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MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS 2018–2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
Progimnazijos metinis veiklos planas rengiamas vykdant Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo, patvirtinto 1991 m. birželio 25 d., Nr. I1489, 53 straipsnį, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, patvirtintą 2013 m. gruodžio 23 d., Nr. XII-745, ir į Geros mokyklos
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, į vidaus įsivertinimą, pristatytą
2018-06-20 progimnazijos taryboje, protokolo Nr. 9-34, progimnazijos 2018-2020 m. strateginį planą, kuriam pritarė Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius 2017 m. vasario 1 d. ir patvirtino direktorius 2018 m. vasario 14 d. įsak. Nr. V-51, į progimnazijos 2018-2019 m. m.
pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų bendrąjį ugdymo planą, patvirtintą 2018-08-31, įsak. Nr. V-285.

I. PROGIMNAZIJOS KONTEKSTAS
Misija
Teikti kokybišką pradinį ir pirmosios dalies pagrindinį ugdymą, kurti saugią, pagarba ir pasitikėjimu grįstą aplinką, sekant Jono Totoraičio
gyvenimo pavyzdžiu ugdyti atsakingą, kūrybingą, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjantį tautines, dorovines vertybes, atvirą teigiamiems
gyvenimo pokyčiams, sugebantį kritiškai vertinti neigiamus aplinkos reiškinius žmogų.
Istorija
Mokykla, kaip Marijampolės 5-oji vidurinė mokykla, veiklą pradėjo 1971 metais, Švietimo ministro įsakymu Nr. 150. Marijampolės
savivaldybės sprendimu, įsak. Nr. I-425, 2004-12-01 mokyklai suteiktas Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos vardas. 2010 metų kovo
29 dienos Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu, įsak. Nr. 1-1189, įgyvendinant Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos planus, mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą, o 2013 metų balandžio 29 dienos Marijampolės savivaldybės Tarybos
sprendimu, įsak. Nr. 1-213, – į progimnaziją.
Bendra statistika
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje 2017-2018 m. m. sukomplektuotas iš viso 31 klasių komplektas: 12 pradinių klasių (po 3 visų
pradinių klasių komplektus) ir 19 komplektų 5-8 klasių (visų klasių komplektų sudaryta po penkias, išskyrus keturias 5-as klases).
1 klasėse pradėjo mokslo metus 77 mokiniai, baigė 77.
2 klasėse pradėjo mokslo metus 65 mokiniai, baigė 67.
3 klasėse pradėjo mokslo metus 77 mokiniai, baigė 75.
4 klasėse pradėjo mokslo metus 70 mokinių, baigė 72.
5-8 klasėse pradėjo mokytis 492 mokiniai, baigė 486 mokiniai:
5 klasėse pradėjo mokslo metus 115 mokinių, baigė 117;
6 klasėse pradėjo mokslo metus 115 mokinių, baigė 113;
7 klasėse pradėjo mokslo metus 124 mokiniai, baigė 120;
8 klasėse pradėjo mokslo metus 138 mokiniai, baigė 136.
Išduoti baigimo pažymėjimai
Pradinio ugdymo pažymėjimai išduoti 72 mokiniams.
Pagrindinio ugdymo pažymėjimai įteikti 135 8-ų klasių mokiniams.
2017-2018 m. m. pradėjo 780 mokinių.
Priimant mokinius laikomasi priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo.
2017-2018 m. m. progimnazijoje dirbo 69 pedagoginiai darbuotojai, kurie turi pedagoginį išsilavinimą ir kvalifikacinę kategoriją. Per mokslo
metus priimti papildomai 5 pedagogai namų mokymo ugdymo procesui užtikrinti. Progimnazijoje dirba 1 mokytojas ekspertas, 27 mokytojai
metodininkai, 34 vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai. Vienas progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra įgijęs II vadybinę kategoriją, vienas
– III ir vienas pavaduotojas ugdymui neatestuotas. Mokykloje dirba pagalbos mokiniui specialistai: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, 2
socialiniai pedagogai. Vidutiniškai vienam mokytojui teko 24,424 val. krūvio (su pasiruošimu) per savaitę, beveik tiek pat, kiek buvo praėjusiais

mokslo metais (24,27 val.). Kiekvienas progimnazijos mokytojas savo pedagoginę kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 5,52
dienos. Aktyviausiai
kvalifikacijos renginiuose dalyvavo užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai (vidutiniškai 7 dienos). Informaciją apie kvalifikacijos kėlimą 2017 m.
pateikė tik 46 pedagoginiai darbuotojai.
Atestacijos komisija, bendradarbiaudama su kuruojančiais progimnazijos vadovais ir metodinių grupių pirmininkais, parengė 2017-2019 metų
Atestacijos programą.
2017-2018 m. m. Bendrajame ugdymo plane skirta 1131 ugdymo valanda. Panaudota 1095 valandos dalykų dėstymui (96,81%).
Veiklai įtakos turėjusių veiksnių apžvalga
2018-2020 m. sudarytas progimnazijos Strateginis planas, pagal kurį parengtas veiklos planas.
Progimnazijoje mokosi nemažai mokinių, kurių vienas iš tėvų arba abu yra išvykę dirbti į užsienį. Emigravusių tėvų vaikams reikalingas labai
didelis dėmesys. Pastebima, kad mokiniai, kurie yra iš nepilnų šeimų, turi daugiau elgesio, emocinių, sveikatos, mokymosi problemų negu vaikai iš
pilnų šeimų.
2017-2018 m. m. mokėsi 11 mokinių iš šeimų, patyrusių socialinę riziką.
II.2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
Įgyvendinant 2017-2018 m. m. veiklos plano tikslus ir uždavinius progimnazijoje prioritetas buvo skiriamas veiklos įsivertinimo
organizavimo tobulinimui, efektyviau įtraukiant progimnazijos bendruomenę, panaudojant jo rezultatus ugdymo proceso, mokymo(si) kokybės ir
veiklos gerinimui.
Pirmas 2017-2018 m. m. tikslas – tobulinti progimnazijos veiklos įsivertinimą panaudojant jo rezultatus veiklos tobulinimui. Šiam
tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - atnaujinti progimnazijos įsivertinimo metodiką, padedančią, išanalizavus rezultatus, priimti pagrįstus sprendimus
dėl veiklos tobulinimo.
Siekiant skleisti gerąją patirtį ir pasidalinti ugdymo(si) sėkmėmis, mokytojams organizuota metodinė diena. Pradinių klasių mokytojos
organizavo Respublikinę konferenciją „Kas naujo, mokytojau?“ Per visus mokslo metus mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kėlė kvalifikaciją.
Sukurta vidaus kokybės įsivertinimo tvarka.
Antras iškeltas tikslas - progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvumo ir partnerystės stiprinimas. Šiam tikslui pasiekti buvo keliami
uždaviniai: stiprinti progimnazijos bendruomenės narių partnerystę puoselėjant vertybines nuostatas, stiprinti ir plėtoti esamus bei inicijuoti naujus
progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais.
Šiems uždaviniams įgyvendinti progimnazijos bendruomenei buvo skirtas Advento koncertas „Ateik atvert širdies“, organizuotos popietės
„Nupinsiu Advento vainiką“ bei „Šv. Velykų belaukiant“, į kurias pakviesti ir buvę progimnazijos pedagogai. Mokytojų dienai skirtas progimnazijos
meno kolektyvų koncertas. Pedagogų bendruomenė dalyvavo Kalėdinėje spartakiadoje, progimnazijos bendruomenės dienoje „Mokyklos diena“.

