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I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Skaudvilės gimnazijos 

ugdomosios veiklos stebėsenos paskirtį, uždavinius, objektą ir subjektą, principus, stebėsenos 

organizavimą ir vykdymą, rodiklius, disponavimą stebėsenos informacija bei jos fiksavimą.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu 

Nr.V-1201, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais ir kitais 

mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

3. Ugdomosios veiklos stebėsena – nuolatinė mokyklos ugdymo(si) proceso būklės, kaitos analizė ir 

vertinimas.  

4. Ugdomosios veiklos stebėsenos paskirtis – priimti pagrįstus sprendimus dėl mokyklos 

ugdymo(si) organizavimo kokybės tobulinimo, nustatyti ugdymo(si) organizavimo stiprybes ir 

trūkumus, skatinti mokytojus ir kitus pedagoginius darbuotojus analizuoti ir tobulinti savo veiklą, 

taip pat informuoti mokyklos bendruomenę apie ugdymo(si) organizavimo būklę.  

 

II. STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

5. Ugdomosios veiklos stebėsenos tikslas – stebėti, vertinti ir analizuoti ugdymo(si) proceso 

organizavimo būklę ir kaitą siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę.  

6. Ugdomosios veiklos stebėsenos uždaviniai yra šie:  

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

tikslų bei uždavinių įgyvendinimą;  

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

inicijuoti ugdymo(si) turinio ir proceso kaitą;  

6.3. laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams;  

6.4. prižiūrėti, kaip laikomasi mokyklos nuostatų, kaip vykdomas mokyklos strateginis planas, 

metinė veiklos programa, ugdymo planas bei kiti mokyklos norminiai dokumentai;  

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

6.6. teikti ir skelbti ugdymo(si) proceso organizavimo stebėsenos duomenis ir informaciją mokyklos 

bendruomenei.  

 

III. STEBĖSENOS OBJEKTAS IR PRINCIPAI 

 

7. Ugdomosios veiklos stebėsenos objektas yra:  

7.1. pamokos ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai;  

7.2. klasės auklėtojų, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos specialistų veikla;  

7.3. ugdymo(si) rezultatai, jų pokyčiai;  

7.4. elektroninis dienynas, mokinių asmens bylos ir kiti dokumentai;  

7.5. dalykų ilgalaikiai planai, ugdymo programos, klasių auklėtojų veiklos programos, projektai ir 

kiti dokumentai.  



8. Ugdomosios veiklos stebėsenos principai:  

8.1. tikslingumas – renkami tik tie duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir tinkami 

mokyklos ugdymo(si) proceso stebėsenos būklei vertinti bei mokyklos tarybos, mokytojų tarybos ir 

mokyklos administracijos sprendimams priimti;  

8.2. sistemingumas – visa mokyklos ugdomoji veikla stebima planingai, suderintai ir laikantis 

tęstinumo;  

8.3. nešališkumas – mokyklos ugdomosios veiklos stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo, 

laikantis profesinio nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių;  

8.4. patikimumas – duomenys renkami laikantis mokyklos norminių dokumentų ir mokykloje 

priimtų susitarimų, skelbiama tikrovę atitinkanti informacija;  

8.5. konfidencialumas − skelbiama tik tokia informacija, kuri garantuoja fizinio asmens duomenų 

anonimiškumą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. 

 

IV. STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS  

 

9. Ugdomosios veiklos formaliąją stebėseną mokykloje vykdo mokyklos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, neformaliąją - mokytojai ekspertai, metodininkai, metodinių grupių 

pirmininkai, socialinės ir pedagoginės pagalbos specialistai, klasių auklėtojai bei kiti mokyklos 

bendruomenės nariai gavus mokyklos direktoriaus pritarimą.  

10. Ugdomosios veiklos stebėsenos organizavimas ir vykdymas yra:  

10.1. reguliarus - pasikartojantys stebėsenos darbai, atliekami vadovaujantis mokyklos metinės 

veiklos programos tikslais ir uždaviniais pagal patvirtintą ugdomosios veiklos priežiūros planą 

mokslo metams;  

10.2. nereguliarus – atsižvelgiant į ugdymo proceso metu iškylančias problemas.  

11. Mokyklos direktoriaus patvirtintas ugdomosios veiklos priežiūros planas skelbiamas mokyklos 

internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne, skelbimo lentoje.  

12. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas 

neformaliajam ugdymui ugdomosios veiklos stebėjimui skiria nuo 20 iki 50 pamokų (kitų 

užsiėmimų) per mokslo metus.  

13. Vadovai vykdydami ugdomosios veiklos priežiūrą privalo:  

13.1. laikytis ugdomosios veiklos stebėsenos principų ir ugdomosios veiklos priežiūros plano;  

13.2. bendrauti ir diskutuoti su mokytoju, kurio veikla stebima, tikslingai, konstruktyviai, pagarbiai 

ir mandagiai;  

13.3. vykdant stebėseną, nekelti įtampos mokyklos bendruomenėje ir pirmiausia paisyti mokinių 

interesų - ramiai stebėti ir fiksuoti ugdymo eigą, nei žodžiais, nei veiksmais neįtakoti stebimą 

procesą;  

13.4. saugoti visus stebėsenos duomenis apie konkretaus mokytojo veiklą;  

13.5. atliekant stebėseną vadovautis šiuo aprašu.  

14. Skirtingų lygmenų stebėsenos organizatoriai ir vykdytojai bendradarbiauja neatlyginamai 

keisdamiesi stebėsenos informacija ir patirtimi, siekdami išvengti duomenų rinkimo dubliavimo.  

 

V. STEBĖSENOS RODIKLIAI  

 

15. Mokyklos ugdymo(si) proceso stebėsenos rodiklių sąrašą sudaro rodikliai, parodantys 

ugdymo(si) proceso būklę ir (ar) pokyčių mastą mokykloje.  

