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I.

ĮVADAS

Statistinė informacija:
Mokinių skaičius 2017-10-01 –323 mokiniai; 14 akademinių grupių ir I,II gimnazijos
klasės
Planuojama išleisti 2018 m. - 124 mokinius
Planuojama priimti 2018-09-01 – 175 mokinius
Bendra informacija:
Mokyklos adresas: Upytės 77, Joniškis
Tel. (8 426) 613 45
Faksas (8 426) 414 16
Mokykloje vykdomos profesinio mokymo programos:

1.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo, M43071603

I

17T

Mokinių
skaičius
grupėje
16

2.

Apdailininko (statybininko), 330073202
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

I

19S

14

I

21Ž

16

4.

Apskaitininko ir kasininko, M44041101

I

12A

27

5.

Multimedijos paslaugų teikėjo, M43061106

I

1M

12

6.

Padavėjo ir barmeno, M43101303

I

11B

16

7.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, 440081211

I

16G

27

8.

I-oji gimnazijos klasė, 201001001

1g

16

9.
10.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo, 330071612

II

16T

21

Apdailininko (statybininko), 330073202

II

17S

14

11.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, 330081207

II

14G

17

12.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 330081113

II

20Ž

19

13.

II-oji gimnazijos klasė, 201001001

2g

30

14.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo, 330071612

III

15T

22

15.

Apdailininko (statybininko), 330073202

III

16S

18

16.

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, 330081207

III

11G

18

17.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 330081113

III

18Ž

21

Eil.
Nr.

3.

Specialybė

Kursas

Grupė
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II.

MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS

Misija
Sudaryti skirtingų mokymosi poreikių turintiems asmenims galimybes įgyti darbo rinkoje
paklausias kompetencijas, kurios garantuotų visavertį žmogaus gyvenimą.

Vizija
Joniškio žemės ūkio mokykla – moderni, veiksmingu valdymu pasižyminti profesinio
rengimo institucija, tikslingai taikanti kokybės vadybos mechanizmus.

VERTYBĖS
• Atsakomybė – atsakingas požiūris į darbą, aplinką, aukšta kompetencija.
•

Pagarba – bendravimo ir kalbos kultūra, pilietiškumas.

•

Bendradarbiavimas – mokymasis kartu, pagalba.

•

Lankstumas – naujovių priėmimas, mokymasis visą gyvenimą, klaidų pripažinimas ir
tobulėjimas.

•

Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai,

Strateginio planavimo sritys:
1. Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas
2. Parama ir pagalba mokiniui
3. Kokybės užtikrinimas
4. Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
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Veiklos sritis

2014 – 2015 m. m.

2015– 2016 m. m.

2016-2017 m.m.

Mokėsi mokinių

20 grupių,
440 mokiniai

21 grupė,
441 mokinys

18 grupių
381 mokinys

Priimta į pirmą kursą
mokinių

8 grupės,
187 mokiniai

8 grupės,
221 mokiniai

8 grupės,
184 mokiniai

Ugdymas. Mokinių
mokymo(si)
pažangumas

95%,

96%

93%

Tenka vidut. pr. pamokų
1 mokiniui – 170

Tenka vidut. pr. pamokų
1 mokiniui – 156

Tenka vidut. pr.
pamokų
1 mokiniui – 145

Bendrojo ugdymo
dalykų mokymosi
rezultatai

6,6
(10 nepažangių mokinių)

6,7
(11 nepažangių mokinių)

6,5
(9 nepažangūs)

Profesinio mokymo
dalykų mokymosi
rezultatai

7,2
( 8 nepažangūs mokiniai)

7,7
(4 nepažangūs mokiniai)

7,4
(4 nepažangūs)

Mokinių
„nubyrėjimas“

6% (-71 mok.)

441-405
8% (-59 mokiniai)

381-334
(-61 mokinys)

Brandos egzaminų
rezultatai

Laikė 108 mokinių
Gavo brandos atestatus-91
mokinys

Gavo brandos atestatus –
96,9%

Laikė 84 mokinių
Gavo brandos
atestatus-75 mokiniai

Dalyvavo – 116
Išduota pažymėjimų -112
Paž. vidurkis: teorija- 7,6,
praktika- 8,4

Dalyvavo – 139,
įgijo kvalifikaciją – 138
Paž. vidurkis: teorija- 7,4,
praktika- 8,6

Dalyvavo – 125,
įgijo kvalifikaciją –
121
Paž. vidurkis:
teorija- 7,44
praktika- 8,63

8 būreliai
118 mokinių
595 val.

6 būreliai
100 mokinių
626 val.

Bendrojo ugdymo mokytojai
Metodininkai – 39%
Vyr. mokytojai –39%
Mokytojų– 23 %
Profesijos mokytojai
Metodininkai – 26%
Vyr. mokytojai –40%
Mokytojų– 32%

Bendrojo ugdymo
mokytojai
Metodininkai – 39%
Vyr. mokytojai – 38%
Mokytoųj– 23%
Profesijos mokytojai
Metodininkai – 28%
Vyr. mokytojai – 33%
Mokytojų– 39%

Bendrojo ugdymo
mokytojai
Metodininkai – 39%
Vyr. mokytojai – 38%
Mokytojų– 23%
Profesijos mokytojai
Metodininkai – 28%
Vyr. mokytojai – 33%
Mokytojų– 39%

Baigė – 142;
Įsidarbino –80;
Tęsia mokslą – 28;
Nedirba – 8

Baigė – 138;
Įsidarbino – 75
Tęsia mokslą – 15;
Nedirba – 5%.

Baigė – 125;
Įsidarbino – 80
Tęsia mokslą – 15;
Nedirba – 5%.

Lankomumas

Asmens įgytų
kompetencijų
vertinimas

7 būreliai,
Neformalusis ugdymas 78 mokiniai
600 val.

Pedagogų
kvalifikacija:
metodininkai; vyr.
mokytojai., mokytojai

Absolventų
įsitvirtinimas darbo
rinkoje
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)
1.1. Sudaryti
sąlygas
kiekvienam
norinčiam
įgyti
prasmingai
pasirinktą
(gebėjimus
atitinkantį)
išsilavinimo
lygį

1.2. Vykdyti
aktyvų
bendradarbia
vimą su
darbdaviais

1.Strateginio planavimo sritis (programa): Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas
Strateginio Atsakin Rezultato
Uždavinių
Įgyve Vykdytojai Veiklos
planavimo gas
rodikliai
įgyvendinimo
ndini
aptarimas,
rezultatai
veiklos
mo
rezultatų
data
pateikimas
1.1.1.
Direkto 1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
2018- Praktinio
Administrac
Diferenciju riaus
Mokiniams
Modulinių
05-30 mokymo
inė taryba
otas
pavadu siūloma
profesinio
2018- vadovas
ugdymo
otojas
formuoti
mokymo
09-30 Profesijos
turinys bei ugdym individualų
programų
mokytojų
mokymo/si ui
mokymosi
įgyvendinimo
metodinė
procesas
planą iš 6
analizė ir
grupė
vedantis į
pasirenkamų rekomendacijų
mokinio
jų dalykų, 6 mokytojams
pažangą
dalykus
paruošimas
bei
bendruoju ir
pasiekimus
išplėstiniu
kursu, 7
modulių
1.2.1.
Praktini 1.2.1.1. 98% 1.2.1.1.1.
2018- Praktinio
Metodinė
Absolventų o
mokinių nuo Baigiamųjų
03-15 mokymo
grupė
įsidarbinim mokym išleistų
praktikų
2018- vadovas
o gerėjimas o
atliko
organizavimas
06-30 Baigiamųjų
vadova baigiamąją
ir rezultatų
praktikų
s
praktiką
apibendrinimas.
vadovai
išorėje
1.2.1.1.2.
2018Bendradarbiavi 08-30
mo su
darbdaviais
analizė
1.2.1.1.3.
2018Darbdavių
10-30
apklausos
„JŽŪM
absolventų
kompetencijos“
vykdymas ir
rezultatų
aptarimas
1.2.2.
Asmuo 1.2.2.1. 5
1.2.2.1.1.
2018- Praktinio
Mokyklos
Ugdymo
atsakin renginiai per „Studijos 2018“ 02
mokymo
interneto/fa
karjerai
gas už
metus
pristatymas ir
vadovas
cebook
veiklų
ugdym
ekspozicija
Profesijos
svetainė
efektyvum ą
mokytojai
as
karjerai
1.2.2.1.2.
2018- Karjeros
Veiklų su
06
specialistas
pagrindinėmis
mokyklomis
(pagal
bendradarbiavi
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)

1.3. Sudaryti
sąlygas
įvairių
gebėjimų
mokiniams
įgyti vidurinį
išsilavinimą
atitinkantį
modernios
gimnazijos
modelį

Strateginio
planavimo
rezultatai

1.3.1.
Didėjantis
išsilavinim
o poreikius
formuojanč
ių bei juos
patenkinan
čių
mokinių
skaičius

Atsakin Rezultato
gas
rodikliai

Gimnaz
ijos
skyriau
s
vedėjas

1.3.1.1.
95%vidurini
o ugdymo
programą
baigusių
asmenų nuo
įstojusiųjų

Uždavinių
įgyvendinimo
veiklos
mo sutartis)
analizė
1.2.2.1.3.
Veiklų su
vidurinėmis
mokyklomis ir
gimnazijomis
(pagal
bendradarbiavi
mo sutartis)
analizė
1.2.2.1.4.
Karjeros savaitė
„Pažink, atrask,
pasirink“
1.2.2.1.7.
„Atvirų durų
diena“
1.3.1.1.1.
Mokinių
mokymosi stilių
tyrimas ir
rekomendacijų
mokytojams
pristatymas.

1.3.1.1.2.
Ugdymo
proceso
organizavimui
būtinų
dokumentų
aptarimas ir
analizė.
1.3.1.1.3.
Savaitė
„Renkuosi
mokytis“.
1.3.1.1.4.
Mokymo
turinio
integravimas
ruošiantis
brandos

Įgyve
ndini
mo
data

Vykdytojai

Mokytojų
taryba
Mokyklos
interneto
svetainė
facebook

201803

201803
201809-30

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

Bendrojo
ugdymo
dalykų
mokytojai

Bendrojo
ugdymo
dalykų
mokytojų
metodinė
grupė

201809-14

201804-15

201805-30
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)

Strateginio
planavimo
rezultatai

Atsakin Rezultato
gas
rodikliai

Uždavinių
įgyvendinimo
veiklos

Įgyve
ndini
mo
data

Vykdytojai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

egzaminamsrekomendacijos
mokytojams.
2.Strateginio planavimo sritis (programa): Parama ir pagalba mokiniui
Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)

Strategin
io
planavim
o
rezultatai
2.1.
2.1.1.
Užtikrinti
Mokinia
mokyklos
ms
bendruomenė profesion
s aktyvumą
aliai
mokinių
teikiama
saugumo
psicholo
srityje.
ginė,
specialioj
i bei
socialinė
pagalba

Atsaking Rezultato
as
rodikliai

Uždavinių
Įgyvend
įgyvendinimo inimo
veiklos
data

Vykdytoj
ai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

Direktori
aus
pavaduot
ojas
ugdymui

2.1.1.1
Apgyvendintų
mokinių
bendrabutyje ne
daugiau 200

2.1.1.1.1.
Mokinių
gyvenimo
sąlygų
mokyklos
bendrabutyje
tyrimas ir
apibendrinim
as

201810-30

Bendrabu
čio
valdytoja
s
Direktori
aus
pavaduot
ojas
infrastruk
tūrai

Administr
acijos
taryba

2.1.1.2.
Investuota lėšų
mokinių
sąlygoms
bendrabutyje
gerinti, ne
mažiau 20
Eur/asm.
2.1.1.3.
Investuota lėšų
mokinių
maitinimui
gerinti, ne
mažiau 5
Eur/asm.

2.1.1.2.1.
Poilsio
kambarių
remontas,
baldų
keitimas

201812-22

Mokyklo
s
psicholog
as

Administr
acinė
taryba

2.1.1.3.1.
Valgyklos
inventoriaus
atnaujinimas
(stalo
įrankiai,
indai)
2.1.1.3.2.
Virtuvės
patalpų
remontas
2.1.1.4. 60%
2.1.1.4.1.
mokinių nuo
Psichologinės
bendro skaičiaus, pagalbos
kuriems suteikta teikimo
organizavima

201811-20

201806-30
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)

Strategin
io
planavim
o
rezultatai

Atsaking Rezultato
as
rodikliai

psichologinė
pagalba

2.1.1.5. 45%
mokinių nuo
bendro mokinių
skaičiaus
suteikta socialinė
pagalba.

