EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PROGRAMA

2017 METAMS

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

Savo sugebėjimus žmogus gali pažinti tik juos išbandęs. SENEKA

GIMNAZIJOS VERTYBĖS


Atsakomybė;



Profesionalumas;



Tolerancija;



Bendradarbiavimas;



Saugumas;

ILGALAIKIAI GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI
1. Konkurencingi mokinių mokymosi pasiekimai ir PUPP, valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
2. Bendrąsias žinių visuomenės kompetencijas formuojantis ir individualius poreikius tenkinantis ugdymo turinys.
3. Materialinės bazės modernizavimas.
4. Puoselėjanti lietuvių kalbą , sportiška, saugi gimnazija.

Gimnazijos tikslai 2017 m.
1. Siekti mokinio galimybes atitinkančių ugdymo (-osi) pasiekimų ir nuolatinės individualios pažangos.
Uždaviniai:
1.Perteikiant dėstomo dalyko turinį, taikyti mokymo metodus, skatinančius mokinių atsakomybę.
2.Įvairinant mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdus, analizuoti rezultatus ir juos naudoti ugdymo procese.
3. Telkti pedagogus savianalizei ir saviugdai.
4. Tęsti motyvuojančių tobulėti edukacinių aplinkų kūrimą.

2. Puoselėti emociškai saugią ir sveiką gimnazijos aplinką.
Uždaviniai:
1. Formuoti tvirtą patyčių prevencijos kultūrą.
2. Siekti, kad apie 40% mokinių tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos bendruomenės gyvenime.
3. Ugdyti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario tapatumo jausmą.

PRIEMONIŲ PLANAS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI
1 tikslas:. Siekti mokinio galimybes atitinkančių ugdymo (-osi) pasiekimų ir nuolatinės individualios pažangos.
Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo tvarka

1 uždavinys: Perteikiant dėstomo dalyko turinį, taikyti mokymo metodus, skatinančius mokinių atsakomybę.
1.1

2015-2017 m.m. gimnazijos ugdymo
plano analizė ir koregavimas.

Sausis

Administracija,
dalykų mokytojai,
klasių vadovai

UP atitiks mokinių poreikius

Koreguotas 20152017 m.m. ugdymo
planas

1.2

2017-2019 m.m. bendrųjų ugdymo planų
analizė ir 2017-2018 m. m. gimnazijos
ugdymo plano rengimas.

Birželis rugpjūtis

Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

UP atitiks mokinių poreikius

Parengtas 2017-2018
m. m. gimnazijos
ugdymo planas
Mokytojų tarybos
posėdis

1.3

1.4

1.5

Ilgalaikių planų rengimas, vertinimo
normų aptarimas ir koregavimas.

Rugpjūtis mėn.

Metodinių grupių
pirmininkai

Metodinų grupių
posėdžiai

Metodinė taryba

Tinkamas ugdymo proceso
planavimas, tikslingas darbo
planavimas, objektyvus
vertinimas.
Mokinių poreikių tenkinimas

Aptarimas VGK

Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų
ves atvirąsias pamokas. Bent 30
proc. mokytojų stebės kolegų
pamokas ir kartu jas aptars,
siekdami geresnės ugdymo
kokybės, kai kurias idėjas esant
poreikiui pritaikys savo pamokose

Atviros pamokos

Individualizuotų ir pritaikytų programų
rengimas , vertinimo normų aptarimas ir
koregavimas.

Rugpjūtis mėn.

VGK

Vasario mėn.

Dalykų mokytojai

Bendradarbiavimo ugdymo komandose
diegimas, taikant kritinio draugo metodą
(atviros pamokos). (tikslas – mokymosi
metodai, praktinis žinių taikymas,
skaitymo ir rašymo strategijų taikymas).

Visus metus

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinė taryba

Aptarimas MT

1.6

1.7

Veiklos, susietos su dėstomo dalyko
turinio perteikimo motyvuojančiais
mokymo metodais, skatinančiais mokinių
atsakomybę, įsivertinimas

Gruodis

Organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo
seminarus gimnazijoje.

