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1. BENDROJI DALIS
Martyno Mažvydo progimnazijos 2017-2018 mokslo metų veiklos planas susijęs su
Martyno Mažvydo progimnazijos 2017-2020 m. strateginiu planu, 2013 – 2022 metų valstybine
švietimo strategija. Rengiant veiklos planą atsižvelgta į mokyklos vidaus veiklos įsivertinimo
rezultatus, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir kitus švietimo stebėsenos duomenis.
Rengiant progimnazijos veiklos planą, remtasi:
- Valstybinės švietimo politikos 2013-2022 m. strategija;
- LR švietimo įstatymu, 2011;
- Lietuvos švietimo koncepcija, 1992;
- Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo medžiaga;
- Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės
įsivertinimo metodika, 2016;
- Tauragės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 2016-2020 metų tinklo
pertvarkos planu.
Atsižvelgta į:
- mokyklos socialinės aplinkos ypatumus;
- mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius.
Įgyvendinant mokyklos veiklos planą bus laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo,
bendradarbiavimo principų.
Vartojamos sąvokos, trumpiniai:
Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys,
įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra
formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.
Mokinys – asmuo, kuris mokosi.
Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas.
Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant.
Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti
asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų.
Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių,
vertybinių nuostatų visuma.
MG – metodinė grupė.

Progimnazijos pristatymas
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos istorija prasideda nuo 1920 m. rugsėjo
20 d., kai Tauragėje, Šilalės gatvėje esančiame privačiame name, atidarytos dvi gimnazijos
klasės. Išgyvenusi perkėlimus į skirtingus pastatus, nuo 1965 m. rugsėjo 1 d. mokykla įkuriama
naujai pastatytose patalpose Prezidento gatvėje. Kadangi mokykloje mokėsi daugiau kaip 2000
mokinių, pristatytas priestatas. 1965 m. direktoriaus A. Masanduko ir mokytojo R. Barčiausko
pastangomis sudaryta pirmoji matematinio profilio klasė – pagal tuomet įvestą darbų programą 9
- 11 klasėse. 1976 m. švietimo ministerija, įvertindama pasiektus rezultatus, mokykloje įsteigė
sustiprinto matematikos mokymo klases 8 - 12 klasėse. 1976 - 1986 m. buvo įvestas profilinis
darbinis mokymas 9 - 12 klasėse, dėstomas automobilizmo kursas. Buvo įrengti automobilinio
mokymo kabinetai, gauti mokomieji automobiliai. 1990 m. kovo 11 dieną mokykloje susikūrė
pedagogų iniciatyvinė grupė, kuri ėmė siekti, kad mokyklai būtų grąžintas gimnazijos statutas ir
nuo 1997 m. buvo leista formuoti pirmąją realinę gimnazijos klasę. 2001 m. mokyklai suteiktas
gimnazijos statusas. Ji reorganizuojama į pagrindinę mokyklą, esančią Prezidento gatvėje, ir
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gimnaziją, įsikūrusią atskirame pastate Juozo Tumo - Vaižganto gatvėje. 1996 m. spalio 16 d.
Tauragės rajono Tarybos sprendimu Nr. 276 mokyklai suteiktas Martyno Mažvydo vardas.
Veikia etnografijos ir mokyklos muziejai. Nuo 1920 m. iki 2016 m. šiai mokyklai vadovavo
aštuoniolika direktorių.
Progimnazija savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
įstatymais, Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo skyriaus vedėjo
įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis,
savivaldos institucijų: Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos nutarimais, mokyklos direktoriaus
įsakymais, metodinės tarybos, vaiko gerovės komisijos, mokytojų atestacinės komisijos
nutarimais.
Planavimo struktūrą sudaro mokyklos strateginis planas, metinis veiklos planas,
mokyklos ugdymo planas, ugdymo turinio (mokomųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo
ugdymo, projektinės veiklos) veiklos planai ir programos, metodinės tarybos ir metodinių grupių
planai, Vaiko Gerovės komisijos planas, mokytojų atestacijos planai, klasių vadovių planai,
Mokyklos tarybos planas, mokinių tarybos planas, bibliotekos veiklos planas.
Spartėjanti technologinė pažanga įtakoja progimnazijos ugdymo proceso
modernizavimą. Mokykla turi 81 kompiuterį, iš jų su interneto ryšiu - 50. Veikia elektroninis
dienynas. 80% mokytojų savo pamokose taiko informacines technologijas. Įkurti 2 metodiniai
kabinetai, kuriuose mokytojams, neturintiems kabinetuose IT, sudarytos galimybės vesti
pamokas taikant IT. Mokyklos 19-oje kabinetų galima kasdien dirbti naudojant IT. IT valdymo
lygis mokykloje yra geras, nes daugelis mokytojų veda pamokas naudodami informacines
technologijas: vaizdo projektorius, kompiuterius, internetinį ryšį ir t.t. Apie 95% mokytojų turi
puikius kompiuterinius įgūdžius. Mokykloje yra 2 informacinių technologijų kabinetai, 2
metodiniai kabinetai, bei 19 kabinetų, kuriuose pamokas galima vesti su IT. Mokyklos
bibliotekoje ir skaitykloje taip pat yra 4 kompiuteriai, kuriais dirbti gali ir mokytojai, ir mokiniai.
Progimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo I dalies programas, veikia 4 pailgintos dienos darbo grupės. 2017 m. rugsėjo 1 d.
duomenimis mokykloje ugdomi 616 mokinių ir daugelis iš jų įvairių olimpiadų, konkursų
nugalėtojai, pirmauja įvairiose sporto šakose.
Mokykloje dirba 55 pedagoginiai darbuotojai, iš jų: 1 mokytojas ekspertas, 25
mokytojai metodininkai, 16 vyresniųjų mokytojų, 1 mokytojas. Mokyklos administraciją
sudaro: direktorius, 4 direktoriaus pavaduotojai. Mokyklos direktorius ir 2 pavaduotojos turi II
vadybinę kategoriją. Mokomuosius dalykus dėsto 100% specialistai arba to dalyko kvalifikacinę
kategoriją įgiję mokytojai. Progimnazijoje dirba socialinė pedagogė, specialioji pedagogė,
logopedė, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė, 1 bibliotekininkė, techninių mokymo
priemonių ir kompiuterių inžinierius bei 8 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Įstaigos veikla finansuojama iš valstybės tikslinės dotacijos – mokinio
krepšelio ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų mokymo aplinkai, specialiųjų programu
lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Siekdama padidinti finansavimo šaltinius
mokykla siekia pritraukti kuo daugiau bendruomenės narių 2 proc. pajamų mokesčio bei ieško
rėmėjų.
2017-2018 moklso metų veiklos planą parengė 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl
darbo grupės mokyklos veiklos planui 2017-2018 m.m. parengti“ sudaryta darbo grupė.
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2. 2016-2017 M.M. VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS
3.1.1.RODIKLIS. ĮRANGA IR PRIEMONĖS.
STIPRIOSIOS PUSĖS
1. Daugiausia mokymo priemonių skirta kūno kultūros pamokoms.
2. Daugiausiai mokyklinės įrangos skirta anglų k., fizikos – chemijos, pradinių klasių
kabinetams.
3. Mokykliniais baldais labiausiai aprūpinti anglų k. kabinetai.
4. Vadovėlių užsakyta ir gauta priešmokyklinėms grupėms ir pradinėms klasėms.

SILPNOSIOS PUSĖS
Lėšos, skirtos mokymo priemonių įsigijimui, išnaudotos.
Nenumatyta mokomųjų priemonių paskirstymo sistema.
Nesusitarta su bendruomene dėl priemonių ir įrangos užsakymo prioritetų.
Dauguma mokytojų naudoja pačių ir mokinių parengtas mokymo priemones.
Progimnazijoje naudojamasi „morališkai“ nusidėvėjusiomis mokymo priemonėmis,
kadangi nebuvo galimybių jas atnaujinti.
6. Mokyklos biblioteka neaprūpinama grožine literatūra.
7. Mokykloje nėra bendrų susitarimų (plano), kaip turėtų vykti įrangos, priemonių
užsakymų procesas.
8. Mokyklos mokytojai nėra informuojami apie vadovėlių, grožinės literatūros ir kitų
leidinių naujoves.
1.
2.
3.
4.
5.

3.2.1.RODIKLIS. MOKYMASIS NE MOKYKLOJE.
STIPRIOSIOS PUSĖS
1. Mokiniai ir mokytojai įžvelgia ugdymo ne mokykloje prasmę ir naudą.
2. Būtina organizuoti ugdymą(si) ne klasėse.
3. Nuo pasirengimo pamokai, jos uždavinio priklauso mokinių žinios ir gebėjimai, įgyjami
ne klasės aplinkoje.

SILPNOSIOS PUSĖS
1. Planuojant ir organizuojant pamokas ne mokykloje, edukacines išvykas būtini susitarimai
kaip, kur ir kada daryti įrašus.
2. Mokytojai turėtų jausti didesnę atsakomybę už ugdymo kokybę ir rezultatus.
3. Mokytojai turėtų planuoti ir aptarti su mokiniais jų pažangą po edukacinių išvykų, po
pamokų, vykusių kitose erdvėse.
4. Mokyklos pedagogai galėtų labiau dalinti gerąją patirtimi MG apie pamokas, vykusias ne
mokykloje ar edukacinių išvykų metu.
5. Organizuojant mokymąsi ne mokykloje stringa laiko vadyba.

3.2.2.RODIKLIS. MOKYMASIS VIRTUALIOJE APLINKOJE.
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STIPRIOSIOS PUSĖS
1. Mokytojai panaudoja turimas IKT mokymui.
2. Turimas IKT mokytojai ugdymui panaudoja išradingai, įvairiai, tikslingai.
3. Skaitmeninis turinys ir technologijos padeda įvairiapusiškai ir mokiniams patraukliau
mokytis.
4. Virtualios aplinkos pasirenkamos tikslingai ir yra saugios.
5. IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus, tyrinėti, eksperimentuoti.

SILPNOSIOS PUSĖS
1. Dauguma mokytojų neturi kabinetuose multimedijos, turi senus kompiuterius, mokiniams
darbui virtualiose aplinkose mokykla negali pasiūlyti kitų priemonių, tik IT kabinetą.
2. Mokytojams dažnai trūksta žinių, informacijos, praktinių įgūdžių apie virtualios aplinkos
panaudojimo galimybes mokymui.
3. Mokytojams nepakanka techninių galimybių įvairiapusiškai naudotis virtualia aplinka
ugdymui.
4. Tik 25 % mokytojų dalyvauja mokyklų ir tarptautiniuose mainuose naudodamiesi IKT
palaikydami mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant.
5. 64% mokytojų jaučiasi skatinami arba domisi patys galimybėmis įvairiapusiškai naudotis
virtualia aplinka ugdymui.
6. Mokiniai jaučiasi gerai susipažinę su mokymusi virtualiose aplinkose, IKT panaudojimu
mokymuisi, aktyviai ir įvairiapusiškai naudojasi IKT mokymosi tikslais.
7. 23% mokytojų skatina mokinius naudotis virtualiomis aplinkomis mokymuisi.

2.4.2. RODIKLIS. MOKINIŲ ĮSIVERTINIMAS.
STIPRIOSIOS PUSĖS
1. Įsivertinimas pamokoje planuojamas.
2. Pamokose stengiamasi mokinių įsivertinimą organizuoti remiantis ugdomąja veikla.
3. Mokinius stengiamasi mokyti įsivertinti atliktą darbą.
4. Dažniausiai taikomi individualūs įsivertinimo būdai.
5. Įsivertinimo metodus, būdus sąlygoja pamokos scenarijus.
6. Labiausiai mokytojų mėgiami emocijų veidukai, nebaigti sakiniai, pyrago dalybos.

SILPNOSIOS PUSĖS
1. Pamokose pasitaiko atvejų, kad mokiniai įsivertina tik emocijas, nesigilinama į išmokimą.
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3. STRATEGIJA, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI.

PROGIMNAZIJOS VIZIJA
Atradimų ir sėkmės mokykla .

PROGIMNAZIJOS VERTYBĖS






Pareigingumas
Tolerantiškumas
Kūrybiškumas
Žingeidumas
Atvirumas

PROGIMNAZIJOS MISIJA
Mokykla, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo I
dalies programos ugdymą, pagrįstą sistemingomis žiniomis ir kūrybiškumu.

PROGIMNAZIJOS FILOSOFIJA
Dėmesys kiekvienam.
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4. STRATEGINIŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
1 strateginis prioritetas. Individualias kiekvieno mokinio galimybes atitinkantys mokymosi pasiekimai ir nuolatinė mokymosi
pažanga.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Veiklos

Atsakingi

Aprašo ,,Individualios mokinių pažangos stebėsena“ R. Masteika
parengimas.
A.Bambalienė
G.Mėlinauskienė
Individualios pažangos stebėjimas per įvairias R. Masteika
pamokas.
A.Bambalienė
G.Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Klasių valandėlėse aptariama kiekvieno mokinio G. Mėlinauskienė
asmeninė pažanga (pildomas mokinio individualios
pažangos žymėjimo lapas).
Tėvų susirinkimai, aptariant mokinių individualią A.Bambalienė
pažangą bei standartizuotų testų rezultatus.
G.Mėlinauskienė
Diagnostinių, standartizuotų testų rezultatų analizė ir R. Masteika
aptarimas MG.
A.Bambalienė
G.Mėlinauskienė
Standartizuotų
testų
rezultatų
naudojimas A.Bambalienė
individualios veiklos pažangos siekiui.
G.Mėlinauskienė
2017-2018 m. m. pradinio ir pagrindinio G.Mėlinauskienė
ugdymo(si) programų I, II, III trimestro ir metinė A.Bambalienė
analizė įvertinant pažangos pokytį.
Nacionalinių tyrimų rezultatų analizė įvairiais A. Bambalienė
lygmenimis
numatant
priemones
rezultatų G. Mėlinauskienė

Rezultatas

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
ir visybiškumas. 1.1.
mokinio pažangos

Pažangos stebėsenos kryptingumas
Kiekviena MG sukurs individualios
stebėjimo aprašą.
Mokinio asmeninės pažangos stebėsena ir korekcijos 1.1.
paskatins didesnę mokymosi motyvaciją.
Individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema padės 1.1.
ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
Individualių mokinio gebėjimų ir kompetencijų, grįstų 1.1.
duomenimis, aptarimas su tėvais suteiks visapusiškos
informacijos apie ugdymo(si) rezultatus.
Stebimas pokytis patvirtins/paneigs ugdomosios, metodinės, 1.1.
pažintinės ir t.t. veiklos rezultatyvumą.
Išsiaiškinus sėkmių garantus ir nesėkmių priežastis bus 1.1.
suplanuota tikslinga ugdomoji veikla.
Stebimas pokytis patvirtins/paneigs ugdomosios, metodinės, 1.1.
pažintinės ir t.t. veiklos rezultatyvumą.
Nustatytos (ne) pažangos (ne) sėkmės paskatins ugdomąjį 1.1.
procesą pakreipti atitinkama linkme.
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

gerinimui.
Ilgalaikių planų sudarymas, veiklų derinimas R. Masteika
tarpusavyje atsižvelgiant į mokinių tyrimų rezultatus A. Bambalienė
ir jų analizę bei rekomendacijas.
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Klasių vadovių veiklos kryptys, skatinančios A. Bambalienė
visapusišką ugdytinių asmenybių augimą.
G. Mėlinauskienė
Dalyvavimas visose rajoninėse, respublikinėse R. Masteika
olimpiadose, konkursuose, varžybose.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Dalyvavimas nacionaliniuose konkursuose.
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Tikslingas modulių, orientuotų į nacionalinių R. Masteika
mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, paskyrimas.
G. Mėlinauskienė
Mokinių apdovanojimas už puikius ugdymosi ir R. Masteika
kitos veiklos pasiekimus progimnazijos Padėkos
raštais mokslo metų pabaigoje
Ekskursijos
puikiai besimokantiems, puikių R. Masteika
rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt. srityse)
pasiekusiems mokiniams.
Mokinių pasiekimų progimnazijos internetinėje J. Prialgauskaitė
svetainėje viešinimas sveikinant laimėjimo dieną.

17.

Tolesnio mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas ir G.Mėlinauskienė
analizė.

18.

Mokinių konferencijų, parodų, konkursų, akcijų R. Masteika,
organizavimas, atskleidžiant dalykines ir bendrąsias A. Bambalienė,

Tyrimų rezultatai pakreips ugdymą atitinkama linkme. 1.1.
Atsižvelgus į mokinių pasiekimus bus teikiama individuali,
komandinė pagalba.
Augančios mokinių pažinimo, socialinės, kultūrinės 1.2.
kompetencijos.
Puikūs mokinių pasiekimai olimpiadose. Pagerėjusi mokinių 1.2.
mokymosi motyvacija.
Mokyklos vardo garsinimas,
kompetencijų viešinimas.

mokinių

gebėjimų

ir 1.2.

Mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų 1.2.
pagerėjimas. Pagerėjusi mokinių mokymosi motyvacija.
Geras mokymasis didelei daliai mokinių taps prioritetu.
1.2.
Pažintinės ir kultūrinės veiklos išvykus paskatins mokinius 1.2.
siekti dar geresnių ugdymosi rezultatų.
Padidės mokinių pasididžiavimo mokykla jausmas, jog 1.2.
svarbus kiekvienas pasiekimas, juo progimnazijoje
džiaugiamasi.
Stebimas pokytis patvirtins/paneigs ugdomosios, metodinės, 1.2.
pažintinės ir t.t. veiklos rezultatyvumą.
Gerės mokinių pažanga, tobulės kūrybinės kompetencijos, 1.2.
mokiniai pajaus pasitenkinimą
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mokinių kompetencijas.

G. Mėlinauskienė,
J. Prialgauskaitė
Klasių vadovės,
psichologė

19.

Mokinio savęs pažinimo valandėlių organizavimas
1 – 8 klasėse.

20.

Mokinio individualios pažangos aplanko pildymas.

21.

5-8 klasių vadovės veda klasės valandėlę, skirtą Klasių vadovės,
mokinio individualios pažangos stebėjimui ir G. Mėlinauskienė
vertinimui. Mokiniai kartu su tėvais pildo mokinio
individualios pažangos žymėjimo lapą, analizuoja
ir aptaria su klasės vadove kartą per trimestrą.

22.

Ugdymo plano ir pamokų tvarkaraščio pritaikymas, A. Bambalienė,
garantuojant galimybę organizuoti pamokas kitaip G. Mėlinauskienė
ir kitur.

Pamokų tvarkaraštis sudaromas ir koreguojamas sudarant 1.3
galimybę mokiniams organizuoti ir vykdyti pamokas kitose
erdvėse.

23.

Mokinių standartizuotų testų analizė, numatomos
gairės.

A. Bambalienė,
G. Mėlinauskienė

Sudaromos sąlygos įvairiems mokinių
įsivertinti ir mokslo spragoms kompensuoti.

24.

Netradicinio ugdymo karjerai diena.

S. Macienė,
klasių vadovės,
G. Mėlinauskienė

5-8 klasių mokinių tėvai įtraukiami į renginių planavimą ir 1.4
organizavimą. Mokiniai turi galimybę susipažinti su įvairių
profesijų galimybėmis.

25.

Edukaciniai ugdymo karjerai renginiai. Pagal
atskirą KU planą.

26.

Sutikimai su įvairių profesijų atstovais..

27.

Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio informavimo
ir konsultavimo veiklą. Tėvų vedamos ugdymo

S. Macienė,
klasių vadovės,
G. Mėlinauskienė
S. Macienė,
klasių vadovės
S. Macienė,
klasių vadovės

Tikslinis karjeros informacijos suteikimas įvairių renginių 1.4
metu arba individualiai, atliekant testus. Mokiniai gaus žinių,
padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį.
Mokinių
supažindinimas
su
profesijomis,
darbo 1.4
galimybėmis. Praplečiamos mokinių žinios apie profesijas.
Vis daugiau tėvų jaus tapatumą su mokykla, lankysis 1.4
renginiuose. Atsiras tėvų inicijuotų veiklų mokykloje. Tėvai

G. Mėlinauskienė,
Klasių vadovės

Per metus kiekvienoje klasėje vedama ne mažiau kaip 3
savęs pažinimo klasės valandėlės

1.3

Refleksiją mokinys vykdo po kiekvienos veiklos. Rezultatus
su klasės vadovu aptaria
ne rečiau kaip kartą per trimestrą.
Atliktas tyrimas pokyčiams pamatuoti parodys pozityvų 1.3
keitimąsi, padės nustatyti kokios pagalbos mokiniui reikia.

gebėjimams 1.3
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28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

karjerai pamokos, edukacinės išvykos į tėvų
darbovietes.
5-8 klasių mokiniai sudaro individualius karjeros
ugdymo karjerai planus, juos aptaria su tėvais.
Projektas ,,Ugdymas karjerai‘‘ 7 kl.
Pas. dalykas ,,Gyvenimo planavimas“ 8 kl.
UK integracija į dalykų pamokas ir klasės
valandėles. Priedas UP.