2.1.2.
Vykdom
os
prevenci
nės
program
os

Direktori
aus
pavaduot
ojas
ugdymui

2.1.2.1. 3
renginiai
Sveikatos
ugdymo
bendrosios
programos
įgyvendinimui.
2.1.2.2. 72%
mokinių nuo
bendro mokinių
skaičiaus

Uždavinių
Įgyvend
įgyvendinimo inimo
veiklos
data
s: analizė ir
vertinimas
2.1.1.4.2.
Veiksmo
savaitė be
patyčių 2018
2.1.1.4.3.
Psichinės
sveikatos
dienos
minėjimas
„Kaip
jaučiuosi?“

Vykdytoj
ai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

201803-26

201810-10

Mokyklos
interneto
svetainė
facebook

2.1.1.5.1.
Mokyklos
soc. pasas ir
jo analizė
2.1.1.5.2.
Socialinių
įgūdžių
tyrimas ir jo
rezultatų
aptarimas
2.1.1.5.3.
Pirmakursių
adaptacijos
tyrimas ir jo
rezultatų
aptarimas
2.1.1.5.4.
Akcija
bendrabutyje
„ Mano
kambarys“
2.1.2.1.1.
Renginiai
„Sveikatos
dienos“

201811-01

Mokyklo
s soc.
pedagoga
s

Administr
acinė
taryba

201805-31

Sveikatos
priežiūro
s
specialist
as

Administr
acinė
taryba

2.1.2.2.1.
Prevencinė
programa
„Psichinė,

Pagal
progra
mos
įgyvend

Mokyklo
s
psicholog
as

Mokyklos
interneto
svetainė
facebook

201804-01

Mokytojų
taryba

2018-10

Administr
acinė
taryba

201805-31

Grupių
vadovų
metodinė
grupė
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)

Strategin
io
planavim
o
rezultatai

2.2.Individua
lizuoti
mokymą
siekiant
aukščiausių
mokymosi
rezultatų.

Strategini
o
planavim
o
uždavinia
i (tikslai)
3.1.
Sistemišk
ai
įgyvendi
nti
kokybės
užtikrini
mo
veiklas.

2.2.1.
Didėjanti
s
vidurinio
ugdymo
programą
baigianči
ų asmenų
skaičius

Uždavinių
Įgyvend
įgyvendinimo inimo
veiklos
data

Vykdytoj
ai

dalyvauja
prevencinėse
programose

fizinė ir
dvasinė
sveikata“

inimo
planą

2.2.1.1.Laikiusių
/išlaikiusių
brandos
egzaminus
santykis 91%.

2.2.1.1.1.
Brandos
egzaminų
organizavimo
problemos,
egzaminų
rezultatų
analizėtobulintini
veiksmai
2.2.1.1.2.
Metodinė
diena
„Brandos
darbas
profesinio
mokymo
įstaigoje“

201808-30

Mokyklo
s soc.
pedagoga
s
Bendrojo
ugdymo
dalykų
mokytoja
i

Atsaking Rezultato
as
rodikliai

Gimnazi
jos
skyriaus
vedėjas

201810-31

3.Strateginio planavimo sritis (programa): Kokybės užtikrinimas
Strateginio
Atsaking Rezultato
Uždavinių
Įgyven
planavimo
as
rodikliai
įgyvendinimo dinimo
rezultatai
veiklos
data

3.1.1.
Konkurenci
nga vieta
tarp
profesinio
mokymo
teikėjų

Mokyklo
s
direktori
us

3.1.1.1.
Kompetencijų
vertinimo
rezultatų lygio II
rezultatas tarp
mokymo įstaigų,
siūlančių tas
pačias programas

3.1.1.1.1.
2018Asmens įgytų 06
kompetencijų
vertinimas:
lyginamoji
analizė ir
rezultatų
viešinimas
3.2.2.2.2.
Profesinio
mokymo
programų
vykdymo

201806

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

Mokytojų
taryba

Bendrojo
ugdymo
mokytojų
metodinė
grupė
Mokyklos
interneto
svetainė
facebook

Vykdyt
ojai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

Praktini
o
mokym
o
vadovas
Profesij
os
mokytoj
ai
Profesij
os
mokytoj
ai

Mokytojų
taryba
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Strategini Strateginio
o
planavimo
planavim rezultatai
o
uždavinia
i (tikslai)

Atsaking Rezultato
as
rodikliai

3.1.1.2. Trys
publikuoti
teigiami
straipsniai
žiniasklaidoje,
internete.

3.1.3.
Kvalifikuoti
specialistai
sąmoningai
derinantys
organizacijo
s ir
asmeninius
tikslus.

3.1.4.
Efektyviai
veikiančios
komandos

3.1.1.3. 85%
kvalifikaciją
tobulinusių
pedagogų nuo
visų pedagogų
skaičiaus.
3.1.3.1. 35%
kvalifikaciją
tobulinusių
darbuotojų nuo
ūkio dalies ir
administracinio
personalo
darbuotojų
skaičiaus.
3.1.3.2. Vienam
darbuotojui
tenkančių
mokymo valandų
skaičius ne
mažesnis nei 28
3.1.4.1. 50%
pagalbos
mokiniui
specialistų
bendros veiklos
palyginus su
specialisto veikla.

Uždavinių
Įgyven
įgyvendinimo dinimo
veiklos
data

rezultatų
aptarimas
3.1.1.2.1.
Reklaminių
laidų, klipų ir
pan.
naudingumo
formuojant
teigiamą
įvaizdį
analizė.
3.1.1.3.1.
Kvalifikacijo
s tobulinimo
procesų
stebėsena.

Vykdyt
ojai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

201804

Karjeros Administrac
specialis inė taryba
tas

Nuolat

B.
Juknien
ė

3.1.3.1.1.
Vidiniai
darbuotojų
mokymai.

Nuolat

Direktor Administrac
iaus
inė taryba
pavaduo
tojas
infrastru
ktūrai

3.1.3.2.1.
Civilinės
saugos
mokymai
pagal
mokymų
planą.
3.1.4.1.1.
Mokyklos
vaiko gerovės
posėdžiai.
3.1.4.1.2.
Prevencinių
programų
įgyvendinimo
rezultatų
aptarimas.

Nuolat

Darbo ir Administrac
civilinės inė taryba
saugos
inžinieri
us

Mokytojų
taryba

Kiekvie VGK
ną
nariai
mėnesį
201806

VGK
Mokytojų
Mokykl taryba
os
psicholo
gas
Socialin
is
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Strategini Strateginio
o
planavimo
planavim rezultatai
o
uždavinia
i (tikslai)

Atsaking Rezultato
as
rodikliai

3.1.4.2. 10
patirties sklaidos
renginių.

Uždavinių
Įgyven
įgyvendinimo dinimo
veiklos
data

3.1.4.2.1.
Projektinės
patirties
sklaida
mokyklos
bendruomene
i.
3.1.4.2.2.
Modulinių
profesinio
mokymo
programų
įgyvendinimo
praktika ir
pasiūlymai
proceso
tobulinimui.
3.1.4.2.3.
Kaip
pasiruošti
praktikai
įmonėje:
praktikų
šalyje ir
užsienyje
vadovų
patirtis.
3.1.4.3. 10
3.1.4.3.1.
tikslinių komandų Mokyklos
per metus
bendruomenė
s diskusija
„Kaip
mokykloje
galime kurti
ir puoselėti
dialogo ir
susitarimų
kultūrą“

Nuolat

Vykdyt
ojai

Veiklos
aptarimas,
rezultatų
pateikimas

pedagog
as
Projektų Administrac
vadovas inė taryba

201806

Praktini
o
mokym
o
vadovas
Profesij
os
mokytoj
ai

Administrac
inė taryba

Per
metus

Sudaryt
ų
komand
ų nariai

Mokyklos
bendruomen
ės
susirinkimas
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Strateginio
planavimo
uždaviniai
(tikslai)
4.2.
Modernizu
oti
praktinio
mokymo
bazę

4.Strateginio planavimo sritis (programa): Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Strategin Atsakinga Rezultato
Uždavinių
Įgyven Vykdyt Veiklos
io
s
rodikliai
įgyvendinimo dinimo ojai
aptarimas,
planavim
veiklos
data
rezultatų
o
pateikimas
rezultatai
4.2.1.
Praktinio 4.2.1.1.Pagal
4.2.1.1.1.Virė 2018Direkto Administraci
Parengta mokymo
reikalavimus
jų programos 08-30
riaus
nė taryba
Virėjų
vadovas
įrengta
praktinio
pavadu
program
laboratorija,
mokymo
otojas
os
teorinio mokymo laboratorijos
infrastr
praktinio
kabinetas, 100%
ir teorinio
uktūrai
mokymo
atliktų darbų
mokymo
bazė
kabineto
įrengimas.

8

2018 METŲ ADMINISTRACINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.

Posėdžio tema

Data
Sausis

2018 m. mokyklos biudžeto programų svarstymas
Dėl mokyklos 2017 m. finansinės veiklos
ataskaitos.
Metinės inventorizacijos rezultatų aptarimas.

I. Riaubienė

S. Dauparas
R. Vvalančius

Veiklų su pagrindinėmis, vidurinėmis
mokyklomis ir gimnazijomis analizė.
1.

Atsakingas

V. Baltaragytė
D.Valuckienė

Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis 2018 m.
Kvalifikacijos lėšų panaudojimas.

B. Juknienė

Mokinių gyvenimo sąlygų mokyklos bendrabutyje
tyrimas ir apibendrinimas.

V. GendvilaitėPetrošienė

Vasaris

R. Valančius

Mokinių tarybos veikla, problemos.
2.

Atvirų durų dienos ir individualių
pokalbių su mokiniais, tėvais organizavimas.

V. Baltaragytė
Kovas

Darbo saugos reikalavimų vykdymas mokykloje.
3.

Pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas
su mokytojais, tėvais.

Darbo ir civilinės
saugos
D. Beinoras
V. GendvilaitėPetrošienė

Balandis

R. Valančius

Lankomumo priežiūros ir tėvų informavimo įtaka
ugdymosi rezultatams (lankomumo
stebėsenos pristatymas ir e-dienyno
panaudojimas);
4.

Projektų ir projektines veiklos įtaka mokymui/si,
bendrųjų kompetencijų ugdymui ir
karjeros planavimui.

L. Jonaitis

L. Virbičianskienė

Mokinių sveikatos būklė
Gegužė
5.

Ugdymo plano projekto 2018/2019 m. m.
aptarimas.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimas.

L. Božidaj
S. Dauparas
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Birželis
6.

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.
Mokytojų pedagoginio krūvio projekto aptarimas
PUPP rezultatų aptarimas
Mokinių priėmimo į mokyklą situacijos analizė
Tarifinių sąrašų 2017-2018 m. m. tvirtinimo.

L. Jonaitis
R. Valančius

Rugsėjis

L. Božidaj

Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymo būrelių veiklai.

7.

Mokyklinės dokumentacijos sutvarkymas. Teminių
planų, neformaliojo švietimo programų aptarimas ir
tvirtinimas.

Spalis
8.

9.

Buvusių mokinių tolimesnis mokymasis.
Naujai atvykusių mokinių adaptacijos
rezultatų aptarimas.
Patyčių ir smurto mokykloje įvertinimas (tyrimo
medžiagos aptarimas).
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas ir
tendencijos (tyrimo pristatymas).
Vaiko gerovės komisijos ataskaita.

V. Baltaragytė
V. GendvilaitėPetrošienė

Lapkritis

V. GendvilaitėPetrošienė

L. Božidaj
Gruodis
10

2019 m. mokyklos veiklos plano derinimas.
Finansinė ataskaita už 2018 m.

L. Jonaitis
I. Riaubienė
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2018 M. MOKYTOJŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIAI
TIKSLAS: svarstyti, analizuoti, vertinti švietimo kaitos ypatumus bei telkti mokyklos

bendruomenę tobulinant ugdymo turinį, įgyvendinant mokyklos tikslus bei
uždavinius.

POSĖDŽIAI
Mokinių mokymosi pasiekimus
įtakojantys veiksniai.
1.
I pusmečio mokymosi pasiekimų ir
lankomumo analizė.
1. Mokinių vertinimas ir
įsivertinimas pagal uždavinyje numatytą
kriterijų.
2. Mokslo metų ugdymo rezultatų
aptarimas.
2.

