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VEIKLOS PROGRAMA

2013-2014 m. m. ugdymo rezultatai
Ugdymo procesas vyko pagal 2013-2014 m.m.ugdymo planą.
2013-2014 m.m. rugsėjo 2 d. mokslą pradėjo 208 mokiniai (be ikimokyklinės grupės
192). Per mokslo metus neatvyko nė vienas mokinys, išvyko 3 mokiniai –iš 1 kl. –vienas, iš 6 kl. –
vienas, iš 12 kl. – 1. Mokslo metus baigė 205 mokiniai. Perkelti į aukštesnę klasę arba baigė
mokyklą 188 mokiniai (+16 ikimokyklinėje gr.), 9 iš jų – po sėkmingų papildomų darbų, vienas
pirmos klasės mokinys tėvams prašant ir PPT pritarus paliktas kartoti kursą.
Pradinio išsilavinimo paţymėjimus gavo 11 ketvirtokų.
Pagrindinio išsilavinimo paţymėjimus gavo 19 dešimtokų, 1 – pagrindinio ugdymo
pasiekimų paţymėjimą ( mokėsi pagal individualizuotą programą). Pagal PPT rekomendacijas 3
mokiniams buvo pritaikomos vykdymo ir vertinimo instrukcijos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai:
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19 dešimtokų atliko uţsienio kalbų lygių nustatymo testus iš anglų ir rusų arba vokiečių kalbų.
Pageidaujantiems buvo išrašytos paţymos. 14 mokysis pagal vidurinio ugdymo programą Kulių
vidurinėje mokykloje (11 klasėje), 5 – profesinėse mokyklose.
Brandos atestatus gavo 14 abiturientų.
Šiais metais muzikos mokyklinį egzaminą rinkosi viena 12 kl.mokinė, visus kitus –
valstybinius. 1 neišlaikė lietuvių kalbos valstybinio egzamino, perlaikė mokyklinį, 2 mokiniai
neišlaikė chemijos egzamino, 2 mokinių valstybiniai egzaminai įvertinti 100 balų - lietuvių kalbos ir
informacinių technologijų.
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Valstybinių brandos egzaminų rezultatai :
Vertinimas nuo 2013 m.:
16-35 balai– patenkinamas pasiekimų lygis,
36-85 balai– pagrindinis pasiekimų lygis
86-99 balai– aukštesnysis pasiekimų lygis
100 balų– puikiai
2013 m.
23 abiturientai

2014 m.
14 abiturientų

Rajone
2013 m.

Lietuvoje
2013 m.

Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų

22 (91,7%)
20 (90,9%)
9 (45%)
5(25%)
-

14(100%)
13(92,9%)
5(38,5%)
2(15,3%)
1(7,7%)

65,1 %
88,2%
44,8%
5,9%
3(1,1%)

88,1%
45,3%
11,3%
1,4%

Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų
Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų
Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų

7 (29,2%)
7 (100%)
5 (71%)
2 (29%)
11 (45%)
11 (100%)
5 (45%)
-

10(71,4%)
10(100%)
5(50%)
2(20%)
8(57,1%)
7(87,5%)
4(57,1%)
-

41,3%
97,9%
63,7%
5,8%
1,6%
36,6%
87,8%
29,1%
-

14 (58,3%)
12 (85,7%)
5 (41,7%)
1 (8,3%)
-

9(64,3%)
9 (100%)
1 (11,1%)
2 (22,2%)
-

51,1%
91,3%
31,5%
8,2 %
3 (1,4%)

2 (14,3%)
2 (100%)
2 (100%)

8,9%
95,2%
57,5%
5%
29,8%
97,9%
46,7%
6,6%
-

Egzaminas

Lietuvių k.

Anglų k.

Istorija

Matematika

Fizika

Biologija

Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų

7 (29,2%)
4 (57,1%)
Rinkosi 5 (20%)
Išlaikė 5 (100%)
Išlaikė 36-85 2 (40%)
Išlaikė 86-99 2 (40%)
100 balų

5 (35,7%)
5 (100%)
-

99,2%
58,5%
14,7%
2,2%
89,3%
35,1%
3,2%
0,1%
88,1%
35,5%
7,7%
2,5%

96,5%
52,5,2%
11,4%
0,9%
96,7%
51,8%
7,8%
0,1%

Chemija

Rusų k.

Informacinės
technologijos

Geografija

Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų

5 (20,8%)
5 (100%)
2 (40%)
-

Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų
Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų
Rinkosi
Išlaikė
Išlaikė 36-85
Išlaikė 86-99
100 balų

2 (8,3%)
2 (100%)
1 (50%)
2 (8,3%)
2 (100%)
12 (50%)
11(91,7%)
2 (18%)
-

3 (21,4%)
1 (33,3%)
-

7,9%
86,5%
56,3%
28,1%
1 (3,1%)

2 (14,3%)
2 (100%)
1(50%)
4 (28,6%)
4(100%)
1 (25%)
-

13%
95,1%
22,4%
5,2%
2(3,4%)
18,7%
98,9%
63,2%
1,2%
-

97,8%
51,5%
23,5%
2,9%

92,2%
28,1%
16,2%
3,5%
98,1%
50,9%
3,51%
0,04%

11 abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas: 6 – į universitetines, 5 - į kolegijas. 1 – į profesinę
mokyklą, 2 – dirba.
Mokykloje visiško integravimo būdu buvo ugdomi 15 specialiųjų poreikių mokinių pagal PPT
išvadas. Juos ugdo dalykų mokytojai ir specialioji pedagogė. Logopedo pagalba teikiama 27
mokiniams( iki 7 klasės), turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Ugdymo procesą papildo neformalusis ugdymas. Tai 10 tradiciniais tapusių būrelių ir
kolektyvų: sporto - stalo teniso, krepšinio, tinklinio; meno - merginų choro, dainorėlių-kanklininkų,
šokių, dramos, ansamblio ,,Papūgėlė”; taip pat Jaunųjų šaulių, geologų būrelis ,,Kūliai”.
Pagal mokyklos mokinių skatinimo sistemą šiuos mokslo metus baigė 22 pirmūnai, mokslo
metų pabaigoje apdovanoti Pirmūnų paţymėjimais. Iš jų 1 (11 kl. mokinė) – vien dešimtukais.

2013-2014 m.m. pirmūnai:
Klasė

Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
6

7
8
9

10

11

Vardas, pavardė
Meškauskas Julius
Šiaudvirtaitė Livija
Urnėţaitė Viktorija
Golumbeckaitė Viltė
Martinkutė Kamilė
Viršilas Steponas
Vaitkutė Algimanta
Urnėţaitė Karolina
Vitkutė Audronė
Mockus Saulius
Kutytė Rugilė
Dirţininkas Justas
Vagonis Domantas
Petrauskaitė Aušrinė
Alčauskytė Daiva
Pieškutė Milda

17
18
19
20
21
22

12

Lakštutis Benas
Negreckis Martynas
Šiaulytė Evelina
Vitkutė Raminta
Viršilas Laurynas
Stroputė Viktorija

JIE GARSINA MŪSŲ MOKYKLĄ:
Milda Pieškutė, 11 kl. – matematikos rajono olimpiadoje I vieta (mokytojaJ. Černevičienė),
anglų kalbos rajono olimpiadoje - I vieta (mokytoja I. Kniukštienė),
istorijos rajono olimpiadoje - I vieta (mokytojas K.Garasimavičius),
respublikinėje jaunųjų geologų olimpiadoje- Pagyrimo raštas
(mokytoja J. Pieškuvienė;.
Viktorija Stroputė, 12 kl. – rajono istorijos olimpiadoje –I vieta
(mokytojas K.Garasimavičius);
Martynas Negreckis, 12 kl. - informacinių technologijų rajono olimpiadoje I vieta
(mokytoja I.Sungailienė);
Benas Lakštutis, 12 kl. - rajono geografijos olimpiadoje II vieta (mokytojas S.Tutlys);
Saulius Mockus, 9 kl. – 24 –oje jaunųjų geologų olimpiadoje laimėjo III vietą
(mokytoja J. Pieškuvienė);
Saulius Mockus, 9 kl. - rajono istorijos olimpiadoje I vieta (mokytojas K.Garasimavičius);
Livija Šiaudvirtaitė, 6 kl. – rajono geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ II vieta,
Kamilė Martinkutė, 7 kl. - rajono geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“ II vieta
(mokytojas V. Kulbokas);
Skaistė Prašukaitė,1 kl. – Lietuvos automobilių kroso čempionato I etape ,,Mini bagi“
klasėje I vieta;
Respublikinės 9-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijos ,,Aš ir kalba„
dalyvės Algimanta Pušinskytė (10 kl.) ir Aušrinė Petrauskaitė (10 kl.)
(mokytoja R. Damulienė);
Vaikų fotografijų konkurso ,,Gyvoji gamta 2013“ dalyvė kategorijoje ,,Laukiniai paukščiai“
Algimanta Vaitkutė, 8 kl.
Respublikinėje jaunųjų geologų olimpiadoje
Neringa Kasčiuškevičiūtė, 7 kl. pelnė Pagyrimo raštą (mokytoja J. Pieškuvienė);