16. Stebėsenos rodiklių sąrašas:  

16.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

įgyvendinimas;  

16.2. pirmus metus dirbančių ir naujai atvykusių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

stebėjimas;  

16.3. darbas su mokiniais, turinčiais mokymosi ir elgesio problemų;  

16.4. darbas su gabiais mokiniais;  



16.5. besiruošiančių atestuotis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėjimas;  

16.6. naujai atvykusių bei 1 ir 5 klasių mokinių adaptacija;  

16.7. ugdymo turinio planavimas, pamokos organizavimas;  

16.8. pamokoje taikomų darbo metodų ir formų tinkamumas;  

16.9. mokinių formalaus ir neformalaus vertinimo, skatinimo sistemos pamokoje veiksmingumas;  

16.10. mokinio darbo krūvio tinkamumas;  

16.11. mokinių mokymo ir mokymosi organizavimas pamokoje;  

16.12. mokymosi aplinkos kūrimas pamokoje;  

16.13. grįžtamojo ryšio užtikrinimas pamokoje;  

16.14. neformaliojo švietimo užsiėmimų, pasirenkamųjų, dalykų modulių, klasės valandėlių 

organizavimo kokybė;  

16.15. elektroninio dienyno, kitų dokumentų tvarkymo kokybė;  

16.16. klasių auklėtojų darbas su mokiniais ir jų tėvais;  

16.17. popamokinių renginių organizavimo kokybė;  

16.18. NMPP, PUPP, BE ir bandomųjų egzaminų rezultatų analizė.  

16.19. pavėžėjimas 

16.20. lankomumas 

16.21. tolimesnė mokinių, baigusių mokyklą, veikla 

16.22 metodinis darbas 

17. Stebėsenos formos: stebėjimas, anketavimas, interviu, pokalbis, dokumentų analizė ir kt. 

 

VI. UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS  PLANAS 

 

PEDAGOGŲ ATESTACIJA 

 

2018-2019 m.m. Pagal atestacijos programą  

  

Skatinimas 

kvalifikacijos 

kėlimui 

L. Baldauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė 

R. Čepauskienė – biologijos mokytoja metodininkė 

PEDAGOGŲ IR UGDYTINIŲ VEIKLA 

Pedagogų veikla 

Nuolat 1. Budėjimas. 

2. Dokumentacijos tvarkymas: TAMO dienynas, metodinių grupių 

protokolai, ataskaitos, mokinių klasių bylos ir kt. 

Rugsėjis - spalis 1. Planavimas 

Ugdytinių veikla 

Nuolat 1. Lankomumas. 

2. Pažangumas ir asmeninė pažanga 

3. Budėjimas. 

4. Elgesio kultūra. 

5. Uniformų nešiojimas 

Probleminės srities analizė (pagal mokyklos tikslus) 

Vasaris - balandis 1. Asmenybės ūgtis. 

2. Emocinė aplinka: svarba, vertinimas. 

3. Raštingumas 

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. 2, 6, 8 klasių pasiruošimas NMPP 

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

rezultatus) 

Gegužė Savianalizės anketų pildymas, pokalbis su vadovais (pagal atestacijos 

nuostatų 8, 9, 10 punktus) 

Birželis 2, 6, 8 klasių NMPP rezultatų analizė 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  STEBĖJIMAS 

Visus metus Stebimi visi renginiai 

Birželis Neformaliojo švietimo veiklos pristatymas vadovams, kolegoms už 

visus metus 

 

 

VII. STEBĖSENOS INFORMACIJOS DOKUMENTAVIMAS. BENDRI SUSITARIMAI 

 

18. Ugdomosios veiklos stebėsenos metu surinkta informacija fiksuojama pamokos stebėjimo 

formose.  

19. Per metus rekomenduojama stebėti bent po 1 mokytojo pamoką (esant galimybei), atestuojamo 

mokytojo – ne mažiau nei 4 pamokas; esant nenumatytiems atvejams, skundams – 1 -5 ir daugiau. 

20.  Pamokų aprašymui naudoti mokytojų atestacijos nuostatų 5 priedą. 

21. Pamokų priežiūrai pasitelkti pačius mokytojus, vykdyti kolegų pamokų stebėjimą „Į svečius pas 

kolegą“, teikti kolegialų grįžtamąjį ryšį, nusifilmuoti savo pamoką ar pamokos fragmentą. 

22. Kolegų stebėtų pamokų fiksavimui naudoti mokyklos sukurtą formą „Į svečius pas kolegą“. 

23. Pamokų stebėjimą gali vykdyti ne tik vadovai, bet ir socialinė pedagogė, psichologė, Vaiko 

gerovės komisija, metodinė taryba, Vidaus veiklos įsivertinimo grupė. 

24. Pedagogų atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai nustatoma kasmet, mokslo metų pabaigoje,  

pagal Savianalizės anketų duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus, aptariama su mokytoju 

arba esant poreikiui.  

25. Vertinimo duomenų panaudojimas: mokyklos veiklos planavimui, mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo organizavimui, mokytojų atestacijai, ataskaitoms. 

26. Vertinimo dokumentai laikomi pas kuruojančius vadovus, direktorių. 

27. Stebėsenos medžiaga kaupiama bylų segtuvuose direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui kabinetuose.  

