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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
2020–2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROJI DALIS

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021 m.m. veiklos planas parengtas vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (nauja įstatymo redakcija 2011 m. liepos 1 d.: Nr. XI1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31).
2. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu (planui pritarta Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A3-405, patvirtinta
Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-178).
3. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019-2020 m.m. veiklos planu (patvirtintas Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-205).
4. Prienų r. Jiezno gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita.
Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021 m.m. veiklos planą rengė darbo grupė (2020 m. gegužės
27 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3)-V1-112 „Dėl darbo grupės sudarymo Jiezno gimnazijos 2020–2021
m.m. veiklos planui rengti“):
Neringa Zujienė, direktorė – grupės pirmininkė;
Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
Janina Bartusevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė;
Ramutė Bubnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė;
Justina Jonelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Nijolė Černevičiūtė, rusų kalbos vyr. mokytoja – narė;
Sigita Gavorkienė, tėvų komiteto atstovė – narė;
Laima Šiupšinskienė, tėvų komiteto atstovė – narė;
Erikas Kandrotas, gimnazijos I klasės mokinys, mokinių parlamento atstovas – narys;
Miglė Šimanskaitė, gimnazijos II klasės mokinė, mokinių parlamento atstovė – narė.
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ
1. Trumpa informacija apie Gimnaziją.
Jiezno gimnazija (toliau – Gimnazija) 2019–2020 mokslo metus pradėjo turėdama 221 ugdytinį.
Ugdytinių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis nepasikeitė: 166 mokiniai (12 klasių komplektų), 16 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo grupė), 39 Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 grupės).
Gimnazijoje ugdytinių skaičius kasmet mažėja (žr. 1 pav.). Paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis
ugdytinių skaičius gruodžio 31 d. duomenimis.
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1 pav. Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus palyginimas pagal metus

Gimnazijoje beveik neliko mokinių iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro: mokosi tik 2.
Beveik trečdaliui ugdytinių skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 57 (31,32%) mokiniams) (2016–
2017 m.m. buvo skirta 80 (31,5%) mokinių, 2017–2018 m.m. – 60 (28,7%), 2018–2019 m.m. – 67
(32,06%)) mokinių. Nežymiai mažėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis (2018–2019 m. m.
šie mokiniai sudarė 10,88 proc., 2019–2020 m. m. – 9,04 proc.): pagal pritaikytas programas gimnazijoje
mokosi 11 mokinių, pagal individualizuotas programas – 4 mokiniai. Lyginant su ankstesniais mokslo
metais, išlieka panašus pavežamų mokinių skaičius – 85 (2015 m. pavežami buvo 134 ugdytiniai; 2016
m. – 111 ugdytinių; 2017 m. – 92 ugdytiniai, 2018 – 83 ugdytiniai). Gimnazijoje veikia 1 pailgintos
mokymosi dienos grupė, kurią lanko 29 pradinių klasių mokiniai. Dirba 58 darbuotojai (2 mažiau nei
prieš metus), iš kurių 36 mokytojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos
vadovai, vyr. buhalterė bei 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 54,16 etato
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(vidutiniškai po 0,93 etato vienam darbuotojui): apskaičiuota 20,36 etato mokytojams bendrajame ugdyme ir dar 33,8 etatinių pareigybių yra patvirtinusi Prienų rajono savivaldybės taryba.
2. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai.
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo analizė pateikiama pagal 2018–2019 m. m. (2018-12-09) ir
2019–2020 m. m. (2019-09-10) atlikto plačiojo įsivertinimo duomenis. Galima pastebėti, kad visos sritys
vertinamos geriau nei prieš metus. Išanalizavus duomenis pagal 4 sritis, matome, kad prieš metus stipriausiai įvertintos srities matavimas 3. Ugdymo(-si) aplinkos dar šiek tiek stiprėja: 2017 m. – 62%, 2018
m. – 83,3%, 2019 m. – 88,9%. Panašūs yra ir dar dviejų sričių vertinimai: 1.Rezultatai (2017 m. – 78%,
2018 m. –79,7%, 2019 m. – 88,36%), 4. Lyderystė ir vadyba – 88,1% (2019 m.). Labai neženkliu skirtumu silpniausia liko sritis – 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys – 87,46%.
Aukščiausiai vertinami rodikliai: 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka, 4.1.3. Mokyklos savivalda (prieš
metus buvo vienas silpniausių rodiklių), 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas, 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga ir 2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas.
Žemiausios rodiklių vertės – 2.3.1. Mokymasis (vertė – 3 ), 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
(vertė – 3,2), 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (vertė – 3,2), 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje
(vertė – 3), 4.2.1. Veikimas kartu (vertė – 3). Visų rodiklių vertinimas yra pateikiamas 1 lentelėje, pradedant nuo stipriausiai įvertinto rodiklio ir baigiant silpniausiu.
1 lentelė. Veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių vertės.
Veiklos sritis

4 lygis

3 lygis

2 lygis

Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.)

47%

46%

Mokyklos savivalda (4.1.3.)

26%

66%

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.)

36%

56%

Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2.)

25%

66%

Ugdymo(si) organizavimas (2.2.2.)

34%

56%

Įranga ir priemonės (3.1.1.)

24%

66%

8%

2%

Ugdymo(si) tikslai (2.1.1.)

22%

68%

8%

2%

Vertinimas ugdymui (2.4.1.)

38%

52%

10%

0%

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.)

29%

61%

Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.)

36%

53%

Mokyklos tinklaveika (4.2.3.)

35%

53%

6%
7%
6%
9%
9%

10%
11%
12%

1 lygis
0%
0%
1%
0%
1%

0%
0%
0%
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Kompetencija (4.3.1.)

27%

61%

12%

Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.)

19%

69%

12%

0%

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1.)

26%

61%

13%

0%

Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.)

25%

62%

13%

0%

Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.)

41%

45%

13%

1%

Aplinkų bendrakūra (3.1.3.)

39%

47%

14%

0%

Lyderystė (4.1.2.)

28%

56%

15%

0%

Asmenybės tapsmas (1.1.1.)

25%

60%

Mokinių įsivertinimas (2.4.2.)

25%

60%

15%

0%

Mokymasis (2.3.1.)

16%

69%

15%

0%

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (2.1.2.)

33%

50%

16%

0%

Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2.)

22%

62%

15%

1%

Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2.)

24%

59%

17%

0%

Veikimas kartu (4.2.1.)

17%

66%

17%

0%

15%

0%

0%

Analizuojant Gimnazijos veiklos rodiklių vertinimą išsamiau, galima išskirti aukščiausiais (2 lentelė) ir žemiausiais (3 lentelė) lygiais įvertintus raktinius žodžius.
2 lentelė. Aukščiausios veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių raktinių žodžių vertės.
Raktinis žodis

4 lygis

3 lygis

2 lygis

1 lygis

1. Pagalba mokiniui (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius)

58%

36%

6%

0%

2. Estetiškumas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka)

52%

45%

3%

0%

3. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. Vertinimas ugdymui)

42%

55%

3%

0%

4. Edukacinės išvykos (3.2.1. Mokymasis ne mokykloje)

45%

48%

6%

0%

5. Vertinimo įvairovė (2.4.1. Vertinimas ugdymui)

42%

48%

9%

0%

6. Atskaitomybė (1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga)

36%

58%

6%

0%

7. Planų naudingumas (2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai)

36%

55%

9%

0%

8. Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas)

33%

64%

3%

0%

9. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. Ugdymo(si)
organizavimas)

36%

55%

9%

0%

10. Įvairovė (2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas)

42%

45%

12%

0%
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11. Ergonomiškumas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka)

42%

48%

9%

0%

12. Mokinių darbų demonstravimas (3.1.3. Aplinkų bendrakūra)

39%

52%

9%

0%

13. Vizijos bendrumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai)

35%

55%

10%

0%

14. Veiklos kryptingumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai)

34%

63%

3%

0%

15. Atvirumas (4.2.3. Mokyklos tinklaveika)

41%

44%

16%

0%

16. Reiklumas sau (4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas)

42%

52%

3%

3%

3 lentelė. Žemiausios veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių raktinių žodžių vertės.
Raktinis žodis

4 lygis

3 lygis

2 lygis

1 lygis

1. Kolegialus mokymasis (4.2.1. Veikimas kartu)

13%

66%

22%

0%

2. Visybiškumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)

16%

66%

19%

0%

3. Į(si)traukimas (4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais)

24%

52%

21%

3%

4. Mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. Mokymasis)

18%

61%

21%

3%

5. Optimalumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga)

12%

76%

12%

0%

6. Gabumų ir talentų ugdymas (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius)

31%

41%

25%

3%

7. Savivaldumas mokantis (2.3.1. Mokymasis)

12%

76%

12%

0%

8. Įvairiapusiškumas (3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje)

24%

55%

21%

0%

9. Pasidalyta lyderystė (4.1.2. Lyderystė)

25%

53%

22%

0%

Atlikus rodiklio 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas giluminį vertinimą pagal raktinius žodžius, suformulavome šios srities veiklai tobulinti išvadas bei rekomendacijas (žr. 4 lentelėje).
4 lentelė. Rodiklio 2.3.1. Mokymasis giluminio vertinimo rekomendacijos.
Tobulinamą
veiklą atitinkantis rodiklis
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai
ir mokinių skatinimas.

Tyrimo grupė

Vertinamo rodiklio
raktinis žodis

Danutė Acuvienė
Birutė. Dičkuvienė
Ramunė Plentienė
Rasa Valatkaitė
Vilma Mekionytė
Sigitas Žalys

Tikėjimas
galiomis

mokinio

Daiva Krūvelienė
Nijolė Aleškevičienė
Laimutė Grigaliūnienė
Daiva Buzienė
Genovaitė Strazdaitė

Mokymosi
mas

džiaugs-

Rekomendacijos

• Sistemingai (2 kartus per metus) visose klasėse
pildyti asmens pažangos lapus;
• Tobulinti numatytus kokybiškos pamokos kriterijus: mokinių įtraukimą į asmeninių ugdymosi
tikslų kėlimą, įvairių mokymo(si) strategijų pamokose taikymą, individualios pažangos matavimą,
mokymosi patirties refleksiją.
2 – 4 % pamokų vesti netradicinėse erdvėse ir jas
fiksuoti registre ,,Mokymasis be sienų“
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Aldona Talačkienė
Roma Kandrotienė
Neringa Bisikirskienė
Vilius Žiūkas
Audronė Jusienė
Zita Zencevičienė
Nijolė Kuliešienė
Nijolė Černevičiūtė

Mokymosi įprasminimas

Gerinti mokinių rezultatus organizuojant patyriminį mokymą(si) (projektas ,,Kokybės krepšelis“).

3. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas.
Prienų r. Jiezno gimnazijos strateginiu laikotarpiu siekiama 3 strateginių tikslų įgyvendinimo:
1. Užtikrinti saugios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos tvarumą, kuri tenkintų Gimnazijos
bendruomenės poreikius.
2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, kuriant savitą veiklos ritmą.
3. Keisti pedagogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant dalijimąsi intelektualiniais
resursais bei patirtimi.
Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano tarpinis rodiklių vertinimas buvo
atliekamas nuo 2020 m. sausio 2 d. Tai atliko 10 darbo grupių, dirbusių pagal strateginius prioritetus (5
lentelė). Matavimo apibendrintos išvados pristatytos 2020 m. vasario mėnesį Mokytojų tarybos posėdyje.
5 lentelė. 2019–2021 m. strateginiai prioritetai.
Grupė
1 grupė
2 grupė
3 grupė
4 grupė
5 grupė

6 grupė
7 grupė
8 grupė
9 grupė
10
grupė

Prioritetai
A. Bendruomenės santykiai keičiantys
Gimnazijos vidaus gyvenimo kultūrą
A. Mokinio ūgtis: savivaldaus, suasmeninto ugdymo diegimas
B. Gabių ir talentingų mokinių ugdymosi
reikmės
B. Socialinio emocinio ugdymo integravimas
C. Pageidaujamo elgesio skatinimas,
tvarkos ir drausmės reikalavimų paveikumas
C. Tėvų informavimo ir švietimo sistemos atnaujinimas
C. Priemonių planas rezultatams gerinti:
sistemos efektyvumo stebėsenos kūrimas
C. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka ir
tinklaveika
D. Kvalifikacijos tobulinimas socialinių
ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje
D. Veiksminga veikla įvairiose darbo
grupėse

Grupės sudėtis
Ramunė Plentienė – vadovė
Nariai: Vitalija Rūdienė, Saulius Šimanskas, Zita Zencevičienė
Laimutė Grigaliūnienė – vadovė
Nariai: Vilius Žiūkas, Birutė Dičkuvienė, Genovaitė Strazdaitė
Dalia Mazuronienė – vadovė
Nariai: Nijolė Kuliešienė, Nijolė Aleškevičienė, Živilė Valatkienė
Evelina Tiščenkienė – vadovė
Nariai: Irena Skulščienė, Sigitas Žalys, Antanas Romas Stabingis
Neringa Bisikirskienė – vadovė
Nariai: Janina Bartusevičienė, Daiva Krūvelienė, Audronė Jusienė
Roma Kandrotienė – vadovė
Nariai: Gina Liukaitienė, Justina Jonelienė, Povilas Veteris
Vilma Mekionytė – vadovė
Nariai: Ramutė Bubnienė, Laimutė Daunorienė, Vita Jančiauskienė
Danutė Acuvienė – vadovė
Nariai: Daiva Buzienė, Nijolė Černevičiūtė, Jolita Stačiokaitė
Rasa Valatkaitė – vadovė
Nariai: Daiva Grabauskienė, Biruta Šalčiuvienė, Alvyra Lisauskienė
Laima Arbačiauskienė – vadovė
Nariai: Aldona Talačkienė, Danutė Švedienė, Vilija Kasteckaja
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Džiugu, kad tėvai Gimnaziją kai kuriais aspektais vertina itin palankiai: vertinimo verčių teiginius pateikiame 6 lentelėje (apklausos imtis – 99 visiškai atsakyti klausimynai).
6 lentelė. Tėvų apklausos vertės.
Teiginys
1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant
2. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas
kitam
3. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime
4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes
5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu

2018
3,2

Vertinimo vidurkis
2019
2020
3,3
3,4

3,3

3,4

3,6

3,3
3,2

3,4
3,3

3,5
3,4

2,9

2,9

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė
7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė
8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais
9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir prasminga
10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi
galimybę
11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus

3,3

3,4

3,1 (visiškai sutinka 38%)
3,5

3,1

3,1

3,3

3,1

3,4

3,5

3,0

3,1

3,4

2,9

3,0

2,5

2,8

12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus
13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi

3,0
2,8

3,4
3,2

-

2,9

3,2 (visiškai sutinka 34%)
2,9 (visiškai sutinka 36%)
3,4
3,2 (visiškai sutinka 36%)
-

-

2,7

-

-

2,5

-

-

3,2

-

-

2,7

-

14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba,
noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas
15. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją
kalbą
16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose
17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą
18. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma
kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir
lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos
anketos 2016–2017 m.m., 2017–2018 m.m. ir 2018–2019 m.m.
Analizuojant atliktos mokinių apklausos rezultatus (7 lentelė) ir matant gerėjantį teiginių vertinimą, darytina prielaida, kad praėjusių mokslo metų pasirinktos veiklos tobulinimo kryptys pasiteisino,
atitiko mokinių poreikius (imtis – 105 visiškai atsakyti klausimynai).
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7 lentelė. Mokinių apklausos vertės.
Teiginys
1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius
2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems
3. Man yra svarbu mokytis
4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir
karjeros galimybes
5. Į mokyklą einu su džiaugsmu

Vertinimo vidurkis
2018
2019
2020
3,0
3,1
3,2
3,2
3,3
3,4
3,5
3,4
3,5
3,1
3,0
3,2
2,7

2,5

6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau
7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė
8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai
9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla

3,2
3,1

3,3
3,2

2,6 (visiškai sutinka
17%)
3,5
3,3

3,0

3,0

3,2

2,9

2,8

10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti

3,1

3,0

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis

2,7

2,8

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės
13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti
14. Jei per kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokas
būtų mokoma(si) užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į
tokias pamokas
15. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą
16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik
popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose
17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą
18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma
kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių
kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)

2,8
2,7

2,8
2,6

3,0 (visiškai sutinka
30%)
3,0 (visiškai sutinka
30%)
2,8 (visiškai sutinka
26%)
3,1
2,9

-

2,6

-

-

2,9
2,5

-

-

2,9

-

-

3,1

-

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos
anketos 2016–2017 m.m., 2017–2018 m.m. ir 2018–2019 m.m.
2019 m. biudžeto planas įvykdytas. Gimnazijos biudžetą sudarė 776229 Eur. Iš jų gimnazijos darbo
užmokesčio lėšos buvo 634700 Eur, mokymo lėšos – 437300 Eur, savivaldybės – 204000 Eur. Socialinio
draudimo įmokos sudarė 10100 Eur, prekėms ir paslaugoms buvo panaudota 109552 Eur. Iš jų mitybai –
16460 Eur, medikamentams – 175 Eur, ryšių paslaugoms – 897 Eur, transporto išlaikymui – 16500 Eur,
aprangai ir patalynei – 276 Eur, komunalinėms paslaugoms – 54700 Eur, kitoms paslaugos ir kitoms pre8

