKYKLOS ŠAUNUOLIAI“

IV savaitė

Org. grupė, Mokyklos taryba

45.

IV savaitė

Org. grupė,1-5 klasių auklėtojai

IV savaitė

47.

1-5 klasių mokslo metų pabaigos šventė
,,VALIO, VASARA!”
Tradicinė KETVIRTOKŲ šventė ,,Štai ir
prabėgo metai“
SPORTO DIENA

III savaitė

48.

Klasių renginiai (pagal klasės planą)

per mėn.

IV –tų kl. mokytojos ir
mokiniai
K-no k-ros mokytojai, 8-11kl.,
slaugytoja
Kl. auklėtojai

46.

49.
50.
51.

BIRŢELIS
Mokslo metų pabaigos šventė ,,VALIO,
11 d.
ATOSTOGOS!“
DEŠIMTOKŲ šventė
10 d.
IŠLEISTUVIŲ vakaras
IV savaitė
___________________

!
Kl. auklėtojai, mokytojai
Kl. auklėtojai
Kl. auklėtojai

22. Mokinių profesinis orientavimas 2009 – 2010 m. m.
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
1
2
2.
Konsultacijos dėl individualiųjų ugdymo planų
sudarymo, siejant juos su būsimąja profesija

Data
3
Rugsėjis

Dalyviai

Vykdytojai

4
11-12 kl.
mokiniai

5
A. Kakštienė,
L. Manuškina,
A. Legeikienė,
______________________________________________________________________________
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1
3.

2
Konsultacija 12-tų klasių mokiniams „Ką
reikia ţinoti renkantis studijas ir būsimąją
profesiją“
Konsultacija mokiniams „Stojamųjų balų
skaičiavimo metodika“
Psichologinis mokinių gebėjimų, įgūdţių
tyrimas „Kuri profesija man tiktų?“
Konsultacija 10 kl. mokiniams ir jų tėvams
„Individualiųjų ugdymo planų sudarymas.
Bendriniai ir išplėstiniai dalykų mokymosi
kursai“
Ekskursijos į įmones, įstaigas

4.
5.
6.

7.

3
Spalis

4
12 kl.
mokiniai

Gruodis

11-12 kl.
mokiniai
10, 12 kl.
mokiniai
10 kl.
mokiniai ir
tėvai

Sausis
Kovas –
balandis

Mokslo
metai

S. Zherlitsyna
5
S. Popova,
A. Patašova,
N. Triševskaja
S. Popova
A. Patašova
N. Triševskaja
A. Kakštienė

Klasių
auklėtojai,
S. Popova
A. Patašova

7-11 kl.
mokiniai

____________________________________

23. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos
veiklos planas 2009 – 2010 m. m.
I. Veiklos sritis
Pagrindinė specialiosios komisijos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir
tėvams.
II. Uţdaviniai:
 Formuoti teisinga mokytojų nuostatą vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ţinias.
 Uţtikrinti visiems specialiųjų poreikių mokiniams demokratinį lygių galimybių ugdymą
sudarant sąlygas individualiam, asmens gebėjimus atitinkančiam mokymui.
 Bendradarbiauti su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiu vaiku, jo tėvais ar globėjais
(rūpintojais), jį ugdančiais pedagogais, klasės auklėtoju, kartais kitomis institucijomis.
Eil.
Nr.
1
1.

Turinys

Data

Atsakingi

2
Pakeisti mokyklos specialiojo ugdymo
komisijos nuostatus.
Organizuoti komisijos posėdţius.

3
4
2009 m. rugsėjo
Komisijos
mėn.
pirmininkė
2.
Ne rečiau kaip 3
Komisijos
kartus per metus
pirmininkė
ir esant poreikiui.
3.
Sudaryti Mokyklos specialiosios komisijos
2009 m. rugsėjo
Komisijos
posėdţių grafiką mokslo metams.
mėn.
pirmininkė
______________________________________________________________________________
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Atlikti vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų,
pradinį vertinimą ir pildyti paţymą dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio
vertinimo
Konsultuoti pedagogus, kurių klasėse yra vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių
Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir teikti
jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo
klausimais
Aprobuoti pedagogų parengtas modifikuotas,
adaptuotas bei individualias programas
2
Tvarkyti specialiųjų poreikių vaikų apskaitą
mokykloje
Nustatyti specialiosios pedagoginės pagalbos
teikimo prioritetus, optimalų pratybų skaičių
vaikui
Namuose mokomų vaikų ugdymo rezultatų
aptarimas

Nuolat pagal
reikalavimus

Komisijos
specialistai

Posėdţių metu

Komisijos
specialistai
Komisijos
specialistai

11.