28. Apibendrinta ugdomosios veiklos stebėsenos medžiaga išanalizuojama asmeniškai su 

pedagoginiu darbuotoju ir/ar metodinėje grupėje, mokytojų taryboje, direkcinių pasitarimų metu, 

atestacinio posėdžio metu, išorinio vertinimo metu (kai vykdomas), teikiama rajono švietimo 

skyriui ir kt. institucijoms (pagal pareikalavimą), esant poreikiui pateikiama profsąjungos 

atstovams.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

29. Priežiūros planas gali būti koreguojamas per  mokslo metus.  

30. Aprašo pakeitimus ir papildymus teikia mokytojų taryba, metodinė taryba, tvirtina mokyklos 

direktorius 

31. Aprašo vykdymą kontroliuoja mokyklos direktorius, aptariant jo įgyvendinimą mokytojų 

taryboje.  

32. Priežiūra skirta nustatyti mokyklos,  mokytojų veiklos privalumams ir juos stiprinti bei rasti 

tobulintinas sritis ir padėti mokyklai,  mokytojams apsibrėžti veiklos tobulinimo prioritetus. 

 

 

 



 

 

 

Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos mokytojų ir direkcinės tarybos posėdžiai 

2018 - 2019 m.m. 
 Direkcinės tarybos  

Rugsėjis 

27d. 

14.00 

val. 

 

1. Dėl mokinių pavėžėjimo. 

2. Dėl nemokamo maitinimo. 

3. Dėl mokinių aprūpinimo vadovėliais. 

4. Dėl mokinių duomenų bazės. 

5. Dėl teminių planų. 

6. Dėl elgesio kultūros, uniformos. 

7. Einamieji reikalai. 

R. Šiurienė 

A. Šulinskienė 

V. Petkutė 

R. Šiurienė 

Vadovai, metodinė taryba 

Direktorius, A. Šulinskienė 

Vadovai, mokytojai 

Spalis 

30d.  

10. 00 

val. 

1. Dėl veiklos įsivertinimo 2018 m., dėl emocinės 

aplinkos tyrimo, susitarimai 

2. Dėl naujai atvykusių mokinių ir penktų klasių 

mokinių adaptacijos. 

3. Dėl egzaminų, PUPP rezultatų. 

4. NMPP rezultatų panaudojimas pamokose 

5.  Dėl dokumentacijos tvarkymo. 

6. Einamieji reikalai. 

L. Visockienė, VĮ grupė 

 

Vadovai, soc. pedagogė, klasių 

auklėtojai 

L. Visockienė 

Vadovai, mokytojai, metodinė taryba 

Vadovai, metodinė taryba 

Vadovai, mokytojai 

Lapkritis  

28d. 

14.30 

val. 

1. Dėl veiklos įsivertinimo 2018 m.  

 

2. Dėl ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių veiklos 

organizavimo ir ugdymo kokybės 

3. Emocinė aplinka mokykloje (vertinimas, 

grįžtamasis ryšys) 

4. Einamieji reikalai. 

L. Visockienė, VĮ grupė 

 

R. Šiurienė 

 

Vadovai, VĮ grupė 

 

Vadovai, mokytojai 

Gruodis 

19 d. 

14.30  

1. Dėl raštingumo ugdymo per visų dalykų 

pamokas 

2. Dėl lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimo 

3. Elgesio taisyklių laikymasis.  

4. Dėl uniformų nešiojimo 

5. Dėl mokinių skatinimo 

L. Visockienė, VĮ grupė 

 

 

Metodinė taryba, soc. pedagogė, 

auklėtojai 

Vadovai, klasių auklėtojai 

 Mokytojų tarybos  

Sausis 

31d. 

14.30 

val.  

1. Dėl Pažangos anketos  

2. Dėl 2018 m. veiklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo ir naujų tikslų 2019 m. 

3. Dėl kvalifikacijos programos 2018 m. 

įgyvendinimo ir 2019 m. programos. 

4. Dėl mokytojų metodinės veiklos rajone ir 

respublikoje 2018 m. 

5.  Dėl I- ojo pusmečio rezultatų, elgesio, 

lankomumo, asmeninė, klasių, mokinių 

pažanga (asmenybės ūgtis) 

6. Dėl elgesio vertinimo ir skatinimo.  

      7. Einamieji reikalai. 

VĮ grupė 

Direktorius 

 

Vadovai, metodinė taryba 

 

G. Simanauskienė 

 

Vadovai, soc. pedagogė 

 

 

Vadovai, klasių auklėtojai 

Direktorius 

 Direkcinės tarybos  

Vasaris 

28d. 

14.30 

val.  

1. Dėl  ugdymo aplinkų kūrimo (erdvės, virtualios 

mokymo(si) aplinkos)  

2. Dėl sveikatos ugdymo, lytiškumo programos 

įgyvendinimo 

Vadovai, mokytojai 

 

Vadovai, mokytojai 

 



3. Dėl bandomųjų egzaminų, testų rezultatų 

4. Dėl pagalbos mokiniams teikimo 

5. Einamieji reikalai 

Vadovai, mokytojai 

Vadovai, mokytojai 

Vadovai, mokytojai 

 Direkcinės tarybos  

Kovas 

28 d. 

14.30 

val.  

1. Dėl patirtinio mokymosi 

2.Dėl spec. poreikių mokinių ugdymo 

 

3. Dėl ugdymo projektų įgyvendinimo. 

4. Dėl TAMO dienyno pildymo. 

5. Dėl klasių valandėlių veiksmingumo 

7. Einamieji reikalai 

Metodinė taryba 

Vadovai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

Vadovai, mokytojai 

L. Visockienė 

Vadovai, klasių auklėtojai 

Vadovai 

Balandis 

30 d. 

14.30 

val. 

1. Dėl veiklos įsivertinimo 2018-2019 m.m. 

2. Dėl mokinių poreikių naujiems mokslo metams. 

3. Dėl materialinės bazės ir aprūpinimo 

4. Dėl prevencinių programų, projektų efektyvumo 

6. Einamieji reikalai 

L. Visockienė, VĮ grupė 

L. Visockienė, R. Šiurienė 

Direktorius, A. Latožienė 

Vadovai 

Vadovai, mokytojai 

Gegužė  

30 d. 

