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EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PROGRAMA

2016 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.

2014-2015 m.m. gimnazijos pasiekimų analizė

PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI, TOLIMESNĖ ABITURIENTŲ VEIKLA
PUPP 2015 m.

Dalykas
Lietuvių kalba
Matematika

Laikiusių
PUPP
skaičius
28
28

Rezultatai (procentais)
1-3 balai

4-6 balai

7-8 balai

9-10 balai

0,4
46,4

39,3
32,2

42,9
10,7

14,3
10,7

Tolimesnė dešimtokų veikla 2015 m.:
10 klasės mokiniai
Tęsia mokymąsi 11 klasėje

Lietuvos profesinės mokyklos
27 (iš 28)

0

VBE ir MBE 2015 m.
Valstybiniaibrandosegzaminai Laikiusiųjųegzaminąmokiniųskaičius Išlaikiusiųjųegzaminąmokiniųdalisprocentais
Lietuvių k. (gimtoji)
Rusų k.(užsienio)
Anglų k .(užsienio)
Matematika
Biologija
Istorija
Chemija
Fizika
Geografija

15
26
13
7
7
26
7
5
3

46,7
100
100
85,7
100
92,3
57,1
80
66,6

Išlaikiusiųnuo 50 iki 100
balųdalisprocentais
14,3
73,1
15,4
20
57,1
4,2
0
25
0

Laikiusiųjų egzaminą mokinių
skaičius
19

Mokykliniai brandos
egzaminai
Lietuvių k.

Išlaikiusiųjų egzaminą mokinių dalis
89,5

Išlaikiusių puikiai, labai
gerai, gerai dalis
procentais

Tolimesnė abiturientų veikla 2015 m.:
12 klasės mokiniai
Aukštosios mokyklos

Lietuvos kolegijos

Lietuvos profesinės mokyklos

Dirba

12

6

6

9

Eil.
Nr.

DALYVAVIMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE
REZULTATAI
2015m.
Olimpiados, konkursai, varžybos
Rajono
Respublikos, tarptautiniai

Mokytojai

1.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

2 III vietos

2.

Fizikos olimpiada

I, II, III vieta

B.Lukaševičienė
E.Kiriuškinienė
R.Nikrevič

3.

Chemijos olimpiada

2 II vietos

N.Jotko

Dailės olimpiada

II vieta

J.Sinkevič

5.

Biologijos olimpiada

I, II, II vietos

T.Beržanska

6.

Matematikos olimpiada

II vieta

T.Vilkova

7.

Respublikinis konkursas „Vokiečių kalba
smalsiems tiksliukams“

8.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra
2015“:

9.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra
2015“:

4.

10.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra
2015“:

11.

Tarptautinis matematikos konkursas
,, Kengūra“ .

IIG kl. mokinė pateko į geriausiųjų
10-uką

A.Grabštunovič

1,2, 3 vietos savivaldybėje
1,2, 3 vietos savivaldybėje

1 vieta savivaldybėje

N.Jotko

L.Portnaja
6 mokiniai pateko į „Garbės lentą“ ,
5 mokiniai dalyvavo tarptautinėje
Matematikos Kengūros stovykloje

G.Šibekienė

1 mokinė Respublikoje pateko į
penkiasdešimtuką.

E.Leveckienė

12.

Istorijos Kengūra 2015

3 Auksinės Kengūros

L.Jurgelevičienė

13.

Gamtos Kengūra 2015

1 Auksinė
1 Sidabrinė

D.Andruškevičienė

14.

Istorijos „Olympis 2015“

15.

Istorijos Kengūra 2015

2 Auksinės Kengūros

16.

Geografijos Kengūra

3 Auksinės Kengūros

17.

Geografijos konkursas „Mano gaublys“

18.

Geografijos OLYMPIC 2015

19.

Nacionalinis moksleivių konkursas „Švari
kalba – švari galva“

20.

“Vilnijos” organizuotas piešinių konkursas
“Laisvė” “Šalčios aleliumai 2015”

21.

Raiškaus žodžio konkursas.

I vieta

22.

Raiškaus žodžio konkursas.

II vieta

III G kl. mokinių literatūrinė kompozicija
,,Kai kalba akmuo ir žmogus‘‘

I vieta, pakviesti dalyvauti
regioniniame konkurse.

23.

Respublikinis rašinių konkursas ,,Sporto ir
meno darna“.

24.

Meninio skaitymo konkursas „Vaikystės
spalvos“
Mokinių olimpinis festivalis

25.