Atsiskaitymas uţ mokyklos spec. komisijos
veiklą Mokytojų tarybai

1 kartą per metus

12.

Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo sudarymas,
aprobavimas spec. komisijoje ir derinimas su
VPMMM centro specialistais
Sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų
sąrašo sudarymas, aprobavimas spec.
komisijoje ir derinimas su VPMMM centro
specialistais
Mokytojų konsultavimas sudarant
modifikuotas, adaptuotas, individualiąsias
programas
Mokytojų konsultavimas sudarant
individualiąsias programas dėl psichologinių
problemų (elgesio ir emocijų sutrikimų,
paauglystės krizių, įpratimo prie alkoholio ar
narkotikų)
Spec. poreikių mokinių asmens bylų tvarkymas.

1 kartą per
trimestrą

4.

5.
6.

7.
1
8.
9.

10.

13.

14.

15.

16.

Pagal
reikalavimus
3
Nuolat

Komisijos nariai

Mokslo metų
pradţioje

Komisijos
pirmininkė,
specialistai
Komisijos
pirmininkė,
specialistai
Komisijos
pirmininkė,
specialistai
Komisijos
pirmininkė ir
spec. pedagogas
Komisijos
pirmininkė ir
logopedas

Posėdţių metu

1 kartą per metus

4
Komisijos nariai

Metų eigoje

spec. pedagogas

Metų eigoje

Psichologė,
socialinė
pedagogė

Nuolat

Komisijos
pirmininkė
Logopedė
Komisijos nariai

Metų eigoje
Pagal mokyklos
planą
19. Dalyvavimas Visagino savivaldybės psichologų Pagal VPMMM
Psichologas
metodinio būrelio veikloje
centro planą
20. Dalyvavimas Visagino savivaldybės socialinių
Pagal VPMMM
Socialinis
pedagogų metodinio būrelio veikloje
centro planą
pedagogas
21. Dalyvavimas Visagino savivaldybės specialiųjų Pagal VPMMM
Spec. pedagogas
______________________________________________________________________________
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18.

Kalbos ir kalbėjimo kortelių pildymas
Komisijos narių kvalifikacijos tobulinimas

Nuolat pagal
reikalavimus
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pedagogų metodinio būrelio veikloje
centro planą
______________

24. Specialiojo ugdymo komisijos pasitarimų grafikas 2009 – 2010 m. m.
Data

1
200909-09

200910-20

200912-15

201003-15

Darbotvarkė

Pakviesti į
pasitarimą

2
1. Dėl spec. poreikių vaikų sąrašo 2008 – 2009 m. m.
aprobavimo.
2. Dėl sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų
sąrašo aprobavimo.
3. Dėl specialiojo ugdymo komisijos veiklos
programos ir posėdţių grafiko 2009/2010 aptarimas.
4. Dėl mokyklos specialiojo ugdymo komisijos
nuostatų pakeitimo.
5. Dėl adaptuotų, modifikuotų, individualiųjų
(besimokančių namuose vaikų) ugdymo programų
2009 – 2010 m. m. aprobavimo.
1. Dėl logopedo ir spec. pedagogų tvarkaraščių 2009
– 2010 m. m. aprobavimas.
2. Dėl namuose mokomų vaikų pamokų tvarkaraščių
aprobavimo.
3. Dėl specialiųjų poreikių vaikų gebėjimų
įvertinimo.
1. Dėl besimokančių pagal modifikuotas ir adaptuotas
programas I trimestro ugdymo rezultatų.
2. Dėl spec. poreikių vaikų II trimestro sąrašo
aprobavimo.
3. Dėl ugdymo programų II trimestrui 2008 – 2009
m. m. aprobavimo.
1. Dėl besimokančių pagal modifikuotas ir adaptuotas
programas II trimestro ugdymo rezultatų.
2. Dėl spec. poreikių vaikų III trimestro sąrašo
aprobavimo.
3. Dėl ugdymo programų III trimestrui 2008 – 2009
m. m. aprobavimo.
4. Dėl namuose mokomų vaikų ugdymo rezultatų