Gegužė

Dalyvauti kituose seminaruose pamokos
vadybos bei ugdymo turinio atnaujinimo
klausimais.

Sausis

Metodinių grupių
pirmininkai

Metodinė taryba

Birželis
Visus metus

Tyrimas „Koks mokymosi stilius ir
mokymo metodai man labiausiai tinka ir
patinka“

Spalis –
lapkritis

1.9

Metodinių grupių veikla.

Visus metus

Dorinio, Socialinių
mokslų, Menų,
Technologijų ir
Kūno kultūros
metodinės grupė

Visus metus

Gegužė

Aptarimas MT

Išsiaiškinti patrauklius mokymo Mokytojų tarybos
būdus bei metodus.
posėdis

Nuosekli, sisteminga mokytojų
veikla, tenkinanti individualius
mokinių poreikius.

Metodinės tarybos
susirinkimai

Gimnazijos taryba

Tenkinami individualūs mokinių
poreikiai

GT posėdis

Mokytojai
Tyrimas “Neformalusis švietimas 20172018m.m.“

Visi metodinės grupių nariai
dalyvaus mokyklos ar kitų
švietimo įstaigų organizuotuose
renginiuose.

Metodinė taryba

( Pagal
metodinių
grupių veiklos
planus)
Neformalaus švietimo organizavimo
galimybės.

Metodinų grupių
posėdžiai
Mokytojų tarybos
posėdis

1.8

1.10

Bus išanalizuota ir aptarta dalykų
mokytojų veikla

E.Kiriuškinienė

2 uždavinys: Įvairinant mokinio mokymosi asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdus, analizuoti rezultatus ir juos naudoti ugdymo
procese.
2.1.

Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros
organizavimas ir vykdymas.

Visus metus
pagal planą

Administracija

Įvertinta ir išanalizuota mokytojų
veikla, gerosios patirties sklaida,
įvardintos ir sprendžiamos
problemos

Mokytojų tarybos,
Metodinės tarybos
posėdžiai

2.2.

E. dienynas – operatyvi ir efektyvi
informacijos priemonė.

Visus metus

Administracija

Operatyvi ir efektyvi informacijos
sklaida

Metodinių grupių
posėdžiai

2.3.

Organizuoti ir aptarti atskirų mokomųjų
dalykų bandomuosius egzaminus /
standartizuotus testus pasiekimams
įvertinti ir turimam žinių lygiui nustatyti.

Pagal MT
tvarkaraštį ,
Pagal NEC
nustatytas
datas

Metodinių grupių
pirmininkai

Kiekvienas mokytojas atliks
kiekybinę ir kokybinę analizę.
Metodinėse grupėse bus priimti
sprendimai / metodinės
rekomendacijos dėl tolimesnės
veiklos organizavimo: mokymo
metodų ir mokymosi užduočių,
šaltinių tinkamumo, išteklių
panaudojimo veiksmingumo,
ugdymo tikslų realumo.

Metodinių grupių
posėdžiai

2.4.

Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų
analizė .Gairės ugdymo turinio
planavimui.

Rugpjūtis

Metodinių grupių
pirmininkai

Numatytos efektyvesnės
pasiruošimo egzaminams ir
PUPP(-ui) kryptys.

Metodinės tarybos
posėdis

2.5.

I pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas.

Sausis

II pusmečio ir metinio ugdymo rezultatų
aptarimas.

Gegužė

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui

Atlikta visų klasių kiekybinė
analizė. Priimti sprendimai dėl
rezultatų gerinimo.

Mokytojų tarybos
posėdžiai

Aptarti mokinių ugdymo(si) rezultatus:

Visus metus

Socialinis
pedagogas,
Psichologas,

Organizuoti bent du pokalbiai su
kiekvienu mokiniu, ne mažiau kaip
20 proc. mokinių pagerėjusi
mokymosi kokybė.

2.6

1) su mokiniais, turinčiais neigiamus
pusmečio įvertinimus;

Birželis

Metodinės tarybos
posėdis

2) su mokiniais, turinčiais specialiųjų
poreikių.