2 Aukso medaliai
T.Sidorovič

I, II vietos
I,II laipsnio diplomai
I vieta tarp Respublikos dešimtokų,
dalyvavo Respublikos etape

E.Kiriuškinienė
V.Mikelevičienė
J.Sinkevič

I, II vietos
Atstovavo Šalčininkų r.
regioniniame konkurse

I.Blažukonienė
L.Bandalevičė

1 mokinys

Pagyrimo raštas , medalis ,
kvietimas nemokamai apsilankyti
Lietuvos sporto muziejuje.

I.Blažukonienė

II vieta

E.Leveckienė

II vieta

R.Urvikis
M.Bogdevičienė

Gimnazijos tikslai 2016 m.
1. Tobulinti ugdymo procesą teikiant mokiniams tikslingą ir savalaikę pagalbą.
Uždaviniai:
1.Efektyvinti pamokos vadybą taikant mokymo ir mokymosi diferencijavimą, gilinant tarpdalykinius ryšius ir integraciją.
2.Toliau tobulinti mokinių pažangos, pasiekimų ir skatinimo priemonių sistemą mokant įsivertinti, skatinant siekti asmeninės pažangos.
3. Tęsti edukacinių aplinkų kūrimą racionaliai naudojant projektų, rėmėjų, savivaldybės ir kt. lėšas.

2. Kurti gimnazijoje sveiką ir saugią aplinką.
Uždaviniai:
1. Puoselėti gimnazijos bendruomeniškumą gerinant klasių mikroklimatą, kuriant pagarbius tarpusavio santykius.
2. Plėtojant netradicines bendravimo formas, siekti, kad apie 35 % mokinių tėvų taptų aktyviais gimnazijos veiklų dalyviais.
3. Tirti ir analizuoti prevencinės veiklos rezultatus.

PRIEMONIŲ PLANAS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI

1 tikslas:. Tobulinti ugdymo procesą, teikiant mokiniams tikslingą ir savalaikę pagalbą.
Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo tvarka

1 uždavinys: Efektyvinti pamokos vadybą taikant mokymo ir mokymosi diferencijavimą, gilinant tarpdalykinius ryšius ir integraciją.
1.1.

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

Sausis
Birželis rugpjūtis

Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė

UP atitiks mokinių
poreikius

Koreguotas 20152017 m.m. ugdymo
planas
Mokytojų tarybos
posėdis

1.2

Organizuoti dalykų mokytojų metodinę
veiklą, sudarant sąlygas glaudžiai
bendradarbiauti.
1.Nuosekliai suderinti ilgalaikiai planai
2.Atvirų pamokų savaitė.

Visus metus

Metodinė taryba

( Pagal
metodinių
grupių veiklos
planus)

1.3
Naudojimosi IKT tikslingumas ugdymo
procese, nauda mokiniui.
Šiuolaikinių metodų taikymas.

1.4

Veiklos, skirtos IKT bazės, naujų
kompiuterinių programų ir skaitmeninių
įrankių naudojimo ugdymo turinio
pateikimui, mokinių vertinimui,
konsultavimui ir motyvacijos didinimui.
Bendradarbiavimo ugdymo komandose
diegimas:
1) taikant kritinio draugo metodą (atviros

Kovas

Metodinių grupių
pirmininkai
Informacinių
technologijų
mokytojai

Visus metus

.

Nuosekli, sisteminga
mokytojų veikla, tenkinanti
individualius mokinių
poreikius.

Metodinės tarybos
susirinkimas

Aptartas naujausių metodų
taikymas ugdymo procese,
pasidalinta gerąja patirtimi,
kvalifikacijos kėlimo kursų
medžiaga

Metodinės tarybos
posėdyje

Pasidalinta patirtimi
organizuojant atviras
pamokas. Skatintas

Metodinės tarybos
posėdyje

pamokos);
2) rengiant instrumentus asmeninės
pažangos
matavimui ir fiksavimui

1.5

1.6

bendradarbiavimas
ugdymo komandose,
parengti instrumentai
asmeninės pažangos
matavimui ir
fiksavimui

Mokymo priemonių, vadovėlių
užsakymas.

Balandis

Penktokų, naujai atvykusių mokinių
adaptacijos stebėjimas.

Lapkritis

Metodinės tarybos
pirmininkas,
Metodinių grupių
pirmininkai
R.Česokienė
E.Kiriuškinienė

Pirmokų adaptacijos tyrimo atlikimas ir
pristatymas.

Pradinių klasių
metodinė grupė

Tinkamai organizuojama
ugdymo veikla, numatytas
naujovių diegimas ugdymo
procese.
Tyrimo metu bus
nustatytos priežastys,
trukdančios sėkmingai
mokinių adaptacijai 1-oje
klasėje.