3 savęs pažinimo klasės valandėlės.

S. Macienė,
klasių vadovės
S. Macienė
A. Bambalienė,
G. Mėlinauskienė

G.Mėlinauskienė
A.Bambalienė
Mokinių adaptacijos tyrimai, įtraukiant tėvus, G.Mėlinauskienė
mokytojus, ir jų pristatymai.
A.Bambalienė
E.Ramanauskaitė
R. Jakštienė
Tolesnio mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas ir G. Mėlinauskienė
analizė, pereinant iš pradinio ugdymo pakopos į
pagrindinio ugdymo pakopą.
Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai, Socialinė pedagogė
analizė ir klasės vadovių informacija dalykų R. Jakštienė,
mokytojams apie tokių mokinių socialinę šeimos klasių vadovės
padėtį ir kt.
Pirmų, penktų klasių mokinių adaptacijos R. Jakštienė,
stebėjimas, tyrimas, analizė ir aptarimas.
E. Ramanauskaitė,
klasių vadovės
Klasių mikroklimato tyrimai. Specialistų, klasės Klasių
vadovės,
vadovių, tėvų pagalba sunkumus patiriantiems spec.
pedagogė,
vaikams.
psichologė,
soc. pedagogė
Klasių vadovių ir pagal poreikį specialistų A. Bambalienė,

gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo
klausimais vertins pozityviai.
Mokiniai su tėvais aptaria savo ateities planus, analizuoja
savo galimybes renkantis profesiją.
Mokiniams teikiama profesionali pagalba renkantis
tolimesnį mokymosi kelią.
Sudaromos
sąlygos
mokiniams
ugdytis
karjeros
kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties,
profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš
mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei
raidai ir mokymui visą gyvenimą.
Mokiniai bus paskatinti pažinti save, domėtis žmogaus
psichologinėmis savybėmis.
Atlikti tyrimai pokyčiams pamatuoti atskleis sėkmes ir
nesėkmes. Bus stengiamasi užtikrinti pozityvią adaptaciją.
Ne mažiau kaip 90 proc. priešmokyklinių grupių, pirmokų,
penktokų tėvelių palankiai įvertins adaptaciją mokykloje.
80 proc. mokinių įvardins adaptaciją sėkmingą.
75 proc. penktokų rezultatai bus ne žemesni nei 4 klasėje.

1.4
1.4
1.4

1.5.
1.5.

1.5

99 proc. naujai atvykusių mokinių neturės adaptacijos 1.5
problemų.
Mokinių adaptacija aptariama direkcinėje taryboje. Gerės 1.5
mokinių tarpusavio santykiai. Efektyviai bus suteikiama
reikiama pagalba.
Bus išspęstos mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo su
1.5
klase problemos.
Tėvai įsitrauks į bendradarbiavimą ugdant vaikus.

1.5
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38.

bendradarbiavimas su tėvais: adaptacijos tyrimai, G. Mėlinauskienė
pokalbiai, klasių susirinkimai.
Klasių vadovės teikia pagalbą mokiniams G. Mėlinauskienė, Progimnazijoje mokiniai jausis saugūs, gerės
vadovaudamasi ,,Penktokų adaptacijos programos klasių vadovės
santykiai.
tvarka“.

2 strateginis prioritetas. Kiekvieno mokinio buvimas mokykloje prasmingas.
Eil.
Veiklos
Atsakingi
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Veiklų ir renginių, skatinančių kūrybiškumą.
draugiškumą, toleranciją ir pagarbą
vieni kitiems, organizavimas.
Per mokslo metus pravesti ne mažiau kaip 3 klasės
valandėles, skirtas mokinių pozityvių savybių,
tolerancijos puoselėjimui.
Efektyvi VGK veikla (stebėjimas,
posėdžiai, individuali pagalba, bendravimas ir
bendradarbiavimas su visais
suinteresuotais asmenimis ir kt.).
Bendradarbiavimas su pagalbą mokiniui
teikiančiomis institucijomis (PPT, policijos
komisariatu, savivaldybės Vaiko gerovės komisija ir
kt.)
Įdiegiamos socialinių įgūdžių ugdymo
ir prevencijos programos:
,,Paauglystės kryžkelės‘‘ 5-8 klasės,
,,Antras žingsnis“ 1-4 klasės.
Organizuoti renginius, formuojančius sveikai
gyvenančios, pilietiškos, kūrybingos ir mandagiai

G. Mėlinauskienė

G. Mėlinauskienė

tarpusavio 1.5

Rezultatas

Organizuojamai ir vykdomi renginiai:
viktorinos, sporto varžybos, projektai,
akcijos, konkursai, įvairios pamokos
netradicinėse erdvėse, išvykos skatins
mokinių draugiškumą, toleranciją.
Klasėje nebus nepritapusių mokinių.
Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gerės
tėvų- mokytojų- mokinių bendradarbiavimas padedant
vaikui.

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
2.1.

2.1.

R. Masteika,
G. Mėlinauskienė

Mažėja „probleminių“ situacijų mokykloje.

R. Masteika,
G. Mėlinauskienė,
A. Bambalienė,
VGK
J. Prialgauskaitė,
A. Bambalienė,

,,Paauglystės kryžkelės padeda mokiniams valdyti konfliktus 2.1.
ir pyktį, o mokytojams – kovoti su patyčiomis.

2.1.

Bus sustiprinti mokinių sveikos gyvensenos, pilietiškumo, 2.1.
kūrybiškumo, padoraus elgesio įgūdžiai.
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6
7.

besielgiančios bendruomenės nuostatas. (2017 metų G.Mėlinauskienė
renginių planas)
Tolerancijos diena, Savaitė be patyčių.
G.Mėlinauskienė

9

Paskaitos mokiniams apie sveikos gyvensenos Pagalbos
įgūdžius.
mokiniui
specialistai,
G.Mėlinauskienė
Lytiškumo programos įgyvendinimas.
R. Lebrikienė,
mokytojai,
A. Bambalienė,
G.Mėlinauskienė
Projektas 7 kl. mokiniams „Mokinys mokiniui“.
E. Ramanauskaitė

10.

Pirmosios pagalbos teikimo mokymai mokiniams.

8.

11.
12.

Sveikatos
priežiūros
specialistė
Bendradarbiavimas su policijos pareigūnėmis Socialinė
,,Saugaus eismo pamokėlės“ (1 kl., PUG).
pedagogė
Patyčių mažinimo strategijos progimnazijoje VGK
sukūrimas.

13.

Neformaliojo mokinių švietimo tvarkos aprašo J. Prialgauskaitė
parengimas.

14.

Ne mažiau kaip 3 kartus per mokslo metus kūrybinių J. Prialgauskaitė
darbų ekspozicijų organizavimas.
Rudens, Žiemos ir Pavasario švenčių organizavimas, J. Prialgauskaitė

15.

Gerės mokinių santykiai, bendruomenė aktyviai įtraukta į
renginius.
Mokiniai iš specialistų gaus žinių apie sveiką gyvenseną.
2.1.

Pagal ugdymo planą įgyvendinama Lytiškumo programa.

2.1.

1.Įgis pasitikėjimo savimi, viešo kalbėjimo, įvaizdžio 2.1.
formavimo,
kūno
kalbos
ir
emocijų
valdymo,
bendradarbiavimo komandoje ir kitų komunikacinių įgūdžių;
2.Susipažins su mediacijos taikymo ginčuose principais ir
technikomis bei gebės pritaikyti vaikų konfliktinėse
situacijose.
Mokiniai pagerins pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius.
2.1.
Mokiniai supažindinami su saugaus eismo taisyklėmis.

2.1.

Kiekvienas progimnazijoje yra atsakingas už patyčių 2.1.
mažinimą ir saugumo užtikrinimą.
Dauguma mokinių, taip pat ir specialiųjų ugdymo poreikių bei 2.2.
elgesio problemų turinčių mokinių, bus patenkinti laisvalaikio
užimtumo veiklomis mokykloje.
Gražės mokyklos aplinkos įvaizdis, mokyklos bendruomenė 2.2.
džiaugsis mokinių kūrybiškumu, išradingumu.
Atviri mokyklos renginiai gerins bendravimą ir 2.3.
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16.

17.

18.

pakviečiant mokyklos ir miesto bendruomenes.
Mokyklos gimtadienio šventės vedimas netradicinėje J. Prialgauskaitė
erdvėje, turistinių išvykų su dviračiais arba A. Bambalienė,
pėsčiomis organizavimas.
G.
Mėlinauskienė
Mokinių tarybos sudarymas iš aktyvių 5-8 klasių J. Prialgauskaitė
mokinių, deleguojant aktyviausius klasės mokinius.
Filmo sukūrimas apie mokinių gyvenimą mokykloje.

J. Prialgauskaitė

3 strateginis prioritetas. Išmanus ir tyrinėjantis mokymasis.
Eil.
Veiklos
Atsakingi
Nr.

1.

2.

3.

4.

Įgyvendinama 1 IKT programa, kuria naudojamasi R. Masteika
ugdomojoje veikloje.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
2 kartus per trimestrą įvairių dalykų pamokose R. Masteika
organizuojamas mokymasis virtualioje aplinkoje.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
2 mokymo priemonių susikūrimas ir jų parengimas R. Masteika
naudotis kelerius metus.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Ne mažiau kaip 10℅ dalykui skirtų pamokų R. Masteika
planuojamos ir vedamos naudojant IKT.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė

bendradarbiavimą tarp bendruomenės narių.
Renginių organizavimas netradicinėse erdvėse suvienys 2.3.
bendruomenės narius, taps draugiškesni ir išmoks bendrauti,
bendradarbiauti.
Mokinių tarybos atstovai dalyvaus savivaldų pasitarimuose, 2.4.
bendrai spręs progimnazijos reikalus, organizuos kryptingą
veiklą mokykloje ir rajone .
Mokiniai pagerins IKT naudojimo įgūdžius, pajus 2.4.
prasmingumą dalyvaudami mokinių tarybos veikloje.

Rezultatas

Padidintos
mokytojų
kompetencijos.

informacinių

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
technologijų 3.1.

Mokinių ugdymas virtualioje aplinkoje bus pripažinta kaip 3.1.
įdomesnė mokymosi forma.
Tikslingai plėtojami IKT
gebėjimai mokantis įvairių dalykų.
Lavinamos mokinių pažinimo, kūrybinės, socialinės, 3.1.
informacinių technologijų kompetencijos. Ugdomosios
medžiagos parengimas mokiniams patinkančia forma.
Tikslingai plėtojami IKT gebėjimai mokantis įvairių dalykų.

3.1.
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J. Prialgauskaitė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
aukštesniųjų R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė

5.

Bendradarbiavimu grįsto ugdymo organizavimas.

Pamokose mokomasi įvairios sudėties ir dydžio komandomis, 3.2.
poromis. Mokiniai dalijasi žiniomis ir gebėjimais,
neskatinama konkurencija.

6.

Pamokose keliami probleminiai,
mąstymo gebėjimų klausimai.

Mokinių turimų žinių ir planuojamų įgyti žinių refleksija. 3.2.
Skatinamas mokinių mąstymas ir žinių bei gebėjimų siejimas.

4 strateginis prioritetas. Padedantis mokymui tikslingas ugdymas.
Eil.
Veiklos
Atsakingi
Nr.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Mokytojai praveda 2 (ir daugiau) integruotas
pamokas 5-8 klasėse.
Mokytojai integruoja programų turinį, fiksuodami
ilgalaikiuose planuose ir taikydami įvairius
modelius.
Anglų kalbų mokytojai rengs ir įgyvendins
tarptautinius ,,eTwinning“, ,,Pen Pal Schools“
projektus.
Tarpdalykinių integruotų renginių planavimas ir
organizavimas 1-8 klasėse.
Tarpdalykinių integruotų renginių organizavimas 18 klasėse.
Visi mokytojai turės interneto prieigą visose
mokyklos erdvėse.

Rezultatas

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
4.1.

A. Bambalienė

Mokiniai lengviau įsisavins mokomąją medžiagą.

R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
R. Masteika

Mokiniai lengviau įsisavins mokomąją medžiagą, pagerins
pažinimo kompetencijas.

4.1.

Mokiniai pagerins dalykines žinias, kultūrines, socialines,
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

4.1.

A. Bambalienė
J. Prialgauskaitė
A.Bambalienė,
J. Prialgauskaitė
R. Masteika
V. Trumpaitis

Įvairesnis ugdymo procesas integruojant mokomuosius
4.1.
dalykus.
Ivairesnis ugdymo proceso organizavimas gerins mokinių 4.1.
mokymosi motyvaciją.
Mokytojai turės galimybę naudotis įvairiais mokymosi
4.2.
šaltiniais.
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7.

8.

Visų kabinetų aprūpinimas kompiuteriais, naujų
projektorių ir išmaniųjų lentų įsigijimas. Senų CD
grotuvų keitimas naujais.
Vadovėlių atnaujinimas pagal numatytus poreikius.

10.

Mokymai darbui su socialinėmis-edukacinėmis
aplinkomis ,,Edmodo“ ir ,,Padlet“ ir jų naudojimas
ugdymo procese.
Mokinių mokymosi stilių nustatymas.

11.

Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas.

12.

Mokymo diferencijavimas, individualizavimas ir
ugdymo turinio suasmeninimas.

13.

Skaitymo strategijų atranka klasių koncentrams.

14.

Skaitymo strategijų taikymas 1-8 klasių mokiniams
ugdymo procese.

15.

Ilgalaikių (etapais) planų rengimas numatant laiko
rezervą, skirtą mokymosi spragoms likviduoti.

16.

2-3 mokymosi metodų bei iki 2 tikslingų šaltinių
panaudojimas mokymosi uždavinio įgyvendinimui
pamokoje.

17.

Tikslingas, diferencijuotas namų darbų skyrimas ir
tikrinimas.

9.

R. Masteika
A. Janonis

Mokymosi aplinka pamokoje derės su taikomais metodais.

4.2.

R. Masteika
V. Venckienė
A. Bambalienė

Mokiniai mokysis iš šiuolaikinių vadovėlių, kurie didins
mokėjimo mokytis kompetenciją.
Mokytojai pagerins bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas socialiniuose-edukaciniuose tinkluose,
inicijuos mokymąsi virtualioje aplinkoje.
100% mokytojų organizuodami mokymo procesą atsižvelgs į
mokinių mokymosi stilius.
100% mokytojų vadovausis programomis skirtomis
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
100% mokytojų diferencijuos ir individualizuos ugdymo (-si)
programą.

4.2.

Visi 1-8 klasių mokiniai susipažins su naujai taikomomis
skaitymo strategijomis.
100% mokytojų taikys tikslingas skaitymo strategijas
pamokose; 50% 3-8 klasių mokinių gebės atsirinkti skaitymo
strategiją.

4.2.

G. Mėlinauskienė
S. Macienė
G. Mėlinauskienė
L. Mališauskaitė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
A. Bambalienė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
R. Masteika
A. Bambalienė

4.2.

4.2.
4.2.
4.2.

4.2.

100% mokytojų rengs ilgalaikius (etapais) planus numatydami 4.2.
laiko rezervą, skirtą mokymosi spragoms likviduoti.
100% mokytojų gebės vadovauti ugdymo procesui.

4.2.

100% mokytojų tikslingai skirs ir tikrins namų darbus.

4.2.
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

IQES online bendravimo ir bendradarbiavimo
metodų taikymas pamokose.
Geras mikroklimato palaikymas ugdymo procese.

G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
A. Bambalienė

R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Vadovavimasis ,,Tauragės Martyno Mažvydo
R. Masteika
progimnazijos pradinių klasių ir 5-8 klasių mokinių A. Bambalienė
pažangos ir pasiekimų aprašu“.
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Įvairios įsivertinimo metodikos taikymas
R. Masteika
pamokoje.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Tyrimas, skirtas gabių ir talentingų vaikų G. Mėlinauskienė,
išsiaiškinimui. Tyrimo aptarimas klasių vadovų A. Bambalienė,
MG. Gabiųjų vaikų „banko“ sukūrimas.
psichologė,
klasių vadovės
Mokinių skatinimas dalyvauti ir rengimas
Dalykų mokytojai
įvairiuose konkursuose, olimpiadose,
projektuose,
Ekskursija pirmūnams, klasių seniūnams, puikių
VGK, socialinė
ugdymosi rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt.)
pedagogė
pasiekusiems mokiniams.
Ugdymo plano ir pamokų tvarkaraščio pritaikymas, R. Masteika,
garantuojant galimybę organizuoti pamokas kitaip G. Mėlinauskienė
ir kitur.
Nuolatinė informacijos sklaida apie mokinių Dalykų mokytojai
pasiekimus mokyklos internetiniame puslapyje,
rajoninėje spaudoje.

Kiekvienas mokytojas taikys ir įtvirtins 3 IQES online
bendravimo ir bendradarbiavimo metodus.
100% mokytojų pamokose palaikomas ugdymosi šurmulys,
pagrįstas pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti vienas
kitą.

4.2.

Sistemingas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas gerins
mokinių mokymosi motyvaciją.

4.2.

100% mokinių įsivertina savo mokymosi sėkmę pagal
mokymosi uždavinį.

4.2.

4.2.

Sukurtas gabiųjų vaikų
„bankas“– mokiniai skatinami 4.3
dalyvauti olimpiadose, konkursuose ir pan.
Bent 10 mokinių per metus užims prizines vietas. Mokyklos 4.3
garsinimas.
Organizuota ekskursija.

4.3

Pamokų tvarkaraštis sudaromas ir koreguojamas sudarant
galimybę mokiniams organizuoti ir vykdyti pamokas kitose
erdvėse.
Sistemingai skelbiami pasiekimai, informacija nuolat
atnaujinama.
Bendruomenė žino apie progimnazijos pasiekimus.

4.3

4.3
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5 strateginis prioritetas. Bendruomenė – besimokanti organizacija.
Veiklos
Atsakingi
Eil.
Nr.
Mokytojų dalyvavimas tikslinguose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose bei dalijimasis gerąja patirtimi.
Projekto pagal ,,Erasmus+“ KA2 programą
rengimas.

R. Masteika
A. Bambalienė
R. Masteika
J. Prialgauskaitė

3.

,,Erasmus+“ projekto ,,Išmani mokykla – išmanus
mokinys“ įgyvendinimas.

4.

Metodinių užsiėmimų, skirtų gerosios patirties,
lankytų kvalifikacinių renginių sklaidai,
organizavimas.
Pranešimų rajoninei ar respublikinei konferencijai
rengimas.
Atvirų pamokų vedimas 1-8 klasėse

R. Masteika
A. Bambalienė
J. Prialgauskaitė
L. Kačinskienė
A. Bambalienė

1.
2.

5.
6.

7.

8.

Dalyvavimas
respublikiniame
sambūrio renginyje.

A. Bambalienė
R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė

Mažvydiečių R. Masteika,
A. Bambalienė,
G. Mėlinauskienė,
J. Prialgauskaitė
Dalyvavimas Mažvydiečių sambūrio renginyje.
R. Masteika
A. Bambalienė
J. Prialgauskaitė

Rezultatas

100% mokytojų dalyvaus kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir
dalinsis gerąja patirtimi.
Laimėjus projektą mokykla padidins tarptautiškumą
daugiadisciplinišku požiūriu, gaus finansavimą Erasmus+
KA2 tikslams ir veikloms įgyvendinti.
40% mokytojų patobulins profesines kompetencijas
dalyvaudami projekte.

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
5.1.
5.1.

5.1.

100% mokytojai pagerins kolegialius santykius ir profesines
kompetencijas.

5.2.

Kiekviena metodinė grupė parengs iki 2 pranešimų rajoninei
ar respublikinei konferencijai.
Pravesta nuo 20 iki 30 atvirų pamokų 1-8 klasėse.

5.2.
5.2.