VGK pirmininkas

2.7

Atlikti mokinių, turinčių neigiamus I
pusmečio įvertinimus, įsivertinimų
analizę.

Kovas

VGK

Organizuoti pokalbiai su visais
mokiniais ir jų tėvais Bent 20 proc.
mokinių pagerėjusi mokymosi
kokybė.

2.8

Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui
stebėti ir fiksuoti individualią kiekvieno
dalyko pažangą. Mokinių pasiekimų
pokyčių analizė.

Visus metus

Dalykų mokytojai

Kiekvienas mokytojas su
mokiniais fiksavo įsivertinimą,
mokiniai po atsiskaitomųjų darbų,
I pusmečio ir II pusmečio bei
metinių įsivertins pažangą.

2.9

Dalykų olimpiadų, konkursų, varžybų,
viktorinų organizavimas ir skatinimas
dalyvauti.

Pagal
Metodinių
grupių veiklos
planus

Metodinė taryba

Mokiniai dalyvauja jų poreikius
atitinkančioje veikloje, sėkmingai
atstovauja gimnazijai

Prizinių vietų
skaičius

Sausis

Mokinių taryba

Kasmet daugėja mokinių,
padariusių pažangą, kyla
mokymosi motyvacija

Renginys

G.Šibekienė

Vyks gimnazijos mokytojų
bendradarbiavimas, patirties
sklaida.

Metodinis renginys

Rezultatų analizė.
2.10

3.1.

3.2.

Organizuoti tradicinį renginį „Gimnazijos
garbė 2017“

3 uždavinys: Telkti pedagogus savianalizei ir saviugdai.
Renginys „Metodinių idėjų mugė“ tema
Balandis
„Mokinių mokymosi motyvacijos
kokybė/lygis, kaip mokinio ir mokytojo
gebėjimo komunikuoti rezultatas“.
Gimnazijos veiklos įsivertinimas.
Instrumentai veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti, tiriamajai veiklai organizuoti.

Spalis- gruodis

R.Česokienė

Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

Atlikti tyrimai, įsivertinta veikla,
Mokytojų tarybos
padarytos išvados naudojant IQES posėdis
online Lietuva veiklos įsivertinimo
metodiką, planuojama ar
koreguojama veikla

3.3.

Besiatestuojančių mokytojų veiklos
aptarimas. Rekomendacijų atestacinei
komisijai pateikimas.

Pagal
atestacijos
programą

GMT

Aptarta besiatestuojančio
mokytojo metodinė veikla ir
paruošta rekomendacija.

Atestuoti mokytojai

3.4.

Paruošti mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų metinio pokalbio tvarką.

Balandis –
Birželis

Administracija

Parengta MP tvarka, organizuoti
MP

Metiniai pokalbiai

Organizuoti MP.
3.5

Atlikti savo veiklos įsivertinimą ir
pristatyti metodinėse grupėse.

Gruodis

Mokytojai

Visi mokytojai įsivertino savo
veiklą ir aptarė metodinėse
grupėse

MT posėdis

3.6

Sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo kursuose 5 dienas per
kalendorinius metus.

Visus metus

Mokytojai,
administracija

Visiems mokytojams sudaryta
galimybė kelti kvalifikaciją,
tobulėti

Dalyvavimo
kursuose apskaita

Ugdymo proceso modernizavimas

Įvykdyti projektai

4 uždavinys: Tęsti motyvuojančių tobulėti edukacinių aplinkų kūrimą.
4.1.

4.2.

4.4.

Paramos gimnazijai organizavimas,
dalinai finansuojamų projektų rengimas.

Visus metus

Dalykų kabinetų IKT modernizavimas.

Sausis – kovas

Lietuvių kalbos kabineto (Nr.230)
renovacija.