3
Klasės
auklėtojai,
mokytojai.

Specialiųjų
poreikių vaikų
vertinimo
v, pavardė
4

Mokytojai

Mokytojai

Mokytojai

______________________________________________________________________________
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201006-12

aptarimo.
5. Dėl sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų
ugdymo rezultatų analizės.
1. Dėl ugdymo rezultatų pagal modifikuotas,
Mokytojai
adaptuotas ir individualiąsias programas analizės.
2. Dėl sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų
ugdymo rezultatų analizės. Pranešėjas – logopedas
_______________________

25. Prieţiūros planas 2009 – 2010 m. m.
Eil.
Nr.
1
1.

Prieţiūros sritis

Vykdymo
Atsakingas asmuo
Kur klausimas bus
laikas
svarstomas
2
3
4
5
I. UGDYMO PROCESO IR PEDAGOGINIO DARBO PRIEŢIŪRA
Ugdymo proceso organizavi- rugsėjis
R. Petravičius
Direkciniame
mas
pasitarime

2.

Klasių ir kabinetų parengimas rugsėjis

V. Šumanas, mokytojai

3.

Mokinių maitinimo
organizavimo kontrolė

rugsėjis

4.

Mokinių aprūpinimo
vadovėliais ir kt. mokymo
priemonėmis kontrolė
Mokinių sąrašų ir asmens
bylų tvarkymas ir kontrolė
Suaugusiųjų mokinių klasių
komplektavimo ir mokymosi
galimybių sudarymo kontrolė
Dienynų pildymo kontrolė

rugsėjis

R. Petravičius,
O. Kanbekova,
M. Ivanova
R. Petravičius,
L. Chrečkova

Vaikų sveikatos uţtikrinimas,
narkotinių ir psichotropinių
medţiagų vartojimo
prevencijos kontrolė
Pailgintos darbo dienos
grupės vaikų dienotvarkė,
lankomumas, dokumentacijos
tvarkymas
Mokymosi krūvio 1-5 kl.
adaptaciniu laikotarpiu
stebėjimas
Tarpdalykinių ryšių ir
mokytojų bendradarbiavimo

spalis

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

rugsėjis

Direkciniame
pasitarime
Direkciniame
pasitarime
Direkciniame
pasitarime

G. Roga,
A. Kakštienė
R. Petravičius

Direkciniame
pasitarime
Direkciniame
pasitarime

G. Roga,
A. Kakštienė
R. Petravičius,
M. Ivanova

Direkciniame
pasitarime
Nusikaltimų
prevencijos
komisijoje

spalis

G. Roga

Pokalbis su grupės
auklėtoja

spalis

G. Roga, kl. auklėtojai,
pagalbos
mokiniui specialistai
G. Roga,
A. Kakštienė

Direkciniame
pasitarime

rugsėjis
rugsėjis

spalis,
lapkritis

Mokytojų taryboje
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12.

