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PATVIRTINTA  

Tauragės r. Skaudvilės 

gimnazijos direktoriaus 2021 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-126  

 

 

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 

2021-2022 MOKSLO METAMS 

 

 

I. TIKSLAS  

 

Stebėti, vertinti ir analizuoti ugdymo(si) proceso organizavimo būklę ir kaitą siekiant gerinti 

ugdymo(si) kokybę.  

 

II. UŽDAVINIAI 

 

1. rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie ugdymo(si) proceso būklę, kaitą ir strateginių gimnazijos 

tikslų bei uždavinių įgyvendinimą;  

2. analizuoti ir vertinti ugdymo(si) proceso būklę, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir 

inicijuoti ugdymo(si) turinio ir proceso kaitą;  

3. laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams;  

4. prižiūrėti, kaip laikomasi gimnazijos nuostatų, kaip vykdomas gimnazijos strateginis planas, 

metinis veiklos planas, ugdymo planas bei kiti gimnazijos norminiai dokumentai;  

5. atrasti ir skleisti pažangias ugdymo(si) proceso organizavimo formas ir gerąją darbo patirtį;  

6. teikti ir skelbti ugdymo(si) proceso organizavimo stebėsenos duomenis ir informaciją gimnazijos 

bendruomenei.  

 

 

III. UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

POSĖDŽIAI 

 

Rugsėjis – 

rugpjūtis  

1. Direkciniai, mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos ir kt.  

PEDAGOGŲ ATESTACIJA 

 

Skatinimas 

kvalifikacijos 

kėlimui 

1. Pagal atestacijos programą 

PEDAGOGŲ IR UGDYTINIŲ VEIKLA 

 

Pedagogų veikla 

Nuolat 1. Dokumentacijos tvarkymas: TAMO dienynas, metodinių grupių 

protokolai, ataskaitos ir kt. 

Rugsėjis - spalis 1. Planavimas 

Ugdytinių veikla 

Nuolat 1. Lankomumas. 

2. Pažangumas ir asmeninė pažanga 

3. Elgesio kultūra. 

4. Uniformų nešiojimas 
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Probleminės srities analizė (pagal gimnazijos tikslus) 

Vasaris - balandis 1. Asmenybės ūgtis. 

2. Raštingumas 

3. Mokymosi aplinkos apnaudojimas ugdymui 

Pamokų stebėjimas  

Rugsėjis-spalis-

lapkritis 

1. Pirmokų adaptacija. 

2. Naujai atvykusių mokinių adaptacija. 

3. Penktokų adaptacija. 

4. PUPP ir brandos egzaminų rezultatų analizė 

5. NMPP analizė 

6. Raštingumo ugdymas per visų dalykų pamokas 

Sausis - vasaris 

Kovas - balandis 

1. Pasiruošimo egzaminams analizė. 

2. 4, 6, 8 klasių pasiruošimas NMPP 

3. 5, 7, I klasių pažangos stebėjimas (atsižvelgiant į NMPP rezultatus) 

Gegužė 1. Savianalizės anketų pildymas, pokalbis su vadovais (pagal atestacijos 

nuostatų 8, 9, 10 punktus) 

Birželis 1. 4, 6, 8 klasių NMPP rezultatų analizė 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  STEBĖJIMAS 

 

Visus metus 1. Stebimi visi renginiai 

Birželis 1. Neformaliojo švietimo veiklos pristatymas vadovams, kolegoms už 

visus metus 

 

 

 

____________________________ 

 