Rajono lengvosios atletikos spartakiadoje

Ţydrūnė Idzelytė ,11 kl. – 100 m. bėgime III vieta (mokytoja D. Ščupokienė),
Algimanta Vaitkutė, 8 kl. – 800 m. bėgime – I vieta (mokytoja S. Rimkuvienė);
Rajono stalo teniso varţybose
Vidmantas Vaitkus, 11 kl. – III vieta (vadovas L. Pečkauskas),
Erika Metrikytė, 8 kl. – III vieta (vadovas L. Pečkauskas);
Stalo teniso varţybose mergaičių komanda laimėjo I vietą:
Laura Valuţytė, 9 kl.
Algimanta Vaitkutė, 8 kl.
Erika Metrikytė, 8 kl.
Viltė Golumbeckaitė, 6 kl.(vadovas L. Pečkauskas);
Stalo teniso varţybose berniukų komanda laimėjo III vietą:
Ernestas Eitutis, 5 kl.
Vilimas Liutika, 7 kl.
Algirdas Kniukšta, 9 kl.(vadovas L. Pečkauskas);
Rajoniniame ,,Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse laimėjo I vietą ir dalyvavo zoniniame konkurse:
Viktorija Urnėţaitė, 6 kl.
Mingailė Norvilaitė, 6 kl.
Livija Šiaudvirtaitė, 6 kl.
Mantas Valuţis, 6 kl.
Viltė Golumbeckaitė, 6 kl.(mokytoja J. Narutavičienė);
Rajono asmeninėse kroso varţybose
Ţydrūnė Idzelytė, 11 kl. –II vieta (mokytoja D. Ščupokienė),
Algimanta Vaitkutė, 8 kl. - III vieta (mokytoja S.Rimkuvienė);
Rajono kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3X3 varţybose mokyklos komanda laimėjo
I vietą, zoninėse varţybose - II vietą
Komanda:
Steponas Viršilas, 7 kl.
Dovydas Narutavičius, 7 kl.
Algirdas Kniukšta, 8 kl.
Domantas Vagonis, 10 kl. (mokytoja D. Ščupokienė);
Istorijos Kengūros konkurse laimėti diplomai:
Milda Pieškutė, 11 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Rugilė Kutytė, 9 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Justas Dirţininkas, 10 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Aurimas Griguola, 9 kl. - Auksinės Kengūros Diplomas,
Aušrinė Petrauskaitė, 10 kl. - Oranţinės Kengūros Diplomas,
Algirdas Kniukšta, 9 kl. - Oranţinės Kengūros Diplomas,
Andrius Petrikas, 9 kl. - Oranţinės Kengūros Diplomas (mokytojas K.Garasimavičius);

Kalbų Kengūros konkurse (anglų kalba):
Livija Šiaudvirtaitė, 6 kl. - Auksinės Kengūros Diplomas,
Milda Pieškutė, 11 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas, Lyderių turo nugalėtojai – diplomas ir

5 dienų kelionė į Prahą,
Agnius Urnėţa, 11 kl. – Sidabrinės Kengūros Diplomas,
Benas Lakštutis, 12 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Laurynas Viršilas, 12 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Viltė Golumbeckaitė, 6 kl. – Auksinės Kengūros Diplomas,
Mykolas Gargun, 6 kl. - Sidabrinės Kengūros Diplomas,
Justas Dirţininkas, 10 kl.- Oranţinės Kengūros Diplomas,
Viktorija Urnėţaitė, 6 kl. - Oranţinės Kengūros Diplomas (mokytoja I. Kniukštienė);
Kalbų Kengūros konkurse (lietuvių kalba):
Benas Lakštutis, 12 kl. – Sidabrinės Kengūros Diplomas (mokytoja A. Gramauskaitė,
Aušrinė Petrauskaitė, 10 kl. - Oranţinės Kengūros Diplomas (Mokytoja R.Damulienė);
Gamtos Kengūra
Julius Meškauskas, 5 kl - Oranţinės Kengūros Diplomas (mokytoja J. Narutavičienė);
Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo ţvilgsnis“
Algimanta Vaitkutė, 8 kl. – Diplomas uţ labai gerai atliktą vertimą iš anglų kalbos
(mokytoja J. Eitutienė);
Karolina Urnėţaitė, 6 kl. - Diplomas uţ labai gerai atliktą vertimą iš anglų kalbos
(mokytoja I. Kniukštienė);
,,Dainų dainelės“ rajoninio ir zoninio etapo nugalėtojas, respublikinio etapo dalyvis
vokalinis trio:
Ţydrūnė Idzelytė, 11 kl.
Milda Pieškutė, 11 kl.
Gabrielė Simėnaitė, 12 kl.(mokytoja G. Idzelienė);
Partizanų dainų šventėje ,,Uţ Laisvę, Tėvynę ir Tave“
Merginų ansamblis pelnė Padėkos raštą
(Mokytoja G. Idzelienė);
Sportinės varţybos ,,Futbolo talentai“:
Adomas Vaitauskas, 4 kl. – II vieta (mokytoja R. Malakauskienė),
Lukas Pabrica, 4 kl. - II vieta (mokytoja R. Malakauskienė),
Augustas Alčauskas, 3 kl.- II vieta (mokytoja V. Simėnienė),
Tadas Valauskas, 3 kl. - II vieta (mokytoja V. Simėnienė),
Armandas Vaitkus, 3 kl. - II vieta (mokytoja V. Simėnienė),
Liutauras Norvilas, 4 kl - II vieta (mokytoja R. Malakauskienė);
Natalijos Kazakovos kompiuterių mokyklos organizuotame tarptautiniame kompiuterinių
kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkurse ,,Ţiemos fantazija 2013“ dalyvavo:
Alina Vaitkutė, 12 kl.
Gabrielė Stroputė, 12 kl.
Milda Pieškutė, 11 kl.
Domantas Vagonis, 10 kl.
Laurynas Viršilas, 12 kl.
Aurelija Daugnoraitė, 10 kl.
Raminta Vitkutė, 12 kl.
Evelina Šiaulytė, 12 kl.
Agnė Šateikytė, 11 kl.
Indrė Šlušnytė, 11 kl.

Paulius Rimkus, 9 kl.
Gabrielė Domarkaitė, 7 kl.
Viktorija Urnėţaitė, 6 kl.
LukasNorkus, 8 kl.
Dovilė Laukšaitė, 7 kl.
Karina Navickaitė, 10 kl.
RobertasZabitis, 10 kl.
Daiva Alčauskytė, 10 kl.
Justas Dirţininkas, 10 kl.
Markas Gargun, 8 kl.
Emilija Jakaitė, 10 kl.
Saulius Mockus, 9 kl.
Rugilė Kutytė, 9 kl.
Livija Šiaudvirtaitė, 6 kl.
Diana Suslova, 5 kl.
Simas Šimkus, 5 kl.
Julius Meškauskas, 5 kl.
Mantas Balsys, 5 kl.
Deivydas Ilginis, 5 kl.
Audronė Vitkutė, 9 kl.
Ţygimantas Butkus, 10 kl.
Eitvydas Butkus, 9 kl.
Laura Valuţytė, 9 kl.
Monika Eidėjutė 9, kl.
Simona Staponavičiūtė, 9 kl.(mokytoja I. Sungailienė);
Matematikos konkurse ,,Kengūra“ dalyvavo 85 mokiniai iš 1-12 klasių.
Į rajono geriausių dešimtukus pateko mūsų mokyklos mokiniai:
Neringa Kasčiuškevičiūtė, 7 kl. (mokytoja J. Černevičienė),
Milda Pieškutė, 11 kl. (mokytoja J. Černevičienė),
Rokas Pušinskas, 11 kl. (mokytoja J. Černevičienė),
Gabrielė Stroputė, 11 kl. (mokytoja D. Pušinskienė),
Indrė Šlušnytė, 11 kl. (mokytoja D. Pušinskienė),
Agnius Urnėţa, 11 kl. (mokytoja J. Černevičienė),
Martynas Negreckis, 12 kl. (mokytoja A. Viršilienė);
Lenkijos – Lietuvos III-IV kl. mokinių dailės darbų konkursas ,,Mūsų Ţemė – praeityje,
šiandien ir ateityje“ dalyvavo
Giedrius Paulauskas, 1 kl.
Rajoniniame rusų kalbos dailyraščio konkurse dalyvavo:
Erika Metrikytė, 9 kl.
Gabija Maţeikaitė, 7 kl.
Laura Mockutė, 7 kl.(mokytoja R. Jonikienė);
Matematikos ir ekonomikos kūrybinių – projektinių darbų konferencijoje ,,Matematika uţ
lango“ Gargţdų Vaivorykštės gimnazijoje dalyvavo
Algimanta Vaitkutė, 8 kl. (mokytoja D. Pušinskienė),
Asta Rusinaitė ir Emilija Jakaitė, 10 kl. (mokytoja J.Černevičienė).