ATSAKINGAS
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, skyrių vedėjai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, skyrių vedėjai

DATA

2018-02-07

2018-06-28

3. Ugdymo plano projekto 2018/2019 m.
m. aptarimas.
4. Mokytojų pedagoginio krūvio projekto
2018/2019 m. m. aptarimas.
1. 2017-2018 m. m. ugdomojo proceso,
Direktoriaus pavaduotoja
Brandos egzaminų ir PUPP bei papildomų ugdymui, skyrių vedėjai
darbų rezultatų aptarimas.
3.

2018-08-30
2. 4. 2017-2018 m. m. Ugdymo plano
tvirtinimas.
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2018 M. GIMNAZIJOS SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS
Tikslas: Organizuoti mokymo procesą užtikrinantį galimybę įgyti kokybišką vidurinį
išsilavinimą.
Uždaviniai:
1. Įgyvendinti vidurinio ugdymo (su profesiniu rengimu) programą, maksimaliai
tenkinant mokinių ugdymosi poreikius.
2. Sudaryti racionalius mokymo tvarkaraščius.
3. Reikliai ir objektyviai vykdyti brandos egzaminus.
4. Dalyvauti mokyklos vykdomuose projektuose.

Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Veikla

Laikotarpis

2

Atsakingas
asmuo
4

3
ORGANIZACINĖ VEIKLA
Detali švietimo dokumentų analizė,
reglamentuojanti vidurinio ugdymo
Visus metus
R. Valančius
programos vykdymą, brandos egzaminų
organizavimą ir kt.
Individualių ugdymo planų sudarymas

Pamokų tvarkaraščio mokytojams ir
mokiniams sudarymas

2018 – 09

R. Valančius

Visus metus

R. Valančius

Visus metus

R. Valančius

Visus metus

R. Valančius

E-dienyno „Tamo“ patikra
Informacijos teikimas, rūpinimasis
jaunų ir naujai priimtų mokytojų
adaptacija
Stipendijos ir premijų žiniaraščių
sudarymas
Sąlygų sudarymas mokytojams
dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
Mokomųjų dalykų teminių planų
koregavimas ir patvirtinimas pagal
atnaujintas vidurinio ugdymo programas
Bendrojo ugdymo metodinių grupių
veiklos krypčių aptarimas
Mokinių informavimas dėl brandos
egzaminų pasirenkamųjų dalykų

Visus metus

R. Valančius

Visus metus

R. Valančius

2018 – 09

R. Valančius

2018 – 01

Bendrojo
ugdymo
mokytojai

2018 – 09

Bendrojo
ugdymo
mokytojai

Laukiami
rezultatai
5
Ugdymo kokybės
gerinimas
Tinkamas
mokomųjų
dalykų
pasirinkimas
Tolygus mokinių
krūvio
paskirstymas
Teisingas
dienynų
užpildymas
Greita mokytojų
adaptacija
Išmokėta
stipendija
mokiniams
Mokytojų
kompetencijų
plėtotė
Tinkamas
teminių planų
sudarymas
Tinkamas
metodinių grupių
veiklos darbas
Tinkamas
brandos
egzaminų
pasirinkimas
12

11.
12.
13.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

Brandos egzaminų organizavimas ir
vykdymas
Bandomųjų brandos egzaminų
organizavimas
Parengti individualizuotų ir
diferencijuotų užduočių

2018 – 05-06

R. Valančius

2018 – 01-02

R. Valančius

Bendrojo
Visus metus
ugdymo
mokytojai
UGDYMO/SI KOKYBĖS TOBULINIMAS
Teikti kvalifikuotą konsultacinę pagalbą
Bendrojo
įvairių gabumų mokiniams
Visus metus
ugdymo
mokytojai
Brandos egzaminų rezultatų analizė ir
aptarimas
2018 – 09
R. Valančius

Įvykdyti brandos
egzaminai
Pasiruošimas
egzaminams
Pagerėję mokinių
mokymosi
rezultatai
Kokybiška
ugdomoji veikla

Informuoti
mokyklos
bendruomenės
narius apie
egzaminų
rezultatus
I ir II pusmečio mokymosi rezultatų
Informuoti
analizė
mokyklos
2018 – 01
bendruomenės
R. Valančius
2018 – 06
narius apie
mokymosi
rezultatus
Skatinti bendrojo ugdymo mokytojus
Informacija apie
dalyvauti miesto ir respublikinėse
vykstančias
olimpiadose, tarpmokykliniuose
olimpiadas
Visus metus
R. Valančius
projektuose
organizuojamus
tarpmokyklinius
projektus
MATERIALINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS
Būtinų įsigyti mokymo priemonių
Racionalus
sąrašo parengimas
materialinės
Visus metus
R. Valančius
bazės
atnaujinimas
Užtikrinimas mokinių ir dalykų
Mokymo bazės
kabinetų aprūpinimą mokomaisiais
pagerėjimas
Visus metus
R. Valančius
vadovėliais, mokymo priemonės
(vaizdinėmis, techninėmis)
Mobilios kompiuterių klasės įrengimas
Mokymo bazės
Visus metus
R. Valančius
pagerėjimas
PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano
Bendrojo
Pedagogų
aptarimas ir analizė
Visus metus
ugdymo
kompetencijos
mokytojai
pagerėjimas
Kaupti dalykinę ir metodinę medžiaga,
Bendrojo
Ugdymo proceso
mokytojų konspektus
Visus metus
ugdymo
gerinimas
mokytojai
PARAMA MOKINIAMS
Mokinių profesinis informavimas bei
V. Baltaragytė,
Informacija apie
ugdymas karjerai
Visus metus
bendrojo ugdymo karjeros
mokytojai
galimybes
13

2.

3.

4.

Individualių mokinio saugumo,
emocinių, fizinių ir socialinių poreikių
tenkinimas
Pedagoginės, socialinės, materialinės,
psichologinės pagalbos teikimas

Ugdymo diferencijavimas mokiniui ir
mokinių grupei, siekiant sudaryti
palankias sąlygas tiek gabių, tiek
mokymosi problemų turinčių mokinių
ugdymui

Visus metus

Visus metus

Visus metus

R. Valančius,
D. Beinoras,
V. Gendvilaitė –
Petrošienė
R. Valančius,
D. Beinoras,
V. Gendvilaitė –
Petrošienė
Bendrojo
ugdymo
mokytojai

Individualus
darbas su
mokinias
Suteikta reikiama
mokiniui
individuali
pagalba
Ugdymo proceso
diferencijavimas

.
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2018 M. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikiant mokinių savivaldos institucija,
atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius
mokyklos bendruomene, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.
Mokinių taryba – mokyklos tarybos sudedamoji dalis.
Tikslai:
1. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai;
2. Atstovauti mokinių interesams Joniškio žemės ūkio mokykloje;
3. Spręsti mokiniams aktualias problemas;
4. Užtikrinti jaukią ir saugią mokyklos aplinką;
5. Skatinti ir ugdyti mokinių pilietiškumą ir demokratiškumą.
Uždaviniai:
1. Organizuoti diskusijas su mokyklos administracija, psichologu ir socialiniu pedagogu
sprendžiant iškilusias problemas;
2. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose,
projektuose, renginiuose.
3. Gerinti mokinių pamokų lankomumą ir drausmę.
Grupių seniūnai ir pavaduotojai
I kursas

II kursas

III kursas

17T/19S
Benas Kavaliauskas
Deividas Nakutis

14G/17S
Eglė Liubauskaitė
Rokas Šliažas

16S
Džiugas Montvilas
Aurelijus Balnys

11B/1M
Monika Macytė
Dovydas Griška

20Ž
Rokas Kanapeckas
Justas Deveikis

18Ž
Aurimas Glinskis
Tautvydas Balčiūnas

21Ž
Saimonas Mikulėnas
Edvardas Pantelaitis

16T
Dovydas Kirna
Tautvydas Kirna

15T
Vytautas Pličas
Lukas Liubauskas
11G
Augustytė Simona
Odeta Ramonaitė
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Veiklos turinys
Mokinių tarybos naujo veiklos plano tikslinimas ir aptarimas.
Pagalba organizuojant Valstybės atkūrimo dieną.
Atlikti anketinį tyrimą „Ar laikaisi mokyklos vidaus taisyklių?“.
Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Mokinių tarybos veiklos aptarimas.
Naujų mokinių Tarybos narių priėmimas. Mokinių tarybos
pirmininko rinkimai. Mokinių tarybos mokinių susipažinimas ir
prisistatymas.
Pagalba organizuojant Tarptautinę mokytojų dienos šventę.
„Pyrago dienos“ akcija.
Kalėdinis mokyklos dienos puošimas.
Mokinių tarybos 2018 metų veiklos aptarimas.
Prisidėti prie kitų mokykloje organizuojamų tradicinių renginių.
Mokinių tarybos posėdžiai.

Įvykdymo data
2018 m. sausis
2018 m. vasaris
2018 m. kovas
2018 m. balandis
2018 m. gegužė
2018 m. rugsėjis
2018 m. rugsėjis
2018 m. lapkritis
2018 m. gruodis
2018 m. gruodis
Metų eigoje
Metų eigoje
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2018 M. ŠIAURĖS LIETUVOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO
VEIKLOS PLANAS
Sektorinio Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo
centro Joniškio žemės ūkio mokykloje tikslas – gerinti Šiaurės Lietuvos besimokančių asmenų
pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas dirbantiems žemės ūkyje ir profesijos mokytojams
kelti kvalifikaciją.
Uždaviniai:
➢ Teikti pirminio, tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo paslaugas jaunimui ir
suaugusiems;
➢ Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuoti žemės ūkio technologijų
seminarus ir mokymus profesijos mokytojams.

Veiklos kryptys:
➢ Organizuoti kitų profesinių mokyklų mokinių mokymą sektoriniame centre;
➢ Organizuoti profesinį orientavimą rajonų mokiniams;
➢ Vykdyti neformalų žemdirbių švietimą;
➢ Vykdyti tęstinį profesinį mokymą;
➢ Vykdyti profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimą.
Veiklos programos kryptys
Priemonės
1. Organizuoti kitų profesinių 1.1. Technikos priežiūros verslo darbuotojo
mokyklų mokinių mokymą
programos mokinių mokymai.
sektoriniame centre.
1.2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo
programos mokinių mokymai.

Laikas
vasaris, kovas

2. Organizuoti profesinį
orientavimą rajonų
mokiniams.

2.1. Joniškio rajono progimnazijų ir
gimnazijų mokinių lankymasis SPMC.
2.2. Šiaulių, Akmenės, Pakruojo rajonų
progimnazijų ir gimnazijų mokinių
lankymasis SPMC.

vasaris, kovas

3. Vykdyti neformalų
žemdirbių švietimą.

3.1. Naujausios augalininkystės
technologijos.
3.2. Naujausios gyvulininkystės
technologijos.

vasaris, kovas,
lapkritis, gruodis
kovas, lapkritis

balandis, gegužė,
rugsėjis, spalis

kovas, balandis
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Veiklos programos kryptys
4. Vykdyti tęstinį profesinį
mokymą.

5. Vykdyti profesijos
mokytojų technologinių
kompetencijų tobulinimą.

Priemonės
4.1. Mokymas pagal Traktorininko TR1,
TR2, SZ kategorijų traktorių vairuotojų
(traktorininkų) mokymo programas.
4.2. Mokymas pagal Ūkininkavimo
pradmenų mokymo programą.
4.3. Mokymas pagal Suvirintojo mokymo
programą.
5.1. Seminarai augalininkystės profesijos
mokytojams.
5.2. Seminarai gyvulininkystės profesijos
mokytojams.
5.3. Seminarai mechanizacijos profesijos
mokytojams.

Laikas
susikomplektavus
grupėms

vasaris – kovas
balandis – gegužė
spalis - lapkritis

____________________________
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2018 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
EIL.
NR.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

VEIKLA

6.

ATSAKINGI

PASTABOS/TOBU
LINTI-NOS
SRITYS

ORGANIZACINĖ VEIKLA
2 kartus per pusmetį VGK pirmininkė
Organizuoti VGK posėdžius.
L.Božidaj
1 kartą per mėnesį VGK pirmininkė
Organizuoti VGK pasitarimus teisės
L.Božidaj,
pažeidimų, mokyklos nelankymo,
socialinė
destruktyvaus elgesio klausimais.
pedagogė
2018 rugsėjo-spalio Socialinė
Sudaryti gimnazijos socialinį pasą
mėn.
pedagogė, grupių
vadovai
PREVENCINĖ VEIKLA
Supažindinti (priminti) visų grupių
2018 rugsėjo mėn. VGK pirmininkė,
mokinius su Mokymo sutarties
grupių vadovai
reikalavimais, Mokinio elgesio
taisyklėmis. Aktualizuoti klasės taisykles.
Supažindinti su įstatymais apie
2018 rugsėjo mėn. Grupių vadovai
pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje
vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių
įstatymų nesilaikymą.
Rinkti ir atnaujinti informaciją apie
2018 rugsėjo-spalio Socialinė
mokinius, turinčius ypatingų sveikatos
mėn,
pedagogė,
problemų, esančius rizikos grupėje,
tikslinimas visuomenės
globojamus, turinčius elgesio problemų ir nuolatos
sveikatos
pan.
priežiūros
specialistė;
psichologas,
grupių vadovai
Tradicinis Santarvės dienos minėjimas
2018 rugsėjo
Socialinė
pabaigoje - spalio pedagogė,
pradžioje.
neformaliojo
švietimo
organizatoriai.
Atlikti I kurso mokinių adaptacijos
tyrimą.

