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2020 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PAPILDYMAS RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAMS
1 prioritetinis tikslas. Mokininių individualios pažangos ir mokymo(si) pasiekimų gerinimas.
Eil.
Nr.

Įgyvendinimo
Atsakingi
Laukiami rezultatai
laikotarpis
1.1. Pamokos vadybos tobulinimas, orientuojantis į kiekvieno mokinio poreikius, gebėjimus ir pasiekimus.
1. Atnaujinti Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
Iki 2020 rugsėjo 1 d. Direktorius, direktoriaus Esant ypatingoms aplinkybėms gimnazijoje,
gimnazijos ugdymo proceso organizavimo
pavaduotoja ugdymui ugdymo procesas vyks nepertraukiamai:
nuotoliniu būdu, esant ypatingoms aplinkybėms,
mokiniai mokysis nuotoliniu arba mišriuoju
aprašą.
būdu.
2. Tobulinti mokinių individualios pažangos
Rugsėjis-gruodis
Direktoriaus
Parengtos „Saviugdos knygelės”.
planavimą, stebėjimą, fiksavimą ir analizavimą:
pavaduotoja ugdymui,
5 ir I (9) klasių mokiniai turės įrankį
parengti „Saviugdos knygeles” 5-8 ir I-IV (9-12)
Metodinė taryba
analizuoti savo pasiekimus ir individualią
klasių mokiniams ir pradėti jas pildyti 5, I (9)
pažangą, suvoks atsakomybę už mokymosi
klasėse.
rezultatus.
Priemonė

3. Dalyvauti skaitmeninės „Reflectus” programos
Spalis-gruodis
mokymuose ir praktiškai išbandyti programą, skirtą
mokinių reflektavimui pamokos metu.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
mokytojų komanda

Panaudodami programos „Reflectus” įrankius,
mokytojai galės stebėti grįžtamąjį ryšį
pamokoje: kiekvieno mokinio ir visos klasės
mokinių mokymąsi, temos ir uždavinių
supratimą.

1.2. Mokinių įtraukimas į dialogišką, tyrinėjantį ugdymą, plėtojant bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
1. Atnaujinti Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
Rugsėjis
Direktorius, direktoriaus Atnaujintas renginių organizavimo tvarkos
gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašą.
pavaduotoja ugdymui aprašas padės mokytojams
tinkamai organizuoti renginius, olimpiadas,
konkursus, išvykas, kurių metu mokiniai
plėtos bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
stiprės jų mokymosi motyvacija.
2. Organizuoti tyrinėjimu grįstas pamokas.
Spalis-gruodis
Dalykų mokytojai
Mokiniai mokysis planuoti, tirti, analizuoti,
daryti išvadas. Stiprės mokinių motyvacija,
mokėjimas mokytis.
3. Dalyvauti kūrybiškumo ir verslumo FabLab
mokymuose.

Rugsėjis-spalis

Technologijų,
IT mokytojai

2 mokytojai ir 10 mokinių grupė dalyvaus
mokymuose, kur įgis pamatinių žinių apie

Įveiklinti gimnazijos FabLab dirbtuves.
Sukurti socialiniame tinkle Facebook grupę
“FabLab Syrokomla”, nuorodą į grupę patalpinti
mokyklos tinklalapyje.

4. Dalyvauti bandomajame elektroniniame
Lapkritis
nacionaliniame 5 ir I (9) klasių mokinių pasiekimų
patikrinime (e-NMPP) – Nacionalinės švietimo
agentūros projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų,
vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių
pasiekimų vertinimas“.

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

kūrybiškumą, inovacijas, verslą ir jo modelius,
rinkodarą, finansų valdymą, socialinę ir
finansinę atsakomybę, sužinos apie verslumo
projektus Lietuvoje. Bus supažindinti su
dirbtuvių galimybėmis, tobulins darbo su
FabLab įranga įgūdžius.
Gimnazijoje sėkmingai veiks FabLab
neformalusis būrelis.
Grupėje “FabLab Syrokomla” skleisti
visapusę informaciją apie turimą FabLab
įrangą, planuojamų įvykių bei mokymų laiką.
Suteikti mokiniams galimybę pasidalinti
gerąja patirtimi, įkelti atliktų darbų nuotraukas
ir trumpus aprašymus.
5 ir I (9) klasių mokiniai patikrins savo
gebėjimus ir žinias. Apibendrinta e-NMPP
grįžtamojo ryšio informacija apie mokinių
mokymosi rezultatus bus panaudota ugdymo
kokybei gerinti.