kėms – 13778 Eur, socialinei paramai pinigais – 20477 Eur, ilgalaikio turto įsigijimui – 1995 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 1763 Eur, informacinėms technologijoms – 3687 Eur, reprezentacinės išlaidos – 107
Eur, darbdavių soc. paramai – 1400 Eur.
Už suteiktas švietimo įstaigos paslaugas 2019 m. surinkta 17528 Eur. 2019 m. buvo nupirkta
mokymo priemonių už 3775 Eur ir vadovėlių už 756 Eur. Per 2019 m. gauta 88 Eur parama iš juridinių
asmenų (UAB „Euro automatai“).
Be finansavimo iš biudžeto gimnazijoje inicijuojamas bendruomenės narių 2% GPM paramos
lėšų, kaip papildomų lėšų Gimnazijos veiklai vykdyti, pritraukimas. Surenkama gyventojų pajamų mokesčio suma, nepaisant Gimnazijos bendruomenės mažėjimo, mažai kinta: per 2015 m. tokių lėšų gauta
538 Eur, per 2016 m. – 1046 Eur, per 2017 m. – 1076 Eur, per 2018 m. – 840,39 Eur., per 2019 m. 989,07 Eur. Apie paramos panaudojimą teikiama vieša informacija http://jieznogimnazija.lt/2-procgpm/.
Mokytojos R. Bubnienės iniciatyva gauta parama iš Švedijos LIONS klubo (kalėdinės dovanėlės
ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, šiek tiek baldų, dažų).
Visuose kabinetuose, kuriuose vyksta pamokos (išskyrus technologijų, medžio apdirbimo kab.)
yra kompiuteriai ir multimedijos įrenginiai. Apie 80% kompiuterių yra geros būklės.
Per 2019 metus Gimnazijoje darbštaus ūkinio personalo pastangomis atnaujinta aktų salę (perdažytos salės sienos, nušlifuotos jos grindys), atliktas antro aukšto koridoriaus kosmetinis remontas.
2019–2020 m.m. Gimnazija buvo išsikėlusi šiuos tikslus:
1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi
praktikas. Pirmam tikslui siekti išsikelti keturi uždaviniai.
1.1. Kurti ir išbandyti naują ugdymo turinį. Pirmasis uždavinys integravo šešias priemones. Pradinio ugdymo mokytojos, bendradarbiaudamos su kompiuterijos mokytoja metodininke Laima Arbačiauskiene bei informacinių technologijų administratoriumi Mariumi Valečka, įsitraukusios į pradinio
ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklas pagal pasirengtą planą. Sukurtais ir išbandytais integruoto informatikos mokymo veiklų pavyzdžiais projekto komanda dalijasi Gimnazijos svetainėje (http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/). Pagal valstybės turto panaudos sutartį
(projektas „Informatika pradiniame ugdyme“) Nacionalinė švietimo agentūra Gimnazijai, kaip projekto
dalyvei, skyrė 2 didesnio ryškumo projektorius (PJ2), 11 planšetinių kompiuterių (1981,65 Eur) pradinio
ugdymo koncentro mokiniams.
Kita Gimnazijos komanda (Neringa Zujienė, Vilma Mekionytė, Vita Jančiauskienė), bendradarbiaudami su UPC, mokslininkų bei praktikų grupe, dalyvauja „Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms“ programoje. 2018–2019 mokslo metais programa buvo išbandoma tik Gimnazijos 5 klasėje, 2019–
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2020 mokslo metais fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojos metodininkės Vilmos Mekionytės programa
buvo išbandoma 5 ir 6 kl. Gimnazijos interneto svetainėje buvo sukurtas projekto skirtukas
(http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/), kuriame dalinamasi sėkmingų veiklų
pavyzdžiais.
Gimnazijoje suaktyvintas platesnis ir gilesnis STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) ugdymas, STEAM veiklos pradėtos
nuosekliai įgyvendinti pasirengus veiksmų planą (patvirtintas kaip Jiezno gimnazijos Veiklos plano
2019–2020 m.m. priedas). Plano įgyvendinimui suburta STEAM komanda. Dalyvavimo STEAM tikslas:
bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio mokymosi būdus, gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. 2020 m. sausio mėn. buvo parengta 2019 m. Prienų
r. Jiezno gimnazijos STEAM veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita. Po jos pateikimo Nacionalinė švietimo agentūra vertino atliktas veiklas ir priėmė sprendimą: Jiezno gimnazija buvo patvirtinta visaverte
STEAM tinklo nare (http://jieznogimnazija.lt/stem/).
Gimnazijoje tęsiamas ilgalaikis gamtamokslinio ugdymo projekto pradinio ugdymo programoje
,,Mūsų atradimai“ vykdymas. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. įgyvendinta 90 proc. suplanuotų plano veiklų.
Susitarta dėl vienos neįgyvendintos veiklos formos: nutarta Jaunojo mokslininko užrašinę pildyti Gimnazijos svetainėje (vesti vykdytų projekto veiklų metraštį) – http://jieznogimnazija.lt/musu-atradimai/. Parengtas ir 2019 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3.)-V1-262 patvirtintas projekto
aprašas, suplanuotas projekto ilgalaikis įgyvendinimas iki 2021 m. birželio mėn. Projektas ilgalaikis, tad
jo veiklos planas bus įgyvendinamas ir ateinančius mokslo metams.
2019 m. spalio 28 d. Gimnazijoje vyko praktinis užsiėmimas mokytojams ,,Vizualizacijos metodai ir jų taikymas“. Psichologė E. Tiščenkienė ir tikybos vyr. mokytoja I. Skulščienė pristatė grafinio
vizualizavimo būdus, kuriuos galima taikyti pamokų metu.
2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.(1.3.)- V1-210 atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo
skyriaus metodinės grupės nuostatai. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės grupės susirinkime numatyta ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo programą parengti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas, tačiau pirmos keturios uždavinio priemones planuojame
tęsti ir ateinančiais metais, nes Gimnazija pasirinko STEAM dalykų patrauklumo didinimo kryptį ir siekia įsitvirtinti STEAM tinkle. Bus siekiama aktyviai dalyvauti ieškant inovatyvių metodų, o taikant juos
ir organizuojant patyriminį mokymą(si), tikimasi pagerinti ir mokinių mokymosi rezultatus.
1.2. Gerinti mokinių ugdymo(si) ir lankomumo rezultatų analizavimą ir panaudojimą. Antrasis
uždavinys integravo keturias priemones. Šiais mokslo metais buvo organizuoti tik bandomieji egzaminus, diagnostiniai darbai neorganizuoti dėl karantino. Metodinių grupių protokoluose nepavyko aptikti
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ankstesnių metų palyginamosios rezultatų analizės ir analizės pagal atskiras veiklos sritis bei kognityvinių gebėjimų grupes, tačiau 2019 m. spalio 22 Mokytojų taryboje svarstytas klausimas „Dėl mokinių
rezultatų gerinimo plano rengimo, atsižvelgiant į NMPP, PUPP ir BE rezultatus“. Rezultatų gerinimo
priemonių efektyvumas aptartas 2020 m. vasario 4 d. Mokytojų tarybos posėdyje, išryškinant rezultatų
gerinimo strategiją trimis kryptimis: pamokų lankomumo gerinimas, mokinių kognityviniai ir akademiniai pasiekimai ir mokytojų meistriškumas. Po posėdžio planas papildytas individualiu kiekvieno mokytojo pasiekimų gerinimo planu, kurio rezultatų analizė bus panaudota rengiant ilgalaikius planus. Vienai iš trijų rezultatų gerinimo strateginių krypčių Gimnazijoje skiriama itin daug laiko ir energijos: pamokų lankomumo gerinimui vykdomas ilgalaikis projektas ,,Pagauk pamoką“. Projekto valdymo komanda reguliariai atliko mokinių pamokų nelankymo rodiklių stebėseną, analizavo nelankymo priežastis
bei priėmė susitarimus dėl konkrečių veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į pamokas ir sėkmingai mokytis, juos įgyvendino. Vis tik lyginti 2018–2019 ir 2019–2020 m.m. metinius pamokų lankomumo rezultatus dėl nuotolinio mokymo organizavimo netikslinga, nes negalima jų pagrįsti objektyviais duomenimis. Suprantama, kad duomenų netikslumas ,,diktuoja“ sprendimą neskelbti jų Gimnazijos svetainėje.
Suprantama, kad šios krypties yra būtinas ir tolesnis nuoseklus prevencinis darbas.
Gimnazijoje yra vedamas ,,Mokymosi be sienų“ registras, yra susitarta, kaip dažnai vyksta mokymasis kitose edukacinėse erdvėse (susitarimas: 2-4% visų savo pamokų kiekvienas mokytojas naudoja
kitas ugdymosi erdves pamokų ir renginių metu). Tačiau į susitarimo įgyvendinimą mokytojai įsitraukia
netolygiai ar nenuosekliai: per 2019 m. užfiksuota 19 pamokų kitose erdvėse (apie 0,2% vestų visų gimnazijos pamokų užfiksuota ne klasės aplinkoje). Džiugina, kad 67% mokytojų vedė integruotas pamokas
(pravestos 32 integruotos pamokos). Vis tik susidariusios karantino situacijos inspiravo iššūkį mokymąsi
be sienų išplėsti į mokymą(si) virtualiose aplinkose. Gimnazijos pedagogai puikiai išnaudojo virtualių
ugdymo(si) aplinkų teikiamas galimybes tiek planuojant, tiek organizuojant ar reflektuojant ugdymo(si)
procesą.
Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Uždavinys ateinantiems mokslo metams numatytas kaip tęstinis. Tą įgalins daryti tiksliai suplanuotos veiklos bei kokybiniai, kiekybiniai rodikliai Veiklos tobulinimo plane (projektas „Kokybės krepšelis“).
1.3. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Šiais metais asmeninės pažangos premija 2019
m. rugsėjo 2 d. įteikta gimnazijos II klasės mokiniui Liucijui Taraškevičiui ir gimnazijos IV kl. mokinei
Marijai Alubauskaitei. Mažai kinta mokinių, darančių individualią pažangą, skaičius (2 pav.). 3 pav.
pateikiami visų klasių mokymosi vidurkiai. Sėkmingai organizuotos kitos šio uždavinio priemonės. Organizuoti toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai. Jų metu
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buvo priimti konkretūs susitarimai, padedantys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą per pamoką, efektyviai sprendžiamos socialumo problemos. Klasių pažangumo ir lankomumo rodikliai periodiškai analizuojami klasių auklėtojų metodinėje grupėje, lankomumo rodikliai skelbiami gimnazijos skelbimų
lentoje. Šios priemonės per metodinių grupių susirinkimus įvardijamos efekyviomis priemonėmis, kurios
padeda veikiant pedagogams kartu ieškoti įvairių mokymosi problemų sprendimų. Tačiau klasių vidurkiai ir pažangos rodikliai skirtingi (žr.3 ir 4 paveikslėliai) ir neatitinka lūkesčių. Pažangos rodikliai matuoti pagal konkrečios klasės praėjusių dvejų metų rezultatus.
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2 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokinių individuali pažanga pagal metus.
Bendras metinis vidurkis
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Vidurkis

3 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokymosi vidurkiai
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Klasių pažangos rodikliai
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4 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių pažanga pagal metus
Buvo vykdytas projektas ,,Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“. Pamokos studijos metodu buvo vedamos ir aptartos 4 pamokos. Išbandžius pamokose
naujus ugdymo(si) metodus, lyginant 2018–2019 m.m. ir 2019–2020 m.m., apie 16% 7 klasės mokinių
padarė asmeninę pažangą ir 3,83% (0,23 balo) pagerėjo klasės anglų kalbos vidurkis bei apie 30%
gimnazijos II klasės mokinių pagerino asmeninę pažangą ir 3,1% (0,21 balo) pagerėjo klasės anglų kalbos vidurkis.
Buvo tęsiamas rekordų fiksavimas pagal parengtas Prienų r. Jiezno gimnazijos bendruomenės
rekordų registravimo taisykles. Per metus užfiksuotas vienas naujas rekordas – sėdėjimas ant įsivaizduojamos kėdės. Pakartotas mergaičių tritaškių mėtymo rekordas, o pagerinti 2 rekordai: berniukų tritaškių
mėtymo ir mergaičių baudų mėtymo rekordai.
Džiugu, kad šiais metais bus tęsiamas vardinės mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos teikimas: paraiškas stipendijai gauti užpildė 3 abiturientės.
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Išvados: Beveik visų uždavinio priemonių pasiektas laukiamas rezultatas, tačiau per projekto
„Kokybės krepšelis“ veiklas asmeninė mokinio pažanga, tikimasi, taps pritaikytų efektyvių

ugdymo

kokybės gerinimo priemonių rezultatu.
1.4. (At)pažinti mokinių ugdymosi poreikius, sistemingai juos analizuoti ir teikti savalaikę pagalbą mokantis. Nuosekliai (5 diskusijos per metus) per visus metus įgyvendinti mokymosi socialumo
susitarimai: buvo parengtas grupinių diskusijų temų sąrašas 5-8 ir gimnazijos I-IV klasių mokiniams ir
kiekvienas mokinys atstovavo savo klasę pasirinktoje pagal aktualumą bent vienoje diskusijoje.
Nors pritrūko laiko pakoreguoti Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus pagalbos mokiniui klausimu, sėkmingai vyko mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas. Dažniausiai pagalbos specialistui ugdymosi procese pavykdavo suteikti mokiniui reikiamą pagalbą, o nuo
mokslo metų pradžios iki kalendorinių metų pabaigos tik 4 kartus mokiniams buvo būtinybė pakeisti
ugdymosi aplinką (3 kartus buvo su mokytojo skirta užduotimi). 48,5 proc. mokinių suvokia, pripažįsta
ir stengiasi patys spręsti mokymosi problemas.
Mokinių savivaldumo pamokoje stiprinimui labai prisidėjo ir atsiradusi būtinybė ugdymą(si) organizuoti per nuotolį. Vertėtų savivaldumą stiprinti mokant mokinius formuluoti konkrečius mokymosi
tikslus, uždavinius (42 proc. stebėtų pamokų mokiniai įtraukiami į pamokos uždavinio formulavimą).
Mokslo metų pabaigoje vykdytas projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas”: mokytojai dalykininkai, pagalbos mokiniui specialistai ir 4 klasės mokytoja, siekdami lengvinti mokinių adaptaciją 5 klasėje,
pagal parengtą planą vedė pamokas ir veiklas 4 klasėje nuotoliniu būdu.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas.
2 tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių
savivaldos formas. Antram tikslui siekti išsikelti penki uždaviniai.
2.1. Tęsti socialinių įgūdžių ugdymo, prevencijos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei kt. programų
vykdymą. Pirmasis uždavinys integravo keturias priemones. Kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru
buvo tęsiamas Erasmus+ KA3 programos projekto „Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose“ vykdymas. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) plėtros komanda koordinavo visose klasėse projekto vykdomas veiklas
(klasių auklėtojai įgyvendino apie 47% suplanuotų veiklų; susitarimas: įgyvendinti ne mažiau kaip 70%
planuotų veiklų). Neatliktas suplanuotas 4-8, gimnazijos I-IV klasėse mikroklimato tyrimas apie socialinių emocinių įgūdžių ugdymo poveikį. 81% pedagoginių darbuotojų (susitarimas: ne mažiau kaip 50%)
tobulino kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje ir gavo per 2019 metus bent 8 val. pažymėjimus. Projektas 2019 m. pabaigoje užbaigtas.
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Sėkmingai buvo tęsiama Olweus patyčių prevencijos programos diegimas: buvo diegiama
Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Džiugu, kad įgyvendinant programą Gimnazijoje ne tik laikomasi visų programos standarto ir Kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimų, bet ir
ženkliai pagerino patyčių masto rezultatus: 2017 m. – 19,3 proc., 2018 m. – 13,8 proc.,2019 m. – 4,8
proc. Tikimasis, kad ateinančiais metais sėkmingai Gimnazijai pavyks būti sertifikuotai ir gauti Olweus
mokyklos vardą.
Bendradarbiaujant su VŠĮ „Sveikatai palankus“, Gimnazijoje buvo Įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“. Projekte priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1-8 ir gimnazijos I-II klasių mokiniai mokėsi valdyti emocijas, jas atpažinti
santykyje su mityba, ugdėsi valgymo kultūrą, etiketą, analizavo maisto produktus, gamino sveikatai palankius patiekalus, mokėsi pamėgti naujus skonius.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. Viena uždavinio priemonė – Olweus programos kokybės
užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimas – nėra baigtinė. Ji pagal programos standartą bus tęsiama.
2.2. Organizuoti pedagogų profesinį dialogą ieškant veiklų bei formų įvairovės. Antrasis uždavinys integravo net devynias priemones.
2019 m. mokytojams buvo suorganizuotos 2 kultūrinės išvykos į Alytų (2019-09-30), Prienų
krašto muziejų ir Birštono apžvalgos bokštą (2019-10-04). 2020 m. sausio 10 d. buvo suorganizuota
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės kvalifikacinė išvyka į Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą.
Gimnazijoje sėkmingai buvo suorganizuota praktinė konferencija ,,Etnokultūra. Senieji amatai
karjeros ugdymui“, apie 20% mokytojų įsitraukė į jos organizavimo veiklas, kolegiškai bendradarbiavo.
7 Gimnazijos mokytojai konferencijoje buvo pranešėjais (parengti ir pristatyti 5 pranešimai).
2019 m. gruodžio mėnesį organizuotas renginys ,,Baltas rytmetys", kuriame dalyvavo 59,65 proc.
darbuotojų, o 2020 m. sausio mėn. mokytoja J. Stačiokaitė organizavo renginį „Patirties mainai“. Planuotas renginys pavasarį nebuvo organizuotas dėl karantino.
Gimnazijoje atlikta planuota mokytojų apklausa apie mokyklos mikroklimatą (IQES M02 instrumentas). Jos rezultatai pristatyti 2020 m. sausio 16 d. Mokytojų tarybos posėdyje. Dėl mokytojų kolektyvo mikroklimato gerinimo priimti susitarimai.
Keletui uždavinio priemonių įgyvendinimui pritrūko laiko ar iniciatyvų. Sunkiai sekėsi mokytis
kolegialaus grįžtamojo ryšio darbo metodo ir jį išbandyti. Nors ir buvo klausytas pasidalinimas patirtimi
apie kolegialaus grįžtamojo ryšio metodus ir instrumentus, priimti susitarimai dėl išbandymo priešmokyklinio ir pradinių klasių mokytojų metodinėje grupėje, susitarimams įgyvendinti sutrukdė karantinas.
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Buvo sudaryta darbo grupė Prienų r. Jiezno gimnazijos pedagogų etikos kodekso projektui rengti,
2020 m. birželio mėnesį atnaujinta grupės sudėtis ir priimtas sprendimas nukelti projekto rengimą į kitus
mokslo metus.
Buvo pradėta įgyvendinti priemonę – vykdyti projektą „Kviečiu į pamoką“. Tačiau susitarimams
įgyvendinti sutrukdė karantinas: pravesta tik 4 atviros pamokos. Priemonė nukeliama kitiems mokslo
metams.
Tęsti metodinės veiklos organizavimo tradiciją Gimnazijoje – organizuoti mokytojų konferenciją
„Augu ir auginu: vizualizacijos metodų taikymas“ – taip pat sutrukdė karantinas. Susitarta priemonę
vykdyti ir pasidalinti kokybiško ugdymo(si) idėjomis bei sėkmės istorijomis po mokytojų kasmetinių
atostogų.
Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Uždavinio neįgyvendintos priemonės (Jiezno
gimnazijos pedagogų etikos kodekso rengimas, projekto „Kviečiu į pamoką“ vykdymas) bus planuojamos kitų metų veiklose.
2.3. Įtraukti mokinius į dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si). Trečiasis uždavinys integravo šešias
priemones. Dažnoje veikloje ar renginyje buvo akcentuojamas Gimnazijos vertybių puoselėjimas. Nors
83,3% mokytojų žino visas vertybes, 20% darbuotojų žino bent vieną vertybę, tačiau mažai vertybių žino
mokiniai, tik epizodiškai jų raišką galima matyti veikloje, todėl vertybių akcentavimą būtina tęsti. Švęstas Gimnazijos 14-asis gimtadienis. Į šventę atvyko mokinių komanda iš Alytaus r. Butrimonių gimnazijos, 2 komandos Iš Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos ir komanda iš Prienų r. Stakliškių gimnazijos.
Protų mūšyje dalyvavo 4 mūsų Gimnazijos mokinių komanda ir 1 tėvų komanda. Ypatingai džiaugėmės
mūsų buvusio mokinio, Lietuvos universitetų konferencijos Prezidento, KTU Rektoriaus, „Santakos slėnio“ Prezidento Eugenijaus Valatkos apsilankymu.
Tarp mokytojų daugiau diskutuota ir daugiau buvo skatinami mokiniai konsultantai už mokymosi
pagalbos teikimą kitiems mokiniams pagal mokinių ir mokytojų susitarimus.
Nepavyko dėl karantino suorganizuoti ugdymo karjerai savaitės. Pasikeitus reglamentavimui dėl
pilietinės socialinės veiklos, neaktualia tapo priemonė skatinami mokinius, atlikusius daugiausiai socialinės veiklos.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. Tačiau dėl dialogiško, tyrinėjančio mokinius ugdymo(si)
aktualumo ir būtinybės pasirinkus STEAM veiklų stiprinimo kryptį Gimnazijoje, priimti susitarimai tyrinėjimo, eksperimentavimo krypčiai skirti ypatingą dėmesį, išnaudojant ugdymo plano galimybes.
2.4. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį Gimnazijos gyvenime. Pasikeitė mokinių savivaldą
kuruojantis asmenuo: mokinių parlamentui kuravo R.Valatkaitė ir E. Tiščenkienė. Parengta kandidato į
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Mokinių parlamentą atmintinė. Mokinių parlamentas buvo renkamas demokratinių rinkimų būdu: seniūnų taryba, kurią sudaro klasių delegatai, įvairūs būreliai bei iniciatyvūs pavieniai asmenys. Mokinių
parlamento veiklos viešinimo stiprinimui Gimnazijos interneto svetainėje sukurtas skirtukas, tačiau nei
čia, nei skirtame stende veiklos viešinimas nevykdytas.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. Tačiau išlieka mokinių parlamento narių iniciatyvumo
stokos problema.
2.5. Skatinti tėvų bendradarbiavimą ir dalyvavimą mokyklos gyvenime. Gimnazijos tėvų veiklos
pagal tėvų komiteto veiklos planą vykdomos nuosekliai, apie 58% tėvų įsitraukė į jas. Per mokslo metus
buvo organizuotas bent vienas tėvų švietimui skirtas užsiėmimas (atskirai kiekvienoje klasėje). Visų pradinių klasių auklėtojai vykdo refleksinius ugdytinių (jų tėvų) pokalbius du kartus į metus. 5-8 kl. ir I, III
kl. auklėtojai refleksinius pokalbius vykdo su 60 procentų mokinių (esant poreikiui ir pasibaigus pusmečiui); II ir IV klasių auklėtojai tai daro apie 70 ir 90 procentų mokinių (esant poreikiui ir du kartus per
metus). Pagal savivaldybėje vykdomą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Gimnazijoje paslaugas
teikė psichologas.
Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas.
Suskaičiavus priemonių įgyvendinimą, galima

Neįgyvendinta (2)

3,8

Įgyvendinta, bet reikia tobulinti (11)

21,15

Įgyvendinta (39)
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5 pav. Jiezno gimnazijos metinių veiklos plano priemonių įgyvendinimas
Mokytojų tarybos nuomone, 2019–2020 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas vertinamas gerai.
4. SSGG analizė (strateginio plano rengimo darbo grupė, atlikdama analizę, įtraukė beveik visus
mokytojus ir Gimnazijos darbuotojus: 2019 m. sausio - vasario mėn. organizavo diskusijas mažesnėmis
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įvairios sudėties grupėmis). Analizė atlikta remiantis plačiojo ir giluminio įsivertinimo duomenimis, įvairiais kitais Gimnazijos turimais duomenimis, (pvz., NMPP, PUPP, brandos egzaminų rezultatais, mokinių pažangumo suvestinėmis, pažymomis ir pan.).
STIPRYBĖS:
1. Individuali apie pusės mokinių pažanga. (1.2.1.).
2. Tradiciniai ir nauji renginiai (2.3.2.).
3. Visuomenės sveikatos centro leidimai – higienos pasai
Gimnazijai ir jos Ikimokykliniam ugdymo skyriui (3.1.2.).
4. Edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra, aprūpinimas IKT
priemonėmis (3.1.1., 3.2.2.).
5. Personalo politika: visi Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai yra savo sričių specialistai, įsteigtas informacinių technologijų sistemų administratoriaus etatas (4.1.1.).
6. Demokratiškas vadovavimas (4.1.1.).
7. Mokyklos tinklaveika (ryšiai su bendruomene) (4.2.3.).
8. Pedagogų kompetencija ir nuolatinis profesinis tobulėjimas
(4.3.1., 4.3.2).