Pagalba moksleiviams
Kadangi mokykloje nėra itin daug mokinių (205 mokiniai) tai suteikia galimybę geriau juos
paţinti, identifikuoti jų gabumus ir poreikius, vesti prevencinę veiklą. Tiesiogiai šią pagalbą
teikė socialinė pedagogė
J. Adomauskienė, specialioji pedagogė- logopedė E. Gailiūnienė, klasių vadovai.
Mokyklos valgykloje mokiniai gali nebrangiai pavalgyti, maisto kokybė gera. Daug
nemokamai maitinamų mokinių iš nepasiturinčių šeimų, kurių vaikai gauna ne tik pietus, bet ir
pusryčius.
Siekiant lavinti mokinių tarpusavio santykius, vykdyti efektyvesnę ţalingų įpročių prevenciją,
plėtoti socialinius įgūdţius buvo organizuojama prevencinė veikla. Vykdytos įvairios akcijos prieš
smurtą, patyčias, prieš rūkymą, kova prieš AIDS. Socialinio pedagogo įtaka, koreguojant
specialiųjų poreikių vaikų elgesį, klasės valandėlės ţalingų įpročių tema. Stendų ruošimas, paroda,
projektų rašymas ir vykdymas. Parašytas ir pradėtas vykdyti sveikatingumo projektas „Augu
sveikas ir ţvalus“. Organizuojamos diskusijos įvairiomis temomis apie tabaką, alkoholį, narkotikus,
seksualinį gyvenimą.
Nuosekli, sisteminga veikla davė teigiamus rezultatus: pagerėjo lankomumas, drausmė ir
tvarka mokykloje, nes prevencinės veiklos priemones vykdė patys mokiniai.
Mokykloje yra sukurtas ugdymo karjerai centras: skaitykloje yra UKC (vad. L. Kniukštienė)
UKC programa- skirta vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo bei orientavimo darbą
mokykloje, teikiant pagalbą mokiniams pasirenkant mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų
gebėjimus ir poreikius.
Nuo 2012 metų gruodţio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame
projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme“. Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams teikiamos
sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos: tai klasės valandėlės 5 kl. „Koks
aš esu?“, „Savęs paţinimas ir teigiamas savęs vertinimas“; 6-7 kl. smalsumo ir noro tyrinėti skalė
„Asmeninė patirtis ir karjera“, „Mano karjeros interesai“; 8-9 kl. „Vertybių paţinimo svarba. Mano
vertybės“, „Mano gabumai, jų įtaka karjerai“; uţsiėmimai 10 kl.: „Kas vyksta darbo pasaulyje“,
„Ţinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų“; 11 kl. „Mano psichologinis portretas“,
„Karjeros sprendimo priėmimo reikšmė ir tęstinumas“; uţsiėmimai 12 kl.: „Karjeros sprendimai“,
„Karjeros informacija ir paieška“, „Mano gyvenimo ir karjeros tikslai“. Taip pat organizuotos
individualios konsultacijos mokiniams, skaitytas pranešimas tėvų susirinkime „Renkuosi
atsakingai“. Susitikimai su studentais, įvairių profesijų ţmonėmis per profesijos – karjeros diena.
Buvo organizuotos išvykos į įmones, mokymo įstaigas. Pradinių klasių mokiniai taip pat susipaţino
su įvairiomis profesijomis dalyvaudami karjeros savaitėje.
Skaitykloje – informaciniame kabinete nuolat skelbiama informacija apie vykstančias atvirų
durų dienas, universitetuose, kolegijose bei profesinėse mokyklose, atnaujinama informacija
stenduose. Taip pat mokiniai gali savarankiškai atlikti profesinio kryptingumo testą, suţinoti savo
asmenybės tipą, rasti informacijos apie profesijas.

Mokyklos bendruomenė
2013-2014 m. m. keitėsi fizikos mokytoja ir baigė darbinę veiklą geografijos mokytojas
Stanislovas Tutlys.
Visiems pedagogams buvo sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją, tobulinti savo gebėjimus ir
pasirengimą, formuojant ugdymo turinį, dirbant pagal bendrojo lavinimo programas.
Kulių bendruomenė palaiko ir remia mokyklą, bet yra labai reikli administracijai,
pedagogams. Jų lūkesčių esmę sudaro siekimas, kad visi mokytojai būtų geri specialistai,
uţtikrinantys mokiniams sėkmingą vidurinį išsilavinimą, gerą mikroklimatą ir tvarką mokykloje.

Mokykla neorganizuoja jokių rinkliavų, tačiau klasių tėvų, mokytojų, auklėtojų, mokyklos
rėmėjų dėka mokiniai nuveţami į olimpiadas sporto varţybas, konkursus. Mokyklos mokytojų
tarybos dalykiškai padėjo spręsti iškilusias problemas.
Bendruomenė yra susipaţinusi su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais,
taisyklėmis, vertinimo ir skatinimo sistema.

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė mokykla praėjusiais mokslo
metais:
 Neskiriamos lėšos mokinių nuveţimui į olimpiadas, sporto varţybas, įvairius konkursus.
 Nuolat brangstantis šildymas bei kitos būtinos mokyklai funkcionavimo paslaugos,
maţėjantis finansavimas nesukuria galimybių išlaikyti saugias, higienos reikalavimus atitinkančias
mokymosi ir darbo sąlygas.
 Mokyklai neleista naudotis sporto sale dėl neatlikto kapitalinio remonto. Dėl tos pačios
prieţasties neišduotas higienos pasas-leidimas.
 Daug nepatogumų patiria ţemesniųjų klasių mokiniai dėl nepalankaus pavėţėjimo grafiko
iš mokyklos, nes tenka laukti vyresniųjų, kad grįţtų visi kartu.
 Nepakankama mokinių sveikatos prieţiūra.
 Lėšų trūkumas naujiems vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti.
 Lėšų trūkumas einamajam mokyklos remontui, prieţiūrai.
 Neatliekama mokyklos renovacija.

Laukiami rezultatai:
Įgyvendinus iškeltus uţdavinius ir tikslus bus pasiekti šie kokybiniai ugdymo pokyčiai:
 Uţtikrintas kokybiškesnis ugdymas ir sėkmingas bendrųjų programų įgyvendinimas.
 Efektyvesnis įstaigos valdymas.
 Mokiniai gaus savalaikę socialinę, pedagoginę ir medicininę pagalbą.
 Vykdomos kryptingos ugdymo programos tenkins mokinių gerovės ir saviraiškos poreikius.
 Aktyvesnis tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje.
 Uţtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 Pagerės mokyklos sanitarinės –higieninės darbo sąlygos.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2014-2015 m.m.
1. Mokslo metai prasideda 2014 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2015 m. rugpjūčio 31 d.
2. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiasi atitinkamai:
Klasė

Ugdymo proceso
pabaiga

1-5

05-29

Ugdymo proceso
trukmė
savaitėmis
32

6–11

06-05

35

12

05-28

34

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
4. Ugdomasis procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusm. 2014 09 01 – 2015 01 31;
II pusm. 2015 02 01 – ugdymo proceso pabaiga.
5. Mokinių atostogos numatomos:
Atostogos
(kartu su
atostogomis
mokiniams)
Rudens

Prasideda

Baigiasi

1-5 kl
6-12 kl

2014-10-27
2014-10-27

2014-11-07
2014-10-31

1-12kl

2014-12-22

2015-01-02

1-5 kl
6-12 kl

2015-02-17
2015-02-17

2015-02-20
2015-02-18

2015-03-30

2015-04-03
(12 kl. mok. atostogų
dienos, per kurias jie
laiko kalbų įskaitas,
perkeliamos į 04-0704-08 dienas)

2015-04-30

2015-04-30

papildomomis
1-5
kl.

Ţiemos (Kalėdų)
Ţiemos

Pavasario (Velykų)
1-12 kl

Pavasario

1-5 kl

Vasaros:
1- 5 kl.

2015-06-01

6–11 kl.

2015-06-08

2015-08-31

6. Pamokų pradţia 8.30 val. Numatomos dvi ilgosios pertraukos po antros ir trečios pamokos
po 20 min., kitos – po 10 min.
7. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos
įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokytojų tarybos posėdžiai 2014-2015 m.m.
Eil Nr.
1.

2

3

4

5

Numatomos temos
Individualios mokinių paţangos ir
pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas.
Mokinių paţangos fiksavimas.
Mokinių, pradėjusių mokytis pagal
pagrindinio ugdymo programą,
adaptacija.
Pamokos kokybės tobulinimas:
netradicinės aplinkos kūrimas,. I-mo
pusmečio ugdymo rezultatai.
Veiksniai, trukdantys mokytis, kaip jų
išvengti.
Pamokos kokybės tobulinimas:
integruotos pamokos
Pagalba mokiniui: Pagalba mokantis,
socialinė pagalba.
Dėl mokinių kėlimo į aukštesnes
klases, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų baigimo.
Ugdymo rezultatai. Ugdymo planas,
tikslai ir uţdaviniai 2015-2016 m.m.

Data (mėn.-sav)
10, III sav.

Atsakingi
Metodinė taryba, pradinių
klasių, 5 kl mokytojai,
socialinė pedagogė.
Direktoriaus pavaduotoja
A. Viršilienė

02, II sav.