Birželis

Dalykų savaičių organizavimas:

Pagal
metodinių
grupių veiklos
planus






gamtos mokslų
tiksliųjų mokslų
socialinių mokslų
lietuvių kalbos

GT,
Direktoriaus
įsakymu sudarytos
darbo grupės

Ataskaitos

T.Minakovskij

Pagerės ugdymo(-si) sąlygos

MT

Ugdymas bus organizuojamas
netradicinėse motyvuojančiose
edukacinėse aplinkose.

Moderni ugdymo/si
aplinka

4.5

4.6

 užsienio kalbų
Dalyvavimas projekte „Gyvenu laisvai“

Visus metus

T.Sidorovič

Ugdomas pilietiškumas, skatinti
geriau pažinti, suvokti ir puoselėti
savo krašto kultūrą, unikalią
tapatybę.

Edukacinės, poilsinės aplinkos kūrimas.
Suoliukų gamyba.

Per mokslo
metus

Technologijų
mokytojai

Poilsio erdvės įkūrimas.

Visus metus

D.Zuzo

Sudarytos sąlygos mokiniams
siekti sporto pasiekimų, poreikių
patenkinimas

Ataskaitos

Ataskaitos

Jaukesnė ugdymo(-si) aplinka

Technologijų (mergaičių) kabineto
apipavidalinimas.
4.5.

Sporto aikštyno bei stadiono atnaujinimas.

T.Minakovskij
R.Urvikis
4.7

Vadovėlių, mokymo priemonių,
metodinės bei grožinės literatūros
užsakymas

Balandis gegužė

Darbo grupė

Aprūpintas ugdymo procesas

4.8

Gimnazijos interneto svetainės kūrimas.

Kovas birželis

Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

Sukurta nauja gimnazijos svetainė

2 tikslas: Puoselėti emociškai saugią ir sveiką gimnazijos aplinką.
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas
1.

Data

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo tvarka

Susirinkimas

Uždavinys: Formuoti tvirtą patyčių prevencijos kultūrą.

1.1.

Susirinkimas su 5 klasėje dirbančiais
mokytojais dalykininkais „Hiperaktyvus
vaikas mokykloje. Pagalba mokytojui ir
mokiniui“.

1.2.

Tyrimas „Gimnazijoje dirbančių pedagogų
mikroklimato tyrimas“

1.3

Savaitė be patyčių 2017

Sausis

R.Česokienė

Mokytojai gaus daugiau
informacijos apie
hiperaktyvius vaikus bei
darbą su jais.

Vasarisbalandis

R.Česokienė

Atliktas tyrimas. Rezultatai Tyrimas bus
aptarti mokytojų tarybos
pristatytas Mokytojų
posėdyje.
tarybos posėdyje

Kovas

Pagalbos mokiniui
specialistai

Formuojama patyčių
prevencijos kultūra

Klasių vadovai
1.4

Savižudybių prevencija.

Rugsėjis

R. Česokienė

Mokiniai ir mokytojai
sužinos apie savižudžio
psichologiją, išmoks
atpažinti norintį nusižudyti
ir gaus reikalingos
informacijos apie tai, kaip
padėti išgyvenančiam krizę
žmogui.

1.5

Psichinės sveikatos stiprinimas. Psichinės
sveikatos dienos minėjimas.

Spalis

R. Česokienė

Bus paruoštas informacinis
stendas apie Pasaulinę
Psichikos dieną, vedami
grupiniai užsiėmimai
klasėse.

Vaikų sukurtos
knygos, renginiai

1.6

OLWEUS 2-asis gimtadienis.

Lapkritis

R.Česokienė
Klasių vadovai

1.7

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programos integravimas į
mokomuosius dalykus, prevencinius
renginius.

Rugsėjis gruodis

Pagalbos mokiniui
specialistai
Klasių vadovai

Mokiniai pademonstruos,
ko išmoko per Olweus
valandėles, pasidžiaugs
savo draugiška klase.
Prevencinės programos
įgyvendinimas integruojant
į klasių valandėles
mokomuosius dalykus,
prevencinius renginius.

1.8

Europinės prevencinės programos „Gyvai“
įgyvendinimas.