SILPNYBĖS:
1. Daugelis mokinių neturi aiškaus tikslo ir neplanuoja savo karjeros (1.1.1., 2.1.3.).
2. Gabių mokinių atpažinimas ir jų gebėjimų įvertinimas (2.1.3.).
3. Sudėtingas formaliojo ir neformaliojo ugdymo
veiklų tvarkaraščių suderinimas (2.1.2., 2.1.3).
4. Bendruomenės tarpusavio santykiai (2.3.2.,
4.2.1.).
5. Ūkinės dalies veiklos planavimas ir organizavimas (4.1.1.).
6. Per didelis darbuotojų skaičius pagal turimus
etatus (Gimnazija iš viso turi 52,81 etato, o vienam darbuotojui vidutiniškai tenka po 0,88 etato) (4.1.1.).
7. Gimnazijos savivalda (4.1.3.).

GALIMYBĖS:
Projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, diegiant kokybės krepšelį“ (1.2.2.).
Visuomenės informavimas apie ugdymo(si) rezultatus ir
kokybę (1.2.2.).
Ugdymo proceso aprūpinimas moderniomis mokymo priemonėmis (3.1.1.).
Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.).
Tarptautiniai (Erasmus+, eTwinning ir kt.) ir respublikiniai
projektai (4.1.1.).
Bendradarbiavimas STEAM mokyklų tinkle (4.2.3.).
Gimnazijos tinklaveika (UPC, LVJC, VDU, įstaigos, kt.
mokyklos ir kt.) (4.2.3.).
Paramos šeimai centro paslaugos (4.2.3.).

GRĖSMĖS:
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatai pastebimai žemesni už šalies
mokyklų pasiekimų vidurkį (1.2.1.).
Konkurencija tarp mokyklų (1.2.2.).
Socialinė aplinka (2.1.1.).
Nepakankamas finansavimas tenkinti poreikius
(Skyriaus pastatas, tvora) (3.1.2.).
Mažėjantis mokinių skaičius (4.1.1.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.

III. STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti saugios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos tvarumą, kuri tenkintų Gimnazijos bendruomenės poreikius.
2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, kuriant savitą veiklos ritmą.
3. Keisti pedagogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant dalijimąsi intelektualiniais resursais bei patirtimi.
IV. STRATEGINIAI PRIORITETAI 2020–2021 M.M.
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1. Mokinio ūgtis: savivaldaus, suasmeninto ugdymo diegimas (pg. 1.2.1., 1.2.2.).
2. Priemonių planas rezultatams gerinti: efektyvios stebėsenos sistemos kūrimas.
3. Veiksminga įvairių darbo grupių veikla (pg. 4.2.1.).

V. JIEZNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2020–2021 MOKSLO METAMS
1. Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo
principus.
2. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
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VI. PLANUOJAMA VEIKLA:
1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
(finansiniai,
žmogiškieji,
konkretizuoti
jų turinį)
1.1. Gilinti mo- Pradinio ugdymo Pradinių klasių mokytojai, bendradarSuburta koŽmogiškieji,
kytojų kompeinformatikos turi- biaudami su ŠMM ir UPC projekto komanda, kompiu- mokymo lėtencijas patyrinio kūrimo ir iš- manda bei mokslininkų grupe, tęs įsitrau- terijos mokytoja, šos ir prominio mobandymo tęstinu- kimą į projekto kūrimo veiklas pagal pa- IT sistemų adjekto lėšos
kymo(si) srityje, mas.
sirengtą planą. Gimnazijos interneto sve- ministratorius
kuriant ir išbantainėje bus pasidalinta bent 2 sėkmingais
dant naują ugpatirties sklaidos pavyzdžiais.
dymo turinį
Integralaus gamGamtos mokslų mokytojų komanda,
Suburta koŽmogiškieji,
tamokslinio ugbendradarbiaudama su UPC, mokslininkų manda, pagal
mokymo lėdymo programos bei praktikų grupe, dalyvaus mokymuose, poreikį geografi- šos ir proišbandymo 6 ir 7
tęs programos išbandymą. Gimnazijos in- jos mokytojas ir jekto lėšos
klasėse tęstinuterneto svetainėje bus pasidalinta bent 2
ūkvedys
mas.
sėkmės pavyzdžiais.
40 val. mokymo
programos apie
patyriminį ugdymą organizavimas mokytojams.
Įgytos patirties
taikymas pamokose.

Ilgalaikėje mokymo programoje dalyvaus Metodinė tane mažiau kaip 80 proc. pedagogų. Pamo- ryba, direktorius
kos aspektas ,,bandymas dirbti šiuolaikiškai” bus išskirtas 70 proc. stebėtų pamokų (buvo 55 proc.). Mokymosi kokybė
padidės 2,41 proc. (nuo 47,59 proc. iki
50,00 proc.). Individualią pažangą padarys 37 proc. vietoj 35,77 proc. visų gimnazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių.

Laikas

Visus
mokslo
metus

Refleksija (numatytų
priemonių įgyvendinimo sėkmės aptarimas, pildoma per visus m.m.)
Priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo mokytojų metodinė
grupė, Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Visus
mokslo
metus

STEAM komanda,
Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Žmogiškieji, Visus
mokymo lėmokslo
šos ir prometus
jekto „Kokybės krepšelis“
lėšos

Metodinė taryba, Mokytojų taryba
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
Laikas
Refleksija
partneriai
Kolegialaus moKiekvienas mokytojas bent 1 kartą per
Metodinė taŽmogiškieji, II pusme- Metodinė taryba, Mokytojų bendradar- pusmetį stebės kolegų pamokas, suteiks
ryba, direktomokymo lėtis
kytojų taryba
biavimo taikymas grįžtamąjį ryšį patyriminio ugdymo asriaus pavaduoto- šos ir propatyriminio ugpektu. Ne mažiau kaip 85 proc. mokytojų jas ugdymui
jekto „Kokydymo organizaatsižvelgs į pastebėjimus ir koreguos ugbės krepšelis“
vimo klausimais – dymo procesą. Per metus Gimnazijoje
lėšos
projektas „Kviebus pravesta 8-10 atvirų pamokų, bent 1
čiu į pamoką“
atvira pamoka vedama rajono mokytojams. Patenkinamą balą iš matematikos
PUPP gaus 54 proc. mokinių vietoj 52,18
proc., patenkinamą balą iš lietuvių kalbos
PUPP gaus 76 proc. mokinių vietoj 73,92
proc.
Atliekant ugd. konsultavimą, pamokos
stebėjimo protokole (parengiamas ir patvirtinamas įsakymu iki 2021 m. vasario
28 d.) bus fiksuojama mokinių įtraukimas
į pamokos uždavinio formulavimą ir aktyvumas sprendžiant mokymosi problemas (ne mažiau kaip 20% stebėtų pamokų mokiniai bus įtraukiami į pamokos
uždavinio formulavimą).

Renginio ,,Patirties mainai“ organizavimas

Mokytojas lyderis telks pedagogus, grįžu- Mokytojas lydesius iš kvalifikacijos renginių, pasidalinti ris ir visi pedažiniomis: du kartus per mokslo metus or- gogai
ganizuos renginį „Patirties mainai“ (sudarys renginio darbotvarkę, skelbs informaciją, atliks kitus organizacinius darbus).

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

Visus
mokslo
metus

Metodinė taryba, žiniasklaida
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Mokytojų išvykų – Per metus bus suorganizuotos išvykos į 2 Metodinė taŽmogiškieji,
susitikimų organi- ugdymo įstaigas. Bus susipažinta su įsryba, direktorius mokymo lėzavimas su Lietutaigų veikla organizuojant patirtinį ugšos ir provos mokyklomis,
dymą. 95 proc. mokytojų dalyvaus bent 1
jekto „Kokysėkmingai įgyven- išvykoje. Mokykloje bus pritaikyta ne
bės krepšelis“
dinančiomis patir- mažiau kaip 2 gerosios praktikos iš aplanlėšos
tinį mokymą.
kytų įstaigų.
Pamokos aspektas ,,Mokiniai yra atsakingi už savo mokymąsi, aktyvūs“ bus
išskirtas kaip stiprusis veiksnys 80 proc.
stebėtų pamokų (buvo 62 proc.). Pamokos aspektas ,,Mokiniai dalinasi mokymosi patirtimi, atliktą pasirinktą/paskirtą
vaidmenį“ bus išskirtas kaip stiprusis
veiksnys 85 proc. stebėtų pamokų (buvo
67 proc.).

Organizuoti mokytojų konferenciją „Augu ir auginu: vizualizacijos metodų taikymas“ (2020 m.) ir
„Augu ir auginu:
patyriminio ugdymo gerosios
praktikos“ (2021
m.)

Tęsiama metodinės veiklos organizavimo Metodinė taryba
tradicija. Mokytojai pasidalins kokybiško
ugdymo(si) idėjomis ir sėkmės istorijomis. Bus parengta ir skaitomi konferencijoje ne mažiau kaip 4 pranešimai. Konferencijoje ,,Augu ir auginu” pranešimus
rengia visi norintys pedagogai (ne mažiau
kaip 12).

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

Laikas

Refleksija

Visus
mokslo
metus

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

2020 m.
rugsėjis,
2021 m.
balandis

Metodinė taryba
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
Laikas
partneriai
Pamokos kitose
Kiekvienas mokytojas per mokslo metus
1.2. Stiprinti
Visi pedagogai
Žmogiškieji,
Visus
erdvėse
ir
virtuapraves
ne
mažiau
kaip
2
proc.
(buvo
0,02)
mokinių dialomokymo lėmokslo
gišką, tyrinėjantį lios erdvės (netra- pamokų už klasės ribų. 70 proc. mokytojų
šos, projekto
metus
dicinis
turimų
erdugdymo
turinio
įsisavinimui
naudos
dauugdymą(si).
„Kokybės
vių panaudojimas
giau negu 1 virtualią mokymosi aplinką.
krepšelis“ lė(laiptai ir pan.).
Teiginiui ,,Per pamokas aš turiu galimybę
šos
pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ visiškai pritars 30 proc. vietoj 26 proc. mokinių.
Integruotų patyri- Bus pradėta kurti mini STEAM mokslų labo- Modulių ,,Paty- Žmogiškieji,
Visus
ratorija,
kurios
užimtumas
90
proc.
Moduliui
minių projektinių
riminis mokymokymo lėmokslo
veiklų organizavi- ,,Patyriminis mokymasis“ įgyvendinti 5-8,
masis“ mokyto- šos, projekto
metus
gimnazijos
I–II
kl.
bus
skiriamos
6
val.
per
mas.
jai
„Kokybės
savaitę. Modulį lankys visi 5-8, gimnazijos Ikrepšelis“ lėII kl. mokiniai. 95 proc. šių klasių mokinių
šos
parengs ir pristatys metinį integruotą projek-

Refleksija
Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

tinį darbą. 8 kl. Nacionalinio mokinių gamtos mokslų pasiekimų patikrinimą ne žemesniu nei pagrindiniu lygiu išlaikys 45 proc.
mokinių vietoj 42,1 proc. Teiginiui ,,Aš nebijau pamokose bandyti daryti klaidų ar neteisingai atsakyti“ visiškai pritars 35 proc. vietoj 30 proc. Su teiginiu „Per pamokas aš turiu
galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis" visiškai sutiks 32 proc. vietoj 26 proc.
mokinių.

Stovykla
„PAŽINK – patirk, atrask, žinok
istoriją, nenuobodžiauk, keliauk“

Programa skatinami gabiausi gimnazijos
5-8, gimnazijos I-IV kl. mokiniai. Bus
plečiamas mokinių akiratis, suteikiamos
žinios, skatinama motyvacija, diegiamos
gimnazijos vertybės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir soc. pedagogas

Žmogiškieji,
mokymo lėšos, NVŠ lėšos

2020 m.
rugsėjisspalis

Mokytojų taryba
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Pradinio ugdymo Pradinių klasių mokytojai, pagal poreikį Pradinio ugŽmogiškieji,
programos ilgalai- bendradarbiaudami su mokytojais dalyki- dymo mokytojai mokymo lėkio gamtamoksli- ninkais, nuosekliai įgyvendins patirtinio
šos
nio ugdymo pro- mokymo organizavimo projekto veiklų
jekto ,,Mūsų atra- planą (bus įgyvendinta 60-80 proc. supladimai“ vykdymo
nuotų veiklų).
tęstinumas.
STEAM veiksmų Peržiūrimas ir patvirtinamas Gimnazijos
Gimnazijos
Žmogiškieji,
plano įgyvendini- STEAM veiksmų planas, įgyvendinta ne STEAM komokymo lėmas
mažiau kaip 60 proc. veiklų. STEAM
manda
šos ir protinkle užmegzti 1-2 partneriški ryšiai,
jekto lėšos
vyksta dalijimasis gerąja praktika.
Muzikos ugdymui 80 proc. muzikos pamokų (vietoj 52 proc.) Muzikos moky- Žmogiškieji,
mokiniams bus parenkami aktyvūs mokyskirtos bazės attojas, direktomokymo lėmosi metodai. Bus įsigyta muzikos monaujinimas.
riaus pavaduoto- šos ir prokymo priemonių, tinkamų aktyviai muziki- jas ugdymui, ūk- jekto „Kokynei veiklai. Mokiniams bus pasiūlytos 2
vedys, viešųjų
bės krepšelis“
naujos meninės krypties neformaliojo vaikų pirkimų organi- lėšos
švietimo programos. Individualią pažangą
zatorius
padarys 37 proc. vietoj 35,77 proc. visų
gimnazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. Pamokos aspektas ,,Mokiniai yra atsakingi už savo mokymąsi, aktyvūs“ bus išskirtas kaip stiprusis veiksnys 80 proc. stebėtų pamokų (buvo 62 proc.). Pamokos aspektas ,,Mokiniai dalinasi mokymosi patirtimi, įgyta atliekant pasirinktą/paskirtą
vaidmenį“ bus išskirtas kaip stiprusis veiksnys 85 proc. stebėtų pamokų (buvo 67
proc.).

Laikas

Refleksija

Visus
mokslo
metus

Priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo mokytojų metodinė
grupė, Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Visus
mokslo
metus

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
Laikas
partneriai
Technologijų
Bus atnaujintos technologijų kabineto
Technologijų
Žmogiškieji,
I pusme(programa ,,Mimokymo priemonės. Pamokos aspektas
mokytojas, dimokymo lėtis
tyba ir tekstilė“)
,,Bandymas dirbti šiuolaikiškai“ bus išsrektoriaus pava- šos, projekto
pamokų kokybės kirtas 70 proc. stebėtų technologijų paduotojas ugdy„Kokybės
tobulinimas.
mokų (buvo 55 proc.). 80 proc. pamokų
mui, ūkvedys,
krepšelis“ lė(vietoj 52 proc.) mokiniams bus parenviešųjų pirkimų šos
kami aktyvūs mokymosi metodai.
organizatorius
Mokiniams bus pasiūlytos 2 naujos technologijų krypties neformaliojo vaikų
švietimo programos. Individualią pažangą
padarys 37 proc. vietoj 35,77 proc. visų
gimnazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. Pamokos aspektas ,,Mokiniai yra
atsakingi už savo mokymąsi, aktyvūs“
bus išskirtas kaip stiprusis veiksnys 80
proc. stebėtų pamokų (buvo 62 proc.). Pamokos aspektas ,,Mokiniai dalinasi mokymosi patirtimi, įgyta atliekant pasirinktą/paskirtą vaidmenį“ bus išskirtas
kaip stiprusis veiksnys 85 proc. stebėtų
pamokų (buvo 67 proc.).

Erasmus + KA1
mobilumo veiklų
projektas „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio

Gimnazijos projekto komanda pagal konsorciumo sutartį įgyvendins įsipareigotas
projekto veiklas

Projekto mokyklos komanda

Žmogiškieji,
mokymo lėšos, Erasmus
projekto lėšos

Visus
mokslo
metus

Refleksija
Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Metodinė taryba, Mokytojų taryba
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Europos Sąjungos Bendradarbiaujant su Šilutės rajono saviProjekto koŽmogiškieji,
fondų investicinis valdybės mokyklomis, sukuriamas ir įgymanda
mokymo lėprojektas
vendinimas inovatyviais potyriais grįstas
šos, projekto
„VEŽA“
projektinės veiklos modelis, siekiant pralėšos
dinio ugdymo koncentro mokinių skaitymo pasiekimų pažangos.
1.3. Stiprinti
Ikimokyklinio ug- Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo skyIkimokyklinio
Žmogiškieji,
mokytojų komu- dymo skyriaus
riaus ugdymo programa, deranti su nacio- ugdymo metomokymo lėnikaciją rengiant dokumentų atnau- naliniais, savivaldybės ir Gimnazijos vidinė grupė
šos
ar atnaujinant
jinimas.
daus dokumentais.
Gimnazijos
Jiezno gimnazijos Sudaryta darbo grupė parengs Jiezno
Darbo grupė
Žmogiškieji,
veiklos reglapedagogų etikos
gimnazijos pedagogų etikos kodeksą, kumokymo lėmentavimą
kodekso parengi- ris bus apsvarstytas ir patvirtintas direktošos
mas.
riaus įsakymu.
Prienų r. Jiezno
gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių atnaujinimas.
Prienų r. Jiezno
gimnazijos darbuotojų skatinimo
tvarkos aprašo parengimas.
Dokumentų, reglamentuojančių
Gimnazijos veiklą
pagalbos mokiniui klausimais,
atnaujinimas

Laikas

Refleksija

Visus
mokslo
metus

Priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo mokytojų metodinė
grupė, Mokytojų taryba

Visus
mokslo
metus

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

2020 m.
gruodis

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Atnaujintos Prienų r. Jiezno gimnazijos
Vidaus tvarkos taisyklės.

Darbo grupė

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

2020 m.
gruodis

Mokytojų taryba,
Gimnazijos taryba

Parengtas Prienų r. Jiezno gimnazijos
darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas.

Darbo grupė

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

2021 m.
balandis

Mokytojų taryba

Bus parengtas pagalbos mokiniui teikimo
tvarkos aprašas

VGK

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

2020 m.
gruodis

Mokytojų taryba
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 95 Ugdymo karjerai Žmogiškieji,
2.1. Plėtoti mo- Organizuojami 8
val. mokymai mo- proc. pedagogų, visi pagalbos mokiniui
kytojų ir tėvų
koordinatorius, mokymo lėšos,
specialistai. Kiekvienas mokytojas inugdymo karjerai kytojams, skirti
visi pedagogai projekto „Kokyplėtoti
kompetentegruos
pamokas,
susijusias
su
karjeros
kompetencijas
bės krepšelis“
cijas, reikalingas
ugdymu: 1–4 kl. – 5 val. į visus mokolėšos
ugdymo karjerai
muosius dalykus; 5–8 kl. – ne mažiau
integruoti į moko- kaip 2 val. į kiekvieną mokomąjį dalyką;
muosius dalykus,
gimnazijos I-IV kl. – nemažiau 3 val. į
taikyti netradicikiekvieną mokomąjį dalyką. Mokymosi
nius ugdymo karkokybė pagerės nuo 47,59 proc. iki
jerai metodus bei
50,00 proc. Individualią pažangą padakonsultuoti.
rys 37 proc. vietoj 35,77 proc. visų 5-8
Įgytos patirties tai- ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. Teiginiui
kymas, organizuo- ..Man svarbu mokytis“ visiškai pritars
jant veiklas, susi70 proc. vietoj 64 proc. mokinių.
jusias su mokinių
Individualius planus koreguos 22 proc.
karjeros kompevietoj 32 proc. gimnazijos III-IV kl.
tencijomis.
mokinių.
Paskaitos ar diskusijos tėvams
„Kaip padėti vaikui mokytis ir
planuoti karjerą“
organizavimas.

Bus organizuota 2-3 val. paskaita-diskusija tėvams, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 46 proc. tėvų.
Teiginiui „Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes“ visiškai pritars 52
proc. vietoj 47 proc. tėvų.
Teiginiui „Aš esu įtraukiamas į vaiko
mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje“ visiškai pritars 60 proc. vietoj
56 proc. mokinių tėvų.

