PATVIRTINTA
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos
direktoriaus 2017-01- 31 įsakymu Nr. V-7

ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJA
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
SITUACIJOS ANALIZĖ
VIZIJA
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija – šiuolaikišką, jaukią ir saugią mokymosi aplinką kurianti bendruomenė, ugdanti kūrybingą, savarankišką, atsakingą ir
pilietišką asmenybę.
MISIJA
Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį antros pakopos pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei
integracijai ir tolimesniam mokymuisi.
FILOSOFIJA
„Mažutėj gilėj slypi mūs ąžuolo galia.“
2016 - 2017 m. m. gimnazijoje mokosi 299 mokinių:
I-ose kl. – 67 (3 kl.),
II-ose kl. – 78 (3 kl.),
III-ose kl. – 84 (3 kl.),
IV-ose kl. – 70 (3 kl.).
95 mokiniai į gimnaziją yra pavežami.
49 mokiniams skirta socialinė parama.
Gimnazijoje dėstomos šios užsienio kalbos:
1-oji- anglų klb., mokosi 296 mokiniai, vokiečių klb. mokosi 3 mokiniai.
2-oji- vokiečių klb., mokosi 12 mokinių, rusų klb. mokosi 176 mokiniai.
Dorinis ugdymas: tikybos mokosi 157 mokiniai, etikos – 142 mokiniai.
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Pasirenkamieji dalykai: braižyba, informacinės technologijos 3 - 4 klasių mokiniams.
Dalykų moduliai: lietuvių, užsienio klb., matematikos, istorijos, chemijos, biologijos, fizikos.
Įdomią veiklą siūlo 12 neformaliojo švietimo būrelių.
Įrengti du informatikos kabinetai: 26 kompiuteriai veikia mokyklos tinkle, prijungti prie interneto, intraneto.
Įvairių dalykų kabinetuose mokiniai ir mokytojai darbui naudoja 39 kompiuterius.
Skaitykloje ir bibliotekoje – 6 kompiuteriai.
Mokytojų kambaryje įrengtos 3 vietos darbui su kompiuteriu.
2016-2017 mokslo metais dirba 36 mokytojai, iš jų - 5 antraeilininkai; socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkė.
Mokytojų kvalifikacija: ekspertai – 3; metodininkai – 26; vyresnieji mokytojai – 5, mokytoja – 1, neatestuota – 1.
Gimnazijos ryšiai: tęsiasi partnerystės ryšiai tarp Vokietijos Ludwig – Meyn gimnazijos, Anykščių Jono Biliūno, Ignalinos rajono, Molėtų, Visagino
,,Verdenės“, Antazavės Juozo Gruodžio, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijų, Zarasų Pauliaus Širvio
progimnazijos.
Bendradarbiaujame su bažnyčia, Zarasų kultūros centru, Zarasų jaunimo centru, Zarasų krašto muziejumi, Zarasų viešąja biblioteka, seniūnijomis,
Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Zarasų švietimo centru, Zarasų rajono švietimo įstaigomis, policija.
2015 – 2016 M. M. UGDYMO PROCESO ANALIZĖ IR KRYPTYS 2016 – 2017 M. M.
2015 - 2016 m. m. pradžioje mokėsi 314 mokinių, mokslo metus baigė 317 mokinių.
Mokymosi pasiekimai:
9-10 balais: 14 mokinių (4,4 proc.), 2014-2015 m. m. - 12 mokinių (3proc.),
7-10 balais: 58 mokiniai (18,3 proc.), 2014-2015 m. m. - 66 mokiniai (20,3proc.),
4-10 balais: 230 mokinių (72,6 proc.), 2014-2015 m. m. – 230 mokinių ( 70,1 proc.),
Nepažangūs: 15 mokinių (4,7 proc.), (2014-2015 m. m. 17 mokinių, ( 5,2 proc.),
I-II gimnazijos klasių mokymosi vidurkis: 7,46. 2014-2015 m. m . buvo 7,21.
Praleista nepateisinamų pamokų, tenkančių vienam mokiniui - 33pamokos (2014-2015 m. m. buvo 41pamoka).
Problemų kėlė kai kurių mokinių mokymosi motyvacija, lankomumas, įsitraukimas į darbą pamokoje, elgesys.
82 antrų klasių gimnazistai (4 iš jų po papildomų darbų) gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus.
1 antraklasis gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.
Visi 75 abiturientai gavo brandos atestatus.
Mokiniai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus, dalykų kursus, modulius.
III - IV klasių mokiniams sudaromos sąlygos susidaryti individualiuosius ugdymo planus.
Mokymosi pagalba buvo teikiama, leidžiant pasirinkti mokiniams dalykų modulius pusmečiui.
Mokinių, pasirinkusių dalykų modulius, pasiekimai:
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Dalykas
Chemija
Fizika
Lietuvių klb.

Istorija

Klasė
II
IV
II
II
III
IV
IV

2015-2016, metinis
7,9
7,6
7,8
6,9
7,2
6,9
6,63

2015-2016, I pusm.
7,4
6,8
7,8
6,37
6,9
5,7
7,25

2014-2015, I pusm.
7,8
7
7,4
6,52
7,3
5,6
7,06

Mokiniai dalyvavo visuose rajoniniuose konkursuose bei olimpiadose, aštuoni gimnazistai dalyvavo respublikinėse olimpiadose bei konkursuose.
Pasiekimai rajono mokomųjų dalykų 2015 – 2016 m. m. olimpiadose
Dalykas
1
Muzika

Kl.
2
IIa
IIIa

Mokiniai
3
Simonas Navickas
Silvija Ruzgaitė

Taškai
4
31
30

Pasiekimas
5
1 vieta
2 vieta

Mokytojas
6
G.Gasparavičius

Matematika

IVb

Kotryna Brukštaitė
Karolis Staskevičius
Eglė Vitkūnaitė
Laura Urniežiūtė
Andrius Mardosas
Lukas Vaikutis
Eduardas Džachija

11
7
4
8
5
8
4

1 vieta
3 vieta
3 vieta
2 vieta
3 vieta
2 vieta
3 vieta

V.Maleckaitė

Pranas Gaidamavičius
Gabija Jegorova
Indrė Bočekovaitė
Kotryna Brukštaitė
Donata Ketlerytė

79
66
60
67
62,5

1 vieta
2 vieta
3 vieta
2 vieta
3 vieta

D.Matijošienė

IIIc
IIa
Ia
Ib
IIc
Lietuvių kalba

IIa

IVb
IIIc

T.Kondratavičienė
L.Pužienė

R.Žemaitienė
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1
Meninis
skaitymas

2
Ic
IVb

3
Alanas Šablinskas
Monika Čepukaitė

Filologų
konkursas

IIb
IVb
IVb

Marina Onsovič
Monika Čepukaitė
Ugnė Jankauskaitė

IVb

53,5
53
50
61,5
36,5
32,5
41,5
39,5

1 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta
2 vieta
3 vieta

E.Naprienė

IIa
IIa
IIc
Ib
Ia

Kotryna Brukštaitė
Arnius Guobys
Tautvydas Puslys
Pranas Gaidamavičius
Indrė Bočekovaitė
Erika Dainytė
Kostas Zakarauskas
Nikolė Vavinskaitė

IIIb
IIIa
IIIa
IIa
IIa
Ic

Egidijus Juškėnas
Paulius Zakarauskas
Šarūnas Savickas
Andrius Nastajus
Gabija Jegorova
Laurynas Jonkus

26
24
23
44
42
40

1 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta

Anna Puzhene
Aurelija Pledienė
Aurelija Pledienė
Anna Puzhene

Fizika

IVc

Deividas Ruseckas

34

1 vieta

Dalia Bugenienė

Rusų kalba

IIc
IIIa

Ana Plotnikova
Justina Asminavičiūtė

101
88

1 vieta
2 vieta

Liubovė Bekiš

Geografija

IVc
IIc

Deividas Ruseckas
Milda Makoveckaitė

71
49

1 vieta
3 vieta

Nijolė Šiaučiūnienė

Biologija

Anglų kalba
Anglų k.
konkursas

4

5
1 vieta
3 vieta

6
R.Žemaitienė
D.Matijošienė
G.Kavaliauskaitė
D.Matijošienė
D.Matijošienė
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1
Technologijos

2
IIc

3
Tomas Žiliukas

4
Konstr.m.

5
1 vieta

6
Raimundas Pupeikis

Laura Urniežiūtė
Gabija Stulgytė
Liepa Dainytė
Silvija Ruzgutė
Mindaugas Tumalovičius
Paulius Zakarauskas
Šarūnas Savickas
Justas Vaitonis
Kostas Zakarauskas
Ugnė Gudonytė
Myk.Benjaminas Meškas
Andrius Nastajus
Gabija Jegorova
Pranas Gaidamavičius
Paula Dzhakhiya
Steponas Subatavičius

Tekstilė

Dailės

IIa
IIIc
Ib
IIIa

2 vieta
1 vieta
2 vieta

Jurgita Navickienė
Jurgita Navickienė

Dainų dainelė
IIIc
Ib
Ia
7-10 kl.mok.
Istorijos olimp.