Respublikos Mažvydiečių sambūrio renginyje progimnazijos 5.2.
mokytojai
pasidalins patirtimi sėkminga veikla ir
pasiekimais.
Progimnazija paviešins savo veiklos rezultatus.

5.3.
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9.

10.

11.

Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas.

R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo
R. Masteika
organizavimas ir vykdymas.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Mokyklos kodekso aptarimas klasių valandėlių Kl. vadovės,
metu. Sukurti klasės taisykles ir susitarimus, VGK
remiantis mokyklos kodeksu ir juos paviešinti
klasės kabinetuose.

Mokytojai su kuruojančiu vadovu aptars praktines veiklas,
susitardami dėl tobulintinų veiklos sričių.

5.3.

Įsivertinimo rezultatai pamatuos progimnazijos pažangą,
darbo grupė numatys tobulintinas veiklas.

5.3.

Mokiniai susipažins su mokyklos kodeksu, atsakingai 5.4.
laikysis savo klasėje patvirtintų taisyklių.

12.

Akcijos organizavimas ,,Mokyklinė uniforma – Mokinių taryba,
progimnazijos pasididžiavimas“. Aptarimas klasių VGK
valandėlių metu, mokinių tėvų informavimas.

99 proc. mokiniai atsakingai nešios mokyklinę uniformą.

13.

Per savaitę, skirtą patyčių prevencijai, organizuoti VGK
sveikinimosi, pagarbos draugui, mandagumo
dienas.
Per mokslo metus pravesti ne mažiau kaip 3 klasės Kl. vadovės
valandėles, skirtas mokinių socialinių įgūdžių
ugdymui.

Mokiniai išmoks būti mandagiais su suaugusiais, draugais, 5.4.
laikytis pasisveikinimo taisyklių, tinkamai kreiptis į
suaugusius ir vienmečius.
90 proc. mokinių elgiasi atsakingai ir kultūringai.
5.4.

15.

Mokinių tarybos narių inicijavimas vykdant akcijas J. Prialgauskaitė
- ,,Savaitė be keiksmažodžių“, ,,Gerojo Angelo
akcija“.

Mokiniai labiau pažins save ir tobulins socialinius įgūdžius.

16.

1-8 klasių mokinių Tėvų dienos progimnazijoje G. Mėlinauskienė
organizavimas.

Vieną kartą per metus organizuojama Tėvų diena. Mokytojai 5.5
išsiaiškins tėvų lūkesčius, bus aptariamos individualios
situacijos. Dalyvaus 10 proc. tėvų daugiau negu pernai.

14.

5.4.

5.4.
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17.

18.

19.

„Apvalaus stalo“ susitikimai (mokytojų, klasės
vadovių, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų bei
mokinių susitikimai).
Klasių vadovių pranešimai, mokyklos specialisčių
paskaitos tėvų susirinkimų metu klasių koncentrais.
Išvados, siūlymai, rekomendacijos tėvams vaikų
auklėjimo klausimais.
Tėvų įtraukimas į įvairias klasių veiklas.

R. Masteika
G. Mėlinauskaienė
A. Bambalienė
VGK

Bendrai priiminės sprendimus.
1-2 kartus per metus.

Klasių vadovės

Tėvai gali pasidalinti savo patirtimi sprendžiant aktualias 5.5.
vaikų ugdymo (si) problemas.

6 strateginis prioritetas. Kuriama dialogo ir susitarimų kultūra.
Eil.
Veiklos
Atsakingi
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Apskrito stalo tėvų susirinkimai koncentrais
(klasėje dirbančių mokytojų, klasės vadovės ir
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų bei mokinių
susitikimai).
Mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystės plėtojimas,
organizuojant klasės ir mokyklos renginius.

R. Masteika
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
J. Prialgauskaitė
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė

Klasių vadovių veiklos efektyvinimas stiprinant J. Prialgauskaitė
klasių bendruomenes.
A. Bambalienė
G. Mėlinauskienė
Aktyvi Tėvų iniciatyvinės grupės veikla.
R. Masteika
Netradicinių pamokų 1- 8 klasėse vedimas, Dalykų mokytojai
įtraukiant tėvus į ugdymo procesą.
Klasių vadovės

5.5.

Tėvai gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo 5.5.
klausimais vertins
pozityviai.
Iškilusių
problemų
sprendimas, pritaikant kuo efektyvesnius, įvairesnius būdus.

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
Kartą per metus vykstantys susirinkimai suburs atvirai 6.2.
diskusijai taip suartindami mokyklos bendruomenę.
Rezultatas

1-2 masiniai renginiai. Kasmet vis daugiau tėvų įsitrauks 6.2.
padėdami
progimnazijoje
organizuoti
renginius.
Bendruomenė palankiai vertins progimnazijos kultūrą.
Atsiras tėvų iniciatyvų.
1-2 šventiniai, teminiai susirinkimai per mokslo metus. 6.2.
Klasės bendruomenės turės savo tradicijas, bendrai priiminės
sprendimus.
Tėvų iniciatyvos paskatinimas kurs palankų mokyklos 6.2
mikroklimatą.
6 proc. tėvų veda netradicines pamokas.

6.2
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6.

Tyrimas apie tėvų pagalbą mokiniams mokymosi Kl. vadovės.
procese.
G. Mėlinauskienė

Mokyklos
bendruomenės
dalyvavimas, J. Prialgauskaitė
organizuojant Tarptautinį projektą ,,Oranžinio
traukinio kelionė per Lietuvą“, netradicinę dieną
,,Užgavėnių šėlsmas“.
7 strateginis prioritetas. Kuriama dinamiška ir atvira ugdymosi aplinka
Veiklos
Atsakingi
Eil.
Nr.
7.

1.

2.

3.

4.

Planingas ir tikslingas ugdymo organizavimas R. Masteika
mokyklos bei už mokyklos ribų esančiose A. Bambalienė
aplinkose.
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
Ugdymo veiklose tikslingai ir saugiai taikomos R. Masteika
virtualios aplinkos ir skaitmeninės mokymosi A. Bambalienė
terpės.
G. Mėlinauskienė
J. Prialgauskaitė
,,Laisvų“ (susirgus ar išvykus į seminarą R. Masteika
mokytojui),
pamokų
organizavimas
kitoje G. Mėlinauskienė
edukacinėje erdvėje (bibliotekoje, skaitykloje…) į A. Bambalienė
pagalbą pasitelkiant bibliotekininkę, med. spec,
soc. pedagogę.
5-8 klasių mokiniai ne mažiau kaip 3 valandas Klasių vadovės
savo socialinės veiklos skirti mokyklos aplinkos

80 proc. tėvų teikia mokymosi pagalbą vaikams.

Šilti bendruomenės tarpusavio
bendravimas ir bendradarbiavimas.

santykiai,

6.2.

nuoširdus 6.2.

Poveikį
darysiančių
strateginių
uždavinių
nr.
Kiekvienas mokytojas praves 3
ir daugiau pamokų 7.1.
netradicinėse erdvėse per mokslo metus ir tai numatydamas
savo dalyko ilgalaikiuose planuose.
Rezultatas

Virtualių aplinkų ir skaitmeninių mokymosi terpių (eduka, 7.1.
edmodo, moodle, youtube ir t.t) panaudojimas ugdymo
procese paskatins aktyvų mokymąsi.
Užtikrinamas mokinių saugumas, užimtumas, netrukdoma 7.1.
kitų mokytojų ugdomoji veikla.

Mokiniai jausis mokyklos šeimininkais, saugos ir puoselės 7.2.
mokyklos aplinką.
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puoselėjimui. Puošyba, ,,Darom“ akcija.
5.

Mokinių darbų ekspozicijos bibliotekos erdvėse.
Dalykų mokytojai
Dalykų mokytojai organizuoja mokinių kūrybinių
darbų parodas ne tik kabinetuose, bet ir kitose
mokyklos erdvėse.

Mokyklos erdves puošia mokinių kūrybiniai darbai.

6.

Mokinių kūrybinių darbų eksponavimas koridorių J. Prialgauskaitė
stenduose.

Mokiniai sukurs asmenines kūrybinių darbų parodas ir talpins 7.2.
stenduose (eilėraščiai, piešiniai, kt.darbai)

7.

Atvirų dienų ,,Muziejus be spynos“ organizavimas.

8.
9.
10.
11.
12.

7.2.

J. Prialgauskaitė

Mokiniai, mokyklos bendruomenė susipažins su muziejaus 7.3.
ekspozicija, daugiau sužinos apie mokyklos istoriją.
Pavasarinės akcijos ,,Darom 2018” organizavimas, J. Prialgauskaitė, Gražėjanti ir švarėjanti mokyklos aplinka.
7.3.
pakabinant inkilėlius
A.Janonis
Tėvų įtraukimas į respublikinio konkurso J. Prialgauskaitė
Sveika, sportiška mokyklos bendruomenė
7.4.
,,Sveikuolių sveikuoliai“ renginį.
Konkurso ,,Garbės Mažvydiečio“ lentos įrengimas. J. Prialgauskaitė
,,Garbės Mažvydiečių“ viešinimas.
7.4.
Martyno Mažvydo ,,Katekizmo“ 470 metų J. Prialgauskaitė
sukakčiai paminėti renginio organizavimas.
,,Proto mūšis“ organizavimas per valstybinę šventę. J. Prialgauskaitė,
V.Valuckienė

Mokiniai prisimins pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo 7.5.
istoriją, lavins kūrybinių gebėjimus.
Mokiniai labiau domėsis valstybinėmis šventėmis, ugdys 7.5.
patriotiškumą ir pilietiškumą Lietuvai.
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5. METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAI
5.1.Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinės grupės
2017/2018 m. m. veiklos planas
Tikslas: Organizuoti bendradarbiavimu grįstą individualią mokinio pažangą skatinantį ugdymą.
Uždaviniai: 1) vedant metodinius užsiėmimus, dalyvaujant seminaruose, konferencijose,
metodinėse dienose, stebint atviras pamokas, skatinti domėjimąsi naujausia ugdymo metodika;
2) gerinant mokymosi aplinką veiksmingai taikyti bendravimą skatinančius
ugdymo ir veiklos metodus;
3) kuriant aktyvią mokymosi aplinką, stebėti ir vertinti mokinių mokymosi procesą
teikiant visapusišką pagalbą;
4) dalyvaujant įvairiuose mokyklos ir rajono renginiuose, sudaryti sąlygas tenkinti
įvairių polinkių, gebėjimų mokinių poreikius.
Eil.
Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Veikla

Data

1. METODINĖ VEIKLA
Dalyvavimas pradinių klasių mokytojų
2017/18 m. m.
rajoniniuose renginiuose.
Dalyvavimas priešmokyklinių ugdymo grupių
2017/18 m. m.
auklėtojų rajoniniuose renginiuose.
Lankymasis seminaruose, metodinėse dienose,
2017/18 m. m.
konferencijose.
Metodinis pasitarimas. 2017/18 m. m. MG
2017 m. rugpjūčioveiklos aptarimas. Ilgalaikių planų, NŠ planų
rugsėjo mėn.
patvirtinimas.
Metodinis pasitarimas. Klasės mokytojų veiklos 2017 m. rugsėjo
planų patvirtinimas. Mokykliniai, rajoniniai,
mėn.
respublikiniai renginiai. Integruotos pamokos.
Metodinis pasitarimas. Pranešimas ,,Judrieji
2017 m. rugsėjo
žaidimai - sveikumo pradas“.
mėn.
Metodinis pasitarimas. Pranešimas ,,Skaitymo, 2017 m. lapkričio
rašymo strategijų taikymas meniniame projekte” mėn.

Atsakingi
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
A. Bambalienė
Prieš.gr.mokytojos
Priešm.grupių ir
prad. kl.mokytojos
A. Bambalienė
G. Martinavičienė
L. Tamašauskienė
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
L. Tamašauskienė
L. Bredelienė

Atvirų integruotų ir integruotų pamokų,
integruotų ugdomųjų dienų, IKT pamokų ir
pamokų virtualioje aplinkoje, pamokų
netradicinėse erdvėse organizavimas ir
vykdymas.
1.9
Metodinis pasitarimas ,,Mokinių mokymosi
motyvacijos stebėjimas, individualios pažangos
stebėjimas ir aptarimas“.
1.10 Priemonių plano, pagerinančio mokinio
individualius rezultatus, sukūrimas ir taikymas.

2017/18 m. m.

A.Bambalienė
Prad. kl.mokytojos

2018 vasario mėn.

1.11 Metodinis posėdis „ Pamokose keliami

2018 sausio mėn.

A.Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad. kl.mokytojos
A.Bambalienė
3 klasių ir 1 klasių
mokytojos
A.Bambalienė

1.8

2017/18 m.m.
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1.12

1.13
1.14

1.15

1.16
1.17

probleminiai, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų
klausimai“( geroji patirtis).
Metodinis pasitarimas. ,,Sistemingas mokinio
pažangos ir pasiekimų vertinimas gerinantis
mokinių mokymosi motyvaciją“.
Metodinis pasitarimas . Pasiruošimas
rajoniniam renginiui „ Šviesoforas“.
Metodinis pasitarimas ,,Planingas ir tikslingas
ugdymo organizavimas įvairiose aplinkose:
mokyklos bei už jos ribų esančiose ar
virtualiose aplinkose“ (patirties sklaida).
Metodinis pasitarimas. ,,Sukurtų ir parengtų
keleriems metams naudoti mokymo priemonių
pristatymas“ (metodinių darbų paroda)
Diagnostinių, standartizuotų ar nacionalinių
testų organizavimas ir vykdymas.
Dalyvavimas nacionaliniuose konkursuose.

2018 pavasaris
2018 vasario – kovo
mėn.
2018 gegužės –
birželio mėn.
2018 gegužės –
birželio mėn.
2018 gegužės mėn.
2017/2018 m. m.

1.18 Pranešimų rengimas, mokyklos pristatymas ir
2017/2018 m. m.
darbo patirties sklaida mokyklinėse, rajoninėse,
respublikinėse konferencijose, metodinėse
dienose, seminaruose.
1.19 Projektų (mokyklos, rajono, respublikos
2017/2018 m. m.
mokiniams ir mokytojams) rengimas ir
dalyvavimas.
2. RENGINIAI
2.1 ,, Pasiruošiau stropiai mokytis“.
2017 m. rugsėjo
mėn.
2.2 Sporto diena ,,Sportuoju ir augu sveikas“
2017 m. rugsėjo
mėn.
2.3 Oranžinė šypsenos diena
2017 m. spalio mėn.
2.4 Žibintų diena
2017 m. lapkričio
mėn.
2.5

Tolerancijos diena

2.6
2.7

Metų projektas ,,Mažvydiečių žingsneliai nuo
pirmos lietuviškos knygos“
Pažintinės edukacinės išvykos

2.8

Kalėdų belaukiant

2.9

Mokyklinė matematikos olimpiada.

2017 m. lapkričio
mėn.
2017/2018 m. m.
2017/2018 m. m.
2017 m. gruodžio
mėn.
2018 m. sausio mėn.

2.10 Meninio skaitymo konkursas 1-2 kl.
2.11 Sausio 13-osios paminėjimas (visose pradinėse
klasėse ir priešmokyklinėse grupėse).
2.12 Dailyraščio konkursas

2018 m. sausio mėn.
2018 m. sausio mėn.

2.13 Raštingiausias mažvydietis.

2018 m. vasario

2018 m. sausio mėn.

L. Tamašauskienė
Prad.kl. mokytojos
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad.kl. mokytojai
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad.kl. mokytojai
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad.kl. mokytojai
A.Bambalienė
Prad. kl.mokytojos
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad.kl. mokytojai
A. Bambalienė
L. Tamašauskienė
Prad.kl mokytojai
Priešm.grupių ir
prad. kl.mokytojos
L. Tamašauskienė
L. Tamašauskienė
L. Tamašauskienė
Priešmokykl., 1-8
kl. vadovės
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
A.Bambalienė
L. Tamašauskienė
L. Tamašauskienė
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
A.Bambalienė,
L. Tamašauskienė
1- 4 kl. mokytojos
A.Bambalienė
24

2.14 Užgavėnių šėlsmas
2.15 Tautiškumo diena ,, Mes visi mylim Lietuvą“.
2.16 Mažieji skaitovai.
2.17 Karjeros diena ,,Kuo užaugęs būsiu?“
2.18 Patyčioms NE.
2.19 Šeimos diena.

mėn.
2018 m. vasario 13
d.
2018 m. kovo mėn
2018 m. kovo mėn.
2018 m. balandžio
mėn.
2018 m. balandžio
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.

2.20 Turizmo ir sveikatingumo diena .

2017/18 m.m.
gegužės mėn.

2.21 ,, Iki pasimatymo, mokyklos suole“.

2018 m. gegužės
mėn.

2.22 „Vaikystės šventė“.

L. Tamašauskienė
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
E. Baranauskienė
V.Statkienė
R.Ambrolaitienė
A.Bambalienė
1- 4 kl. mokytojos
Priešmokykl. ir 14 kl. mokytojos
Priešmokykl.
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
Priešmokykl.
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
Priešmokykl.
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
J. Prialgauskaitė
L.Tamašauskienė
V. Statkienė
R.Ambrolaitienė

2018 m. gegužės
mėn.
2.23 Priešmokyklinukų išleistuvės.
2018 m. gegužės
mėn.
3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
3.1 Respublikinė akcija „ Apibėk mokyklą“.
2018 m. rugsėjo –
Priešmokykl.
spalio mėn.
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
3.2 Respublikinė akcija ,,Taikos šokis žemei“
2018.09.21
L. Tamašauskienė
3.3 Respublikinė akcija ,,Sveikatingumo
2018.09.19 –
Priešmokykl.
pertraukos“
2018.09.23
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
3.4 Respublikinė akcija ,,Sveikatinimo savaitė“
2018.09.25Priešmokykl.
2018.09.29
grupių ir 1- 4 kl.
mokytojos
3.5 Projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“
2018.10.06
L. Tamašauskienė
Šypsenos renginys Vilniaus Vingio parke.
3.6 Konstitucijos egzamine
2017 m. spalio mėn. L. Tamaįauskienė
3.7 Tarpmokyklinės kvadrato varžybos.
2018 m. spalio mėn. R. Krapavickienė,
R. Gavėnienė,
R. Skrodenienė
3.8 Respublikinis konkursas ,,Sveikuolių
2017/2018 m. m.
A.Bambalienė
sveikuoliai“
I.Urbanavičienė
3.9 Respublikinis konkursas – paroda ,,Laiškas
2017 m. lapkričio –
L. Tamašauskienė
Adventui 2017“
gruodžio mėn.
D. Poškienė
3.10 Tarpmokyklinės sporto varžybos ,,Drąsūs,
2018 m. vasario
R. Krapavickienė,
stiprūs, vikrūs“.
mėn.
R. Gavėnienė,
R. Skrodenienė
3.11 Meninio skaitymo konkursas 1-2 kl.
3.12 Ketvirtokų matematikos olimpiada.

2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo mėn.

1-2 kl. mokytojos
R. Krapavickienė,
R. Gavėnienė,
25

3.13 Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“. 2018 m. kovo mėn.
3.14

,Šviesoforo“ konkursas.

3.15 Europos dienos

2018 m. balandžio
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2017/2018 m. m.

3.16 Įvairiuose respublikiniuose, virtualiuose
konkursuose, parodose.
4. PROJEKTINĖ VEIKLA
4.1 Projektas ,,Ot, kokie mes linksmi“.
2017 /18 m. m.

R. Skrodenienė
1-4 klasių
mokytojos
A.Bambalienė
L. Tamašauskienė
1-4 klasių
mokytojos
1-4 klasių
mokytojos
L.Tamašauskienė
L.Bredelienė
G.Martinavičienė
R. Urbutienė
N. Piliukaitienė
L.Tamašauskienė

4.2

Respublikinis projektas „ Oranžinio traukinio
kelionė“.

2017 m. rugsėjo –
gruodžio mėn.

4.3

Projektas ,,Stebėk, tyrinėk, kurk“

2017/2018 m. m.

L. Tamašauskienė

4.4

Projektas „ Moliūgas ir jo draugai“.

2017/2018 m. m.

4.5

Respublikinis projektas ,,Virtuali kelionė po
Lietuvos piliakalnius”, skirtas Piliakalnių
metams paminėti.
Projektas „ Laiškas Adventui“

2017 m. sausio –
gruodžio mėn.

L.Tamašauskienė
L.Bredelienė
G.Martinavičienė
R.Urbutienė
N. Piliukaitienė
L. Tamašauskienė

4.6
4.7
4.8

Projektas „ Sportuojame linksmai, gyvename
sveikai“.
Projektas „Augu aš, auga ir mano svajonės“.