5.

PERIODIŠKUMA
S

2018 spalio mėn

Socialinė
pedagogė,
psichologas,
grupių vadovai, I
kurso kuratorius.
Organizuoti tradicinę „Pyragų dieną“ ,
2018 lapkričio mėn. VGK, grupių
siekiant paremti neturtingai gyvenančius
vadovai, socialinė
mokinius
pedagogė,
Neformaliojo
švietimo
organizatorė; MT
koordinatorius
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Tradicinis Tolerancijos dienos minėjimas. 2018 lapkritis
7.

8.

Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei 2018- gruodžio
AIDS dienai.
mėn.

9.

Patyčių prevencija grupių valandėlių ir
ugdymo proceso metu.

10.

Atlikti įvairius tyrimus mokyklai
aktualiais klausimais.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Organizuoti individualią pagalbą
mokyklos nelankantiems mokiniams.
Individualūs socialinio pedagogo
pokalbiai su mokiniais.
Organizuoti individualią pagalbą
mokiniams, turintiems emocinių
problemų. Individualios psichologo
konsultacijos.
Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant
daugiausiai be pateisinamos priežasties
praleidžiančius mokinius ir klasę bei
taikyti jiems poveikio priemones,
numatytas lankomumo tvarkos apraše.
Teikti informaciją prevenciniais
klausimais mokiniams, pedagogams,
tėvams.
Dalyvauti tėvų susirinkimuose, grupių
valandėlėse.
Konsultuoti mokinius bei jų tėvus
sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo
klausimais. Vesti pokalbius klasėse
sveikos gyvensenos ir asmens higienos
įgūdžių klausimais.

Nuolatos, pagal
planą
Esant poreikiui

2018 m. m.
pagal poreikį

2018 m. m.
pagal poreikį

Nuolat

VGK, dorinio
ugdymo mokytoja:
G.Kaikarienė,
grupių vadovai
VGK, grupių
vadovai, VSPS;
MT koordinatorius
Grupių vadovai,
dalykų/profesijų
mokytojai;
VGK
socialinė
pedagogė, VSPS,
psichologas
Socialinė
pedagogė,
psichologas
Psichologas

VGK, kursų
kuratoriai, grupių
vadovai

Nuolat, pagal
poreikį

VGK

Esant
poreikiui/pagal
planą
2018 m.

VGK
Visuomenės
sveikatos
specialistė

18.

Visus mokslo VGK pirmininkė,
Bendradarbiauti ir organizuoti
metus, pagal poreikį socialinė
susitikimus su suinteresuotomis
pedagogė,
institucijomis ir asmenimis.
socialiniai
partneriai
Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias
Nuolat
VGK
konsultacijas.

19.

Vykdyti mokytojų konsultavimą.

17.

20.

Organizuoti seminarus mokytojams
problemų sprendimo, darbo su
šiuolaikiniais paaugliai ypatumo
klausimais.

Nuolat

VGK

Pagal poreikį

VGK
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21.

1.

2.

3.
4.

Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų Visus mokslo metus VGK
ugdymosi poreikių mokinių ugdymo (-si)
rezultatus bei poreikius.
KRIZIŲ VALDYMAS
Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės Esant krizinei
valdymo planą.
situacijai
Parengti informaciją ir informuoti apie
Esant krizinei
krizę mokyklos
situacijai
bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos
savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją, teritorinį PK,
vaiko teisių apsaugos tarnybą.
Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes Esant krizinei
ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo situacijai
pagalba ir organizuoti jos teikimą.
Kelti kvalifikaciją krizės valdymo
Kartą per metus
klausimais.

VGK pirmininkė
L.Božidaj
Gimnazijos
direktorius Liudas
Jonaitis

VGK

VGK

Planas metų eigoje gali būti koreguojamas.
Komisijos
pirmininkė
Liudmila Božidaj

Planą parengė: VGK sekretorė, soc.pedagogė Vaida Gendvilaitė-Petrošienė.
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SITUACIJOS ANALIZĖ: 2017 metų rugsėjo mėnesio 15 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje mokėsi
272 mokiniai, ir 54 mokiniai nuotoliniu būdu. Iš viso: 326 mokiniai.
Neįskaitant nuotolinio mokymosi grupių, I kurse bei 1g klasėje - 90 mokinių, II-ame kurse bei 2g
klasėje 103 mokiniai bei 79 mokiniai III-iame kurse. Rugsėjo mėnesį mokykloje mokėsi 209 vaikinai
bei 63 merginos.
Analizuojant Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinius pagal socialinę situaciją šeimoje, rugsėjo
mėnesį mokykloje mokėsi 51 mokinys iš daugiavaikių šeimų (I-e kurse 16, II – 23 ir III kurse 12);
lyginant su praėjusiais mokslo metais daugiavaikių šeimų skaičius gerokai keliomis padaugėjo, nes
2016 m. rugsėjį 47 mokiniai buvo kilę iš daugiavaikių šeimų.
Mokinių, turinčių neįgalių šeimos narių skaičius šiek tiek sumažėjo: 2017 metų rugsėjo 15 d.
mokykloje buvo 22 mokiniai, (8%) kurių šeimos nariai turi negalia, 2016 m. turėjome 38 mokinius
(13%) iš šeimų, kuriuose yra negalią turinčių narių, o 2015 m. turėjome 43 (12%) šeimas su neįgaliais
nariais, 2014 m. tokių šeimų buvo 31 (8,46%).
Rugsėjo mėnesį mokykloje mokėsi 25 (9%) mokiniai iš šeimų, kur vienas tėvų/abu tėvai yra mirę (Ie kurse 9, II – 7 ir III kurse 9) iš jų 1 mokinė visiška našlaitė, praėjusiais mokslo metais tokių mokinių
buvo 35 (12%). Turinčių globėjus mokinių rugsėjo mėnesį buvo 21 (8%), iš jų 7 mokiniams skirta
laikinoji globa tėvų prašymu (LGTP). 2016 m. globojamų mokinių buvo 18, iš jų 6 (LGTP). Rugsėjo
1 dieną Joniškio žemės ūkio mokykloje mokėsi 2 mokiniai iš Mundrių šeimynos Linkuvoje, bei 2
mokiniai iš Šv.Antano Paduviečio parapijinių Pakruojo globos namų, po 1 mokinį iš Kuršėnų globos
namų, Linkuvos „Naminuko“, Gumuliausko šeimynos bei V.Ercupienės šeimynos.
2016 m. rugsėjo mėnesį mokykloje mokėsi 36 mokiniai iš nepilnų šeimų (I-e kurse 11, II – 15 ir III
kurse 10), kai praėjusiais metais tokių šeimų buvo 54, tačiau lyginant procentus, mokinių iš nepilnų
šeimų skaičius pakito mažai: 2017 m. - 13%, o 2016 metais tokių šeimų buvo 19%.
21-o mokinio (8 % mokyklos mokinių) tėvai dirba užsienyje (2016 metais tokių šeimų buvo 23), 72
mokinių (26%) vienas iš tėvų yra bedarbis, 17 mokinių (6%) abu tėvai neturi darbo. 2016 m. tokių
šeimų turėjome 84 mokinių( 30 % mokinių) vienas iš tėvų yra bedarbis bei 17 mokinių( 6 %) abu
tėvai buvo bedarbiai.
Pagal gyvenamą vietą Joniškio žemės ūkio mokiniai (neskaičiuojant nuotoliniu būdu besimokančių)
yra pasiskirstę tokiu būdu: miestuose gyvena 77 ( 28%) , 2016 m. - 73 mokiniai arba 26% ( 2015
metais: 73 - 20,56%), iš jų 9 mokiniai gyvena kitų rajonų miestuose. Kaimuose gyvena 195 (72%)
mokiniai, 2016 m. - 210 (74%) mokinių (lyginant su 2015 metais - 282 (79,4%)), iš jų 65 mokiniai
(23 %) į mokyklą atvažiuoja iš kitų rajonų kaimų.
Miestuose gyvenantys mokiniai pasiskirstę taip: 77 mokiniai gyvena Joniškio mieste, 2 Akmenėje, 1
Radviliškyje, 1 Pakruojyje, dar 2 mokiniai yra iš Kuršėnų, 1 iš Panevėžio.
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Rugsėjo mėnesį Joniškio žemės ūkio mokykloje mokėsi 130 mokiniai iš Joniškio rajono kaimų, 65 iš
kitų rajonų kaimų: 37 mokiniai iš Pakruojo rajono kaimų bei miestelių, 4 iš Akmenės raj., 6 iš
Radviliškio rajono, 16 mokinių gyvena Šiaulių rajone, 2 iš Rokiškio raj.
Mokykloje rugsėjo mėnesį mokėsi 3 mokiniai, turintys spec. poreikių (1 – I-ame kurse ir 2 mokiniai
II-e kurse).
Mokinių, įtrauktų į rizikos grupės šeimų sąrašus, rugsėjo mėnesį buvo 14: 4-i mokiniai iš 1g, 4 iš 2g;
5 - I kurso mokiniai bei 1 II kurso mokinys. 3 mokiniai buvo įtraukti į Šiaulių apygardos probacijos
tarnybos skyriaus Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje įskaitą.
Rugsėjo 15 d. 11 mokinių buvo skirtas nemokamas maitinimas; iš jų 7-iems mokiniams skirta 57 eur
parama mokinio reikmenims įsigyti, iš jų 2 priklauso RGŠ. Šiuo metu nemokamas maitinimas skirtas
12-iai mūsų mokyklos mokinių.
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2018 M. SPORTO KLUBO „ŽEMYNA“ VEIKLOS PLANAS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:

Dalyvauti, planuoti bei rengti įvairius sportinius renginius, varžybas.

Uždaviniai:
•

Ugdyti atsakomybę už savo pačių bei kitų sveikatą.

•

Populiarinti atskiras sporto šakas, mokinių tarpe.

•

Išmokti reguliuoti psichoemocinę būseną ištikus stresui.

•

Išsiugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.

•

Gebėti sąžiningai bendrauti, bendradarbiauti sportinėje veikloje, puoselėti
olimpines sporto vertybes.

•

Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

•

Ugdyti moksleivių fizines galias.

Sporto klubo „Žemyna“ renginių kalendorinis
PLANAS
2017/2018 m. m.
Eil.

Renginiai

Mėnuo

Atsakingi

1.

„BEACTIVE“ – Judrioji savaitė Joniškio
žemės ūkio mokykloje. „Misija–30
kilometrų“ – žygis dviračiais, skirtas
dienai be automobilio.

Rugsėjis

L. Budrienė
D. Kublickas

2.

Tarpgrupinės futbolo varžybos.

Rugsėjis – Spalis

D. Kublickas

3.

Pirmakursių linksmosios estafetės.

Spalis - Lapkritis

D. Kublickas

4.

Sparduko tarpgrupinės. Varžybos.

Spalis - Lapkritis

D. Kublickas

5.

Šaškių, šachmatų asmeninės varžybos.

Lapkritis

D. Kublickas

6.

Asmeninės stalo teniso pirmenybės.

Gruodis

D. Kublickas

7.

Šiaulių apskrities profesinių mokymo
įstaigų stalo teniso varžybos.

Gruodis

D. Kublickas

8.

Tinklinio tarpgrupinės pirmenybės.

Gruodis – Sausis

D. Kublickas

Nr.
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9.

Sausis

L. Budrienė

Sausis –Vasaris

D. Kublickas

Gruodis - Sausis

D. Kublickas

Vasaris – Kovas

D. Kublickas

Kovas

D. Kublickas

Kovas – Balandis

L. Budrienė

Kovas – Balandis

L. Budrienė

16. Pasaulinė Šokio diena.

Balandis

L. Budrienė

17. Krepšinio ir jėgos rekordų diena.

Balandis

D. Kublickas

Pasaulinė sniego diena

10. Tarpgrupinės vaikinų krepšinio
pirmenybės.
11. Joniškio rajono vyrų tinklinio
pirmenybės.
12. Šiaulių apskrities profesinių mokymo
įstaigų vaikinų krepšinio varžybos.
13. Šiaulių apskrities profesinių mokymo
įstaigų vaikinų tinklinio varžybos.
14. Lietuvos profesinių mokymo įstaigų
šokių konkursas „Griausmas 2018“.
15. „Šokio fiesta 2018“ Kaunas.