Pedagogams buvo skirti 2 lektorės Odetos Intės seminarai „Mediacija – taikus konfliktų sprendimo būdas“, kurių metu pedagogai ugdėsi vertybines
nuostatas.
Į ugdymo procesą integruotos prevencinės programos: „Žmogaus saugos bendroji programa“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendroji programa“, „Etninės kultūros ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa“.
Atskiroms amžiaus grupėms buvo vykdomos „Antro žingsnio“, „Įveikime kartu“, „Linas“, „Gyvai“, „Aš galiu! Tu – gali? Mes kartu galime!?“
prevencinės programos, kurių metu buvo atsižvelgta į amžiaus tarpsnių ypatybes. Keletą mėnesių buvo vykdoma „Pozityvios tėvystės įgūdžių
ugdymo“ programa, kurios metu tėvai mokėsi tinkamai bendrauti su vaikais, gerino savo ir vaikų psichologinę savijautą.
Taip pat buvo vedamos klasės valandėlės įvairiomis, mokiniams ir mokytojams aktualiomis temomis. Užsiėmimų metu mokytojai gilino
kompetencijas, gerino tarpusavio santykius su mokiniais ir tėvais. Siekiant stiprinti progimnazijos savivaldą ir demokratiškumą organizuoti
progimnazijos Mokinių tarybos, mokinių prezidento rinkimai. Rugsėjo pirmą savaitę organizuotas visuotinis 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas. Šio
susirinkimo metu išrinkti tėvų atstovai į Progimnazijos tarybą, deleguoti atstovai į Tėvų forumą. Lapkričio mėnesį visuotiniuose tėvų susirinkimuose
lektorė L. Laukaitienė supažindino tėvus su mokinių sveikos mitybos ypatumais ir tėvų atsakomybe.
Vykdyta vaikų vasaros dieninė poilsio stovykla „Sveika, vasarėle, 2018“. Vyko akcijos 1-8 klasių mokiniams: „Užkrėsk gerumu“, „Savaitė be
patyčių“, „Nebūk abejingas - pakelk šiukšlę“, „Darom“.
Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį vyko įvairūs susitikimai: pradinių klasių mokiniai lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje
mokykloje ir gimnazijoje, Lenkijos lietuviai lankėsi mūsų progimnazijoje. Užmegzti šilti santykiai su Kauno Dainavos progimnazija. Tiksliųjų mokslų
metodinė grupė dalijosi patirtimi su Sūdavos pagrindine mokykla, bendradarbiauta su Marijampolės profesinio rengimo centru, ikimokyklinio ugdymo
įstaigomis, Sūduvos bei Rygiškių Jono gimnazijomis, Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos filialo Draugystės biblioteka, Multicentru, UAB
„Mantinga“, Marijampolės vyriausiuoju policijos komisariatu ir kitomis įstaigomis, kuriose buvo vedami netradiciniai edukaciniai užsiėmimai.
Trečias tikslas - gerinti ugdymo(si) kokybę. Šiam tikslui pasiekti buvo iškeltas uždavinys – tobulinti pamokos vadybą.
Pedagogams organizuotas seminaras „Tinkamai suformuluotas pamokos uždavinys – mokinių mokymosi sėkmės garantas“. Kiekviena
metodinė grupė organizavo susirinkimą, kuriame buvo pasidalinta gerąja patirtimi formuluojant pamokos uždavinius, orientuotus į pamatuojamą
rezultatą, organizuota metodinė diena. Taip pat metodinių grupių nariai vedė atviras pamokas mokinių tėvams ir kolegoms, dalijosi sukaupta patirtimi.
3 - 4 klasių mokiniams vykdytas projektas „Šypsausi gimtajam kraštui“, kurio baigiamoji dalis – savivaldybės viktorina „Šypsausi gimtajam kraštui“.
Organizuotas respublikinis piešinių konkursas „Mano šimtmečio Lietuva“.
3c ir 7c klasėse per visus mokslo metus buvo vykdomas etnografinis projektas „Mano etnografinė Lietuva“. Mokiniai susipažino su atskirų
Lietuvos etnografinių sričių ypatumais, puoselėjo tradicijas ir papročius, ugdėsi pagarbą gimtajam kraštui.
Istorijos ir geografijos mokytojos kartu su mokiniais vykdė integruotą projektą „Turistinis maršrutas per signatarų Lietuvą. 1918 m. vasario
16-oji.“. Muzikos ir istorijos mokytojos vykdė projektą „Laiko ratu per Suvalkiją“.