IIa

IIc

Lietuvos
mokinių etikos
konkursas

IIc
IIa
IIIa
IVb
IVa

Ana Plotnikova
Andrius Nastajus
Šarūnas Savickas
Adas Marozas
Karolina Buičenkaitė

G.Gasparavičius

35
23
22
44
41
38
38
38

1 vieta
2 vieta
3 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta
3 vieta
3 vieta

R.Bazaras

1 vieta
2 vieta
1 vieta
2 vieta
3 vieta

J.Maskalenko

G.Trukanienė

R.Bazaras

Projektinė veikla
Gimnazijoje vykdoma projektinė veikla padeda mokiniams inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių
industrijų galimybėmis, lavina bendrąsias socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros ir dalykines kompetencijas, ugdo pilietinę
savimonę.
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Goethe‘s instituto tarptautiniame konkurse „Vokiečių kalba smalsiems tiksliukams“ dalyvė Veronika Biveinytė sėkmingai įveikė visus etapus.
Laimėtas tarptautinis konkursas dovanojo jai atostogas Vokietijoje.
Projektas ,,Darni mokykla“ – tai nauja ugdymo forma moksleiviams, kurio metu išsiaiškintas ugdymo įstaigos daromas poveikis aplinkai. Gamtos
mokslų mokytojai kartu su mokiniais tyrė gimnazijos ekologinį pėdsaką. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti įstaigų vadovų forume. Šiemet projekto
veiklas ėmėsi tęsti jau kita mokinių grupė.
Dar viename aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“ už surinktas atliekas ir sukauptus taškus turėjome galimybę įsigyti sporto prekių.
Aštuonios mūsų gimnazijos mokinių komandos ( po 7 mokinius) dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotame projekte, skirtame
Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo metams. Komandos varžėsi intelektualiame žaidime, kuris suteikė žinių apie Europos
vystomojo bendradarbiavimo veiklas. Protų kovas laimėjusi komanda sėkmingai dalyvavo finaliniame etape Vilniuje - buvo ketvirti iš 32 Lietuvos
mokyklų komandų.
Antrus metus tęsiamas Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas ,,Bendruomeniškumo kaleidoskopas“, vykdomas kartu su dar keturiomis Kupiškio,
Ignalinos, Molėtų, Švenčionėlių gimnazijomis, suteikė mokiniams galimybę suvokti bendruomeniškumo svarbą, susipažinti su kitų mokyklų
bendruomenėmis, užmegzti naujus ryšius. Su Švenčionėlių Mindaugo gimnazija šiemet buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Tęsiant bendradarbiavimą su Zarasų viešąja biblioteka, mokinių grupė turėjo galimybę dalyvauti projekte „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas
judriojoje medijų studijoje“. Jie mokėsi dirbti su garso įrašų ir vaizdo bei grafikos programine įranga.
Zarasų jaunimo centras pakvietė 10 mokinių dalyvauti LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamame projekte „Pabėgimas į pasaulį" ir
kūrybiškai išanalizuoti globaliojo švietimo temas. VŠĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos sukurtoje ir ugdymo reikmėms pritaikytoje inovatyvioje
mokymosi platformoje mokiniai kūrė galvosūkius, sprendė užduotis, generavo idėjas.
Prisijungę prie Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus prevencinio projekto „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?“ , dalyvauti programos
veiklose galimybę turėjo ir mokiniai, ir tėvai. Kartu su pagalbos mokiniui specialistėmis kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai analizavo įvairiausius
atvejus, mitus ir įsitikinimus apie alkoholio vartojimą ir reklamos įtaką. Tėvams paskaitą ,,Pozityvi tėvystė“ skaitė gydytoja Irena Pivoriūnienė, siūlė
psichologo konsultacijas telefonu.
2016 m. pradėtas Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Pokalbiai apie emigraciją 2“. 20 žmonių suburta mokinių grupė
susipažino su sakytinės istorijos metodu, drauge sudarė klausimyną, mokėsi, kaip atlikti interviu, kaip gautą medžiagą parengti ir apibendrinti. Vėliau
kiekvienas projekto dalyvis turės parengti po du interviu su emigravusiais tautiečiais. Veiklos vyks penkiose Utenos apskrities gimnazijose, projekto
pabaigoje mokyklų komandos ves debatus.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kvietė šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas,
kurių metu mokiniai turėtų galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.
Iš viso buvo atsiųstos 322 paraiškos, iš kurių atrinkta 200 šalies mokyklų, tarp jų ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Mokyklos buvo atrinktos įvertinus jų
motyvaciją, užmegztas kūrybines partnerystes, dalyvavimą projektuose, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese,
neformaliojo vaikų švietimo veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime. Edukacinės programos bus
prasidėtos vykdyti šių metų vasario mėnesį.
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MOKINIŲ DUOMENYS
Mokinių skaičius – 2016 - 2017 m.m., 2015 – 2016 m. m., 2014 – 2015 m. m ., 2013 – 2014 m. m., 2012 – 2013 m. m., 2011 – 2012 m. m.
KLASĖ

Mokinių skaičius
2016 - 2017

Mokinių skaičius
2015 - 2016

Mokinių skaičius
2014-2015

Mokinių skaičius
2013–2014

Mokinių skaičius
2012-2013

I
II
III
IV
Iš viso

67
78
84
70
299

87
83
72
75
317

88
79
76
84
327

91
81
85
85
342

82
95
94
88
359

Mokini
ų
skaičius
20112012
94
89
87
113
383

2016M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ REZULTATAI
Dalykas

Procentas gavusiųjų neigiamus įvertinimus

Vidurkis
Gimnazijoje

Rajone

Gimnazijoje

Rajone

Lietuvių kalba

6,88

6,11

5

7,9

Matematika

5,7

5,31

10

20,7
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TOLIMESNĖ DEŠIMTOKŲ VEIKLA
77 mokiniai tęsia mokymąsi III-ioje gimnazijos klasėje; 8 mokiniai atvyko į III-čią klasę iš kitų rajono mokyklų; 6 mokiniai išvyko
mokytis į kitas mokyklas.
ABITURIENTŲ UGDYMO REZULTATAI
2015 - 2016 m. m. mokėsi 75 abiturientai; visi abiturientai gavo brandos atestatus.
2015 – 2016 m. m. BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMAS
Dalykas

Laikiusiųjų skaičius

Neišlaikiusiųjų skaičius

Vidurkis

Lietuvių kalba ir literatūra (V.)

51

1

47,37

Įvertinimai nuo 86 iki
100 balų
10 (2 šimtukai)

Lietuvių kalba ir literatūra (M.)
Chemija
Matematika
Istorija
Anglų kalba
Rusų kalba
Biologija
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Technologijos (M.)

24
4
51
24
54
6
19
4
24
5
17

2
1
1
1
-

5,38
42
36,25
46,6
54,9
72,8
39,79
58,5
40,88
95
8,82

2
1
10 (1 šimtukas)
2
1
1šimtukas
1
5 (2 šimtukai)
-

Valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkis – 53,4.
0,4 proc. neišlaikiusiųjų nuo laikiusiųjų valstybinius brandos egzaminus.
6 mokinių VBE maksimalūs įvertinimai – 100 balų.
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2014 – 2015 m. m. BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMAS
Dalykas

Laikiusiųjų skaičius

Neišlaikiusiųjų skaičius

Vidurkis

Lietuvių kalba ir literatūra (V.)

63

7

35,92

Įvertinimai nuo 86
iki 100 balų
3

Lietuvių kalba ir literatūra (M.)
Chemija
Matematika
Istorija
Anglų kalba
Rusų kalba
Biologija
Fizika
Geografija
Muzika (M.)
Technologijos (M.)
Dailė

21
12
36
44
47
19
28
4
36
1
14
1

2
2
1
1
3
-

4,86
27,5
43,72
56,02
67,9
59,4
43,07
54,5
32,28
10
8,14
8

3
4
13(2 šimtukai)
3
1
1
-

Valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkis – 46,7.
4,8 proc. neišlaikiusiųjų nuo laikiusiųjų valstybinius brandos egzaminus.
2 mokinių VBE maksimalūs įvertinimai – 100 balų.
MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO RODIKLIAI
95 mokiniai 2017 m. pradžioje yra pavežami į gimnaziją, tai yra 32 procentai.

EKONOMINIO EFEKTYVUMO RODIKLIAI
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1. Gimnazijos patalpų užpildomumo rodikliai (be specializuotų kabinetų, salių, bibliotekos ir skaityklos, koridorių). Mokomųjų dalykų
kabinetų plotas 2282,66 m2. Vienam mokiniui tenka 7,66 m2.
2. Vidutinis moksleivių skaičius klasės komplekte:
Klasė

Komplektų skaičius

Mokinių skaičius

I
II
III
IV
Iš viso: I-IV

3
3
3
3
12

67
77
84
70
298

Mokinių skaičius viename
komplekte
22,3
25,7
28
23,3
24,8

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Uždaviniai
1
1. Ugdyti mokinių
atsakomybę už savo
mokymąsi, elgesį ir
lankomumą.

Prioritetas. I. Kokybiškas mokinių ugdymas šiuolaikiškoje, jaukioje ir saugioje aplinkoje.
Tikslas 1. Gerinti ugdymo (si) kokybę.
Priemonės
Data
Laukiami rezultatai
Atsakingi
2
3
4
5
1.1. Organizuoti
Sausis – vasaris
Padės abiturientams
Metodinių grupių
bandomuosius BE,
apsispręsti dėl BE
pirmininkai
PUPP.
pasirinkimo.
1.2. Tobulinti mokinio
elgesio taisykles.

Vasaris

1.3. Tobulinti
skatinimo ir nuobaudų
tvarką.

Kovas

1.4. Vykdyti
diagnostinius testus ir
Visus metus
analizuoti jų rezultatus.

Mažės mokinio elgesio
taisyklių pažeidėjų.
Daugės skatinimo atvejų.

Darbo grupė

Darbo grupė
Bus suteikta objektyvi
informacija mokiniams ir
jų tėvams apie vaikų
mokymosi pasiekimus,

Metodinių grupių
pirmininkai

Pastabos
6
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1.5. Dalyvauti rajono
geriausiai lankančios
klasės konkurse.

2.Stiprinti mokymosi
motyvaciją.

aptariama ir planuojama
tolimesnė pažanga.
Lapkritis - gegužė

Klasių auklėtojai
Mažės nepateisintų
praleistų pamokų skaičius.

Pavaduotoja

Bus stebimi mokinio
pasiekimai, planuojama
tolimesnė pažanga.