Metodinių grupių
pirmininkai.
Dalykų mokytojai
VGK, Direktoriaus
pavaduotoja A. Viršilienė
Metodinė taryba

04, I sav.

05, 06

08, IV sav.

Veiklos kokybės
įsivertinimo grupė
Direktorius L. Pečkauskas,
klasių vadovai
Direktorius L. Pečkauskas,
Direktoriaus pavaduotoja
A. Viršilienė

Administraciniai pasitarimai ir darbuotojų informavimas
Eil.
Nr.

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

Dėl mokyklos akreditacijos tikslai ir
uţdaviniai.
Darbo vietų atitikimas saugos
reikalavimams. (Aktų aptarimas)
Dėl ekonomijos reţimo taupant MK ir
aplinkos lėšas.
Vaikų sveikatos patikrinimo rezultatų
aptarimas.
Dėl pasirengimo klasių ir visuotiniam tėvų
susirinkimui.
Dėl 2014 m. finansinių metų uţbaigimo.
Dėl Kalėdinių renginių

Data
Atsakingi
(mėn.-sav.)
08.29
Direktorius L. Pečkauskas,
dir. pav. ugd. A. Viršilienė
09
Direktorius L. Pečkauskas,
mokytojas S. Idzelis
10, I sav.
Direktorius. L. Pečkauskas,
buhalterė R. Šauklienė
10, III sav. Visuomenės sveikatos prieţiūros
specialistė I. Lapienė
11, II sav.
Direktorius L. Pečkauskas
12, II sav.
12, II sav.

Buhalterė R. Šauklienė
Klasių vadovai

Tikslai ir uždaviniai 2014-2015 mokslo metams
Vizija - moderni gimnazija, kurioje sukurtos galimybės visiems tenkinti
mokymosi dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius nuo ikimokyklinio
amţiaus iki brandos.

Pagrindinis tikslas – Švietimo paslaugų kokybės gerinimas
Prioritetinis tikslas – bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas visose pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose.

Uždaviniai:
1. Kurti ugdymo turinį pagal atnaujintas bendrąsias programas, kuris padėtų ugdyti
kūrybingas, kritiškai mąstančiais, pasitikinčias savo jėgomis asmenybes (Priedas Nr. 1):
1.1. Įgyvendinti bendrąsias programas, siekiant esminių kompetencijų ugdymo.
1.2. Uţtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą ir efektyvų dokumentų
tvarkymą.
1.3. Gilinti ugdymo proceso tyrimą ir savianalizę.
2. Ugdyti išsilavinusius, atsakingus piliečius įtraukiant į įvairiapusišką veiklą.
2.1. Plėsti ir efektyvinti mokinių savivaldą. (Priedas Nr. 2)
2.2. Skatinti gilesnį savęs paţinimą, kelti gyvenimo tikslus ir planuoti savo karjerą.
(Priedas Nr. 3)
2.3. Vykdyti saviraiškos emocinį ir elgesio sutrikimų programas. (Priedas Nr. 4,5,6 )
2.4. Organizuoti edukacinius, kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius.
(Priedas Nr. 7)
3. Siekti saugių, higienos normos atitinkančių ugdymosi ir darbo sąlygų:
3.1. Aprūpinti būtiniausiais ugdymo reikmenimis mokomuosius kabinetus, ikimokyklinę
ir priešmokyklinę grupes;
3.2. Kurti optimalų, ekonomišką mokyklos patalpų ir turimų išteklių panaudojimo planą.
4. Tobulinti mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendravimo kultūrą:
4.1. Siekti nuoširdesnio, atviresnio bendravimo su tėvais.
4.2. Rengti bendrus projektus, šventes.
4.3. Vykdyti socialinių partnerių paieškos plėtrą ir stiprinti su jais bendradarbiavimą.

1 uţd. Kurti ugdymo turinį pagal bendrąsias programas, kuris padėtų ugdyti kūrybingas, kritiškai
mąstančias, pasitikinčias savo jėgomis asmenybes.
Uţdaviniai
Priemonė
Data
Atsakingi
1.1
1.1.1 Mokytojų aplankytų seminarų,
Rugpjūtis
Dalykų mokytojai,
Įgyvendinti
pateiktos informacijos interneto
Rugsėjis
Metodinių grupių
bendrąsias
puslapiuose analizė sudarant ir aptariant
Birţelis
pirmininkai,
programas,
Ilgalaikius ir trumpalaikius dalykų
Direktoriaus pavaduotoja
siekiant
planus.
ugdymui
esminių
1.1.2 Integruotų pamokų planavimas ir
Mokslo metai Dalykų mokytojai,
kompetencijų vykdymas 7-8 kl.
informacinių technologijų
ugdymo.
mokytoja
1.1.3 Kvalifikacijos tobulinimo
Kovas
Administracija
seminaras mokytojams apie mokinių
vertinimą ir įsivertinimą, mokymosi
aplinkos kūrimą.
1.1.4. Gerosios patirties sklaida.
Balandis
Metodinių grupių
Integruotos pamokos
pirmininkai, dalykų
mokytojai
1.2 Uţtikrinti
sėkmingą
ugdymo
proceso
organizavimą

1.3 Gilinti
ugdymo
proceso
tyrimą ir
savianalizę.

1.2.1 Mokinių, pradėjusių mokytis pagal
pagrindinio ugdymo programą,
adaptacija. Mokytojų tarybos posėdis
1.2.2 Ugdymo turinio planavimas,
atitinkantis individualius poreikius,
vidurinio ugdymo pakopoje. Aukštųjų
mokyklų reikalavimai baigiantiems
vidurinę mokyklą.
1.2.3 Pamokos kokybės tobulinimas:
netradicinės aplinkos kūrimas. Veiksniai,
trukdantys mokytis, kaip jų išvengti.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių ugdymo ypatumai.
1.3.1 Dalinimasis gerąja patirtimi:
Pamokos kokybės tobulinimas:
netradicinės aplinkos kūrimas.

Spalis

Vasaris,
geguţėrugpjūtis

Pradinių klasių, 5 kl
mokytojai, socialinė
pedagogė.
Administracija ,
10-12 kl vadovai, ugdymo
karjerai koordinatorė.

Vasaris

VGK, dalykų mokytojai,
socialinė pedagogė,
administracija

Vasaris

Metodinės grupės.

1.3.2 Pagalba mokiniui: Pagalba
mokantis. Socialinė pagalba.
Mokytojų tarybos posėdis
1.3.3 Pedagoginė prieţiūra. Pamokos
vadybos aspektai.

Balandis

Veiklos kokybės
įsivertinimo grupė.

Lapkritisgeguţė

1.3.4 Ugdymo rezultatai.Ugdymo plano
įgyvendinimas. Mokytojų tarybos
posėdis.

Birţelis,
Rugpjūtis

Dalykų mokytojai,
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Dalykų mokytojai,
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui. Veiklos kokybės
įsivertinimo grupė.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS
2014-2015 MOKSLO METAI
Tikslai:
1. Puoselėti estetišką, jaukią ugdymosi turinį bei procesą atitinkančią aplinką.
2. Sieti kūrybos ir organizavimo procesą su gyvenimu, ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybingą
asmenybę.
3. Efektyvinti mokinių tarybos veiklą mokyklos gyvenime.
4. Gerinti mokyklos bendruomenės mikroklimatą.
5. Atstovauti mokinių interesams.
6. Ugdyti patriotizmą, meilę tėvynei, ţmogui, tautos tradicijoms

Uţdaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mokyklos vidaus problemų (edukacinių, socialinių, finansinių ir kt.) sprendimas.
Renginių organizavimas
Prevencinės veiklos vykdymas
Įvairaus pobūdţio ir masto projektų rengimas.
Ryšių uţmezgimas ir palaikymas.
Prisidėti prie mokinių mokymosi, poreikių tyrimų, analizės ir informacijos sklaidos.
Ginti mokinių teises, jei jos yra paţeidţiamos.

Eil.
Nr.

Numatoma veikla

Terminas

1.

Naujo tarybos
pirmininko rinkimai,
naujų narių
priėmimas,
numatomos veiklos
planavimas.

Rugsėjis

2.

Mokinių interesų
atstovavimas

Nuolat

3.

Bendradarbiavimas su
kitų mokyklų mokinių
savivaldomis

Nuolat

Atsakingi
vykdytojai

Veiklos kriterijai ir
priemonės
Veiklų planavimas ir
įgyvendinimas,
Mokinių
dalyvavimas
savivalda,
mokymuose,
socialinė
komandos kūrimas bei
pedagogė
jos
stiprinimas,
atsakomybių
pasiskirstymas.
Iškilusių
problemų
Mokinių
sprendimas
tarybos
savivalda,
posėdţiuose,
socialinė
bendradarbiavimas su
pedagogė
mokyklos
administracija.
Dalijimasis patirtimi,
susitikimų
Mokinių savivalda organizavimas
,
įsijungima į bendrus
projektus.

4.

Domėjimasisi
mokinių aktualijomis,
reikalingos apklausos
ar anketavimas

Nuolat

5.