Socialinių ir gamtos mokslų bei lietuvių kalbos metodinių grupių nariai kartu su 7 klasių mokiniais vykdė projektą „Kelionės atveria
akiračius“.
Dorinio ugdymo mokytojai kartu su lopšelio darželio „Rūta“ auklėtiniais vykdė projektą „Meilė žmogaus gyvenimo pamatas“. Mokiniai
ugdėsi krikščioniškąsias ir bendražmogiškas vertybes, mokėsi kurti lygiaverčius tarpusavio santykius, pagrįstus draugyste, pasitikėjimu ir pagarba.
Stebėtos ir vertintos mokytojų vedamos pamokos, kurių metu didelis dėmesys buvo skiriamas kiekvieno mokinio individualiai pažangai
pamokoje. Domėtasi, kiek mokytojai grįžta prie mokiniams nesuprastų dalykų. Aptarti rezultatai.
Pradinių klasių mokytojos dirba pagal integruotą ŠOK serijos vadovėlių sistemą – ta pati tema dėstoma skirtinguose dalykuose.
Mokytojai skatino mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, kėlė mokymosi motyvaciją.
Antras tikslo uždavinys - ugdyti kūrybiškumą, palaikant mokinių ugdymo(si) motyvaciją formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
Muzikos ir istorijos mokytojos organizavo seminarą „Mokinių kūrybiškumo skatinimo galimybės prasmingai ugdant ateities mokinį“. Šio
seminaro metu mokytojams buvo pateikiamos praktinės užduotys, kurių pagalba išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas, padedama sudominti
mokomąja veikla bei pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
Vykdytas integruotas istorijos - geografijos projektas „Turistinis maršrutas per Signatarų Lietuvą. 1918 m. vasario 16-oji“, kurio metu
mokiniai supažindinti su svarbiausiais Lietuvos istoriniais faktais.
Išanalizavus elektroniniame dienyne fiksuotas vestas pamokas, išaiškėjo, kad progimnazijos pedagogai ugdomąją veiklą organizavo
netradicinėse erdvėse – skaitykloje, kompiuterių klasėse, progimnazijos vidiniame kieme, stadione, aplink mokyklą esančiose kitose erdvėse. Taip pat
organizuota daug išvykų. Pabuvota UAB „Mantinga“, Kraštotyros muziejuje, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir jos filiale Draugystės gatvėje,
Multicentre, kino teatre „Spindulys“, policijos komisariate. Išvykos organizuotos ne tik mūsų mieste, bet ir į Kauną, Druskininkus, Vilnių, Anykščius,
Klaipėdą, Palangą, Nidą bei kitus miestus, kuriuose buvo vedami edukaciniai užsiėmimai, taip pat 8a, 7c, 6c klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje
išvykoje Lenkijoje. Pedagogai ne tik vedė pamokas netradicinėse erdvėse, bet ir siekė pamokose naudoti aktyviuosius ugdymo metodus.
Mokiniams mokyklos muziejuje organizuotos edukacijos „Mano mokyklos istorija”.
Neformaliajam švietimui 2017-2018 m. m. skirtos 53 valandos: 20 valandų pradinių klasių mokiniams ir 33 valandos 5-8 klasių mokiniams. 18 klasių mokiniai turėjo galimybę lankyti šiuos užsiėmimus: dailės, „Tautinių, ritminių šokių“, “Linijinių šokių“, muzikos studijos „DO-RE-MI“,
chorinio dainavimo, dizaino, judriųjų žaidimų, „Oranžinio kamuolio“, „Sveikame kūne sveika siela“, „Kvėpavimo ir jogos“, tinklinio, „Jaunųjų
skautų“, prancūzų kalbos, „Ekonomikos pradžiamokslio“, „Robotikos ir 3D“, „Mažojo artisto studijos“, „Kraštotyros“, „Virtualių muziejų“,
tolerancijos klubo „Mes esam pasaulis“, folkloro ansamblio „Suvalkijos Ainiai“. Mokiniai noriai lankė visus būrelius, tačiau daugiausia dėmesio
sulaukė „Robotikos ir 3D“ bei sportinių žaidimų užsiėmimai.
„Mažojo artisto studijos“ dalyviai (3c klasės mokiniai) Advento laikotarpiu visus pradžiugino nuotaikingu spektakliu „Fėjų slėnio paslaptys“.
Šiuo spektakliu taip pat džiaugėsi Lenkijos Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos kolektyvas.
Tolerancijos klubo „Mes esam pasaulis“ ir folkloro ansamblio „Suvalkijos Ainiai“ nariai paruošė nuostabų pasirodymą „Lietuvos šimtmečio
kelias“, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti.
3c klasėje besimokančio berniuko tėtis savanoriškai mokė vaikus futbolo gudrybių, aktyviai dalyvavo sportinėse varžybose.

Progimnazijos vardą miesto ir respublikiniuose konkursuose garsino bendraminčių studija „Neišmesk“, kuri laimėjo ne vieną prizinę vietą.
Savo kūrybiniais darbais progimnazijos vardą garsino technologijų mokytojos, kurių meniniai darbai įvairiuose konkursuose taip pat laimėjo ne vieną
prizinę vietą.
Progimnazijoje 2018-2019 m. m. taip pat bus organizuojamas 5 krypčių neformalusis švietimas: meninio, kūno k. ir sporto, saviraiškos ir
laisvalaikio, etninės kultūros ir pilietiškumo, techninės kūrybos bei technologijų. Pavasarį mokykloje veikia „Būrelių mugė“, kurioje mokytojai siūlo
neformaliojo ugdymo būrelius, o mokiniai turi galimybę pasirinkti mėgstamas veiklas.
Tradiciniai progimnazijos renginiai
Mokslo metų pradžioje vyko Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių dienos šventė bei Mokytojo dienos minėjimas. Tradiciškai organizuoti rinkimai
progimnazijos mokinių prezidento, kuriuo tapo 8a klasės mokinys. Mokinių tarybos atstovai organizavo Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą.
Organizuota „Kalėdinė spartakiada“, kurioje aktyviai dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir tėvai. Vyko „Penktokų inauguracijos“ šventė. Visi,
ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., buvo pakviesti į „Atvirų durų dieną“. Tėvai ir vaikai turėjo galimybę susipažinti su
būsimomis pirmų klasių mokytojomis bei penktų klasių vadovais. Gegužės pabaigoje didelio susidomėjimo sulaukė Mokyklos diena, kurios metu
įteikti Gero elgesio medaliai ir padėkos šauniausiems, pavyzdingo elgesio mokiniams. Pasibaigus mokslo metams surengtos „Aštuntokų išleistuvės“.
Mokinių taryba
Mokslo metų pradžioje suformuota nauja Progimnazijos mokinių taryba, patvirtintas naujas renginių planas. Mokinių taryba dirbo itin
aktyviai, bendradarbiavo su klasių seniūnais ir sulaukė savanorių pagalbos organizuojant renginius, stengėsi atsižvelgti ir palaikyti įvairias
individualias idėjas. Organizuoti sportiniai, pramoginiai renginiai, dalyvauta minėjimuose.
Daug progimnazijos moksleivių dalyvavo įvairiose olimpiadose, konkursuose, parodose, festivaliuose, savivaldybės, zoniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose turuose. Džiugina prizinių vietų gausa.
Ketvirtas tikslas – stiprinti progimnazijos materialinę bazę. Šio tikslo uždavinys - gerinti progimnazijos ugdymo(si) erdves.
2016 m. buvo pateikta paraiška Švietimo aprūpinimo centrui dėl dalyvavimo projekte „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir
pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Projekto rengimas baigtas, pradėti modernizavimo darbai.
Įgyvendinus šį projektą bus modernizuotos ir sukurtos šiuolaikinės edukacinės erdvės.
Suremontuoti trys mokomųjų dalykų kabinetai, įsigyti mokykliniai suolai (4 kabinetams), atnaujinta dalis vadovėlių, įsigyta kompiuterinės
technikos (naujais kompiuteriais aprūpintas informacinių technologijų kabinetas). Pagal galimybes atnaujinta progimnazijos valgyklos įranga.
Užtikrinta socialinė parama mokiniams (nemokamo mokinių maitinimo organizavimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti), vykdomas vaikų,
gyvenančių kaimo teritorijoje, nemokamas ir saugus pavėžėjimas.
III.VIDAUS ĮSIVERTINIMO REZULATAI
Sudarant progimnazijos 2018-2020 m. strateginį planą, kuriam pritarta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
vasario 1 d. ir kurį patvirtino direktorius 2018 m. vasario 14 d. įsak. Nr. V-51, nustatytos mokyklos ypatybės.
Stiprybės