Ugdymo karjeros koordinatorius, klasių auklėtojai

Žmogiškieji,
mokymo lėšos,
projekto „Kokybės krepšelis“
lėšos

Laikas

Refleksija

I pusmetis

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
2.2. Atnaujinti
Profesinio orienSkaitmeninėmis priemonėmis bus pra- Ugdymo karjerai Žmogiškieji,
ugdymo karjerai tavimo centro mo- dėta atnaujinti profesinio informavimo koordinatorius, mokymo lėšos,
turinį
dernizavimas.
erdvė skaitykloje. Profesinio orientabibliotekininkas, projekto „Kokyvimo erdvėje per savaitę vyks ne maklasių auklėtojai bės krepšelis“
žiau kaip 10 užsiėmimų. Asmeninės
lėšos
karjeros planavimo klausimais erdve
pasinaudos 90 proc. mokinių. Teiginiui „Mokytojai man padeda pažinti
mano gabumus ir pomėgius“ visiškai
pritars 45 proc. vietoj 38 proc. mokinių.

Vienos dienos
keturių karjeros
kompetencijų ugdymo modulio
vykdymas 5-8,
gimnazijos I-II kl.
mokiniams.

Mokinių grupėms (5-6, 7-8, gimnaziUgdymo karjerai
jos I-II kl.) kartą per metus bus suorga- koordinatorius,
nizuoti 6 val. mokymai karjeros kom- bibliotekininkas,
petencijoms ugdyti. Mokymuose daly- klasių auklėtojai
vaus ne mažiau kaip 90 proc. tikslinės
grupės mokinių. Teiginiui „Mokytojai
man padeda pažinti mano gabumus ir
pomėgius“ visiškai pritars 45 proc.
vietoj 38 proc. mokinių. Teiginiui
„Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi
ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes“ visiškai pritars 47 proc. vietoj 42 proc. mokinių.

Žmogiškieji,
mokymo lėšos,
projekto „Kokybės krepšelis“
lėšos

Laikas

Refleksija

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Renginių „Karje- Bus suorganizuotas 12 val. trukmės
Ugdymo karjerai Žmogiškieji,
ros naktis morenginys ,,Karjeros naktis mokykloje“: koordinatorius, mokymo lėšos,
kykloje“
simuliaciniai žaidimai, kuriant asmeni- klasių auklėtojai projekto „Kokyorganizavimas ir
nio gyvenimo scenarijus asmenybės
bės krepšelis“
vykdymas.
tapsmo tematika. Karjeros naktyje dalėšos
lyvaus ne mažiau kaip 100 mokinių.
Išvykų ugdymo
karjerai organizavimas į verslo,
pramonės įstaigas.

Gimnazijos I-IV kl. mokiniams per
Ugdymo karjerai
mokslo metus suorganizuotos 4 išvykoordinatorius,
kos, kurių kiekvienoje dalyvauja ne
klasių auklėtomažiau kaip 17 mokinių. Teiginiui ,,Su
jai, mokytojai
mokytoju planuojame mano tikslus ir
dalykininkai
galimybes tikslams pasiekti“ visiškai
pritars 45 proc. vietoj 38 proc. mokinių.

Ugdymo karjerai
dienų ,,Sėkmės
istorijos“ (susitikimų su buvusiais
Gimn. mokiniais)
organizavimas
Įgyvendinti mokymosi socialumo
susitarimus: organizuoti mokiniams įvairios tematikos grupines
diskusijas.

Refleksija

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba

Visus
mokslo
metus

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Gimnazijoje bus organizuota ugdymo Ugdymo karjerai Žmogiškieji,
karjerai savaitė. Bus surasti ne mažiau koordinatorius ir mokymo lėšos
kaip 4 pranešėjai (buvę Gimnazijos
Metodinė taryba
mokiniai).

2021 m.
birželis

Metodinė taryba

5-8 ir gimnazijos I-IV klasių mokiniams bus parengtas grupinių diskusijų
temų sąrašas (ne mažiau kaip 5 diskusijos per metus) ir kiekvienas mokinys
atstovaus savo klasei bent vienoje pagal aktualumą pasirinktoje diskusijoje.

Nuotoliniu būdu

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Administracija,
mokytojai dalykininkai, pagalbos mokiniui
specialistai, Mokinių parlamentas

Žmogiškieji,
mokymo lėšos,
projekto „Kokybės krepšelis“
lėšos

Laikas

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

29

2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Vertybių dienos,
50 proc. mokinių ir 80-90 proc. darAdministracija, Žmogiškieji,
savaitės ar kiti
buotojų žino visas Gimnazijos vertymokytojai daly- mokymo lėšos
renginiai Gimna- bes bei jas galima atpažinti kasdienikininkai, pagalzijos vertybėms
niame jų elgesyje.
bos mokiniui
puoselėti.
specialistai, Mokinių parlamentas

2.3. Skatinti
kiekvieno mokinio asmeninę
pažangą.

Laikas

Refleksija

Nuotoliniu būdu

Metodinė taryba, Mokytojų taryba

Asmeninės pažan- Bus įteiktos dvi pažangos premijos,
Administracija
gos premijų teiki- skatinami didžiausią individualią pamas.
žangą padarę mokiniai. Individualią pažangą darys ne mažiau kaip 37 proc.
mokinių.

Rėmėjų lėšos

2020 m.
rugsėjis

Mokytojų taryba

Mokytojų Ievos ir
Vytauto Kantakevičių vardinės stipendijos teikimas.

Bus skatinami dori, gabūs ir aktyvūs
Administracija
Gimnazijos abiturientai, mokiniai motyvuojami nuosekliai mokytis, siekti išsilavinimo.

Rėmėjų lėšos

2021 m.
liepa

Mokytojų taryba

Organizuojami
toje pačioje klasėje dirbančių
mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų susirinkimai.

Bus priimti konkretūs susitarimai, padedantys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą per pamoką, efektyviai sprendžiamos socialumo problemos. Ne mažiau kaip 80% mokytojų
sulauks kolegiškos pagalbos iš pagalbos mokiniui specialistų.

Visus
mokslo
metus

Klasių auklėtojų metodinė grupė, VGK

Klasių auklėtoŽmogiškieji,
jai, pagalbos
mokymo lėšos
mokiniui specialistai
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Refleksijos erdvės Kuriama refleksijos erdvė.
???
Žmogiškieji,
ar kambario
Refleksijos erdvėje per savaitę vyks ne
mokymo lėšos,
(,,rato" klasės)
mažiau kaip 15 užsiėmimų bendrųjų
projekto „Kokymokiniams ir mo- kompetencijų ugdymui. Refleksijos
bės krepšelis“
kytojams įrengierdve pasinaudos 90 proc. mokinių.
lėšos
mas ir naudojiTeiginiui „Mokykloje su manimi aptamas.
riamos mokymosi sėkmės" visiškai
pritars 40 proc. vietoj 34 proc. mokinių. Individualią pažangą padarys 37
proc. vietoj 35,77 proc. visų gimnazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. Karjeros planus atnaujins ar pasirengs 95 proc. vietoj 86 proc. 5-8,
gimnazijos I-IV kl. mokinių.
Refleksinių ugdytinių (jų tėvų)
pokalbių pagal
Prienų rajono savivaldybės
lyderystės plėtros
modelį vykdymas.

Visų klasių auklėtojai vykdo refleksinius ugdytinių (jų tėvų) pokalbius pagal Prienų rajono savivaldybės
lyderystės plėtros modelį. Pokalbiuose
dalyvauja apie 50-60 proc. mokinių
tėvų (globėjų, rūpintojų).

Klasių auklėtoŽmogiškieji,
jai, pagalbos
mokymo lėšos
mokiniui specialistai

Susitarimų dėl gabių ir talentingų
mokinių atpažinimo bei ugdymo
priėmimas.

Suburta darbo grupė parengs Jiezno
Darbo grupė
gimnazijos gabių ir talentingų mokinių
atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašą
ar programą.

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

Laikas

Refleksija

II pusme- Metodinė taryba, Motis
kytojų taryba

Visus
mokslo
metus

Klasių auklėtojų metodinė grupė, VGK

2021 m.
balandis

Mokytojų taryba
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
Tęsti projektą
Bus 10-15% sumažintas mokinių pra- Projekto valŽmogiškieji,
,,Pagauk paleistų nepateisintų pamokų skaičius.
dymo komanda mokymo lėšos
moką“.
Projekto rezultatai bus skelbiami Gimnazijos svetainėje.

2.4. Stiprinti
mokinių savivaldos vaidmenį
Gimnazijos gyvenime.

Laikas
Visus
mokslo
metus

Refleksija
Mokytojų taryba,
Vaiko gerovės komisija

Analizuoti klasių
pažangumo ir lankomumo rodiklius
klasių auklėtojų
metodinėje grupėje.

Klasių pažangumo ir lankomumo roKlasių auklėtojai Žmogiškieji,
dikliai periodiškai bus analizuojami
mokymo lėšos
klasių auklėtojų metodinėje grupėje.
Lankomumo rodikliai kas mėnesį skelbiami gimnazijos skelbimų lentoje.

Visus
mokslo
metus

Suformuoti stiprią
mokinių savivaldos komandą, ieškančią būdų mokinių savarankiškumui, pilietiniam
sąmoningumui,
aktyvumui ugdyti.

Bus keičiamas mokinių savivaldos tipas: nuo atstovaujamosios savivaldos
pereinama prie renkamosios ar mišriosios savivaldos. Mokinių parlamentas
bus renkamas demokratinių rinkimų
būdu: seniūnų taryba, kurią sudaro klasių delegatai, įvairūs būreliai bei iniciatyvūs pavieniai asmenys.

Mokinių parlamento kuratorius, klasių auklėtojai

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

2020 m. Klasių auklėtojų metorugsėjis - dinė grupė
spalis

Stiprinti Mokinių
parlamento veiklos viešinimą.

Mokinių parlamento veikla bus pristatoma tam skirtame stende ir Gimnazijos interneto svetainėje - sukurtame
Mokinių parlamento skirtuke.

Mokinių parlamentas, mokinių
parlamento kuratorius

Žmogiškieji,
mokymo lėšos

Visus
metus

Klasių auklėtojų metodinė grupė, VGK

Mokytojų taryba,
Gimnazijos taryba
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai
Priemonės
Numatomas rezultatas
Vykdytojai,
Ištekliai
partneriai
2.5. Stiprinti so- Mikroklimato ty- Atnaujinta SEU plėtros komanda, kuri Klasių auklėtojų Žmogiškieji,
inicijuoja 3-8, gimnazijos I-IV klasėse metodinė grupė mokymo lėšos
cialinį – emocinį rimo atlikimas ir
rezultatų
panaumikroklimato tyrimo atlikimą. Pagal jo
ugdymą (SEU)
dojimas.
rezultatus planuojamos kiekvienos klasės veiklos, įgyvendinama ne mažiau
kaip 70 proc. planuotų veiklų.
SEU klasė
Vedamas SEU klasėje dirbančių sava- Mokytojas lyde- Žmogiškieji,
norių registras. Kuriama savanorių
ris
mokymo lėšos
skatinimo sistema. Per mokslo metų
mėnesius SEU klasėje vidutiniškai
vyksta 8 veiklos.
Olweus prograPagal pasirašytą su SPPC sutartį tęsti
Olweus koordi- Žmogiškieji,
mos kokybės už- sistemingai Gimnazijoje vykdomas pa- nacinis komite- mokymo lėšos
tikrinimo sistetyčių prevencijos priemones. Jiezno
tas, visa bendmos (OPKUS)
gimnazija tampa sertifikuota Olweus
ruomenė
diegimas
vardo mokykla. Iki 10 proc. sumažintas patyčių mastas.
Po 4-5 užsiėmimus kiekvienai priešmoPrienų visuomeKlasių auklėtoŽmogiškieji,
kyklinukų ir 1-4 kl. mokinių grupei bus į
nės sveikatos
jai, mokytojai
mokymo lėšos,
dailės
pamokas
integruojamos
socialinių
biuro vykdomas
dalykininkai
projekto lėšos
kompetencijų raišką skatinančios veiklos.
projektas ,,PsiAtpažinus problemas tikslingai teikiama
chologinės geropsichologinė pagalba atpažintiems psichovės stiprinimo
loginį stiprinimo poreikį turiniems ugdytipaslaugos“
niams. 6-8 ir gimnazijos I-IV kl. mo-

Laikas

Refleksija

Visus
metus

Mokytojų taryba,
VGK

Nuo II
VGK
pusmečio
(arba nuotolinės
veiklos)

Visus
mokslo
metus

Mokytojų taryba,
Olweus koordinacinis
komitetas

Visus
metus

Visuotinis tėvų susirinkimas

kiniams bus organizuojami praktines patyrimines veiklas socialinėms kompetencijoms, emocijų atpažinimui ir raiškai. Mokytojų grupei bus organizuojami streso
valdymo mokymai, grįsti dėmesingo sąmoningumo technika (mindfulness).
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SUPAŽINDINIMAS SU VEIKLOS PLANU IR REFLEKSIJA
Veiklos planas skelbiamas Gimnazijos internetinėse svetainėje: http://www.jieznogimnazija.lt/ ,
elektroninio dienyno skiltyje „Dokumentai“. Refleksija vyks:
- 2021 m. birželio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje;
-

tarpinė analizė bus vykdoma 2021 m. vasario mėn. Mokytojų tarybos posėdyje;

-

Mokytojai pildys įsivertinimo anketas apie jų indėlį į mokyklos uždavinių įgyvendinimą;

-

Metodinės ir kitos Gimnazijoje veikiančios grupės rengs ir teiks veiklos ataskaitas.
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 2019–2020 M.M. VEIKLOS PLANO PRIEDAI:
1. Gimnazijos renginių planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 1);
2. Atestacinės komisijos posėdžių grafikas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 2);
3. Ūkinės veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 3);
4. Bibliotekos veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 4);
5. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupių veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 5);
6. Metodinės tarybos veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 6);
7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 7);
8. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2020–2021 (priedas Nr. 8);
9. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m.
(priedas Nr. 9);
10. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr.
10);
11. STEAM veiksmų planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 11);
12. Socialinio pedagogo veiklos planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 12);
13. Logopedo veiklos metinis planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 13);
14. Specialiojo pedagogo veiklos metinis planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 14).
15. Prienų r. Jiezno gimnazijos sportinės veiklos planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 15).
16. Prienų r. Jiezno gimnazijos Ugdymo karjerai veiklos planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr. 16).
17. Prienų r. Jiezno gimnazijos projekto „Sveikatiada“ veiklos planas 2020-2021 m.m. (priedas Nr.
17).
18. Prienų r. Jiezno gimnazijos gamtamokslinio ugdymo projekto „Mūsų atradimai“ veiklos planas
2020–2021 m.m. (priedas Nr. 18).
19. Prienų r. Jiezno gimnazijos Mokinių parlamento veiklos planas 2020–2021 m.m. (priedas Nr. 19).

P R I T A R T A: Mokytojų tarybos 2020 m. birželio 26 d. ir Mokytojų tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. posėdžių nutarimais;
Gimnazijos tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio nutarimu.
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 1
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
RENGINIŲ PLANAS 2020–2021 M.M.
RUGSĖJIS
Tikslinė grupė
Atsakingi asmenys
Pastabos
Priešm. ugd. gr.,
Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Kultūrinė, pažintinė diena
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV mui, gimnazijos III, IV klasių Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
kl.
auklėtojai,
klasių auklėtojų metodinės grupės
1 kl. mokytoja
veiklos planas
Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo tau26 d.
6-8, gimnazijos I-IV
S. Šimanskas,
Sportinės veiklos planas
rei laimėti
kl., gimnazijos bendruo- L. Grigaliūnienė
menė
Rudenėlio šventė
28 d.
1-4 kl.
D. Acuvienė,
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
Integruotas „Seikatiados“ projektas.
R. Kandrotienė
klasių metodinės grupės renginių planas
Paroda bibliotekoje Europos kalbų diePriešm. ugd. gr., 1-4, 5- V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
Mėnesio pabaiga
nai ,,Vienas pasaulis - daug kalbų“
8, gimnazijos I-IV kl.
SPALIS
Gimnazijos I kl. mokinių krikštynos
Data bus patiks- Gimnazijos I-II kl.
N. Aleškevičienė, S.Žalys
Kl. auklėtojai
linta
Moliūgų paroda
10-25
8, gimnazijos I-IV kl.
R. Valatkaitė
Mokinių parlamento veiklos planas
Metų knygos 2020 rinkimų akcija
Spalio mėn. pa- Priešm. ugd. gr.,
V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
baiga- lapkričio 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV
mėn. pradžia kl.
Paroda bibliotekoje ,, ... leisk Tau, MoPriešm. ugd. gr., 1-4, 5- V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
Iki 2 d.
kytojau, nusilenkti...“
8, gimnazijos I-IV kl.
Švarių rankų akcija
R. Valatkaitė
Socialinio pedagogo veiklos planas
Bus patikslinta 1-4 kl. mokiniai
Tarpklasinės futbolo varžybos.
Bus patikslinta 5-6 kl. 7-8 kl. I – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas
Renginių ciklas „Kai lapai krenta“
12-16 d.
Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo moky- Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugskyriaus ugdytiniai
tojos
domosios veiklos planas
Renginys ar renginių ciklas
Mokslo ir žinių dienos šventė

Data
1 d.
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LAPKRITIS
Etnografinė popietė ,,Supyniau pynimėlį“
LR Kariuomenės dienos minėjimas
Tolerancijos diena
Etnografinė vakaronė

13 d.

1 – 4 kl.

R. Kandrotienė

Bus patikslinta 5-8, gimnazijos I-IV kl. S. Žalys
11-16
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV R. Valatkaitė
kl.
Mokinių parlamentas,
klasių auklėtojai
27 d.
7-8, gimnazijos I-IV kl. N. Kuliešienė

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Istorijos mokytojas
Mokinių parlamento veiklos planas,
Socialinio pedagogo veiklos planas
Klasės auklėtojų metodinės grupės
planas
Socialinio pedagogo veiklos planas

1-8, gimnazijos I- IV kl. R. Valatkaitė
mokiniai
Šiaurės šalių literatūros savaitė-2020
Priešm. ugd. gr.,
V. Rūdienė ir komanda
Bibliotekininkės veiklos planas
Bus patikslinta
1-8, gimnazijos I-IVkl.
Paroda bibliotekoje ,,Lapkričio 23-oji –
Priešm. ugd. gr.,
V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
Iki 23 d.
Lietuvos kariuomenės diena”
1-8, gimnazijos I-IV kl.
GRUODIS
Protų mūšis “Aids –“Turi žinoti geriau”
1 d.
8, 1g–4g klasės
R. Valatkaitė
Socialinio pedagogo veiklos planas
Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno seBus patikslinta 7-8, gimnazijos I-IV kl., Fizinio ugdymo mokytojai
niūno taurei laimėti
gimnazijos bendruomenė
Advento projektas:
Bus patikslinta 5-8, gimnazijos I-IV kl. A.Lisauskienė,
Mokinių parlamento veiklos planas
1. Advento rytmečiai (popietės);
I.Skulščienė,
2. Kalėdinių dovanėlių, atvirukų gamyba
Mokinių parlamentas
vienišiems žmonėms;
Advento projektas
Bus patikslinta Priešmokyklinio ugdymo I.Skulščienė, pradinio ugdymo Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
grupės ugdytiniai, 1-4 mokytojos
klasių metodinės grupės veiklos plakl.
nas
Paroda bibliotekoje ,,Gruodžio 1-oji- PaPriešm. ugd. gr., 1-4, 5- V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
iki 1 d.
saulinė AIDS diena”
8, gimnazijos I-IV kl.
Paroda bibliotekoje rašytojos, aktorės,
V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
Priešm. ugd. gr., 1-4, 5režisierės Kristinos Gudonytės 70-meIki 15 d.
8, gimnazijos I-IV kl.
čiui
Draugo diena

27 d.
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Kalėdinių, naujametinių renginių diena

Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Kultūrinė, pažintinė diena
mui D. Mazuronienė,
Klasės auklėtojų metodinės grupės
klasės auklėtojai
renginių planas
Tarpklasinės kvadrato varžybos.
Bus patikslinta 5 - 7 kl.
Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas
Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno se- Bus patikslinta Tėvai, mokiniai, moky- Fizinio aktyvumo mokytojai, Sportinės veiklos planas
niūno taurei laimėti.
tojai
Jiezno seniūnas
Tarpklasinės tinklinio varžybos.
Bus patikslinta 7-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas
SAUSIS
„Ačiū“ diena
11 d.
Socialinio pedagogo veiklos planas
1-8, gimnazijos I- IV kl. R. Valatkaitė
Sausio 13-osios ,,Laisvės Gynėjų die13 d.
5-8, gimnazijos I-IV kl. N. Aleškevičienė
Istorijos mokytojai
nos“ minėjimas.
Neužmirštuolių akcija
13 d.
5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas
Mokinių parlamento veiklos planas
Kvadrato varžybos su tėvais
1-4 kl.
Ž.Valatkienė
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Pirmokų skaitytojų krikštynos
V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
1 mėn.
1 kl.
,,Aš noriu skaityti“
R. Bubnienė
Paroda bibliotekoje ,,Kruvinasis sekmaPriešm. ugd. gr., 1-4, 5- V. Rūdienė
Bibliotekininkės veiklos planas
Iki 13 d.
dienis Lietuvoje“
8, gimnazijos I-IV kl.
Sportinės varžybos, skirtos Laisvės gy5-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai
Sportinės veiklos planas
Bus patikslinta
nėjų dienai paminėti.
Tarpklasinės smiginio varžybos.
Bus patikslinta
5 – IV kl.
Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas
VASARIS
Vasario 16-osios Valstybės Atkūrimo
12 d.
5-8, gimnazijos I-IV
N. Aleškevičienė, N.KulieKlasės auklėtojų metodinės grupės
dienos minėjimas
kl.
šienė
veiklos planas
Šimtadienis
19 d.
Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Kultūrinė, pažintinė veikla
mui, V. Mekionytė, N. Kulie- Klasės auklėtojų metodinės grupės
šienė
planas
Nacionalinis diktantas
Bus patikslinta 5-8, gimnazijos I-IV kl. N.Kuliešienė
Lietuvių kalbos mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
Meninio skaitymo konkursas
12 d.
1-4 klasės
Ž.Valatkienė
klasių metodinės grupės veiklos planas
29 d.