18. Rajoninis vaikinų ir merginų tinklinio
turnyras „Draugystės taurė 2018“.

Kovas – Balandis Gegužė

D. Kublickas

19. Rajoninis „PiterBasket“ turnyras.

Gegužė

D. Kublickas

20. Šiaulių apskrities profesinių mokymo
įstaigų vaikinų salės futbolo varžybos.

Gegužė

D. Kublickas

21. Sportas visiems „Palanga 2018“.

Gegužė

L. Budrienė

22. Turizmo ir sporto šventė.

Birželis

L. Budrienė
D. Kublickas
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2018 M. BENDRABUČIO AUKLĖTOJŲ VEIKLOS PLANAS
TIKSLAI
✓ Formuoti atsakomybės jausmą už savo elgesį.
✓ Ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jausmais ir savimi.
✓ Padėti mokiniams save pažinti, ugdyti savigarbą ir toleranciją.
✓ Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti bendrabučio renginiuose.
✓ Skatinti būti naudingais draugams, mokyklai ir jos bendruomenei.
✓ Ugdyti švaros ir tvarkingumo poreikį.
✓ Skatinti mokinius kritiškai, kūrybiškai ir pozityviai mąstyti.
✓ Padėti jiems vertinti savo gebėjimus ir galimybes.
✓ Mokyti pagarbos sau ir kitiems.
✓ Mokyti neprovokuoti kitų agresijos.
✓ Mokyti mokinius atsispirti nepageidaujamiems, kenksmingiems kitų reikalavimams.

Renginiai
Krepšinio varžybos „3 prieš 3“
Konkursas „Kepu kepu bulvę“
Užgavėnės šventė
Vakarėlis Šv. Valentino dienai
Konkursas „Tvarkingiausias kambarys“
Popietė skirta Šv. Velykomis
Trečiakursių palyda
Popietė „Šok, šok ir dainuok“
Vakaras skirtas Motinos dienai

Data
01 mėn.
01 mėn.
02 mėn.
02 mėn.
03 mėn.
03 mėn.
04 mėn.
04 mėn.
05 mėn.

Atsakingas
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė

Antrakursių palydos į egzaminus

05 mėn.

Diskusija „Mano antrieji namai“

05 mėn.

Atsiskaitymas su bendrabučiu

06 mėn.

Pirmakursio supažindinimas su bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėmis

09 mėn.

Renkama taryba. Laisvalaikio bendrabutyje aptarimas

09 mėn.

E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
R.
Valančiauskienė
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
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Vakarėlis „Mes kartu“
„Šukuosenų ir madų šou“
Atspėk melodiją
„Šauniausias bendrabučio vaikinas“

10 mėn.
10 mėn.
11 mėn.
11 mėn.

„Šauniausia bendrabučio mergina“

12 mėn.

Pabūkime kartu prie Kūčių stalo
„Kalėdų senelio šventinės nominacijos“

12 mėn.
12 mėn.

L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
E. Goštautienė
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
L. Michailova
E. Goštautienė
L. Michailova
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2018 M. BIBLIOTEKOS – INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS
Tikslas: kurti šiuolaikišką mokyklos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą, kuris
aktyviai dalyvauja ugdymo procese ir padeda mokyklos bendruomenei ugdyti viso gyvenimo
mokymosi įgūdžius.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti kryptingą bibliotekos fondo plėtrą.
2. Modernizuoti mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS.
3. Suteikti žinių apie bibliotekos-informacijos centro turimus informacinius išteklius, tobulinti
informacijos pateikimo formas ir kokybę.
4. Skatinti skaitymą, dalyvaujant skaitymo skatinimo akcijose, programose.
4. Bendradarbiaujant su pedagogais, ugdyti moksleivių socialinius, asmeninius, komunikacinius ir
informacinius gebėjimus.
5. Teikti pagalbą rengiant projektus, renginius, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
6. Prisidėti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimo.

Kontroliniai rodikliai 2018 m.:

Bibliotekos patalpų plotas: 171 kv.m.;
Dokumentų fondas: 26 717 fiz. vnt.;
Registruotų vartotojų skaičius: 323;
Apsilankymų skaičius: 4370 lankytojų per metus;
Dokumentų išduotis: 12368 fiz.vnt. (į namus – 2566, vietoje – 9802);
Prenumeruojami periodiniai leidiniai: 35 pavadinimai;
Konsultacijų skaičius: 403 per metus;
Darbo vietų skaičius vartotojams (įskaitant kompiuterizuotas darbo vietas): 26;
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Eil.Nr
I.

Užduotys
Skaitytojų aptarnavimas
1. Sudaryti sąlygas
mokiniams naudotis
biblioteka

2. Ugdyti mokinių
informacinį raštingumą

II.

Įgyvendinimo būdai ir formos

Data

1. Registruoti naujus bibliotekos
lankytojus, duomenis apie juos
įtraukti į sistemą MOBIS.
2. Perregistruoti bibliotekos
skaitytojus.
3. Raštu, žodžiu informuoti apie
bibliotekos fondų išteklius ir
naudojimąsi jais.
4. Išsiaiškinti skaitytojų poreikius.
5. Rekomenduoti knygas mėgstama
tematika.
6. Naudojant bibliotekos išteklius
padėti mokiniams, kurie rengiasi
konkursams, egzaminams,
šventėms.
7. Individualiai bendrauti su
lankytojais, pateikusiais konkrečias
užklausas.
8. Greitai, maloniai ir kokybiškai
aptarnauti lankytojus.
9. Užtikrinti darbinę rimtį
bibliotekoje.

2018 m. rugsėjis

1. Ugdyti mokinių informacinius
gebėjimus – ieškoti, rasti, kaupti,
analizuoti ir teisingai pateikti
informaciją bei jos šaltinius.
2. Konsultuoti dėl rašybos ir
skyrybos taisyklių, dokumentų ir
darbų rengimo nuostatų.
3. Mokyti naudotis informacinėmis
paieškos sistemomis, informuoti
apie internetinių svetainių
patikimumą ir teisingos
informacijos sklaidą, supažindinti
su mokiniams naudingomis
naujovėmis.

Nuolat

Bendradarbiavimas su
mokytojais ir darbuotojais
1. Bendra veikla siekti
1. Žodžiu ir raštu informuoti
ugdymo programų tikslų
mokytojus apie naujus metodinius,
įgyvendinimo
pedagoginius ir grožinius leidinius.
2. Aptarti spaudos ir vadovėlių
užsakymą.

2018 m. sausis
Nuolat

2018 m. spalis
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat
Gavus naują siuntą
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3. Mokyklos svetainėje ir
bibliotekoje pateikti informaciją
apie naujus leidinius.
4. Pasiūlyti visus turimus
skaitmeninius ir informacinius
išteklius ( Multimedia, informacinis
fondas, parodos, stendai ir pan.),
kurie reikalingi pamokų
bibliotekoje vedimui.
5. Padėti mokytojams ir
darbuotojams rengti literatūrinius,
teminius renginius, parodas,
konkursus, viktorinas, pranešimus
(surinkti informacinę medžiagą,
parengti stendą, parodą).
6. Analizuoti turimus metodinės,
dalykinės, profesinės, grožinės
literatūros fondus ir pildyti juos
atsižvelgiant į mokytojų
pageidavimus.
7. Dalyvauti darbuotojų
susirinkimuose.
III.

Nuolat

Pagal mokyklos
renginių planą

2018 m. I-IV ketvirtis

Pagal mokyklos
veiklos planą

Fondo tvarkymas ir
komplektavimas
1. Komplektavimas
2. Knygų ir dokumentų
tvarkymas

3. Prenumerata

1. Komplektuoti bibliotekos fondą
atsižvelgiant į ugdymo proceso
poreikius ir finansinius išteklius.
1.Inventorinti, klasifikuoti ir
įtraukti į elektroninį MOBIS
katalogą naujai gautas knygas.
3. Nurašyti susidėvėjusią,
neaktualią, neatitinkančią ugdymo
programų turinio literatūrą, sudaryti
nurašymo aktus.
4. Sutvarkyti suplyšusias ir
susidėvėjusias, bet dar reikalingas
ar neturinčias pakaitalo knygas.
5. Pildyti knygų fondo apskaitos
dokumentus.
1. Išsiaiškinti bendruomenės
poreikį periodinei spaudai,
specializuotai literatūrai.
2. Sekti naujausią informaciją,
susijusią su visuomenės
aktualijomis.
3. Užprenumeruoti periodinę
spaudą.
4. Tvarkyti laikraščių ir žurnalų
komplektus.

Nuolat
Gavus naują siuntą
2018 m. birželisrugpjūtis, lapkritisgruodis
2018 m. birželisrugpjūtis
Nuolat
2017-2018 m.m.
Nuolat
2018 m. gruodis
Nuolat
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IV.

Vadovėlių fondo
tvarkymas ir
komplektavimas
1. Vadovėlių užsakymas

2. Vadovėlių nurašymas

3. Vadovėlių tvarkymas ir
išdavimas

V.

VI.

Bibliotekos
modernizavimas
1. Gerinti sąlygas
bibliotekos lankytojams
naudotis informacijos
šaltiniais

Profesinės kvalifikacijos
kėlimas
1. Profesinis tobulinimasis

1. Informuoti mokytojus apie naujų
vadovėlių įsigijimo galimybes,
pateikti jų pasiūlymus.
2. Individualių konsultacijų metu
išsiaiškinti vadovėlių užsakymo
poreikį.
3. Vadovaujantis viešųjų pirkimų
sudarytu pirkimų grafiku užsakyti
bendrojo lavinimo ir profesinius
vadovėlius.
1. Nurašyti mokymo programų
nebeatitinkančius bei
susidėvėjusius vadovėlius.
2. Nurašyti per mokslo metus
pamestus ar sugadintus vadovėlius.
1.Vesti vadovėlių fondo apskaitą.
2. Vadovėlius kataloguoti
elektronine bibliotekų programa
MOBIS.
3. Mokytojams ir mokiniams
vadovėlius išduoti pagal poreikį.
4. Surinkti vadovėlius mokslo
metų pabaigoje.

2018 m. I-IV ketvirtis

1. Plėsti bibliotekos laisvalaikio
erdvę – loginiais, stalo žaidimais.
2. Skirti individualų dokumentų
grąžinimo terminą kiekvienam
lankytojui.
3. Sudaryti sąlygas rezervuoti
pageidaujamą leidinį.
4. Įdiegti naują programos MOBIS
versiją.
5. Siekti, kad dokumentų katalogas
būtų pasiekiamas mokyklos
INTRAneto tinkle.

Esant galimybei

Nuolat

2018 m. I-IV ketvirtis

2018 m. lieparugpjūtis
2018 m. lieparugpjūtis
Gavus naują siuntą
Gavus naują siuntą

2018 m. m.
2018 m. gegužėbirželis

Nuolat

Esant poreikiui
2018 m. I ketvirtis
2018 m. I ketvirtis

1. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų Esant galimybei
kvalifikacijos kėlimo kursuose,
seminaruose ir nuotoliniuose
mokymuose.
2. Bendradarbiauti su rajono viešąja Esant galimybei
biblioteka ir rajono bei respublikos
mokyklų bibliotekomis, dalyvauti
jų organizuojamuose renginiuose ir
mokymuose.
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VII.

Administracinis darbas
1. Bibliotekos valdymas

2. Apskaitos tvarkymas

3. Paslaugos

VIII.

3. Skaityti profesinius spaudinius.

Nuolat

1.Parengti metinį bibliotekos
veiklos planą.
2. Parengti metinę (mokslo metų)
ataskaitą.
3. Parengti 2019 metų lėšų
panaudojimo planą viešųjų pirkimų
specialistei.
4. Paruošti metinę statistinę
ataskaitą Nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai.
1. Registruoti bibliotekos
lankytojus, leidinių išdavimą,
interneto seansus.
2. Sutvarkyti sąskaitas už įsigytus
leidinius, duomenis suderinti su
buhalterija.
3. Vesti mokamų paslaugų –
dokumentų spausdinimo ir
kopijavimo – apskaitą.
4. Pildyti bibliotekos dienoraštį.
5. Pildyti bibliotekos fondo
bendrosios apskaitos knygą – sekti
dokumentų gavimą, nurašymą,
fondo judėjimą.
6. Pildyti skaitytojų pamestų ir
vietoj jų priimtų spaudinių
apskaitos knygą.
7. Sudaryti nurašymo sąrašus ir
aktus.
1. Patogus skaityklos darbo laikas.
2. Atsakymai į lankytojų pateiktas
užklausas.
3. Dokumentų kopijavimo
paslaugos.
4. Dokumentų spausdinimas iš
įvairių laikmenų.
5. Skenavimas.