Metodinių grupių
pirmininkai

1.6. Skatinti,
pasibaigus pusmečiui,
geriausiai lankančius
mokinius ir klases.

Sausis, birželis

1.7. Organizuoti
mokyklines dalykų
olimpiadas, konkursus,
varžybas.
2.1. Vesti pamokas su
pamokos turiniu
susijusiose kitose
edukacinėse aplinkose,
organizuoti
netradicines pamokas.

Sausis - kovas

Visus metus

Mokiniai lengviau
įsisavins ugdymo turinį,
domėsis dalyku.

Dalykų mokytojai

2.2. Organizuoti
pažintines, kultūrines
veiklas.

Visus metus

Mokiniai ugdysis
pažinimo kompetenciją.

Klasių auklėtojai

Stiprės mokymosi
motyvacija.

Gimnazijos vadovai

Stiprės mokymosi

Metodinių grupių

2.3. Paskatinti
mokinius sėkmingai
dalyvavusius
olimpiadose,
konkursuose,
varžytuvėse ir kt.
2.4. Vykdyti,

Gegužė
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3.Gerinti ugdymosi
procesą sudarant
sąlygas mokytojams
kryptingai plėtoti
turimas ir įgyti
naujas
kompetencijas.

integruotas į ugdymo
turinį, projektines
veiklas.

Visus metus

motyvacija, mokiniai
ugdysis pažinimo
kompetenciją.

pirmininkai

2.5. Vykdyti ugdymo
karjerai programą.

Visus metus

Žr. Ugdymo karjerai
koordinatorės veiklos
planą.

Ugdymo karjerai
koordinatorė

2.6. Supažindinti II
klasių mokinius su
vidurinio ugdymo
aprašu, konsultuoti
juos rengiant
individualius ugdymo
planus.
3.1. Dalyvauti
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.

Vasaris - kovas

II klasių mokiniai
pasirengs individualius
ugdymo planus ir
sėkmingai tęs mokymąsi
III klasėje.

Pavaduotoja

Visus metus

Pedagogai, dalyvaudami
kvalifikaciniuose
renginiuose, gilins
žinias, ieškos naujų,
įdomių ugdymo
priemonių, kurias
sėkmingai
pritaikys pamokų ir kitų
edukacinių veiklų metu.

Gimnazijos vadovai

3.2. Dalintis gerąja
patirtimi, sugrįžę iš
kvalifikacinių
renginių.

Visus metus

Pedagogai, dalindamiesi
patirtimi, mokys ir
konsultuos kolegas.

Metodinių grupių
pirmininkai

3.3. Organizuoti
kvalifikacinį seminarą
visai mokytojų

Balandis

Seminaro metu įgytas
žinias mokytojai pritaikys
ugdymo procese.

Pavaduotoja
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bendruomenei.
Uždaviniai
1.Teikti kokybišką ir
savalaikę pagalbą
mokiniams, jų
tėvams, mokytojams.

Tikslas 2. Efektyvinti pagalbos teikimą.
Data
Laukiami rezultatai
Visus metus
Žr. VGK planą.

Atsakingi
Pavaduotoja

1.2. Kartą per mėnesį
aptarti mokinių
ugdymosi rezultatus
(mokytojų pastebėtos
ugdymosi problemos).

Kas mėnesį

Laiku bus išsiaiškintos
nesimokymo,
nelankymo problemos,
pasiūlyta pagalba.

Pavaduotoja

1.3. Vykdyti socialinės
pedagogės ir
psichologės veiklų
planus.

Visus metus

Žr. socialinės
pedagogės ir
psichologės veiklų
planus.

Soc. pedagogė,
psichologė

Priemonės
1.1. Vykdyti VGK
veiklos planą.

1.4. Organizuoti
Bus tikslinama
Pedagogai įgytas
Pavaduotoja ir
psichologijos žinių
žinias panaudos
psichologė
praktikumus
ugdymo procese.
mokytojams
pozityvaus bendravimo
temomis.
Visus metus
Žr. Ugdymo karjerai
Ugdymo karjerai
2.Tobulinti profesinio 2.1. Vykdyti ugdymo
koordinatorės veiklos
koordinatorė
švietimo informacijos karjerai koordinatorės
veiklos planą.
planą.
sklaidą gimnazijos
bendruomenėje.
Prioritetas II. Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų gimnazijos bendruomenės grupių plėtojimas.
Tikslas 1. Aktyvinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese.
Uždaviniai
Priemonės
Data
Laukiami rezultatai
Atsakingi
1.1. Organizuoti Tėvų Sausis
Gimnazijos vadovai
1. Tobulinti
dieną gimnazijoje.
bendravimo ir

Pastabos

Pastabos
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bendradarbiavimo su
mokinių tėvais
sistemą.

Uždaviniai
1. Tobulinti
gimnazijos tinklapį.

2. Plėtoti
informacijos apie
gimnazijos veiklą
sklaidą.
3. Gerinti gimnazijos
bendruomenės
mikroklimatą.

1.2. Organizuoti
Atvirų durų dieną
gimnazijoje.
1.3. Organizuoti
mokinių tėvų (globėjų)
informacinius
susirinkimus.

Gegužė – birželis

1.4. Organizuoti
šviečiamuosius tėvų
(globėjų) užsiėmimus.

Bus tikslinama

Rugsėjis, sausis,
vasaris, balandis

Vis daugiau tėvų
lankysis gimnazijos
organizuojamose
veiklose, aptars su
dalykų mokytojais
vaiko daromą pažangą.

Gimnazijos vadovai

Gimnazijos vadovai

Gimnazijos vadovai

Tikslas 2. Gerinti gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje.
Priemonės
Data
Laukiami rezultatai
Atsakingi
1.1. Vykdyti mokinių Balandis
Išaiškės vartotojų
Gimnazijos vadovai
ir mokytojų apklausą
poreikis.
apie gimnazijos
tinklapio
informatyvumą.
1.2. Talpinti
informaciją apie
mokinių pasiekimus,
veiklas.
2.1. Suburti komandą,
kuri rūpintųsi
gimnazijos veiklos
sklaida.
3.1. Organizuoti
pažintines, kultūrines
veiklas gimnazijos
darbuotojams.

Visus metus

Apie gimnazijos veiklą Gimnazijos vadovai
sužinos Zarasų
visuomenė.

Sausis

Apie gimnazijos
veiklas informuojama
tinklapiuose, spaudoje.

Gimnazijos vadovai

Birželis, spalis,
gruodis

Į organizuojamas
bendras veiklas
įsitraukia daugiau
bendruomenės narių.

Gimnazijos vadovai

Pastabos
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MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI, MOKYTOJŲ IR DIREKCINIAI
PASITARIMAI, MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) SUSIRINKIMAI, SKIRTI
VEIKLOS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI
2017 m.
Veikla
1
Mokytojų
tarybos
posėdžiai

Eil. Nr.
2
1.

1.

Tema
3
Mokinių pasiekimai: kas juos lemia?
I pusmečio mokinių mokymosi pasiekimai.
Abiturientų mokymosi pasiekimai ir jų apdovanojimai
Paskutinio skambučio šventėje.
Gimnazijos veiklos įsivertinimas.
I - III klasių moksleivių mokymosi pasiekimai. Kėlimas į
aukštesnę klasę ir pagrindinio ugdymo programos baigimas.
Ugdymo plano 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. ir mokytojų
darbo krūvio 2017-2018 m.m. projektas.
2017 m. biudžetas.
Bibliotekos ir skaityklos fondo situacijos analizė, mokymo
priemonių paklausa ir užsakymo galimybės.
Tarifiniai sąrašai ir MK, MA lėšos.

2.

2017 m. biudžeto ataskaita ir perspektyvos 2018 m.

6.

Mokinių registras, pedagogų duomenų bazė, Švis ataskaitos, Pagal grafiką
Keltas.
2016-2017 m. m. ugdymo ir veiklos planų įgyvendinimas.
Balandis
Mokytojų darbo krūvio perspektyvos naujiems mokslo
metams.
I klasių mokinių adaptacija ir jų pasiekimų palyginimas su Balandis, spalis
mokyklų, kurias baigė, pasiekimais.
Pagalbos mokiniui teikimas.

2.
3.
4.
5.

Direkciniai
pasitarimai

Mokytojų
pasitarimai

1.
2.

1.

2.

Data
4
Sausis

Atsakingi
5
Gimnazijos vadovai

Gegužė

Gimnazijos vadovai

Gegužė
Birželis

Gimnazijos vadovai
Gimnazijos vadovai

Birželis

Gimnazijos vadovai

Vasaris
Kovas

Direktorius
Gimnazijos
vadovai,
buhalterė, bibliotekininkė
Gimnazijos
vadovai,
buhalterė
Gimnazijos
vadovai,
buhalterė
Gimnazijos vadovai

Rugsėjis
Lapkritis

Gimnazijos vadovai

Pavaduotoja
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3.
Mokinių
tėvų 1.
(globėjų)
susirinkimai
2.
3.
4.

Signalinio pusmečio rezultatai ir lankomumo kontrolė.
Klasių mokinių tėvų (globėjų) susirinkimai pasibaigus I
pusmečiui.
Abiturientų tėvų supažindinimas su BE organizavimo ir
vykdymo tvarka.
II klasių mokinių tėvų supažindinimas su vidurinio ugdymo
programa.
Gimnazijos veiklos pristatymas 2017 - 2018 m.m.,
Gimnazijos tarybos ataskaita, susitikimai klasėse.

Balandis, gruodis
01-02 mėn.

Pavaduotoja
Klasių vadovai

02 mėn.

Gimnazijos vadovai, IV
klasių vadovai.
Gimnazijos vadovai, II
klasių vadovai.
R. Bikulčius,
A. Krumholcienė, klasių
vadovai

03 mėn.
09 mėn.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 m.

