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Šiauliai
1. Einamųjų metų užduotys:
Metinės veiklos
užduotys
1.1. Patobulinti
kiekvieno mokinio
asmenybės ūgties
stebėsenos procesus.

Siektini rezultatai
1.1.1. Pagerinti mokinių
ugdymosi pasiekimus diegiant
kokybės krepšelį.

1.1.2. Parengti mokinio
įsivertinimo pamokoje modelį.

1.1.3. Įgyvendinti patyčių
prevencijos programą „Friends“.
1.2. Gerinti
1.2.1. Nustatyti palankiausias
ugdymo(si) proceso mokinių mokymosi strategijas ir
organizavimą kuriant teikti savalaikę pagalbą
personalizuotą
kiekvienam mokiniui.
mokymosi aplinką.

1.2.2. Surengti mokymus
pedagogams „Interaktyvių lentų
(SMART), 3D spausdintuvo,
elektroninių mokymo priemonių
naudojimo galimybės
pamokose“.
1.2.3. Skatinti aktyvaus
mokymo(si) metodų ir
individualizuoto mokymo(si)
praktiką.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1.1.1.1. 100 proc. mokinių baigė
PUG, pradinio ir pagrindinio
ugdymo programą.
1.1.1.2. 85 proc. mokinių padarė
ugdymosi pažangą.
1.1.1.3. 28 proc.1–4 kl. ir 10 proc.
5–8 kl. mokinių žinios ir gebėjimai
atitinka aukštesnįjį mokymosi lygį.
1.1.1.4. Standartizuotų testų
procentiniai rodikliai:
70 proc. 4 kl. mok. rašymo bei
79 proc. pasaulio pažinimo;
55 proc. 6 kl. mok. matematikos ir
56 proc. rašymo.
1.1.2.1. Susitarta dėl mokinio
įsivertinimo pamokoje tvarkos,
parengtas modelis (2019 06).
1.1.2.2. Patobulintas MAP
(mokinio asmeninės pažangos)
modelis (2019 06).
1.1.3.1. Surengti 3 mokymai visai
bendruomenei.
1.2.1.1. 100 proc. 5–7 kl. mokinių
dalyvauja tyrime (Sternberg
intelekto polinkių testas). Parengti
aplanką su visų mokinių profiliais.
1.2.1.2. 95 proc. pamokų
personalizuojamas ugdymo turinys.
1.2.1.3. 100 proc. nustatomi 5–8
klasių mokinių individualūs
poreikiai ir polinkiai (50 proc.
lanko konsultacijas).
1.2.2.1. 90 proc. mokytojų
atnaujina IT naudojimo įgūdžius.
1.2.2.2. 90 proc. pamokų
naudojamas skaitmeninis ugdymo
turinys, virtualios mokymo(si)
aplinkos.
1.2.3.1. 587 pamokos vyko 3D ir
N-computing kabinetuose; 185
integruotos pamokos.
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1.3.1.1. Įrengtos skaitymo ir tylos
zonos.
1.3.1.2. 15 kabinetų atnaujintas
apšvietimas LED lempomis ir
šviestuvais.
1.3.1.3. 30 kabinetų atnaujinti
kompiuteriai ir 3 projektoriai.
1.3.1.4. Įsigytos skaitmeninės
mokomosios programos
matematikai, pradinių klasių mok,
anglų k., 3D kabinetui (naudosis
600 mokinių).
1.3.1.5. Suremontuota 300 kv. m.
progimnazijos patalpų.
1.4. Plėtoti vadovų ir 1.4.1. Surengti respublikinę
1.4.1. 1. Į konferencijos
mokytojų lyderystę. teorinę-praktinę konferenciją
organizavimą įtraukiami partneriai.
„Lyderystė mokykloje –
1.4.1.2. Ne mažiau kaip 20 proc.
atsakingas veikimas kartu“.
progimnazijos pedagogų dalinasi
savo patirtimi konferencijoje.
1.4.2. Skatinti mokytojus
1.4.2.1. Ne mažiau kaip 90 proc.
dalintis patirtimi.
mokytojų dalyvauja kolegų
vedamose pamokose.
1.4.2.2. 16 atvirų pamokų įstaigos,
miesto bei šalies mokytojams.
1.4.2.3. Parengti 2 stažuočių
programas.
1.5. Pasirengti
1.5.1. Pasirengti patobulinto
1.5.1.1. Parengta progimnazijos
mokytojų etatinio
etatinio mokytojų darbo
patobulinto etatinio mokytojų darbo
darbo apmokėjimo
apmokėjimo įgyvendinimui.
apmokėjimo tvarka.
modelio tobulinimui.
1.5.1.2. Pakeistos ir papildytos
visų pedagoginių darbuotojų darbo
sutartys.
2. Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės,
kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1.3. Gerinti
dinamiškos ir atviros
ugdymosi aplinkos
sąlygas.

1.3.1. Mokymąsi
stimuliuojančios aplinkos
kūrimas.

2.1. Pasikeitė numatytas veiklas reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
2.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas dėl ligos ir kt.).
2.3. Negautas finansavimas.
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