2018 m. gruodis

1. Naujų leidinių parodos skyrelyje
,,Bibliotekos naujokės“
2. Knygų lentynos „Knygos
jaunimui“ pildymas ir
populiarinimas.
3. Rekomendacijų skyrelis ,,Siūlau
perskaityti...“

Gavus naują siuntą

2018 m. birželis
2018 m. gruodis

2018 m. sausis

Kasdien

2018 m. I-IV ketvirtis

Kasdien

Kasdien
2018 m. I-IV
ketvirčiai
2018 m. gegužė

2018 m. liepa,
rugpjūtis, spalis
Kasdien
Kasdien
Kasdien
Kasdien
Esant poreikiui

Edukacinė veikla
1. Vaizdiniai renginiai,
spaudinių parodos, akcijos

Nuolat
Gavus naują siuntą
Esant poreikiui
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4. Mokyklos floristų ir kitų mokinių
kūrybinių darbų eksponavimas ir
populiarinimas.
5. 135 Vinco Mykolaičio-Putino
gimimo metinės. (stendas)
6. Sausio 13 – Laisvės gynėjų
diena. (spaudinių paroda)
7. 75 Sigito Gedos gimimo metinės.
(stendas)
8. Šv. Valentino diena. (stendas)
9. Lietuvos valstybės atkūrimo 100metis. (spaudinių paroda, stendas)
10. 75 Bitės Vilimaitės gimimo
metinės. (stendas)
11. Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena. (stendas)
12. Knygnešio diena. (stendas)
13. Žemės diena. Pavasario
lygiadienis. Pasaulinė poezijos
diena. (stendas)
14. Pasaulinė vandens diena.
(stendas)
15. 150 Vydūno gimimo metinės.
(stendas)
16. Šv. Velykos.
17. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų
savaitė.
18. Motinos diena. (stendas)
19. Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena. (stendas)
20. Tarptautinė šeimos diena.
(stendas)
21. Tėvo diena. (stendas)
22. Rugsėjo 1-osios stendas.
23. Baltų vienybės diena. (stendas,
spaudinių paroda)
24. Tarptautinė mokytojų diena.
(stendas)
25. Konstitucijos diena.(stendas)
26. Tarptautinė tolerancijos diena.
(stendas)
27. Pasaulinė sveikinimosi diena
Pasaulis sveikinasi. (stendas)
28. Metų knygos rinkimai 2018.
29. Kiti sukakčių minėjimai pagal
Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos nurodytą sąrašą.
30. Kiti darbai ir renginiai.
IX.

Kraštotyrinis darbas
1. Duomenų apie
mokyklos veiklą, krašto

1. Kaupti publikacijų apie
mokyklos veiklą segtuvą „JŽŪM

2018 m. sausis

2018 m. vasaris

2018 m. kovas

2018 m. balandis
2018 m. gegužė

2018 m. birželis
2018 m. rugsėjis

2018 m. spalis

2018 m. lapkritis

2018 m. gruodis

Nuolat
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gyventojus, ūkį, buitį,
istoriją rinkimas

X.

XI.

Kiti darbai
1. Mokinių apklausa,
siekiant išsiaiškinti jų
santykį su biblioteka ir
skaitymo įpročius
2. Bibliotekos
informacijos sklaida

spaudoje“, straipsnius aprašyti
programoje ,,MOBIS“.
2. Pildyti knygų lentyną „Viskas
apie Joniškį“.
3. Pildyti knygų lentyną apie
Joniškio rajono rašytojus,
miestelius, amatininkus.
1. Parengti anketas pirmakursiams.
2. Mokinių anketavimas.
3. Rezultatų sisteminimas ir
analizavimas.
1.Rašyti straipsnius į rajoninę
spaudą ir žinutes apie bibliotekoje
ir mokykloje vykstančius renginius,
parodas ir kt.
2. Skelbti bibliotekos naujienas
mokyklos internetiniame
tinklapyje, skelbimų lentose ir
mokytojų kambaryje.
3. Administruoti mokyklos socialinį
tinklapį „Facebook“.

2018 m. rugsėjisspalis

3. Sistemos ,,MOBIS“
archyvavimas

1. Sukurti mėnesinį programos
,,MOBIS“ duomenų archyvą.

Kiekvieno mėnesio
pabaigoje

4. Prisidėti prie mokinių
pamokų lankomumo
gerinimo

1. Kontroliuoti mokinių lankymąsi
bibliotekoje pamokų metu.

Nuolat

5. Į planą neįtrauktų
parodų ir susitikimų
rengimas

1. Mokyklos renginių nuotraukų
eksponavimas.
2. Mokinių darbų parodų rengimas.
3. Susitikimai su mokyklos
svečiais.
4. Renginiai mokytojų ir darbuotojų
pageidavimu.

Nuolat

1.Knygų, laikinųjų dokumentų ir
periodinės spaudos tvarkymas,
perkėlimas į saugyklą.

Kartą per mėnesį

Nuolat

Nuolat
Nuolat

Nuolat
Nuolat
Nuolat

Ūkinė veikla
1. Tvarkos bibliotekoje
palaikymas

Bibliotekos vedėja

Dovilė Valuckienė
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2018 M. PSICHOLOGO – ASISTENTO VEIKLOS PLANAS
Psichologo veiklos tikslas- stiprinti ir gerinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą,
prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą,
reikalui esant padėti mokiniams atgauti dvasinę, darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai
bendradarbiaujant su jų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais). Esant būtinybei bendradarbiauti su
kitomis institucijomis (seniūnijų socialiniai darbuotojai it pan.) siekiant maksimalios vaiko
psichologinės gerovės.
Uždaviniai:
-

Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti;

-

Stiprinti mokytojų, tėvų, (įtėvių, globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais,
turinčiais psichologinių problemų;

-

Padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymosi (si) procese;

Veiklos sritys:
-

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio
būdų numatymas, darbas su mokiniu (ilgalaikis arba trumpalaikis) taikant psichologinio
konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais),
mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų teikimas,
konsultavimas;

-

Švietimas: mokinių tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

-

Prevencinės programos (Patyčių bei alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programa) įgyvendinimas;

-

Bendradarbiavimas su mokyklos specialistais;

-

Kvalifikacijos kėlimas.

Eil.

Priemonės

Data

Nr.

Atsiskaitymo

Pastabos

formos ir
pristatymo būdai

1.
1.1.

Konsultacinė veikla
Individualus konsultavimas, Pagal
bendravimas

bei

poreikį, Pokalbis,

emocinė visus metus.

parama, sprendžiant elgesio,

individualaus
žurnalo pildymas.
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mokymosi

ir

emocines

problemas.
1.2.

Individualus
globėjų,

tėvų

(įtėvių, Pagal

rūpintojų)

ir visus metus.

mokytojų

konsultavimas,

bendravimas

bei

parama

dėl

mokymosi,

poreikį, Pokalbis,
individualaus
žurnalo pildymas.

emocinė
moksleivio

elgesio

ar

emocinių problemų.
1.3.

1.4.

profesinio Pagal

Konsultacijos

poreikį, Pokalbis,

pasirengimo ir pasirinkimo visus metus.

individualaus

klausimais.

žurnalo pildymas.

Teikti

psichologinę

ir Pagal

poreikį, Pokalbis,

emocinę pagalbą mokiniams visus metus.

individualaus

turintiems

mokymosi

žurnalo pildymas.

sunkumų,

psichologinių

sunkumų ar susidūrus su
sunkiais

išgyvenimais/

netektimis.
1.5.

Trumpalaikės

konsultacijos Pagal

poreikį, Pokalbis,

su mokiniais, tėvais (įtėviais, visus metus.

individualaus

globėjais,

žurnalo pildymas.

rūpintojais)

ir

mokytojais.
1.6.

Ilgalaikės konsultacijos su Pagal

poreikį, Pokalbis,

mokiniais, tėvais (įtėviais, visus metus.

individualaus

globėjais,

žurnalo pildymas.

rūpintojais)

ir

mokytojais.
2.
2.1.

Tiriamoji veikla
I

k.

(naujų

adaptacijos tyrimas.

mokinių) 2018 m. rugsėjo- Klausimyno
spalio mėn.

sudarymas,

I

kurso

mokiniams.

duomenų rinkimas,
duomenų
apdorojimas,
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duomenų aprašymas
ir išvadų pateikimas.
2.2.

9

kl.

(naujų

mokinių) 2018 m. rugsėjo- Klausimyno

adaptacijos tyrimas.

spalio mėn.

sudarymas,

9

klasės

mokiniams.

duomenų rinkimas,
duomenų
apdorojimas,
duomenų aprašymas
ir išvadų pateikimas.
2.3.

Patyčių

mąsto

įvertinimas 2018

mokykloje.

m. Klausimyno

balandžio-

sudarymas,

gegužės mėn.

duomenų rinkimas,
duomenų
apdorojimas,
duomenų aprašymas
ir išvadų pateikimas.

2.4.

Tabako, alkoholio bei kitų 2018

m. Klausimyno

psichiką veikiančių medžiagų balandžio-

sudarymas,

įvertinimas mokykloje.

duomenų rinkimas,

gegužės mėn.

duomenų
apdorojimas,
duomenų aprašymas
ir išvadų pateikimas.
2.5.

Sociometrinis tyrimas (esant 2018 m. sausio- Klausimyno
gruodžio mėn.

poreikiui).

Esant poreikiui,
kuomet

klasės

duomenų rinkimas, vadovas

nori

sudarymas,
duomenų

išsiaiškinti

apdorojimas,

grupės

duomenų aprašymas sutelktumą.
ir išvadų pateikimas.
3.
3.1.

Šviečiamoji veikla
Klasės
„Stereotipai

valandėlės Pagal
ir

poreikį, Klasėje, dėstymo ir

išankstinės visus metus

diskusijos forma.

nuostatos“
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3.2.

Klasės valandėlės ugdymo Pagal
karjerai temomis.

3.3.

Klasės

visus metus.
valandėlės 2018

„Pasiruošimas

Klasės valandėlės „Konfliktai Pagal
Klasės

valandėlės

m. Klasėje, dėstymo ir 3

kurso

mokiniams.

poreikį, Klasėje, dėstymo ir

visus metus.

„Lyčių Pagal

vaidmenys bei skirtumai“.
3.6.

k. mokiniams.

mėn.

ir jų sprendimo būdai“.
3.5.

diskusijos forma.

darbo gegužės- birželio diskusijos forma.

pokalbiui“.
3.4.

poreikį, Klasėje, dėstymo ir 9 kl., 10 kl. ir 3

poreikį, Klasėje, dėstymo ir

visus metus.

Klasės valandėlės mokiniams Pagal

diskusijos forma.

diskusijos forma.

poreikį, Klasėje, dėstymo ir Temos

aktualia (laisvai pasirenkama) visus metus.

diskusijos forma.

pasirenkamos
grupių vadovų

tema.

bei

mokinių

iniciatyva.
4.

Prevencinė veikla. Švietimo
renginių temos 9- 10 kl.
mokiniams.

4.1

Patyčių

ir

smurto Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių

atpažinimas.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.2

Patyčių bei smurto rūšys.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.3

Tiesioginės ir netiesioginės Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
patyčios.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.4

Socialiai
bendravimas.

priimtinas Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.
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4.5

Socialinių
modeliavimas

situacijų Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
sprendžiant individualiai su diskusijos forma.

patyčių problemą.

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

4.6.

Kokiais būdais aš galiu save Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
išreikšti (laisvalaikis)?

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.7.

Mokausi dirbti komandoje.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.8.

Pykčio formos.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.9.

Į egzaminą einu drąsiai.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.10. Kaip

padėti

rūkančiam Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako

draugui?

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.11. Kiek

kainuoja

rūkymas? Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako

(integruota su matematika).

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.12. Ką slepia dūmai? (integruota Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
su biologija).

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.
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4.13. Netrukus

ir

pasireiškiančios

ilgainiui Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
rūkymo individualiai su diskusijos forma.

pasekmės.

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

4.14. Rūkymas

aplink

mus: Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako

socialinės situacijos analizė ir individualiai su diskusijos forma.
grupių vadovais.

aptarimas.

prevencinės
programos
dalis.