2017 m. lapkričio –
gruodžio mėn.
2017 /18 m. m.

L.Tamašauskienė,
D. Poškienė
R.Urbutienė

2017 /18 m. m.

R. Skrodenienė
R. Gavėnienė

5.2.Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos planas
Tikslas – Skatinti mokinio asmenybės ūgtį vykdant pažangos stebėjimą metodinėje grupėje.
Uždaviniai: 1. Užtikrinti individualias mokinio galimybes atitinkantį ugdymą metodinėje
grupėje.
2. Stebėti individualią mokinių pažangą per lietuvių k. pamokas.
3. Analizuoti standartizuotus testus, numatyti veiklą pasiekimams gerinti.
4. Vesti integruotas pamokas ir organizuoti projektinę veiklą.
5. Dalyvauti mokykliniuose, rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose,
konkursuose, olimpiadose.
Eil.
Nr.
1.

Veikla

Data

1. METODINĖ VEIKLA
Ilgalaikių teminių ir modulių planų
2017 m. rugpjūčio

Atsakingi
G.Mėlinauskienė
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

tvirtinimas.
Atvira integruota lietuvių kalbos ir
žmogaus ir gamtos pamoka ,,Medžiai
gamtoje ir poezijoje“.
Atvira integruota lietuvių kalbos ir rusų
kalbos pamoka „Mes Europoje“ (7 b, 8 b
kl.).
Metodinis užsiėmimas „Klasių, atskirų
mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas
lietuvių k. pamokose“.
Pranešimas klasių vadovų metodinėje
grupėje „Neformaliųjų metodų taikymas“
Integruota lietuvių kalbos ir biologijos
pamoka 8 b klasėje „Sėklos ir vaisiai“
Metodinis užsiėmimas „Standartizuotų
testų dalykinė analizė ir numatoma veikla
pasiekimų gerinimui“.
Atvira integruota lietuvių kalbos, muzikos
ir gamtos pamoka „Noriu pažinti pasaulį“
( 5 c klasė ).
Pranešimas Lietuvių MG „Vertinimo ir
įsivertinimo, refleksijos metodai“.
Integruota lietuvių kalbos ir istorijos
pamoka „ Kovos su kryžiuočiais
A.Mickevičiaus „Gražinoje““ 8a klasėje
Atvira integruota lietuvių kalbos, rusų ir
vokiečių kalbos pamoka „Pasveikinkim
vieni kitus“
Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka
7a klasėje ,,,,AŠ“ J.Kunčinas ,,Jonas
Geležinkelietis“.
Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos
pamoka „Britų rašytoja Joanne Rowling,
jos „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ 6c
klasėje.
Integruota matematikos ir lietuvių kalbos
pamoka „Natūraliųjų skaičių skaitymas ir
rašymas“ 5 c klasėje.
Metodinis užsiėmimas ,,Tauragės Martyno
Mažvydo progimnazijos pradinių klasių ir
5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų
aprašo“ aptarimas ir vertinimas.
Atvira lietuvių kalbos ir IT pamoka Eduka
klasėje dirbant su 8 c klasės mokiniais.
Metodinis posėdis ,,Mokymasis
pasinaudojant Eduka klase“.
Integruota lietuvių kalbos ir gamtos
pamoka „Kelionės atveria akiračius“
Vadžgirio pagrindinėje mokykloje,
Jurbarko rajone.
Metodinis
užsiėmimas
„Probleminių,
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų klausimų

mėn. 31 d.
2017 m. rugsėjo 14 d.

J.Kasiliauskienė,
R.Lebrikienė

2017 m. rugsėjo 26 d.

J.Kasiliauskienė,
L.Ugianskienė

2017 m. spalio mėn.

J.Kasiliauskienė

2017 m. spalio mėn.

J.Kasiliauskienė

2017 m. spalio mėn.
12 d.
2017 m. spalio mėn.

J.Kasiliauskienė,
R.Lebrikienė
J.Kasiliauskienė

2017 m. lapkričio
mėn. 23 d.

V.Milkintienė,
A.Peldžiuvienė,
L.Lukoševičienė
V.Milkintienė

2017 m. lapkričio
mėn.
2017 m. gruodžio
mėn.

V.Milkintienė,
D.Pažereckienė

2017 m. gruodžio
mėn.

J.Kasiliauskienė,
L.Ugianskienė

2018 m. sausio mėn.

A. Bambalienė
D.Pažereckienė

2018 m. sausio mėn.

V.Milkintienė,
R.Skulskienė

2018 m. sausio mėn.

V.Milkintienė,
V.Baltrušaitienė

2018 m. sausio mėn.

J.Kasiliauskienė

2018 m. vasario mėn.

A.Bambalienė

2018 m. vasario mėn.

A.Bambalienė

2018 m. vasario mėn.

V.Milkintienė,
Z.Jarašūnienė,
L.Valinčiūtė

2018 m. kovo mėn.

J.Kasiliauskienė
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20.
21.

22.
23.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

kėlimas. Mokymasis į juos atsakyti“.
Pamokos netradicinėje erdvėje pristatant
2018 m. kovo mėn.
A.Bambalienė
mitus.
Integruota lietuvių kalbos ir istorijos
2018 m. balandžio
A. Bambalienė
pamoka 8c klasė ,, Kas tautai primena jos
mėn.
V.Valuckienė
didingą istoriją? Maironis ,,Trakų pilis“.
Pamokos netradicinėje erdvėje pristatant
2017-2018 m. m.
A.Bambalienė
perskaitytas knygas.
baigiantis trimestrui
Metodinis užsiėmimas „Mokymo
2018 m. birželio mėn. J.Kasiliauskienė
priemonių, sukurtų panaudojant
informacines technologijas, pristatymas ir
aptarimas.“
2. RENGINIAI
Epistolinio rašinio konkursas.
2017 m. gruodžio
Lietuvių kalbos
mėn.
mokytojos
Meninio skaitymo konkurso organizavimas 2018 m. sausio mėn.
G.Mėlinauskienė,
mokykloje.
V.Milkintienė
6a klasės ugdymo pamokos „Draugystė“ ir 2018 m. sausio 25 d.
G. Mėlinauskienė
,,Skaitau ir piešiu“ projektų mokinių
piešinių paroda skaitykloje.
Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos
2018 m. vasario mėn.
J.Kasiliauskienė,
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
V.Valuckienė
Dailyraščio konkurso, skirtas Lietuvos
2018 m. vasario mėn.
J.Kasiliauskienė
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti,
laureatų darbų paroda.
Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 kl.
2018 m. kovo mėn.
A.Bambalienė
Knygos „Kelionės atveria akiračius“
2018 m. birželio mėn. V.Milkintienė
pristatymas bibliotekoje.
3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
Epistolinio rašymo konkurso nacionalinis
2018 m. sausio mėn.
Laureatų mokykloje
turas.
lietuvių kalbos
mokytojos
Rajoninis Meninio skaitymo konkursas.
2018 m. vasario mėn.
Laureatų mokykloje
lietuvių kalbos
mokytojos
Konkursas „Švari kalba – švari galva“.
2018 m. kovo mėn.
J.Kasiliauskienė
Rajoninė Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 kl. 2018 m. balandžio
Laureatų mokykloje
mėn.
lietuvių kalbos
mokytojos
Straipsniai rajoninėje spaudoje, susiję su
2018 m. vasario –
V.Milkintienė
projektu „Kelionės atveria akiračius“.
birželio mėn.
4. PROJEKTINĖ VEIKLA
6a klasės 2 ugdymo pamokų projektas
2017 m. lapkričio 16
G. Mėlinauskienė
,,Monofonai‘‘.
d.
Projektas „Seku seku pasaką...“
2018 m. lapkričio J.Kasiliauskienė,
gruodžio mėn.
anglų, rusų, vokiečių
MG
6a klasės ugdymo pamokos projektas
2018 m. sausio mėn.
G. Mėlinauskienė
,,Draugystė“.
6a klasės 2 literatūros pamokų projektas

2018 m. sausio mėn.

G. Mėlinauskienė
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,,Skaitau ir piešiu“.
Projektas „Kūrybiniai bandymai“.
Projektas „Tauragės rajono piliakalniai“.

5.
6.

Projektas „Kelionės atveria akiračius“ 5c,
7c klasės.
Projektas „Mokinių kūrybingumo
ugdymas“ 5c, 6c, 7c, 8a klasės.
7a ir 8c klasės mokinių kūrybinių darbų
projektas ,,Kai žodžiai prabyla...“

7.
8.
9.

2017-2018 m.m.

J.Kasiliauskienė
V.Baltrušaitienė
J.Kasiliauskienė,
A.Peldžiuvienė,
R.Lebrikienė
V.Milkintienė

2017-2018 m.m.

V.Milkintienė

2017-2018 m.m.

A.Bambalienė

2017- 2018 m. m.
2017- 2018 m. m.

5.3.Anglų, rusų, vokiečių kalbų metodinės grupės veiklos planas
Tikslas. Siekti efektyvaus bendradarbiavimu pagrįsto, kiekvieno mokinio individualias
galimybes atitinkančio ir ūgtį skatinančio ugdymo proceso.
Uždaviniai:





Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

Stebėti bei analizuoti mokinių pažangą ir dalintis savo gerąja patirtimi metodiniuose
užsiėmimuose.
Skleisti pedagogines metodines naujoves įgytas ERASMUS + tarptautiniame projekte
„Išmani mokykla – išmanus mokinys“.
Bendradarbiaujant plėtoti mokinių, mokytojų saviraišką ir kūrybiškumą.
Dalyvaujant rajoninėse, respublikinėse konferencijose, renginiuose dalintis gerąja
patirtimi, semtis naujų žinių.
Organizuojant renginius, projektus, olimpiadas gerinti mokinių kalbines kompetencijas.
Veikla

Data

1. METODINĖ VEIKLA
Tarpdalykinių ilgalaikių planų
2017 – 2018 m. m.
derinimas.
Metodinis užsiėmimas. „Planuojame
2017 m. rugsėjo
darbus 2017-2018 mokslo metams“.
mėn.
Atvira integruota lietuvių, rusų,
2017 m. rugsėjo
vokiečių kalbų pamoka, skirta
mėn.
Europos kalbų dienai paminėti „Mes
Europoje“(6b ir 8b kl.).
6-7 klasių mokiniams
2017 m. spalio
besimokantiems vokiečių kalbos
mėn.
pamokos-renginiai "Susipažinkime:
Vokietija".
Integruota gamtos ir žmogaus, anglų
2017m. lapkričio
kalbos pamoka „Stuburiniai
mėn.
gyvūnai“(5a kl.).

Atsakingi
Anglų, rusų, vokiečių
kalbos mokytojos
Anglų, rusų, vokiečių
kalbos mokytojos
J. Kasiliauskienė,
L. Ugianskienė
L. Ugianskienė

R. Lebrikienė
A.Melninkaitienė
R. Skulskienė
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

1.

Integruota lietuvių, rusų, vokiečių
kalbų pamoka „Pasveikinkim vieni
kitus“ (7b kl.).
Integruota technologijų, rusų,
vokiečių kalbų pamoka „Gaminame
pietus“ (7b kl.)
Integruota IT ir rusų, vokiečių kalbų
pamoka „Sveikinimo kūrimas“ (7 kl.)

2017 m. gruodžio
mėn.

J. Kasiliauskienė,
L. Ugianskienė

2018 m. sausio
mėn.

L. Ugianskienė,
D. Danienė

2018 m. sausio
mėn.

Integruota lietuvių, anglų kalbų
pamoka Džoana Rouling „Haris
Poteris ir šminties akmuo“.
Integruota technologijų, anglų kalbos
pamoka „Sveika mityba“.(5a kl.)
Integruota IT ir rusų, vokiečių kalbų
pamoka „Laiškas draugui“(8 kl.)

2018 m. sausio
mėn.

S. Macienė,
L. Ugianskienė
B. Valinčienė
V. Milkintienė
R. Skulskienė

Integruota anglų kalbos ir
matematikos pamoka "The World" (5
b kl.)
Atvira anglų kalbos pamoka
(Erasmus+ projekto „Išmani mokykla
– išmanus mokinys“ sklaida).
Integruota anglų kalbos ir geografijos
pamoka "Natural Disasters"(6a kl.)
Integruota geografijos, rusų kalbos
pamoka „Italija“ (8c kl.).

A. Melninkaitienė
D. Danienė
S. Macienė,
L. Ugianskienė
B. Valinčienė
2018 m. kovo mėn. D. Kiliokaitienė
L. Zobielienė
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo mėn.

2018 m. kovo mėn. J. Prialgauskaitė
2018 m. balandžio
mėn.
2018 m. balandžio
mėn.

Pranešimas metodinėje
grupėje.(Tarptautinio projekto
„Išmani mokykla – išmanus mokinys“
sklaida)
Atvira anglų k. pamoka. (Tarptautinio
projekto„Išmani mokykla – išmanus
mokinys“ sklaida)
Integruota anglų kalbos ir geografijos
pamoka „Australija“ (7a, 7b kl.)
Integruota gamtos ir žmogaus, anglų
kalbos pamoka „Saulės sistema“ (6b
kl.)
Atvira anglų kalbos pamoka
,,Animals“ (,,Gyvūnai“) 2 a b c
klasėse.
Stendų parengimas anglų kalba.
Dalyvavimas rajoniniuose
renginiuose.
Ilgalaikių planų ruošimas

2018 m. balandžio
mėn.

Anglų kalbos skaitovų konkursas 4-6
klasių mokiniams.

2017 m. lapkričio
mėn.

D. Kiliokaitienė
L. Lukoševičienė
L. Lukoševičienė
L. Ugianskienė.
B. Valinčienė
A. Melninkaitienė
R. Skulskienė
J. Prialgauskaitė
L. Ugianskienė

20018 m.
balandžio mėn.

R. Skulskienė
A. Melninkaitienė

20018 m.
balandžio mėn.
20018 m.
balandžio mėn.

A. Melninkaitienė
L. Lukoševičienė
R. Lebrikienė
A. Melninkaitienė
R. Skulskienė

2018 m. gegužės
mėn.

J. Prialgauskaitė

2017-2018 m.m.
2017-2018 m.m.

D. Kiliokaitienė
Anglų, rusų, vokiečių
kalbos mokytojai.
Anglų, rusų, vokiečių kalbų
mokytojos.

2018 m. rugpjūčio
mėn.
2. RENGINIAI

D. Kiliokaitienė
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2.

Mokyklinis užsienio kalbų Kalėdinis
projektas-konkursas “Jau Kalėdos”.

2017 m. gruodžio
mėn.

L. Ugianskienė,
B. Valinčienė

3.

Anglų kalbos olimpiada 7-8 klasių
mokiniams.
Anglų kalbos 5-6 klasių olimpiada.

2018 vasario mėn.

A. Melninkaitienė
R. Skulskienė
R. Skulskienė
J. Prialgauskaitė
Lina Ugianskienė

4.
5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

1.

2.

3.
4.

2018 m. vasario
mėn.
6-7 klasių vokiečių kalbos pamokos
2017 m. spalio
popietės „Susipažinkite Vokietija“.
mėn.
3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
Dalyvavimas Europos kalbų dienai
2017 m. rugsėjo
skirtame renginyje „Universali
mėn.
muzikos kalba“.
Dalyvavimas rajoniniame
2017 m. spalio
renginyje "Susipažinkime: Vokietija" mėn.
„Šaltinio“ progimnazijoje.
Dalyvavimas rajoniniame anglų
2017 m. lapkričio
kalbos skaitovų konkurse 4-6kl.
mėn.
Rajoninis renginys 6 klasių
2017 m. gruodžio
mokiniams „Seku seku kalėdinę
mėn.
pasaką“
Antrosios užsienio (rusų) kalbos 7-8
2018 m. sausio
ir 9-10 klasių mokinių meninio
mėn.
skaitymo konkursas.
Dalyvavimas antrosios užsienio
2018 m. vasario
(rusų) kalbos 8 klasių mokinių
mėn.
mažojoje olimpiadoje.
Dalyvavimas anglų kalbos
2018 vasario mėn.
olimpiadoje 7 - 8 klasių mokiniams.
Rajoninė anglų kalbos komandinė
2018 m. kovo mėn.
olimpiada 5 – 6 klasių mokiniams
,,Man patinka anglų kalba” (’’I like
English”)
Dalyvavimas antrosios užsienio
(vokiečių) kalbos vertimų konkurse
„Šaltinio“ progimnazijoje.
7-8 klasių mokinių vokiečių kalbos
2018 m. kovo mėn.
olimpiada.
4. PROJEKTINĖ VEIKLA
Tarptautinis ERASMUS + projektas 2017- 2018 m. m.
„Išmani mokykla – išmanus
mokinys“.
Dalyvavimas tarptautiniame vertimų
–iliustracijų projekte ,,Tavo
žvilgsnis”
Dalyvavimas projekte „Kalbų
kengūra“.
Mokyklinis integruotas anglų, rusų,
vokiečių k. ir technologijų projektas
“Mano mažieji draugai”.

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

Kalbų mokytojos
L. Ugianskienė
Anglų kalbos mokytojos
L.Ugianskienė
L. Ugianskienė
B. Valinčienė
L. Ugianskienė
B. Valinčienė
Anglų kalbos mokytojos
J.Prialgauskaitė,
A. Melninkaitienė
R. Skulskienė
D. Kiliokaitienė
L. Ugianskienė
L. Ugianskienė
J.Prialgauskaitė,
A. Melninkaitienė
R. Skulskienė
L. Ugianskienė
Anglų, rusų kalbų
mokytojos
Kalbų mokytojos
A. Melninkaitienė
L. Ugianskienė
D. Danienė
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5.

6.

7.

Dalyvavimas respublikiniame
vokiečių kalbos dienų projekte „Ö
kaip vokiškai?“
Integruotas anglų k.-technologijų ir
klasės vadovės projektas 5a kl.
„Sveika mityba“.
Dalyvavimas tarptautiniame
e Twinning projekte „Healthy
Eating“. (5 kl. mokiniai)

2017 m. spalio
mėn.

L. Ugianskienė

2017 - 2018 m.m.

A. Melninkaitienė
D. Danienė
L. Ugianskienė
A. Melninkaitienė

2017 spalio mėn. –
2018 gegužės mėn.

5.4.Matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų metodinės
grupės veiklos planas
Tikslas:
Siekti ugdymo (si) kokybės atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus.
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas mokiniams
asmeninei pažangai pamatuoti.
2. Parengti ir įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir rezultatų

naudojimo asmenybės augimui modelį
3. Gerinti mokymo(si) priemones ir aplinką.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Veikla

Laikas

1. Metodinė veikla
Integruota gamtos ir žmogaus – lietuvių 2017-09-14
kalbos pamoka ,,Medžiai...” 6b klasėje
Pasidalijimas informacija iš vasaros
2017 rugsėjo mėn.
kursų „Mokymasis tyrinėjant STEAM
kontekste“
Integruota matematikos ir IT pamoka
2017 m. rugsėjo
„Simetrija“ (8 kl.)
mėn.
Integruota biologijos – lietuvių kalbos
pamoka ,,Sėklos” 8b klasėje
Posėdis,,Individualios mokinių
pažangos stebėsena. MG veiklos plano
pristatymas"
Integruota matematikos ir fizikos
pamoka „Plotas. Tūris“ (8c kl.)
Integruota gamtos ir žmogaus – anglų
kalbos pamoka ,,Stuburiniai gyvūnai”
5a klasėje
Posėdis ,,Standartizuotų testų dalykinė
analizė ir numatoma veikla pasiekimų
gerinimui“.
Pasidalijimas gerąja patirtimi iš
tarptautinio projekto,,
ERASMUS+(KA1) ’’
Atvira, integruota IT ir matematikos
pamoka „Koordinatės“ (6 kl.)

2017-10-05
2017-10-12

2017 m. spalio
mėn.
2017m. lapkričio
mėn.
2017 m. lapkričio
mėn.

Atsakingi
R. Lebrikienė,
J. Kasiliauskienė
V. Baltrušaitienė
V. Baltrušaitienė,
S. Macienė,
V. Trumpaitis
R. Lebrikienė,
J. Kasliauskienė
MG nariai
L. Zobelienė, A.Zinkienė
R. Lebrikienė,
R. Skulskienė,
A. Melnikaitienė
V. Baltrušaitienė, L. Zobėlienė

2017 m. lapkričio
mėn.