14.30 

val. 

1. Dėl neformaliojo ugdymo veiklos programos 

įgyvendinimo. 

2. Dėl ugdymo proceso sėkmių ir nesėkmių. 

3. Dėl mokytojų veiklos 2018-2019 m.m. 

4. Dėl vadovėlių užsakymo 

5. Dėl gimnazijos patalpų remonto. 

6.Einamieji reikalai  

R. Šiurienė, būrelių vadovai 

 

Vadovai 

Vadovai 

V. Petkutė 

Direktorius, A. Latožienė 

Vadovai, mokytojai 

 Mokytojų tarybos  

Gegužė  

22 d. 

 

1. Dėl IV g kl. mokinių leidimo laikyti brandos 

egzaminus. 

2. Dėl Pirmūno dienos organizavimo. 

N. Jocys 

Birželio 

7 d. 

  

1. Dėl 1 – 3 klasių,  mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. 

2. Dėl pradinio ugdymo programos baigimo ir pradinio 

ugdymo Pažymėjimų išdavimo. 

Klasių auklėtojai, vadovai 

 

 

Birželis 

17 d. 

 

1. Dėl PUP baigimo ir pagrindinio ugdymo 

Pažymėjimų išdavimo. 

2. Dėl 5 – 8, I, III gimnazijos klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę. 

3. Dėl 8 klasės mokinių pagrindinio ugdymo I-os 

pakopos baigimo ir Pažymėjimų išdavimo. 

4. Einamieji reikalai. 

Vadovai, kl. auklėtojai 

 

Klasių auklėtojai 

 

Vadovai, kl. auklėtojai 

Birželis 

20 d. 

10.00 

val. 

Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl 2018-2019 m.m. veiklos analizės, tikslų 

įgyvendinimo, materialinės bazės ir tikslų bei 

uždavinių 2019-2020 m.m. 

2. Dėl 2018-2019 m.m. pažangumo, kokybės, 

lankomumo. 

3. Dėl NMPP testų rezultatų. 

4. Dėl 2018-2019 m.m. ugdymo plano ir ugdymo 

plano 2019-2020 m.m. projekto pristatymo. 

5. Dėl abiturientų apdovanojimo Padėkos raštais, 

knygomis (auklėtojai suformuluoja tekstą) 

7. Dėl papildomų darbų atlikimo ir kėlimo į aukštesnę 

klasę. 

 

N. Jocys 

 

 

R. Šiurienė, L. Visockienė, soc. 

pedagogė 

Dalykų mokytojai 

L. Visockiene 

 

Klasių auklėtojai 

 

Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai 

 
 



TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS METODINĖS 

TARYBOS  

VEIKLOS PLANAS 

 

2018 – 2019 m.m. 
 

 

 

 

 PRIORITETAI: 
 Veržlaus, savarankiško ir atsakingo už Lietuvą ir Pasaulį žmogaus ugdymas. 

 

 Asmenybės ūgtis: individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga. 

 

 Raštingumo ugdymas visų dalykų pamokose. 

 

 Mokymosi aplinkų, edukacinių išvykų  panaudojimas ugdymui. 

 

VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI: 

Tikslai: 

 
 Analizuoti individualius mokinių poreikius ir galimybes, skatinant mokinių pažangą ir 

asmeninį tobulėjimą. 

 Įgyvendinti ugdymo projektus, netradicinius mokymo būdus, panaudoti virtualias ir 

mokyklos teritorijoje esančias, bei kurti naujas mokymo(si aplinkas. 

 Taikyti mokinių ir mokytojų asmeninio tobulėjimo skatinimo sistemą. 

 Gerinti pagalbos mokiniui paslaugų kokybę ir prieinamumą, organizuojant seminarus, 

išvykas, pasitarimus, siekiant aktyvaus ir konstruktyvaus mokyklos bendruomenės narių 

bendradarbiavimo. 

 Konstruktyviai spręsti problemas, bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, 

savivaldybės ir gimnazijos savivaldos institucijomis. 

 Kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo 

ir mokymosi aplinkų)  ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus 

mokymosi. 

 Nuolat analizuoti mokinių raštingumą, daromą pažangą visų dalykų pamokose. 

 

Uždaviniai: 

 
 Mokytojams susidaryti asmeninius tobulėjimo planus, nuolat ruošti ir kaupti metodinę 

medžiagą, skleisti gerąją darbo patirtį,  ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų. 

 Rašyti metodinius straipsnius apie pedagoginę veiklą į rajoninę ir kt. spaudą. 

Gimnazijoje organizuoti metodines dienas, vesti integruotas pamokas, moksleivių 

olimpiadas, konkursus, mokinių darbų parodas, organizuoti koncertus ir proginius renginius. 

 Nuolat tirti mokinių poreikius, taikyti lyderių skatinimo sistemą. 



 Aktyviai dalyvauti gimnazijos, rajono ir respublikos organizuojamuose seminaruose, 

konferencijose, dalykinėse metodinėse išvykose. 

 Organizuoti gimnazijoje mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos valandas, aptarti 

besiatestuojančių mokytojų metodinę veiklą, vesti atviras pamokas, dalyvauti jų 

aptarimuose. 

 Dalyvauti  prevencinėse programose, projektuose, vertinti jų efektyvumą. 

 Gerinti egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų,NMPP ir kt patikrinimų rezultatus.. 

 Nuolat konstruktyviai bendradarbiauti su tėveliais įtraukiant juos į veiklą, planuojant 

mokinių asmeninę pažangą, sudarant asmeninius tobulėjimo planus, sprendžiant iškilusias 

problemas. 