5-8 klasės,
gimnazijos I-IV kl.
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Baudų ir tritaškių mėtymo konkursas,
Bus patikslinta
skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Paroda bibliotekoje ,,Tėvynė –ne vien
geografinė sąvoka“ (Vasario 16-ajai –
2-3 mėn.
Kovo 11-ajai)
Etnokultūrinio ugdymo diena ,,Kaziuko
mugė“

5 d.

Sportinės veiklos planas

Priešmokyklinio ugd. gr.
ugdytiniai, 1-8, gimnazi- V. Rūdienė
jos I-IV kl.
KOVAS
Priešmokyklinio ugd. gr. R. Bubnienė, klasių auklėtojai
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV kl.

Bibliotekininkės veiklos planas

Kultūrinė, pažintinė diena
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių auklėtojų metodinės grupės
veiklos planas
Lietuvių kalbos mokytojai

B.Dičkuvienė, N.Kuliešienė, Z.Zencevičienė
Gimnazisto diena,
9 d.
Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Bibliotekininkės veiklos planas
Proto mūšis ,,Visiems apie viską“
mui D. Mazuronienė, V. Rudienė, Mokinių parlamentas, klasės auklėtojai
Kovo 11-osio Valstybės Nepriklausomy10 d.
5-8, gimnazijos I-IV
S. Žalys,
Klasės auklėtojų metodinės grupės
bės Atkūrimo dienos minėjimas.
kl.
Klasės auklėtojai
veiklos planas
Jaunųjų matematikų šventė „Žaidžiu su
17 d.
1-4 kl.
R. Kandrotienė
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
matematika“
klasių metodinės grupės veiklos planas
Šventė „Spalvotų kojinių diena“
19 d.
Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo moky- Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugskyriaus ugdytiniai
tojos
domosios veiklos planas
Tarpklasinės krepšinio varžybos
Bus patikslinta 5-8, gimnazijos I-IV
S. Šimanskas,
Sportinės veiklos planas
kl.
L. Grigaliūnienė
Frankofonijos diena
Bus patikslinta 6,7, gimnazijos I kl.
A.Talačkienė
Prancūzų kalbos mokytoja
prancūzų kalbą besimokantys mokiniai
Patyčių prevencijos savaitė „Savaitė Be
3 sav.
Priešm. ugd. gr., 1-8,
R. Valatkaitė
Mokinių parlamento veiklos planas,
patyčių“
gimnazijos I-IV kl.
Socialinio pedagogo veiklos planas
„Šviesoforo“ konkursas
Bus patikslinta 1-4 kl.
D.Acuvienė
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Gimtosios kalbos dienos.

3 mėn.

5-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai

5-8, gimnazijos I-IV
kl.
8, gimnazijos I-IV kl.
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6-os klasės mokinių komandų protų mūBus patikslinta 6 kl.
šis, skirtas Knygnešio dienai
Akcija ,,Darom“
Kūrybinės dirbtuvėlės su tėvais “Margi
mūsų margučiai”
Šventė „Rieda margučiai“
Konferencija ,,Augu ir auginu“
Nacionalinė bibliotekų savaitė 2021
Gyvybės diena
Koncertas motinos dienai
Šventė mamos dienai ,,Mamyte mylima“

V. Rūdienė,
D. Krūvelienė

Bibliotekininkės veiklos planas

BALANDIS
16 d.
Gimnazijos 5-8, I-IV kl., Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Socialinio pedagogo veiklos planas
Šaulių būrelio nariai
mui, S. Žalys, R.Valatkaitė
04-10
Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo moky- Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugskyriaus ugdytiniai
tojos
domosios veiklos planas
04-07
Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo moky- Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugskyriaus ugdytiniai
tojos
domosios veiklos planas
Bus patikslinta Mokytojai
Administracija, V. Mekionytė Metodinės tarybos planas
Priešmokyklinio ugd. gr.
Bibliotekininkės veiklos planas
Bus patikslinta ugdytiniai, 1-8, gimnazi- V. Rūdienė
jos I-IV kl.
Bus patikslinta 5-8, gimnazijos I-IV kl A.Lisauskienė, I.Skulščienė Dorinio ugdymo mokytojos
30 d.
1-8, gimnazijos I-IV
R. Bubnienė
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
kl.
klasių metodinės grupės veiklos planas
30 d.
Priešm. ugd. gr. ugdyti- L. Jankauskienė
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
niai
klasių metodinės grupės veiklos planas
GEGUŽĖ

Projektas „Kelias į mokyklą“

1 –31 d.

Renginys skirtas Pacų 400 m.
metinėms paminėti

14 d.

Šeimos šventė „Aš, tėtis ir mama esame
darni šeima”
Paskutinio skambučio šventė

14 d.
21 d.

Priešm. ugd. gr. ugdyti- L. Jankauskienė, R. Valatkaitė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
niai
klasių metodinės grupės veiklos planas
7-8, gimnazijos I-IV Kl. 7-8, gimnazijos I-IV Kl. auklė- Kultūrinė, pažintinė diena
auklėtojai
tojai, D. Mazuronienė
Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo moky- Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugskyriaus ugdytiniai
tojos
domosios veiklos planas
1, gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja ugdy- Kultūrinė, pažintinė diena
mui,
Klasės auklėtojų metodinės grupės
1, gimnazijos III-IV kl. auklė- planas, Priešmokyklinio ugdymo ir
tojai
pradinių klasių metodinės grupės
veiklos planas
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Sporto šventė „Judėk, draugauk, sveikas
auk“
Šventė „Lik sveikas, darželį“
Renginys Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai
Projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas“
Tyrėjų diena

Vaikų gynimo diena

Projektas ,,Mano mažasis draugas“
Sporto šventė

Bus patikslinta Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo mokyskyriaus ugdytiniai
tojos
Bus patikslinta Ikimokyklinio ugdymo Ikimokyklinio ugdymo mokyskyriaus ugdytiniai
tojos
Priešmokyklinio ugd. gr. V. Rūdienė
Bus patikslinta ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV kl.
2 pusmetis 4 kl.
MT, pradinių klasių mokytojai
ir dalykininkai
Pradinių klasių mokytojai

31 d.

1-4 kl.

1 d.

BIRŽELIS
Priešmokyklinio ugd. gr. Pradinių klasių mokytojai
ugdytiniai, 1-4 kl.

Bus patikslinta Priešmokyklinio ugd. gr. R. Valatkaitė
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-III kl.
Bus patikslinta Priešmokyklinio ugd. gr. Ž.Valatkienė
ugdytiniai, 1-4 kl.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdomosios veiklos planas
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdomosios veiklos planas
Bibliotekininkės veiklos planas
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Kultūrinės pažintinės diena
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių,
Klasių metodinės grupės veiklos planas
Mokinių parlamento veiklos
planas
Kultūrinės pažintinės diena
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas
Kultūrinės pažintinės diena
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių
klasių metodinės grupės veiklos planas

Mokslo metų užbaigimo šventė „Labas,
vasarėle!“

11 d.

Priešmokyklinio ugd. gr.
ugdytiniai, 1-4kl.
Pradinių klasių mokytojai

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas
Sporto šventė

14 d.
15 d.

5-8, gimnazijos I-III kl. S. Žalys, N. Aleškevičienė
5-8, gimnazijos I-IV
Fizinio ugdymo mokytojai, kla- Kultūrinė, pažintinė diena
kl.
sių auklėtojai
Klasės auklėtojų metodinės grupės
planas,
sportinės veiklos planas
41

STEAM projektų diena
Karjeros naktis mokykloje
Mokslo metų užbaigimo šventė

Atestatų įteikimo šventė

16 d.
5-8, gimnazijos I-II kl.
Bus tikslinama 5-8, gimnazijos I-II kl.
17 d.
5-8, gimnazijos IIII kl.
LIEPA
Bus patikslinta Gimnazijos III-IV kl.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM modulių vadovai
Mokinių parlamentas o PM 0
Administracija, klasių auklėtojai

STEAM metodinės grupės planas
Mokinių parlamento veiklos planas
Kultūrinė, pažintinė diena
Klasės auklėtojų metodinės grupės
planas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos III ir IV kl.
auklėtojai
Dalia Mazuronienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 2

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ
ATESTACIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIŲ GRAFIKAS 2020–2021 M.M.

2020 m. gruodžio 8 d. 14 val.
2021 m. gegužės 11 d. 14 val.

Atestacijos komisijos pirmininkė

Neringa Zujienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos programos
priedas Nr. 3
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS
2020–2021 M.M.
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
1.
Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei priešmokyklinio ugdymo grupės
paruošimas naujiems mokslo metams
2.
Gimnazijos pirmo aukšto koridoriaus bei Ikimokyklinio ugdymo skyriaus personalo
tualeto remontas
3.
Sporto įrenginių šalinimas, esančių remontas
4.
Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų)
patikra
5.
Mokyklos pastatų paruošimas šildymo sezonui
6.
Mokyklos teritorijų, sporto aikštelių priežiūra
7.
Smulkūs kabinetų, koridorių remonto darbai

9.

Mokyklos aplinkos tvarkymas (lapų grėbimas)
Technologijų kabineto kosmetinis remontas

10.

Chemijos kabineto kosmetinis remontas

11.
12.

Mokyklos pradinio ugdymo korpuso 2 kabinetų kosmetinis remontas
Pagrindinių priemonių inventorizacija

13.

Mokyklos gėlynų, želdinių priežiūra

14.
15.
16.

Elektros instaliacijos priežiūra
Mokyklos lifto priežiūra
Mokyklos teritorijoje esančių įrenginių priežiūra
San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų
priežiūra
Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, įsigijimas

8.

17.
18.

19.

Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitikrinimas organizavimas ir kontrolė

Data
Rugpjūčio
mėn.

Atsakingas asmuo
Ūkvedys

Rugpjūčio
mėn.

Ūkvedys

Rugpjūčio
mėn.
Rugsėjo mėn.

Ūkvedys

Spalio mėn.

Ūkvedys

Nuolat

Ūkvedys

Nuolat

Darbininkai

Spalio- lapkričio mėn.
Lapkričiogruodžio mėn.
Sausio-vasario
mėn.
Kovo-birželio
mėn.
Lapkričio,
gruodžio mėn.
Balandžio, gegužės mėn.
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Darbininkai

Nuolat

Darbininkai

Nuolat

Ūkvedys, prekių ir paslaugų pirkimų specialistas
Administratorė

Nuolat

Ūkvedys

Darbininkai
Darbininkai
Darbininkai
Inventorizacijos komisija
Ūkvedys
Ūkvedys
Ūkvedys
Ūkvedys, darbininkai
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Nuolat

Ūkvedys

21.

Stebėti, kaip laikosi aptarnaujančio personalo darbuotojai vidaus darbo taisyklių
Viešųjų pirkimų organizavimas

Nuolat

22.
23.

Gaisrinės, darbų saugos instruktavimas
Kompiuterių priežiūra

Nuolat
Nuolat

Prekių ir paslaugų pirkimų specialistas
Ūkvedys
IT sistemų administratorius

20.

Ūkvedys

Algis Paltanavičius
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 4
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
I. SITUACIJOS ANALIZĖ
Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau – Gimnazija) biblioteka-skaitykla savo veikla pagal galimybes stengiasi dalyvauti ugdymo procese, puoselėti Jiezno gimnazijos vertybes, tenkinti Gimnazijos
bendruomenės narių informacinius poreikius: teikiamos edukacinės ir informacinės paslaugos, skatinamas skaitymas, rengiami renginiai, prisidedama prie bendruomenės telkimo.
Skaitykloje yra 18 darbo vietų, 5 iš jų – kompiuterizuotos, veikia internetas. Bibliotekos fondas vedamas į MOBIS duomenų bazę.
Bibliotekoje jau 35-tus metus dirba bibliotekininkė, VVU įgijusi bibliotekininkės ir bibliografės specialybę.
II. GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
TIKSLAS: Siekti kiekvieno mokinio pažangos, diegiant savivaldų ir patyriminį ugdymą
UŽDAVINIAI:
Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymo įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.
III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese ir padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslą ir uždavinius.
Skatinti skaitymą, populiarinti biblioteką, telkti bendruomenę, puoselėti gimnazijos vertybes
rengiant renginius.
IV. VEIKLA
Eil.
Priemonės
Veikla
Data
Atsakingas
Pastabos
nr.
1
2
3
4
5
6
1.
Skaitytojų ir Naujus skaitytojus supažindinti
2020 m.
V.Rūdienė
lankytojų
su bibliotekos fondu
rugsėjis,
aptarnavispalis
mas
Individualūs pokalbiai su mokiVisus
V. Rūdienė
niais apie knygas rekomenduojant jiems reikalingą literatūrą

mokslo metus
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2.

3.

Individualios konsultacijos iešEsant reikakant informacijos knygose, nau- lui
dojantis paieškos sistemomis
Nurašyti nebeaktualią, suplyšu2020 m.
sią literatūrą, pasenusius vadovėlapkritis,
Fondo
lius
gruodis
komplektaRegistruoti neigiamas užklausas
vimas
ir jas atsižvelgiant komplektuoti
Nuolat
fondą
Toliau pildyti MOBIS
Visus
duomenų bazę
mokslo meBibliogratus
finis darbas
ir informaRengti bibliotekos naujienų paGavus
cijos sklaida rodas
knygų, dokumentų
Atnaujinti stendą
Artėjant
,,Šiandien tai aktualu“
šventei, jubiliejui
Kaupti medžiagą apie profesijas, Gavus memokymo įstaigas
džiagos

Dalyvavimas
ugdymo
procese

Rengti protų mūšius ir viktorinas Visus
mokslo metus
Pasakų penktadieniai priešmoVisus
kyklinukams
mokslo metus kiekvieną savaitę
Spalis-Tarptautinis mokyklų
bibliotekų mėnuo: protmūšiai
2020 spalis
mokinių mišrioms komandoms
Baltų literatūros savaitė gimna2020 lapkrizijoje
tis
Ilgalaikis knygų skaitymo projektas ,,Knyga, kuri tavęs lauVisus
kia”
mokslo metus
Vakaras mokykloje antrokėliams, trečiokams, ketvirtokams
ir jų tėveliams
Pirmokų skaitytojų krikštynos
,,Aš noriu skaityti“

2020 gruodis
2021 sausis

V. Rūdienė

V.Rūdienė

V.Rūdienė
V.Rūdienė

V.Rūdienė

V.Rūdienė
V.Rūdienė
V.Rūdienė

Mokyklos
bendruomenei

V. Rūdienė,

V. Rūdienė,
R. Valatkaitė
V. Rūdienė ir
komanda
V. Rūdienė,
R. Bubnienė,
R.Kandrotienė,
D. Acuvienė,
Ž Valatkienė
R.Kandrotienė,
D. Acuvienė,
Ž. Valatkienė
V. Rūdienė
V. Rūdienė,
R. Bubnienė

Pradinukai
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Integruotos pamokos, skirta rašytojos V. Žilinskaitės 90-ajam
jubiliejui
IV klasės mokinių pasakų
popietė
6-os klasės mokinių komandų
protų mūšis, skirtas Knygnešio
dienai
Dalyvauti Metų knygos 2020
rinkimų akcijoje

Renginys Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai
Rengti knygų, iliustracijų, fotografijų, iškarpų parodas:
,,Čežantys rugsėjo lapai jau šaukia tave...‘‘
,,Paulius Širvys neturi pabaigos‘‘
Detektyvų meistrės Agatos
Kristi 130-ajam jubiliejui
“...reikia turėti šviesos su savimi,...kad šviestum tamsybėse
visiems ant kelio stovintiems‘‘
(M. K. Čiurlionio 145-ajam jubiliejui)
Europos kalbų dienai
,, Vienas pasaulis – daug kalbų“
,, Ant rudenėjančio dangaus pripieškim saulės spindulių...“
(Tarptautinei Mokytojo dienai)
V. Pietario 170-ajam jubiliejui
Konstitucija- pagrindinis įstatymas
Lietuviškojo postmodernisto Ričardo Gavelio 70-mečio jubiliejui
,,Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena”
,,Markas Tvenas- literatūrinė legenda“
,,Gruodžio 1-oji- Pasaulinė
AIDS diena”

2020 gruodis (13)
2021 vasaris
2021 kovas
2020 spalio
pabaigalapkričio
pradžia
2021 gegužė

V. Rūdienė,
D. Acuvienė,
Z. Zencevičienė
V. Rūdienė,
Ž. Valatkienė
V. Rūdienė,
L. Arbačiauskienė

3 klasės
mokiniai,
6 klasės
mokiniai

V. Rūdienė

V. Rūdienė

Iki 202008-31
Iki 202009-06
Iki 202009-15

V. Rūdienė

Iki 202009-22

V. Rūdienė

2020 rugsėjo pab.

V.Rūdienė

Iki 202010-05

V. Rūdienė

Iki 2020-10
-09
Iki 202010-25

V. Rūdienė

Iki 202011-08

V. Rūdienė

Iki 202011-23
Iki 202011-30
Iki 202012-01

V. Rūdienė

V. Rūdienė
V. Rūdienė

V. Rūdienė

V. Rūdienė
V. Rūdienė
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Saulius Šaltenis- vienas iš šeimos, kurioje literatūra yra giminės tradicija“
,,Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje“
M. Alseikaitei-Gimbutienei-100
Poetės Zitos Gaižauskaitės
jubiliejui (70)
,,Tėvynė –ne vien geografinė sąvoka“ (Vasario 16- ajai – Kovo
11-ajai)
,,Pajuskime P. Vaičaičio kūrybos gyvybę‘‘
Sofijos Kymantaitės –Čiurlionienės 135 jubiliejui
Gėrio filosofo H. K. Anderseno
gimtadienis- Tarptautinė vaikų
knygos šventė
Nurašyti pasenusius, nenaudojamus, suplyšusius vadovėlius

5.

Tirti vadovėlių paklausą
Vadovėlių
fondo tvarkymas

6.

Tvarkyti ir pildyti vadovėlių
fondo apskaitos dokumentus
Tvarkyti vadovėlių fondo kartoteką.
Pildyti vadovėlių išdavimo, grąžinimo dokumentus

Sudaryti bibliotekos veiklos
planą
Rengti bibliotekos ataskaitą
Administracinis darbas

Pildyti inventorines knygas,
vesti gaunamų ir nurašomų dokumentų apskaitą
Pildyti ,, Knygų, priimtų iš skaitytojų vietoj pamestų, apskaitos
sąsiuvinį”

Iki 202012-24

V. Rūdienė

Iki 202101-13
Iki 202101-23
Iki 202102-12
2021vasaris,
kovas
Iki 202102-10
Iki 202103-13

V. Rūdienė

Iki 2021 04-02

V. Rūdienė

Kalendorinių metų
pradžioje
Užsakant
vadovėlius
Gavus ir nurašius
vadovėlius
Gavus vadovėlius
Mokslo
metų pradžioje ir pabaigoje
2020 rugpjūtis

V.Rūdienė

V. Rūdienė
V. Rūdienė
V. Rūdienė
V. Rūdienė
V. Rūdienė

V.Rūdienė
V.Rūdienė

V. Rūdienė
V. Rūdienė

V. Rūdienė

2020 gruo- V. Rūdienė
dis,
2021 sausis
Gavus
siuntą, nura- V.Rūdienė
šius knygas
SkaitytoV. Rūdienė
jams pametus knygas

49

7.
Savišvieta.
Profesinės
kvalifikacijos tobulinimas

8.
Ūkinė
veikla

Biliotekininkė

Dalyvauti Prienų ŠPT rengiamuose seminaruose, pasitarimuose
Domėtis švietimo naujovėmis,
skaityti naują literatūrą, informacinius leidinius
Semtis gerosios patirties iš kolegų kursų, seminarų metu, išvykose.
Kiekvieno mėnesio paskutinę
darbo dieną rengti sanitarinę
dieną bibliotekoje
Gražinti bibliotekos- skaityklos
interjerą

Kai organizuojamas
renginys
Visus
mokslo metus
Renginių
metu

V.Rūdienė

V.Rūdienė

V.Rūdienė

V.Rūdienė
Kas mėnesį
Esant reikalui

V.Rūdienė

Vitalija Rūdienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 5
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
Etapai
I etapas
Pasirinktos
problemos giluminiam vertinimui
II etapas.
Giluminis įsivertinimas

Siekiamas rezultatas

Vykdymo laiAtsakingas
kotarpis
Išgryninami probleminiai klausimai, į ku- 2020 m. rugsė- Vidaus įsivertiriuos bus bandoma atsakyti atliekant vertijis-spalis
nimo koordinacinė
nimą.
grupė, Mokytojų taPritarimas pasirinktam įsivertinimo rodik- 2020 m. spalis ryba, Gimnazijos
taryba
liui (Gimnazijos taryboje)
2020 m.
Darbo grupės
Rodiklio iliustracijų kūrimas pagal raktispalis-gruodis
nius žodžius
Iliustracijų pristatymas Mokytojų taryboje

2021m. sausis

Vertinimo objektų, šaltinių ir metodų pasirinkimas

Vidaus įsivertinimo koordinacinė
grupė
Darbo grupės

2021 m. sausis-vasaris
2021m.
vasaris Darbo grupės
Vertinimo instrumentų parengimas (pvz.,
kovas
grupės diskusijos instrukcija; grafiškai apipavidalinti klausimynai ir pan.).
2021m.
Darbo grupės
Pasirinktų tirti mokyklos veiklos rodiklių
analizė (tyrimas): duomenų rinkimas (ga- kovas balandis
lima naudotis IQES online Lietuva sistema).
Surinktų duomenų apdorojimas, analizavi- 2021 m. balan- Darbo grupės
dis
mas.
2021 m.
Darbo grupės
Duomenų ir rezultatų ataskaitos rengimas,
gegužė
išskiriant veiklos privalumus ir trūkumus,

III etapas.
Atsiskaitymas
ir informavimas

rekomendacijų veiklos tobulinimui formulavimas.
Rezultatų pateikimas ir aptarimas Mokytojų taryboje, Rekomendacijų mokyklos
veiklos tobulinimui teikimas. Gimnazijos
taryba analizuoja veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl
veiklos tobulinimo.