Mokinių tarybos narių
susirinkimai

Kartą per
mėnesį ir
daţniau

6.

Metinio veiklos plano
koregavimas ir
derinimas

rugsėjis

Gerumo savaitė

Spalis

Pilietinė akcjia “Nė
vieno kapo be
ţvakutės”

Spalis

7

8

9

Tarptautinės
prieš
paminėjimas

10

Konstitucijos diena

Spalio 25d.

11

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d.

12

Draugo diena

Lapkritis

13

kovos
skurdą Spalio 18d.

Dalyvavimas
respublikiniuose
konkursuose skirtuose
tarptautinei AIDS
dienai paminėti

Lapkritisgruodis

Pagal poreikius ir
galimybes
daryti
apklausas
ir
Mokinių savivalda
civilizuotai
spręsti
iškylančias moksleivių
problemas.
Aptariama parėjusio
mėnesio
veikla,
Mokinių savivalda numatomų rernginių
akcijų organizavimas,
planavimas.
Mokinių
Renginių , akcijų,
savivaldos
aktualijų
rinkimas,
pirmininkė ir
domėjimasis
,
socialinė
derinimas su mokykos
pedagogė
veiklos planais ir pan.
Įvairios
akcijos,
skatinančios mokinių
Mokinių savivalda
gerumą ir toleranciją
vienas kitam.
Mokinių
savivalda, 5-12
klasių mokiniai.

Apleistų
tvarkymas
kapinėse.

kapų
Kulių

Informacijos rinkimas
ir pateikimas apie
moksleivių situaciją
šiuo klausimu Plungės
rajone.
( informacinis stendas)
Mokinių
Paraginti
kitus
savivalda,
mokyklos mokinius ir
K.Garasimavičius pačius tarybos narius,
( istorijos ir
aktyviai
dalyvauti
pilietiškumo
konstitucijos
mokytojas)
egzaminerespublikinia
me
Mokinių
Veikla, skirta skatinti
savivalda, visų
toleranciją.
klasių mokiniai
Įsijungimas
į
organizuojamas akcijas
respublikos mąstu..
Draugiškiausio
Mokinių savivalda klasioko rinkimai. “
Draugiško “ klasioko
portreto kūrimas.
Mokinių
Pasirengimas
ir
savivalda,
dalyvavimas
vyresnių klasių
paskelbtuose
mokiniai, dalykų
konkursuose( rašinių,
mokytojai,
piešinių ir kt.)
socialinė
Mokinių
savivalda,
socialinė
pedagogė

pedagogė

14

Pasaulinė kovos su
AIDS diena
“ Protų mūšis”

15

Neįgalių
ţmonių
diena
(
Trumpametraţio filmo
Gruodţio 3d.
perţiūra ir pristatymas
mokyklos
bendruomenei)

Gruodţio 1 d.

16

Kalėdinis paštas

Gruodis

17

Pusmečio veiklos
aptarimas

Gruodis

18

Kalėdinė akcija

Sausis

19

Ţmogaus teisių diena

Sausio 10 d.

20

Šv. Valentino diena

Vasario 14 d.

Uţgavėnės

Vasaris

21
22

Ţemės diena

Mokinių savivalda Veikla skirta
prevencijai.
Mokinių
savivalda,
visuomenės
sveikatos
prieţiūros
specilaistė

AIDS

Ugdyti
mokinių
tolerancijos,
uţuojautos ir pagalbos
įgūdţius ir supratimą.

Mokiniai
turės
Mokinių savivalda galimybę pasveikinti
draugus bei mokytojus
su Šv. Kalėdomis.
Sėkmių ir nesėkmių
Mokinių savivalda aptarimas, išvados apie
veiklą, kito pusmečio
aptarimas.
Mokinių savivalda Veikla, skirta skatinti
kalėdinę dvasią.
Konferencija
Mokinių savivalda Planuojamas
susitikimas
sup
Plungės vaikų teisių
apsaugos specialistais
Meilės
paštas,
Mokinių savivalda šauniausios
porelės
rinkimai.
Mokinių savivalda
Akcijos-atrakcijos

Kovas

Mokinių
savivalda,
biologijos
mokytoja

Renginys, skatinantis
saugoti ir puoselėti
gimtąjį kraštą

23

Savaitė be patyčių

Kovas

Visą savaitę vyks
veiklos, kurios skatins
Mokinių savivalda mokinius nesityčioti,
mokys kaip spręsti
patyčių
problemas,
nebūti abejingiems šiai
problemai.

24

Pokštų diena

Balandţio 1d.

Linksma
veikla
Mokinių savivalda pertraukų metu.

25

Vaikų gynimo diena

Geguţės 1d.

Pagalba ruošiant ir
Mokinių savivalda organizuojat
vaikų
gynimo
ir
sporto
šventę

26

Geguţė-mėnuo be
smurto prieš vaikus

Geguţė

Stendas,
socialinės
Mokinių savivalda reklamos konkursas.

27

Radijo laida apie
savivaldos veiklą

Kartą per
mėnesį prieš
klasės
valandėlę

Mokinių savivalda

28

Padėkos diena

Birţelio 7d.

Mokinių savivalda

29.

Savivaldos metinės
veiklos patarimas.

Birţelis

Mokinių savivalda

30

Karaokių
penktadieniai

1 kartą per
mėnesį

Mokinių savivalda

31

“Įdomiosios dėţutės”
įsteigimas mokykloje

1 kartą per
savaitę

Mokinių savivalda

Radijo laidos metu
leidţiama
muzika,
skelbiama savivaldos
aktuali
informacija,
gimtadienių
sveikinimai.
Pagalba,
ruošiantis
mokslo
metų
uţbaigimo šventei..
Sėkmių ir nesėkmių
aptarimas, kitų metų
veiklos vizijos.
Numatytą datą , per
ilgąsias
pertraukas
mokyklos
foje
organizuoti karaokes.
Paruošti dėţutę į kurią
mokiniai dėtų savo
pasiūlymus,
nusiskundimus
,
padėkas ir pan. Sekantį
penktadienį vyktų “
dėţutės
turinio”
aptarimas.

PASTABA. Atsiţvelgiant į Lietuvoje ar rajone skelbiamas akcijas, kilusias naujas idėjas, mokinių
savivaldos veiklos programa gali keistis.

Mokinių savivaldos koordinatorė
socialinė pedagogė

Jolanta Adomauskienė

Mokinių savivaldos pirmininkė

Daiva Alčauskytė

Mokinių savivalda
2014-2015 m.m.
Eil. nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vardas, pavardė
Daiva Alčauskytė
Algimanta Pušinskytė
Algimanta Vaitkutė
Audronė Vitkutė
Laura Mikalauskaitė
Viktorija Urnėţaitė
Akvilė Bušmaitė
Aistis Lakštutis
Livija Šiaudvirtaitė
Asta Rusinaitė

11
12
13
14
15

Vilimas Liutika
Laura Valuţytė
Rugilė Kutytė
Tomas Mikalauskas
Karolina Urnėţaitė

Atsakingas:
Mokinių savivaldos pirmininkė
Pirmininkės pavaduotoja
Uţ ugdymo proceso klausimus
Uţ ugdymo proceso klausimus
Uţ prevencinę veiklą
Uţ ryšius su mokyklos administracija
Uţ ryšius su kitomis savivaldoms
Uţ renginius
Uţ renginius
Uţ renginius
Uţ renginius
Uţ mokinių problemų sprendimą
Uţ mokinių problemų sprendimą
Uţ mokinių problemų sprendimą
Uţ prevencinę veiklą

PLUNGĖS RAJONO
KULIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS
PLANAS
2014-2015 m.m.

Socialinė pedagogė
Jolanta Adomauskienė

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS
2014-2015
VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Socialinės pedagoginės veiklos tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla
įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir
socialinės adaptacijos uţtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi
motyvacijos, lankomumo, uţimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo
prevencijos programas.
Uždaviniai:


Padėti mokiniui siekti pozityvios savo asmenybės raidos, kad gebėtų priimti svarbius ir
svarius gyvenimo sprendimus.



Padėti mokiniui įveikti mokymosi sunkumus ir spręsti mokymo proceso problemas.



Šalinti prieţastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.



Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje.



Teikti mokiniui reikalingas socialines paslaugas.



Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, pedagogais, mokyklos administracija sprendţiant
moksleivių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų..



Organizuoti ir skatinti mokyklos bendruomenę, gtėvus, socialinius partnerius dalyvauti
kūrybinėje, komandfinėje veikloje.



Domėtis profesinėmis naujovėmis ie esant galimybei nuolat tobulėt



Atlikti šviečiamąjį-informacinį darbą.



Pagal įgaliojimus atstovauti ir ginti vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose
institucijose.



Rinkti duomenis apie socialines paslaugas. Palaikyti ryšius su įvairiomis valstybinėmis
institucijomis, teikiančiomis psichologinę, teisinę pagalbą.

Veiklos turinys

Numatoma veikla

Numatoma
data

Veiklos kriterijai

Nuolat

2.

Nemokamo maitinimo
organizavimas ir
dokumentacijos pildymas.
Individualus darbas su
moksleiviais, turinčiais
elgesio problemų bei
priklausančiais rizikos grupei.