Tikslas
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą.
Uždaviniai
1. Analizuoti mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir
kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę ir kt. pagalbą mokiniui.
3. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
4. Koordinuoti krizių valdymą gimnazijoje.
Darbo organizavimas
Gimnazijos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). Komisija yra nuolat veikianti. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir
pasitarimai. Posėdžiai organizuojami pagal planą ir poreikį (bendrai situacijai gimnazijoje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių
veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.), bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Juose analizuojami elgesio taisyklių ir teisėtvarkos
pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejai, vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemos, mokyklos
nelankymo, baimių ir/ar nenoro lankyti mokyklą atvejai. Įvykus krizei mokykloje komisija rengia veiksmų planą ir suderina su gimnazijos
direktoriumi. Komisija taip pat vykdo švietimo veiklą bei renginius, kurie atitinka komisijos tikslus ir paskirtį.
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Priemonės

Eil. nr.

Data

1.

Posėdis dėl mokinių nesimokymo, lankomumo ir elgesio
problemų pasibaigus I pusmečiui.

Vasaris

2.

Posėdis dėl mokinių nesimokymo, lankomumo ir elgesio
problemų po signalinių pusmečių.

Balandis, gruodis

3.

Mokymo sutarčių su gimnazija atnaujinimas, tvarkų dėl
mokinių elgesio, lankomumo rengimas.

Kovas

4.

VGK darbo aptarimas.

Birželis

5.

VGK veiklos plano tikslinimas, papildymas.

Rugsėjis

6.

Naujai atvykusių mokinių adaptacija.

7.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Visus metus

8.

Bendradarbiavimas su klasių vadovais, dalykų mokytojais,
tėvais (globėjais).

Visus metus

9.

VGK veiklos plano 2018 metams rengimas.

Pastabos

Spalis - lapkritis

Gruodis

GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 2017 m.
Eil. Nr.
1.

Priemonė
Tamo dienyno pildymas.

Data

Vykdytojai

Aptarimas

Sausis, birželis,
rugsėjis

Pavaduotoja, neformaliojo
ugdymo organizatorė

Siūlymus ir pastabas pateikti
Tamo dienyno pranešimuose
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2.

Mokinių lankomumas.

Per mokslo metus

Pavaduotoja, klasių
vadovai

Vaiko gerovės komisijoje

3.

Mokinių elgesio problemos.

Per mokslo metus

Soc. pedagogė,
psichologė, klasių vadovai

Vaiko gerovės komisijoje

4.

Dalykų ilgalaikiai, klasės vadovų planai.

Rugsėjis

Pavaduotoja

Dalykų metodinėse grupėse

5.

Neformalaus švietimo, dalykų modulių
programos.

Rugsėjis

Direktorius

Dalykų metodinėse grupėse

6.

III ir IV klasių mokinių individualūs
ugdymo planai.

Rugsėjis

Pavaduotoja

Klasės vadovų metodinėje
grupėje

7.

Naujai atvykusių mokinių adaptacija.

Spalis - lapkritis

8.

Pamokų stebėsena:


I klasių dalykų pamokos.

Spalis - lapkritis



Mokinių pasiekimų gerinimas
(konsultacijos, moduliai).

Sausis, gruodis



9.

Besiruošiančių atestuotis mokytojų
pamokos.

Bandomieji brandos egzaminai.

Soc. pedagogė,
psichologė, klasių vadovai

Mokytojų pasitarime

Mokytojų pasitarime
Gimnazijos vadovai

Mokytojų tarybos posėdyje
Atestacijos komisijos posėdyje

Pagal atestacijos
programą

Vasaris

Pavaduotoja, metodinių
grupių pirmininkai

Metodinėse grupėse
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10.

Neformaliojo švietimo veiklos.

Kovas, gruodis

Neformaliojo ugdymo
organizatorė

Mokytojų pasitarime

11.

Mokinių registras, pedagogų duomenų bazė,
Švis ataskaitos, Keltas.

Pagal duomenų
pateikimo grafiką

Gimnazijos vadovai

Direkciniame pasitarime

12.

Dalykų metodinių grupių veiklos.

Balandis

Gimnazijos vadovai

Metodinėse grupėse

13.

Pagalbos mokiniui teikimo efektyvumas.

Sausis, balandis

Gimnazijos vadovai

Mokytojų pasitarime

14.

Žmogaus saugos, etninės kultūros, sveikos
gyvensenos, ugdymo karjerai integravimas į
ugdymo procesą.

Vasaris - kovas

Gimnazijos vadovai

Metodinėse grupėse

15.

PUPP ir BE organizavimas ir vykdymas,
mokinių darbų vertinimas.

Gegužė - birželis

Gimnazijos vadovai

Mokytojų taryboje

____________________________
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Priedas Nr.1
LITUANISTŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2017 m.
Data
1
Sausio mėn.

Renginys
2
Rengimasis Meninio skaitymo konkursui, Lietuvių kalbos olimpiadai, 49-ajam
Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursui, darbas vertinimo komisijose

Atsakinga mokytoja
3
Visos lituanistės

Sausio 25 diena

Rajoninis Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų
mokyklų mokiniams etapas

Visos lituanistės

Sausio 26 diena (po
5 pamokų)

Meninio skaitymo konkursas gimnazijoje

Gitana Kavaliauskaitė

Sausio mėn. (data
bus tikslinama)
Sausio mėn. (data
bus tikslinama)

Veiklos, skirtos I. Simonaitytės 120 m. jubiliejui paminėti

Daiva Matijošienė

Susitikimas su aktoriumi R. Lukšu

Daiva Matijošienė

Vasario 2 diena

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (rajoninis etapas)

Visos lituanistės

Vasario 8 diena (913 val.)
Vasario 24 diena

Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas

Visos lituanistės

Išvyka į Knygų mugę

Visos lituanistės

Kovo 3 diena (3-6
pamokos)
Kovo 15 diena (gali
būti tikslinama)

Lietuvių kalbos diena. LEU konferencija ,,Kalboje visų namai“

Gitana Kavaliauskaitė

Darbas rajono mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados vertinimo
komisijoje

Visos lituanistės
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1
Balandžio mėn.

2
Mokinio diena, skirta Šatrijos Raganos 140 metų sukakčiai paminėti

3
Renata Žemaitienė

Gegužės mėn.

Poezijos pavasaris

Gitana Kavaliauskaitė

Rugpjūčio pab.

Metodinės grupės susirinkimas (grupės darbo plano sudarymas, teminių, modulių
planų, vadovėlių aptarimas)

Renata Žemaitienė

Rugsėjo pradžia

Diagnostinis I gimnazijos klasių testas

Renata Žemaitienė

Rugsėjis - gruodis

Rašytojų jubiliejams skirti renginiai

Visos lituanistės

Spalio mėn.

Dalyvavimas rajono pedagogų Metodinėse dienose

Visos lituanistės

Gruodžio mėn. (bus
tikslinama)
Lapkričio - gruodžio
mėn.

Lietuvių kalbos olimpiada gimnazijoje

Visos lituanistės

Rengimasis Jaunųjų filologų konkursui,
Epistolinio rašinio konkursui

Visos lituanistės

Gruodžio mėn.

Aktualijų kalendorius

Daiva Matijošienė

Data pagal
atsiunčiamus
nuostatus

Dalyvavimas konkursuose, netradicinė edukacinė veikla

Visos lituanistės

Visus mokslo metus

Supažindinimas su naujovėmis, grįžus iš seminarų, susitikimai su kolegomis iš kitų Visos lituanistės
mokyklų, dalijimasis gerąja patirtimi, metodinės medžiagos rengimas, dalijimasis
ja

Visus mokslo metus

Mokinių kūrybiškumo skatinimas ir jų darbų bei publikacijų rengimas spaudai,
integruotų pamokų organizavimas

Visos lituanistės
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1
Visus mokslo metus

2
Dalyvavimas renginiuose (knygų pristatymuose, susitikimuose su meno
žmonėmis, parodose ir kt.) gimnazijoje ir už jos ribų (Zarasų kultūros centre,
Zarasų viešojoje bibliotekoje, Zarasų krašto muziejuje ir kt.), edukacinių išvykų
organizavimas

3
Visos lituanistės

Visus mokslo metus

Dalyvavimas projektuose

Visos lituanistės

Kartą per mėnesį

Metodinės grupės susirinkimas – einamųjų reikalų aptarimas

Renata Žemaitienė

Pastaba: numatomos veiklos ir datos gali būti koreguojamos.
Metodinės grupės pirmininkė Renata Žemaitienė
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Priedas Nr.2
UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017M.

Eil. Nr.
1.

Renginys

Data

Metodiniai užsiėmimai

Rugsėjis

Atsakingas
Visi mokytojai

1. Teminių planų aptarimas.
Ištisus metus

Kvalifikacijos kėlimas

2.

1. Dalyvauti ZŠC rengiamuose seminaruose.
3.

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
1. Dalyvavimas

Goethe‘s

instituto

skelbiamuose

Ištisus metus

M. Kaulavičienė

tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose.
2. Partnerystės su Ludwig-Meyn gimnazijos Vokietijoje
mokiniais tęstinumas susirašinėjant elektroniniais laiškais,
dalijantis

ugdymosi

pasiekimais

bei

vokiečių

Ištisus metus

klb.

komunikacijos patirtimi.
3. Dalyvavimas tarptautiniame Goethe‘s instituto konkurse
„Vokiečių

klb.

smalsiems

tiksliukams“

(internetinė

viktorina).
Kovo mėn.
4.

Bandomųjų užsienio kalbų brandos egzamino organizavimas

Sausis - vasaris

A. Puzhene
A. Pledienė
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L. Čižikienė
L. Bekiš
5.

Kiti renginiai
1. Europos kalbų diena.

Rugsėjo 26d.

Visi mokytojai

2. Užsienio kalbų kabinetų fondo turtinimas.

Visus metus

Visi mokytojai

3. Dalyvavimas mokyklos renginiuose.

Visus metus

4. „Tavo žvilgsnis“ ir „Kalbų Kengūra“ baigiamasis renginys

Gegužė

Visi mokytojai

Vilniuje.

