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KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS
VEIKLOS PLANAS 2019 METAMS
2018 metais gimnazijos veiklos planas įgyvendintas 89 procentais. Gimnazijos veiklos plane
gimnazijos prioritetų ir strateginių tikslų įgyvendinimui buvo numatyta 18 priemonių. Iš jų 15
įvykdyta pilnai, 3 priemonės įvykdytos dalinai.
Planuojant 2019 metų Gimnazijos veiklą didžiausias dėmesys skiriamas pamokos kokybei,
vertinimui, įsivertinimui ir refleksijai.
1. Tikslas:
Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
Uždaviniai:
1. Tobulinti pamokos vadybą.
2. Vertinimas ir įsivertinimas ugdymo (si) kokybei gerinti.
3. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą.
4. Sukurti veiklos įsivertinimo modelį.
2. Tikslas:
Modernios ir saugios ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti sveiką ir saugią mokymo ir mokymosi aplinką.
2. Puoselėti savitą Gimnazijos kultūrą.
3. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą.
4. Tobulinti informavimo sistemą.
Eil. Nr.

Priemonė

Rodiklis/rezultatas

Vykdytojai

I. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.
1.1.

1.2.

1.3.

Seminarų ir mokymų
mokytojams
organizavimas
Gimnazijoje.
LL3 pokyčių projekto
„Reguliarus
bendradarbiavimas,
stiprinant refleksijos
įgūdžius – sėkmingo
mokymo (si) prielaida“
numatytų priemonių
įgyvendinimas.
Refleksijos metodo
taikymas visose ugdymo
(si) veiklose.

Suorganizuota ne mažiau kaip du Gimnazijos
seminarai. Vienas iš jų skirtas
administracija
saugios socialinės, emocinės
aplinkos kūrimui.
Įgyvendinta ne mažiau kaip 90
Metodinė taryba
proc. numatytų priemonių.

Sudarytas refleksijos metodų
bankas. Kas mėnesį
organizuojama gerosios patirties
sklaida.

Gimnazijos mokytojai
ir mokiniai

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Mokytojai naudojasi IT
technologijom, naujom
elektroninėm mokymo
priemonėm, internetiniais
portalais.
Gerosios patirties sklaida:
Regiono mokytojų
konferencija „Sėkmingo
mokymo (si) link“
2019 metų veiklos
apibendrinamas:
„Metų patirtis. Galim
pasidžiaugti ir
pasidalinti“.
Pamokos kitaip, pamokos
kitur (atviros,
netradicinės, integruotos
ir kt.).

Ne mažiau 50 proc. mokytojų
naudojasi IT priemonėmis,
tobulinant pamokos kokybę,
vertinimą, veiklos įsivertinimą.

Dalykų mokytojai

Suorganizuota mokytojų
gerosios patirties konferencija.
Parengti 1–2 pranešimai.

Gimnazijos
administracija
Metodinė taryba

Įvertintas 2019 metų gimnazijos
veiklos plano įgyvendinimas.
Parengtos numatytų veiklų
ataskaitos.

Gimnazijos
administracija
Metodinė taryba

Pravestos 8–10 atviros,
netradicinės, integruotos
pamokos. Iš jų dalis apie
refleksijos taikymą.
Pravestos 8–10 pamokų kitose
aplinkose.
Mokinių pažangos ir
Atnaujintas mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
pasiekimų vertinimo aprašas.
tobulinimas. Įsivertinimo Sudarytas asmeninės pažangos
sistemos kūrimas.
stebėjimo ir fiksavimo aprašas. 1
gimnazijos klasių mokiniai pildo
kompetencijų aplankus.
Ilgalaikių projektų
Įgyvendinti 5–6 projektai
įgyvendinimas.
gimnazijoje, suorganizuota
vasaros stovykla.
Edukacinės, kultūrinės,
Suorganizuotos 3–5 edukacinės
pažintinės veiklos
išvykos, 2–4 susitikimai su
organizavimas.
žymiais žmonėmis.
Pedagoginės, socialinės ir Vedamos dalykinės
psichologinės pagalbos
konsultacijos. Socialinė
efektyvinimas.
pedagoginė ir psichologinė
pagalba mokiniams teikiama
pagal atskirą planą.
Kryptingas karjeros ir
Teiktos individualios
verslumo ugdymas.
konsultacijos mokiniams,
mokytojams, tėvams.
Organizuotos karjeros dienos.
Sveikatos stiprinimo,
Parengtas ir įgyvendintas
renginių ir užsiėmimų
sveikatingumo projektas.
organizavimas.
Organizuoti sveikatinimo
renginiai, akcijos ir užsiėmimai.
Žalingų įpročių, patyčių
ir smurto prevencija.