2. prioritetinis tikslas. Mokymąsi paremiančios lyderystės ugdymas ir plėtojimas.
Eil.
Įgyvendinimo
Priemonė
Atsakingi
Laukiami rezultatai
Nr.
laikotarpis
2.1. Palankaus emocinio ir psichologinio klimato kūrimas, vertybinių nuostatų puoselėjimas, taikant Humanistinės kultūros ugdymo
menine veikla sampratos elementus.
Rugsėjis - gruodis
Metodinė taryba,
Bus įgyvendintas projektas. Mokiniai
1. Įgyvendinti bendro gimnazijos mokinių
projekto „Lietuva! Tėvyne mano“ veiklas ir
gebės paruošti projekto pristatymus
dalykų
mokytojai
paruošti baigiamuosius projekto pristatymus.
baigiamajame renginyje gruodžio mėnesį.
Mokiniai lavins viešojo kalbėjimo
įgūdžius bei meninius gebėjimus.
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2.

Organizuoti gimnazijos mokytojams kvalifika- Spalis
cijos kėlimo bei edukacinę programą „Streso
faktorius pedagoginiame darbe, psichologinis
atsparumas ir savipagalba”.

3.

Suburti komandą bendradarbiavimui su
Spalis-lapkritis
švietimo įstaigomis, taikančiomis Humanistinės
kultūros ugdymo menine veikla sampratos
elementus, t. y. su klubo „Obuolys” partneriais.

4.

Dalyvauti 2020 m. Kultūros paso paslaugų
finansavimo programoje.

Per mokslo metus

5.

Diegti „Olweus” programos kokybės
užtikrinimo sistemą (OPKUS).

Per mokslo metus

6.

Panaudoti „Patyčių dėžutės” galimybes
Per mokslo metus
kiekvienam vaikui, mokytojui, tėvui
anonimiškai ir saugiai pranešti apie patiriamas
ar pastebėtas patyčias.
Plėtoti mokinių gebėjimus sveikatingumo
lavinimo srityje:
a) dalyvauti tarptautiniame projekte Europos
Rugsėjis
mokyklų sporto diena „ESSD 2020”;

7.

Apie 50 mokytojų dalyvaus kvalifikacijos
kėlimo bei edukacinėje programoje.
Mokytojai sužinos apie efektyvų streso
valdymą, išmoks pagerinti atsparumą
stresui ir savo jėgomis galės spręsti
situacijas, o prireikus kreipsis į kolegas.
Pagerės kolektyvo mikroklimatas.
Direktorius,
Gimnazijos vadovų ir pedagogų komanda
direktoriaus
sudarys veiksmų planą, kaip panaudoti
pavaduotoja ugdymui, bendradarbiaujančių mokyklų patirtį
Metodinė taryba
ugdymo procese vertybinių nuostatų
puoselėjimui. Bus tęsiamas
bendradarbiavimas su klubo „Obuolys”
partneriais.
Kultūros paso
Kiekvienas mokinys turės galimybę
koordinatorė,
pasinaudoti siūlomomis kultūros ir meno
klasių vadovai
paslaugomis.
Direktorius,
Bus organizuoti mokymai mokytojams.
direktoriaus
Kartą per 2 mėnesius bus organizuojami
pavaduotoja ugdymui, SSGG susirinkimai. 2 kartus per mėnesį
SSGG vadovai,
bus organizuojamos klasės valandėlės.
klasės vadovai
Bus atliktas tyrimas. Iki 5 proc. sumažės
patyčių ir kitokio asocialaus elgesio
apraiškų gimnazijoje.
Socialinis pedagogas Laiku bus suteikta pagalba
besikreipiantiems mokiniams,
išsiaiškintos probleminės gimnazijos
vietos, klasės ir sritys.
5-7 klasių mokiniai dalyvaus sporto ir
sveikatingumo šventėje. Bus ugdomas
Fizinio ugdymo
mokinių požiūris į sveikos gyvensenos ir
mokytojai
sveikatos stiprinimo svarbą, sužadintos
teigiamos emocijos ir suteikta naujų
patirčių.
Direktorius

Rugsėjis-spalis

Gimnazijos I (9) klasės mokiniai dalyvaus
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b) dalyvauti “Sveiko miesto” komandos ir
“Sportland Lietuva” organizuotame projekte –
iššūkyje “JUMP ON!”;

Fizinio ugdymo
mokytojai

Spalis
c) dalyvauti sveikatos projekte „Olimpinis
mėnuo“

Pradinių klasių
mokytojai

Lapkritis

Pradinių klasių mokiniai dalyvaus
projekte. Bus įgyvendintos fizinio
aktyvumo ir sporto veiklos.
Bendradarbiaudami su pedagogais ir
tėvais, mokiniai gebės suprasti sveikos
gyvensenos, fizinio aktyvumo naudą.