3.

Mokinių savivaldos veiklos
koordinavimas.

Nuolat

4.

Informacinė šviečiamoji
veikla.
Įvairių mokinių problemų
analizavimas bei šalinimas.

Nuolat

6.

Bendradarbiavimas su
bendruomene ir įvairiomis
institucijomis.

Nuolat

7.

Inicijuoti įvairių renginių,
akcijų, netradicinių renginių
organizavimą.

Nuolat

Nemokamo maitinimo apskaitos ţurnalų
pildymas, elektroninio maitinimo tabelio
pildymas.
Uţvesti socialinės situacijos bylas,
mokiniams, turintiems elgesio bei
lankomumo problemų, individualūs
pokalbiai ir problemų sprendimo būdų
ieškojimas bei taikymas.
Iškilusių problemų svarstymas,
moksleivių popamokinės veiklos,
iniciatyvumo, kūrybiškumo, skatinimas,
jaukios aplinkos mokykloje kūrimas.
Stendų, lankstinukų aktualiomis temomis
gaminimas ir platinimas.
Analizuoti mokinių saviraiškos ir
saviaktualizacijos, lankomumo,
mokymosi motyvacijos, uţimtumo,
elgesio sutrikimų bei kitų problemų
prieţastis ir jas šalinti.
Palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir
įvairiomis įstaigomis, uţtikrinančiomis
saugų ir pilnavertį vaiko vystimąsi ir
teikiančiomis socialinę, pedagoginę,
teisinę pagalbą.
Renginio nuostatų, uţduočių, scenarijaus
kūrimas, mokinių prasmingas uţimtumas.

8.

Dalyvauti įvairiuose
skelbiamuose projektuose,
konkursuose.

Nuolat

9.

Nemokamo pavėţėjimo
organizavimas ir dokumentų
tvarkymas.

Rugsėjis

10.

Mokinio reikmėms įsigyti
lėšų, skirtų socialinės rizikos
šeimoms, paskirstymo
organizavimas.
Nemokamo maitinimo
organizavimas.

Rugsėjis

Eil.
nr.
1.

5.

11.

Nuolat

Nuolat

Rugsėjis

Projektų, paraiškų rašymas struktūriniams
fondams.
Nemokamo pavėţėjimo mokinių sąrašų
sudarymas, autobusų tvarkaraščio
sudarymas ir derinimas. Mokyklos
bendruomenės unformavimas
pavėţėjimo klausiomais.
Talonų darymas ir išdalinimas tėvams,
apsipirkimo derinimas su atitinkamomis
įstaigomis.
Mokinių sąrašų sudarymas, talonų
darymas ir kt.

Rugsėjisspalis

Pastebėtos problemos, priimti
sprendimai, laiku
teikiama pagalba.

12.

Informacijos apie rizikos
grupės, spec.poreikių vaikus
rinkimas.

13.

Tyrimo „Penktos klasės
mokinių adaptacija“
atlikimas.

Spalis

Tyrimo atlikimas, duomenų analizė ir
išvadų teikimas.

14.

Akcijos„Gerumo savaitė“, „
Spalvų savaitė“, „ Šypsenų
savaitė“. Ir kt.

Spalis

Savaitės veiklų suplanavimas ir
įgyvendinimas, skatinant gerumą bei
draugiškumą mokinių tarpe.

15.

Pilietinės akcijos „Nė vieno
kapo be ţvakutės“
iniciavimas.

Spalislapkritis

Apleistų kapų tvarkymas ir šios šventės
reikšmės ir svarbos aptarimas su
mokiniais.

16.

Tyrimo “Penktos klasės
mokinių adaptacija” rzultatų
pristatymas
Įvairios šviečiamosios ir
mokomosios informacijos
rengimas ir viešinimas stende

Rudens
atostogų
metu
Spalislapkritis

Pristatyti tyrimo duomenis, išvadas ir
rekomendacijas

Tarptautinės tolerancijos
dienos minėjimas
Klalėdinių akcijų
organizavimas
Pasaulinė AIDS diena.
Dalyvavimas
organizuojamame „ Protų
mūšyje“ 8-12 klasių
mokiniams
„Draugiškumo savaitė“ skirta
1-4 klasėms.

Lapkritis

17.

18.

19.

20.

Gruodis
Gruodis

Sausis

22.

Prevencinės pamokėlės
„Saugus internetas“

Kovas

23

Savaitė be patyčių. Projektinė
diena „ Kiekviena diena be
patyčių“

Vasaris

Supaţindinti su informacija apie pagalbą
mokiniui, mokytojui ir mokyklai
teikiančių institucijų, mokyklos
nelankymo, smurto, prievartos,
saviţudybių ŢIV/AIDS prevencijos
srityse, pateikti adresus ir telefonus.
Veiklų, skirtų tarptautinei tolerancijos
dienai organizavimas
Pagalba ruošiant kalėdinius renginius ir
akcijas.
Informacinė medţiaga mokiniams apie
AIDS, piešinių paroda.
Patalpų ir informacijio sparuošimas „
protų mūšiui“.
Pravedamos paskaitėlės apie draugystę,
piešinių paroda, akcija „Būk geras
draugas“, esant galimybei bus pakviestas
specialistas iš PPT, kad pakalbėtų su
vaikais apie bendravimą.
Pravesti prevencines paskaitėles 5-10
klasių mokiniams apie pavojus, tykančius
internete. Socialinė pedagogė
bendradarbiaujant su informacinių
technologijų mokytoja.
Dalyvauti akcijoje "Savaitė be patyčių",
kuri vyksta visoje Lietuvoje, paruošti
veiklos planą, visais įmanomais būdais
atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei
skatinti pagarbius ir draugiškus santykius.

24.

,,Pokštų diena.”

Balandis

Mokinių kūrybiškumo ugdymas ir
skatinimas suburti popamokinei veiklai.

25

Balandis – mėnuo prieš

Balandis

Piešinių konkursas „Ţmogus - ne prekė“.

Balandis

Klasės pieš originalius bei išradingus
plakatus prieš smurtą.

prekybą ţmonėmis.
26.

Socialinės reklamos
konkursas „Mūsų klasė prieš
smurtą“.

37.

Geguţė – mėnuo be smurto
prieš vaikus.

Gegužė

Prevencinio renginio organizavimas,
rašinio konkursas.

28.

Europos dienos minėjimas

Gegužė

29.

Klasių stebėjimas ir
nominavimas padėkos dienai.

Visus metus

30

Dalyvavimas kvalifikacijos
kėlimo seminaruose

31.

Mokyklos nelankymo
prieţasčių nustatymas ir
sprendimas.

Pagal Všį
Švietimo
centro planą
Esant
reikalui

Europos egzamino organizavimas, akcijų
bei veiklų, skirtų šiai dienai ir vyksiančių
visoje Lietuvoje iniciavimas.
Bendradarbiaujant su instorijos mokytoju.
Remiantis pastebėtais būdingiausiais
klasių bruoţais, apdovanoti diplomais per
padėkos dieną. (pvz. draugiškiausia
klasė).
Paţymėjimai

32.

Informacijos apie rizikos
grupės vaikus rinkimas.
Dalyvavimas vaiko gerovės
komisijos veikloje.
Rinkti duomenis apie šeimas,
mokinių, turinčių elgesio,
emocinių sutrikimų,
lankymas namuose

Per mėnesį
kartą.
Per visus
metus
Esant
reikalui

Mokinių elgesio, emocinių
problemų sprendimas.
Konsultavimas krizinėse
situacijose
Vesti individualius pokalbius
su tėvais dėl moksleivių
pamokų praleidinėjimo,
elgesio problemų ir pan.

Esant
reikalui

33.
34.

35.

36.

Esant
reikalui

Aiškintis pamokų nelankymo prieţastis,
informuoti tėvus. Moksleivių nelankymo
prieţastis aptarti pedagogų tarybos
posėdţiuose.
Informacija kaupiama mokinių asmens
bylose, rizikos grupės vaikų sąrašas.
Problemų sprendimas, pagalba.
Esant būtinybei aplankyti šeimas,
siekiant įvertinti šeimos socialines
buitines sąlygas.Bendradarbiaujant su
klasės auklėtojais ir Kulių seniūnijos
socialiniais darbuotojais.
Individualių pokalbių registravimo
ţurnalas, atvejų aprašymų aplankas,
mokinių pasiaiškinimų aplankas
Individualūs pokalbiai su tėvais.

PASTABA. Atsiţvelgiant į organizuojamus renginius, skelbiamus projektų rašymo konkursus,
seminarus Respublikoje, rajone socialinio pedagogo veiklos programa gali keistis. Kiekvieną
mėnesį skiriamas laikas nenumatytai veiklai vykdyti.

KULIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2014-2015 M.M.
I. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos tikslas – uţtikrinti saugią ir palankią ugdymui(si)
aplinką kiekvienam vaikui.
II. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos kryptys:
1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą.
2. Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą.
3. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
4. Organizuoti paskaitas mokiniams ir kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams
mokykloje aktualiais klausimais.
5. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.
6. Dalyvauti projektų rašymo veikloje.
7. Atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
8. Ivykus krizei mokykloje organizuoti krizės valdymo priemones.
III. Komisijos posėdžių planas:
Tema
Data
- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – 09 mėn
pagalbos gavėjų - sąrašo aptarimas.
- Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų,
sąrašo aptarimas.
- Prevencinės priemonės uţkertant kelią elektroninių ir
kitokių cigarečių rūkymui bei platinimui.
- Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos plano
2014-2015 m.m. aptarimas.
- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių –
pagalbos gavėjų - ugdymo programų pritaikymo ir
individualizavimo galimybės.
- Individualizuotų ir pritaikytų programų aptarimas.
- Ţinių apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių, – 2 lentelės - aptarimas
- Mokykloje iškilusių problemų aptarimas ir galimų
sprendimo būdų numatymas.
- Dėl dalyvavimo ,,Sveikuolių sveikuoliai“ rajono 11 mėn
konkurse.
- Prevencinės paskaitos prieš alkoholį, tabaką,
narkotikus ,,Būk nepriklausomas ir atsakingas“
organizavimas 6-8 klasių mokiniams.
- Mini mokymai mokytojams ,,Tėvų itraukimas į
ugdymo procesą“
- Mokinių, turinčių SUP, kuriems reikalingas
pakartotinis tyrimas, sąrašo aptarimas.
- Psichologinės pagalbos mokiniams organizavimas
(kviečiant psichologą iš PPT).
- Mokykloje iškilusių problemų aptarimas ir galimų
sprendimo būdų numatymas.

Atsakingi
A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J. Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J.Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

- Dėl savaitės be patyčių ir netradicinio ugdymo dienos 01 mėn
,,Kiekviena diena be patyčių“ renginių organizavimo.
- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių –
pagalbos gavėjų - sąrašo aptarimas, ugdymo programų
pritaikymo galimybės.
- Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų,
sąrašo aptarimas.
- Ţinių apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi
poreikių, – 2 lentelės – aptarimas.
- Pirmos klasės mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų,
pirminio įvertinimo aptarimas.
- Mokykloje iškilusių problemų aptarimas ir galimų
sprendimo būdų numatymas.

A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J. Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

- I-mo pusmečio mokymosi ir lankomumo rezultatų 03 mėn
aptarimas.
- Prevencinės paskaitos prieš alkoholį, tabaką,
narkotikus ,,Būk nepriklausomas ir atsakingas“
organizavimas 9-12 klasių mokiniams.
- Mokinių lytinio švietimo organizavimas.
- Psichologinės pagalbos mokiniams organizavimas
(kviečiant psichologą iš PPT).
- Mokykloje iškilusių problemų aptarimas ir galimų
sprendimo būdų numatymas.
- Specialiųjų poreikių mokinių, baigiančių pagrindinio 05 mėn
ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo
pritaikymo
galimybės.
tolimesnio
ugdymosi
perspektyva.
- Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatai ir
problemos.
- Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų,
kalbos ugdymo dinamika.
- Mokykloje iškilusių problemų aptarimas ir galimų
sprendimo būdų numatymas.
- Mokinių mokymosi 2014-2015 m.m. rezultatų 06 mėn
aptarimas.
- Vaiko gerovės komisijos veiklos 2014-2015 m.m.
apibendrinimas.

A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J.Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J.Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

A. Viršilienė
E. Gailiūnienė
J.Adomauskienė
V. Simėnienė
I. Lapienė
K. Garasimavičius

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė .......................... Alvyra Viršilienė

Kulių vidurinės mokyklos renginių sąrašas
2014-2015m.m.
Eil.Nr.

Renginio
pavadinimas

Data

Atsakingi

1.
2.

Mokslo ir ţinių šventė
Tarptautinė raštingumo diena
„Rašau diktantą“
Vaiţganto ąţuolų apkabinimo
akcija

Rugsėjo 1d.
Rugsėjo 8d.

12-okai
Kalbų mokytojai

Rugsėjo
mėn.

4.

Europos kalbų diena

5.
6.

Muzikos dienos popietė
Savivaldos diena, skirta mokytojo
dienai

Rugsėjo
26d.
Spalio mėn.
Spalio 3d.

Ikimokyklinio
ugdymo,priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių
mokytojų metodinė
grupė
J.Eitutienė

7.

Rudens gėrybių paroda

Spalio 3d.

8.
9.

Projektas „Šaulių ruduo“
Konstitucijos dienos minėjimas

Spalio mėn.
Spalio pab.

10.

Akcija „Nei vieno kapo be
ţvakutės“

Spalio pab.

11.

Tolerancijos dienos minėjimas

Lapkričio
mėn.

12.

„Reikia draugą turėti...“
Draugo dienos minėjimas

Lapkričio
mėn.

13

Pasaulinė kovos su AIDS diena.
Dalyvavimas ţaidime „Protų
mūšis“

Gruodţio
mėn.

14.

Tarptautinė nerūkymo diena

Gruodţio
mėn.

15.

Kalėdinis projektas

16.

Kalbų savaitė

Gruodţio
mėn.
Sausio mėn.

3.

G.Idzelienė
12-okai

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių
mokytojų metodinė
grupė
Pradinės klasės
K.Garasimavičius
Mokinių taryba
K.Garasimavičius
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
J.Narutavičienė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
12-okai
Klasių vadovai
Kalbų mokytojų

Pastabos

Sausio –
vasario –
kovo mėn.
Sausio mėn.

17.

Pilietinio ugdymo projektas

18.

Tarptautinės ţmogaus teisių dienos
minėjimas

19.

Projektinė diena „Kiekviena diena
be patyčių“

Vasario
mėn.

20.
21.

Etnokultūros projektas „Namai
etninėje kultūroje“
Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė

Vasaris balandis
Kovo mėn.

22.

Ţemės diena

Kovo 20d.

23.

„Šviesoforas“

24.

Pokštų diena

25.

Socialinės veiklos diena
Akcija „Darom“
Menų savaitė

26.

Balandţio
mėn.
Balandţio
mėn.
Balandţio
mėn.

27.

Tarptautinė vaikų gynimo diena –
sporto šventė.

Geguţės
mėn.

28.

Motinos dienos šventė

Geguţės 2d.

29.

Padėkos diena – mokslo metų
uţbaigimo šventė

Birţelio 5 d.

metodinė grupė
Klasių vadovai
K.Garasimavičius
Klasių vadovai
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Socialinė pedagogė
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Metodinės grupės
Klasių vadovai
J.Narutavičienė
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai
J.Narutavičienė
V.Mačiulaitienė
I.Sungailienė
Klasių vadovai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių
mokytojų metodinė
grupė
Pradinių klasių vadovai
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Klasių vadovai
G.Idzelienė
I.Simutienė
V.Simėnienė
Klasių vadovai
D.Ščupokienė
S.Rimkuvienė
Klasių vadovai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių
mokytojų metodinė
grupė
9 klasė
Klasių vadovai

PATVIRTINTA
Kulių vidurinės mokyklos
Direktoriaus Leono Pečkausko
Kulių vidurinės mokyklos karjeros ugdymo
VEIKLOS PLANAS
2014 -2015 M.M.
Nr.

1.

2.

Veiklų sritys

Situacijos analizė,
planavimas

Kvalifikacijos
kėlimas, saviugda

Uždaviniai /
Veiklos

Dalyviai

9-12 kl. mokinių
poreikių tyrimas

9 -12 kl. mokiniai

5 kl. mok. karjeros
koordinatoriaus
prisistatymas ir
poreikių tyrimas

5 kl. mokiniai

UK veiklos planas

Karjeros koordinatorius

Dalyvavimas
seminaruose

koordinatorius

Datos

rugsėjis

Sėkmės
kriterijai

Kokiuose
renginiuose
mokiniai norėtų
dalyvauti ,
dominančios
specialybės ir
lankytinos vietos
(įmonės),
mokymo įstaigos.
rugsėjis
Suţinoti mokinių
lūkesčius , norus,
lankytinas vietas,
ko tikisi iš
karjeros
koordinatoriaus.
Rugpjūtis/rugsėjis Sudarytas ir
patvirtintas UK
planas.
Patirtirties
sklaida,
bendravimas su
kitų mokyklų

Galutinė
paslauga/produktas
Atsiskaitymo
forma
Aptarimas su klasių
vadovais,
administracija.

Aptarimas su klasių
vadovais,
administracija.

UK ataskaita.

4.

Mokyklos
bendruomenės
(administracijos,
klasių auklėtojų,
dalykų mokytojų ir
kt.) PO veiklų
koordinavimas

Savišvieta

koordinatorius

Per mokslo metus

Saviugda

koordinatorius

Per mokslo metus

Dalyvauti
mokytojų
metodiniuose
pasitarimuose

Koordinatorius, metodinio
būrelio mokytojai

Per mokslo metus

Dalyvauti
mokyklos tarybos
posėdyje

Mokytojai, koordinatorius

Per mokslo
metus

Koordinatorės
veiklos aptarimas
administracijoje

Administracija,
koordinatorė

Sausio mėn.
Geguţės mėn.

