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direktoriaus 2016 m.l<ovo 4 d.

isakymu Nr. V-25

Sraur,rt7 srASIo Sar,xausKlo cIMNAZTJoS
VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS PO TSONNS VERTINIMO

2015-2016 M. M.
2016-2017 M. M.

UZdavinvs Priemond [gyvendinimo
laikotarpis

Atsakingi Numatomas
rezultatas

Tobulintinas rodiklis
Datykq rySiai ir integracija pamokose (2.1.3.)

Tarpdalykines
integracijos
sistemos
suk[rimas,
taikant
STEAM

STEAM veiklos
planavimas.

2016 m. vasaris Gamtos, tiksliUitl
mokslq ir menq bei

technologijq
metodiniq grupirl

oirmininkai

Paren$;as ir vykdomas
STEAI\4 veiklq planas.

Ne maZiau kaip 10%
daug€ja integruotos

praktines veiklos
oamokose.

Gamtamoksliniq
projektq su

Valstybine Siauliq
kolegija vykdymas.

2016-2017 m.m.,
2017-2018 m. m.

Ugdymo skyriaus
vedejai

Ne maZiau kaip 3

ganrrtamoksliniq
projektq

igyvendinimas
kiekvienais mokslo

metais.

Ugdomosios veiklos
vykdymas kitose
aplinkose pagal
STEAM plan4.

2015-2016 -2016-
2017 m.m.

Dalykq mokytojai Apie2!.0% integruotq
ugdomrjq veiklq
vykdomos kitose

aLplinkose.

Kvalifikacijos
tobulinimo renginiq

STEAM srityje
organizavimas.

2016 m. balandZio
men.

Direktorius Ne marZiau kaip 50%
mo[rtojq tobulino
savo kvalifikacij4

STEI\M srityje. Ne
maLiaukaip20%
mokytojq dalijosi
STF:AM ugdymo
serilia oatirtimi.

CERN parodos
lankymas.

2016 m. birZelio
m€n.

Neformaliojo
ugdymo ir
pagalbos skyriaus
vedeias

Ne maZiau kaip 35
mokiniai ir 10

mokytojq dalyvauja
CEI{N parodoie.

Tobulintinas rodiklis
I5mokimo stebGi imas (2.3 A)

Mokiniq
gebejimq ir
mokymosi
poreikiq
atpaZinimo
sistemos
sukiirimas ir
panaudojimas

I-III klasiq mokiniq
gebejimq banko,

remiantis mokytojq
pastebejimais,

suk[rimas.

2016 m. spalis,
2017 m. spalis

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Sukurtas ir nuolat
atnaujinamas I-III

klasiq mokiniq
gebtjimq bankas.

Mokiniq apklausos
del profesijq krypties

pasirinkimo
organizavimas.

2016 m. spalis,
2017 m. spalis

Ugdymo karjerai
specialistas

Suderinta Ugdymo
karjerai programa su

dall'kq mokytojq
ilgalaikiais teminiais
planais 2016-2017 m.

m. Ne maZiau kaip



Duomenq
panaudojimas

usdvmui.

109/o uZduodirl
pritaikoma pasirinktai

profer;ijos kypdiai.

Mokiniq gebejimq
banko pildymas padiq
mokiniq isivertinimo

duomenimis.

2016 m. spalis,
2017 m. spalis

Klasiu vadovai Ne maZiau kaip 60%I-
III klasiq mokiniq
moka ivardyti savo

gebejinnus. Ne maZiau
kaip ll0% uZduodiq
pritaikoma mokiniq

individualiems
eebeiirnams tobulinti.

Tobulinti as rodiklis
Mokd i imo mo kvtis kom petencii os u gdym as (2.4.2.)

fvairirl
mokejimo
mokyis
sistemq
paie5ka ir
pritaikymas

Mokejimo mokytis
kompetencijos
savistabos formos
parengimas.

2016balandLio
m6n.

Ugdymo skyriaus
vedejai

Visri l-il klasiq
mokiniai sistemingai

pildo individuali4
moky'mosi mokytis

kornpetencijos
ugdymosi savistabos

form4.Ne maZiau kaip
50% mokiniq

patobulina savo
mokdjimo mo$rtis

kompetenciia.

Pamokq planq
integruojant

mokymosi mokytis
kompetencij4
parengimas.

2016 m. balandZio
men.

Metodiniq grupitl
pirmininkai

Parengta ir paskelbta
sistem,oje eSalkauskis

ne maZiau kaip 40
pavyzdiniq pamokq

planq, kuriais
naudodamiesi

mokytojai patobulina
moki:jimo mokytis

kompetencijos
usdyma.