 Mokinių poreikių tenkinimas.
 Įvairus neformalusis ugdymas.
 Progimnazijos tradicijų puoselėjimas.
 Progimnazijos atvirumas ir svetingumas.
Silpnybės
 Bendruomenės tarpusavio santykiai.
 Fizinė ugdymosi aplinka.
 Tėvų bendradarbiavimas su mokykla.
Galimybės
 Projektinė veikla.
 Aktyvesnis dalyvavimas šalies ugdymo institucijų organizuojamose renginiuose.
 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
 Edukacinių aplinkų modernizavimas.
Grėsmės
 Mokinių skaičiaus mažėjimas savivaldybėje.
 Gretimų mokyklų konkurencija.
Remiantis vidaus įsivertinimu, pristatytu 2018-06-20 Progimnazijos taryboje, protokolo Nr. 9-34, nustatyti progimnazijos vidaus įsivertinimo
rezultatai, pateiktos rekomendacijos.
Sritis. 3. Ugdymo(si) aplinkos.
Tema. 3.1. įgalinanti mokytis fizinė aplinka.
Rodiklis. 3.1.1. Įranga ir priemonės.
Rekomendacijos
- Kiekviename kabinete įrengti kompiuterizuotą darbo vietą ne tik mokytojui, bet ir mokiniams su wi-fi.
- Ieškoti galimybių įsigyti daugiau IT priemonių mokinių darbui pamokose.
- Metodinėje taryboje susitarti dėl metodinės priemonės apibrėžimo.
- Susitarti iš anksto dėl darbo informacinių technologijų kabinete.
- Atnaujinti ryšius su buvusiais socialiniais partneriais.
Sritis. 4. Lyderystė ir vadyba.
Tema. 4.3. Asmeninis meistriškumas.
Rodiklis. 4.3.1. Kompetencija.
Rekomendacijos

- Sudaryti sąlygas mokytojams kelti dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją.
- Detaliau metodinių grupių protokoluose fiksuoti metodinės grupės veiklą (dalijimasis gerąja patirtimi, stebėtos pamokos).
- Sukurti atvirų pamokų, veiklų vedimo ir stebėjimo tradiciją. Sudaryti sąlygas mokytojams stebėti kolegų pamokas ir veiklas.
IV.PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 2018–2019 MOKSLO METAMS
Prioritetas - progimnazijos bendruomenės narių mikroklimato gerinimas, iniciatyvumo, partnerystės stiprinimas ir emocinės aplinkos
tobulinimas.
Tikslai
1. Gerinti progimnazijos bendruomenės narių mikroklimatą, stiprinti iniciatyvumą ir partnerystę.
1.1. Gerinti bendruomenės mikroklimatą, užtikrinant kiekvieno nario emocinį saugumą.
1.2. Stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir partnerystę susitariant dėl bendrų vertybinių nuostatų.
1.3. Sukurti mokinių socialinės- pilietinės veiklos sistemą ugdant savanorystės nuostatas.
2. Gerinti ugdymo(si) kokybę.
2.1.Tobulinti pamokos vadybą.
2.2. Didesnį dėmesį skirti praktinei veiklai ir bendrosioms kompetencijoms (skaitymo, raštingumo ir mokėjimo mokytis).
2.3. Plėtoti esamus bei inicijuoti naujus progimnazijos ryšius su socialiniais partneriais dalinantis patirtimi.
3. Gerinti progimnazijos materialinę bazę ir jos efektyvų panaudojimą.
3.1. Atnaujinti fizinę ugdymo(si) aplinką ir priemones.
3.2. Kūrybiškai ir efektyviai panaudoti esamas ir naujai sukurtas edukacines erdves.
1. Tikslas - gerinti progimnazijos bendruomenės mikroklimatą, stiprinti iniciatyvumą ir partnerystę.
Uždavinys
1

Priemonės
2

1.1.
Gerinti 1. Progimnazijoje įdiegti
bendruomenės
prevencinę
programą
mikroklimatą,
,,Olweus“
užtikrinant kiekvieno

Laikas
3
2018-2019 m. m.

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Atsakingas

4

5

Progimnazijos
bendruomenės nariai
bus apmokomi pagal

Finansavimas

G. Jakovickienė,
koordinacinis
komitetas

6
Mokinio krepšelio
lėšos

nario emocinį saugumą

1.2.Stiprinti
bendruomenės narių
bendradarbiavimą
ir
partnerystę susitariant
dėl bendrų vertybinių
nuostatų

2. Įgyvendinti prevencinę
programą ,,Saugok ir gerbk
mane“

2018-2019 m. m.

3.Vykdyti prevencinę
programą „Aš galiu! Tu –
gali? Mes kartu galime!?“
6-7 kl. mokiniams

2018-2019 m. m.

1.
Bendradarbiauti
su
tėvais, įtraukiant į ugdymo
procesą,
naudotis
jų
pagalba

2. Savanorystės ir
lyderystės stiprinimas
progimnazijoje
3. Stiprinti mokinių ir
mokytojų bendravimą,
skatinti pasidalijimą
patirtimi
4. Susitarti dėl mokinių
skatinimo ir drausminimo
priemonių
5. Skatinti tarpdalykinius
ryšius tarp mokytojų ir

2018 m. IV
ketvirtis

2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m.