4.15. Alkoholio poveikis fizinei ir Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
psichinei sveikatai.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.16. Alkoholis ir trumpalaikės bei Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
ilgalaikės jo pasekmės.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.17. Alkoholis ir nepilnamečiai Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
pagal LR įstatymus.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.18. Mitai apie alkoholį.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

4.19. Alkoholis: koks bus tavo Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
sprendimas?

Kaip

derėtų individualiai su diskusijos forma.

elgtis?

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

4.20. Priklausomybės narkotinėms Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių
medžiagoms atsiradimas.

individualiai su diskusijos forma.

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.
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4.21. Psichiką

veikiančios Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių

medžiagos ir šeima.

individualiai su diskusijos forma.

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

4.22. Narkotinių

medžiagų Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių

poveikis
sistemoms

organizmo individualiai su diskusijos forma.
ir

organams grupių vadovais.

(integruota su biologija).

medžiagų
prevencinės
programos
dalis.

4.23. Kodėl žmonės renkasi vartoti Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių
psichotropines medžiagas?

individualiai su diskusijos forma.

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

5.

Prevencinė veikla. Švietimo
renginių temos I- III k.
mokiniams.

5.1.

Savikontrolė: būdas išvengti Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
patyčių ir smurto.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.2.

Patyčių bei smurto rūšys: Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
konfliktai bei jų sprendimo individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

būdai.

programos

grupių vadovais.

dalis.
5.3.

Patyčių bei smurto rūšys: Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
konfliktai bei jų sprendimo individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

būdai.

programos

grupių vadovais.

dalis.
5.4.

Pagalbos galimybės patyrus Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
smurtą ar patyčias.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.
41

5.6.

„Ką aš galiu padaryti, kad Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
mano

aplinkoje

patyčios

bei

sumažėtų individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

smurtinis grupių vadovais.

programos

elgesys?“
5.7.

Kultūringas

dalis.
elgesys/Etiketo Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių

pagrindai.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.8.

Išmokite valdyti egzaminų Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
stresą.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.9.

Viešas kalbėjimas – nereikia Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
bijoti.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.10. Būti auka; būti kankiniu?

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.11. Išankstinės
stereotipai.

nuostatos, Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Patyčių
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.12. Rūkymas ar sveikata – jūsų Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
teisė rinktis.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.13. Rūkymo aspektai.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.
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5.14. Rūkymo keliamas pavojus Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
sveikatai.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.15. Rūkymo

pasekmės Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako

(integruota su biologija).

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.16. Rūkymo

padarinių Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako

numatymas.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.17. Nenoriu

niekam

socialinių
sprendimas.

pakenkti: Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
situacijų individualiai su diskusijos forma.
grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

5.18. Apsisprendimas.

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Tabako
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.19. Alkoholis “veža“?

Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.20. Alkoholio vartojimas ir jo Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
pasekmės.

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.

5.21. Ką galime daryti, kaip derėtų Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Alkoholio
elgtis?

individualiai su diskusijos forma.

prevencinės

grupių vadovais.

programos
dalis.
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5.22. Sprendimų medis: pagalba Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių
asmeniui,

vartojančiam individualiai su diskusijos forma.

narkotines medžiagas.

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

5.23. Kaip tu galvoji? (požiūris į Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių
psichoaktyvių

medžiagų individualiai su diskusijos forma.

vartojimą).

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

5.24. Narkotikų pasiūla ir paklausa. Datos derinamos Klasėje, dėstymo ir Psichotropinių
individualiai su diskusijos forma.

medžiagų

grupių vadovais.

prevencinės
programos
dalis.

6.

Prevencinė
Prevencinės

veikla.
programos

metu vykstantys renginiai
(skirta visiems mokiniams).
6.1.

Pasaulinės

savižudybių 2018 m. rugsėjo Stendiniai

prevencijos dienos minėjimas mėn.

Supažindinama

pranešimai,

su savižudybių

lankstinukai

bei problema

bei

informacijos

apie pagalbos

ir

pagalbos galimybes sprendimo
būdais.

platinimas,
mokyklos erdvėse.
6.2.

Santarvės dienos minėjimas

2018 m. rugsėjo- Viešas
spalio mėn.

renginys, I kurso mokinių

mokyklos erdvėse.

integravimas

į

mokyklos
bendruomenę,
santarvės
priesaikos
pasirašymas.
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6.3.

Pyragų diena

6.4.

Tolerancijos diena

m. Pyragų pardavimas, Labdaringas
renginys skirtas
lapkričio mėn.
mokyklose erdvėse.
ugdyti socialinį
sąmoningumą.
2018
m. Tolerancijos dienos Tolerancijos,
2018

lapkričio mėn.

minėjimas rengiant pakantumo
stendinius

ugdymui.

pranešimus.
6.5.

Pasaulinė AIDS diena

2018.

gruodžio Grupių viktorina.

Ugdomas

mėn.

teigiamas,
tolerantiškas
požiūris

į

žmones,
sergančius
AIDS.
6.6.

Veiksmo savaitė be patyčių

2018 m. kovo Savaitės
mėn.

renginių Atkreipiamas
mokinių

ciklas.

dėmesys

į

smurto/patyčių
problemas.
6.7.

Pasaulinė diena be tabako

2018 m. gegužės Interaktyvūs

Formuojamas

mėn.

užsiėmimai

teigiamas

mokyklos erdvėse.

požiūris

į

nerūkymą,
sveiką
gyvenseną.
7.

Kita veikla

7.1.

Dalyvavimas
posėdžiuose.

7.2.

poreikį, Dalyvavimas

visus metus

Atvejų analizė (superviziniai Pagal
atvejai).

7.3.

VGK Pagal

posėdžiuose.

poreikį, Joniškio PPT.

visus metus

Dalyvavimas konferencijose, Pagal

poreikį, Įstaigoje, kuri vykdo

seminaruose ir kvalifikacijos visus metus

seminarą,

kėlimo kursuose.

konferenciją

ar
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kvalifikacijos
kėlimo kursus.
7.4.

Dalyvavimas „Emocija +“ Žiemos,
renginių cikle.

pavasario

Mokyklos
ir vykdant

rudens sesijos

erdvėse Renginys
vykdomas pagal

interaktyvius

metodines

užsiėmimus.

rekomendacijas.

Prevencinės programos įgyvendinimas:
-

Prevencinė programa įgyvendinama remiantis LR švietimo ir mokslo ministerijos bei
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro, metodinėmis rekomendacijomis;

-

Prevencinė programa vykdoma visus mokslo metus;

-

Prevencinė programa yra ilgalaikis procesas, kuris yra orientuotas į mokinių sąmoningumo
ugdymą ir gebėjimą reaguoti į patyčias bei atsispirti alkoholio, tabako ir psichoaktyvių
medžiagų vartojimui;

-

Mokiniai yra supažindinami su pagalbos galimybėmis, todėl esant individualiems atvejams į
juos reaguojama norint pasiekti optimaliausią rezultatą.
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2018 M. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Darbo
kryptys

Data

Turinys

Įgyvendinimo priemonės/Pastabos

Rezult
atai/To
bulinti
-nos
sritys

DARBAS SU UGDYTINIAIS IR JŲ GRUPĖMIS
Nemokamo mokinių
Sudaryti važinėjantiems mokiniams
sąrašų su maršrutais
geresnes sąlygas atvykti į mokyklą
sudarymas.
ir grįžti į namus.
Vykstančių į kitus
Nuolat tikslinti ir pildyti
miestus/rajonus
važinėjančių mokinių sąrašus,
važinėjimo
keistis informacija su Joniškio AP
koordinavimas.
bei savivaldybės švietimo ir sporto
Dokumentacijos,
skyriumi.
susijusios su
Viešai skelbti apie autobusų
pavėžėjimu,
maršrutus ir pavėžėjimo laikus.
tvarkymas, apskaita,
atsiskaitymas su
rajono AP vadovybe,
rajono savivaldybės
administracija.
Mokinių
2018Koordinuoti socialiai
Ruošti informaciją atsiskaitymui su
nemokamas 2019
remtinų mokinių
rajono socialinės paramos ir
maitinimas. m.m.
nemokamą maitinimą. sveikatos skyriumi, mokyklos
Bendradarbiauti su
buhalterija.
valgyklos
darbuotojomis bei
gimnazijų klasių
vadovėmis dėl
nemokamo maitinimo
įgyvendinimo.
Socialinės
2018 m. Prižiūrėti rizikos
Parengti informacinius raštus,
paramos
rugsėjo- grupės mokiniams
surinkti kvitus už įsigytas prekes
mokyklinė
spalio
skirtų mokyklinių
bei pateikti informaciją mokyklos
ms prekėms mėnesiai priemonių įsigijimą.
buhalterijai.
įsigyti
Ruošti informaciją
priežiūra.
atsiskaitymui su
rajono socialinės
paramos ir sveikatos
skyriumi, mokyklos
buhalterija.
Mokinių
Nuolat
Rengti prašymus
Rinkti bei nuolat prižiūrėti
apgyvendini
socialiai remtinų
socialinių pažymų galiojimą,
mo ir
mokinių atleidimui
informuoti mokinius bei
gyvenimo
nuo mokesčio už
bendrabučio valdytoją apie naujai
bendrabutyj
bendrabutį;
pateiktas bei baigiančias galioti
e klausimai.
Kartu su VSPS
formas;
vykdyti bendrabučio
Bendradarbiauti su bendrabučio
kambarių patikrą dėl
valdytoja/auklėtojomis siekiant
higienos, švaros,
stebėti ir spręsti atsirandančias
Mokinių pa
vėžėjimas

20182019
m.m.
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Rugsėjis
lapkritis
Sausisvasaris

5.

Mokyklos
socialinio
paso
sudarymas.

6.

Materialinės Pagal
paramos
poreikį
teikimas.

7.

Konsultacij
os su
mokiniais
sprendžiant
lankomumo
, drausmės,
elgesio
klausimus

Pagal
poreikį

8.

Lankymasis
šeimose

Pagal
poreikį

9.

Darbas su
socialinei
atskirčiai
priklausanči
ais
mokiniais,
jų
tėvais/globė
jais .

Nuolat

socialinių įgūdžių
ugdymo.
Organizuoti
prevencinius, mokinių
užimtumo renginius
bendrabučio
bendruomenei.
Grupių vadovų
anketavimas, renkant
informaciją,
numatytais socialiniais
klausimais apie visų
kursų ir grupių
mokinius.

bendrabutyje problemas.
Geriausiai 2016-2017 m.m.
kambarius besitvarkančių
mokinių rinkimai bei
apdovanojimai.

Rinkti prašymus ir
kitus dokumentus,
laikantis stipendijos ir
paramos skyrimo
nuostatų,
bendradarbiauti su
grupių vadovais
siekiant skirti
priklausančią
materialinę paramą.
Konsultuoti mokinius
dėl iškilusių sunkumų.

Siekti, kad esant galimybei
mokiniai gautu materialinę paramą
numatytą LR vyriausybės 2005 m.
rugpj. 10 d. nutarimu Nr. 876.

Socialinio paso duomenų
tikslinimas, apibendrinimas bei
pristatymas mokyklos
bendruomenei/pateikimas stende.
Sausio –vasario mėnesiais –
socialinio paso duomenų
atnaujinimas

Numatyti problemos sprendimo
etapus, juos aptarti, nusistatyti
pakartotinių susitikimų datas

DARBAS SU UGDYTINIŲ ŠEIMOMIS
Gavus informaciją iš
Sudaryti komandą žmonių
auklėtojų, mokytojų ar apsilankymui pagal iškilusios
bendrabučio
problemos pobūdį
valdytojos apsilankyti
mokinių namuose.
Lankomumo, elgesio
stebėjimas,
bendradarbiavimas su
grupių
vadovais/mokytojais,
Kylančių problemų
sprendimų paieška.

Bendradarbiavimas su specialistais,
institucijomis. Sąrašų parengimas,
tikslinimas, darbas su seniūnijų
soc.darbuotojais,
charakteristikų rašymas ir kt.
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10.

Prevencinis
pažintinis
vizitas į
Šiaulių TI
su įvairių
kursų
mokinių
grupe

Kovo
mėn

11.

„SAVAITĖ
BE
PATYČIŲ“

Kovo
mėnuo

12.

Pažintinis
vizitas į
Šiaulių
kūdikių
globos
namus.
Susitikimas
su AA
klubo
nariais.
Pasaulinės
nerūkymo
dienos
paminėjima
s.
Pasaulinės
savižudybių
prevencijos
dienos
minėjimas
Santarvės
diena.
Renginys
skirtas I
kurso
moksleivia
ms.

Kovo
mėn.

13.

14.

15.

