MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, pavaduojanti
gimnazijos direktorių
Lina Juknelienė

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
2016-09-30 Nr. 2-Alvydas Zdanys
Marijampolė
2016-2017 m.m. gimnazijos veiklos kryptys, tikslas ir uždaviniai:
Tikslas: toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą
orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
Uždaviniai:
1. Ugdyti šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas, mokyti padedant vaikui mokytis.
2. Gimnazijos veiklos rezultatus sieti su mokinių asmenybine branda, individualias galimybes
atitinkančiais mokymosi pasiekimais ir nuolatine mokymosi pažanga.
3. Įgyvendinti patyčių prevencijos sistemą gimnazijoje.
Eil.
Nr.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Renginio pavadinimas

Data, laikas ir vieta

I. POSĖDŽIAI
Direkcijos tarybos posėdis „Dėl gimnazijos
2016-10-10
ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros plano 14.00 val. Direktoriaus
2016-2017 m. m. rengimo ir pristatymo.
kabinetas
Vaiko gerovės komisijos posėdis „Dėl funkcijų
pasiskirstymo ; dėl bendrų paskaitų teisine
2016-10-18
tematika organizavimo atskiroms klasių
15.30 val. 110 kab.
grupėms“.
II. PASITARIMAI
III klasių auklėtojų pasitarimas dėl individualių
2016-10-04
ugdymo planų ir lankomumo.
10.35 val. 146 kab.
I klasių auklėtojų ir muzikos mokytojų bei
mokinių priešsmurtinės grupės „Būkime kartu“
2016-10-04
pasitarimas dėl popietės „Kartu šilčiau“
11.40 val. 110 kab.
organizavimo.
Geografijos metodinės grupės pasitarimas „Dėl
2016-10-04
2016 m. VBE rezultatų analizės ir darbo
15.30 val. 328 kab.
krypčių ruošiant abiturientus egzaminui“.
Anglų k. metodinės grupės pasitarimas „Dėl
2016 m. VBE rezultatų lyginamosios analizės
2016-10-06
ir darbo krypčių abiturientų pasiekimams
15.00 val. 312 kab.
gerinti“.

Atsakingas
asmuo
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
VGK
L.Juknelienė

L.Venciuvienė
III kl. auklėtojai
D.Lodienė
L.Juknelienė
I kl. auklėtojos
D.Balkauskienė
L.Juknelienė
A.Ignatavičienė
L.Juknelienė

5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Istorikų metodinės grupės pasitarimas „Dėl
2016 m. VBE rezultatų analizės ir darbo
krypčių ruošiant abiturientus egzaminui“.
Matematikos metodinės grupės pasitarimas
„Dėl 2016 m. BE ir PUPP rezultatų“.
Gimnazijos darbuotojų pasitarimas „Dėl
civilinės saugos pratybų organizavimo“.

2016-10-06
15.00 val. 230 kab.

A.Vaičiulienė
V.Pituškienė

2016-10-06
15.00 val. 109 kab.
2016-10-10
10.35 val. Aktų salė

L.Venciuvienė
A.Širvaitienė
R. Ambrasas
D.Raškevičienė

III. KITI RENGINIAI
2016-10-03
Spaudinių paroda „Dėkoju Tau, Mokytojau!“
Biblioteka
Knygos palydovas – skirtukas! (3-4 kl.
2016-10-03
moksleivių kūrybos darbų paroda, skirta
Skaitykla
Bibliotekų Metams paminėti).
Duomenų gimnazijos socialiniam pasui
suvedimas, paso ir mokinių sąrašų pagal
2016-10-03 – 10-07
atskirus kriterijus parengimas.
2016-10-03 – 10-10 –
Pamokos „Pirmoji pagalba“ (I klasėse).
10-17
2016-10-04
Pamoka „Pirmoji pagalba“ (IVE klasė).
312 kab.
Klasės valandėlė IV klasių mokiniams
2016-10-04
"Motyvacija, lyderystė ir gyvenimo realybė",
13.05-13.35 val.
Svečiuose-Martynas Andriukevičius.
Aktų salė

7.

Tarptautinė Mokytojų diena.

2016-10-05

8.

Stendas „Organų donorystė“.

9.

Pamoka „Moteriško vėžio paslaptys“ (IVB
klasė).

2016-10-07
Vestibiulis
2016-10-11
13.00-13.30 val.
106 kab.

10.