1-4, 5-8 klasių mokiniai dalyvaus
Pradinių klasių ir
renginyje „Vaisių ir daržovių mitingas“.
technologijų mokytojai Renginio dalyviai įgis žinių ir praktinių
įgūdžių apie sveikatą ir mitybą.

d) organizuoti Europos sveikos mitybos dienos
minėjimą;
Gruodis

1.

projekte. Mokiniai įgyvendins fizinio
aktyvumo ir sporto veiklas, kurias
nufilmuos ir įkels į socialinius tinklus.
Nugalėtojai laimės fizinio lavinimo
pamoką su Lietuvos sportininkais - A.
Palšyte ir M. Stonkumi bei sportinį
inventorių.

6-ų klasių mokinės įgis lytinio brendimo
suvokimą.

e) organizuoti 6-ų klasių mergaičių susitikimą
Direktoriaus
su „Procter&Gamble” specialiste, realizuojant
pavaduotoja ugdymui
lytinės brandos švietimo programą „Tarp mūsų,
mergaičių“.
2.2. Komandinio darbo kultūros diegimas.
Teikti kolegialų grįžtamąjį ryšį „Kolega
Spalis-gruodis
Metodinė taryba,
Bus plėtojama kolegialaus grįžtamojo
kolegai“ ir dalintis gerąja patirtimi.
MG pirmininkai
ryšio metodo „Kolega kolegai“ taikymo
mokykloje sistema. Kiekvienas
mokytojas ves/stebės po 1 pamoką pagal
sudarytą tvarkaraštį. Bus organizuoti MG
posėdžiai dėl metodo „Kolega kolegai”
taikymo.
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3. prioritetinis tikslas. Modernios ir saugios mokymo(si) aplinkos kūrimas.
Nr.

1.

1.

Įgyvendinimo
Atsakingi
Laukiami rezultatai
laikotarpis
3.1. Investicinio projekto „Mokslo paskirties pastato, Linkmenų g. 8, Vilnius, paprastasis remontas“ įgyvendinimas.
Bendradarbiauti su Vilniaus miesto
Nuo spalio 2020 m. Direktorius,
Bus atlikti renovacijos darbai aktų ir sporto
savivaldybės ir UAB „Coreal” atstovais,
direktoriaus
salėse, valgykloje ir 8 kabinetuose: elektros
vykdant gimnazijos pastato renovacijos II
pavaduotojas ūkio
tinklų ir šiluminės sistemos keitimas,
etapą.
reikalams
vėdinimo sistemos įrengimas, sanitarinių
mazgų ir vandentiekio renovavimas.
3.2. Edukacinių ir poilsių erdvių kūrimas
Įdiegti „Microsoft Office 365” platformą.
Rugsėjis
IT specialistas,
Mokytojams bus organizuoti mokymai dėl
„Microsoft Office 365” platformos
IT mokytojų
naudojimo galimybių. Mokytojai įgis naujų
komanda
žinių ir taikys ugdymo procese. Gebės
naudoti skaitmeninę „Microsoft Teams”
komunikacinę priemonę, vedant nuotolines
pamokas.
Priemonė

Pasiruošti darbui nuotoliniu būdu: įrengti
kameras ir mikrofonus prie stacionarių
kompiuterių kabinetuose, įsigyti nešiojamų
kompiuterių.
Sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams
naudotis skaitmeniniais mokymo(si)
ištekliais: „Eduka klasė“, „EMA”,
„Egzaminatorius”.

Rugsėjis

Direktorius
IT specialistas

Bus sudarytos sąlygos mokytojams dirbti
nuotoliniu ir mišriuoju būdu, esant
ypatingoms aplinkybėms.

Rugsėjis

Direktorius,

Skaitmeninės mokymosi priemonės padės
mokiniams siekti Bendrosiose programose
įvardytų ugdymosi tikslų ir uždavinių. Stiprės
mokinių motyvacija ir mokymosi pasiekimai.

Spalis-lapkritis

4.

Įgyti naujas mokymo priemones fizikos
kabinetui.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams, fizikos
mokytojai

Bus praturtintas fizikos kabinetas, stiprės
mokinių motyvacija ir fizikos mokymo(si)
kokybė.

5.

Atnaujinti gimnazijos internetinę svetainę.

Spalis-lapkritis

Direktorius

Bus sukurtas šiuolaikinis gimnazijos įvaizdis.

2.

3.

bibliotekininkė
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posėdyje, protokolo Nr. 8.
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