6.

Renginiai vokiečių kalba
1. Dalyvavimas respublikiniame Goethe‘s instituto skelbtame

Sausis-vasaris

M. Kaulavičienė

konkurse „Sukurk istoriją ir iliustruok ją kamišibiškai“.
2. Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų vertėjų konkurse

Sausis-vasaris

„Tavo žvilgsnis“.
3. Bendra anykštėnų ir zarasiškių vokiečių klb. pamoka

Balandis

Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje (pagal projektą
„Anykštėnai - vokiečių kalbos besimokantys partneriai“)
4. Susitikimas su buvusia gimnazijos mokine I. Larinaite –

Sausis

jos įspūdžiai iš savanorių stovyklos Vokietijoje.
7.

Renginiai anglų kalba
1. Dalyvavimas respublikiniame jaunųjų vertėjų konkurse
„Tavo žvilgsnis“.

Sausis-vasaris

A. Puzhene
A. Pledienė
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2. Anglų kalbos mokyklinė 9-10 klasių olimpiada.
3. Anglų kalbos rajonininė olimpiada.
4. Dalyvavimas konkurse „Kalbų Kengūra“.
8.

Sausis

L. Čižikienė

Sausio 11d.
Vasario 28- kovo 1

Renginiai rusų kalba
1. Rusų kalbos rajoninė olimpiada.
2. Dalyvavimas konkurse „Kalbų Kengūra“.

Vasaris
Vasario 28 - kovo 1

M. Dainienė
L. Bekiš
Metodinės grupės pirmininkė L. Čižikienė
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Priedas Nr.3
SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR DORINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS (2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.)
Priemonė

Eil.
Nr.
1
1.

2
Lietuvos laisvės gynėjų diena

3
2017 01 13

2.
3.
4.

Rajoninė - respublikinė etikos olimpiada (11-12 kl.)
Rajoninė filosofijos olimpiada
Mokyklinė istorijos olimpiada (9-12 kl.)

5.
6.
7.
8.

Respublikinė filosofijos olimpiada
Rajoninė etikos olimpiada (9-10 kl.)
Bandomasis istorijos VBE
Rajoninė - respublikinė istorijos olimpiada (10-12
kl.)

9.

Data

Atsakingas

Pasatabos
5

2017 01 16
2017 01
2017 01 pab.

4
R. Bazaras, IV A istorijos kurso
gimnazistai
J. Maskalenko
J. Maskalenko
R. Bazaras

2017 02 01
2017 02
2017 02
2017 02 23

J. Maskalenko
J. Maskalenko
R. Bazaras
R. Bazaras, G. Trukanienė

2017 02

N. Šiaučiūnienė

Mokyklinė geografijos olimpiada

10.
11.
12.
13.

Rajoninė geografijos olimpiada
Respublikinė etikos olimpiada (9-10 kl.)
Respublikinė etikos olimpiada (11-12 kl.)
Rajoninė istorijos olimpiada (7-10 kl.)

2017 03
2017 03
2017 03
2017 04 07

N. Šiaučiūnienė
J. Maskalenko
J. Maskalenko
R. Bazaras, G. Trukanienė

14.

Europos egzaminas

2017 05

R. Bazaras, G. Trukanienė, N.
Šiaučiūnienė
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1
15.

2
Lietuvos jaunimo dienos

3
2017 06
Vilnius

4
A.Jakutienė

5

16.

LR Konstitucijos egzaminas

2017 10 25

R. Bazaras, G. Trukanienė

17.

Supažindinimas su muziejaus ekspozicija (9 kl.)

2017 12

R. Bazaras

18.

Adventinis susikaupimas

2017 12

A.Jakutienė

Metodinės grupės pirmininkas R. Bazaras
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Priedas Nr.4
GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017 M.
Eil. nr.

Veiklos

1.

Chemijos mokyklinė olimpiada
Fizikos mokyklinė olimpiada

2.

Bandomieji biologijos, chemijos ir fizikos egzaminai

3.

Gamtos mokslų kengūra
Stendas Žemės dienai

4.

Data

Atsakingas

Sausio 12d.
Paskutinė sausio savaitė

B.Bazarienė
D.Bugenienė

Vasaris
Datos bus tikslinamos

E. Naprienė
B.Bazarienė
V. Kuzmickas

Kovas

B.Bazarienė
D. Bugenienė

Sveikos gyvensenos renginiai
Akcija „Darom“

Balandis

E. Naprienė
D.Bugenienė

5.

Ekskursija į KTU ir Sveikatos universitetą

Gegužė

E. Naprienė

6.

Gamtamokslinė viktorina II-okams

Spalis

E. Naprienė
B.Bazarienė
D.Bugenienė

7.

Sveikos gyvensenos renginiai

Lapkritis

E. Naprienė
Metodinės grupės pirmininkė Birutė Bazarienė
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Priedas Nr.5
MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2017 M.
Eil. nr.

Veiklos

Data

1
1.

2
Lietuvos Laisvės Gynėjų diena

2.

Dailės, technologijų rajoninės olimpiados

Vasaris

J. Navickienė, R. Pupeikis

3.

Vasaris

J. Navickienė, R. Pupeikis

4.

Dailės ir technologijų rajono mokytojų metodinis
užsiėmimas
Mokyklinis ir rajoninis Meninio skaitymo konkursas

Vasaris

G. Karlaitė

5.

Renginys, skirtas Kovo 11-ajai

Kovas

6.
7.
8.
9.

Teatro diena
Velykinė dekoracija
Atvelykio koncertas Zarasų bažnyčioje
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas
Vilniuje
Respublikinis mokinių ir jaunimo dainuojamosios
poezijos konkursas „Kai dainai daina atsišauks“.

Kovas
Balandis
Balandis
Balandis

G. Karlaitė, A. Razmė, J.
Navickienė, R. Pupeikis, G.
Gasparavičius
G. Karlaitė
J. Navickienė
G. Gasparavičius
G. Gasparavičius

Balandis

G. Karlaitė, J. Navickienė, R.
Pupeikis, G. Gasparavičius

Sakralinės muzikos festivalis „Laudate Dominum 2017“
Juodkrantėje
Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

G. Gasparavičius

Gegužė

G. Karlaitė, A. Razmė, J.
Navickienė, R. Pupeikis, G.
Gasparavičius

10.

11.
12.

3
Sausio 13d.

Atsakingas
4
J. Navickienė

30

1
13.

2
Abiturientų išleistuvės

3
Liepa

14.

Mokslo ir žinių šventė

Rugsėjis

15.

Mokytojų diena

Spalis

16.

Spalis

17.
18.

Respublikinis dainuojamosios poezijos konkursas „Mano
senas drauge“ Panevėžyje
Rajoninė muzikos olimpiada
Adventinė popietė Zarasų kultūros centre ir gimnazijoje

Lapkritis
Gruodis

19.

Miesto ir gimnazijos eglės įžiebimas

Gruodis

20.
21.

Kalėdinės dekoracijos
Kalėdinis koncertas

Gruodis
Gruodis

22.
23.
24.

Lietuvos mokyklų sporto žaidynės
Mokinio dienos sportinių renginių organizavimas
Kurortinio Zarasų sezono renginių organizavimas ir
dalyvavimas juose
Vaikų dienos sportinių renginių organizavimas ir
dalyvavimas
Judėjimo savaitės renginiai
Kalėdiniai sportiniai renginiai

25.
26.
27.

4
J. Navickienė, R. Pupeikis, G.
Gasparavičius
G. Karlaitė, J. Navickienė, G.
Gasparavičius
G. Karlaitė, A. Razmė, J.
Navickienė, R. Pupeikis, G.
Gasparavičius
G. Gasparavičius
G. Gasparavičius
G. Gasparavičius, G. Karlaitė, J.
Navickienė
G. Gasparavičius, J. Navickienė,
R. Pupeikis
J. Navickienė, R. Pupeikis
G. Karlaitė, A. Razmė, J.
Navickienė, R. Pupeikis, G.
Gasparavičius
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

Visus metus
Balandis
Gegužė
Birželis

Kūno kultūros mokytojai

Rugsėjis
Lapkritis - gruodis

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

Metodinės grupės pirmininkė Jurgita Navickienė
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Priedas Nr.6
MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ VEIKLOS PLANAS 2017 m.
Eil. Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

1.

Mokyklinė matematikos olimpiada

Sausis

Matematikos mokytojai

2.

Bandomieji matematikos ir informacinių technologijų
brandos egzaminai

Vasaris

Matematikos ir informacinių
technologijų mokytojai

3.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA

Kovas

Matematikos mokytojai

4.

Metodinės grupės posėdis dėl vadovėlių ir kitų mokslo
metų darbo krūvio

Balandis

Matematikos ir informacinių
technologijų mokytojai

5.

Diagnostiniai testai I ir III klasių mokiniams

Gegužė, rugsėjis

Matematikos mokytojai

6.

Metodinės grupės posėdis dėl dalykų ilgalaikių planų ir
neformaliojo švietimo programų aptarimo

Rugpjūtis

Matematikos ir informacinių
technologijų mokytojai

7.

Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų lyginamųjų
ataskaitų analizė

Rugsėjis

Matematikos ir informacinių
technologijų mokytojai

8.

Informacinių technologijų olimpiada

Lapkritis

Informacinių technologijų
mokytojai

9.