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinės grupės pirmininkė

2021 m. gegužė

Darbo grupių vadovai, Vidaus įsivertinimo koordinacinė
grupė, Mokytojų taryba, Gimnazijos
taryba

Danutė Acuvienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 6
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
METODINĖS TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
Tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, puoselėjant gimnazijos vertybes ir tobulinant patyriminio mokymo(si) kompetencijas.
Uždaviniai:
1. Inicijuoti metodinės veiklos kaitą, išbandant naujas profesinės sklaidos ir bendradarbiavimo
formas.
2. Stiprinti savivaldaus mokymo (si) įgūdžius.
Metodinės tarybos nariai:
Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vilma Mekionytė, STEAM metodinės grupės pirmininkė,
Laima Arbačiauskienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,
Nijolė Kuliešienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Genovaitė Strazdaitė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
Danutė Acuvienė, priešmokyklinio ir pradinių ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Sigitas Žalys, istorijos vyr. mokytojas,
Vilija Kasteckaja, ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.
Eil.nr. Veiklos turinys

Atsakingas

Data

1.
1.1

Susirinkimai:
Metodinės tarybos ir metodinės veiklos 2020-2021 m.m.

MT pirmininkė 2020-2021

Atsiras aiškūs susitarimai, leisiantys
siekti nusimatytų
tikslų.

1.2

Metodinės tarybos tarpinis ir galutinis
įsivertinimas.

MT pirmininkė

Nuoseklus veiklos
plano vykdymas,
plano koregavimas.

2.

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios patirties sklaida.

2.1

Gilinti mokytojų kompetencijas patyriminio mokymo(si):40 val. mokymo
programos apie patyriminį ugdymą
organizavimas mokytojams. Įgytos patirties taikymas pamokose.

MT

Visus metus Mokytojai tobulins
savo patyriminio
mokymo kompetencijas, gerės ugdymo(si) kokybė.

2.2

Brandos egzaminų, PUPP bei standartizuotų testų rezultatų aptarimas ir

MT

Visus metus

2021

Refleksija

Gerės mokinių pasiekimai.
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veiksmų plano mokinių pasiekimams
gerinti sudarymas ir vykdymas.
2.3

Organizuoti mokytojų konferenciją :
„Augu ir auginu: patyriminio ugdymo
gerosios praktikos“

MT

2 pusmetis

2.4

Parengti stebėjimo formą pagal pasirinktą vertinti veiklos rodiklį
Metodinės veiklos:

MT

2 pusmetis

3.

Mokytojai, patobulinę kompetencijas, ves šiuolaikines pamokas.
Pamokos kokybės
gerinimas.
Mokytojai dalinsis
gerąja patirtimi,tobulins kompetencijas ir gerės ugdymo(si) kokybė

3.1

Kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo taikymas patyriminio ugdymo
organizavimo klausimais – projektas
„Kviečiu į pamoką“

MT

2 pusmetis

3.2

Projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas“ 4 klasei mokytojai dalykininkai
veda pamokas

MT pradinių
klasių mokytojai ir dalykininkai

2 pusmetis

Gėrės penktokų
adaptacija ir mokytojų tarpusavio
bendravimas ir
bendradarbiavimas

3.3

Renginio ,,Patirties mainai“. organizavimas

MT

2 pusmetis

Mokytojai dalinsis
gerąja patirtimi bei
tobulins kompetencijas.

3.4

Profesijų dienos organizavimas
MT

2 pusmetis

Mokinių motyvacijos skatinimas ir
karjeros planavimas

Organizuoti ir aptarti atskirų
a) mokomųjų dalykų pasitikrinamuosius darbus turimam žinių lygiui
nustatyti:
anglų kalbos - 4, 6, 8, gimnazijos III
klasėse;
rusų ir prancūzų kalbos - 6, 8, gimnazijos II klasėse; matematikos ir lietuvių kalbos -3, 5, 7, gimnazijos I, III
klasėse.
b) bandomuosius egzaminus.

MT

04 15- 05
15

Gerės mokinių
mokymosi pasiekimai

MT

10 mėn.

Mokytojų išvykų – susitikimų organizavimas su Lietuvos mokyklomis, sėkmingai įgyvendinančiomis patirtinį
mokymą.

MT

2 pusmetis

3.5

3.6

Mokytojų kolegiškas bendravimas ir
bendradarbiavimas
ir patyriminio
darbo patirties įgijimas
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3.7

Pamokos kitose erdvėse ir virtualios
erdvės (netradicinis turimų erdvių panaudojimas (laiptai ir pan.). inicijavimas.

MT

3.8

Erasmus + KA1 mobilumo veiklų projektas „Mokymuisi palanki aplinka:
nuo poreikio link poveikio

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Metodinės tarybos pirmininkė

Visus metus Mokinių motyvacijos ir pasiekimų
gerinimas

2 pusmetis

Mokytojų kompetencijų tobulinimas

Vilma Mekionytė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 7
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
TIKSLAS: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
UŽDAVINIAI:
1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą gimnazijoje.
2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas bendruomenei aktualiomis temomis.
4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar
nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės
aktus.
7. Konsultuoti mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.
9. Vykdyti savižudybių prevenciją mokykloje.
VEIKLOS PLANAS
Eil.Nr

Veikla

Įgyvendinimo
laikotarpis

Atsakingi

1.
1.1.

ORGANIZACINĖ VEIKLA
Sudaryti Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2020-2021 m.m.
Organizuoti VGK posėdžius.

Iki 2020-08-31

VGK pirmininkas
VGK pirmininkas

1.2.

1.3.
1.4.
2.

Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą Gimnazijos tarybos posėdyje
Atnaujinti Gimnazijos veiklą reglamentuojančius
dokumentus pagalbos mokiniui klausimu.
PREVENCINĖ VEIKLA

1 kartą per
mėn. (esant
reikalui ir dažniau)
Kartą per metus
2021 m. sausio
mėn.

VGK pirmininkas
VGK
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2020 m. per
rugsėjo mėnesį

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

2020-2021 m.
m.

2.3.

Supažindinti visų klasių mokinius su mokymosi sutarties reikalavimais, Jiezno gimnazijos mokinių
skatinimo, drausminimo ir poveikio priemonių taikymo nedrausmingai besielgiantiems mokiniams
apraše, saugaus elgesio instrukcijomis (pamokoje,
gimnazijoje per renginius, už gimnazijos ribų)
Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programą (integruota į ugdymo procesą).
Diegti OPKUS

2.4.

Organizuoti prevencinius renginius ir akcijas.

2020 m. rugsėjo – gegužės
mėn.

2.5.

Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai bendrąją programą (per dalyko pamokas, per neformalųjį švietimą, per klasės vadovo
veiklą, per renginius).

2020-2021 m.
m.

Dalykų mokytojai, socialinis
pedagogas
Olweus kooerdinacinis komitetas
Socialinis pedagogas, psichologas, sveikatos
priežiūros specialistas, VGK
pirmininkas
Socialinis pedagogas, dalykų
mokytojai, klasių auklėtojai,
sveikatos priežiūros specialistas.
Psichologas, socialinis pedagogas
Olweus koordinatorius,
D.D.Gasparavičiūtė
Socialinis pedagogas, psichologas, klasių vadovai.
Socialinis pedagogas, klasių vadovai

2.1.

2.2.

2020-2021
m.m.

Ataskaitų rengimas
2.6.

Atlikti 1,5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą.

2020-11

2.7.

Atlikti dėl patyčių masto tyrimą pagal Olweus
programą

1 k. per metus

2.8.

Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, kurie
blogai lanko pamokas, netinkamai elgiasi, turi mokymosi problemų. Individualūs psichologo pokalbiai su mokiniais.
Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant daugiausiai
be pateisinamos priežasties praleidžiančius mokinius ir klasę bei taikyti jiems poveikio priemones,
numatytas lankomumo Jiezno gimnazijos mokinių
skatinimo, drausminimo ir poveikio priemonių taikymo nedrausmingai besielgiantiems mokiniams
apraše.
Atnaujinti medžiagą apie prevencinius klausimus
mokiniams, pedagogams, tėvams. Teikti informaciją mokiniams, tėvams per e- dienyną ir internetinėje svetainėje.
Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse.

2020-2021 m.
m.

2.9.

2.10.

2.11.

Nuolat

Nuolat

VGK

Esant poreikiui

VGK
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2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti pokalbius
klasėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais.
Organizuoti klasės valandėles psichologinėmis temomis
Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas.
Vykdyti mokytojų konsultavimą.
SPECIALUS UGDYMAS
Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą.
Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų: gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį
įvertinimą; aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą ŠPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo; konsultuoti mokytojus ir tėvus.
Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų)
tenkinimą ir tęstinumą: aptarti specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir nesėkmes
su mokytojais ir tėvais;
Aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi
pasiekimus bei nesėkmes;
Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir
pritaikytas bendrąsias ugdymo programas bei jų
klasių vadovų, mokytojų konsultavimui.
Aptarti nuotolinio mokymosi poveikį mokinių pasiekimams bei savijautai.
Prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir fizines
galias atitinkančią ugdymo ir lavinimo įstaigą;

2020-2021 m.
m.

Visuomenės
sveikatos specialistas

2020-2021
m.m.
Nuolat

Psichologas

Nuolat

VGK

2020-08
Visus mokslo
metus, pagal
poreikį

VGK
Specialusis pedagogas

Visus mokslo
metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas

Mokytojai, klasių aulėtojai, tėvai, VGK

Esant krizinei
situacijai

Gimnazijos direktorius,
VGK pirmininkė
Gimnazijos direktorius

3.8.

Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių
naudojimo.

4.
4.1.

KRIZIŲ VALDYMAS
Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo
planą.

4.2.

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę gimna- Esant krizinei
zijos bendruomenę/žiniasklaidą, gimnazijos savisituacijai
ninko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją,
teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą.

VGK
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Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą.
Planas metų eigoje gali būti papildomas.
4.3.

Esant krizinei
situacijai

VGK

PRITARTA:
Jiezno gimnazijos Vaiko gerovės komisijos
2020-08-31 posėdyje Nr.7

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Dalia Mazuronienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 8
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
Tikslas Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.
Uždaviniai:
1. Stiprinamas profesinis dialogas ir gebėjimas taikyti savivaldaus ugdymo principus.
2. Kuriama ir tobulinama klasių auklėtojų veiklos, skirtos ugdymui karjerai, sistema.

Eil.
Nr.

1. Posėdžiai ir organizaciniai klausimai.
Priemonės pavadinimas
Atsakingi

Data

Refleksija

Metodinės grupės pir- Rugsėjo mėn. Gerai suplanuota veikla leis
mininkas, klasių auklėsiekti nusimatytų tikslų
tojai.
(bendravimas ir bendradarbiavimas)
2. Klasės auklėtojų darbo planų a- Metodinės grupės pir- Rugsėjo mėn. Gerai suplanuota veikla leis
nalizė ir tvirtinimas.
mininkas, klasių auklėsiekti nusimatytų tikslų
tojai.
(bendravimas ir bendradarbiavimas)
4. Klasių auklėtojų bendradarbia- Metodinės grupės pir- Visus mokslo Gerai suplanuota veikla leis
vimas, organizuojant tradicimininkas, klasių auklė- metus
siekti nusimatytų tikslų.
nius gimnazijos renginius:
tojai, administracija
(tradicijų puoselėjimas ir
 Mokslo ir žinių diena
kūrybiškumas)
 Mokytojų dienos šventės;
 Etnografinė vakaronė
 Kalėdinių renginių;
 Vasario 16
 Šimtadienio šventės;
 Kovo 11
 Motinos dienos;
 Gimnazijos sporto šventės;
 Paskutinio skambučio
 Brandos atestatų įteikimo
5. Signalinių pusmečių rezultatų a- Metodinės grupės pir- Gruodžio
Efektyvesnė pagalba mokinalizė.
mininkas, klasių auklė- mėn.
niui
tojai, soc. pedagogė, ad- Gegužės
(bendravimas ir bendradarministracija
mėn.
biavimas ir asmeninė ūgtis)
1. Veiklos plano sudarymas.
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6. Metodinės veiklos aptarimas ir Metodinės grupės pir- 2020 m. bir- 2019-2020 m.m. veiklos akitų mokslo metų veiklos plana- mininkas, klasių auklė- želis
taskaita,
vimas
tojai,
veiklos plano projektas
2020-2021 m.m.

2.

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios pedagoginės patirties sklaida

Priemonės pavadinimas
Atsakingi
Eil.
Nr.
1.
Olweus patyčių ir smurto prevenci- Administracija
jos programos kokybės užtikrinimo
sistema (OPKUS
2.
Karjeros ugdymo tobulinimo semi- Administracija
naras
Gerosios patirties sklaida grįžus iš
seminarų.

3.

3.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Data

Refleksija

Visus mokslo Padės sumažinti patymetus 2 kartus čias
per mėnesį
(tolerancija
Padės planuoti karjerą
(asmeninė ūgtis)
Metodinės grupės pir- Visus mokslo Pagerės darbo komininkas, klasių auk- metus
kybė
lėtojai, soc. pedagogė.
(bendravimas ir
bendradarbiavimas ir
asmeninė ūgtis)

Veikla ir susirinkimai
Priemonės pavadinimas

Atsakingi

Tėvų įtraukimas į mokinio asme- Psichologas, klaninės pažangos stebėseną bei kar- sių auklėtojai,
jeros ugdymą.
soc. pedagogė.
Paskaitų ir diskusijų tėvams „Kaip
padėti vaikui mokytis ir planuoti
karjerą“ organizavimas.
Sukonkretinti pažangos stebėjimo Klasių auklėtojai
formą, pildyti ir aptarti 5 kartus
per mokslo metus.

Data
I pusm.

Refleksija
Leis stebėti mokinių
asmeninę pažangą
(bendravimas ir bendradarbiavimas ir asmeninė ūgtis)

II pusm.

Visus
Leis stebėti mokinių
mokslo me- asmeninę pažangą
tus
(bendravimas ir bendradarbiavimas ir asmeninė ūgtis)
Toje pačioje klasėje dirbančių mo- Klasių auklėtoKas 2 mėne- Stebėti rezultatų gerikytojų, pagalbos mokiniui specia- jai, mokytojai pagal- siai kiekvie- nimo priemonių plano
listų ir klasės auklėtojo pasitari- bos mokiniui specia- nai klasei
efektyvumą
mai
listai
(bendravimas ir bend(rezultatų stebėsena ir problemų
radarbiavimas ir assprendimas)
meninė ūgtis)
Klasės mikroklimato tyrimas
Klasių auklėtojai, ad- I pusmetis Pagerės mokinių santyministracija.
kiai (bendravimas ir
bendradarbiavimas ir
asmeninė ūgtis)
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5.

6.

7.

8.

9.

Renginiai tėvams ( globėjams, rūpintojams).
Refleksinių ugdytinių (jų tėvų)
pokalbių pagal Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį
vykdymas
Tęsti projektą ,,Pagauk pamoką”

Metodinės grupės pir- Spalio mėn. Gerės bendradarbiavimininkas, klasių auk- Vasario
mas su tėvais
lėtojai, administracija. mėn.
(bendravimas ir bendradarbiavimas)

Klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija
Asmeninės pažangos premijų tei- Klasių auklėtojai, adkimas.
ministracija

Visus
Pagerės pamokų lankomokslo me- mumas
tus

Gegužė-bir- Leis stebėti mokinių
želis
asmeninę pažangą
(bendravimas ir bendradarbiavimas ir asmeninė ūgtis)
Klasių auklėtojai,
Visus
Pagerės klasės auklėkarjeros ugdymo kon- mokslo me- tojų ir mokinių bendrasultantė administra- tus
vimas ir bendradarbiacija
vimas
Mokysis nusistatyti
savo polinkius karjeros
kryptis
(bendravimas ir bendradarbiavimas)

Projektas: Karjero ugdymo krypčių pasirinkimas:
 Kiekvienas mokinys pasirengia
ir kasmet atnaujina karjeros planus.
 Keturių karjeros kompetencijų
ugdymo modulis mokiniams visai dienai.
 Klasės valandėlės vedamos Profesinio orientavimo
erdvėje.
 Karjeros naktis mokykloje
Dalyvauti veiklose, numatytose
gimnazijos veiklos ir renginių pla- Klasių auklėtojai
nuose

Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Visus
Gerai suplanuota
mokslo me- veikla leis siekti nusitus
matytų tikslų
(bendravimas ir bendradarbiavimas, kūrybiškumas, tradicijų
puoselėjimas)
Laima Arbačiauskienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m.m. veiklos plano
priedas Nr. 9
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
Tikslas. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario asmeninę ūgtį ir sėkmę, taikant pažangesnes ir efektyvesnes dialogo formas.
Uždaviniai:
1. Ugdyti asmenines kompetencijas, stiprinant atsakomybę už savo mokymąsi.
2. Gerinti ugdymo kokybę, taikant pažangesnes profesinio dialogo formas.
Eil.
Nr.
1.1

Veiklos turinys

1.2

Ilgalaikių
ugdymo, PPUMG pirmi- 2020 m. rugklasės vadovų, būrelių ninkė
sėjis
planų pristatymas

1.3

Stebėti atviras kolegų
pamokas (per mokslo
metus ne mažiau kaip
dvi pamokas) ir aptarti
Analizuoti 2019-2020
m. m. mokymosi rezultatus ir ugdymo(si)
nuotoliniu būdu patirtį
analizės išvadas panaudoti ugdymo procese siekiant asmeninės mokinių pažangos
Pirmos ir penktos klasių mokinių adaptacija (aptarimas).

Pradinių klasių 2020mokytojos
2021m.m.

Atviros pamokos kolegoms:
• ne mažiau 1 pamoka per mokslo

Pradinių klasių
mokytojos

1.4

1.5

1.6

Atsakingas

Data

Veiklos plano pro- PPUMG pirmi- 2020 m.
jekto pristatymas
ninkė
rugpjūtis

Ž. Valatkienė
R. Kandrotienė
R. Bubnienė
D. Acuvienė
D. Buzienė

Refleksija
Gerai suplanuota
veikla leis pasiekti
nusimatytus tikslus
Gerai suplanuota
veikla leis pasiekti
nusimatytus tikslus, įgyvendinti išsikeltus uždavinius
Aptarimas PPUMG
posėdžiuose

2020 m.
rugpjūtis rugsėjis

Apibendrinimas,
rekomendacijos tolimesniam mokinių
ugdymui.
Numatytos priemonės būsimų ST rezultatų gerinimui

2020 m. spalis

Apibendrinimas,
rekomendacijos tolimesniam mokinių
ugdymui. JG vertybių –bendravimo ir
bendradarbiavimo
ugdymas.
Aptarimas posėdžiuose, gerosios
patirties sklaida. JG

2020-2021
mokslo metai

Įsivertinimas

62

vertybių –bendravimo ir bendradarbiavimo, asmeninės
ūgties ugdymas.

metus vyr.mokytojoms;
• mokytojoms metodininkėms ne mažiau nei 2 pamokos
per mokslo metus.
1.7

Pranešimas „ĮtrauR. Bubnienė
kiantys metodai matematikos pamokose“.
Pranešimas ,,Kūrybiš- R. Kandrotienė
kumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose“

1.8

Pradinių klasių moky- PPUMG pirmitojų sukurtų metodininkė
nių priemonių pristatymas

1.9

Pasirengimas renginiams ir jų aptarimas

PPUMG pirmininkė

1.10 Įgytų žinių po seminarų, konferencijų
sklaida, pritaikymas

Pradinių klasių
mokytojos

1.11 Organizuoti ugdymosi veiklas pradinių klasių gamtamokslinio ugdymo
kabinete, panaudojant
turimas priemones
(,,Mūsų atradimai“,
,,Informatika pradiniame ugdyme“)
2.1 Diegti kolegialaus
grįžtamojo ryšio
darbo metodą.