Metodinės tarybos
posėdyje

Direkcinis posėdis

5 klasės vadovas
1.7

1.8

Neformalaus ugdymo galimybės,
organizavimas.

Rugsėjis

Gimnazijos taryba

Tenkinami individualūs
mokinių poreikiai

GT posėdis

Visus metus

Mokytojai

Individualios mokinių, tėvų ir mokytojų
konsultacijos.

Visus metus

Pagalbos mokiniui,
jo šeimai specialistai

Tėvams organizuota
pedagoginė – psichologinė
pagalba, švietimas, skirtas
padėti vaikui mokytis

Konsultacijos,
paskaitos, pokalbiai

Visus metus

Administracija

Organizuoti seminarai,
paskaitos, suteikta
metodinė pagalba
mokytojui

Mokytojų tarybos
posėdžiai, seminarai

Vyko patirties sklaida
kompiuterinių
programų ir skaitmeninių
įrankių

Metodinis renginys

Grupinių konsultacijų vedimas.
1.9

1.10

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas,
vykdant programas:
a) Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimas ir įsivertinimas.
b) Gera pamoka.
Pranešimų „Kolega – kolegai“ ciklas:
„Kompiuterinių programų ir skaitmeninių
įrankių naudojimas ugdymo turinio
pateikimui, mokinių vertinimui,

Metodinė taryba

Rugsėjislapkritis

MG
MT

Direkcinis posėdis

konsultavimui ir motyvacijos didinimui“
1.11

Instrumentai veiklos kokybei įsivertinti ir
tobulinti, tiriamajai veiklai organizuoti.

naudojimo klausimais.
Visus metus

G.Šibekienė
Darbo grupė

Naudojant IQES online
Lietuva veiklos
įsivertinimo metodiką,
įsivertinta veikla, atlikti
tyrimai, planuojama ar
koreguojama veikla

Mokytojų tarybos
posėdis

2 uždavinys: Toliau tobulinti mokinių pažangos, pasiekimų ir skatinimo priemonių sistemą mokant įsivertinti, skatinant siekti asmeninės
pažangos.
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.

Organizuoti tradicinį renginį „Gimnazijos
garbė 2016“

Sausis

Mokinių taryba

Kasmet daugėja mokinių,
padariusių pažangą

Renginys

2.3.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarkos naujos redakcijos rengimas.

Vasaris

Metodinė taryba

Pakoreguota mokinių
pasiekimų ir
pažangos vertinimo tvarka.
Susitarta mokinius vertinti
laikantis
parengtos tvarkos

Metodinė taryba

2.4.

Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos
stebėjimo,
fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir
panaudojimo
galimybės.

Kovas balandis

MT

Metodinė taryba

2.5.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
ir įsivertinimo, asmeninės pažangos
matavimo ir fiksavimo situacijos
gimnazijoje analizė.

Lapkritisgruodis

MT
Psichologas

Parengtas asmeninės
pažangos stebėjimo,
fiksavimo bei rezultatų
analizavimo ir
panaudojimo tvarkos
aprašo projektas.
Atliktas tyrimas. Rezultatai
aptarti
metodinėse grupėse.

Metodinė taryba

2.6.

E dienynas – operatyvi ir efektyvi
informacijos priemonė.

Visus metus

Administracija

Operatyvi ir efektyvi
informacijos sklaida

Metodinė taryba

2.7.

Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų ,
standartizuotų testų analizė. Gairės
ugdymo turinio planavimui.

Rugpjūtis

Metodinių grupių
pirmininkai

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

Mokytojų tarybos
posėdis

2.8.

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

Pagal
Metodinių
grupių veiklos
planus

Metodinė taryba

Mokiniai dalyvauja jų
poreikius atitinkančioje
veikloje, sėkmingai
atstovauja gimnaziją

Prizinių vietų skaičius

2.9.

Standartizuotų testų rezultatų
analizavimas bei
raštingumo kėlimo krypčių numatymas.

Birželis

MG
MT

Standartizuotų testų 2, 4, 6,
8 klasėse
rezultatų aptarimas,
perspektyvų
numatymas.

Aptarimas metodinėse
grupėse

3
4.1.

uždavinys: Tęsti edukacinių aplinkų kūrimą, racionaliai naudojant projektų, rėmėjų, savivaldybės ir kt. lėšas.

Paramos gimnazijai organizavimas.

Visus metus

GT, TT

Ugdymo proceso
modernizavimas

Ataskaitos

Technologijų kabinetų baldų, įrangos,
priemonių atnaujinimas.

Sausis - kovas

G.Šibekienė,

Pagerės ugdymo(-si)
sąlygos

Ataskaitos

Lietuvių kalbos kabineto Nr.232
atnaujinimas.