Informacijos
atnaujinimas
mokyklos
internetiniame
puslapyje,
mokyklos stende,
el. dienyne

koordinatorius

Per mokslo metus

koordinatoriais.
Informaciniai
leidiniai,
straipsniai,
naujausių tyrimų
rezultatai.
Ugdymas
karjerai(M),
Karjeros vadovas
(m).
Skatinti, teikti
idėjas , kad
mokytojai UK
integruotų į savo
dalyko pamoką.
informuoti apie
PO veiklą ,
dalintis turima
metodine
medţiaga.
Darbo
įvertinimas,
psiūlymų
teikimas,
dikusijos.
Naudingos
nuorodos,
straipsniai,
informacija
tėvams ir
mokiniams.

Dalintis informacija
su mokytojais.

Dalintis informacija
su mokytojais.

Aptarimas su
administracija.

Mokyklos
bendruomenė.

Aptarimas
administracijoje.

Internetinis puslapis,
stendas, el.
Dienynas.

5.

Karjeros paslaugos
mokiniams ir jų
tėvams

Bendradarbiavimas 5-12 kl. vadovai
su klasių vadovais,
dalykų mokytojais
UK klausimais

Per mokslo metus

Teikti metodinę
pagalbą.

Aptarimas.

Dalykų
pasirinkimo
galimybės
Egzaminų
pasirinkimas

10 kl.mok. pavaduotoja
ugdymui A. Viršilienė

Sausis, vasaris

Aptarimas

12 kl .mok. pavaduotoja
ugdymui A. Viršilienė

vasaris

Dėl galimybės
mokslą tęsti 11
kl.
Dėl tikslingo
egzaminų
pasirinkimo

Dalyvauti tėvų
susirinimuose

pavaduotoja ugdymui A.
Viršilienė, karjeros
koordinatorė
5 kl. mok., klasių vadovai
(veda klasės val. ),
koordinatorius ( ruošia met.
medţiagą , anketas, testus)

Daugiau suţinoti
apie save:
pomėgius,
gabumus,
interesus,
asmenines
savybes,
vertybes.
Daugiau suţinoti
apie save:
analizuoti parirtį,
o klaidas traktuoti
kaip tobulėjimo
galimybę.
Paţinti naujus
dalykus,
sudominti nauja
veikla.
Sudaryti savo
vertybių skalę,

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

Klasės valandėlės
mokiniams
Auksinė ţuvelė
„Savęs paţinimas
ir teigiamas savęs
vertinimas„

Spalis
gruodis

6-7 kl. smalsumo
ir noro tyrinėti
skalė
„Aš svajoju...“
„Mano klasės
draugas

6-7 kl. mokiniai, klasių
vadovai (veda klasės val. ),
koordinatorius ( ruošia met.
medţiagą , anketas, testus)

Lapkritis

Kl. val. 7 kl. mok.
„ Vertybių

7 kl. mokiniai, klasių
vadovai (veda klasės val. ),

Gruodis

sausis

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

paţinimo svarba.
Mano vertybės“
Karjeros plano
pildymas

Kl. val. 8 kl. mok.
Diskusija
„Asmenybės
ypatumai“

koordinatorius ( ruošia met.
medţiagą , anketas, testus)
sausis

8 kl. mok. klasių vadovai
(veda klasės val. ),
koordinatorius ( ruošia met.
medţiagą , anketas, testus)

sausis

Kl. val. 9 kl. mok. 9 kl. mok., koordinatporius
Diskusija apie
(veda ir ruošia met.
vidinius ir
medţiagą , anketas, testus).
išorinius veiksnius,
kurie padeda ar
trukdo paţinti
save.
„ Kas vyksta darbo
pasaulyje“

vasaris

Uţsiėmimai 10 kl. 10 kl. mok. koordinatorius
mok.
(veda ir ruošia met.
Diskusija .
medţiagą , anketas, testus).
Sėkminga ar
nesėkminga
karjera( pateikti
pavyzdţių)
„Ţinių ir gebėjimų
visuma, siekiant

spalis

kovas

vasris

kurios vertybės
svarbiausios
kiekvienam.
Pradėti savo
karjeros plano
pildymą.
Sudaryti savo
vertybių skalę,
kurios vertybės
svarbiausios
kiekvienam.
Ar jos gali
keistis?
Sudaryti savo
vertybių skalę,
kurios vertybės
svarbiausios
kiekvienam.
Ar jos gali
keistis?
Kaip gabumai
įtakoja ţmogaus
karjeros kelio
sėkmei
Pasidomėti
kokios profesijos
paklausios , kaip
vyksta atranka į
darbo vietą.
Karjeros plano
pildymas.

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

karjeros tikslų“
Uţsiėmimas 11 kl.
mok. „Mano
psichologinis
portretas“,
„Ţinių ir gebėjimų
visuma, siekiant
karjeros tikslų“
„Karjeros
sprendimo
priėmimo reikšmė
ir tęstinumas“
Uţsiėmai 12 kl.
mok.
„Naujos darbo
formos“
Karjeros
informacija ir
paieška “
„Mano gyvenimo
ir karjeros tikslai“
Individualios
konsultacijos
mokiniams 5-9 kl.
mok.

Individualios
konsultacijos 1012 kl. mok.

11 kl. mok. koordinatorius
(veda ir ruošia met.
medţiagą , anketas, testus).

spalis
sausis
kovas

12 klasės mokiniai,
koordinatorius (veda ir
ruošia met. medţiagą ,
anketas, testus).

spalis
lapkritis
kovas

5-9 klasių mok.,
koordinatorius

Visus mokslo
metus

Visi 10 kl.
11 kl.
12 kl. mokiniai

Sausio- geguţės
mėn.

Savęs paţinimas,
sprendimų
priėmimas,
karjeros plano
pildymas.

Anketos, testai,
aptarimas, diskusija.

Savęs paţinimas,
sprendimų
priėmimas,
karjeros plano
pildymas.

Grįţtamasis ryšys,
anketos, testas.

Pagalba mokiniui
gerinant savęs
paţinimo
įgūdţius, įveikint
mokymosi
sunkumus,
priimant
sprendimus.
Pagalba mokiniui
gerinant savęs
paţinimo
įgūdţius, įveikint
mokymosi

Anketos, testai,
karjeros planas.

Anketos, testai,
karjeros planas.

Konsultacijos
tėvams

Koordinatorius, klasių
vadovai

Visus mokslo
metus

Dalyvavimas tėvų
susirinkime

susirinkimas 10kl/12 kl.
tėvams

Sausio mėn.

Lankstinukas tėvų
susirinkimui

9 kl.mokiniai, informacinių
technologijų mokytoja,
koordinatorius (teikiamas

informacinių
technologijų
pamoka

sunkumus,
priimant
sprendimus,
pasirenkant
mokymosi
dalykus, siprinant
motyvaciją
mokytis.
Konsultacijos
tėvams aptariant
mokinio
mokymosi
paţangą,
motyvaciją,
pasirenkant
mokymosi
dalykus, tolimesį
savo karjeros
kelią
Informacija
tėvams: karjeros
sprendimo
priėmimas,
mokymosi dalykų
pasirinkimas,
gyvenimo tikslų
kėlimas, turimų
ţinių ir gebėjimų
pritaikymas,
siekiant
gyvenimo tikslų
Savarankiška
informacijos
paieška

Pokalbiai su tėvais.

Susirinkimas.

Lankstinukas.

pasiūlymas mokiniams ,
iformacija)
Profesijos /karjeros 9-12 klasės, koordinatorius,
dienos
socialinė pedagogė, klasių
vadovai

Vizitai į įmones,
mokymo įstaigas

9 kl. mokiniai,
Lapkričio mėn.
koordinatorius, technologijų
mokytojai

Integruotos
pamokos

Tikyba, etika, lietuvių k.,
anglų k., vokiečių k.,
ekonomika, informacinės
techn., biologija, chemija,
istorija, technologijos,
geografija, fizika
Pradinių klasių mokiniai,
mokytojai ( veda renginį)
Koordinatorius (ruošia
metodinę medţ.)
Koordinatorius/konsultantas

Tėveliai apie
profesiją
Bendradarbiavimas Socialinių
su soc. partneriais partnerių mokinių
veiklinimui
paieška

6.

Karjeros koordinatorė

Sausio – vasario
mėn.

Studentai, įvairių
profesijų ţmonės,
buvęmokyklos
mokiniai dalijasi
patirtimi,
informacija,
įspūdţiais.
Paţinti darbo
pasaulį.

Rugsėjo-spalio
mėn.

Skleisti
informaciją apie
integravimą į
dalyką pamokose.

Spalio mėn.

Supaţindinti su
artima socialine
aplinka,
profesijomis.
Socialinių
partnerių paieška,
kontaktavimas

Per mokslo metus

Laima Kniukštienė

Susitikimas.

Pristatymas
mokyklos
bendruomenei ,
dalyvių sąrašai.
Inregruotų pamokų
temos saugomos pas
koordinatorių.

Aptarimas su
mokytojais.

Numatyatas
socialinių partnerių
sąrašas.