Pradinių klasių
mokytojos

D. Acuvienė,
R.Bubnienė,
R. Kandrotienė,
Ž.Valatkienė

2020 – 2021
m.m.

Gerosios pedagoginės patirties
sklaida. JG vertybių –bendravimo ir
bendradarbiavimo,
asmeninės ūgties
ugdymas.
2020 - 2021
Mokytojos išbanm.m.
dys bent vieną
naują mokymo
priemonę, metodą
savo pamokose. JG
vertybių – kūrybiškumo ugdymas.
2020Renginių apibend2021m.m.
rinimas, rekomendacijos, informacija
internetiniame puslapyje
2020-2021
Pateiktų rekomenm.m.
dacijų aptarimas,
gerosios patirties
sklaida ir pritaikymas. JG vertybių –
bendravimo ir
bendradarbiavimo
ugdymas.
2020Gamtamokslinio
2021m.m.
ugdymo kabinete
ne mažiau
vedamos pamokos
kaip 1 kartą
padeda ugdyti(s) tiper mėn. vesti riamosios veiklos
pamokas
gebėjimams. JG
gamtamoksli- vertybių– asmeninio ugdymo
nės ūgties, kūrybiškabinete.
kumo ugdymas.
2020-2021 m. Kolegialus bendradarbiavimas įgalins
m.
profesinį tobulėjimą.

JG vertybių –bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas.
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2.2

2.4

Pamokos
netradicinėse
aplinkose (ne mažiau
2 pamokos per
metus).
Projektas „Kelias į
mokyklą“

Pradinių klasių
mokytojos

2020-2021
mokslo metai

Didėja mokinių
motyvacija

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
L. Jankauskienė, 4 kl.mokytoja Ž.Valatkienė pagalbos
mokiniui specialistai, tėvai.
Priešmokyklinio
ugdymo, pedagogė, pradinio
ugdymo mokytojos, bibliotekininkė.

2021 m. gegužė

Projekto apibendrinimas, priešmokyklinukai geriau
pasirengia mokyklai. JG vertybių
– tolerancijos ugdymas.

2020-2021
m.m. 1 kartą
per sav.

Įtraukiami tėvai, didėja motyvacija
skaityti, gerėja
skaitymo įgūdžiai.
JG vertybių – asmeninės ūgties ugdymas.
Kolegialus ryšys. Įdomesnės veiklos
vaikams. JG vertybių –bendravimo ir
bendradarbiavimo
ugdymas.

2.5

Ilgalaikis knygų skaitymo projektas
,,Knyga, kuri tavęs
laukia“, ,,Pasakų
penktadieniai“

2.6

Integruotos veiklos su
mokytojais dalykininkais, įsitraukti į
STEAM veiklas

Pradinio ug.
2020-2021
mokytojos,
m.m.
Priešmokyklinio
ugdymo, pedagogė.

2.7

Organizuoti 3 klasės
lietuvių, užsienio
kalbų ir matematikos
diagnostinius darbus
ir aptarti rezultatus.

D. Acuvienė

2021-05

2.8

Vykdyti projektą ,,Aš
sėkmingas penktokas”.

Ž. Valatkienė

2021-05

2.9

Organizuoti vertybių
dienas Gimnazijos
vertybėms puoselėti.

Pradinio ug.
2020-2021
mokytojos,
Priešmokyklinio
ugdymo, pedagogė.

Apibendrinimas,
rekomendacijos tolimesniam mokinių
ugdymui.
Numatytos priemonės būsimų rezultatų gerinimui.
JG vertybių – asmeninės ūgties ugdymas.
Susipažinimas su
būsimais 5 klasės
mokytojais. JG vertybių –bendravimo
ir bendradarbiavimo ugdymas.
Žinos mokyklos
vertybes, jas puoselės.
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2.10 Organizuoti įvairių
formų ir turinio akademines pertraukas.

PPUMG pirmininkė

Pradinio ug.
mokytojos,
Priešmokyklinio
ugdymo, pedagogė.

2020Gerės emocinis, so2021m.m. (ne cialinis klimatas
rečiau kaip 1
kartą per mėnesį)

D. Acuvienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 10
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M
Situacijos įvertinimas. Jiezno gimnazijos ikimokyklinei ugdymo skyriui priklauso 3 grupės. Įstaigoje dirba darni patyriusių, nuolat keliančių savo kvalifikaciją, pedagogių komanda: vyr. mokytojos
L. Daunorienė, D.Švedienė, mokytojos D. Mazuronienė, J. Jonelienė, V. Kasteckaja.
Mokytojos kartu su savo ugdytiniais dalyvauja ne tik savo įstaigos gyvenime, bet ir Jiezno gimnazijos, Jiezno miesto bibliotekos organizuojamuose renginiuose, noriai bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis.
Tikslas: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias geriau pažinti ikimokyklinio ugdymo gaires ir tai įgyvendinti savo darbe.
Uždaviniai:
1. Organizuoti ir stebėti kolegų ugdomąsias veiklas.
2. Periodiškai su šeima aptarti vaikų pasiekimus.
Metodai (žiūrėti veiklos planą)
Veiklos turinys
Veiklos plano projekto
pristatymas

Atsakingas
IUMG
pirmininkė

Ilgalaikio ugdymo plano aptarimas ir
tvirtinimas.

Mokytojos

Stebėti atviras kolegų veiklas

Mokytojos

Renginių, projektų veiklos programų
pasirengimas ir jų aptarimas.

IUMG
pirmininkė

Įgytų žinių po seminarų, konferencijų Mokytojos
sklaida
Atviros veiklos kolegėms:
Mokytojos
ne mažiau viena veikla per mokslo metus
Pranešimai IUMG
V. Kasteckaja
D. Mazuronienė
L. Daunorienė
J. Jonelienė
D. Švedienė

Data
2020 m.
rugpjūtis

Refleksija
Gerai suplanuota veikla
leis siekti nusimatytų
tikslų
2020 m.
Gerai suplanuota veikla
rugpjūtis
leis siekti nusimatytų
tikslų.
2020-2021 Aptarimas IUMG posėmokslo me- džiuose
tai
Mokslo
Renginių apibendrinimas,
metų eigoje rekomendacijos, informacija internetiniame puslapyje
2020-2021 Pateiktų rekomendacijų apmokslo me- tarimas, gerosios patirties
tai
sklaida
2020-2021 Aptarimas posėdžiuose,
mokslo me- gerosios patirties sklaida
tai
2020Gerosios pedagoginės pa2021 mokslo tirties sklaida
metai
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Bendravimas su savo įstaigos pedago- Pedagogės
gais.
Tėvų pedagoginis švietimas, informaci- Mokytojos
jos teikimas.
Vaikų pasiekimų aptarimas.

Mokytojos

Tėvų dalyvavimas ugdyme (tėvų inici- Mokytojos
juoti renginiai, bendri renginiai su tėvais
pagal įstaigos planą).
Tėvų susirinkimas.
Mokytojos,
spec. pedagogai.
Edukacinių erdvių kūrimas, siekiant užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas vaikų Mokytojos, tėvai
kūrybiškumo ugdymui. Visame ugdymo
procese plėtoti ugdytinių sveikatos saugojimo kompetenciją.
1.
Dalyvavimas rajono ikimoMokytojos
kyklinio ugdymo metodinių ratelių
veikloje, patirties sklaida.
2.
Dalyvauti rajono, respublikos
organizuojamuose projektuose, parodose.
Vaikų adaptacija
Mokytojos, tėvai– globėjai,
spec. pedagogai.
Įgytų žinių po seminarų, konferencijų
sklaida.

Mokytojos

Ugdomoji veikla netradicinėse aplinkose

Mokytojos

Ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Kartu su komanda aptarti
Mokslo metųsavaitės vaikų ugdymo teeigoje
mos, tikslai ir uždaviniai
padės juos įgyvendinti
Mokslo
Palaikys nuolatinį ryšį su
metų eigoje vaikų tėvais, globėjais
gruodžio,
gegužės
mėn.
Mokslo
metų eigoje

Tėvai geriau informuoti apie vaiką.

Glaudesnis tarpusavio
auklėtojų, tėvų, vaikų
ryšys.
Mokslo
Auklėtojų bendradarbiavimetų eigoje. mas su tėvais.
Mokslo metųGarantuos vaikų saugumą,
eigoje
padės adaptuotis naujoje
aplinkoje.
Pagal rajono Pagalba pedagogėms ugmetodinio domojo proceso organizabūrelio
vime.
planą.

Mokslo
metų eigoje.

Bendradarbiavimas, rekomendacijos tolesniam
vaikų ugdymui, apibendrinimas.
2020-2021 Pateiktų rekomendacijų
mokslo me- aptarimas, gerosios patirtai
ties sklaida
2020-2021
mokslo metai

Vilija Kasteckaja
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 11
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2020–2021 M.M
Laikotarpis: 2020-09-01 – 2021-06-18
STEAM dalykai – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika, menai bei dizainas. Dalykai integruoti tarpusavyje, ugdomas kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, pritaikymas ir problemos sprendimas kūrybiškai, aktyviai ir praktika grįstu mokymu. Gimnazijos ugdymo kontekste
STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:
 gamtos mokslus;
 inžineriją;
 technologijas;
 matematiką;
 menus (dailė, dizainas, keramika).
Tikslas. Bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio mokymosi būdus, gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

STIPRYBĖS
Aukšta mokytojų kvalifikacija.
Mokytojų aktyvus domėjimasis naujovėmis.
Patirties sklaida rajone ir respublikoje.
Projektinių veiklų integravimas į ugdymo procesą.
Dalyvavimas respublikiniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ (išbandomas ir kuriamas pradinio ugdymo
informatikos turinys).
Dalyvavimas respublikiniame projekte „Gamtamokslinio ugdymo programa 5 – 8 klasėms“ (išbandoma integralaus gamtamokslinio ugdymo programa).
Dalyvavimas eTwinning projektuose.
Bendradarbiavimo sutartis su socialiniais parneriais – VDU

1.
2.
3.
4.
5.

SILPNYBĖS
Bazė tiriamajai, laboratorinei veiklai.
STEAM veiklų nuoseklumas.
Kryptingas gabių mokinių
ugdymas.
Nėra laboranto etato.
Žemi mokinių ugdymo pasiekimai.

GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
1. Aprūpinimas mokymo priemonėmis.
1. Mokytojai konsultantai.
2. Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla.
2. Nepakankamas finansavi3. Atnaujintos ir pritaikytos edukacijoms mokyklos erdves.
mas.
4. Bendradarbiavimas su kitomis STEAM mokyklomis.
3. Mokinių skaičiaus mažėji5. Projektų susijusių su STEAM rengimas.
mas.
6. Birštono sveikatingumo komplekso išnaudojimas.
4. Konkurencinga aplinka
VEIKLA
Eil.. Nr.
Kryptis
Veikla
Atsakingi
I
Kryptingas
V.Mekionytė
1. Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos
projektas.
STEAM moV.Mekionytė
2.
Nuotolinis
tyrinėjimu
grįstas
STEAM
mokykytojų kvalifiV.Mekionytė
mas(-is)“
kacijos tobuliL. Grigaliūnienė
3.
„Steam
pamokos
vertybių
sistemos
formavinimas.
mas: mokinys kaip proceso ir rezultato
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indikatorius“.

II

III

Ugdymo turinio ir metodų
pritaikymas
STEAM gebėjimų plėtotei

Partnerystė ir
bendradarbiavimas

4. Pažintis su www.sientix.eu svetainės naujieSTEAM mokytonomis
jai
5. STEAM kvalifikacijos tobulinimo internetiniai kursai
6. Pažintis su svetaine
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/681
1. Mokslinė mokinių tiriamųjų darbų konferen- D. Acuvienė
cija „Tyrėjo diena“ pradinėse klasėse
2. Mąstymo žemėlapių metodo taikymas
STEAM mokytojai
3. Skaitmeninių priemonių panaudijimas ugdyme
4. Mokomųjų programų „Padlet“, „Toontastic“,
„Quizlet“, ,, Kahoot“ ir kt. panaudojimas
vertinant ir įsivertinant
L. Arbačiauskienė
5. Dalyvavimas respublikiniuose konkurse:
R. Kandrotienė
5.1.„Bebras“
STEAM mokytojai
5.2. „Sveikatiada“
V. Žiūkas
5.3.„Olympis“
5.4.„Kengūra“
6. STEAM formaliojo ir neformaliojo švietimo
NVŠ grupių vaužsiėmimai:
dovai
6.1. 5-8 klasėms: „Spalvų karalystė“;
STEAM mokyto6.2. STEAM tiriamosios veiklos 5-8 kl. ir I-II jai
gimnazijos klasėse: vedamos pagal Ugdymo planą
STEAM pamokos, o visi šias pamokas vedantys
mokytojai susitarė dėl Integruotų projektinių darbų
rengimo nuostatų.
7. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Infor- Pradinio ugdymo
mokytojai
matika pradiniame ugdyme“ (tęsiamas pradiL. Arbačiauskienė
nio ugdymo informatikos turinys išbandymas
ir kūrimas).
9. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Gamtamokslinio ugdymo programa 5 – 8 klasėms“
(išbandoma integralaus gamtamokslinio ugdymo
programa).
10. Dalyvavimas STEAM dalykų mokyklinėse ir
rajoninėse olimpiadose ir konkursuose
11. Mokinio STEAM srities pažangos stebėjimo
įrankių paieška ir kūrimas.
12. Gamtamokslinio ugdymo projektas „Mūsų
atradimai“
1. VDU, KTU, LEI
2. Nemuno kilpų regioninis parkas

V. Jančiauskienė
V. Mekionytė
L. Grigaliūnienė
STEAM mokytojai

Pradinio ugdymo
mokytojos
V.Mekionytė
V.Mekionytė
N.Bisikirskienė
R. Stabingis
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IV

V

VI

Aplinka ir materialieji ištekliai
Integruotos pamokos
STEAM veiklų
profilio kūrimas

STEAM komandos vadovė

3. Alytaus Ramanausko Vanago gimnazija
4. Alytaus muzikos mokykla
5. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
6. Jiezno muzikos mokykla
1. Ugdymo karjeros koordinatoriaus veikla
2. Teikia pagalbą STEAM mokytojams pagalbos mokiniui specialistas
STEAM integruojamos dalykų temos pateikiamos Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021
m.m. ugdymo plano priede Nr. 10 „Prienų r.
Jiezno gimnazijos integruojamos dalykų temos“
Mokyklos STEAM profilio kūrimas
https://www.stemschoollabel.eu/group/community

STEAM mokytojai

N. Černevičiūtė
N. Zujienė
STEAM mokytojai

STEAM mokytojai

Vilma Mekionytė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 12
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
SOCIALINIO PEDAGOGO
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M.
Tikslas: Siekti vaiko gerovės, vykdyti ankstyvosios prevencijos programas, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, teikti reikalingas socialinių paslaugas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai
Uždaviniai:
 Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą, vykdyti prevencinį darbą.
 Aiškintis mokinių netinkamo elgesio priežastis, koreguoti netinkamą elgesį.
 Konsultuoti šeimas, turinčias socialinių problemų.
 Rūpintis SUP turinčiais mokiniais, padėti jiems adaptuotis gimnazijoje
 Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
 Dalyvauti projektinėje bei tiriamojoje veikloje.
 Bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, dirbančiais gimnazijoje, sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų
Pagrindinės darbo kryptys:
 Individualus darbas su mokiniais.
 Darbas su mokinio šeima.
 Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas.
 Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
 Prevencinės veiklos organizavimas.
Socialinio pedagogo darbo grafikas 2020-2021 mokslo metais:
Savaitės dienos
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis

Ketvirtadienis
Penktadienis
Viso valandų per
savaitę

Darbo laikas
7.00-10.00
11.30-15.00
7.00-11.00
11.30-15.00
7.00-11.00
11.30-15.00

Pietų pertrauka
11.00-11.30

7.00-11.00
11.30-15.00
7.00-11.00
11.30-14.30
36 val.

11.00-11.30

11.00-11.30
11.00-11.30

11.00-11.30
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VEIKLOS KRYPTYS
1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
1.1. Nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas
Visus metus
1.2. Pavėžėjimo dokumentų tvarkymas
Visus metus
1.3. Gautų dokumentų tvarkymas, siunčiamų dokumentų rengimas.
Visus metus
2.
Individualus darbas su mokiniais
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
1.1. Pokalbiai su į pamokas vėluojančiais vaikais, pamokų nelankančiais
Visus metus
mokiniais.
Pagal poreikį
1.2. Pokalbiai su naujais atvykusiais mokiniais
Pagal poreikį
1.3. Pokalbiai su netinkamai besielgiančiais mokiniais.
Pagal poreikį
1.4. Socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimai.
Visus metus
1.5. Gyvenimiškų įgūdžių užsiėmimai SUP turintiems vaikams
Pagal poreikį
1.6. Problemų sprendimas.
Pagal poreikį
1.7. Užsiėmimai karjeros ugdymui.
3.
Pagalba moksleivių tėvams, globėjams, rūpintojams
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
3.1. Darbas su mokinio šeima ar jo atstovavimas pagal įstatymą – pagalba Visus metus
sprendžiant problemas.
3.2. Individualios konsultacijos
Visus metus
3.3. Darbas su SUP turinčiais mokiniais
Visus metus
3.4. Pranešimas moksleivių tėvams „Vaikų teigiamo elgesio skatinimas“
Tėvų susirinkimo metu
4.
Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
4.1. Konsultacijos dėl mokinių, turinčių elgesio problemų, elgesio korega- Pagal poreikį
vimo.
Visus mokslo
4.2. Dalyvavimas toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui metus kas 2
specialistų ir klasės auklėtojo pasitarimuose
mėn.
(rezultatų stebėsena ir problemų sprendimas)
Pagal atskir1
4.3.Dalyvavimas pamokose, teikiant pagalbą mokiniui bei mokinių adapta- grafiką
cijos laikotarpiu.
Pagal poreikį
4.4.Dalyvavimas renginiuose
5.
Socialinių paslaugų teikimas
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
5.1.Teikti socialines paslaugas mokyklos bendruomenės nariams
Pagal poreikį
6.
Užimtumo organizavimas, prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
6.1. Gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas
Pagal poreikį
klasės valandėlių
metu
6.2. Mokinių adaptacijos užsiėmimai:
2020-09,
6.2.1. ,,Kaip jaučiuosi 1-oje klasėje.?”.
2020-09
6.2.2. ,,Kaip jaučiuosi 5-oje klasėje?”
2020-10
6.2.3. Ar jaučiuosi saugus? (5 klasė).
6.3. Ugdymo karjerai užsiėmimai.
6.4. Renginiai:

Pagal poreikį
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6.4.1. „Tolerancijos diena“
2020-11-16
6.4.2. Prevenciniai užsiėmimai alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencija. Pagal poreikį
klasės valandėlių
metu
6.4.3. Protų mūšis „AIDS geriau žinoti“ AIDS dienai paminėti
2020-12-01
6.4.4. „Valentino dienos šventė“ 5-8 kl. mokiniams
2021-02-14
6.4.5. Socialinės iniciatyvos projektas Savaitė „Be patyčių“.
2021-03
6.5. Stovyklos:
6.5.1. Vaikų socializacijos stovykla.
6.6. Akcijos:
6.6.1. Akcija ,,Šypsenos diena“
6.6.2. „Draugo diena“
6.6.3. Kalėdinis paštas
6.6.4 „Ačiū“ diena
6.6.7. „Darom“
6.7. Projektai:
6.7.1. Prevenciniai užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijai – OLWEUS
programos įgyvendinimas
6.7.2. Priešmokyklinio ugdymo grupės programa „Kelias į mokyklą“
6.7.3. Lankomumo prevencijos projektas „Pagauk pamoką“
7.