,,Olweus“ programą
Prevencinės programos
,,Saugok ir gerbk
mane“ mokymus
išklausys 80% pradinių
klasių mokinių.
80% 6-7 klasių
mokinių dalyvaus
užsiėmimuose,
skirtuose paaugliams
Organizuotos Atvirų
durų dienos 1-8 klasių
mokinių tėvams ,
1-4 klasių mokinių
tėvai praves po 1
pamoką, dalindamiesi
gyvenimo patirtimi
Dalyvavimas
projektinėje veikloje
„Lyderių laikas 3‘‘
Dalykų mokytojai
praves bent po vieną
integruotą pamoką

G. Jakovickienė,
R. Jurčenkienė

Mokinio krepšelio
lėšos,
žmogiškieji ištekliai

S. Šimonėlienė,
J. Žukelienė

Mokinio krepšelio
lėšos,
žmogiškieji ištekliai

G. Jakovickienė,
A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė

Žmogiškieji ištekliai

S. Šimonėlienė,
darbo grupė

Žmogiškieji ištekliai

A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė

Žmogiškieji ištekliai

2018 m. IV
ketvirtis

Atnaujintos mokinio
elgesio taisyklės

G. Jakovickienė,
VGK nariai

Žmogiškieji ištekliai

2019 m. I
pusmetis

Organizuojama
integruota socialinių

S. Šimonėlienė,
lietuvių kalbos

Žmogiškieji ištekliai

mokinių

mokslų ir lietuvių
kalbos ir literatūros
konferencija 7 k.
mokiniams
 Organizuoti
susitikimai su „Misija
Sibiras“ dalyviais ir
Marijampolės miesto
savanoriškomis
organizacijomis.
 Savanorystės
bankas.
Organizuotos akcijos
,,Tvarkau savo
mokyklą ir jos
teritoriją‘‘, ,,Noriu
padėti bendraklasiui‘‘

metodinė grupė

Žmogiškieji ištekliai
S. Šimonėlienė,
socialinių
mokslų
metodinė grupė

6. Sukurti mokinių
socialinės- pilietinės
veiklos sistemą, paremtą
savanorystės vertybinėmis
nuostatomis

2018-2019 m. m.

7. Organizuoti akcijas

2018-2019 m. m.

8. Puoselėti dr. Jono
Totoraičio vertybines
nuostatas

Organizuojami dr.
S. Šimonėlienė,
Jono Totoraičio vardo darbo grupė
gyvenimo ir veiklos
pristatymai mokiniams
progimnazijos
muziejuje
2. Tikslas-gerinti ugdymo(si) kokybę.
2019 m. gegužė – Vedama
60% A. Mikuckis,
birželis
pamokų, orientuotų į S. Šimonėlienė,
pamatuojamą rezultatą Dalykų mokytojai.

2.1.
Tobulinti 1.
Dalykų
pamokose
pamokos vadybą
skatinti mokinius stebėti
savo pažangą, įsivertinant
stipriąsias ir silpnąsias
puses

2018 m. spalis gruodis

S. Šimonėlienė,
A. Mikuckis,
L. Šimkuvienė,
J. Žukelienė

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

2. Mokytojai ves atviras
pamokas ir dalinsis
sukaupta patirtimi apie
mokinių įsivertinimą

2. Organizuoti
ugdymo
procesą, orientuojantis į
praktinę
veiklą
ir
bendrąsias kompetencijas
2.2. Didesnį dėmesį 1. Organizuoti
tėvų,
skirti
praktinei mokytojų,
mokinių,
veiklai
ir teikiančių
pagalbą
bendrosioms
specialistų
diskusijas,
projektus, renginius
kompetencijoms
(skaitymo,
raštingumo
ir
mokėjimo mokytis)
2. Skatinti
mokinius
aktyviai
dalyvauti
olimpiadose,
respublikiniuose
ir
tarptautiniuose

2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m.

Vasaris - kovas

2018-2019 m. m.

Mokytojai praves bent
po 1 atvirą pamoką,
kurios metu išryškės
mokinių
gebėjimas
įsivertinti. Metodinės
dienos metu mokytojai
skaitys
pranešimus
mokyklos
bendruomenei
apie
mokinių įsivertinimą.
Metodinė
diena
savivaldybės
mokytojams
Pamokose grįžtama
prie nesuprastų dalykų
(63% atvejų )

A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
dalykų mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Pradinių klasių
mokytojos
A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
dalykų mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai
Organizuoti
S. Šimonėlienė ,
raštingiausio mokinio mokomųjų
dalykų
ir dailiausiai rašančio metodinės grupės
bendruomenės
nario
konkursai

Mokiniai dalyvauja
olimpiadose,
respublikiniuose ir
tarptautiniuose
konkursuose (žiūrėti

A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
A. Vingelienė,
L. Šimkuvienė,
J. Žukelienė,

Žmogiškieji ištekliai

konkursuose

renginių planą).
Mokinių pasiekimai
viešinami

3. Vykdyti projektines ir 2018-2019 m. m.
integruotas veiklas

 Išplėstinis projektas
„Ką moku- tą darau“

 Integruotos
pamokos 6 klasių
mokiniams: „Pieno
produktai“ ir
„Grūdinės kultūros“
 Ekologinis projektas
„Rūšiuoji – vadinasi
galvoji“
 Bendradarbiavimo
projektas su
Draugystės biblioteka
„Knyga – sielos
namai“
 Projektas 3-4 klasių
mokiniams „Šypsausi
gimtajam kraštui“
 Projektas 7c klasės

M. Sikorskis,
L. Sikorskienė,
mokomųjų dalykų
metodinės grupės,
klasių vadovai
Kuruojantys
pavaduotojai
ugdymui,
J. Prusaitis
J. Petrauskienė,
A. Slančiauskaitė

O. Romanova,
A. Prišmantienė,
I. Ambraziejienė,
Z. Matusevičienė
D. Kliukienė,
O. Romanova,
A. Prišmantienė,
I. Ambraziejienė,
Z. Matusevičienė,
L. Stankevičienė,
R. Skirkevičienė,
J. Kasiulienė,
V. Pridotkienė,

Mokinio krepšelio
lėšos
Žmogiškieji ištekliai
Projektų lėšos

mokiniams kartu su
lopšeliu darželiu
„Rūta“ „Meilėkopimas į žmogiškumo
viršūnę“
 Projektas „Pokario
laikų muzikinis istorinis gyvenimas“
 Projektas „Sūduvos
krašto knygnešiai“

R. Mazurkevičienė,
P. Kajokas

A. Pečkienė,
A. Vilkė
M. Paltanavičienė,
R. Stadulienė

 Projektas „Saugomos M. Stebuliauskas ,
M. Paltanavičienė
teritorijos“
 Projektas
žinovas 2019“

„ES A. Vilkė,
M. Paltanavičienė

 Projektas „Žemė – M. Paltanavičienė,
gamtos mokslų
mūsų namai“
metodinė grupė,
 Projektas
akademija“

„Žiniukų

Integruota
pamoka
„Renesansas. Opera.
Operetė. Miuziklas.“

pradinių klasių
mokytojos

A. Pečkienė,
A. Vilkė

Integruota edukacinė M. Paltanavičienė,
kelionė
„Pažink socialinių mokslų
metodinė grupė
Europą“

2.3. Plėtoti esamus bei 1. Gerinti tarpinstitucinį
inicijuoti
naujus bendradarbiavimą
progimnazijos ryšius
su
socialiniais
partneriais dalinantis
patirtimi

2018-2019 m. m.

