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MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS 2017 M.
VEIKLOS PLANAS
I. 2016 M. VEIKLOS ANALIZĖ
1. Mokinių kaita mokykloje
Rodikliai
Klasių komplektų
skaičius
Mokinių skaičius
mokslo metų pradžioje

2014
13

2015
16

2016
15

210

232

225

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos gimnazija turi Gudelių pagrindinio ugdymo skyrių, kuris nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuotas į pradinio
ugdymo skyrių. 2016 m. gimnazijoje mokėsi 225 mokiniai, iš jų 12 Gudelių pradinio ugdymo skyriuje.
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2. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičius

Rodikliai

2014

2015

2016

11

13

14

Mokinių, turinčių
specialiuosius ugdymosi
poreikius, skaičius
3. Mokinių pavėžėjimas
Rodikliai
Pavežamų mokinių
skaičius

2014
110

2015
124

2016
132

Mokiniai, gyvenantys daugiau nei 3 km. nuo gimnazijos, pavežami keturiais mokykliniais autobusais.
4. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius
Rodikliai
Nemokamai maitinamų
mokinių skaičius

2014
69

2015
76

2016
58

Gimnazijoje nėra valgyklos. Mokiniams karštą maistą tiekia UAB „Marijampolės maistas“.
5. Pedagogų kvalifikacija
Kvalifikacinės
kategorijos
Mokytojai
Vyr. mokytojai
Mokytojai metodininkai
Iš viso
6. Kompiuterizavimas

2014

2015

2016

2
20
6
33

2
25
7
34

2
23
6
31
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Rodikliai
IT kabinetas
Biblioteka
Mokytojų kambarys
Administracija
Kitos patalpos
Iš viso

2013
20
5
1
5
21
56

2014
20
5
1
5
43
74

2016
20
5
1
7
62
95

2015
92,8%

2016
93,7%

7. Ugdymo rezultatai
7.1. Vidurinio ugdymo programos baigimo rezultatai
Rodikliai
Įgijo vidurinį išsilavinimą

2014
100%

7.2. Išlaikytų valstybinių egzaminų dalis nuo visų laikytų valstybinių egzaminų, rezultatai
Rodikliai
Išlaikytų valstybinių egzaminų skaičius

2014
92,2%

2015
91,6%

2016
92,6%

Iš pasirinktų 54 valstybinių egzaminų, neišlaikyti 4 egzaminai. Sėkmingai išlaikyti anglų k., geografijos, matematikos, chemijos
valstybiniai brandos egzaminai. 1 mokinė gavo 100 balų įvertinimą (anglų k).
7.3. Pagrindinio ugdymo programos baigimo rezultatai
Rodikliai
Įgijo pagrindinį išsilavinimą
Iš viso

2014
19

2015
19

2016
18

19

19

18
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Pagrindinį išsilavinimą įgijo 18 II gimnazijos klasės mokinių, iš jų 14 toliau tęsia mokymąsi mūsų gimnazijoje. Iš kitų savivaldybės mokyklų
į III gimn. klasę atvyko 1 mokinys.
7.4. Mokinių konkursų , olimpiadų, varžybų rezultatai.

Eil.
Nr.
1.
2.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Laimėjimas

Mokytojas

Neringa Leonavičiūtė
Mantvydas Samsanavičius

IV (4G)
6

R.Burinskienė
G.Giedraitienė

3.

Mantvydas Samsanavičius

6

4.

Ariadnė Kliokytė

1

5.

Gabrielė Karnauskaitė

3

6.

Tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas“

8-12 kl.

7.
8.

Moksleivių komanda
Viktorija Brazaitytė

I-II(G)
II(2G)

9.

Mokinių komanda

IV(4G)

10.

Mokinių komanda

5-6

11.