2021-06

2020-10-02
2020-11-29
2020-12
2021-01-11

Visus mokslo
metus
2021-05
Visus mokslo
metus

Tiriamoji veikla
Darbo formos ir būdai:
7.1.Rinkti naudingą informaciją

Laikotarpis
Visus mokslo
metus
7.2. Rinkti ir sisteminti duomenis apie besimokančius gimnazijoje mokinius, Visus mokslo
jų šeimas
metus
7.3.Metodinės literatūros kaupimas, analizavimas
Visus mokslo
metus
8.
Šviečiamoji metodinė veikla
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
8.1. Dalyvavimas konferencijose, seminaruose.
Visus mokslo
metus
8.2. Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje
Pagal patvirtintą
grafiką
8.3. Socialinės pedagoginės, psichologinės literatūros studijavimas, susipaži- Visus mokslo
nimas su naujais teisės aktais
metus
8.4. Stendiniai pranešimai
Visus mokslo
metus
9.
Darbas komisijose, grupėse, komandose, kita veikla
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
9.1. Vaiko gerovės komisijoje.
Visus mokslo
9.2 Mokinių parlamento veiklos kuravimas
metus
10.
Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas
Darbo formos ir būdai:
Laikotarpis
10.1 Bendradarbiavimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švie- Visus mokslo
timo ir sporto skyriaus specialistais, Prienų rajono savivaldybės administracijos metus
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VTAT specialistais, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais, Prienų r. PK, medicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Jiezno seniūnija, Jiezno Vaikų dienos centru.
10.2. Socialinių partnerių paieška projektų įgyvendinimui, renginių organizavimui.
PASTABA: Socialinė pedagogė turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie pakeitimus iš
anksto informuoja gimnazijos administraciją.

Socialinė pedagogė

Rasa Valatkaitė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 13
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M
Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas bei teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems tarties,
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Mokinių tarties, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tyrimas ir šalinimas.
Uždaviniai:
 Nustatyti kalbos sutrikimus, jų priežastis.
 Atlikti pirminį/pakartotinį vertinimą. Pritaikyti specialius mokymo metodus sutrikimams šalinti.
 Bendradarbiauti su mokytojais, specialistais ir vaikų tėvais.
 Skatinti mokinių kūrybiškumą atliekant užduotis, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.
 Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką.
Priemonės

Veiklos
kryptys
Tiesioginis
darbas su
mokiniais






Darbas su
dokumentais







Bendradarbiavimas







naujai atvykusių vaikų kalbinių gebėjimų tyrimas, kalbėjimo bei kalbos sutrikimų įvertinimas;
individualūs ir grupiniai užsiėmimai;
specialiosios pagalbos teikimas vaikų kalbos
korekcijai, žodyno plėtrai lavinant jų sutrikusias funkcijas.
2020–2021 metų veiklos plano sudarymas;
vaikų su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais sąrašo sudarymas;
logopedo užsiėmimų, pratybų tvarkaraščio
sudarymas;
logopedo dienyno pildymas;
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikų, lankančių logopedo užsiėmimus, aprašo apie pasiekimus parengimas.
metinės veiklos ataskaitos rengimas.
bendradarbiavimas su
mokytojais, dėl individualios pagalbos vaikui;
pedagogų konsultavimas apie vaikų pasiektus
rezultatus;
rekomendacijų teikimas dėl konkretaus vaiko,
ugdymo metodų;
dalyvavimas tėvų susirinkimuose;

Laikas

Pastabos
(refleksija)

Visus mokslo
metus

Rugsėjis
Rugsėjis
Visus mokslo
metus
Birželis

Visus mokslo
metus
Pagal poreikį
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Metodinė ir
kita veikla





pokalbiai su tėvais (globėjais) apie jų vaikų
ugdymosi pasiekimus, mokymosi galias bei ateities perspektyvas.
dalyvavimas specialiųjų pedagogų, logopedų
metodiniuose susirinkimuose;
dalyvavimas VGK veikloje;
dalyvavimas profesinio tobulinimo seminaruose, konferencijose ir kt.

Pagal numatytą planą
Esant galimybei

Laukiamai rezultatai: Gerės vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų, mokymosi
rezultatai. Įgaus mokiniai daugiau pasitikėjimo savimi bei didės motyvacija mokytis ir bendradarbiauti.

Logopedė

Ramunė Plentienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 14
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M.M
Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedant įgyti bei tobulinti kompetencijas.
Uždaviniai:
● Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
● Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant pritaikytas/individualizuotas programas.
● Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
● Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, kitais švietimo
pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi sunkumus, pasiekimus.
Veiklos kryptys

Priemonės

Laikas

Tiesioginis
darbas su mokiniais

● mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pradinis/pakartotinis vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikmens ugdymo programoms nustatymas;
● specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį, lavinant jų sutrikusias funkcijas, vedant individualias ir pogrupines pratybas.
● 2019 – 2020 metų veiklos plano sudarymas;
● specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašų
sutikslinimas;
● specialiųjų pratybų tvarkaraščio rengimas;
● specialiojo pedagogo dienyno pildymas;
● metinės veiklos ataskaitos rengimas.
● pedagogų konsultavimas dėl pritaikytų/individualizuotų
programų sudarymo, korekcinių tikslų numatymo klausimais;
● rekomendacijų teikimas pedagogams dėl konkretaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio, ugdymo
metodų;
● bendradarbiavimas su gimnazijos socialine pedagoge,
psichologe, visuomenės sveikatos specialiste;
● tėvų/globėjų konsultavimas specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo klausimais;
● tėvų/globėjų informavimas apie ugdymosi pasiekimus;
● mokyklos bendruomenės informavimas apie specialiojo
ugdymo naujoves.

Esant poreikiui

Darbas su dokumentais

Bendradarbiavimas

Pagal sudarytą
tvarkaraštį

Rugsėjis
Rugsėjis
Visus mokslo
metus
Birželis
Esant poreikiui
Esant poreikiui
Visus mokslo
metus
Esant poreikiui
Visus mokslo
metus
Esant poreikiui
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Metodinė ir
kita veikla

dalyvavimas Prienų rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės pasitarimuose;
● dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje;
● rekomendacijų parengimas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiu vaiku priešmokyklinio ugdymo
grupėje;
● dalyvavimas profesinio tobulinimo seminaruose, konferencijose ir kt.
●

Specialioji pedagogė

Pagal numatytą planą
Nuolat
Visus mokslo
metus
Esant galimybei

Gina Liukaitienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 15
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
SPORTINĖS VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M.
Data
04 mėn.
05 mėn.

09 mėn.
03 mėn.
01 mėn.
02 mėn.
03 mėn.

2020 – 10
2021 - 04
10 mėn.
01 mėn.
05 mėn.
12 mėn.
11 mėn.
11 mėn.
12 mėn.
12 mėn.

Varžybų pavadinimas
LENGVOJI ATLETIKA
Dalyvavimas rajoninėse mokinių pavasario kroso estafečių varžybose.
Dalyvavimas rajoninėse lengvosios
atletikos keturkovės varžybose ir atskirų rungčių varžybose.
KREPŠINIS
Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo
taurei laimėti.
Tarpklasinės varžybos.
Sportinės varžybos, skirtos Laisvės
gynėjų dienai paminėti.
Baudų ir tritaškių mėtymo konkursas,
skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai paminėti.
Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos
Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti ir Jiezno seniūno taurei laimėti.
Draugiškos rungtynės su mokyklomis
– socialiniais partneriais.
FUTBOLAS
Tarpklasinės futbolo varžybos.
Salės futbolo 3x3 varžybos Sausio 13
– ajai paminėti.
Draugiškos rungtynės su mokyklomis
– socialiniais partneriais.
KVADRATAS
Tarpklasinės varžybos.
Dalyvavimas rajoninėse kvadrato varžybose.
Dalyvavimas pradinių klasių rajoninėse varžybose.
TINKLINIS
Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno seniūno taurei laimėti.
Tarpklasinės tinklinio varžybos.

Dalyviai

Atsakingi

Mokyklos rinktinė
Mokyklos rinktinė

Fizinio ugdymo mokytojai

Mokyklos rinktinė
5 – IV kl.

Saulius Šimanskas
Jiezno klebonas
Fizinio ugdymo mokytojai

5 – IV kl.

Fizinio ugdymo mokytojai

5 – IV kl.

Fizinio ugdymo mokytojai

Mokyklos rinktinė

Saulius Šimanskas
Jiezno seniūnas

Mokyklos rinktinė

Fizinio ugdymo mokytojai

5-6 kl. 7-8 kl. I –
IV kl.
Mokyklos rinktinė
Mokyklos rinktinė

Fizinio ugdymo mokytojai

5 - 7 kl.
5 – 6 kl. mokyklos rinktinė
3 – 4 kl. mokyklos rinktinė

Fizinio ugdymo mokytojai
Fizinio ugdymo mokytojai

Tėvai, mokiniai,
mokytojai
7 – IV kl.

Fizinio ugdymo mokytojai, Jiezno seniūnas
Fizinio ugdymo mokytojai

Fizinio ugdymo mokytojai

Saulius Šimanskas
Jiezno seniūnas
Saulius Šimanskas

3 -4 klasių mokytojos
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04 mėn.

01 mėn.

Dalyvavimas rajoninėse mišrių komandų tinklinio varžybose.
Parko tinklinio varžybos Joninių taurei
laimėti.
Netradicinis fizinis aktyvumas
Smiginio ir konkolų varžybos.

02 mėn.
06 mėn.

RENGINIAI
Žiemos šventė
Sporto šventė.

06 mėn.

Mokyklos rinktinė
Jiezno seniūnijos
bendruomenė

Fizinio ugdymo mokytojai

5 – IV kl., Jiezno
seniūnijos bendruomenė

Fizinio ugdymo mokytojai, Jiezno seniūnas

5 – IV kl.
5 – III kl.

Fizinio ugdymo mokytojai
Fizinio ugdymo mokytojai

Saulius Šimanskas
Jiezno seniūnas

Planą rengė:
mokytojas metodininkas

Saulius Šimanskas

vyr. mokytoja

Laimutė Grigaliūnienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 16
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M.
Tikslas – Karjeros sėkmė – tai ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimas derinti darbą,
laikį, asmeninį gyvenimą.

laisva-

Uždaviniai: 1. Padėti mokiniams suvokti realias jų galimybes, renkantis tolimesnį gyvenimo kelią.
2. Tarpininkauti pasirinkant bei planuojant būsimą profesinę veiklą.
3. Ieškoti galimybių „pasimatuoti“ svajojamą profesiją.
Eil.
Veiklos turinys
Data
Nr.
1. Individualios, grupinės konsultacijos. Testai Visus mokslo metus
savęs, savo galimybių pažinimui.
(pagal mokinių poreikius)
2. Integracija į mokomuosius dalykus (ypač e2020-2021 m.m.
tika ir technologijos).
Pagal parengtą integruojamų dalykų planą.
3. Informacijos paieška internetinėse svetai2020-2021 m.m.
nėse apie UK naujoves, organizuojamus
renginius, stovyklas, mokyklas, susitikimus,
seminarus... ir sklaida gimnazijos svetainėje,
facebook-e, bibliotekoje, IIa. stende.
4. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais
2020-2021 m.m.
gimnazijoje.
5. Dalyvavimas resp. renginiuose:
 „Nacionalinė karjeros savaitė“
2020-11/
 „Mokymasis. Studijos. Karjera
2021-022021“ Litexpo parodų rūmuose
 Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse
„Šok į tėvų klumpes“
2020-2021m.m.
 Atvirų durų renginiai kitose mokymo įstaigose.
6. Mokinių profesinis veiklinimas.
2020-2021 m.m.
Įmonių, įstaigų, organizacijų paieška.
7. Informacinių veiklinimo vizitų, mokinių iš2020-2021 m.m.
vykų į kitas mokymo įstaigas, organizacijas
organizavimas, tarpininkavimas tarp mokyklos ir įmonių atstovų.
8. Pokalbiai klasių valandėlių metu „Noriu.
2020-2021 m.m.
Galiu. Reikia“.
9. UK diena/savaitė gimnazijoje – susitikimai 2021 m birželio mėn.
su buvusiais mokyklos auklėtiniais „Sėkmės
istorijos“.

Atsakingi
Gimnazijos psichologė
Dalykų mokytojai
A.Lisauskienė
N. Bisikirskienė
R. Stabingis
Administracija
Bibliotekė
UK koordinatorė
Klasių auklėtojai
Karjeros koordinatorė
Karjeros koordinatorė
Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai, tėvai
Karjeros koordinatorė
Gimnazijos administracija
Karjeros koordinatorė
Klasių vadovai
Klasių auklėtojai
Karjeros koordinatorė
Klasių auklėtojai
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10 Karjeros planų rengimas

2020-2021 m.m.

11. Protų mūšis UK tema gimnazijos bibliotekoje
12. Žinučių, nuotraukų apie išvykas, renginius
rašymas ir talpinimas gimnazijos internetinėje svetainėje, Prienų r. spaudoje
13. UK veiklos socialinėje plotmėje
14. UK veiklos, ugdymo įstaigos spec. poreikių
turintiems mokiniams

2020-2021 m.m.

Karjeros koordinatorė
Klasių auklėtojai
Gimnazijos psichologė
Bibliotekė V. Rūdienė

2020-2021 m.m.

Gimnazijos bendruomenė

2020-2021 m.m.
2020-2021 m.m.

Soc. pedagogė R. Valatkaitė
Spec. pedagogė
G. Liukaitienė

Jiezno gimnazijos UK koordinatorė

N. Černevičiūtė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 17
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
PROJEKTO „SVEIKATIADA“ VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M.
TIKSLAS – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius.
UŽDAVINIAI:




Per pamokas, kitą veiklą ugdyti supratimą apie sveiką mitybą.
Įvairiomis formomis skatinti fizinį aktyvumą.
Organizuoti įvairias mankštas, šokius.

Eil.Nr. Renginio pavadinimas
1.
Aktyvios pertraukos
2.

,,Sveikatiados“ žygis į Jundeliškes

3.

,,Sveikatiados rudenėlio šventė“

4.
5.
6.
7.

Pamoka stovint
,,Sveikatiados šokio virusas“
Vandens diena
Sulos gėrimo rekordo siekimas

8

,,Sveikatiados“ iššūkis – pieno ,,tūsas“!
,,10 000 žingsnių yra vieni juokai“
,,Sveikatiados“ ambasadorių baigiamasis renginys

9.
10.

Rengė

Dalyviai
1 – 4 kl.
1 – 4 kl. vaikai ir tėvai
1 – 4 kl. vaikai ir tėvai
2 kl.
1 – 4 kl.
1 – 4 kl.
1 – 12 kl.
vaikai ir tėvai
2 kl.
2 kl.

Data
Rugsėjo
14-18 d.
Rugsėjis 23

Atsakingas
R.Kandrotienė

Rugsėjo 28
Sausis
Vasaris
Kovas
Kovas

R.Kandrotienė
D.Acuvienė
R.Kandrotienė
R.Kandrotienė
R.Kandrotienė
R.Kandrotienė

Balandis

R.Kandrotienė

Birželis
Birželis

R.Kandrotienė
R.Kandrotienė

R.Kandrotienė

R. Kandrotienė
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 18
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
GAMTAMOSLINIO UGDYMO PROJEKTO
,,MŪSŲ ATRADIMAI“ PLANAS
Sudaryti galimybę visiems mokiniams įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus. Siekiama, kad mokiniai perimtų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie
padėtų pažinti pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Mokiniai rengiami ir brandinami tolesniam
gyvenimui kaip visaverčiai piliečiai, gebantys sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymosi problemas.
TIKSLAS. Skirti daugiau dėmesio tyrinėjimais grįstam mokymui(si) ir padėti mokiniams ugdytis
sveikos gyvensenos įgūdžius, mokytis spręsti darnaus vystymosi problemas.
UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti ,,Tyrėjų dienas“, kuriose mokiniai atliks praktines tiriamąsias veiklas, keliant
hipotezes, analizuojant duomenis, formuluojant išvadas.
2. Bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti ,,Jaunojo mokslininko užrašinę“
3. Bendraujant ir bendradarbiaujant su vyresnių klasių mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais plėtoti socialinį emocinį ugdymą.
4. Įrengti ir turtinti gamtamokslinio ugdymo kabinetą.
PROJEKTO KOMANDA:
1. Danutė Acuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
2. Ramutė Bubnienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
3. Roma Kandrotienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
4. Živilė Valatkienė - pradinio ugdymo vyr. mokytoja .
5. Vilma Mekionytė – fizikos mokytoja metodininkė
LAIKOTARPIS: 2019-01 – 2021-06
SIEKDAMI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO TIKSLO MOKINIAI:
• atpažįsta ir klasifikuoja svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, pastebi dėsningumus, supranta ir taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir teorijas, tikslingai
vartoja dydžių simbolius, sprendžia nesudėtingas praktines gamtos mokslų problemas, taiko įgytas gamtos mokslų žinias ir gebėjimus spręsdami kasdienio gyvenimo, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi
problemas;
• kelia klausimus ir hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis, vertina jų tikslumą ir patikimumą, formuluoja pagrįstas išvadas;
• domisi organizmų įvairove, atpažįsta pagrindines organizmų grupes, supranta jų prisitaikymo
prie aplinkos reikšmę gyvybės išlikimui, pagrindinius gyvybinius procesus, sveikos gyvensenos principus;
• tyrinėdami įvairias medžiagas, jas atpažįsta, apibūdina jų naudojimą ir paplitimą gamtoje, klasifikuoja jų savybes, pastebi medžiagų kitimų dėsningumus;
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• tyrinėdami ir analizuodami fizikinius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius išsiugdo mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę;
• domėdamiesi gamtos mokslų ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis gamtos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis, susipažįsta su profesijomis, kurioms reikia gamtos mokslų žinių ir gebėjimų.
VEIKLOS PLANAS
Eil.
Veiklos turinys
Nr.
1.
Tyrėjų diena

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Vyresniųjų klasių mokiniai demonstruoja tyrimus pradinėms klasėms
Pamokos gamtoje, žygiai, kultūrinės dienos

Mano rekordas (Pelės (2018-2019
m.m., Sėdėjimas ant menamos kėdės (2019-2020 m.m., sulos gėrimo
ir pasidalijimo su kitais 2020-2021
m.m.)
Naujai išbandytų IT programų pristatymas

Praktinė tiriamoji-projektinė veikla
(,,Pavasario pranašai miške“,
,,Pieno kelias“ 2019-2020 m.m.
,,Vandens diena“ 2020-2021 m.m.)
Jaunojo mokslininko užrašinė

Dalyvavimas rajoninėje ,,Tyrėjų
dienoje“
Įsitraukimas į STEAM mokyklų
tinklą

Atsakingas

Data

Refleksija

D. Acuvienė,
R. Kandrotienė,
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė
V. Mekionytė
V.Jančiauskienė
V. Mekionytė

2019 gegužė,
2020 gegužė,
2021 gegužė.

Įvykdyta 2019

Du kartus per
metus lapkritis,
kovas.
Keturis kartus
per metus

Įykdyta 2019

D. Acuvienė,
R. Kandrotienė,
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė
D. Acuvienė,
R. Kandrotienė,
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė

Žygis į Kašonis, į
Vilūnėlių 20182019 m.m.

Vieną kartą per
metus

D. Acuvienė,
R. Kandrotienė,
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė
V. Mekionytė
D. Acuvienė,
R. Kandrotienė
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė
D. Acuvienė,
R. Kandrotienė,
R. Bubnienė,
Ž. Valatkienė
V. Mekionytė
D. Acuvienė,

Vieną kartą per
metus

D. Acuvienė

Visus metus

Kovas-birželis

Visus metus

Sausis-vasaris

Įvykdyta 2019
Įvykdyta 2020
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Prienų r. Jiezno gimnazijos
2020–2021 m. m. veiklos plano
priedas Nr. 19
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PARLAMENTO
VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M.
Tikslas: organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos
patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią kūrybiškai aktyvią,
pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.
Uždaviniai:
1. Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai
2. Dalyvauti mokyklos valdyme bei prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo,
kuriant saugią, kūrybišką aplinką.
3. Organizuoti ir vykdyti akcijas, renginius, gerinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.
.
Numatomos veiklos
Akcija ,,Šypsenos diena“
Mokytojo dienos paminėjimas
Moliūgų fiesta. Gražiausio moliūgo rinkimai
Tolerancijos savaitė
Klasės šokio konkursas
Draugo diena
Kalėdinis paštas
Ačiū diena
Neužmirštuolių akcija
Diskusija ,,Lyderystė mokinių tarpe. Aš esu ar noriu tapti lyderiu?“
11. Valentino diena
12. Mėnuo be patyčių
13. Iniciatyva ,,Mano mažasis draugas“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data
2020-10-04
2020-10-07
2020-10-29
2020-11-16
2020-112020-11-29
2020-12
2021-01-11
2021-01-13
2021-02
2021-02-12
2021-03
2021-05

Kita veikla:
1. Mokinių parlamento susirinkimai
2. Dalyvavimas Gimnazijos tarybos, veiklos plano,ugdymo plano darbo grupėse
3. Parlamento narių ir klasės seniūnų pertrauka:
Kiekvieną paskutinį mėnesio trečiadienį
Po 3 pamokų - 5-8 klasių
Po 4 pamokų gimnazijos - I - IV klasių
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