 Diegti patyriminį mokymą pamokose. 

 

                                /Iš gimnazijos tikslų ir uždavinių: I.1.1, 1.2, 1.3, 1.4/; II.2.1,2.2, 2.3/; III. 3.1, 

3.2, 3.3/;  

 

 

Laukiami rezultatai: 
 

  Pagerės ugdymo kokybė, mokytojai pamokose taikys efektyvius mokymo metodus, tirs ir     

atsižvelgs į mokinių poreikius, taikys mokinių lyderių skatinimo sistemą. 

    Įgyvendins ugdymo projektus, netradicinius mokymo būdus,virtualias mokymosi aplinkas. 

     Panaudos mokyklos teritorijoje esančias ir kurs naujas  mokymo(si aplinkas. 

Moksleiviai turės galimybę atskleisti savo gebėjimus ir išreikšti save ne tik pamokose,        bet   

ir olimpiadose, konkursuose, metodinių dienų renginuose, dalyvaudami projektinėje veikloje, 

parodose, koncertuose ne tik savo gimnazijoje, bet ir rajone, respublikoje bei neformalioje 

aplinkoje. 

Tobulins dalykų vertinimo tvarką, siekiant atkreipti dėmesį į mokinių raštingumą visų dalykų 

pamokose. 

Diegs patyriminį  mokymą pamokose, nes  patyriminis mokymas akcentuoja ne žinias, o patirtį. 

Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. 

Mokytojai didesnį dėmesį skirs metodinės medžiagos kaupimui, gerosios darbo patirties sklaidai, 

bendradarbiavimui su kolegomis. 

     Klasių auklėtojai glaudžiau bendradarbiaus su mokinių tėveliais planuojant mokinių asmeninę             

pažangą, sudarant jų asmeninius tobulėjimo planus, sprendžiant iškilusias problemas, laiku teiks 

tėveliams įvairiapusę informaciją. 

Metodinės grupės dirbs kryptingai ir efektyviai, išlaikys savo darbo tęstinumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

 

2018/2019 m.m. 

 

 

 

 Metodinės tarybos pirmininkė – Genovaitė  Simanauskienė  

 

Nariai: 

 

Reda Gudavičienė – matematikos, informatikos ir gamtos mokslų metodinės 

grupės pirmininkė. 

Virginija Ivoškienė  – kalbų metodinės grupės pirmininkė. 

 Loreta Stulgienė –  – socialinių mokslų ir pagalbos mokiniui specialistų      

metodinės     grupės pirmininkė. 

 Loreta Gerulienė – pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė. 

 Rasa Kaminskienė  – menų, technologijų, ir kūno kultūros metodinės                 

grupės pirmininkė. 

Violeta Verpečinskienė – priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo  metodinės 

grupės pirmininkė. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEIKLOS PROGRAMA: 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

asmenys 

Siekiamas 

rezultatas 

Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų  

pateikimas 

1. Metodinės tarybos 

veiklos tikslų ir 

uždavinių, prioritetų bei 

veiklos plano 2018 – 

2019 m.m. aptarimas ir 

aprobavimas, metodinių 

grupių veiklos 

programų, dalykų 

teminių ilgalaikių planų 

aprobavimas ir 

siūlymas tvirtinti. 

 

2018,  

09 14 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

G.Simanauskie

nė, metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Planingas ir  

efektyvus 

metodinės tarybos, 

metodinių grupių ir 

dalykų mokytojų 

darbas 

Protokolai, 

metodinių 

grupių, 

dalykų 

ilgalaikiai 

planai 

2. Asmeninių tobulėjimo 

planų su moksleiviais 

aptarimas ir sudarymas. 

2018,  

09 mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

Gerės moksleivių 

pažanga, gebėjimas 

mokytis ir planuoti 

savo laiką 

Asmeniniai 

mokinių 

tobulėjimo 

planai 

3. Dalyvavimas 

Skaudvilės miesto 

šventėje. 

2018,  

09 15-16 

Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Rasa 

Kaminskienė.

Auklėtojai, 

mokiniai 

Mokinių ir 

mokytojų 

saviraiškos 

plėtojimas, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

neformalioje 

aplinkoje 

Mokinių 

darbų paroda, 

dalyvavimas 

meninėje 

programoje 

4. Respublikinis renginys 

“Europos kalbų dienos 

protmūšis’’ 

2018, 

09 26 

Kalbų 

metodinė  

grupė, 

vadovai, 

mokiniai 

Mokinių ir 

mokytojų 

saviraiškos 

plėtojimas. Gerės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

įvairiais 

lygmenimis. 

Protokolas, 

nuotraukos, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

5 

 

 Funkcionalių aplinkų 

mokykloje ir mokyklos 

teritorijoje kūrimas. 

  

Visus 

metus 

visos 

metodinines 

grupės  

 

Gerės ugdymo(si) 

kokybė, mokinių 

mokymosi 

motyvacija  

Protokolas, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

6 Mokytojo dienos proga 

išvyka į Tauragę 

10 04 Gimnazijos 

metodinė 

taryba 

 

 

Gerės emocinė  

būsena 

Straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

7. Valstybinių brandos 

egzaminų lyginamoji 

2018,  

10 mėn. 

Metodinio 

darbo kuratorė, 

Egzaminų rezultatų 

analizės. Pasekmės, 

Direkcinis 

pasitarimas, 



analizė. dir. 

pavaduotoja  

L. Visockienė, 

Metodinė 

taryba 

priežasties ryšiai ir 

sėkmės 

.panaudojimas 

ugdymo procese 

valstybinių 

brandos 

egzaminų 

analizės 

formos, 

pateiktys 

8. Solidarumo bėgimas 

“Gelbėkit vaikus”. 