2. Tęsti bendradarbiavimą
su socialiniais partneriais

2018-2019 m. m.

„Bendrojo
ugdymo
turinio ir organizavimo
modelių sukūrimas ir
išbandymas
bendrajame ugdyme“
„Mokyklų
aprūpinimas gamtos ir
technologijų
mokslų
priemonėmis“
Bendradarbiavimas su
Marijampolės VTAS,
Marijampolės
apskrities
VPK
prevencijos poskyriu,
Marijampolės
socialinės
pagalbos
centru, Marijampolės
savivaldybės
bendruomeniniais
šeimos
namais,
Marijampolės PPT
Organizuoti
bendri
projektai ir susitikimai
su
socialiniais
partneriais

Pradinių klasių
mokytojos
Pradinių klasių
mokytojos

A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
L. Šimkuvienė,
A. Vingelienė,
J. Žukelienė,
M. Sikorskis,
L. Sikorskienė,
VGK nariai

Žmogiškieji ištekliai

A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
A. Vingelienė,
mokomųjų dalykų

Žmogiškieji ištekliai

metodinės grupės
3. Skatinti
tarptautinį
bendradarbiavimą

2018-2019 m. m.

Vykdomi tarptautiniai A. Mikuckis,
projektai
(PenPal S. Šimonėlienė,
Schools, e- twinning)
A. Vingelienė,
mokomųjų dalykų
metodinės grupės,
klasių vadovai
3.Tikslas - gerinti progimnazijos materialinę bazę ir jos efektyvų panaudojimą.
Administracija
3.1. Atnaujinti fizinę 1. Per metus suremontuoti 2018-2019 m. m.
Suremontuoti du
kabinetai
ugdymo(si) aplinką ir bent po du kabinetus
priemones
2018-2019 m. m. Pedagogai parengs
2. Kurti naujas mokymosi
A. Mikuckis,
priemones
skaidres, stendus.
S. Šimonėlienė,
L. Šimkuvienė,
J. Žukelienė,
M. Sikorskis,
L. Sikorskienė,
mokomųjų dalykų
metodinės grupės
3. Sudaryti patalpų
2018 -2019 m. m. Sudaryta patalpų
Administracija, darbo
atnaujinimo strategiją
I pusmetis
atnaujinimo strategija grupė
2018-2021 m. m.
2018-2019 m. m. Atnaujinta 10%
Administracija
4. Atnaujinti edukacinių
erdvių baldus (pagal
edukacinių erdvių
poreikį)
baldų

Žmogiškieji ištekliai

2% parama,
aplinkos lėšos,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

2% parama,
aplinkos lėšos,
projekto „Bendrojo
ugdymo mokyklų
(progimnazijų ir
pagrindinių mokyklų)
modernizavimas:

šiuolaikinių mokymosi
erdvių kūrimas“ lėšos,
žmogiškieji ištekliai
3.2. Kūrybiškai ir
efektyviai panaudoti
esamas ir naujai
sukurtas edukacines
erdves

1. Organizuoti ir vesti
pamokas
netradicinėse
erdvėse

2018-2019 m. m.

Mokytojai praves
A. Mikuckis,
bent po vieną pamoką S. Šimonėlienė,
atnaujintose
dalykų mokytojai
edukacinėse erdvėse

Žmogiškieji ištekliai

V.PROGIMNAZIJOJE 2018–2019 MOKSLO METAIS PLANUOJAMOS SURENGTI OLIMPIADOS, PARODOS, RENGINIAI,
KONKURSAI, KONFERENCIJOS
Data
1
Rugsėjis

Rugsėjis

Pavadinimas
2
Europos kalbų savaitė

Dalyviai
3
5–8 kl. mokiniai

5–8 kl. mokiniai

Rugsėjis

Progimnazijos mokinių konferencija.
Mokinių tarybos rinkimai.
Progimnazijos mokinių prezidento rinkimai

Rugsėjis

Renginys „Kaip tapti geru savanoriu“

5-8 kl. mokiniai

Spalis

Kuprinių svėrimo akcija. „Mokyklinė kuprinė. Kokia ji?“

Spalis

Penktokų inauguracija

2 kl.
mokiniai
5 kl. mokiniai

5–8 kl. mokiniai

Atsakingi asmenys
4
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo
organizatorius, kalbų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė
Direktorius,
kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo
organizatorius,

Spalis

Pasaulinė košės diena

1-4 kl. mokiniai

Spalis

Sveikatingumo pertraukų savaitė. Akcija „Apibėk mokyklą“

1-4 kl. mokiniai

Spalis

Paskaita „Saugiai į mokyklą – saugiai į namus“

1 kl.
mokiniai

Spalis

Akcija „Esu matomas tamsiu paros metu“

1 kl.
mokiniai

Lapkritis

Renginys, skirtas Pasaulinei maisto dienai paminėti „Žalias
stalas“ .Viktorina „Sveikai gyvenu“

6 kl. mokiniai

Lapkritis

Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Bebras 2018“

5-8 kl. mokiniai

Lapkritis

Renginys „Kaip tinkamai rūpintis akimis“

3 kl. mokiniai

Lapkritis

Anglų kalbos konkursas „Spelling Bees“

5-8 kl. mokiniai

Lapkritis-gruodis

Jaunųjų dizainerių konkursas „Ženklai 2018“

5-8 kl. mokiniai

Lapkritis-gruodis

Meninio skaitymo, epistolinio rašinio konkursai

5–8 kl. mokiniai

Lapkritis-gruodis

Konkursas „Olympis“, rudens sesija

1–8 kl.

klasių vadovai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo
organizatorius,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo
organizatorius,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai, sveikatos
priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė,
socialinės pedagogės
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė,
technologijų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
informacinių technologijų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
anglų kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
technologijų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
lietuvių kalbos mokytojai
Pavaduotojai ugdymui, dalykų

Gruodis

Pasaulinės AIDS dienos minėjimas

mokiniai
5-8 kl.
mokiniai

Gruodis

Fizikos olimpiada

7-8 kl. mokiniai

Gruodis

Jaunųjų matematikų I rato olimpiada

5–8 kl. mokiniai

Gruodis

Kompiuterinių piešinių konkursas „Žiemos fantazija“

5–8 kl. mokiniai

Gruodis-sausis

Virtualios parodos, skirtos V. Kudirkai ir K. Donelaičiui

5–8 kl. mokiniai

Gruodis-sausis

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Sausis

Geografijos olimpiada

Vasaris

Rusų kalbos olimpiada

4–8 kl.
mokiniai
6–8 kl.
mokiniai
7-8 kl. mokiniai

Vasaris

Slapto draugo savaitė

Vasaris

Viktorina „Lietuvos žinovas“

8 kl.
mokiniai
1-4 kl. mokiniai

Vasaris-kovas

Konkursas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti

5-8 kl. mokiniai

Kovas

Dailyraščio konkursas.