Mokinių komanda

3-4

Marijampolės savivaldybės istorijos olimpiada - III vieta.
Marijampolės savivaldybės meninio skaitymo konkursas - II
vieta.
Marijampolės savivaldybės „Raštingiausio moksleivio“
konkursas – III vieta.
Marijampolės savivaldybės „Raštingiausio pradinuko - 2016“
konkursas – II vieta
Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių
konkursas „Kelionė rudens takais“
Respublikinė moksleivių dainų šventė
„Tu mums viena“
Marijampolės savivaldybės teisinių žinių konkursas „Temidė“
Marijampolės savivaldybės technologijų olimpiada 9-10 kl.–
II vieta
Marijampolės savivaldybės kaimo vietovių bendrojo ugdymo
mokyklų 5-6 kl. mokinių tarpmokyklinės(berniukų) kvadrato
varžybos – II vieta
Marijampolės savivaldybės kaimo vietovių bendrojo ugdymo
mokyklų 5-6 kl. mokinių tarpmokyklinės(mergaičių) kvadrato
varžybos – III vieta
Marijampolės savivaldybės kaimo vietovių bendrojo ugdymo
mokyklų 3-4 kl. mokinių tarpmokyklinės kvadrato varžybos –
III vieta

G.Giedraitienė
D.Simanavičienė
A.Tarasevičienė
M.Venskūnienė
R.Burinskienė
A.Čebatorienė
E.Miklovienė

R.Brazauskas
D.Bartninkienė
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8.Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
Tikslas. Gerinti individualią mokinių pažangą ir pasiekimus
Uždaviniai
1.1. Gerinti mokymo(si) kokybę

1.2. Tobulinti individualios
mokinių pažangos stebėseną

1.3. Stiprinti mokytojų ir mokinių
pozityvų bendradarbiavimą

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai
- mokytojai organizavo atviras pamokas, dalijosi patirtimi
- pamokos vyko įvairiose neformaliose aplinkose
- organizuota diferencijuotų pamokų 5-10 kl. priežiūra, teiktos rekomendacijos
ugdymo tobulinimui
- dauguma mokytojų taikė įvairias įsivertinimo formas, stebėjo išmokimą
- namų darbai buvo skiriami tikslingai
- organizuotas seminaras „Pedagogo vaidmuo skatinant mokymosi motyvaciją“,
- dalyvauta NEC projekte „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“ (2,4,6,8
kl.)
- atlikta standartizuotų testų duomenų analizė metodinėse grupėse, metodinėje
taryboje,
- parengta individualios mokinių pažangos stebėjimo tvarkos aprašas
- atlikta pusmečių rezultatų lyginamoji analizė
- vykdyta 1- 4 kl. mokinių pasiekimų aplankų analizė, teiktos rekomendacijos
mokytojams
-

1.4.Tobulinti mokytojų bendrąsias ir
profesines kompetencijas

-

mokytojai aktyviau taikė savarankiškumą skatinančius ugdymo būdus
atsižvelgus į tėvų ir mokinių siūlymus praplėsta individualių konsultacijų
pasiūla
sistemingai analizuojamas mokinių lankomumas
mokiniai skatinami padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis už pasiekimus,
gimnazijos vardo garsinimą, lankomumą, aktyvų dalyvavimą neformalioje
veikloje
vaiko gerovės komisijoje patobulintos mokinių drausminimo priemonės, su
jomis supažindinta bendruomenė
organizuotos atviros pamokos
nustatyti mokytojų kvalifikacijos poreikiai
vykdytas mokytojų įsivertinimas

Tobulintini rodikliai
Tobulintinas namų
darbų
diferencijavimas
pagal mokinių
poreikius ir
galimybes .
Nepakankamai
tikslingai
panaudojami
standartizuotų testų
rezultatų duomenys

Tobulintinas
individualių
konsultacijų grafikas,
nepakankamas
dėmesys gabių
mokinių ugdymui
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2. Tikslas: Telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, stiprinant patrauklios ir atviros gimnazijos įvaizdį
Uždaviniai
2.1. Gerinti tėvų švietimą ir
informavimą

2.2. Stiprinti gimnazijos įvaizdį

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai
- logopedas, psichologas skaitė pranešimus tėvams kaip padėti vaikui
mokytis, spręsti bendravimo, adaptacijos problemas ir kt.
- organizuoti klasių tėvų susirinkimai su mokytojais
- tėvai sistemingai informuoti apie mokinių pasiekimus
- organizuotos atvirų durų dienos pradinėse klasėse
- vyko tėvų tarybos ir administracijos apskrito stalo diskusijos dėl gimnazijos
veiklos tobulinimo
-

mokiniai aktyviai dalyvavo, organizavo renginius, vykdė projektus
leidžiamas gimnazijos laikraštis
vykdyta akcija “Garbingo mokinio savaitė“
aktyviai bendradarbiauta su kitomis ugdymo įstaigomis
atnaujintos ugdymo erdvės (pakeisti mokykliniai suolai PUG,1 – 4 kl.
lietuvių k. kabinete, renovuota sporto salė)
bendradarbiauta rengiant ir vykdant Igliaukos bendruomenės „Matutiečiai“
projektą „Sportuojanti Igliauka“
vykdyta Olweus patyčių prevencijos programa
organizuotos pilietinės akcijos, aplinkosaugos projektai, minimos
valstybinės šventės
gimnazijos veikla pristatyta Marijampolės sav. žiniasklaidoje, gimnazijos
internetinėje svetainėje