2018, 

10 mėn. 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

vadovai, 

mokiniai 

Susipažins su 

solidarumu ir galės 

išreikšti paramą 

vaikams, kuriems 

labiausiai reikia 

pagalbos. 

Nuotraukos, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje, 

protokolas 

9. Ugdymo(si) sėkmės ir 

nesėkmės 1, 5 ir III g. 

klasėse bei naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija. 

 

2018,  

11 mėn. 

Gimnazijos 

vadovai, 

metodinė 

taryba 

Mokymosi 

motyvacijos 

gerėjimas, 

mikroklimato 

gerėjimas 

Protokolai, 

anketos, 

pateiktys 

10. Metodinė išvyka į 

parodą “Mokykla 

2018”. 

2018,  

11 mėn. 

Metodinio 

darbo kuratorė, 

dir. 

pavaduotoja  

L. Visockienė, 

metodinė 

taryba 

Naujovių atradimas 

ir taikymas 

ugdymo procese 

Metodinė 

literatūra, 

mokomosios 

priemonės 

kabinetams 

11. Klasių auklėtojų 

metodinis renginys – 

“Mokyklos 

gimtadienis”. 

2018, 

11 mėn. 

Klasės 

auklėtojai, 

metodinė 

taryba, 

mokiniai. 

 

Gerės mokytojų ir 

tėvelių 

bendradarbiavimas,

gerės 

bendruomenės 

mikroklimatas 

Projektas, 

pateiktys 

12. Kalėdiniai renginiai 

gimnazijoje. 

2018, 

12 mėn. 

Metodinė 

taryba, 

laisvalaikio 

organizavimo 

grupė 

Gerės 

bendruomenės 

mikroklimatas 

Nuotraukos 

13. Kvalifikacijos poreikių 

2019-iems metams 

tyrimas. 

2019, 

01 mėn. 

Metodinio 

darbo kuratorė, 

dir.  

pavaduotoja  

L.Visockienė, 

metodinės  

tarybos 

pirmininkė, 

grupių 

pirmininkai 

Gerės metodinė 

veikla, švietimo 

kokybė 

Protokolas 



14. Metodinių grupių I – 

ojo pusmečio darbo 

analizė 

2019, 

01 mėn. 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Gerės metodinė 

veikla, kils 

švietimo kokybė 

Protokolai 

15 

 

. 

Karjeros diena 

mokykloje. 

Pasirinktu 

laiku 

Karjeros 

mokytoja Reda 

Gudavičienė 

Padidės moksleivių 

galimybės teisingai 

pasirinkti 

mokomuosius 

dalykus, planuojant 

ateities karjerą. 

Protokolas, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje. 

16.  Raštingumo ugdymas 

per visų dalykų 

pamokas. 

 

Visus 

metus 

Visų dalykų 

mokytojai 

Gerės ugdymo(si) 

kokybė, mokinių 

raštingumas, 

mokymosi 

motyvacija  

Protokolas, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

17. Bandomųjų egzaminų 

rezultatų pasekmės ir 

priežasties  analizė,  

PUPP analizė, 

standartizuotų testų 

analizė.Sėkmės ir 

nesėkmės. 

 

Visus 

metus. 

Metodinio 

darbo kuratorė, 

dir.  

pavaduotoja  

L.Visockienė, 

metodinės  

tarybos 

pirmininkė, 

grupių 

pirmininkai 

Gerės ugdymo(si) 

kokybė 

Protokolai, 

Pateiktys 

18. Elgesio taisyklių 

atnaujinimas. 

Vykdoma stebėsena:  

Lankomumo, VIP 

priežiūros. 

 

  

 

Visus 

metus 

 

Metodinė  

taryba, 

mokytojai, 

vadovai, 

mokiniai 

Gerės ugdymo(si) 

kokybė, mokinių 

lankomumas, 

elgesys, mokinių 

mokymosi 

motyvacija  

Protokolas, 

straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Visi 

gimnazijos 

mokytojai,  

Metodinė 

taryba, 

gimnazijos 

vadovai 

 Gerės ugdymo(si) 

kokybė, mokinių 

elgesys, 

lankomumas. 

Pristatymai, 

pateiktys, 

protokolai. 

19. Lietuvos nacionalinis 

diktantas. 

2019, 

04 mėn. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojai, 

mokiniai 

Gerės mokinių 

pažanga 

Nuotraukos, 

Straipsnis 

gimnazijos 

tinklalapyje 

20. 

 

Pavyzdinės  ilgalaikių 

planų formos 

parengimas 

Per metus Metodinė 

taryba 

 Visi 

gimnazijos 

mokytojai, 

vadovai.  

 Gimnazijos 

bendruomenei bus 

pateikiamos 

metodinės, 

dalykinės naujovės 

Pasidalijimo 

patirtimi  

medžiaga. 

21. Atviros pamokos, Visus Metodinio Gerės mokytojų Protokolai, 



dalykinės 

konsultacijos, pagalba 

mažesnę patirtį 

turintiems mokytojams. 

metus darbo kuratorė, 

dir. 

pavaduotoja  

L. Visockienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

kvalifikacija, 

bendravimas ir 

bendradarbianimas, 

vyks gerosios 

darbo patirties 

sklaida 

pasidalijimo 

seminarų 

medžiaga 

registraciniai 

lapai 

22. 

. 

Gerosios darbos 

patirties sklaidos 

valandos. 

Visus 

metus 

(pagal 

reikalą) 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės mokytojų 

kvalifikacija, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

vyks gerosios 

darbo patirties 

sklaida 

Protokolai, 

pasidalijimo 

seminarų 

medžiaga 

registraciniai 

lapai 

23. Aktualios medžiagos 

teikimas gimnazijos 

tinklapiui bei spaudai. 