Gruodis

Suremontuotas kabinetas

Ataskaitos

Sporto aikštyno bei stadiono atnaujinimas.

Visus metus

Sudarytos sąlygos
mokiniams siekti sporto
pasiekimų, poreikių
patenkinimas

Ataskaitos

Mokymo priemonių poreikių analizė.
4.2.

4.3

4.4

T.Minakovskij
D.Zuzo
T.Minakovskij
D.Zuzo
T.Minakovskij
R.Urvikis

4.5.

4.6

Žaidimų kambario įrangos, priemonių
atnaujinimas.

Kovas balandis

Vadovėlių, mokymo priemonių,
metodinės bei grožinės literatūros
užsakymas

Kovas-balandis Darbo grupė

T.Minakovskij
E.Kiriuškinienė

Mokinių poreikių
tenkinimas, poilsio zonos
sukūrimas.

Ataskaitos

Aprūpintas ugdymo
procesas

Ataskaitos

2 tikslas: Kurti gimnazijoje sveiką ir saugią aplinką.
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas

Data

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo tvarka

1 uždavinys: Puoselėti gimnazijos bendruomeniškumą gerinant klasių mikroklimatą, kuriant pagarbius tarpusavio santykius.
1.1.

Olweus patyčių prevencijos programos
įgyvendinimas.

Visus 2016
metus

D.Zuzo
Koordinacinis
komitetas

Geras gimnazijos
bendruomenės
mikroklimatas; bus
sukurtos ir taikomos
gimnazijos OPPP
nuobaudų kopėčios

Supervizijų grupių
veikla
sukurtos ir taikomos
gimnazijos OPPP
nuobaudų kopėčios.
Įrengtas Korekcinio
pokalbio kabinetas

1.2.

Tarptautinė šokių diena

Balandis

M.Svirskys

1.3

Olimpinė diena

Birželis

Kūno
kultūros Ugdyti sveikos gyvensenos Renginys
mokytojai
įgūdžius, gerinti klasių
mikroklimatą

1.4

Tarptautinės Tolerancijos dienos
minėjimas.

Lapkritis

T.Babkina.

Ugdyti mokinių
kūrybiškumą,
iniciatyvumą.

Mokiniai bus skatinami
išsiaiškinti žodžio
„tolerancija“ reikšmę,
aptarti, ar mes gyvename

Renginys

Akcija

tolerantiškoje
visuomenėje, ar tolerancija
vyrauja vienas kito
atžvilgiu
1.5

Gimnazijos tarybos veikla

Visus metus
pagal GT
veiklos planą

GT pirmininkas

Darni, nuosekli gimnazijos
bendruomenės veikla,
ugdoma atsakomybė už
gimnazijos bendruomenę

Veiklos planai,
protokolai, MT
posėdis

1.6

Mokinių savivaldos veikla

Visus metus
pagal MT
veiklos planą

E.Kulik

Suteiktos galimybės
atsiskleisti iniciatyvumui ir
kūrybiškumui.

Veiklos planai,
protokolai, MT
posėdis

T.Beržanska

1.7.

Gimnazijos renginių organizavimas

Visus metus
pagal planą
(Gimnazijos
renginiai,
konkursai
2016m. )

E.Kiriuškinienė,
darbo grupės

Gimnazijos tradicijų
puoselėjimas, vertybinių
nuostatų formavimas

Straipsniai gimnazijos
svetainėje, e.erdvėje,
spaudoje

1.8.

Pedagoginės psichologinės pagalbos
teikimas.

Visus metus
pagal
soc.pedagogo,
psichologo

E.Kiriuškinienė

Geras bendruomenės
mikroklimatas

Mokytojų tarybos,
klasių vadovų
metodinės grupės,
VGK posėdžiai

VGK veikla.

T.Babkina
R.Česokienė

VGK veiklos
programas
2 uždavinys: Plėtojant netradicines bendravimo formas, siekti, kad apie 35 % mokinių tėvų taptų aktyviais gimnazijos veiklų dalyviais.
2.1.

Renginio 6-8, I - IIG klasių mokinių
tėvams organizavimas „Paauglių meilė.“

Vasaris

R.Česokienė
T.Babkina

Tėvams bus suteikta
informacija apie
paauglystės laikotarpyje
kylančias problemas.,

Renginys

paaiškinta, kaip tinkamai
bendrauti su paaugliu.
5-8, I-II G klasių mokinių bei jų tėvų
dalyvavimas veiksmo savaitėje „BE
PATYČIŲ 2016“.