Neatlikta tėvų
švietimo poreikio
apklausa
Ne visi dalykų
mokytojai dienyne
pažymi namų darbus,
rašo pagyrimus ar
pastabas
Tobulintina
gimnazijos uniformos
dėvėjimo tvarka
Neįrengtos mokinių
poilsio zonos

9. Mokyklos veiklos įsivertinimas.
Giliajam įsivertinimui 2016 m. buvo pasirinkta 2 sritis – „Ugdymas ir mokymasis“. Temos – pamokos organizavimas ir mokymo ir mokymosi
diferencijavimas.
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Rekomendacijos planavimui:
2.2. Pamokos organizavimas
1. Siekti, kad pamokos vyktų kuo įvairesnėje aplinkoje ir esant galimybėms, atsižvelgiant į metų laiką, temą, pamokas vesti už mokyklos ribų
(seniūnijos teritorijoje, parke, muziejuose ir t.t.)
2. Siekti, kad visose pamokose mokiniai būtų supažindinti su pamokos uždaviniais ir pamokos etapais.
3. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti visuose pamokos etapuose, įsivertinti, pamatuoti išmokimą.
4. Suteikti daugiau pamokų mokytojo padėjėjams.
5. Atidžiau apgalvoti ugdomąjį turinį kiekvienai pamokai, namų darbų krūvius.
6. Stengtis laiku informuoti mokinius apie kontrolinius darbus.
7. Plėsti neformaliojo švietimo pasiūlą.
8. Derinti neformaliojo švietimo laiką su pamokų tvarkaraščiais.

2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas
1. Mokinių poreikių tyrimui įvesti aiškią sistemą.
2. Parinkti įvairesnius metodus ir būdus pristatinėjant naują temą.
3. Skirti daugiau dėmesio kiekvienam mokiniui skiriamų užduočių diferencijavimui.
4. Dalykų mokytojams derinti tarpusavyje namų darbų skyrimą mokiniams.
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II. PRIORITETAS 2017 m.
UGDYMO(SI) EFEKTYVUMO DIDINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į MOKINIO GEBĖJIMUS IR POREIKIUS

III . 2017 M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
1.Tikslas. Kokybiškas ugdymo organizavimas, orientuojantis į tikslingą planavimą ir veiksmingą vadovavimą mokymuisi.
Uždavinys
1.1. Tobulinti pamokų
planavimą ir
organizavimą derinant
uždavinį, ugdymo
turinį ir refleksiją

Priemonės
1.1.1. Atvirų pamokų
organizavimas, dalijimasis
patirtimi ( pagal metodinėse
grupėse suderintą planą)

Vykdytojai
Administracija
Pedagogai

Laikas
2017 m.

1.1.2. Ilgalaikių planų
koregavimas, atsižvelgiant į
klasės specifiką, akcentuojant
dalykų ryšius ir integraciją.
1.1.3. Mokinio įsivertinimo
metodų aptarimas, pavyzdžių
kaupimas
1.1.4. Namų darbų
diferencijavimas, tikslingas
skyrimas (analizė, aptarimas)

Pedagogai

2017 m.
(vasaris)

Metodinės
grupės

2017 m.

Išmokimo stebėsena
Stiprės mokinių mokymosi motyvacija

Metodinės
grupės
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Administracija

2017 m. spalis

Tikslingas, optimalus namų darbų skyrimas

2017 m.

Kokybiškas pamokos planavimas ir
organizavimas

Metodinės
grupės

2017 m.

1.1.5. Seminaras pedagogams
„ Sėkminga pamoka“
1.1.6. Išmokimo stebėjimo
strategijų tobulinimas

Laukiamas rezultatas
Veiksmingas mokytojų bendradarbiavimas
Kokybiškas pamokų planavimas orientuotas
į mokinį ir jo mokymąsi
Mokytis padedančių vertinimo/įsivertinimo
formų taikymas
Kokybiškas planavimas
Ugdymo turinio dermė
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1.2. Taikyti mokymosi
motyvaciją
skatinančius metodus,
atsižvelgiant į mokinių
mokymosi poreikius,
stilius.