S. Macienė, L. Zobėlienė

2017m. gruodžio
mėn.

L. Zobelienė, S. Macienė
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Metodinis užsiėmimas,, Pamokose
keliami probleminiai aukštesniųjų
mastymo gebėjimų klausimai. 5-8 klasių
mokinių pažangos ir pasiekimų aprašo
peržiūra”.
Seminaras ,,Pažangių IKT taikymas
pamokoje“
Mokinių pažangos stebėjimas,
vertinimas, pagalba.

2017 m. gruodžio
mėn.

Matematikos ir informacinių
technologijų metodinės grupės
nariai.

2018 m. sausio
mėn.
2017 m. sausio
mėn.

Integruota matematikos ir lietuvių
kalbos pamoka „Natūraliųjų skaičių
skaitymas ir rašymas“ (5 c kl.)
Integruota matematikos ir IT pamoka
„Kvadrato plotas“ (5 kl.)
Integruota kūno kultūros-biologijos
pamoka 7 klasėje „ Organizmo atsakas į
fizinį krūvį“
Posėdis,,Mokymo priemonių sukūrimas
ir jų parengimas naudotis kelerius
metus"
Integruota gamtos ir žmogaus –
anglų kalbos pamoka ,,Saulės sistema”
6b klasėje
Integruota chemijos ir technologijų
pamoka „Metalai“ 8 kl.

2018 m. sausio
mėn.

L. Zobėlienė.
S. Macienė
Matematikos ir informacinių
technologijų metodinės grupės
nariai.
V. Baltrušaitienė, V. Milkintienė

2018 m. balandžio
mėn.

R. Lebrikienė,
R. Savickienė,
J. Sabutis
Matematikos ir informacinių
technologijų metodinės grupės
nariai.
R. Lebrikienė,
R. Skulskienė,
A. Melnikaitienė
A. Pocienė,
F. Srugys

Pasidalijimas gerąja patirtimi iš
tarptautinio projekto,,

2018 m. gegužės
mėn.

V. Baltrušaitienė,
J. Kasiliauskienė

Integruota IT, matematikos ir dailės
pamoka „Piešiame aitvarus“ (7–8 kl.)
Integruota fizikos-biologijos pamoka 7
klasėje „ Spalvotas pasaulis. Akis“

2018 m. balandžio
mėn.
2018 m. balandžio
mėn.

J. Petkuvienė, L. Zobelienė, S.
Macienė
R. Lebrikienė,
A. Zinkienė

Atvira, integruota IT, matematikos ir
dailės pamoka „Mandala“ (8 kl.)
Matematinis stendas „Galvosūkykla“.

2018 m. gegužės
mėn
2017–2018 m. m.

J. Petkuvienė, L. Zobelienė,
S. Macienė
L. Zobelienė, V. Baltrušaitienė,
V. Trumpaitis, S. Macienė

2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018m. balandžio
mėn.
2018 m. balandžio
mėn.

V. Baltrušaitienė, S. Macienė

ERASMUS+(KA1)“

21.
22.

23.
24.

1.
2.

Mokyklinė matematikos olimpiada 5, 6,
7, 8 kl.
Mokyklinė IT olimpiada 5, 6, 7, 8 kl.

2. Renginiai
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.

L. Zobelienė, V. Baltrušaitienė
V. Trumpaitis, S. Macienė

3.Rajoniniai, respublikiniai renginiai
1.

Tarptautinis projektas „Perkeliamųjų
gebėjimų vertinimas 2020“

2016–2018 m. m.

V. Baltrušaitienė, S. Macienė

2.

2017–2018m.m.

L. Zobėlienė, S. Macienė

3.

Tarptautinis projektas
„ERASMUS+(KA1)“
Respublikinis IT konkursas „BEBRAS“

S. Macienė

4.

Respublikinis renginys

2017m. lapkričio
mėn.
2017–2018

L. Zobelienė,
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„MATMINTINIS“
5.

6.
7.

8.
9.

Dalyvavimas rajoninėje 5-8 klasių
biologijos olimpiadoje. (jeigu bus
organizuojama)
Tarptautinis uždavinių sprendimo
konkursas „KENGŪRA“
Dalyvavimas tarptautiniame konkurse
„Gamtos Kengūra 2018“
Tarptautinis matematikos konkursas
„Pangea“
Mokyklinis 7-8 kl. renginys ,,Protų
mūšis“

m. m. gruodžiobalandžio mėn)
2018 m.
kovo mėn.

V. Baltrušaitienė, S. Macienė

2018 m. kovo mėn.

L. Zobelienė, V. Baltrušaitienė
S. Macienė
R. Lebrikienė
A. Zinkienė
A. Pocienė

2018 m.

2018 vasario,
balandžio mėn.
2018 m. birželio
mėn.

R. Lebrikienė

L. Zobelienė, V. Baltrušaitienė
L. Zobelienė, V. Baltrušaitienė,
V. Trumpaitis, S. Macienė,
R. Lebrikienė,
A. Zinkienė

4. Projektinė veikla
1.

IT projektas „SIMETRIJA“

2018 m. birželio
mėn.

V. Baltrušaitienė, S. Macienė,
V. Trumpaitis

2.

Projektas „Aitvarai“ (7-8 kl.)

2018 birželio mėn.

3.

Projektas „Vitražai“

4.

Dalyvavimas aplinkosauginiame
projekte ,,Mes rūšiuojam”

2018 m. sausio–
gegužės mėn.
2017-2018 m.m.

5.

Projektas „Tauragės rajono piliakalniai“

E. Norušienė, L. Zobelienė,
S. Macienė
J. Petkuvienė, L. Zobelienė,
S. Macienė
R. Lebrikienė,
F. Srugys,
D. Danienė.
V. Baltrušaitienė,
R. Lebrikienė,
A. Peldžiuvienė,
E. Norušienė,
S. Macienė,
J. Kasiliauskienė

2017-2018 m.m.

5.5.Socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas
Tikslas – užtikrinti individualias mokinio galimybes atitinkamą ugdymą(si) per socialinių
mokslų pamokas.
Uždaviniai:
1. Siekiant skatinti didesnę mokinių mokymosi motyvaciją, sukurti individualios mokinio
pažangos stebėsenos aprašą.
2. Organizuojant mokymąsi virtualioje aplinkoje, skatinti mokinių susidomėjimą ir lavinti jų
pažinimo, kūrybines ir socialines kompetencijas.
3. Veiksmingai taikant ugdymo metodus, grįstus bendradarbiavimu, siekti geresnių ugdymo(si)
rezultatų.
4. Organizuojant metodinius posėdžius, aptarti mokinių mokymosi proceso aktualiausias
problemas.
5. Dalyvaujant projektuose, konkursuose, olimpiadose, ugdyti mokinių esmines kompetencijas
Eil.
Veikla
Data
Atsakingi
Nr.
1. METODINĖ VEIKLA
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1.

Posėdis „Istorijos, geografijos, tikybos, etikos ir
žmogaus saugos ilgalaikių (etapais) planų
pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas. Kraštotyros
būrelio plano tvirtinimas“.

2017 m. rugpjūčio V. Valuckienė
mėn.

2.

Posėdis „MG plano projekto pristatymas,
aptarimas ir tvirtinimas“.

2017m. rugsėjo
mėn.

V. Valuckienė.

3.

Posėdis „2017 m. standartizuotų testų dalykinė
analizė ir numatomos veiklos kryptys pasiekimų
gerinimui. Priemonių plano aptarimas“.

2017 m. spalio
mėn.

V. Valuckienė

4.

Posėdis „Individualios mokinio pažangos
stebėjimo aprašo kūrimas ir aptarimas per
socialinių mokslų dalykų pamokas“.

2017 m. lapkričio
mėn.

V. Valuckienė

5.

Posėdis „ Probleminių, aukštesniųjų mąstymo
gebėjimų skatinimo būdai per socialinių dalykų
pamokas“.
Posėdis „ Vadovaujantis mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašu, priemonių,
gerinančių mokinių mokymosi motyvaciją per
socialinių dalykų pamokas aptarimas“.
Posėdis „IKT programų naudojimas per socialinių
dalykų pamokas. Mokymosi priemonių,
panaudojant IKT priemones, pristatymas“.

2017 m. gruodžio
mėn.

V. Valuckienė

2018 m. sausio
mėn.

V. Valuckienė

2018 m. kovo
mėn.

V. Valuckienė

8.

Posėdis „Naujų ir jau išbandytų ugdymo metodų,
grįstų bendradarbiavimu, taikymas pamokose.
Skaitymo strategijos - patirties aptarimas“.

2018 m.
balandžio mėn.

V. Valuckienė

9.

Posėdis „Mokinių pažangos stebėjimas,
vertinimas ir pagalba per socialinių mokslų
dalykų pamokas“.
„MG veiklos plano įgyvendinimo
pristatymas ir aptarimas“.
Integruota istorijos – dailės pamoka
„Priešistorės menas“.7a, 7b kl.

2018 m. birželio
mėn.

V. Valuckienė

2017 m. spalio
mėn.

V. Valuckienė
J. Petkuvienė

Integruota istorijos - matematikos ,,Romėniškieji
skaičiai istorijoje‘‘5c kl.
Integruota pasaulio pažinimo – tikybos pamoka
„Bažnyčia – maldos namai ir gyva bendruomenė“
1c kl.
Integruota istorijos – katalikų tikybos pamoka
„Krikščionybės atsiradimas“
Integruota etikos ir socialinės pedagogikos
užsiėmimas „Auginkime gerumo medį!“7-8 kl.

2017 m. spalio
mėn.
2017 m. spalio
mėn.
2017 m. lapkričio
mėn.

D. Pažereckienė
V. Baltrušaitienė
D. Poškienė
G.
Martinavičienė
V. Valuckienė
N. Grigaravičienė

2017 m. lapkričio
mėn.

D. Pažereckienė
R. Jakštienė

Integruota istorijos – anglų k. pamoka „Šalis,
kurioje tu gyveni“. 5c kl.

2017 m. gruodžio
mėn.

D. Pažereckienė
A.

6.

7.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
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Melninkaitienė
2018 m. sausio
mėn.

D. Pažereckienė
E. Norušienė

17.

Integruota etikos - dailės pamoka „ Ar galiu
įveikti baimę?“ 5-6 kl.
Integruota tikybos – pasaulio pažinimo pamoka
„Vandens, šviesos, duonos reikšmė
kasdieniniame gyvenime, Šv. Rašte
ir liturgijoje“ 3a, 3b, 3c kl.

2018 m. vasario
mėn.

D. Poškienė
E. Baranauskienė
I. Urbanavičienė
R. Urbutienė

18.

Integruota istorijos – muzikos pamoka „Vincas
Kudirka tautiškos giesmės kūrėjas“. 5c kl.

2018 m. vasario
mėn.

D. Pažereckienė
A. Peldžiuvienė

19.

Integruota istorijos - lietuvių k. pamoka
„Kryžiuočių žygiai lietuvių literatūroje“. 8a kl.

2018 m. kovo
mėn.

D. Pažereckienė
V. Milkintienė

20.

Integruota istorijos - lietuvių k. pamoka
„Knygnešių laikai“. 5c kl.

2018 m.
balandžio mėn.

D. Pažereckienė
V. Milkintienė

21.

Integruota geografijos- anglų k. pamoka
,,Australija" 7b kl.

2018 m.
balandžio mėn.

22.

Integruota geografijos- rusų k. pamoka 8 c
kl.,,Italija'' 8c kl.
Integruota geografijos- anglų k. pamoka
,,Stichinės gamtos nelaimės" 6a kl.

2018 m.
balandžio mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

L. Lukoševičienė
A.
Melninkaitienė
L. Lukoševičienė
L. Ugianskkienė
L. Lukoševičienė
D. Kiliokaitienė

24.

Integruota istorijos – katalikų tikybos pamoka
„Jėzus Kristus – krikščionybės pradininkas“. 7 kl.

2018 m. gegužės
mėn.

N.
Grigaravičienė
V. Valuckienė

25.

Integruota etikos – katalikų tikybos pamoka
„Mokausi iš kitų klaidų“. 7-8 kl.

2018 m. gegužės
mėn.

N. Grigaravičienė
D. Pažereckienė

26.

2018 m. gegužės
mėn.

V. Valuckienė
T. Kalvanienė

2017-2018 m.m.

Dalykų
mokytojai

1.

Atvira istorijos – evangelikų liuteronų tikybos
pamoka bažnyčioje „Reformacija Tauragėje“. 8b,
8c kl.
Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose
seminaruose, dalijimasis patirtimi su kolegomis.
2. RENGINIAI
Paroda „Konstitucijai – 25“

V. Valuckienė

2.

Šv. Mišios mokyklos bendruomenei.

2017 m. spalio
mėn.
2017 m. lapkričio
mėn.

3.

Ekumeninė adventinė popietė „Advento
laukimas“
3-čių kl. mokiniams ir mokytojoms.
Dalyvavimas organizuojant paminėjmą, skirtą
Lietuvos valstybės atkūrimui.
Dalyvavimas organizuojant paminėjmą, skirtą
Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimui.

16.

23.

27.

4.
5.

2017 m. gruodžio
mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

D. Poškienė
N. Grigaravičienė
T. Kalvanienė
D. Poškienė
T. Kalvanienė.
V. Valuckienė
V. Valuckienė
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6.

Žemės dienos paminėjimas

7.

Atvirų durų diena muziejuje.

8.

Dalyvavimas projekte „ Mokykla be sienų“:
Dalykų
edukacinių pamokų vedimas teismo rūmuose,
mokytojai
miesto bibliotekoje, savivaldybėje, muziejuje,
bažnyčioje, parapijos namuose.
3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
Konstitucijos egzaminas.
2017 m. spalio
V. Valuckienė
mėn.
D. Pažereckienė
Dalyvavimas akcijoje „Atmintis gyva, nes
2018 m. sausio
V. Valuckienė
liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti.
mėn.

1.
2.

L. Lukoševičienė

2018 m. kovo 20
d.
2018 m. gegužės
mėn.
2017– 2018 m.m.

V. Valuckienė

3.

Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse
„Jie žuvo už Lietuvos laisvę“.

2018 m. sausio
mėn.

D. Pažereckienė
V. Valuckienė

4.

Istorijos Kengūra 2018.

5.

Ekumeninė rajoninė popietė.

2018 m. vasario
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

V. Valuckienė
D. Pažereckienė
D. Poškienė,
N. Grigaravičienė
T.Kalvanienė

1.

4. PROJEKTINĖ VEIKLA
Akcija „Atvirukas vienišam žmogui“.
2017 m. 11-12
mėn.

D.Poškienė,
L. Tamašauskienė

2.

Projektas „Lietuvos valstybei – 100“.

V. Valuckienė

3.

Projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“.

2018 m. vasario
mėn.
2017-2018 m.m.

4.

Aktyvus dalyvavimas mokykloje ir respublikoje
organizuojamuose projektuose.

2017 – 2018
m.m.

L. Tamašauskienė
G. Martinavičienė
D. Poškienė
L. Bredelienė
R. Urbutienė
Dalykų mokytojai

5.6. Menų ir kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas
Tikslas – užtikrinti mokinių ugdymą, grįstą individualiomis galimybėmis, atsižvelgiant į
socialinę, kultūrinę patirtį, siekiant meninės ir sportinės saviraiškos.
Uždaviniai:
1. Suteikti teigiamą emocinę aplinką mokykloje.
2. Ugdant mokinių kūrybiškumą, skatinti jų dalyvavimą projektuose,
konkursuose, parodose, olimpiadose.
3. Bendradarbiaujant su kitų MG nariais, vykdyti tarpdalykinę integraciją.
4. Organizuojant metodinius posėdžius, stebėti mokinių pažangą, analizuoti
priežastis ir ieškoti būdų mokinių tobulėjimui.
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Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

Veikla

Data

1.METODINĖ VEIKLA
Dalyvavimas respublikiniuose ir rajoniniuose
2017-2018 m.
seminaruose, konferencijose, dalijimasis gerąja
m.
patirtimi su kolegomis.
Integruota dailės-istorijos pamoka „Pirmykštis
2017 m. spalio
menas“.
mėn.
Atvira integruota apibendrinamoji rusų ir
2018 m. sausio
vokiečių kalbų, technologijų pamoka „Gaminame mėn.
pietus” 7b klasei.
Integruota anglų k. ir technologijų pamoka
2018 m. vasario
mėn.
„Maistas kavinėje” 5a kl.
Integruota žmogaus saugos ir technologijų
2018 m.vasario
pamoka ,,Saugus elgesys su elektros ir buities
mėn.
prietaisais” 5a,5b, 5c klasėms.
Atvira integruota biologijos, kūno kultūros
2018 m.kovo
pamoka „Organizmo atsakas į fizinį krūvį” 7b
mėn.
klasei.
Integruota chemijos, technologijų pamoka 8b
2018 m.
klasei „Metalai. Metalo kalinėjimas” .
balandžio mėn.
Integruota matematikos, dailės ir IT pamoka
2018 m. gegužės
„Mandalos“.
mėn.
Metodinis posėdis ”Neformalaus švietimo būrelių
ilgalaikių planų aprobavimas”.
Metodinis posėdis ”MG veiklos planas”.
Metodinis posėdis aprašo „Individualios mokinių
pažangos stebėsena”parengimas.
Metodinis posėdis „ IT naudojimas pamokoje”.

2017 m. rugsėjo
mėn.
2017 m. rugsėjo
mėn.
2017 m. spalio
mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.
2018 m. sausio
mėn.
2018 m. birželio
mėn.

Metodinis posėdis „Sistemingas mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimas”.
Metodinis posėdis ”MG 2017-2018 m. m. veiklos
analizė”.
2.RENGINIAI
Tarpklasinės 5-6 klasių kvadrato varžybos.
2017 m. rugsėjo
mėn.
Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai”
2017 m. spalio
mėn.

3.

Paroda „Auksinis ruduo“1-8 kl.

4.

Tarpklasinės 7-8 kl. berniukų futbolo varžybos.

5.

Paroda „Žibintai Helouvynui”
(5-7 kl. dailės būrelio nariai).

2017 m. spalio
mėn.
2017 m. spalio
mėn.
2017 m. spalio
mėn.

Atsakingi

Seminaruose
dalyvaujantys
mokytojai
J. Petkuvienė
V. Valuckienė
D. Danienė
L. Ugianskienė
D. Danienė
A. Melninkaitienė
D. Danienė
F. Srugys
V. Venckienė
R. Lebrikienė
J. Sabutis
R. Savickienė
F. Srugys
A. Pocienė
J. Petkuvienė
L. Zobelienė
S. Macienė
MG nariai
MG nariai
MG pirmininkė
R. Savickienė
MG nariai
MG nariai
MG nariai
R. Savickienė
J. Sabutis
V.Venckienė
R. Savickienė
J. Sabutis
D. Danienė
R. Lebrikienė
E.Norušienė
R. Savickienė
J. Sabutis
J. Petkuvienė
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Paroda „Rudens spalvos“ su 5a, 5b, 5c kl.
mokiniams.
Popietė 5 klasių mokiniams ”Mano užkandžių
dėžutė”.

2017 m. spalio
mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.

9.

Dovanėlės Adventinės – Kalėdinės popietės
dalyviams.
Kalėdinis mokyklos puošimas.

2017 m.
gruodžio mėn.
2017 m.
gruodžio mėn.

10.

Paroda „Kalėdų stebuklai“.

11.

Kalėdinis badmintono turnyras
5-8 kl. mokiniams.

2017 m.
gruodžio mėn.
2017 m.
gruodžio mėn.

12.

Paroda “Mano augintinis” 5 kl.

13.

Paroda „Kalėdiniai džiaugsmai“.

14.

Paroda „Mozaikos“.

15.

Vasario 16-osios minėjimas.

16.

19.

Mokyklinė technologijų olimpiada
I etapas.
Paroda „Vasario 16-oji“. 1-4 kl.;
5-8 kl.
Tarpklasinės 7- 8 kl. berniukų krepšinio
varžybos.
Kovo 11-osios šventė.

2018 m. sausio
mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

20.

Kaziuko mugė 5-8 kl.

2018 m. kovo
mėn.

21.

Paroda „Margos Velykos“
1-4 kl., 5-8 kl.
Paroda „Juoda- balta“ (tušo tapyba).

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

6.
7.

8.

17.
18.

22.
23.

24.