Kovas

2.3

Tėvų susirinkimas 4-ose klasėse „Kaip
paruošti vaiką 5 klasei“.

Gegužė

2.4

Motinos dienos šventė. Koncertas,

2.2.

T.Babkina
Klasių vadovai

Gegužė

mokinių darbelių paroda.

E. Kiriuškinienė
R. Česokienė
D.Anduškevičienė

E.Kiriuškinienė
Drabo grupė

Patyčių, rūšys, prevencija;
tėvams bus suteikta
informacija, kaip
atpažinti, kai iš vaiko yra
tyčiojamasi ir kaip reikėtų
padėti atsispirti
skriaudėjams.

Renginiai, akcijos,
lankstinukai tėvams

Tėvai bus supažindinti su
Renginys –
dalykine sistema, dalykų
susirinkimas
mokytojais, suteikta
konsultacija, kaip padėti
vaikui adaptuotis
dalykinėje sistemoje
Gimnazijos
tradicijų Renginys
puoselėjimas.

2.5

Atvirų pamokų savaitės organizavimas.

Spalis

Gamtos ir tiksliųjų
mokslų mokytojų
metodinė grupė

Tėvai supažindinti su
ugdymo proceso
organizavimu bei vaiko
pasiekimais.

Atviros pamokos

2.6

Konsultacinių dienų organizavimas.
Mokymosi problemų sprendimų
numatymas.

Kovas

Metodinė taryba

Suteikta galimybė
glaudžiai bendradarbiauti
tėvams ir dalykų
mokytojams.

Konsultacinės dienos
tėvams

Renginys pradinių klasių mokinių tėvams

Lapkritis

R.Česokienė

Tėvai gaus naujausių žinių
apie vaikų ugdymą,
auklėjimą ir bendravimą
šeimoje; bus atsakyta į
rūpimus klausimus,
pateikti bendravimo su

Renginys tėvams

2.3.

„Naujoji karta. Kas tai?“

Lapkritis

T.Babkina

vaiku šeimoje problemos
sprendimo modeliai.
2.4.

Tėvų (globėjų) apklausos dėl ugdymo
kokybės organizavimas.

Lapkritis –
gruodis

G.Šibekienė
Klasių vadovai

Išsiaiškintas tėvų požiūris į
gimnazijos
veiklą,
numatytos veiklos ugdymo
kokybei gerinti.
Nuolatinis bendravimas ir
bendradarbiavimas
su
auklėtinių tėvais.

Aptarta Klasių vadovų
metodinėje grupėje

2.5.

Klasės auklėtojo darbas su tėvais(tėvų
pedagoginis švietimas, susirinkimų,
individualių pokalbių organizavimas).

nuolat

Klasių vadovai

R.Česokienė

Tyrimo metu bus paaiškės
kaip mūsų gimnazijos 5-8
klasių paaugliai kuria
socialinius ir
tarpasmeninius ryšius

Tyrimo pristatytas
Klasių vadovų
metodinėje grupėje.

T. Babkina
R.Česokienė
Pradinių klasių
mokytojos
T.Babkina
Klasių vadovai
V. Kudzijeva
VGK nariai,
Klasių auklėtojai,
Chemijos,
biologijos dalykų
mokytojai.
R.Česokienė

Išsiaiškinta pradinių klasių
mokinių savijauta,
įvardytos problemos,
numatytos veiklos.
Pagerės
mokinių
lankomumas

Tyrimas pristatytas
Pradinių klasių
metodinėje grupėje

Sušaukti ne mažiau
kaip 2 tėvų
susirinkimai
kiekvienoje klasėje

3 uždavinys: Tirti ir analizuoti prevencinės veiklos rezultatus.

3.1

Tyrimas: “5-8 klasių mokinių bendravimo
ypatumai“(Pagal Klasių vadovų metodinės
grupės planą)

3.2

Tyrimas
gimnazijoje“

3.2

Prevencinio reido į prastai lankančių
mokinių šeimas organizavimas.

Pagal poreikį

3.3

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo
prevencijos programos integravimas į
mokomuosius
dalykus,
prevencinius
renginius.
2016 m. lapkričio mėnesį atlikta apklausa
parodė, kad patyčių mastas sumažėjo

Rugsėjis gruodis

3.4

,,Pradinukų

savijauta

Vasaris - kovas

Balandis

Lapkritis

Reidai

Prevencinės programos
Įgyvendinta programa
įgyvendinimas integruojant
į mokomuosius dalykus,
prevencinius renginius.
Išsiaiškinti
prevencinės
veiklos rezultatai, aptarti
kiekvienoje
klasėje,
suplanuotos veiklos.

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. Bibliotekos veiklos programa;