1.3. Siekiant mokinių
asmeninės ir
akademinės pažangos
sudaryti sąlygas
saviraiškai ir
tobulėjimui

1.1.7. Pamokų stebėjimas, analizė
rekomendacijos mokytojams

Administracija
Pedagogai

2017 m.

Gerės ugdymo kokybė, planavimas.

1.1.8. Pamokų organizavimas
netradicinėje aplinkoje (5-10%)

Pedagogai

2017 m.

Gerės mokymasis
Stiprės mokymosi motyvacija

1.2.1. Mokinių mokymosi stilių
nustatymas (tyrimas)
1.2.2. Pasirenkamųjų dalykų,
dalykų modulių poreikių tyrimas

Psichologas
Pedagogai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Darbo grupė

2017 m.
vasaris- kovas
2017 m.
balandis

Ugdymo individualizavimas

2017 m.

Kokybiškas neformalus švietimas atitinkantis
bendruomenės poreikius

Metodinė taryba
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Mokytojai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2017 m.

Diferencijuojamas, individualizuojamas
ugdymas

2017 m.

Patrauklus, motyvuojantis mokymas (is)

Mokytojai

2017 m. kovas

Stebima individuali pažanga

Administracija
Pedagogai

2017 m.

Teikiama pagalba mokantis

Administracija
Mokinių taryba

2017 m. spalis

Įvardijamos tobulintinos ugdymo sritys

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2017 m.

Stebima pažanga

1.2.3. Neformaliojo švietimo
poreikio nustatymas, plėtra,
tvarkaraščių tobulinimas
1.2.4.Ugdymo diferencijavimo
tobulinimas ( patirties sklaida,
aptarimas, analizė,
rekomendacijos tobulinimui)
1.2.5.Ugdymosi veiklų
skatinančių mokinių kūrybiškumą
ir iniciatyvas, įgyvendinimas
(analizė, aptarimas, kompetencijų
tobulinimas)
1.3.1. Mokinių individualios
pažangos stebėjimo tvarkos
efektyvumo analizė, tobulinimas
1.3.2. Dalykų individualių
konsultacijų organizavimas
atsižvelgiant į mokinių poreikius
1.3.3. Standartizuotų, diagnostinių
testų kokybinė analizė, priemonės
tobulinimui
1.3.4. Pusmečių pasiekimų
lyginamoji analizė, priemonių
pasiekimams gerinti numatymas

Tenkinami ugdymosi poreikiai
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1.3.5. Pagalbos mokiniui
specialistų bendradarbiavimo su
mokytojais, tėvais tobulinimas
( analizė, rekomendacijos)
1.3.6. Projektas “Sėkmės klasė”

VGK

2017 m.

Kokybiškos pagalba mokiniui teikimas

Administracija

2017 m.
(Sausis – gegužė)
2017 m.
Rugsėjis- gruodis
2017 m.

Gerėja motyvacija, lankomumas, pasiekimai

1.3.7. Projektas
Administracija
Didėja mokymosi motyvacija
“ Metų gimnazistas”
Mokytojai
Pasididžiavimo mokykla jausmas
1.3.8. Savivaldos aktyvinimas,
Administracija
Tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai
siekiant gerinti mokinių
Aktyvus mokinių dalyvavimas planuojant,
dalyvavimą renginiuose,
organizuojant gimnazijos veiklą
konkursuose, dalykinėse
olimpiadose.
2. Tikslas. Saugios, veiklios ir patrauklios gimnazijos formavimas, skatinant bendradarbiavimą ir lyderystę.
2.1. Gerinti
bendradarbiavimą su
tėvais

2.1.1. Tėvų apklausos dėl
švietimo poreikio organizavimas
2.1.2. Tėvų švietimo vykdymas
pasitelkiant gimnazijos
specialistus, kvalifikuotus
lektorius
2.1.3. Tėvų informavimo apie
mokinių pažangą veiksmingumo
užtikrinimas (efektyvus dienyno
galimybių išnaudojimas
savalaikiam informavimui)
2.1.4. Tėvų tarybos veiklinimas
( siūlymai, rekomendacijos
veiklos tobulinimui)
2.1.5. Tėvų susirinkimų
organizavimas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Administracija
Specialistai

2017 m. vasaris, spalis

Tėvų švietimo prioritetai

2017 m.