2017 m.
gruodžio mėn.
2017 m.
gruodžio mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m .vasario

Integruota technologijų, biologijos paroda
„Pasitikime sparnuočius”
5-8 kl.
Tarpklasinės 5- 6 kl. berniukų krepšinio varžybos. 2018 m.
balandžio mėn.

J. Petkuvienė
Srugys
D. Danienė
J. Marozienė
V. Venckienė
L. Balčiuvienė

F.

J. Prialgauskaitė
D. Danienė
F.
Srugys
J. Petkuvienė
E. Norušienė
J. Petkuvienė
J. Sabutis
R. Savickienė
D. Danienė
J. Petkuvienė
F. Srugys
J. Petkuvienė
J. Prialgauskaitė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
D. Danienė
F. Srugys
E. Norušienė
J. Sabutis
R. Savickienė
J. Prialgauskaitė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
J. Prialgauskaitė
D. Danienė
F. Srugys
L. Balčiuvienė
E. Norušienė
J. Petkuvienė
F. Srugys,
R. Lebrikienė.
J. Sabutis
R. Savickienė
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27.

Paroda „Grafika. Natiurmortas” (5-7 kl. dailės
būrelio nariai).
Dailiosios keramikos būrelio dirbinių paroda
skirta Motinos dienai.
Suvenyrai Mažvydiečiams

28.

Tarpklasinės 7-8 klasių tinklinio varžybos.

29.

Paroda „ Pražydo žibuoklės“
1-4 kl. 5-8 kl.
Paroda „Pavasario šauksmas“.

25.
26.

30.
31.
32.

33.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Suvenyrai geriausiai besimokantiems 1 - 4, 5-8
kl.mokiniams
2016-2017 mokslo metų užbaigimo šventė

2018 m.
balandžio mėn.
2017 m.
balandžio mėn.
2017 m.
balandžio mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. birželio
mėn.

J. Petkuvienė

2017 m. spalio
mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.
2017m.
lapkričio mėn
2017m.
lapkričio mėn
2017m.
lapkričio mėn
2017m.
gruodžio mėn
2018 m. sausio
mėn
2018 m. sausio
mėn
2018 m. sausio
mėn

D. Danienė

L. Balčiuvienė
L. Balčiuvienė
J. Sabutis
R. Savickienė
E. Norušienė
J. Petkuvienė
L. Balčiuvienė

J. Prialgauskaitė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
R. Didorienė
8-okų išleistuvės.
2018 m. birželio J. Prialgauskaitė
mėn.
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
R. Didorienė
3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
Dalyvavimas konkurse „Sveikuolių sveikuoliai”. 2017 m. spalio
D. Danienė
mėn.
R. Lebrikienė
Mokinių kūrybinių darbų paroda ”Pasaulis mano
akimis” PMMC.
Dalyvavimas respublikiniame konkurse ,,Sidabro
vainikėlis”.
Dalyvavimas respublikiniame renginyje ,,Idėjų
mugė”.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių berniukų
kvadrato varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių mergaičių
kvadrato varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių mergaičių
futbolo varžybose
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių berniukų
futbolo varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM “Lady golas-2017”
mergaičių futbolo varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių šaškių
varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių smiginio
mergaičių varžybose.
Dalyvavimas rajono BLM žaidynių smiginio
berniukų varžybose.

D. Danienė
F. Srugys
F. Srugys
J. Sabutis
R. Savickienė
R. Savickienė
J. Sabutis
R. Savickienė
J. Sabutis
R. Savickienė
J. Sabutis
R. Savickienė
R. Savickienė
J. Sabutis
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Dalyvavimas rajoninėje technologijų olimpiadoje. 2018 m. vasario
mėn.
Dalyvavimas rajoninėje dailės olimpiadoje
2018 m. vasario
mėn.
Rajono BLM žaidynių mokinių gim. 2007 m. ir
2018 m. vasario
jaunesnių DSV estafečių varžybų organizavimas. mėn.
Rajono BLM žaidynių mokinių gim. 2005 m. ir
2018 m. vasario
jaunesnių DSV estafečių varžybų organizavimas. mėn.

F. Srugys
D. Danienė
J. Petkuvienė

17.

Respublikos mokinių konkurso – parodos
”Pasakų veikėjai” organizavimas.

2018 m. vasario
mėn.

18.

Dalyvavimas rajono BLM žaidynių šachmatų
varžybose.
Rajono atvira integruota biologijos, kūno kultūros
pamoka „Organizmo atsakas į fizinį krūvį” 7b
klasei.
Technologijų olimpiadinių darbų paroda PMMC.

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

D. Danienė
F. Srugys
V. Venckienė
J. Sabutis

2018 m. kovo
mėn.

F. Srugys

21.

Dalyvavimas rajono BLM žaidynių berniukų
keturkovės varžybose.

2018 m.
balandžio mėn.

J. Sabutis

22.

Dalyvavimas rajono BLM žaidynių mergaičių
keturkovės varžybose.

2018 m.
balandžio mėn.

R. Savickienė

23.

Dalyvavimas rajono BLM žaidynių mergaičių
lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose.

2018 m. gegužės R. Savickienė
mėn.

24.

Dalyvavimas rajono BLM “ Golas-2018” futbolo
varžybose.

2018 m. gegužės J. Sabutis
mėn.
R. Savickienė

13.
14.
15.
16.

19.

20.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

4. PROJEKTINĖ VEIKLA
Projektas. ”Namai. Nameliai. Nameliukai”.
2017 m. rugsėjo
– 2018 m.
gegužės mėn.
Projektas “Fizinis aktyvumas”
2017 m. rugsėjo
– 2018 m.
gegužės mėn.
Dalyvavimas respublikiniame projekte “Mes
2017-2018 m.
rūšiuojam”.
m.
Integruotas tęstinis anglų k., rusų k. ir
technologijų projektas “Mano mažieji draugai” 5ª,
7c, 8a kl.
Integruotas anglų k. Ir technologijų projektas
“Sveika mityba” 5ª kl.
Integruotas meno ir matematikos projektas
”Spalvoti aitvarai”.
Tauragės rajono socializacijos projektas “Sveika
vasara”.

2017m. rugsėjo
– 2018 m.
gegužės mėn.
2018 m. vasario
–balandžio mėn.
2018 m. m.
kovo-balandžio
mėn.
2018 m. birželio
mėn.

R. Savickienė
J. Sabutis
J. Sabutis
R. Savickienė

J. Sabutis
R. Savickienė

J. Petkuvienė

J. Sabutis
R. Savickienė
F. Srugys
D. Danienė
R. Lebrikienė
D. Danienė
L. Ugianskienė
A. Melninkaitienė
D. Danienė
A. Melninkaitienė
E. Norušienė
L. Zobėlienė
J. Sabutis
R. Savickienė
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5.7.Klasių vadovių metodinės grupės veiklos planas
Tikslas. Efektyvinti pagalbos mokiniams sistemą aktyviai bendradarbiaujant mokyklos
bendruomenėje, puoselėti mokinių pozityvias vertybes ir asmenybės ūgtį. nuosekliai, rūpestingai
ir saugiai lavinti mokinių gyvenimo bei pilietiškumo įgūdžius.
Uždaviniai:
1. Suteikti vaikams reikalingą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pagalbą.
bendradarbiaujant su mokyklos specialistais ir tėvais.
2. Aktyvinti tėvų pagalbą mokiniams įtraukiant juos į bendras mokyklos ir klasės veiklas.
3. Mokyklos ir klasės veiklose įtvirtinti pozityvias vertybes ir elgesio normas.
4. Organizuojant įvairias klasių vadovių veiklas skatinti asmenybės bei bendrųjų
kompetencijų ūgtį.
5.
Eil.
Veikla
Data
Atsakingi
Nr.
1. METODINĖ VEIKLA
1.
Erasmus + projektų „TMMP Europoje“ ir „Išmani
2017–2018 m.
Projektų dalyviai,
mokykla – išmanus mokinys“ dalyvių sklaida
m.
J. Kasiliauskienė
klasių vadovių metodinėje grupėje
2.
Tiriamoji veikla „Tėvų pagalbos mokiniams
2018 kovas
MG pirmininkė L.
efektyvumas ir svarba“
Ugianskienė
S. Macienė
3.
Tiriamoji veikla. Klasės mokinių mokymosi stilius, 2017 rugsėjis
Klasių vadovės,
motyvacija, aktyvumas. Rekomendacijos
S. Macienė
mokytojams, tėvams.
4.
Klasių mikroklimato tyrimai. Specialistų, klasės
2017–2018 m.
Klasių vadovės
vadovių, tėvų pagalba sunkumus patiriantiems
m.
vaikams.
5.
Tėvų dienos organizavimas.
2018 vasaris
Direktoriaus
pavaduotoja G.
Mėlinauskienė, MG
pirmininkė L.
Ugianskienė,
klasių vadovės
6.
Klasės vadovių darbas su tėvais (tėvų pedagoginis
2017–2018 m.
MG pirmininkė L.
švietimas, 2-jų susirinkimų, individualių pokalbių
m.
Ugianskienė,
organizavimas).
klasių vadovės
7.
Penktose klasėse organizuoti tėvų susirinkimus
2018 spalis
Klasių vadovės
skirtus aptarti mokinių adaptacijos klausimams.
8.
Organizuoti bent vieną tėvų susirinkimą
2017–2018 m.
Klasių vadovės,
koncentrais, pasikviečiant specialistus tėvų
m.
psicologė E.
švietimui.
Ramanauskaitė,
sveikatos pr.
specialistė J.
Marozienė
9.
Bendrųjų kompetencijų ugdymo, individualios
Po kiekvieno
Klasių vadovės
pažangos lentelių pildymas, aptarimas klasėse.
trimestro
10. Vesti me mažiau kaip 3 savęs pažinimo klasės
2017–2018 m.
Klasių vadovės
valandėles per metus.
m.
11. Į klasės vadovo veiklą aktyviai įsitraukia mokyklos 1–2 susitikimai
Mokyklos socialinę
specialistai: soc. pedagogė, psichologė, med.
klasėje su
pedagogė,
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priežiūros specialictė organizuodami valandėles,
susitikimus, paskaitas mokiniams sveikatingumo,
savęs pažinimo, smurto ir patyčių prevencijos bei
kitais klausimais.
2. RENGINIAI
Dalyvauti netradicinėse dienose:
1. Rugsėjo pirmosios šventė.
2. ,,Pasiruošiu stropiai ir atsakingai mokytis“
(rugsėjo mėn.)
3. Tolerancijos diena (lapkričio mėn.)
4. Kalėdinis karnavalas ,,Belaukiant Šv.
Kalėdų“ (gruodžio mėn.)
5. Užgavėnių šėlsmas (vasario mėn.)
6. Karjeros diena (balandžio mėn.)
7. ,,Diena su knyga“ (birželio mėn.)
8. Turizmo dienos (2 dienos) (birželio mėn.)
9. Projektinė diena (birželio mėn.)
10. Mokslo metų užbaigimo šventės (birželio
mėn.)
Dalyvauti progimnazijos renginiuose (rugsėjo 1osios šventė, mokslo metų užbaigimo šventės),
valstybės švenčių minėjimuose, akcijose.

specialistu per
trimestrą.

psichologė,
sveikatos priežiūros
specialistė.

2017–2018 m.
m.

Klasių vadovės,
metodinių grupių
pirmininkai,
Pavaduotoja G.
Mėli-nauskienė, J.
Prialgauskaitė
S. Macienė,
sveikatos pr.
specialistė J.
Marozienė

2017–2018 m.
m.

3.

Organizuoti klasėse ir koncentruose renginius,
susitikimus, ugdančius pozityvias vertybes ir
elgesio normas, padedančius atsiskleisti mokinių
gabumams ir talentams.

2017–2018 m.
m.

Direktoriaus
pavaduotoja G.
Mėlinauskienė , MG
pirmininkė L.
Ugianskienė,
klasių vadovės
MG pirmininkė L.
Ugianskienė,
klasių vadovės

4.

Organizuoti bent vieną susirinkimą, renginį, išvyką
ar kitą veiklą klasėse, įtraukiant mokinius ir jų
tėvus.

2017–2018 m.
m.

1.

2.

1.
2.

1.

2.

MG pirmininkė L.
Ugianskienė,
klasių vadovės

3. RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI PROJEKTINĖ VEIKLA
Dalyvauti rajoninėse akcijose, renginiuose.
2017–2018 m.
klasių vadovės
m.
Tęsti 6-tų klasių projektą „Aukime kartu“, pradėtą
2017–2018 m.
6-tų klasių vadovės
5-je klasėje
m.
4. PROJEKTINĖ VEIKLA
Dalyvauti tęstiniame projekte „Mažieji draugai
2017-2018 m.m. L. Ugianskienė
gyvūnai“
D.Danienė
A. |Melninkaitienė
Dalyvauti projekte „Sveika mityba“

2017-2018 m.m.

L. Ugianskienė
D.Danienė
A. Melninkaitienė

6. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
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VEIKLOS PRIORITETAS – KIEKVIENO MOKINIO INDIVIDUALIAS GALIMYBES
ATITINKANTIS UGDYMAS, PASIEKIMAI, PAŽANGA.
TIKSLAI : 1. Organizuoti metodinę veiklą, užtikrinančią išmanų ir tyrinėjantį mokymąsi.
2. Inicijuoti metodinę veiklą, skatinančią mokinių pažangos stebėjimą.
3. Bendradarbiaujant sukurti mokymosi aplinką, sudarančią galimybes mokiniams
tapti aktyviais mokymo(si) proceso dalyviais.
UŽDAVINIAI:
1. Parengti bendrus susitarimus dėl mokymosi pažangos stebėjimo.
2. Kuriant besimokančią bendruomenę, organizuoti ugdymą efektyviai taikant IT.
3. Skatinant bendradarbiavimą, inicijuoti integruojamąją, projektinę veiklą.
4. Išanalizavus standartizuotų testus, parengti priemonių planus spragoms likviduoti.
Nr.
1.

Veikla
Metodinis posėdis dėl metodinio darbo
krypčių bei metodinių grupių (MG) veiklos
planų rengimo, įgyvendinančių 2017-2018
m.m. progimnazijos veiklos tikslus ir
uždavinius bei 2017-2020 m. strateginį
progimnazijos planą.
Ilgalaikių(etapais) planų korekcijos
numatant laiko rezervą, skirtą mokymosi
spragoms likviduoti.
Metodinis – praktinis užsiėmimas 1-8 klasių
įvairių dalykų mokytojams, norintiems
išmokti taikyti Padlet, Socrative, Edmodo ir
kt. įrankius pamokoje.
Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokinių
pažangos ir pasiekimų aprašo atnaujinimas.

Data
2017 m. rugsėjo
mėn.

Atsakingas
A. Bambalienė

2017 m. rugsėjo
mėn.

A. Bambalienė,
metodinė taryba

2017 m. spalio
mėn.

5.

Tikslingų mokymo priemonių kūrimas.

2017-2018 m.m.

6.

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas
per visų dalykų pamokas.
Klasių pažangos stebėjimai, aptarimai,
vertinimai ir viešinimas.

2017-2018 m.m.

A.Bambalienė
J.Prialgauskaitė
R.Skulskienė
A.Melninkaitienė
A. Bambalienė,
metodinė taryba,
metodinės grupės
A. Bambalienė,
metodinė taryba
A. Bambalienė,
metodinė taryba
A. Bambalienė

2.

3.

4.

7.

8.

Mokinių pažangos aptarimai metodinėse
grupėse pasibaigus trimestrui.

9.

Atskirų mokinių (ne)pažangos stebėjimas ir
ugdymo pasiekimų aptarimai.
Pažangos stebėjimo aprašo parengimas.

10.

11.

Skaitymo strategijų pasirinkimas ir
taikymas. II etapas

2017 m. lapkričio
mėn.

2017 m. gruodžio
mėn.
2018 m. kovo,
birželio mėn.
2017 m. gruodžio
mėn.
2018 m. kovo,
birželio mėn.
2017-2018 m.m.
2017 m. gruodžio
mėn.
2017 m. gruodžio
– gegužės mėn.

A. Bambalienė,
metodinė taryba
A. Bambalienė, MG
pirmininkai
A. Bambalienė,
metodinė taryba,
darbo grupė
Metodinė taryba
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12.

Projektinės veiklos organizavimas, sklaida.

2017-2018 m.m.

13.

Ugdomojo proceso integracija.

2017-2018 m.m.

14.

Mokinių pažangos skatinimas organizuojant
ugdymą netradicinėse erdvėse.
IT technologijų taikymas organizuojant
ugdymą.
Metodinių grupių veiklos planų
įgyvendinimo derinimas rengiant mėnesio
mokyklos darbo planą.
MG ir metodinės tarybos veiklos ataskaitų
pristatymas mokyklos bendruomenei.

2017-2018 m.m.

15.
16.

17.

2017-2018 m.m.
2017-2018 m.m.
2018 m. birželio
mėn.

A. Bambalienė,
metodinė taryba
Metodinė taryba,
mokytojai
Metodinė taryba,
mokytojai
Metodinė taryba,
mokytojai
A.Bambalienė,
Metodinė taryba
A. Bambalienė,
Metodinė taryba

7. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS IR SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMO
PLANAS
Tikslai ir uždaviniai:
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios
vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, sudarant prielaidas mokinių sėkmingai socializacijai ir pilietinei
brandai.
Organizuoti sistemingą prevencinę veiklą bei spręsti mokinių socializacijos problemas
progimnazijoje:
a) pamokų lankomumo kontrolė;
b) pagalba, konsultavimas, socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba iškilus elgesio,
bendravimo problemoms, esant socializacijos problemoms;
c) smurto atvejų ir žalingų įpročių paplitimo ir aktualijų progimnazijoje analizė,
prevencija;
d) prevencinis švietimas, sveikos gyvensenos skatinimas ir informacijos sklaida;
e) mokinių teigiamo savęs vertinimo ugdymas sudarant sąlygas saviraiškai.
2.
Gerinti progimnazijos mikroklimatą pasitelkiant komandinį darbą:
a) problemų sprendimas komandinio darbo principu;
b) prevencinės veiklos vykdymas klasėse;
c) projektinės veiklos panaudojimas siekiant apjungti progimnazijos bendruomenę.
Laukiami rezultatai:
Stiprės komandinis darbas, pedagoginė sąveika siekiant pagalbos mokiniui. Mažės elgesio
problemų ir nesusikalbėjimo atvejų, kylančių ugdymo proceso metu. Dirbant komandinio darbo
principu gerės bendravimas tarp mokinių, mokytojų, pagerės progimnazijos mikroklimatas, bus
efektyviau dalijamasi patirtimi, naujausia informacija.
1.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
1. Posėdžiai:
 Vaiko gerovės komisijos veiklos
programos sudarymas.
 Probleminio mokinių elgesio
aptarimai ir svarstymai.

Data

Atsakingas

Pastabos

Per mokslo
metus

Vaiko gerovės
komisija
(toliau – VGK)

Probleminis
mokinių
elgesys
aptariamas
ir
svarstomas
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Patyčių mažinimo strategijos
aptarimas.
 Išplėstiniai Vaiko gerovės
komisijos susirinkimai su tėvais ir vaikais,
turinčiais mokymosi, lankomumo ir elgesio
problemų.
 Mokinių socializacijos problemų
svarstymai ir aptarimai.
 Ugdymosi motyvacijos pokyčių
klasėse priežasčių aptarimas.
 Ataskaitos pateikimas, analizė,
gairės naujo veiklos plano sudarymui.
Pagalbos mokiniams sistemos mokykloje
efektyvumo įvertinimas. Problemos
apibrėžimas. Apklausos mokytojams,
tėvams ir mokiniams rengimas ir vykdymas.
Informuoti policijos pareigūnus apie
žinomus ir įtariamus smurto, prievartos,
narkotikų platinimo, alkoholio pardavimų
viešosios tvarkos pažeidimo atvejus.
Supažindinti mokinius su įstatymais apie
pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje
vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių
įstatymų nesilaikymą.
Integruoti į progimnazijos ugdymo turinį
mokytojų, socialinės pedagogės, visuomenės
sveikatos specialistės, klasės vadovių
organizuojamą prevencijos kursą, siekiant
ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius,
atsparumą žalingiems įpročiams ir kt.
Pagalba mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymo poreikių
Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius
mokymosi sunkumų:
 gavus tėvų sutikimą atlikti
pirminį vertinimą;
 aptarti įvertinimo rezultatus,
teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo
skyrimo;
 rekomendacijų mokytojams,
tėvams teikimas dėl specialiojo ugdymo
būdų, programos pritaikymo, pagalbos
vaikui;
 konsultuoti mokytojus ir tėvus.
Bendradarbiauti su mokytojais nustatant
mokymosi sunkumų turinčius mokinius.
Dokumentų rengimas siuntimui į PPT
mokinio pirminiam ir pakartotiniam
mokslumo ištyrimui.
Pritaikytų, individualizuotų programų
aptarimas, konsultavimas sudarant jas.

pagal
poreikį
kiekvieną
mėnesį.