Visus metus

T.Babkina

paaiškinti mokiniams
socialinės aplinkos įtaką,
ugdyti jų gyvenimo
įgūdžius ir siekti užkirsti
kelia psichiką veikiančių
medžiagų vartojimui.

1.9

Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas
OPKUS diegime.

Visus metus

R.Česokienė

Pagerės gimnazijos
bendruomenės
mikroklimatas.

1.10

Pedagoginės psichologinės pagalbos
teikimas.
VGK veikla.

Visi mokytojai
Visus metus
pagal
soc.pedagogo,
psichologo

Pagerės gimnazijos
bendruomenės
mikroklimatas.

T.Babkina
R.Česokienė

Renginiai

E.Kiriuškinienė

Įgyvendinta programa

Mokytojų tarybos,
klasių vadovų
metodinės grupės,
VGK posėdžiai

VGK veiklos
programas

2 uždavinys: Siekti, kad apie 40% mokinių tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos bendruomenės gyvenime.
2.1.

Tėvų (globėjų) apklausa dėl priimtinų

Balandis

Klasių

vadovų Skatinti tėvus reguliariai

Tėvų (globėjų)

bendravimo, informavimo, problemų
sprendimo formų, jų dažnumo poreikio.

metodinė grupė

domėtis savo vaikų
pasiekimais ir veikla
mokykloje.

apklausa dėl priimtinų
bendravimo,
informavimo,
problemų sprendimo
formų, jų dažnumo
poreikio.

2.2

Tyrimas : „Tėvų (globėjų) dalyvavimas
gimnazijos veikloje“.

Balandis

Klasių
vadovų Sužinoti, kiek procentų
metodinė grupė
mokinių tėvų aktyviai ir
atsakingai dalyvauja
gimnazijos gyvenime.

2.3.

Atvirų klasių valandėlių - vaikai, jų tėvai,
klasės vadovas - organizavimas.

Visus mokslo
metus

Klasių vadovai

2.4

Susirinkimas 5-ų klasių tėvams „Kaip
paruošti vaiką 5 klasei“

Gegužė

Klasių vadovas
R.Česokienė
E.Kiriuškinienė

2.5.

Šeimos sporto šventė.

Birželio 1 d.

GT
Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

2.6

Organizuoti prevencinę paskaitą 5-IIG
klasių mokinių tėvams tema: “Žalingi
įpročiai: geriau žinoti.“

Kovo 9 d.

T.Babkina

Gerės
mikroklimatas.

Tyrimas : „Tėvų
(globėjų) dalyvavimas
gimnazijos veikloje“.

klasių Atviros klasių
valandėlės
organizavimas.

Tėvai gaus daugiau
Susirinkimas
informacijos apie penktokų
amžiaus tarpsnį, įmanomas
elgesio, nuotaikų ir emocijų
permainas.
Pradinių klasių mokiniai, jų Renginys
tėvai, mokytojai susitelks
aktyviai veiklai.

Tėvų švietimas. Paskaita
tėvams. Bus suteikta
naudinga informacija
tėvams kaip apsaugoti
paauglį nuo tabako,
alkoholio ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų

vartojimo.
2.7

2.8

Renginys 1-4 klasių mokinių tėvams
„Vaikų agresijos priežastys ir pasekmės“.

Lapkritis

Glaudus bendradarbiavimas su „Caritas“
organizacija.

Visus metus

Klasių vadovai
R.Česokienė

Konsultacinių
Mokymosi
numatymas.

dienų
organizavimas. Balandis
problemų
sprendimų
Lapkritis

Renginys

T.Babkina

Glaudžiai
bendradarbiaudami su
„Caritas“ organizacijos
darbuotojais, sieksime
padėti mūsų gimnazijoje
besimokantiems socialiai
remtiniems mokiniams ir
jų šeimoms.

Dalykų mokytojai

Organizuotos mokytojų ir Aptarta Metodinės
tėvų konsultacinės dienos tarybos posėdyje
ugdymo
problemų
klausimais.

Pagalba, parama nepasiturinčių mokinių
šeimoms.