stebėjimas ir analizė
Pamokų lankomumo 9-10 ir
11- 12 kl. kontrolė

spalis,
lapkritis

A. Kakštienė

Su kl. auklėtojais

Modulių ir pasirenkamųjų
lapkritis
A. Kakštienė
Metodinėje taryboje
dalykų programų
efektyvumas
14. Mokomųjų dalykų
lapkritis
R. Petravičius
Metodinės tarybos
kontrolinių darbų grafiko
posėdyje
vykdymo ir mokinių krūvio
derinimo patikra
1
2
3
4
5
15. Valstybinės kalbos vartojimas lapkritis
G. Roga,
Direkciniame
dalykų pamokose
A. Kakštienė
pasitarime
16. Pagrindinio ugdymo
gruodis
R. Petravičius,
Mokytojų tarybos
programų vykdymas. I-ojo
G. Roga
posėdyje
trimestro ugdymo rezultatai
17. Integruoto mokymo pagal
gruodis
A. Kakštienė,
Direkciniame
adaptuotas ir modifikuotas
specialistai
pasitarime, spec.
programas mokymo
komisijos posėdyje
efektyvumas
18. Mokymosi namuose
gruodis
G. Roga
Spec. komisijos
programų vykdymas.
posėdyje
Mokymo efektyvumas
19. 11-12 kl. mokinių mokymosi gruodis
A. Kakštienė
Direkciniame
krūvio kontrolė
pasitarime
20. Suaugusiųjų klasių mokinių
gruodis
A. Kakštienė
Direkciniame
lankomumo patikra
pasitarime
21. Saugaus eismo, civilinės
gruodis
G. Roga,
Direkciniame
saugos, priešgaisrinio
A. Kakštienė
pasitarime
ugdymo programos vykdymo,
saugaus elgesio instruktaţų
vedimo patikra
22. Išplėstinio kurso dalykų
sausis
A. Kakštienė
Mokytojų posėdyje
programų vykdymas.
I-ojo pusmečio ugdymo
rezultatai
23. Klasių auklėtojų darbo su
sausis
M. Ivanova,
Spec. komisijos
socialinės rizikos grupės
G. Roga
posėdyje
šeimų vaikais patikra
24. 11-12 kl dienynų pildymo
sausis
A. Kakštienė
Direkciniame
patikra
pasitarime
25. 9-10 kl. mokinių mokymosi
sausis,
G. Roga,
Direkciniame
motyvacijos, pamokų
vasaris
M. Ivanova,
pasitarime
lankomumo stebėjimas ir
A. Kakštienė
analizė
26. Neformaliojo ugdymo
sausis,
G. Roga
Direkciniame
uţsiėmimų efektyvumas
pasitarime
27. Mokinių pamokų lankomumo sausis,
G. Roga,
Direkciniame
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kontrolės sistemos vykdymas

nuolat

A. Kakštienė,
M. Ivanova

28.

Suaugusiųjų klasių mokinių
paţangumas, pamokų
lankomumas

sausis,
nuolat

A. Kakštienė

29.

Pagalbos mokiniui specialistų
darbo prieţiūra

vasaris

R. Petravičius, G. Roga,
A. Kakštienė

pasitarime,
mokytojų tarybos
posėdyje
Mokytojų tarybos
posėdyje,
direkciniame
pasitarime
Paţyma, pokalbis su
mokytojais

1
30.

2
3
4
5
Renginių, skirtų Lietuvos
vasaris
R. Petravičius, G. Roga, Direkciniame
valstybės atkūrimo dienai
A. Kakštienė
pasitarime
paminėti organizavimo
kokybė ir efektyvumas
31. 1-4 kl. mokinių pasiekimų
vasaris
G. Roga
Pradinių kl. mokytojų
vertinimas, tėvų
metodinėje grupėje
informavimas
32. Pilietinis ugdymas įvairių
vasaris,
R.Petravičius,
Direkciniame
dalykų 5-10 klasių pamokose kovas
G. Roga
pasitarime
33. Pagrindinio ugdymo
kovas
R. Petravičius,
Mokytojų tarybos
programų vykdymas, II-jo
G. Roga
posėdyje
trimestro ugdymo rezultatai
34. 5-10 kl. dienynų patikra
kovas
G. Roga
Informacinis lapelis
35. Ugdymo diferencijavimas
kovas
G. Roga,
Direkciniame
dalykinėje sistemoje ir
A. Kakštienė,
pasitarime
popamokinėje veikloje,
metodinių grupių
darbas su gabiais mokiniais.
pirmininkai
Stebėjimas
36. 5-10 kl. mokinių mokymosi
kovas
G. Roga
Metodinėje taryboje
krūvis namuose. Namų darbų
apimties patikra
37. Grįţtamasis pamokų
balandis
G. Roga,
Pokalbis su
stebėjimas
A. Kakštienė
mokytojomis
38. Klasės auklėtojų darbo su
balandis
R. Petravičius,
Nusikaltimų
vaikais iš asocialių šeimų
M. Ivanova
prevencinės
grįţtamoji kontrolė
komisijos posėdyje
39. Vidurinio (12 kl.) ugdymo
balandis
A. Kakštienė
Direkciniame ir
bandomųjų egzaminų
mokytojų pasitarime
rezultatų analizė
40. Sanitarinių higieninių normų balandis
R. Petravičius,
Direkciniame
mokinių saugumo mokykloje
V. Šumanas
pasitarime
laikymosi grįţtamoji kontrolė
41. Penktokų adaptacijos
geguţė
G. Roga
Tėvų susirinkime
programos vykdymo
grįţtamoji patikra
42. Kl. auklėtojų, pagalbos
geguţė
R. Petravičius, G. Roga, Direkciniame pasitamokiniui specialistų darbo
A. Kakštienė
rime
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43.