5-8 kl. mokiniai

Kovas

Konkursas „Kengūra 2019“

2–8 kl.
mokiniai

mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai, sveikatos
priežiūros specialistė, biologijos
mokytojas
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
fizikos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
matematikos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
informacinių technologijų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
lietuvių kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
užsienio kalbų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
geografijos mokytoja
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
rusų kalbos mokytojos
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
pradinių klasių mokytojos
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
lietuvių kalbos mokytojos
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
lietuvių kalbos mokytojos
Pavaduotojai ugdymui, dalykų
mokytojai

Kovas

Viktorina „Šypsausi gimtajam kraštui“

Kovas

Akcija Pasaulinei vandens dienai paminėti

Kovas

Šv. Sakramento adoracija Didįjį Šeštadienį

Kovas

Gamtos žinių viktorina

Kovas

Chemijos olimpiada

3–4 kl.
mokiniai
1-8 kl.
mokiniai
5–8 kl.
mokiniai
5–8 kl.
mokiniai
8 kl. mokiniai

Kovas-balandis
Kovas – balandis

Žemės mėnuo (konkursai, integruotos pamokos, viktorinos,
konferencijos, parodos)
Marijampolės savivaldybės kompiuterinio raštingumo konkursas

5–8 kl.
mokiniai
5–8 kl. mokiniai

Kovas – balandis

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“.

Kovas – balandis

Tarptautinė Kings olimpiada

5–8 kl.
mokiniai
1-8 kl. mokiniai

Kovas – balandis

Rusų k. meninio skaitymo konkursas

Kovas – balandis

Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada

Balandis

Balandis

Protų mūšis, piešinių konkursas, skirti Pasaulinei sveikatos
dienai paminėti
First Lego legue varžyboms skirtų veiklų pristatymas
progimnazijos bendruomenei
Raštingiausio mokinio konkursas

Balandis

Anglų kalbos konkursas

Balandis

6–8 kl.
mokiniai
7-8 kl. mokiniai
5-6 kl.
mokiniai
5-8 kl.
5–8 kl.
mokiniai
3-4 kl. mokiniai

Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
organizacinė grupė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
tikybos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
gamtos mokslų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
chemijos mokytoja
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
gamtos mokslų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
informacinių technologijų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
užsienio kalbų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
dalykų mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
rusų kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
soc. mokslų metodinė grupė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
robotikos būrelio vadovai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
lietuvių kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,

Balandis

Anglų kalbos olimpiada

5-6 kl. mokiniai

Balandis

Biologijos olimpiada

5-8 kl. mokiniai

Balandis – gegužė

Konkursas „Olympis“, pavasario sesija

Gegužė
Gegužė

Pasaulinė rankų higienos diena. Akcija „Ar švarios mūsų
rankos?“
Pasaulinė diena be tabako. Akcija „Pūsk balioną, o ne dūmą“

1–8 kl.
mokiniai
1 kl.
mokiniai
5-8 kl.
mokiniai

Gegužė

Dailiausio rašto konkursas „Plunksnelė“

Gegužė

Orientacinis kitaip

Gegužė

Renginiai, skirti Motinos dienai

Birželis

Vasaros poilsio stovykla „Sveika, vasarėle“.

Birželis

8 klasių mokinių atsisveikinimas su progimnazija

1-4 kl.
mokiniai
7-8 kl. mokiniai
1–4 kl.
mokiniai
1–4 kl.
mokiniai
8 kl.
mokiniai

anglų kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
anglų kalbos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
biologijos mokytojas
Pavaduotojai ugdymui, dalykų
mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai,
sveikatos priežiūros specialistė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
pradinių klasių mokytojos
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
klasių vadovai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai,
klasių vadovai
Mokyklos administracija,
neformaliojo ugdymo
organizatorius,
klasių vadovai

VI. PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ MASINIAI RENGINIAI
Data

Tema

Atsakingi asmenys

2018-09-03

Rugsėjo 1-osios šventė

2018–2019 m. m.

1–8 kl. mokinių tėvų susirinkimai

2018-2019 m. m.

Teminiai penktadieniai

2018-2019 m. m.

Kino vakarai

2018-2019 m. m.

Prevencinės programos 6-7 kl. „Aš galiu! Tu gali? Mes kartu galime!?”
renginiai
Tėvų susirinkimas (1, 5 kl.) dėl mokinių adaptacijos

2018 m. rugsėjis,
2018 m. gruodis
2018 m. lapkritis

Tarptautinė tolerancijos diena

2018 m.gruodis

Kalėdiniai renginiai

2018 m. gruodis

Adventiniai renginiai

2018 m. gruodis

Kalėdinis paštas

2019 m.vasaris

Dainų konkursas „Progimnazijos balsas“

Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliojo
ugdymo organizatorius,
klasių vadovai
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai, neformaliojo ugdymo
organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai, klasių vadovai
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai, neformaliojo ugdymo
organizatorius
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
darbo grupė
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius,
tikybos ir muzikos mokytojai
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius,
mokinių taryba
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,

2019 m.vasaris

2019 m.vasaris
2019 m.vasaris

2019 m. kovas

2019 m, kovas
2019 m. balandis
2019 m. balandis

2019 m. balandis

2019 m. gegužė

2019 m. gegužė

neformaliojo ugdymo organizatorius,
mokinių taryba
Akcija „Užkrėsk gerumu!“
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui, neformaliojo
ugdymo organizatorius,
socialiniai pedagogai
Šv. Valentino paštas
Neformaliojo ugdymo organizatorius, mokinių taryba
Šv. Valentino dienai skirta akcija „Apsikabinimų diena“
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius,
mokinių taryba
Amatų diena „Kaziuko mugė“
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius,
klasių vadovai
Savaitė be patyčių
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
socialiniai pedagogai
Akcija „Nebūk abejingas. Pakelk šiukšlę!“
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
sveikatos priežiūros specialistė, socialinės pedagogės
„Šok 2019“ šokio šventė progimnazijoje, skirta paminėti tarptautinę Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
šokio dieną
neformaliojo ugdymo organizatorius, šokių
mokytoja, mokinių taryba
Visuotinė švarinimosi akcija „DAROM 2019“
Kuruojantis pavaduotojas ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinės
pedagogės, klasių vadovai
Mokyklos diena
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
neformaliojo ugdymo organizatorius,
klasių vadovai
Gero elgesio apdovanojimai
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliojo
ugdymo organizatorius,