Dalyvavimas NEC organizuojamuose konkursuose,
tyrimuose

Visus metus

Matematikos ir informacinių
technologijų mokytojai
Metodinės grupės pirmininkė Vaida Maleckaitė
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PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017-01- 31 Nr.V-7
PSICHOLOGĖS VEIKLOS PLANAS 2017 m.
Tikslas: rūpintis 1- 4 klasių gimnazijos mokinių bei kitų bendruomenės narių psichine sveikata ir tam reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų
sudarymu.
Uždaviniai:
1. Prisidėti prie psichologiškai saugios ir mokymo procesui tinkamos aplinkos kūrimo.
2. Spręsti mokinių sunkumus teikiant individualias konsultacijas besikreipiantiems ir dalyvaujant Vaiko gerovės komisijos veikloje, individualaus
darbo su mokiniu, mokinių adaptacijos programose.
3. Šviesti gimnazijos bendruomenę (mokinius, tėvus, pedagogus ir kitus su vaiko auklėjimu susijusius asmenis) vaiko raidos, pedagoginės ir
socialinės psichologijos klausimais.
4. Vykdyti prevencines veiklas.
5. Atlikti gimnazijai aktualias apklausas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
Numatoma veikla
Eil.nr.

Darbo turinys

Data

1.

Teikti konsultacijas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams mokinių ugdymo klausimais:

Visus metus pagal poreikį

-

Besikreipiančių tėvų, mokytojų konsultavimas;

-

Individualus mokinių konsultavimas;
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-

Bendradarbiavimas su socialinę, pedagoginę pagalbą teikiančiais specialistais;

Prisidėti prie teigiamo mokyklos bendruomenės požiūrio formavimo į psichologinių, asmenybės ar
ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
2.

Darbas Vaiko gerovės komisijoje. Bendradarbiavimas su socialine pedagoge, atvejo analizė ir Visus metus pagal poreikį
sprendimų ieškojimas. Rekomendacijos mokytojams

3.

Mokinių švietimas aktualiomis temomis:
-

Pokalbiai su 1, 3 klasių mokiniais apie adaptacijos laikotarpio sunkumus ir jų įveiką

-

Pokalbiai su 2 ir 4 klasių mokiniais apie ruošimąsi PUPP ir brandos egzaminams

Rugsėjis- spalis

Siūlomos temos: „Kai tampa sunku”, „Kuris pasirinkimas geriausias?”, „Kaip įveikiame

4.

sunkumus”, „Pasitikėjimas savimi”, „Savęs pažinimo keliai”, „Motyvacijos stiprinimas” ir kt.

Vasaris- balandis

Užsiėmimo temos pritaikomos konkrečiai klasei atsižvelgiant į auklėtojų, mokinių interesus.

Pagal susitarimą

Tėvų švietimas aktualiomis temomis.
-

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose

-

Informacija tėvams apie mokinių mokymosi sunkumų požymius ir pagalbos mokimiams

Visus metus

galimybes
5.

Psichologinis pedagogų švietimas.
Pokalbiai su klasių auklėtojais, mokytojais „Krizė moklykloje. Kaip jos išvengti?”.

Spalis, lapkritis
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6.

7.

8.

Prevencinė veikla:
-

Užsiėmimai 1-2 gimnazijos klasių moksleiviams „Psichologinė krizė. Atpažinimas,
pagalba” (Kaip padėti sau ir draugui – konstruktyvūs krizės įveikimo būdai. Savižudybių
prevencija).

-

Savižudybių prevencijos diena

-

Patyčių prevencijos renginiai

-

Psichikos sveikatos dienai

Ugdymas karjerai:
-

Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais

-

Profesinių interesų tyrimas Holland, LPIK, NEOPIR ir kt. testais

-

Supažindinimas su LAMA BPO

Kita veikla
Kvalifikacijos tobulinimas rajone ir respublikoje

Sausis - vasaris

Spalio 10d.
Kovas
Rugsėjis
Visus metus

Nuolat

pagal

gaunamą

informaciją

Psichologė Genovaitė Vadaišienė
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PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017-01- 31 Nr. V-7

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS 2017 m.
Tikslas:
Bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene, kurti saugią mokymosi aplinką, sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir brandai.
Uždaviniai:
1. Stebėti, vertinti ir spręsti mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams kylančias socialines pedagogines problemas.
2. Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, mokytojais ir specialistais, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, pozityvaus elgesio, sveikos
gyvensenos gebėjimus ir įpročius.
3. Prisidėti prie mokinių saugumo, gero pamokų lankomumo.
4. Vykdyti teisės pažeidimų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prevencinę veiklą.
5. Kelti kvalifikaciją, dalintis patirtimi.
Veiklos turinys
Aktualių socialinių pedagoginių tyrimų
atlikimas (Patyčių paplitimo, lankomumo
problemų, mokinių adaptacijos ir kt.)
Informacijos, reikalingos mokinių problemoms
spręsti, rinkimas, analizavimas

Periodiškumas,
trukmė, data
Veikla mokyklos bendruomenėje
Apklausos,
Atsižvelgiant į
stebėjimai,
mokyklos poreikius,
vertinimas
metų prioritetus
Anketinė apklausa, Rugsėjis – spalis
dokumentų analizė,
konsultacijų
žurnalo pildymas
Metodai

Laukiami rezultatai,
požymiai

Pastabos, atsakingi

Situacijos ar pokyčių
įsivertinimas

Soc. pedagogė

Socialinio paso sudarymas,
demografinės situacijos
vertinimas

Soc. pedagogė
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Socialinės paramos mokiniams (nemokamo
maitinimo) teikimo gimnazijoje organizavimas
Mokinių pavėžėjimo organizavimas

Visus metus
Dokumentų
Per mokslo metus
tvarkymas, apskaita
Dokumentų
Per mokslo metus
tvarkymas

Mokinių socialinių poreikių Soc. pedagogė
užtikrinimas
Mokinių
pavėžėjimo Soc. pedagogė
poreikio tyrimas, ataskaitų
pildymas

Aktualios informacijos talpinimas stenduose

Vaizdinė,
informacinė
medžiaga stende.

Kartą per mėn.

Bendruomenės
Soc. pedagogė
informavimas, gimnazijos
mikroklimato gerinimas

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos darbe

Komandinis darbas

Pagal VGK veiklos
planą

Pagalba mokiniui,

VGK

atsakomybės
pasidalinimas

Dalyvavimas laikinose darbo grupėse

Komandinis darbas

Pagal darbo grupės
veiklos planą

Bendradarbiavimas,

Soc. pedagogė,
administracija

sprendimų ieškojimas

Pranešimai, tyrimų išvadų pristatymai

Informacijos
sklaida,
rekomendacijos

Posėdžių, pasitarimų
metu

Mokyklos bendruomenės
švietimas socialinės
pedagoginės pagalbos

Soc. pedagogė,
administracija
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teikimo klausimais
Darbas su mokiniais
Individualus mokinių konsultavimas

Pokalbis,
informavimas,
nukreipimas pas kt.
specialistus
Paskaita, diskusija,
grupinis darbas

Esant poreikiui

Pagalba mokiniui,
informacijos suteikimas, kt.
specialistų pagalba

Soc. pedagogė

Suderinus su kl.
auklėtojų veiklos
planais

Soc. pedagogė,
psichologė,
kl. auklėtojai,
mokytojai

Gimnazijos kalendorius

Vaizdinė medžiaga
stende

Kiekvieną mėn.

Atsparumo žalingiems
įpročiams, sveikos
gyvensenos nuostatų
formavimas, bendravimo
įgūdžių formavimas.
Mokinių užimtumas.
Gimnazijos mikroklimato
gerinimas.

Mokinių klubas

Diskusijos,
kūrybiniai darbai

Esant mokinių
iniciatyvoms

Mokinių užimtumas

Soc. pedagogė,
mokiniai,
neformalaus ugdymo
organizatorė

Pagalba mokiniui ir šeimai.
Bendradarbiavimas ir
atsakomybės pasidalinimas.

Soc. pedagogė,

Vaiko teisių apsauga.

Soc. pedagogė,

Socialinių įgūdžių, pozityvaus elgesio, sveikos
gyvensenos integruotos pamokos ir klasės
valandėlės

Soc. pedagogė,
mokiniai

Darbas su šeimomis, mokinių tėvais
Tėvų konsultavimas ir įtraukimas į socialinės
pedagoginės pagalbos mokiniui planavimą ir
vykdymą.

Komandinis darbas

Apsilankymas socialinės atskirties šeimose

Stebėjimas,
pokalbis,

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Tėvų ir vaikų tarpusavio

tėvai, mokytojai
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santykių gerinimas.

konsultacija.

kl. auklėtojai,
seniūnijų
darbuotojai, VTAS

Tėvų įtraukimas į mokyklos organizuojamą
prevencinę veiklą

Komandinis darbas

Pagal gimnazijos
veiklos planą

Tėvų atsakomybės ir
tinkamo pavyzdžio,
formuojant neigiamas
nuostatas psichoaktyvių
medžiagų vartojimo
atžvilgiu, stiprinimas

Soc. pedagogė,
psichologė,
kl. auklėtojai,
administracija, tėvai

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Bendradarbiavimas su institucijomis,
sprendžiant mokinių, jų šeimų socialinius,
pedagoginės – psichologinės pagalbos,
teisinius interesus.

Komandinis darbas

Bendradarbiavimas su Lietuvos samariečių
organizacija prevencijos projekte „Alkoholis.
Mada. Būtinybė“

Paskaita, kūrybinės
dirbtuvės

Esant reikalui

Vaiko interesų
atstovavimas,
nusikalstamumo prevencija,
keitimasis informacija

Suderinus su
projekto vykdytojais

Soc. pedagogė,
administracija,
VTAS specialistai,
seniūnijų
darbuotojai, policijos
atstovai

Neigiamų nuostatų
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo atžvilgiu
stiprinimas

Soc.pedagogė,
biologijos mokytoja,
neformalaus ugdymo
organizatorė

Socialinio pedagogo

Soc. pedagogė

Profesinės veiklos tobulinimas
Dalyvavimas Zarasų rajono socialinių
pedagogų metodinio būrelio veikloje.

Pasisakymai,
diskusijos,

Pagal būrelio veiklos
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pristatymai.

planą

kompetencijų tobulinimas

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose.