Klasiq valandeliq
ciklo,,Mokomes
mokl'tis" pagal

gimnazijos
psichologo parengt4

medLiag1
organizavimas.

2016-2017 m. m. Neformaliojo
ugdymo ir
pagalbos skyriaus
vedejas

Suor65anizuotos trys
klasiq valandeles

mokejimo mokytis
tema. Ne maZiau kaip

90t% mokiniq
dalyvauja mokymuose

ir patobulina
mokrijimo mokytis

kompetenciia.

I-II klasiq mokiniq
tevq Svietimui skirto

uZsiemimq ciklo
mokymosi mokytis

tema organizavimas.

2017 m. balandZio
men.,lapkidio
men.,20l8 m.
vasario men.

Atsakingas uZ tevq
Svietim4 asmuo

Suorganizuoti trys
uZsiemimai tevams.

Dalyvauja ne maZiau
kaip 30% t€vq.

Kvalifikacijos
tobulinimo seminary

ciklo,,Mokejimo
mokytis

kompetencijos
ugdymas"

organizavimas.

2016 m. balandZio
6d.

2016 m. spalio
men.

2017 m. balandZio
men.

Direktorius Ne mraZiau kaip 50%
mokl'tojq dalYvauja

seminare ir patobulina
mokymo mokytis

kcmpetencij4.



Tobulintinas rodiklis
Vertinimo informacijos naudoj imas molqymuisi koreguoti (2.6. 1.)

Naudoti
vertinimo
informacij4
ugdymui(si)
planuoti ir
koreguoti

Diagnostiniq darbq I
gimnazijos klasese

organizavimas,
vykdymas, rezultatq

analize.

2016 m. spalis,
2011 m. geguZe
20T7 m. spalis,

2018 m. geguLe

Ugdymo skyriaus
vedejai

Suorganizuoti
diagnostiniai lietuviq
kalbos ir matematikos
darbai spalio menesiir

pakartotiniai darbai
geguZes menesi.

I5anal iz;uotas rezultatas
ir ivertintas pokytis.

Mokymosi pagalbos
teikimas I-II klasiq

mokiniams,
nepasiekusiems
lietuviq kalbos ir

matematikos
patenkinamo lygio.

2016 m. I pusmetis,
2017 m.I pusmetis.

Ugdymo skyriaus
vedejai

Ne maZiau kaip 80%
mokiniq, lankandiq

i5lyginam4sias grupes
arba lkonsultacijas,

padaro dalyko
gebejimq paLang4.

Bandomqiq
egzaminq IV klasese

organizavimas,
rezultatq

panaudojimas
usdvmui.

2016 m. sausio-
vasario mdn.

2017 m. sausio-
vasario mdn.

Ugdymo skyriaus
vedejai

Ne maZiau kaip 50%o

mokiiniq numat5rti
llkesdiai igyvendinti.

Tyrimo,,Namq darbq
veiksmingumas"

atlikimas, rezultatq
panaudojimas

ugdymosi kokybei
eerinti.

2017 m.lapkritis-
gruodis

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Iki 50% namq darbq
individualizuojama,
pritail<oma mokinio

ugdymosi poreikiams.

Tobulintir ras rodiklis
Atskiru mokiniu paLanga pamoko.ie (3.1.

Kiekvieno
mokinio
paZangos,
iSmokimo
stebejimo ir
vertinimo
informacijos
panaudojimo
tolimesniam
mokymuisi
tobulinimas

Molgrtojq
individualios
mokiniq paZangos
pamokoje stebejimo,
vertinimo ir
informacijos
panaudojimo
tolesniam mokymuisi
patirtis sisteminimas.

2016 m. gruodis -
2017 m. sausis

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

Kiekvienoje
metorlineje grupeje

parengtas ir
naudoj,amas pamokose
indiviclualios mokin i q

paZarrgos vertinimo
in:;trumentas.

Efektyviau matuojama
indiviiduali mokiniq
oalailsa pamokose.

Pamokq stebejimas,
kaip mokytojai
naudoja individualios
mokiniq paZangos

vertinimo
instrumentus.

2016-2017 mokslo
metai.

Ugdymo skyriaus
vedejai

Stebetos ir analizuotos
2-l kiekvieno

moky,ojo pamokos ir
pateiklos tobulinimo
rekomendacijos. Ne

maLiau kaip 50%
pamokq tinkamai

vertinama individuali
mokiniu paianga.

Kvalifikacijos
tobulinimo renginio

,,Individuali mokiniq
paLanga: sisteminio
poZiurio b[tinybe"
orsanizavimas.

2016 m. vasario 15

d.

Direktorius Ne maZiau kaip 80%
mokytojq patobulina

individlualios mokiniq
pasiekimq ir paZangos

vertinimo
kompetenciia.