Surengtos 2–3 akcijos, 2–3
paskaitos prevencine tema.
Vedamos klasių valandėlės.

Dalykų mokytojai

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Metodinė taryba
Dalykų mokytojai
Projektų vadovai
Mokytojai
Gimnazijos
administracija
Dalykų mokytojai
Mokytojai
Pagalbos mokiniui
specialistai

Ugdymo karjerai
mokytojai
Klasių vadovai
Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
Projekto vadovai
Klasių vadovai
Kūno kultūros
mokytojai.
Klasių vadovai
Pagalbos mokiniui
specialistai

1.15.

Apklausos ir tyrimai
Gimnazijos
bendruomenės nariams.

Atlikti 5–6 apklausas bei tyrimus
mokinių ir bendruomenės narių
pamokos kokybei, įsivertinimui,
pirmų klasių mokinių
adaptacijai, gimnazijos
mikroklimatui bei gimnazijos
veiklai vertinti.

Mokinių taryba
Pagalbos mokiniui
specialistai,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

II. Modernios ir saugios ugdymo (si) aplinkos kūrimas
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Viešųjų erdvių stebėjimo
sistema.
Modernių, edukacinių
aplinkų kūrimas.
Foto-video archyvo
sudarymas.
Savitos Gimnazijos
kultūros puoselėjimas.

2.5.

Viešųjų erdvių
apipavidalinimas
mokinių darbais.

2.6.

Naujų ryšių užmezgimas
su regiono, respublikos
ir užsienio švietimo
įstaigomis.
Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
mokinių tėvais.

2.7.

2.8.

2.9 .

Bendradarbiavimas su
Kazlų Rūdos miesto
įstaigomis, įmonėmis,
organizacijomis.
Veiklos viešinimas
spaudoje ir internetinėse
svetainėse.

Įrengtos papildomos stebėjimo
kameros.
Per metus įrengtos dvi naujos
edukacinės erdvės. Viena iš jų
gimnazijos kieme.
Suarchyvuota foto ir video
medžiaga.
Paminėtos visos valstybinės ir
tautinės šventės.
Suorganizuotas gimnazijoje
vykdomos projektinės veiklos ir
neformaliojo švietimo
pristatymas.
Surengtas kalėdinis koncertas
miesto visuomenei ir gimnazijos
bendruomenei.
Surengtos 2–3 mokinių kūrybinių
darbų parodos. Interjeras
papuoštas naujais mokinių
kūriniais.
Sudarytos naujos
bendradarbiavimo sutartys.

Kompiuterininkas

Suorganizuoti du seminarai
mokinių tėvams.
Suorganizuoti du susitikimai su
1–4 gimnazijos klasių mokinių
tėvais. Pravesti trišaliai pokalbiai,
kuriuose dalyvavo 80 procentų
mokinių tėvų.
Surengtas busimų pirmų klasių
mokinių, jų tėvų ir mokytojų
susitikimas.
Vyko atvirų durų dienos tėvams.
Įgyvendintos bendros veiklos,
renginiai, akcijos, idėjos.
Dalyvavimas Kazlų Rūdos miesto
renginiuose.
Sistemingai teikiama informaciją
apie gimnazijos veiklą ir
pasiekimus.

Gimnazijos
administracija
Klasių vadovai
Švietimo pagalbos
specialistai

Gimnazijos
administracija ir
darbuotojai
Mokytojų darbo grupė
Gimnazijos
administracija
Projektų ir būrelių
vadovai

Dailės ir technologijų
mokytojai

Gimnazijos
administracija

Gimnazijos
bendruomenės nariai
Bendruomenės nariai

Rodikliai:
1. 95 proc. įgyvendintas veiklos planas.
2. 75 proc. gimnazijos bendruomenės narių įvardija, kad juos tenkina gimnazijoje
organizuojama veikla.
3. 95 proc. mokinių įvardija sėkmingą adaptaciją.
4. 2–3 proc. padidėja labai gerai besimokančių mokinių skaičius.
5. 10 procentų pagerėja mokinių lankomumas.
___________________________
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