Visus 

metus 

(pagal 

reikalą) 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės gimnazijos 

prestižas, vyks 

gerosios darbo 

patirties sklaida 

Straipsniai 

24. Dokumentų 

parengimas: 

Poreikių tenkinimo 

aprašo parengimas,  

Pedagogų etikos 

kodekso parengimas. 

Per 

mokslo 

metus 

Metodinė 

taryba ir visi 

gimnazijos 

mokytojai bei 

vadovai. 

Gerės mokytojų  

bendravimas ir 

bendradarbianimas, 

vyks gerosios 

darbo patirties 

sklaida 

Metodinė 

medžiaga, 

Protokolai. 

 

 

25. Metodinės medžiagos 

kaupimas, metodinių 

darbų rengimas. 

Visus 

metus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės mokytojų 

kvalifikacija, 

patirtis, gimnazijos 

bendruomenei bus 

pateikiamos 

metodinės, 

dalykinės naujovės 

Metodinė 

medžiaga, 

metodiniai 

darbai 

26. Dalyvavimas rajono 

tikslinių grupių 

veikloje. 

Visus 

metus 

Metodinių 

grupių 

pimininkai 

Gerės mokytojų 

kvalifikacija, 

patirtis, gimnazijos 

bendruomenei bus 

pateikiamos 

metodinės, 

dalykinės naujovės 

Pažymėjimai, 

metodiniai 

darbai 

27. Švietimo dokumentų ir 

naujausių teisės aktų 

nagrinėjimas ir analizė. 

Visus 

metus 

Metodinių 

grupių 

pimininkai, 

dalykų 

mokytojai 

Gerės mokytojų 

kvalifikacija, 

teisinės žinios 

 

28. Metodinės tarybos 

išvyka. 

2019, 

05 mėn. 

Metodinė 

taryba 

 Pažymėjimai, 

nuotraukos 

29. Gimnazios metodinių 

grupių motodinės 

veiklos už 2018– 2019 

m. m. vertinimas ir 

įsivertinimas. 

2019,  

06 mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Bus aptartos 

sėkmės ir 

nesėkmės, 

numatytos veiklos 

gairės ateinantiems 

mokslo metams 

Protokolai 



30.. Metodinė diena 

gimnazijoje. 

Metodinės tarybos ir 

metodinių grupių 

veiklos ataskaitos. 

2019,  

06 mėn. 

Metodinio 

darbo kuratorė, 

dir. 

pavaduotoja L. 

Visockienė, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Pasidalijimas 

gerąja darbo 

patirtimi, 

numatomos gairės 

ateinančių metų 

metodininei veiklai 

 

Protokolai, 

pranešimai, 

pateiktys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Skaudvilės gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m. 

Tikslas: atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. 

Uždaviniai: 

1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

2. Bendradarbiauti su gimnazijos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

3. Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijos 

gimnazijos veiklos planavimui. 

4. Iniciuoti veiklas gimnazijos veiklos tobulinimui. 

5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos gimnazijos 

veiklos kokybę. 

6. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui 

pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė 

Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. 

Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, 2016 m. kovo 29 d. Nr. 

V-267. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai: 

 Ligita Visockienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 Rasa Šiurienė – direktoriaus pavaduotoja 

 Vilma Petkutė – bibliotekininkė. 

 Jurgita Mockienė – anglų kalbos mokytoja. 

 Aušra Šulinskienė – socialinė pedagogė. 

 Genovaitė Simanauskienė – anglų k.  mokytoja. 

 Loreta Stulgienė – geografijos mokytoja. 

 Rasa Čepauskienė – chemijos mokytoja 

Nuo 2018-09-01 

 Vadovė: Ligita Visockienė, direktoriaus pavaduotoja 

 Nariai: Genovaitė Simanauskienė, anglų k. mokytoja metodininkė 

 Jurgita Mockienė, anglų k. mokytoja metodininkė 

 Gediminas Marozas, informacinių technologijų, technologijų mokytojas metodininkas 

 Rita Šiurnienė, matematikos mokytoja metodininkė 

 Jolita Griškuvienė, vyresn. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

 Kristina Monstavičienė, anglų k. mokytoja metodininkė 

 Vilma Petkutė, bibliotekininkė, istorijos mokytoja 

 Diana Paulauskienė, mokytojo padėjėja 

 Rasa Čepauskienė, chemijos vyresn. mokytoja 

 

 



 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas   

Data  Veikla  Atsakingi  

Sausis  Pažangos 3 metų lyginamosios analizės 

pristatymas bendruomenei 

KVKĮG 

Vasaris  Plačiajam įsivertinimui instrumentų parengimas 

pagal atnaujintą įsivertinimo metodiką iqesonline 

platformoje (klausimyno sudarymas) 

 

Kovas  Platusis įsivertinimas (mokytojai, tėvai, mokiniai) KVKĮG, klasės 

auklėtojai 

Balandis  Plačiojo įsivertinimo duomenų skaičiavimas ir 

analizė, pristatymas bendruomenei 

KVKĮG 

Gegužė  Grįžtamoji stebėsena (2016 m. probleminės srities 

pakartotinis vertinimas) 

KVKĮG 

Birželis  2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos 

parengimas ir pristatymas bendruomenei 

KVKĮG 

Rugsėjis  Koordinacinės darbo grupės sudarymas. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo 

koordinacinės grupės posėdis, plano rengimas. 

Metodikos patvirtinimas 

Direktorius 

 

L. Visockienė 

Gimnazijos taryba 

Spalis  Pažangos anketos pildymas iqesonline (tėvai 1-12 

kl., mokiniai 5-12 kl.) 

KVKĮG 

Lapkritis  Platusis įsivertinimas Iliustracijų kūrimas. 