Kryptingas tėvų švietimas

Administracija

2017 m.

Sistemingas tėvų informavimas

Administracija
Tėvų taryba

2017 m.

Gerėja bendradarbiavimas su tėvais

Administracija

2017 m.

Sistemingas tėvų informavimas apie
mokyklos veiklą, mokinių pažangą ir
pasiekimus
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2.2. Sudaryti sąlygas
saugios ir
atsakingos
mokyklos
bendruomenės
kūrimui(si)

2.1.6.Projektas „Šeimų savaitė“
organizavimas

Soc. pedagogas
Kl. auklėtojai

2017 m. gegužė

Efektyvesnis bendradarbiavimas su
tėvais

2.2.1. Skatinti gimnazijos
bendruomenės narius laikytis
elgesio kultūros, susitarimų dėl
tvarkos ir drausmės (akcija
“Nevėluok į pamokas“, uniformų
dėvėjimo aktyvinimas,
nusižengusių pertraukų metų
registravimas)

Socialinis
pedagogas
Administracija

2017 m.

Ugdomas solidarumas, laikomasi
susitarimų, vertybinių nuostatų

2.2.2. Tobulinti švietimo pagalbos
specialistų ir bendruomenės
narių bendradarbiavimą
(mokytojų konsultavimas
ugdymo pagalbos teikimo
klausimais, tėvų konsultavimo
priemonių numatymas ir kt.)

VGK
Švietimo
pagalbos
specialistai

2017 m.

Efektyvi, veiksminga švietimo pagalbos
specialistų veikla

2.2.3. Patyčių prevencijos
programos OLWEUS vykdymas
2.2.4. Mokytojų budėjimo
tobulinimas atsižvelgus į
OLWEUS apklausų rezultatus
2.2.5.Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo tobulinimas( išvadų ir
rekomendacijų pristatymas
bendruomenei, aptarimas, veiklos
kokybės tobulinimo prioritetų
numatymas)
2.2.6. Gimnazijos mokinių
tarybos aktyvinimas ( diskusijos,
rekomendacijos mokyklos veiklos
tobulinimui )

Pedagogai
Administracija
Administracija

2017 m.

Patyčių mažėjimas
Geras mikroklimatas
Užtikrinamas mokinių saugumas

Administracija

2017 m.

Stiprėja bendruomenės narių atsakomybė
ir įsipareigojimas ugdymo kokybei

Administracija
Mokinių tarybos
koordinatorius

2017 m.

Mokiniai aktyviai dalyvauja gimnazijos
veikloje

2017 m.
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2.3.Skatinti lyderystę.

2.4. Kurti estetišką ir
jaukią gimnazijos
aplinką.

2.3.1. Seminaruose įgytų žinių,
patirčių perteikimas kolegoms
(metodinės dienos)
2.3.2. Atvirų pamokų
organizavimas
2.3.3. Aukštesnių kvalifikacinių
kategorijų įgyjimo skatinimas
2.3.4. Mokytojų įsivertinimo
aptarimas, rekomendacijos
2.3.5. Tarptautinių, respublikinių
projektų rengimas ir
įgyvendinimas.
2.4.1. Mokinių poilsio erdvių
tobulinimas
2.4.2. Mokomųjų kabinetų
modernizavimas
2.4.3. Mokinių darbų
eksponavimas

Pedagogai

2017 m.

Mokytojai aktyviai bendradarbiauja,
tobulina kompetencijas

Pedagogai

2017 m.

Dalijimasis patirtimi

Administracija

2017 m.

Sistemingas tobulėjimas

Administracija

2017 m. sausis

Mokytojų savistaba

Metodinė taryba
Administracija

2017 m.

Tobulinamos kompetencijos
Daugėja mokytojų lyderių

Administracija

2017 m.

Estetiškos poilsio erdvės mokiniams

Administracija

2017 m.

Inovatyvi, palanki ugdymui(si) aplinka

Administracija

2017 m.

Mokiniai įtraukiami į aplinkos
formavimą, kūrimą

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Gimnazijos veiklos planas konkretinamas gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių, komisijų
ir darbo grupių, specialistų planuose.
2. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
3. Veiklos plano priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius.
4. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma gimnazijos savivaldos institucijoms.
_______________________________________________