44.
45.

1
46.

47.
48.

49.

50.

profesinio orientavimo
patikra
Kontrolinių darbų ir testų
organizavimas ir vykdymas
Ugdymo metinių rezultatų
analizė
Dienynų, mokinių asmens
bylų, ataskaitų
pildymo kontrolė

geguţė
birţelis
birţelis

2
3
Mokytojų, besirengiančių
Per mokslo
atestacijai, pamokų lankymas metus
II. ADMINISTRACINĖ PRIEŢIŪRA
Mokyklos vidaus darbo
rugsėjis
taisyklių laikymasis
Ugdymo planų, programų
rugsėjis
teminių planų derinimas ir
tvirtinimas
Pamokų tvarkaraščio
rugsėjis,
atitikimo higienos
nuolat
reikalavimams ir kaitos
stebėjimas
Klasės, papildomojo ugdymo, Nuolat
mokymo namuose dienynų
prieţiūra

G. Roga,
A. Kakštienė,
metodinė taryba
R. Petravičius, G. Roga,
A. Kakštienė
G. Roga,
A. Kakštienė

4
R. Petravičius, G. Roga,
A. Kakštienė
R. Petravičius
R. Petravičius, G. Roga,
A. Kakštienė

Metodinės tarybos
posėdyje
Mokytojų posėdyje
Su mokytojais

5

Mokytojų
susirinkime
Metodinės
tarybos posėdyje

R. Petravičius

Direkciniame
pasitarime

G. Roga,
A. Kakštienė

Direkciniame
pasitarime,
mokytojų tarybos
posėdyje
Mokytojų tarybos
posėdyje
Darbuotojų
susirinkime

Mokyklos išteklių
Nuolat,
R. Petravičius
panaudojimo efektyvumas
gruodis
52. Pedagoginio ir aptarnaujančio Nuolat
R. Petravičius
personalo darbo drausmės
laikymasis
54. Valstybinės kalbos įstatymo
Per mokslo R. Petravičius
Direkciniame
įgyvendinimas
metus
pasitarime
55. Mokyklos bibliotekos ir
Per
R. Petravičius
Mokytojų
informacinio centro veikla,
mokslo
susirinkime,
efektyvus turimų fondų
metus
panaudojimas
56. Mokyklos pagalbos mokiniui Per
R. Petravičius
Mokytojų tarybos
specialistų (psichologo, soc.
mokslo
posėdyje,
pedagogo, logopedo, spec.
metus
susirinkime
pedagogo) veikla, teikiamos
pagalbos efektyvumo patikra
57. Tabako, alkoholio, narkoma- Per mokslo R. Petravičius
Mokytojų tarybos
nijos prevencijos programų
metus
posėdyje
vykdymas
58. Mokinių ir mokytojų darbo
Per mokslo R. Petravičius
Mokinių ,mokytojų
saugos reikalavimų
metus
susirinkimuose
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59.

60.

61.

laikymasis
Higienos-sanitarijos normų ir Per mokslo R. Petravičius,
reikalavimų vykdymas
metus
V. Šumanas
ugdymo procese
Raštvedybos taisyklių
Nuolat
R. Petravičius, G. Roga,
laikymasis, įforminant
A. Kakštienė
mokyklos dokumentus
Mokyklos darbuotojų,
Per
R. Petravičius
mokinių asmens bylų
mokslo
tvarkymas
metus
__________________________

Direkciniame
pasitarime
Direkciniame
pasitarime
Direkciniame
pasitarime
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