Per mokslo
metus

Per mokslo
metus

Rugsėjo
mėn.

VGK,
progimnazijos
administracija,
mokytojai
VGK,
progimnazijos
administracija,
mokytojai
Klasių vadovės,
VGK

Per mokslo
metus

Progimnazijos
administracija,
mokytojai,
klasių vadovės,
VGK

Per mokslo
metus

R. Kaminskienė,
L. Mališauskaitė,
E.Ramanauskaitė,

VGK

Per mokslo
metus

G.Mėlinauskienė,
R. Kaminskienė,
L. Mališauskaitė,
E. Ramanauskaitė

Per mokslo
Metus

Spec. pedagogė
L. Mališauskaitė,
VGK
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9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, sąrašo 2017-2018 m. m.
aprobavimas.
Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų, sąrašo 2017-2018 m. m.
aprobavimas.
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių
apskaitos tvarkymas.
10. Teikti specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams (kuriems paskirta) logopedo,
specialiojo pedagogo, psichologo pagalbą.

Rugsėjo
mėn.

G. Mėlinauskienė,
L. Mališauskaitė,
R. Kaminskienė,
E. Ramanauskaitė

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

R. Kaminskienė,
L. Mališauskaitė,
E.Ramanauskaitė,

Pagal
poreikį

L. Mališauskaitė,
R. Kaminskienė,
G. Mėlinauskienė

12. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniais.

Visus
mokslo
metus

Specialioji
pedagogė
L. Mališauskaitė

13. Tiriamosios veiklos vykdymas tėvų
nuomonės ir lūkesčių išsiaiškinimo,
mokymosi pagalbos teikimo vaikui
klausimais.
Vykdyti individualų darbą su specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių tėvais.
14. Vykdyti mokytojų darbo su specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniais stebėseną ir
aptarti rezultatus VGK posėdyje.

Visus
mokslo
metus

Klasių vadovės,

11. Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų,
aptarimas dėl specialiųjų poreikių
pakartotinio įvertinimo, dėl siuntimo į PPT.

Socialinė pedagoginė pagalba ir
priemonės prievartos, smurto ir patyčių
prevencijai
 Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos ir stebėsenos vykdymo
progimnazijoje tvarkos aptašo sudarymas.
 Emocinės aplinkos
progimnazijoje tyrimas.
 Rizikos grupės vaikų sąrašo
rengimas.
 Rizikos grupės mokinių
stebėjimas, konsultavimas, priežiūra.
Individualus darbas su vaikais, linkusiais
nusikalsti.
 Patyčių masto mokykloje
tyrimas 4-8 klasėse.
16. Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo
prevencija. Patyčių mažinimo strategijos
įgyvendinimas.

VGK

švietimo pagalbos
mokiniui
specialistai,

VGK
Mokslo
metų
eigoje

L. Mališauskaitė,
G. Mėlinauskienė,

VGK

15.

Rugsėjis

G. Mėlinauskienė
ir darbo grupė
E. Ramanauskaitė

Spalislapkritis

Per
mokslo
metus

Nuolat

Šioje
veikloje
talkina
klasių
vadovės,
VGK nariai.

R. Jakštienė

VGK

Klasių vadovės,
mokytojai
VGK,
mokinių tėvai

Klasių
vadovių
veiklos
planuose,
dalykų
mokytojų
planuose.
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17. Konsultacijos klasių vadovėms
prevenciniais klausimais.
18. Psichologės paskaitos mokiniams,
mokytojams.
19. Mokyklos bendruomenės informavimas apie
švietimo pagalbos specialistų teikiamas
paslaugas informaciniuose
stenduose, mokyklos tinklalapyje ir kt.

Per mokslo
metus

VGK

Pagal
poreikį

Psichologė
E. Ramanauskaitė

Per mokslo
metus

VGK,
socialinė
pedagogė,
psichologė,
bibliotekininkė

Parodos
organizuojamos
pristatant
projektus,
esant
poreikiui ir
pan.

Per mokslo
metus

VGK,
klasių vadovės,
mokytojai

Projektinė
veikla
organizuoja
ma siekiant
sudominti ir
nukreipti
mokinius
tinkamai
veiklai.



Sveikos gyvensenos, prevencinių
leidinių parodos- reklamos
bibliotekoje;
 Prevencinių renginių foto parodos
progimnazijos stenduose.
20. Projektinė veikla: projektai paskelbti per
metus ŠMM ir kt.

21. Mokinių socialinės pagalbos vienas kitam
programos progimnazijoje kūrimas ir
įgyvendinimas. Socialinių įgūdžių ugdymo
užsiėmimų elgesio problemų turintiems
mokiniams organizavimas.

22. Sistemingai fiksuoti ir analizuoti
lankomumo pokyčius, pamokų praleidimo
priežastis; numatyti poveikio priemones.
Reguliariai organizuoti prevencines akcijas
„Vėluosi – būsi pastebėtas“.
23. Skelbti gaunamą literatūrą, lankstinukus
apie žalingus įpročius, narkomanijos pavojų,
prekybą žmonėmis.
24. Palaikyti nuolatinį ryšį su rajono
tarnybomis, atsakingomis už prevencinį
darbą.
25. Paskaitos 7-8 klasių mokiniams
„Nusikaltimai. Atsakomybė. Prevencija“.

26. Paskaitos lytinio švietimo temomis 6-tų
klasių merginoms.
Paskaita „Tarp mūsų mažųjų moterų“.

Psichologė
E.Ramanauskaitė,
pagalbos mokiniui
specialistai

Mokiniai bus
aktyviau
įtraukti į
bendradarbia
ujančią ir
savitarpio
pagalba grįstą
veiklą.
Moksleiviams
,
įgyvendinusie
ms programos
užduotis, bus
užskaitytos
socialinės
valandos.

Nuolat

Klasių vadovės,
socialinė
pedagogė

Mokiniai
svarstomi
VGK
posėdyje.

Nuolat

Bibliotekos
vedėja,
VGK
VGK,
administracija

Per mokslo
metus

Nuolat

Per mokslo
metus

Spalio mėn.

Socialinė
pedagogė

Pavaduotoja
G.
Mėlinauskienė,
Proctar &

Paskaitas
skaitys
Tauragės
policijos
komisariato
pareigūnai.
Mokiniai
įgis žinių
lytinio
švietimo
klausimais
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27. Saugaus eismo pamokėlės priešmokyklinių
grupių ir pirmų klasių mokiniams
28. Visuomenės sveikatos specialistės paskaitos
5-8 klasių mokiniams apie sveikos
gyvensenos įgūdžius klasių valandėlių
metu.
29. Tarptautinės Tolerancijos dienos
paminėjimas progimnazijoje.
Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas.

Rugsėjis
Per mokslo
metus

Gamble lektorė
Socialinė
pedagogė
Visuomenės
sveikatos
specialistė

Lapkričio
mėn.

VGK,
klasių vadovės

30. Dalyvavimas rajone organizuojamuose
piešinių, rašinių, žinių konkursuose.

Per mokslo
metus

31. Savaitės ,,Be patyčių‘‘ renginiai.
Klasių valandėlės.
32. Prevencija prieš patyčias: valandėlės,
paskaitos, pamokos, diskusijos, pokalbiai.

Kovo mėn.

Mokyklos
administracija,
klasių vadovės,
socialinė
pedagogė
VGK,
klasių vadovės
Progimnazijos
administracija,
klasių vadovės,
mokytojai
Klasių vadovės,
socialinė
pedagogė
VGK

Per mokslo
metus

33. Lankymasis mokinių namuose.

Esant
poreikiui

34. Krizinių situacijų sprendimas. Įvykus
kriziniam įvykiui, progimnazijoje vykdomas
krizės aplinkybių įvertinimas bei
parengiamas krizės valdymo planas.
35.
Mokinių adaptacija
Penktos klasės ir naujai atvykusių mokinių
adaptacijos progimnazijoje gerinimas:
stebėjimas, tyrimas-anketinė apklausa
mokinių, tėvų, mokytojų; 5 –tų klasių
vadovių veikla mokinių adaptacijai
progimnazijoje gerinti.

Esant
poreikiui

Spręsis
krizinės
situacijos.

I pusmetis

36.

Mokinių tėvų konsultavimas
Psichologės paskaitos 5-6 ir 7-8 klasių
mokinių tėvų susirinkimuose (koncentrais).

I pusmetis

37.

Kvalifikacijos tobulinimas
1. Inicijuoti progimnazijoje dirbančių
mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų
gerovės užtikrinimo srityje.
2. Dalyvauti seminaruose bei kvalifikacijos
tobulinimo užsiėmimuose.

Per mokslo
metus

38. Prevencinės ir socialinės pagalbos teikimo

Mokiniai
įgis žinių
apie
pakantumą
kitokiai
nuomonei,
įsitikinimam

Per mokslo

Pavaduotoja
G.
Mėlinauskienė,
Psichologė
E.Ramanauskait
ė,
5-tų klasių
vadovės
Psichologė
E.Ramanauskait
ė

Administracija

VGK nariai,

Logopedė
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metus

švietimo pagalbos
mokiniui
specialistai

Birželio
mėn.

VGK

įgyvendinimo aptarimas.
Stiprinti VGK nutarimų grįžtamąjį ryšį,
analizuoti problemos sprendimo efektyvumą.
Mokinių, svarstytų VGK, refleksija (elgesio
pokyčių įvertinimas, grįžtamasis ryšys).

39. Apibendrinti prevencinį darbą
progimnazijoje. Prevencinės ir socialinės
pagalbos teikimo įgyvendinimo aptarimas.

s,
specialiosi
os
pedagogės
,
psicholog
ės darbo
ataskaita.
Aptartas
plano
įgyvendin
imas.

8. BENDRAMOKYKLINIAI RENGINIAI
Mėnuo
Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Renginio pavadinimas
MOKYKLINIAI RENGINIAI
2017 m.
Ugdymo diena. Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1osios šventė „Sveiki, sugrįžę!“
Ugdymo diena ,,Pasiruošiu stropiai ir atsakingai
mokytis“
Sporto diena ,,Sportuoju ir augu sveikas“.
Tarpklasinės 5-6 klasių kvadrato varžybos.
Tarptautinė mokytojų diena. Šventinis koncertas
,,Širdingai Ačiū“.
Akcija ,,4-asis Solidarumo bėgimas“.
Oranžinė šypsenos diena.
6-7 klasių vokiečių kalbos pamokos popietės
„Susipažinkite Vokietija“.
Paroda „Konstitucijai – 25“.
Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai”

Paroda „Auksinis ruduo“1-8 kl.
Tarpklasinės 7-8 kl. berniukų futbolo varžybos.
Paroda „Žibintai Helouvynui”
(5-7 kl. dailės būrelio nariai).
Paroda „Rudens spalvos“ su 5a, 5b, 5c kl.
mokiniams.

Atsakingi
J. Prialgauskaitė
Darbo grupė
Klasių vadovės
L. Tamašauskienė
R. Savickienė
J. Sabutis
J. Prialgauskaitė, mokinių
taryba
Darbo grupė
J. Prialgauskaitė
TVG valdybos nariai,
mokinių taryba
L. Tamašauskienė
L. Ugianskienė
V. Valuckienė
V.Venckienė
R. Savickienė
J. Sabutis
D. Danienė
R. Lebrikienė
E.Norušienė
R. Savickienė
J. Sabutis
J. Petkuvienė
J. Petkuvienė
F. Srugys
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Lapkričio mėn.

Žibintų diena.

Ugdymo diena. Tolerancijos diena

Anglų kalbos skaitovų konkursas 4-6 klasių
mokiniams.
Popietė 5 klasių mokiniams ”Mano užkandžių
dėžutė”.
Kalėdinis mokyklos puošimas.

Gruodžio mėn.

Ugdymo diena. Kalėdinis karnavalas ,,Belaukiant
Šv. Kalėdų“
Ekumeninė adventinė popietė „Advento
laukimas“
3-čių kl. mokiniams ir mokytojoms.
Mokyklinis užsienio kalbų Kalėdinis projektaskonkursas “Jau Kalėdos”.
Epistolinio rašinio konkursas.
Adventinė dovana.
Paroda „Kalėdų stebuklai“.
Kalėdinis badmintono turnyras
5-8 kl. mokiniams.
Paroda “Mano augintinis” 5 kl.
Paroda „Kalėdiniai džiaugsmai“.

Sausio mėn.

2018 m.
Mokyklinė matematikos olimpiada.
Meninio skaitymo konkursas 1-2 kl.
Sausio 13-osios paminėjimas (visose pradinėse
klasėse ir priešmokyklinėse grupėse).
Dailyraščio konkursas.

Vasario mėn.

Meninio skaitymo konkurso organizavimas
mokykloje.
6a klasės ugdymo pamokos „Draugystė“ ir
,,Skaitau ir piešiu“ projektų mokinių piešinių
paroda skaitykloje.
Mokyklinė technologijų olimpiada
I etapas.
Raštingiausias mažvydietis.

L. Tamašauskienė
Priešmokykl., 1-8 kl.
vadovės
R. Masteika
G. Mėlinauskienė, vaiko
gerovės komisija
J. Prialgauskaitė
D. Kiliokaitienė
D. Danienė
J. Marozienė
V. Venckienė
J. Prialgauskaitė
D. Danienė
F. Srugys
J. Petkuvienė
E. Norušienė
J. Prialgauskaitė
Priešmokykl. ir 1- 4 kl.
mokytojos
D. Poškienė
T. Kalvanienė.
L. Ugianskienė,
B. Valinčienė
Lietuvių kalbos
mokytojos
L. Balčiuvienė
J. Petkuvienė
J. Sabutis
R. Savickienė
D. Danienė
J. Petkuvienė
F. Srugys
A.Bambalienė
L. Tamašauskienė
L. Tamašauskienė
Priešmokykl. ir 1- 4 kl.
mokytojos
A.Bambalienė,
L. Tamašauskienė
1- 4 kl. mokytojos
G.Mėlinauskienė,
V.Milkintienė
G. Mėlinauskienė
D. Danienė
F. Srugys
A.Bambalienė
51

Dailyraščio konkursas, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Dailyraščio konkurso, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, laureatų darbų
paroda.
Užgavėnių šėlsmas.
Anglų kalbos olimpiada 7-8 klasių mokiniams.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

L. Tamašauskienė
J.Kasiliauskienė,
V.Valuckienė
J.Kasiliauskienė
Priešmokykl. ir 1- 4 kl.
mokytojos
A. Melninkaitienė

R. Skulskienė
Anglų kalbos 5-6 klasių olimpiada.
R. Skulskienė
J. Prialgauskaitė
Mokyklinė matematikos olimpiada 5, 6, 7, 8 kl.
L. Zobelienė,
V. Baltrušaitienė
Ugdymo diena. Lietuvos valstybės atkūrimo 100- J. Prialgauskaitė
metis.
V. Valuckienė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
Paroda „Mozaikos“.
J. Petkuvienė
Paroda „Vasario 16-oji“. 1-4 kl.;
E. Norušienė
5-8 kl.
Tautiškumo diena ,, Mes visi mylim Lietuvą“.
E. Baranauskienė
Mažieji skaitovai.
V.Statkienė
R.Ambrolaitienė
Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 kl.
A.Bambalienė
Paminėjmas skirtas Lietuvos valstybės
J. Prialgauskaitė
nepriklausomybės atkūrimui.
V. Valuckienė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
Žemės dienos paminėjimas
L. Lukoševičienė
Savaitė be patyčių.
G. Mėlinauskienė, vaiko
gerovės komisija.
Tarpklasinės 7- 8 kl. berniukų krepšinio
J. Sabutis
varžybos.
R. Savickienė
Kaziuko mugė 5-8 kl.
J. Prialgauskaitė
D. Danienė
F. Srugys
L. Balčiuvienė
Paroda „Margos Velykos“
E. Norušienė
1-4 kl., 5-8 kl.
Paroda „Juoda- balta“ (tušo tapyba).
J. Petkuvienė
Karjeros diena ,,Kuo užaugęs būsiu?“
A.Bambalienė
1- 4 kl. mokytojos
Patyčioms NE.
Priešmokykl. ir 1- 4 kl.
mokytojos
Integruota technologijų, biologijos paroda
F. Srugys,
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Gegužės mėn.

Birželio mėn.

„Pasitikime sparnuočius”
R. Lebrikienė.
5-8 kl.
Tarpklasinės 5- 6 kl. berniukų krepšinio varžybos. J. Sabutis
R. Savickienė
Paroda „Grafika. Natiurmortas” (5-7 kl. dailės
J. Petkuvienė
būrelio nariai).
Dailiosios keramikos būrelio dirbinių paroda
L. Balčiuvienė
skirta Motinos dienai.
Suvenyrai Mažvydiečiams
L. Balčiuvienė
Ugdymo diena. Karjeros diena
S. Macienė
Šeimos diena.
Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
Turizmo ir sveikatingumo diena .
Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
,, Iki pasimatymo, mokyklos suole“.
Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
„Vaikystės šventė“.
J. Prialgauskaitė
L.Tamašauskienė
Priešmokyklinukų išleistuvės.
V. Statkienė
R.Ambrolaitienė
Mokyklinė IT olimpiada 5, 6, 7, 8 kl.
V. Trumpaitis,
S. Macienė
Atvirų durų diena muziejuje.
V. Valuckienė
Tarpklasinės 7-8 klasių tinklinio varžybos.
J. Sabutis
R. Savickienė
Paroda „ Pražydo žibuoklės“
E. Norušienė
1-4 kl. 5-8 kl.
Paroda „Pavasario šauksmas“.
J. Petkuvienė
Suvenyrai geriausiai besimokantiems 1 - 4, 5-8
L. Balčiuvienė
kl.mokiniams
Koncertas skirtas puikiai besimokantiems
A.Bambalienė
mokiniams ir ,,Garbės Mažvydietis”.
V. Valuckienė
J. Prialgauskaitė
Knygos „Kelionės atveria akiračius“ pristatymas
V.Milkintienė
bibliotekoje.
Mokyklinis 7-8 kl. renginys ,,Protų mūšis“
L. Zobelienė,
V. Baltrušaitienė,
V. Trumpaitis,
S. Macienė,
R. Lebrikienė,
A. Zinkienė
Ugdymo diena ,,Diena su knyga“.
Lietuvių kalbos metodinė
grupė.
Ugdymo diena. Turizmo diena.
Menų ir kūno kultūros
metodinė grupė.
Ugdymo diena. Projektinė diena.
J. Prialgauskaitė
Ugdymo diena. 2016-2017 mokslo metų
J. Prialgauskaitė
užbaigimo šventė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
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R. Didorienė
J. Prialgauskaitė, mokinių
savivalda.
8-okų išleistuvės.
J. Prialgauskaitė
V.Venckienė
A. Peldžiuvienė
D. Linaburgienė
J. Urbutė
R. Didorienė
RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
Mokinių žygis ,,Tauragė GIS žemėlapyje”

Rugsėjo mėn.

2017 m. m.
Respublikinė akcija „ Apibėk mokyklą“.
Respublikinė akcija ,,Taikos šokis žemei“
Respublikinė akcija ,,Sveikatingumo pertraukos“
Respublikinė akcija ,,Sveikatinimo savaitė“

Spalio mėn.

Projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“
Šypsenos renginys Vilniaus Vingio parke.
Konstitucijos egzaminas.
Tarpmokyklinės kvadrato varžybos.
Respublikinis konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“
Konstitucijos egzaminas.

Lapkričio mėn.
Lapkričio –
gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.
2017 m. gruodžio
mėn. – 2018 m.
balandžio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.

Respublikinis IT konkursas „BEBRAS“
Respublikinis konkursas – paroda ,,Laiškas
Adventui 2017“
Rajoninis renginys 6 klasių mokiniams „Seku
seku kalėdinę pasaką“
Respublikinis renginys „MATMINTINIS”

2018 m. m.
Antrosios užsienio (rusų) kalbos 7-8 ir 9-10
klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.
Tarpmokyklinės sporto varžybos ,,Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“.
Meninio skaitymo konkursas 1-2 kl.
Istorijos Kengūra 2018.
Rajono BLM žaidynių mokinių gim. 2007 m. ir
jaunesnių DSV estafečių varžybų organizavimas.
Rajono BLM žaidynių mokinių gim. 2005 m. ir
jaunesnių DSV estafečių varžybų organizavimas.

Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
L. Tamašauskienė
Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
Priešmokykl. grupių ir 14 kl. mokytojos
L. Tamašauskienė
L. Tamaįauskienė
R. Krapavickienė,
R. Gavėnienė,
R. Skrodenienė
A.Bambalienė
I.Urbanavičienė
V. Valuckienė
D. Pažereckienė
S. Macienė
L. Tamašauskienė
D. Poškienė
L. Ugianskienė
L. Zobelienė,
V. Baltrušaitienė,
S. Macienė
L. Ugianskienė
B. Valinčienė
R. Krapavickienė,
R. Gavėnienė,
R. Skrodenienė
1-2 kl. mokytojos
V. Valuckienė
D. Pažereckienė
R. Savickienė
J. Sabutis
J. Sabutis
R. Savickienė
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Respublikos mokinių konkurso – parodos
”Pasakų veikėjai” organizavimas.
Vasario mėn. balandžio mėn.
Kovo mėn.

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“.
Ketvirtokų matematikos olimpiada.
Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“.
Konkursas „Švari kalba – švari galva“.
Rajoninė anglų kalbos komandinė olimpiada 5 –
6 klasių mokiniams ,,Man patinka anglų kalba”
(’’I like English”)
Rajoninė 7-8 klasių mokinių vokiečių kalbos
olimpiada.
Tarptautinis uždavinių sprendimo konkursas
„KENGŪRA“
Tarptautinis konkursas „Gamtos Kengūra 2018“

Balandžio mėn.

,Šviesoforo“ konkursas.
Ekumeninė rajoninė popietė.

Gegužės mėn.
2017 m. rugsėjo –
gruodžio mėn.
2017 m. lapkričio
16 d.
2017 m. lapkričio –
gruodžio mėn.
2017 m. lapkričio –
gruodžio mėn.

Europos dienos
PROJEKTINĖ VEIKLA
Respublikinis projektas „ Oranžinio traukinio
kelionė“.
6a klasės 2 ugdymo pamokų projektas
,,Monofonai‘‘.
Projektas „ Laiškas Adventui“
Akcija „Atvirukas vienišam žmogui“.
Projektas „Seku seku pasaką...“

2017 m. sausio –
2018m. gruodžio
mėn.
2018 m. sausio
mėn.

Respublikinis projektas ,,Virtuali kelionė po
Lietuvos piliakalnius”, skirtas Piliakalnių metams
paminėti.
6a klasės ugdymo pamokos projektas
,,Draugystė“.

2018 m. sausio
mėn.
2018 m. sausio–

6a klasės 2 literatūros pamokų projektas ,,Skaitau
ir piešiu“.
Tarptautinis vertimų –iliustracijų projektas ,,Tavo
žvilgsnis”
Projektas „Vitražai“

D. Danienė
F. Srugys
V. Venckienė
L. Zobelienė,
V. Baltrušaitienė
R. Krapavickienė,
R. Gavėnienė,
R. Skrodenienė
1-4 klasių mokytojos
J.Kasiliauskienė
J.Prialgauskaitė,
A. Melninkaitienė
R. Skulskienė
D. Kiliokaitienė
L. Ugianskienė
L. Zobelienė,
V. Baltrušaitienė
S. Macienė
R. Lebrikienė
A. Zinkienė
A. Pocienė
A.Bambalienė
L. Tamašauskienė
D. Poškienė,
N. Grigaravičienė
T.Kalvanienė
1-4 klasių mokytojos
L.Tamašauskienė
G. Mėlinauskienė
L.Tamašauskienė,
D. Poškienė
D. Poškienė,
L. Tamašauskienė
J.Kasiliauskienė, anglų,
rusų, vokiečių MG
L. Tamašauskienė
G. Mėlinauskienė
G. Mėlinauskienė
Anglų, rusų kalbų
mokytojos
J. Petkuvienė,
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gegužės mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. vasariobalandžio mėn.
2018 m. kovobalandžio mėn.
2018 m. birželio
mėn.

Projektas „Kalbų kengūra“.
Projektas „Lietuvos valstybei – 100“.
Integruotas anglų k. Ir technologijų projektas
“Sveika mityba” 5ª kl.
Integruotas meno ir matematikos projektas
”Spalvoti aitvarai”.
Tauragės rajono socializacijos projektas “Sveika
vasara”.
IT projektas „SIMETRIJA“
Projektas „Aitvarai“ (7-8 kl.)

2017-2018 m. m.

Metų projektas ,,Mažvydiečių žingsneliai nuo
pirmos lietuviškos knygos“.
Projektas ,,Ot, kokie mes linksmi“.

2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m.

Projektas ,,Stebėk, tyrinėk, kurk“
Projektas „ Moliūgas ir jo draugai“.

2017-2018 m. m.
2017-2018 m. m.

Projektas „ Sportuojame linksmai, gyvename
sveikai“.
Projektas „Augu aš, auga ir mano svajonės“.

2017- 2018 m. m.
2017- 2018 m. m.

Projektas „Kūrybiniai bandymai“.
Projektas „Tauragės rajono piliakalniai“.

2017-2018 m.m.

Projektas „Kelionės atveria akiračius“ 5c, 7c
klasės.
Projektas „Mokinių kūrybingumo ugdymas“ 5c,
6c, 7c, 8a klasės.
7a ir 8c klasės mokinių kūrybinių darbų projektas
,,Kai žodžiai prabyla...“
Mokyklinis integruotas anglų, rusų, vokiečių k. ir
technologijų projektas “Mano mažieji draugai”.

2017-2018 m. m.

2017-2018 m.m.
2017-2018 m.m.
2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

Integruotas anglų k.-technologijų ir klasės
vadovės projektas 5a kl. „Sveika mityba“.

2017-2018 m. m.

e Twinning projekto „Healthy Eating“ vykdymas
(5 kl. mokiniai)

L. Zobelienė, S. Macienė
Kalbų mokytojos
V. Valuckienė
D. Danienė
A. Melninkaitienė
E. Norušienė
L. Zobėlienė
J. Sabutis
R. Savickienė
V. Baltrušaitienė,
S. Macienė,
V. Trumpaitis
E. Norušienė,
L. Zobelienė, S. Macienė
Priešmokykl. ir 1- 4 kl.
mokytojos
L.Tamašauskienė
L.Bredelienė
G.Martinavičienė
R. Urbutienė
N. Piliukaitienė
L. Tamašauskienė
L.Tamašauskienė
L.Bredelienė
G.Martinavičienė
R.Urbutienė
N. Piliukaitienė
R.Urbutienė
R. Skrodenienė
R. Gavėnienė
J.Kasiliauskienė
V.Baltrušaitienė
J.Kasiliauskienė,
A.Peldžiuvienė,
R.Lebrikienė
V.Milkintienė
V.Milkintienė
A.Bambalienė
A. Melninkaitienė
L. Ugianskienė
D. Danienė
A. Melninkaitienė
D. Danienė
L. Ugianskienė
A. Melninkaitienė
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2017-2018 m. m.

Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte ,,Mes
rūšiuojam”

2017-2018 m. m.

Projektas „Tauragės rajono piliakalniai“

R. Lebrikienė,
F. Srugys,
D. Danienė.
V. Baltrušaitienė,
R. Lebrikienė,
A. Peldžiuvienė,
E. Norušienė,
S. Macienė,
J. Kasiliauskienė

2017-2018 m. m

Projektas. ”Namai. Nameliai. Nameliukai”.

J. Petkuvienė

2017-2018 m. m

Projektas “Fizinis aktyvumas”

J. Sabutis
R. Savickienė

2017-2018 m. m

Dalyvavimas respublikiniame projekte “Mes
rūšiuojam”.

2017-2018 m. m

2017-2018 m. m
2017-2018 m. m

2017-2018 m. m

F. Srugys
D. Danienė
R. Lebrikienė
Integruotas tęstinis anglų k., rusų k. ir
D. Danienė
technologijų projektas “Mano mažieji draugai” 5ª, L. Ugianskienė
7c, 8a kl.
A. Melninkaitienė
6-tų klasių projektą „Aukime kartu“, pradėtą 5-je 6-tų klasių vadovės
klasėje
Tęstinis projektas „Mažieji draugai gyvūnai“
L. Ugianskienė
D.Danienė
A. |Melninkaitienė
Projektas „Sveika mityba“

L. Ugianskienė
D. Danienė
A. Melninkaitienė

9. BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS METINIS VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROJI DALIS

Prisidėti prie sėkmingo ugdymo proceso organizavimo suteikiant mokytojams tinkamą
metodinę ir dalykinę literatūrą. Prisidėti prie tikslingo būdų ir metodų taikymo, ugdančių
mokinių mokymosi įgūdžius, atitinkančių jų interesus.
Išskirtinį dėmesį skirti mokinių savarankiškumo ugdymui, atliekant informacinę paiešką,
skatinti mokinių mokymosi motyvaciją sąsajoje su naudojimusi informacinės technologijos
priemonėmis. Prisidėti prie mokytojų profesinės kompetencijos augimo, užsakant reikiamą
metodinę literatūrą bei vadovėlius. Atliekant apklausas kuo racionaliau panaudoti skirtas lėšas.
Kryptingai komplektuoti vadovėlių fondą numatant perspektyvą.
Mokyti mokinius išnaudoti mokymosi aplinką. Siekti, kad mokiniai bibliotekoje
jaustųsi saugūs, galėtų tinkamai vystyti savo individualias galias, pomėgius. Skatinti kultūringą,
pagarbų, geranorišką bendruomenės narių bendradarbiavimą. Formuoti saugią psichosocialinę
mokinio aplinką bibliotekoje. Parengti naujas mokinio elgesio skaitykloje taisykles. Siekti, kad
jų būtų laikomasi.
Prisidėti prie bendruomenės tradicijų puoselėjimo ir kūrimo, įsijungti į kultūrinius
renginius. Padėti puoselėti ir kurti savo bendruomenės tradicijas.
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Vizija: biblioteka – progimnazijos kultūros centro dalis. Dėti pastangas įsilieti į
progimnazijos gyvenimą.
II. BIBLIOTEKOS PRIEINAMUMAS
2.1. Aptarnauti M.Mažvydo progimnazijos mokinius, mokytojus ir techninį personalą,
kitus mokyklos bendruomenės narius.
2.2. Skaitytojus aptarnauti bibliotekoje 6 stalai –36 vietos
2.3. Sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams naudotis kompiuteriais, gauti reikiamą
informaciją 3 darbo vietos skaitykloje.
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
3.1. Skaitytojų aptarnavimas
3.2. Apsilankymų skaičius
3.3. Išdavimas
IV.TECHNINĖS FUNKCIJOS
4.1. Bibliotekos fondo ir vadovėlių fondo tvarkymas.
4.2. Knygų fondo tvarkymas.
4.3. Apskaitos dokumentų tvarkymas.
4.4. Pedagoginės literatūros sisteminio katalogo formavimas.
4.5. Kartotekų organizavimas
4.6. Knygų ir vadovėlių išankstinis užsakymas.
4.7. Vadovėlių išdavimas ir grąžinimas.
4.8. Informacinių leidinių tvarkymas.
4.9. Pastovus knygų išdavimas metų eigoje.
4.10. Spaudos prenumeravimas.
4.11. Laikraščių bei žurnalų tvarkymas.
4.12. Lentyninių užrašų bei skirtukų pakeitimas.
4.13. Mokymo priemonių, gautų knygų pavidalu bei informacinėmis laikmenomis,
tvarkymas.
4.14. Medžiagos apie mokyklą rajoninėje bei respublikinėje spaudoje kaupimas.
V. RYŠIAI SU KITOMIS BIBLIOTEKOMIS
5.1. Kontaktai su Tauragės B.Baltrušaitytės viešąja biblioteka, bendri projektai,
dalyvavimas projektuose.
5.1.1 Pastovus keitimasis informacija.
5.1.2. Metodinė parama.
5.1.3. Bendrų renginių organizavimas.
5.2 Kontaktai su kitomis rajono mokyklų bibliotekomis.
5.2.1. Keitimasis trūkstamais vadovėliais.
5.2.2. Metodinė bei dalykinė parama.
5.3. Kontaktai bei dalyvavimas projektuose kartu su Vaikų biblioteka.
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestiniame kataloge arba kitose
bibliotekose tiesiogiai ieškoti skaitytojų pageidaujamų knygų, kurių neturi mokyklos biblioteka.
Keistis informacija apie mokinius, kurie neatsiskaito su biblioteka.
VI. KONTAKTAI SU MOKYTOJAIS
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6.1. Informacija apie galimus įsigyti vadovėlius.
6.2. Vadovėlių užsakymo suderinimas su dalyko mokytojais, metodinėmis
grupėmis, atsižvelgiant į ugdymo planus, vadovėlių tęstinumą, aktualumą.
6.3. Apklausa apie pageidaujamą pedagoginę bei metodinę literatūrą.
6.4. Klasių vadovų informavimas apie jų auklėtinių elgesį interneto svetainėje.
6.5. Mokytojų informavimas apie gautus naujus vadovėlius, pedagoginę, metodinę,
informacinę literatūrą, informacines laikmenas.
VII. ADMINISTRACINIS DARBAS
7.1. Bibliotekos valdymas.
7.1.1. Parengti metinį bibliotekos veiklos planą.
7.1.2. Užtikrinti bibliotekos veiklos plano vykdymą.
7.2. Skaitytojų apskaitos tvarkymas.
7.2.1. Parengti metinę bibliotekos statistinę ataskaitą.
7.2.2. Registruoti bibliotekos lankytojus, skaitytojus ir literatūros išdavimą.
7.2.3. Pildyti bibliotekos dienoraštį.
VIII. RENGINIAI
Eil.Nr.
1.

Renginio pavadinimas
Knygų paroda, skirta prozininko, dramaturgo,
vaikų ir paauglių literatūros kūrėjo Vytauto
Bubnio 85-osios gimimo metinėms paminėti
Naujų knygų ir vadovėlių paroda „Perskaityk
mane!“.

Data
2017 m. rugsėjo
mėn.

Atsakingas
V.Venckienė

2017 m. rugsėjo
mėn.

V.Venckienė

3

Pasaulis aplink mus. Popietė 1 kl. mokinukams.

4

Proto mūšis, skirtas lietuvių kalbos kultūros
metams „Švari kalba – švari galva“

2017 m. spalio
mėn.
2017 m. spalio
mėn.

V.Venckienė,
L.Bredelienė
V.Venckienė

5

Meno terapijos savaitė. Savaitės pristatyme
dalyvauja priešmokyklinės ir pailgintos dienos
grupių mokiniai. Atliktų darbų parodėlė.

2017 m. spaliolapkričio mėn.

V.Venckienė,
E.Norušienė

6.

Psichologija mums. Pamoka netradicinėje
erdvėje „Mūsų atminties galia“. Kartu su
biologijos mokytoja, dalyvauja 6b kl.

2017 m. spalio
mėn.

V.Venckienė,
R.Lebrikienė

7.

Knygų paroda, skirta prozininko, dramaturgo,
lietuvių literatūros klasiko Vinco KrėvėsMickevičiaus 135-osioms metinėms paminėti

2017 m. spalio
mėn.

V.Venckienė

8.

Projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“
vykdymas
Popietė-proto mūšis „Moki žodį, žinai kelią...“,
skirta paminėti pirmosios lietuviškos knygos
470-ąsias metines

2017 m.
lapkričio mėn.
2017 m.
lapkričio mėn.

V.Venckienė

2.

9.

V.Venckienė,
V.Valuckienė
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10.

Kuriančių mokinių popietė „Žodis skriaudžia,
žodis ir glaudžia“...

2017 m.
gruodžio mėn.

V.Venckienė,
V.Milkintienė

11.

Knygų Kalėdoms skirti renginiai.

V.Venckienė

12.

Kalėdinių puokščių, atviručių, sveikinimų
paroda
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Stendas,
knygų parodėlė.
Projekto „Mes ir apie mus“. Progimnazija
rajoninėje ir respublikinėje spaudoje 2017
metais.
Paroda, skirta Vasario 16 – ajai, „Aš myliu
Lietuvą“.
Susitikimas su Laisvės kovų dalyviu Broniumi
Andruliu. Pamoka netradicinėje erdvėje.
Tolimas – artimas pasaulis. Tarptautinei Žemės
dienai skirta paroda „Laukiniai Australijos
augalai ir gražiausi gamtos vaizdai“.
Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai
Diskusija „Kaip atsirado ir dingo šliūptarnis?
Nesustabdomas lietuvių kalbos kitimas“
Popietė ,,Šaukiu skaityti”- skirta Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai
Pamoka netradicinėje erdvėje. „... pažinti ką
nors iki galo - reikštų pažinti patį save. “
(V.Šekspyras). Pamoka, skirta V.Šekspyro
gyvenimo ir kūrybos apžvalgai. 8 kl.
mokiniams.
Pamoka netradicinėje erdvėje. Žodynai, jų
rūšys. Leksikologija. 5 kl. mokiniams.
Knygos šventė. Geriausių skaitytojų
apdovanojimas, skatinimas mylėti knygą.
Informacijos rinkimas apie naujus vadovėlius.
Metodinių grupių pageidavimai naujiems
vadovėliams. Paruošti medžiagą apie
planuojamus užsakyti vadovėlius metodinei ir
mokyklos tarybai.

2017 m.
gruodžio mėn.
2017 m.
gruodžio mėn.
2018 m. sausio
mėn.
2018 m. sausio
mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

V.Venckienė

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

V.Venckienė

2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.

V.Venckienė

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

V.Venckienė
V.Venckienė
V.Venckienė

V.Venckienė
V.Venckienė

V.Venckienė
V.Venckienė,
V.Valuckienė
V.Venckienė,
lietuvių k.
mokytojos

V.Venckienė
V.Venckienė

IX. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
8.1. Dalyvauti rengiamuose kursuose ir seminaruose.
8.2. Tobulinti informacinius sugebėjimus.
8.3. Skaityti profesinę literatūrą.
8.4. Tobulinti darbo kompiuteriu ir kita bibliotekos technine įranga įgūdžius.
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10. Mokyklos tarybos planas

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS
PLANAS
Tikslas: Mokyklos bendruomenės ugdymo kokybės gerinimas, iškeltų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimas.
Mokyklos tarybos veiklos uždaviniai:
1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
2. Skatinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.
3. Teikti mokyklos bendruomenei pasiūlymus, kaip tobulinti veiklos sritis.
Eil.Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Veikla
Progimnazijos veiklos plano 20172018 m. m. svarstymas
Progimnazijos tarybos veiklos
plano 2017-2018 m. m. sudarymas
Progimnazijos tarybos 2016-2017
m. m. veiklos ataskaita mokyklos
bendruomenei.
Progimnazijos ūkinės finansinės
veiklos per 2017 m. ir naujų
finansinių metų sąmatos aptarimas.
Inicijuoti 2% pajamų mokesčio
rinkimą ir teikti pasiūlymus
administracijai dėl surinktų lėšų
panaudojimo
Mokymo priemonių, vadovėlių,
užsakymo planavimas
Progimnazijos vidaus įsivertinimo
išvadų ir mokyklos perspektyvų
aptarimas
2018-2019 m. m. mokyklos veiklos
plano projekto svarstymas
Teikti
informaciją
mokyklos
internetinėje
svetainėje
apie
mokyklos tarybos veiklą
Mokyklos veiklą reglamentuojančių
dokumentų (tvarkų) svarstymas
Inicijuoti
svarstyti
klausimus,
problemas, atsiradusias ugdymo
procese
ar
mokyklos
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių interesus.
Teikti
siūlymus
mokyklos
administracijai
dėl
mokykloje
vykdomos veiklos

Numatoma data

Atsakingi vykdytojai

2017 m. birželis

Mokyklos direktorius

2017 m. spalis

MT pirmininkas

2016 m. vasaris

Tarybos nariai

2018 m. vasaris

Mokyklos direktorius
Tarybos nariai

2017 m. kovas
Mokyklos direktorius
2018 m. balandis

Skaityklos vedėja

2018 m. gegužė

Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2017 m. rugpjūtis

Mokyklos administracija

Visus metus
MT sekretorė
Visus metus

Tarybos nariai

Visus metus

Tarybos nariai

Visus metus

Tarybos nariai
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