Informacijos
kaupimas

Ne mažiau 5 d. per
metus

Naujos patirties, žinių
įgijimas

Soc. pedagogė

Teisinės, informacinės, metodinės medžiagos
kaupimas.

Dokumentų,
informacijos
šaltinių paieška.

Visus metus

Socialinio pedagogo
kompetencijų tobulinimas

Soc. pedagogė

Prevencinė, projektinė veikla
Dalyvavimas, vykdant patyčių prevenciją ir
intervenciją, organizuojant smurto, patyčių,
nusikalstamumo prevencijai skirtą veiklą
(Tolerancijos diena, akcija „Savaitė be
patyčių“.

Paskaitos,

Pagal
gimnazijos Teisinių žinių
veiklos
planą bendravimo
diskusijos,
Intervencija – esant formavimas
pristatymai,
patyčių,
smurto
vaizdinė medžiaga situacijoms.
stenduose
Lapkritis, kovas

Dalyvavimas organizuojant alkoholio, tabako
ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo
prevencijai skirtą veiklą

Diskusijos,
Pagal
gimnazijos
pristatymai,
veiklos planą
vaizdinė medžiaga
stenduose

Atsparumo
įpročiams,
gyvensenos
formavimas

įgijimas, Soc. pedagogė,
įgūdžių VGK,
psichologė,
kl. auklėtojai,
Ignalinos VSB
lektoriai,
neformalaus ugdymo
organizatorė
žalingiems Soc. pedagogė,
sveikos VGK,
nuostatų
psichologė,
kl. auklėtojai,
med.specialistė,
Ignalinos VSB
lektoriai, LSVS
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projekto vykdytojai
Dalyvavimas organizuojant psichologinio
atsparumo ugdymo ir savižudybių prevencijai
skirtą veiklą

Diskusijos,
Pagal
gimnazijos Psichologinės
pagalbos Soc. pedagogė,
pristatymai,
veiklos planą
prieinamumo
gerinimas,
psichologė, VGK,
vaizdinė medžiaga
kontaktų paskelbimas
med.specialistė,
stenduose
neformalaus ugdymo
organizatorė

Socialinė pedagogė Elvyra Šumanienė
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PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017- 01- 31 Nr.V- 7
NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS
2017 M.
Tikslai ir uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.
Eil.
Nr.

1.

Skatinti mokinių kūrybiškumą, aktyvumą.
Puoselėti dvasines ir kultūrines vertybes.
Ugdyti pilietiškumą, mokinių toleranciją.
Skatinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Veiklų sritys

Projektinė veikla

Veiklos
Lietuvos samariečių
bendrijos Vilniaus
skyriaus prevencinė
programa „Alkoholis.
Mada, žala ar
būtinybė?“
Nacionalinės
bibliotekos projekto
„Pokalbiai apie
emigraciją 2“

Preliminari
data/laikotarpiai
2016

2016 m.lapkričio 2017 gegužės

Laukiamas rezultatas
Kūrybinės dirbtuvės mokiniams padės analizuoti
įvairiausius mitus ir įsitikinimus apie alkoholio
vartojimą, analizuoti ir suprasti reklamos įtaką,
pateikti ir gauti teisingą informaciją.
Tėvams bus siūloma paskaita ,,Pozityvi tėvystė“,
psichologo konsultacijos telefonu.
20 žmonių suburta moksleivių grupė kūrybinėse
dirbtuvėse susipažins su sakytinės istorijos
metodu, drauge sudarinės klausimyną, mokysis,
kaip atlikti interviu, kaip gautą medžiagą parengti
ir apibendrinti. Kiekvienas projekto dalyvis turės
parengti po du interviu su emigravusiais
tautiečiais.

Atsakingi,
dalyviai
Neformaliojo ugdymo
organizatorė,
soc.pedagogė,
biologijos mokytoja.
1a klasės mokiniai
Neformaliojo ugdymo
organizatorė,
Nijolė Šiaučiūnienė,
1 – 3 kl.20 mokinių
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2.

Tradiciniai renginiai

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centro „Neformaliojo
vaikų švietimo
paslaugų plėtra“

2017 m. vasario
mėn.- 2018 m.
vasario mėn.

Lietuvos valstybės
istorinių datų
paminėjimai.

Sausio 13d.
Vasario 16d.

Veiklos vyks penkiose Utenos apskrities
gimnazijose, projekto pabaigoje mokyklų
komandos dalyvaus debatuose.
Mokiniai dalyvaus 6 edukacinėse programose, po
dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2
kultūrinės-meninės krypties, 2 technologijų ir
kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir
ekologinės krypties. Kiekvienos programos
trukmė – viena valanda.
Vykdomos integruotos mokomųjų dalykų:
istorijos, lietuvių k, menų, pilietinio ugdymo
edukacinės veiklos, išsaugota ir įprasminta
istorinė atmintis.

Neformaliojo ugdymo
organizatorė
Dalyvauti programoje
vienu metu galės 20–
25 mokiniai.
Neformaliojo ugdymo
organizatorė,
neformaliojo švietimo
mokytojai

Kovo 11d.
Mokinių kūrybinė
iniciatyvos:
Abiturientų
Šimtadienis

Vasario 15 d.

Mokinio diena

Balandžio 21 d.

Mokslo metų
užbaigimo šventės

Gegužės 26,
birželio 2d.

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1d.

Šventė pirmų klasių
gimnazistams

Rugsėjo 14 d.

Mokytojo diena

Spalio 5d.

Kalėdiniai renginiai

Gruodžio mėn.

Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai,
skatinamas kūrybiškumas, ugdomas kultūros ir
estetinis skonis, stiprinama savivalda.

Neformaliojo ugdymo
organizatorė,
neformaliojo švietimo
mokytojai,
klasių auklėtojai,
mokinių savivalda.
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3.

Kita kultūrinė,
edukacinė veikla

Pažintinė kultūrinė
veikla.
Sportinė veikla.
Susitikimai,
netradicinės pamokos.

4.

Mokinių
neformaliojo
ugdymo veiklos
koordinavimas

Mokinių neformaliojo
švietimo poreikio
tyrimas.

Mokslo metų eigoje Organizuojamas mokinių laisvalaikis,
formuojamas kultūrinės aplinkos pažinimas,
skatinamas sveikas gyvenimo būdas.

Gegužės - birželio
mėn.

Vykdomos įvairios programos, atitinkančios
mokinių poreikius, vyks patraukliose ir saugiose
aplinkose.

Klasių auklėtojai,
mokytojai

Neformaliojo ugdymo
organizatorė,
neformaliojo švietimo
mokytojai

Neformaliojo ugdymo organizatorė Janina Dobrovolskienė
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PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017- 01- 31

Nr. V-7

UGDYMO KARJERAI PLANAS
2017 m.
Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos
pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:




Eil.
Nr.

1.

Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo
karjerą.
Teikti reikalingą informaciją mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir
efektyviai naudoti karjeros informaciją.
Siekti, kad mokiniai gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
Veiklų sritys

Situacijos analizė,
planavimas

Veiklos
Karjeros ugdymo koordinacinės
grupės būrimas.
Ugdymo karjerai veiklos plano
parengimas, suderinimas
Informacijos apie karjeros paslaugas
rengimas

Preliminari
Laukiamas rezultatas
data/laikotarpiai
Sausio 2 d.
Aiškios veiklos kryptys ir
funkcijos.
Iki sausio 12 d.
Parengtas ir suderintas veiklos
planas.
iki kovo mėn.

Parengta informacija patalpinta
gimnazijos svetainėje.

Atsakingas,
dalyviai
Karjeros ugdymo
koordinatorė,
pavaduotoja ugdymui,
psichologė,
Klasių auklėtojai
Karjeros ugdymo
koordinatorė,
klasių auklėtojai
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2.

3.

Kvalifikacijos
kėlimas, saviugda

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams

UKSIS duomenų suvedimas

Iki gruodžio 22 d.

Kompetencijų tobulinimas rajono
karjeros specialistų pasitarimuose ir
seminaruose

Pagal poreikius ir
galimybes

Dalyvavimas kituose karjeros
specialistams organizuojamuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose
Metodinės medžiagos apie UK
analizė, sisteminimas.
Integruotų pamokų koordinavimas

Pagal poreikius ir
galimybes

Pranešimai UK aktualiomis
temomis klasių auklėtojų metodinei
grupei.
Konsultacijos klasių auklėtojams,
integruojant UK programą.
Gerosios patirties kaupimas ir
pasidalinimas

Per mokslo metus

Informacijos sklaida.

Pagal poreikį

Rekomendacijos klasės
auklėtojams.
Sukauptos įvairių renginių,
seminarų ir kt. programos.

Pasirinkimo kryptys, baigus
pagrindinio ugdymo programą.

Iki kovo mėn.

Klasės valandėlės

Per visus mokslo
metus

Supažindinimas su 2017 metų

Nuolat
Per mokslo metus

Per mokslo metus

Kovas, balandis

UKSIS duomenų surinkimas ir
pateikimas.
Tikslingas ir kryptingas
kvalifikacijos tobulinimas,
atsižvelgiant į poreikius ir
galimybes.
Kompetencijos kėlimas,
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai.
Skaitykloje sukaupta UK
medžiaga.
Bendri sprendimai kaip pagerinti
UK veiklą, siūlymas dėl UK
integravimo pamokose.

2 –ų kl. mokinių ateities
tikslingas planavimas susijęs su
karjera.
Mokinių asmeninių
charakteristikų įsivertinimas,
susipažinimas su karjeros
galimybėmis, kompetencijų
gilinimas.
Naujausia LAMA BPO

Psichologė
Karjeros ugdymo
koordinatorė

Karjeros ugdymo
koordinatorė

Karjeros ugdymo
koordinatorė,
psichologė,
mokytojai
Karjeros ugdymo
koordinatorė,
psichologė,
klasių auklėtojai
Karjeros ugdymo
koordinatorė,
psichologė
Pavaduotoja ugdymui,
klasių auklėtojai
Klasių auklėtojai

Karjeros ugdymo
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bendrojo priėmimo į aukštąsias bei
profesines mokyklas sąlygomis,
tvarka, priėmimo datomis
Karjeros informavimo renginiai
gimnazijoje
Išvykos, ekskursijos, pažintiniai ir
patyriminiai vizitai

Individualios konsultacijos
Aukštųjų mokyklų studijų mugė2017

5.