2019 m. gegužė

Evakuacijos pratybos

klasių vadovai
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

2019 m.birželis

Išvykų, ekskursijų, socialinės veiklos organizavimas

Progimnazijos bendruomenė

Valstybės švenčių ir atmintinų datų minėjimai
Data
2018 m.rugsėjis
2018 m. spalis
2019 m. sausis
2019 m. vasaris
2019 m. kovas
2019 m. birželis

Tema
Mokslo ir žinių diena
Tarptautinė mokytojų diena
Laisvės gynėjų diena
Lietuvos valstybės atkūrimo diena. „Didžiausias tautos turtas – jos laisvė“
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Okupacijos ir genocido diena

Atsakingi asmenys
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliojo
ugdymo organizatorius,
klasių vadovai, mokytojai

VII. PEDAGOGŲ, MOKINIŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
201-2019 m. m. su ugdytinių tėvais bendrausime ir bendradarbiausime įvairiomis formomis ir būdais: organizuosime tėvų susirinkimus,
individualius pokalbius su tėvais, susitikimus, tėvai dalyvaus projektuose ir vaikų šventėse, plėtosime tėvų švietimą, informacijos sklaidą
(informuosime raštu, žodžiu, sms žinutėmis, elektroniniais laiškais, organizuosime Atvirų durų dieną), rengsime konsultacijas tėvams įvairiais
klausimais. Bendradarbiaudamas klasės vadovas galės įtraukti tėvus į mokyklos veiklą, užtikrinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese. Tėvai bus ne tik
pasyviais stebėtojais, bet ir patys įsitrauks į klasės gyvenimą, dalyvaus klasės renginiuose, išvykose. Įgyvendinant šiuolaikinio ugdymo nuostatas, bus
paisoma jų nuomonės, kartu daug dėmesio skiriama tėvų švietimui, stengiantis teigiamai paveikti šeimos pedagoginę kultūrą. Informacija apie
mokykloje vykdomą veiklą pateikiama mokyklos interneto svetainėje (www.jtotoraitis.lt).

Data

Renginys

2018 m. rugsėjo pabaiga

1 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2018 m.rugsėjo pabaiga

5 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2018 m. lapkritis

6-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2018 m. lapkritis - gruodis

1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2019 m. vasaris

1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2019 m. vasaris

5-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas

2019 m. balandis

Atvirų durų diena

Atsakingi asmenys
Direktorius,
klasių vadovai
Direktorius,
A. Mikuckis,
klasių vadovai
Direktorius,
A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
klasių vadovai
Direktorius,
klasių vadovai
Direktorius,
klasių vadovai
Direktorius,
A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
klasių vadovai
Direktorius,
A. Mikuckis,
S. Šimonėlienė,
A. Vingelienė,
klasių vadovai, mokytojai

VIII. MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA

Savivaldos institucija
Progimnazijos tarybos posėdis

Veikla
2018 m. rugsėjis

Atsakingi asmenys
Direktorius,

Mokytojų tarybos posėdis

Mokinių tarybos posėdis
Tėvų forumas

2018 m. gruodis
2019 m. vasaris
2019 m. birželis ir
pagal poreikį
2018 m. rugpjūtis
2019 m. vasaris
2019 m. birželis ir
pagal poreikį
2018-2019 m. m. kiekvieną savaitę
2018 m. spalis
2019 m. sausis
2019 m. balandis ir
pagal poreikį

tarybos pirmininkas,
tarybos nariai

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, mokytojai
ir pedagoginiai
darbuotojai
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktorius

IX. PROGIMNAZIJOS 2018–2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Eil. Nr.

Priežiūros tema

Laikas

Kas bus stebima

Priežiūrą vykdantys asmenys

Bendroji priežiūra
1.

Darbuotojų veiklos, darbo drausmės,
darbo funkcijų atlikimo priežiūra

Nuolat

2.

Finansinės veiklos priežiūra

Nuolat

3.

Veikla, tiesiogiai susijusi su ugdymo
procesu, darbo funkcijomis, darbo
drausme
Dokumentai, banko likučiai, sąmatos

Ugdymo proceso planavimo ir organizavimo priežiūra
Elektroninio dienyno pildymas
Nuolat
Dalykų mokytojų ir klasių vadovų
elektroninio dienyno pildymo
savalaikiškumas ir atitiktis planavimo
dokumentams

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams
Direktorius

Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

4.

Mokytojų budėjimo kokybė

5.

Mokytojų, ketinančių atestuotis,
praktinės veiklos vertinimas

6.

Rugsėjis
Ilgalaikių planų, klasės vadovų
planų, modulių ir neformaliojo
švietimo programų patikra ir
suderinimas
Mokytojų veiklos priežiūros
aspektai:
Spalis – lapkritis
gruodis-sausis
 pamokos organizavimas ir
vasaris
- kovas
vadyba;
 kūrybiškumo ugdymas;
 mokymo metodai
1, 5 kl. ir naujai atvykusių mokinių
Rugsėjis–
adaptacija
gruodis

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Klasių vadovų veiklos planų
įgyvendinimas
Mokinių, atvykusių iš užsienio,
ugdymo ir adaptacijos vykdymas
Savalaikės ir tikslinės pagalbos
teikimas konsultacijose
Neformaliojo švietimo programų
atitikimas mokinių saviraiškos
poreikius
Pirmo pusmečio 1–8 klasių mokinių

Nuolat

Pagal poreikį

Kartą per
pusmetį
Rugsėjis –
gruodis
Kartą per
pusmetį
Kartą per
pusmetį
Sausis

Mokinių saugumo užtikrinimas

Mokytojų praktinės veiklos stebėjimas

Ilgalaikių planų, modulių programų
atitikimas ugdymą reglamentuojantiems
dokumentams

Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Pamokų stebėjimas. Ugdymo proceso
organizavimo ir vykdymo priežiūra

Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių
adaptacija. Mokinių stebėjimas ugdymo
procese
Klasių vadovų veiklos stebėjimas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Neformaliojo švietimo programų
įgyvendinimas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

1-8 klasių mokinių I pusmečio pasiekimų

Direktorius,

Mokinių, atvykusių iš užsienio valstybių,
adaptacijos stebėjimas
Konsultacijų vykdymas

pažanga ir pasiekimai

analizė, rezultatų aptarimas

14.

Antro pusmečio ir metiniai 1–8
klasių mokinių pažanga ir pasiekimai

Birželis

1-8 klasių mokinių II pusmečio ir metinių
pasiekimų analizė, rezultatų aptarimas

15.

Metodinės veiklos planavimo
vykdymas

Birželis

Metodinių grupių planavimas ir veiklos
ataskaitos.

direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

_______________________________________________________________________