Iliustracijų pristatymas bendruomenei ir 

tvirtinimas 

KVKĮG 

Gruodis  Giluminio įsivertinimo eigos numatymas.  KVKĮG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juventa.lt/images/dokumentai/2k16/isivertinimo_grupes_planas_2016_2017.pdf


 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJA 

KVALIFIKACIJOS PROGRAMA 2018 M. 

 

I. PRAĖJUSIŲ METŲ APŽVALGA 

1. Buvo sudaryta 2017 m. kvalifikacijos tobulinimo programa. Aptarta metodinėje taryboje ir 

mokytojų taryboje. 

2. Metodinė taryba su vadovais analizavo kvalifikacijos kėlimo situaciją gimnazijoje 2017 m.  

kvalifikacijos kėlimo poreikių tenkinimui svarbų vaidmenį lėmė skirtos lėšos.  2017 metams 

skirta apie 1100 Eur. Tai  po 22 Eur  kiekvienam mokytojui. 

3.  Vienam mokytojui per metus teko:   6 dienos (35 valandos), pernai:  6 dienos (38  valandos) 

4. Kvalifikacinių renginių, skirtų kolektyvui per metus skaičius:   2, pernai - 4 

5. Mokytojų dalis, kuri kvalifikaciją planuoja patys, skaičius:   10 – 20 proc. 

6. Mokytojų dalis, kuriems kvalifikacinius renginius pasiūlo administracija:  90 proc. 

7. Aktualios pasirinktų kvalifikacijos renginių temos: 

Atsižvelgta į vidaus įsivertinimo,  mokytojų apklausos duomenis, stebėtas pamokas, švietimo 

skyriaus patikrinimo duomenis bei turimas lėšas, bendradarbiauta su Tauragės PMMC dėl žemiau 

seminarų organizavimo: 

1. Vadovų siūlytas kolektyvui per metus (iš stebėtų pamokų tobulintinų sričių): 1 (apie 550 

Eur)    „Grįžtamasis ryšys ir kaip jį organizuoti“. 2017-03-16, 12.00 

2. Savo nuožiūra (iki 13 Eur): 1 seminaras 

3. Nuotoliniai mokymai (nemokamai) - neribotai 

4. Nemokami mokymai ir savo lėšomis (pagal situaciją ir galimybes): 2-3 seminarai 

5. Mokyti kolegas patiems. Vyko seminaras: "Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo modelio taikymas pagal atnaujintą rodiklių sistemą"  - vasario 27 d., 13.00 

(mokyklos lektorių komanda) 

 

Galima teigti, kad kvalifikacijos poreikiai buvo patenkinti. Pavyko suorganizuoti visus 

seminarus. Taigi įvyko 2  kvalifikacijos renginiai, skirti kolektyvui. Mokytojai savo nuožiūra vyko 

ir į kitus seminarus, organizuotus rajone ir respublikoje. 

 

II.  PRINCIPAI 

Tikslingumo. Demokratiškumo. Atsinaujinimo. Bendradarbiavimo. 

 

Rengiant kvalifikacijos kėlimo programą atsižvelgiama: 

1. Į mokyklos strateginį ir metinį planus, tikslus ir uždavinius, prioritetus. 

2. Į metodinių grupių pasiūlymus ir rekomendacijas. 

3. Į vadovų pasiūlytas tobulintinas ugdomosios veiklos sritis. 

4. Patikrinimų išvadas. 

5. Stebėtų pamokų tobulintinas sritis. 



 

III. TIKSLAI:  

1. Bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis stiprinimas. 

2. Organizuoti seminarus, išvykas, pasitarimus siekiant aktyvaus ir konstruktyvaus 

mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo, asmeninio tobulėjimo, nuolatinio 

mokymosi ir žinių panaudojimo. 

3. Siekti, kad visi mokytojai galėtų kelti kvalifikaciją iki 5 dienų per metus. 

 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ IR PLANAS 

Kvalifikacijos kėlimo poreikių tenkinimui svarbų vaidmenį lemia skirtos lėšos.  2018  metams 

skirta apie 2000 Eur. Tai  po 40  Eur  kiekvienam mokytojui. 

Numatomi tokie seminarai: 

1. Iš mokyklos tikslų kolektyvui: Seminaras „Vaiko asmenybės ūgties vertinimas – misija 

įmanoma“ 1 (apie 550 Eur)   2018 m.  

2. Iš mokyklos tikslų kolektyvui ,,Pedagogų emocinio intelekto ugdymas“ (5 dalys) Vaida 

Mačiulienė, Tauragės PPT psichologė. 2018-09-01   – 2018-12-31 (apie 55 Eur) 

3. Savo nuožiūra (iki 13 Eur): 1 seminaras 

4. Nuotoliniai mokymai (nemokamai) - neribojama 

5. Nemokami mokymai ir savo lėšomis (pagal situaciją ir galimybes): 2-3 seminarai 

6. Mokyti kolegas patiems, skaityti seminarus kolektyvui, bendradarbiaujant su Tauragės 

PMMC: (2-3 seminarai) 

V. STEBĖSENA.  

ATSISKAITYMAS: 

Administracijai. Metodinėje taryboje. Direkciniame ar mokytojų tarybos pasitarime. 

Švietimo skyriui  

 

VI. SĖKMĖS KRITERIJAI 

1. Visi mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

2. Vienam mokytojui per metus tenka 5 dienos. 

3. Įgyvendintas kvalifikacijos planas. 

4. Gautos žinios mokymuose pritaikomos mokyklos darbe, pamokai tobulinti. 

 

Sudaryta kvalifikacijos tobulinimo programa 2018 m., kuri aptarta ir suderinta Metodinėje taryboje 

2018-01-30 MT-1; Direkcinėje taryboje 2018-01-31 DT-1 

 