Per visus mokslo
metus
Per visus mokslo
metus

Per visus mokslo
metus pagal
poreikį
Vasaris

informacija tėvams, mokiniams.

koordinatorė,
psichologė

Susitikimai su įvairių profesijų
bei ugdymo įstaigų atstovais
Pažintis su įvairiomis
profesijomis, nauda išbandant
įvairių profesijų darbo veiklą
praktiškai.
Tikslingas ateities planavimas,
informacijos analizavimas, naujų
žinių bei kompetencijų įgijimas.
Susipažins su stojimo ir
mokymosi sąlygomis.

Karjeros ugdymo
koordinatorė
Klasių auklėtojai,
mokytojai, karjeros
ugdymo koordinatorė

Karjeros ugdymo
koordinatorė

Karjeros ugdymo
koordinatorė

Sėkmės istorijos „Mokiniai
mokiniams“

Per visus mokslo
metus

Konsultacijos spec. poreikių
mokiniams dėl tolesnio kelio
pasirinkimo

Per mokslo metus
pagal poreikį

Buvę mokiniai padės esamiems,
suteiks reikalingą informaciją
apie mokymosi įstaigas.
Suteikta informacija spec.
poreikių vaikams.

Per visus mokslo
metus

Gauta informacija, sklandus
bendradarbiavimas.

Kovas, lapkritis

Naujausia informacija apie rinkos
pokyčius, profesijų poreikį.

Bendradarbiavimas Edukacinės veiklos Zarasų žemės
su soc. partneriais ūkio mokykloje
Zarasų jaunimo darbo centro
specialistės karjeros ugdymo
pamokos
Dalyvavimas projekte „Kam to
reikia?“
Naujų socialinių partnerių paieška

Pagal paklausą ir
pasiūlą
Per visus mokslo

Specialistų gerosios patirties
sklaida mokiniams.
Platesnis bendradarbiavimas su

Karjeros ugdymo
koordinatorė,
psichologė
Klasių auklėtojai,
karjeros ugdymo
koordinatorė

Pavaduotoja ugdymui,
karjeros ugdymo
koordinatorė

Karjeros ugdymo
koordinatorė
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Pasimatuok profesiją su ESF
Akademija (Europos socialinio
fondo agentūra).

metus
Pagal gaunamus
pranešimus

socialiniais partneriais.
Mokiniai turi galimybę klausytis
žymių žmonių vedamų
nemokamų interaktyvių paskaitų,
atlikti užduotis.
Karjeros ugdymo koordinatorė Janina Dobrovolskienė
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PATVIRTINTA
Direktoriaus įsakymu
2017- 01- 31 Nr. V -7
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
2017 m.
Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze,
visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remiantis ugdymo procesą, telkiantis mokyklos
bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę.
Tikslas - aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese. Siekti, kad biblioteka išliktų informacijos centru. Tam tikslui kaupti
reikalingą programinę ir mokomąją literatūrą, plėsti informacinį-bibliografinį fondą. Gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą,
pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą bei kitas mokymo priemones. Lavinti moksleivių skonį ir ugdyti vertybines nuostatas, skatinti tautiškumą.
Uždaviniai:


Užtikrinti efektyvų ir kultūringą skaitytojų aptarnavimą, rūpintis mokinių informacinių įgūdžių ugdymu.



Sudaryti galimybes vartotojams naudotis sukauptais informacijos ištekliais bei kitomis duomenų bazėmis.



Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais, atsakyti į bibliografines-informacines užklausas.



Kryptingai formuoti bibliotekos fondo komplektavimą, atitinkantį bendrąsias ugdymo programas, jį tvarkyti ir saugoti.



Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose gimnazijos vykdomuose projektuose.
Bibliotekos skaitykloje vedamos integruotos įvairių dalykų pamokos, kuriose sudaroma galimybė naudotis interneto ištekliais ir kompiuterinio

tinklo resursais: (elektroninis paštas, CD perrašymas, spausdinimas, skenavimas), televizijos laidų peržiūros, filmų demonstravimas, multimedia. Čia
vyksta integruotos pamokos, susitikimai, paskaitos su įvairių profesijų atstovais, mokymosi įstaigomis. 2016m.m. skaitykloje vyko 54 užsiėmimai:
susitikimai su įvairių mokymo įstaigų studentais, dėstytojais, sveikos gyvensenos propaguotojais, socialiniais darbuotojais, darbo biržos atstovais ir t.t..
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Bibliotekoje surengta visa eilė spaudinių parodų - skirtų rašytojų

jubiliejams bei įvairioms šventėms paminėti. Gimnazijos bibliotekoje

komplektuojamas, tvarkomas saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomuose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. Taip
sudaromos sąlygos ir gerinamos galimybės moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams vesti integruotas pamokas, ieškoti naujų darbo
metodų.
Gimnazijos pedagogai bet kuriuo metu bibliotekoje gali naudotis esama literatūra, garso įrašais, vaizdajuostėmis, kompaktiniais diskais, naudotis
internetu ir elektroniniu paštu, rengti metodinius susitikimus, dalintis gerąja patirtimi, rengtis pamokoms, užklasiniam darbui, klasės susirinkimams,
dalyvauti organizuojamuose seminaruose, paskaitose ir t.t.
Bibliotekos materialinė bazė yra patenkinama, nes pilnam uždavinių įgyvendinimui vis dar trukdo finansinės galimybės.
2016m. m. bibliotekos paslaugomis naudojosi 394 skaitytojai, iš jų 75 baigę mokyklą abiturientai. Bibliotekos fonde yra 14516 dokumentų ir
7274 vadovėliai. Skaitytojams išduota 2400 dokumentų, padaryta 1351 dokumento kopijos. Skaitytojai bibliotekoje apsilankė 3879 kartus. Jau eilė
metų stebima, kad vis daugiau mokinių žavisi informacinėmis technologijomis ir mažiau dėmesio skiria knygai. Nuo to mokinių žodynas darosi
skurdesnis, prarandami ir nebelavėja jau įgyti skaitymo įgūdžiai.
2016m. bibliotekoje buvo pradėtas aktyviai tikrinti esamas fondas, atrinkti 1725 vnt. nurašymui. 2017m. birželio mėn. numatoma fondo
sutikrinimą baigti.
1. Informacinių įgūdžių ugdymas

Naudojimosi biblioteka pamokos
Kompiuterinio raštingumo ugdymas

rugsėjis
2017 m.

Naudojimasis INTERNETU

„

Elektroninis paštas

„

Naudojimasis CD, DVD , multimedija

,,
2. Moksleivių kultūrinių interesų ugdymas
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-bendri mokyklos, klasių renginiai

„

-pokalbiai apie literatūrą ir straipsnius
-užklausų priėmimas ir atsakymas

„

-pagalba rengiantis olimpiadoms, konkursams, projektų rašymui ir t.t.

„

-naujai gautos literatūros parodos-peržiūros

„

-parodos, skirtos rašytojų jubiliejų minėjimams

„

-tautinės ir kalendorinės šventės.

„
3. Darbas su bibliotekos aktyvu

-bibliotekos aktyvo rinkimas

rugsėjis

-darbo plano parengimas

„

4. Bendradarbiavimas su mokytojais
-ugdymo turinio ir priemonių koordinavimas

pastoviai

-bendros informacijos kaupimas (referatai, scenarijai, projektiniai darbai)

„

-integruotos ir netradicinės pamokos

„

-projektiniai darbai, jų rengimas, pristatymas

„
5. Savišvieta ir profesinis tobulinimasis
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-mokytis kursuose ir seminaruose

pastoviai

-skaityti profesinius spaudinius

„

-įgyta patirtimi dalintis su kitomis rajono mokyklų bibliotekininkėmis

„

-bendradarbiauti su rajono viešąja biblioteka

„
6. Skaitytojų aptarnavimas

-individualūs pokalbiai keičiant knygas

„

-užklausų atsakymas

„

-informacinių įgūdžių ugdymas aptarnaujant skaitytojus

„

 pamoka-valandėlė „Atmintis gyva“
 dokumentų paroda, skirta I. Simonaitytės 120-osioms g. m. paminėti

2017 01 13
01 23

 dokumentų paroda, skirta Vasario 16-ajai paminėti
„Vasario16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena“

02 11

 dokumentų paroda , skirta Lietuvos nepriklausomybei paminėti

03 10

 dokumentų paroda skirta knygnešiams

03 13

 dokumentų paroda Žemės

04 20

 dokumentų paroda, skirta motinos dienai „Esi tik viena“

05 07

 stendas, skirtas Europos dienai

05 09

 stendas Rugsėjo 1-ąjai

09 01

 dokumentų paroda, skirta mokytojo dienai

10 01
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 akcija „Knygų Kalėdos“ 2017

11 27

7. Fondo komplektavimas ir tvarkymas

-fondo papildymas naujais spaudiniais

pagal galimybes

-fondo peržiūra, susidėvėjusios ir pasenusios literatūros
atranka nurašymui

gegužė - birželis

-fondo, vadovėlių ir darbo apskaitos dokumentų tvarkymas

pastoviai

8. Fondų atskleidimas, statistika

-fondo apipavidalinimo atnaujinimas

rugsėjis

-skaitytojų formuliarų analizė

pastoviai

-parodų organizavimas

„

-dienos, mėnesio, metų statistika

„

Bibliotekos vedėja Laimutė Liesienė