Pasiruošimas popietei „Kartu šilčiau“ (interviu
su naujais mokiniais organizavimas, kvietimų
ruošimas, dalijimas).

2016-10-11 – 10-19

Tėvų susirinkimai:
11.

► I klasių tėvams.
► II, III ir IV klasių tėvams.

12.

Akcija „Pasidalink obuoliu su draugu“
(projektas „Sveikatiada“).

13.

Civilinės saugos pratybos.

14.

VPK Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos
poskyrio pareigūno paskaita nepilnamečių
alkoholio ir tabako gaminių vartojimo bei
grėsmių elektroninėje erdvėje prevencijos ir
atsakomybės tema I kl. mokiniams.

2016-10-12
17.30 val. Aktų salė
2016-10-12
17.30 val. Kabinetai
2016-10-14
Vestibiulis
2016-10-18
13.00 val.
2016-10-25
13.00-13.30 val.
Aktų salė
(data gali būti
koreguojama)

L.Juknelienė
D.Papartienė
L.Žaliauskienė
A.Misiukevičiūtė
D.Lodienė
M.Janulienė
D.Raškevičienė
M.Janulienė
A.Ignatavičienė
IV kl. auklėtojai
A.Vaičiulienė
R.Rutkauskas
IV kl. gimnazistai
M.Janulienė
M.Janulienė
D.Gudynienė
D.Lodienė
Mokinių
priešsmurtinė
grupė
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
Klasių auklėtojai
Pagalbos
specialistai
M.Janulienė
VGK
R. Ambrasas
D.Raškevičienė
D.Lodienė
VGK

15.

Akcija „Kraujo donorystė“. Kviečiame visus
neatlygintinai duoti kraujo.

16.

Respublikinės vokiečių kalbų dienos „O kaip
vokiškai?“ renginys „Deutsch?-Warum nicht?“

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Popietė „Kartu šilčiau“, skirta naujai į
gimnaziją atvykusiems mokiniams.
Anglų k.- geografijos integruotos pamokos:
Ekologinės problemos žemėje (III kl.
mokiniams).
Aplinkosaugos globalinės problemos (IA kl.
mokiniams)
Mokinių, gyvenančių socialinės rizikos
šeimose, aprūpinimas būtinomis mokyklinėmis
prekėmis.
ERASMUS+ projekto veiklų įgyvendinimas:
prisistatymų rengimas, logotipo kūrimas ir
konkursas, video pristatymo rengimas, tėvų ir
vaikų susirinkimo organizavimas ir pan.
Tyrimo „Mokymosi stiliai“ rezultatų analizė ir
rekomendacijų pateikimas I klasių auklėtojams
bei mokytojams.
„Šviesos“ leidyklos E.dienyno pilotavimas.

2016-10-19
116 – 117 kabinetai
2016-10-20
8.45-14.45 val.
214 kab. ir aktų salė
2016-10-25
15.00 val. Aktų salė
2016-10-27
8.55 val.
2016-10-28
12.00 val.

M.Janulienė
L.Juknelienė
N.Grinytė
D.Lodienė
L.Juknelienė
S.Leknickienė
D.Balkauskienė
L.Kaluškevičienė
L.Buraitis

2016 m. spalis

D.Lodienė

2016 m. spalis

J.Rudminienė
L.Juknelienė

2016 m. spalis

L. Kavaliauskienė
L. Juknelienė

2016 m. spalis

Darbo grupė

IV. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA
1.

2.
3.

4.

5.

Išplėstinė klasės valandėlė IVH klasėje
sprendžiant lankomumo, pažangumo ir
motyvacijos problemas.
E.dienyno nuostatų peržiūra, korekcija ir
naujos redakcijos tvirtinimas.
Ugdymo kokybės priežiūra: pamokų, modulių,
konsultacinio centro, neformaliojo ugdymo
užsiėmimų lankomumas ir darbo kokybė.
Patikra „Rugsėjo–spalio mėnesių I-IV klasių
lankomumo analizė, E. dienyno tvarkymo
kokybė. Individualūs pokalbiai su mokytojais“.
I klasių mokinių adaptacija gimnazijoje.
Pamokų patikra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2016-10-04
13.00-13.30 val.
108 kab.
2016 m. spalis
2016 m. spalis

2016 m. spalis

2016 m. spalis

A.Vaičiulienė
R.Tumosienė
Pagalbos
specialistai
D.Kazlauskas
L.Juknelienė
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui,
pagalbos
specialistai

Lina Juknelienė