2.9

Tėvai aktyviai dalyvaus
renginyje, gaus žinių,
patarimų.

3 uždavinys: Ugdyti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario tapatumo jausmą.
3.1

Pilietinės respublikinio masto
„Atmintis gyva, nes liudija“.

3.2

Nepriklausomybės atkūrimo 27-osios Vasaris-kovas
metinės. Lietuvos mokinių atviruko ir
plakato konkursas „Kovo 11-oji“

T. Sidorovič

Gabių mokinių pasiekimų Konkursas
ir pilietiško brandumo
pristatymas.

3.3

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 10 d.
dienos minėjimas. Dainų konkursas
„Dainuoju Lietuvai“

J.Sinkevič,

Skatinama mokinių
meninę saviraišką.
Ugdomas pilietiškumą.

Rajono mokinių olimpinis festivalis.

Kūno

3.4

akcijos Sausis

Visus metus

Direktoriaus
Puoselėjamos gimnazijos Suorganizuota akcija
įsakymu
sudaryta tradicijos
ir
ugdomas
darbo grupė
pilietinis brandumas.

Klasių vadovai

kultūros Ugdyti sportines savybes

Renginys

Varžybų rezultatai

mokytojai
3.5

Kanklininkų stovykla „Skambantys
kankleliai 2017“

3.6

Apskritojo stalo diskusijos su Mokinių
Spalis
taryba „Kitoks mokytojas - kitokia
pamoka – kitokia mokykla“ organizavimas

Liepa

J.Sinkevič

Skatinti
gabių vaikų Koncertai atstovaujant
meninę saviraišką. Ugdyti gimnaziją
moksleivių pilietiškumą.

GMT

Aptartos bendradarbiavimo Diskusija
problemos, numatytos jų
sprendimo gairės.

MT
GT

3.7

Kalėdiniai „Biblijos rato“ renginiai.

Gruodis

3.8

Pažintinės kelionės po rajoną, Lietuvą.

Pagal klasių
Klasių vadovai
vadovų veiklos
planus, 2 dienas
per mokslo
metus

3.9

Klasės įvaizdis, klasių stendų, albumų ,
aplankų kūrimas. Pvz. „Mūsų klasės
istorija“.

Nuolat

3.10

Gimnazijos,
renginiai.

kultūriniai

pažintiniai visus metus

s.Alicija

Klasių vadovai

Ugdomas bendruomenės
tapatumo jausmas.

Renginiai

Edukacinė
veikla Išvykos
netradicinėje
aplinkoje.
Mokiniai geriau pažins
gimtojo krašto kultūrą ir
istoriją.
Klasių
kūrimas.

mikroklimato

Direktoriaus
Iniciatyvumo, tapatumo su Veikla pagal planą
įsakymu sudarytos gimnazija
jausmo “Kultūriniai
darbo grupės
puoselėjimas.
pažintiniai renginiai
gimnazijoje 2017 m.“

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Gimnazijos tikslų veikla konkretinama Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, Metodinių grupių, specialistų veiklos
programose.
2.Veikla detalizuojama mėnesio veiklos planuose.
2. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.
3. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius.
4. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos savivaldos institucijoms, steigėjui.
PRIEDAI:
1. Mokytojų tarybos posėdžiai;
2. Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planas;
3. Kultūrinė pažintinė veikla;
4. Gimnazijos tarybos veiklos programa;
5. Mokinių tarybos veiklos programa;
6. Metodinės tarybos veiklos programa;
7. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos programa;
8. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos programa;
9. Užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos programa;
10. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos programa;
11. Dorinio, socialinio, meninio, technologinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos programa;
12. Klasių vadovų metodinės grupės veiklos programa;
13. Vaiko gerovės komisijos;
14. Socialinio pedagogo veiklos programa;
15. Psichologo veiklos programa;
16. Logopedo veiklos programa;
17. Bibliotekos veiklos programa;
PRITARTA
Eišiškių Stanislovo Rapolionio Gimnazijos tarybos posėdyje
2016 m. gruodžio 20 d.