16.

17.

PREVENCINIO DARBO ORGANIZAVIMAS
Supažindindinimas su Skatinti jaunimą nedaryti
bausmių vykdymo
teisėtvarkos pažeidimų.
sistema LR, Šiaulių TI Paruošti mini informacinį stendą
laikomų asmenų
apie pažintinį vizitą.
gyvenimo sąlygomis
ir įstaigos veikla,
išklausyti mini
paskaitos apie
nusikalstamų veikų
pasėkmes
Savaitės renginiai
Atkreiptas dėmesys į smurto,
vyks pagal atskirai
patyčių problemą.
sudarytą planą.
Draugiškumo skatinimas grupėse,
mokykloje.
Prevencinė priemonė
2017 m. balandžio mėnesį vykusi
apie nesaugių lytinių
išvyka buvo labai efektyvi, tad
santykių pasekmes,
reikia toliau tęsti bendradarbiavimą
atsakomybės ugdymą. su Šiaulių kūdikių namais.

Balandži
o mėn.

Tema „Alkoholio žala
mano gyvenimui“.

2017m. balandį mėnesį vykęs AA
vizitas-paskaita buvo efektyvi, tad
norima ją tęsti.

Gegužės
mėnuo

Akcija „Pasaulinei
dienai be tabako“
organizavimas;
Stendo ruošimas.

Įvairios šviečiamosios ir
mokomosios
informacijos rengimas ir viešinimas
stende.

Rugsėjo
2 savaitė

Atkreipti dėmesį į
didelį savižudybių
skaičių ir ieškoti
išeičių užkiršti tam
kelią.
Rugsėjo Santarvės,
pabaiga/s draugiškumo,
pa-lio
supratingumo
pradžia
skatinimas I kurso
mokinių tarpe,
pozityvių santykių su
kitais kūrimui ir
palaikymui.
Tolerancijos Lapkriči Renginys kuriuo
dienos
o 16 d.
skatinama atkreipti
minėjimas
visuomenės dėmesį į
skirtingų nuomonių,
skirtingų tautybių
žmonių, sergančiųjų ir
turinčių problemų
(alkoholio,

Mokyklos bibliotekoje parengiamas
stendas; bendradarbiaujama su
VSPS bei psichologu.
Santarvės priesaikų priėmimas ir
pasirašymas. Svečio kvietimas.

Mokiniai skatinami būti pakančiais
kitų religijų, rasių, įsitikinimų
žmonėms.
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18.

ŽIV/AIDS
minėjimo
diena.

narkomanijos)
toleranciją.
Gruodžio Protmūšis apie
mėn.
ŽIV/AIDS poveikį
žmogaus organizmui
bei apsisaugojimo
būdus.

19.

Grupės
valandėlių
rengimas
įvairiomis
temomis.

Nuolat/p
a
gal
poreikį

20.

Prevencinė
akcija
bendrabutyj
e su rajono
PK
pareigūnais.

Pagal
poreikį

21.

Prevencinės
programos
„Savas
Kelias“
įgyvendini
mas

Pagal
atskirą
planą

22.

23.

24.

Pagal turimas temas,
paskutinius įvykius ar
grupių vadovų
prašymus organizuoti
bei vesti grupių
valandėles.
Prevencinė priemonė
žalingų įpročių
mažinimui. Pagal
atskirą planą,
suderinus su Joniškio
PK.

Viktorina I kurso grupių
mokiniams.

Bendradarbiauti su visuomenės
sveikatos priežiūros specialiste,
neformaliojo švietimo
koordinatore, bibliotekos vedėja.

Geriausiai 2016-2017 m.m.
kambarius besitvarkančių mokinių
rinkimai bei apdovanojimai.

Nuo 2018 m. sausio
Pagal pateiktas metodikas vykdyti
mokykla turėtų
klasės valandėles, susitikimus,
prisijungti prie
paskaitas.
prevencinės
programos
įgyvendinimo.
BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
Darbas su
Nuolat
Socialinės
Kitų specialistų intervencija
grupių
ugdomosios
įveikiant krizes, suteikiant
vadovais ir
konsultacijos su
veiksmingą pagalbą mokiniams ir
dalykų
moksleiviais, jų
mokytojams.
mokytojais,
tėvais/globėjais,
mokyklos
mokytojais, įvairiais
administraci
mokymosi, patyčių,
ja.
adaptacijos,
bendravimo,
mokyklos lankomumo
ir kitais klausimais.
Vaiko
Esant
Spęsti iškilusius
Rinkti informaciją apie kylančias
gerovės
poreikiui klausimus, problemas ilgalaikes problemas;
komisijos
ar situacijas, kai
Organizuoti VGK posėdžius
veikla.
reikalinga gilesnė
Surinkti bei teikti turimą
situacijos analizė.
informaciją iškilusiai problemai
spręsti.
Tyrimai/ank Pagal
Pirmakursių
Bendradarbiauti su specialistais,
etavimas
poreikį
adaptacijos tyrimas.
grupių vadovais.
Anketavimas,
duomenų
apdorojimas. Analizė
ir aptarimas.
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25.

Bendradarbi Esant
avimas tarp poreikiui
institucijų

26.

Kvalifikacij
os kėlimas.

Keitimasis informacija Kilus problemai, ar gavus prašymą
su VTAT, Seniūnijų
patikslinti ar pateikti informaciją
soc. darbuotojais,
institucijų atstovams.
Probacijos tarnybos
skyriumi,
Nepilnamečių reikalų
pareigūnais, sveikatos
įstaigų specialistais ir
kt
.

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIS IR ASMENINIS TOBULĖJIMAS
Nuolat
Seminarų,
Gilinti savo žinias socialinėje,
konferencijų,
pedagoginėje, psichologinėje
susitikimų lankymas.
srityse. Ugdyti savo kompetencijas.
Kaupti gerąją patirtį ir dalintis ja su
kolegomis.

Paruošė socialinė pedagogė
Vaida Gendvilaitė-Petrošienė
2017- 12-20
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2018 M. MOKYKLOS NEFORMALAUS ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS
BENDROJI DALIS
Programos paskirtis
Neformalusis švietimas – labai svarbi mokinių užimtumo sritis, kurios paskirtis - suteikti
galimybes atsiskleisti mokinių gabumams, leisti pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas
pamokų metu. Šia kryptinga ir tikslinga veikla padedama tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius, skatinama tapti aktyviais visuomenės nariais. Tai veikla, padedanti jauniems
žmonėms integruotis į darbo rinką, stiprinanti moksleivio savarankiškumą, kūrybiškumą,
iniciatyvumą, pilietiškumą, lavinanti vaizduotę, komunikabilumą (bendravimą ir bendradarbiavimą).
Šia veikla, plėtojant jauno žmogaus asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama
ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas ir aktyviai
dalyvauti visuomenės gyvenime, integruotis į jį. Ši veikla atlieka ir prevencines funkcijas socialiai
žalingų įpročių atžvilgiu: nusikalstamos veiklos, priklausomybių nuo narkotinių medžiagų ir kt.
Neformaliojo švietimo programoje dalyvaujantys moksleiviai rezultatų pasiekia savo
iniciatyvumo, aktyvumo ir savanoriško dalyvavimo įvairioje veikloje dėka. Viso to siekiama skiriant
laiko asmeninio patyrimo įvardijimui ir suvokimui, individualių poreikių realizavimui.
Programa priklauso nuo moksleivių veiklos prioritetų, kuriuos nustatant turi būti patenkintas
moksleivių smalsumas, noras tobulėti, lavintis.
Programos tikslas
Neformaliojo švietimo veiklos programos tikslas – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių
asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir
saviraiškos poreikius, ugdymą orientuojant į praktinių įgūdžių lavinimą bei kryptingą asmenybės
tobulinimą, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti savo interesus, saviraiškos poreikius,
skatinant aktyvų dalyvavimą mokyklos, savo bendruomenės bei visuomenės gyvenime, padedant
atsikratyti visuomenėje nusistovėjusių stereotipų, mokant kūrybiškai pažvelgti į iškilusias problemas
ir jų sprendimą, žadinant ir puoselėjant kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius,
gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudarant galimybes imtis iniciatyvos ir atsakomybės.
Programos uždaviniai
-

Įgyvendinti programą remiantis neformaliojo ugdymo principais: savanoriškumu,
savarankiškumu, savivalda;
Skatinti jauną moksleivį įsitraukti į įvairią ir įdomią, jam priimtiną, poreikius ir galimybes
atitinkančią veiklą, skatinančią jo asmenybės vystymąsi;
skatinti pačiam atrasti ir užimti savo vietą grupėje, bendruomenėje ir sparčiai besikeičiančiame
pasaulyje;
stiprinti mokinio savivertę, suteikiant galimybę prisidėti prie turiningos, išliekamąją vertę
turinčios veiklos įgyvendinimo, prisiimant asmeninę ir kolektyvinę atsakomybę;
sudaryti sąlygas saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime,
dalyvaujant įvairiose respublikos fondų ir valstybinių institucijų remiamose programose,
individualiuose ir grupiniuose projektuose, skatinant veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su
bendraamžiais ir suaugusiaisiais, kartu plėtojant emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;
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-

skatinti jaunų žmonių sąmoningumą, sudarant galimybę įvairiai ir įdomiai praleisti laisvalaikį,
pasirinkti kokybiškas ir vertingas pramogas, veiklą, užsiėmimus pagal asmeninį poreikį;
ugdyti pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, skatinti
demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
ugdyti atsakingus, atvirus Europai ir pasauliui piliečius, gebančius kritiškai mąstyti, rinktis ir
orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
per papildomo ugdymo veiklą vykdyti specialių poreikių asmenų integraciją į visuomenę;
padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių
kompetencijų.
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RENGINIŲ PLANAS 2018 M.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Renginio pavadinimas
Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
Dainų ir poezijos popietė, skirta Valentino dienai.
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas.
Mokyklos meno kolektyvų pasirodymas ir nominacijų teikimas
padėkos koncerte ,,Ačiū 2017“
Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Savaitė be patyčių
Atvirų durų dienos
Žemės dienos minėjimas
Trečiakursių palydėtuvės į praktiką
Juokas – dalykas rimtas (susitikimas su dailininku karikatūristu)
Kultūros diena (išvykos, muziejų lankymas)
Pavasarinė sodinukų mugė „Jurginių kermošius 2017“
Nerūkymo diena
Tarptautinė diena be dietų ,,Maistas – tai vaistas“
Paskutinio skambučio šventė – antrakursių palydos į egzaminus
Turizmo ir sporto šventė
Diplomų įteikimo šventė
Mokslo ir žinių dienos minėjimas
Mokyklos mokinių neformaliojo švietimo poreikių analizė
Raštingiausio pirmakursio rinkimai
Tradicinė Šiaurės Lietuvos paroda-mugė „AgroJoniškis 2018“
Santarvės dienos minėjimas
Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas
Pirmakursių krikštynos
,,Helovino“ minėjimas
Pyragų diena
Tolerancijos dienos minėjimas
Pasaulinės kovos su AIDS dienos minėjimas
Mokyklos puošimas didžiausioms metų šventėms
Kalėdinių instaliacijų konkursas
Advento popietė mokiniams ir mokytojams

Data
Sausis
Vasaris
Vasaris
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas- gegužė
Kovas
Kovas
Balandis
Balandis
Balandis
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Birželis
Birželis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Spalis
Spalis
Spalis
Lapkritis
Lapkritis
Gruodis
Gruodis
Gruodis
Gruodis

Pagal galimybes dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose,
projektuose bei kituose renginiuose.
Parengė neformaliojo švietimo organizatoriai
Lina Budrienė
Dalius Kublickas
Nijolė Vaičiulytė - Mykolaitienė
2017 – 12 – 23
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2018 M. MOKINIŲ PROFESINIO INFORMAVIMO IR ORIENTAVIMO VEIKLOS
PLANAS
BENDROJI DALIS
Programos paskirtis
Mokinių profesinio informavimo ir orientavimo veiklos paskirtis – apibrėžti profesinio
informavimo ir orientavimo turinį, mokinių kompetencijas, nuostatas, gebėjimus, žinias bei
supratimą, reikalingą savo karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į
asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.
Planuojami rezultatai: išlaikyti ne mažesnį kitais mokslo metais įstojusių pirmakursių skaičių
(ne mažiau 130 mokinių); II gimnazinės klasės mokiniai motyvuotai pasirinks sau tinkančias
profesinio mokymo programas; III kurso mokiniai 100 proc. gaus asmenines konsultacijas ir
sėkmingai taps aktyvūs darbo rinkos nariais (įgis reikalingas karjeros planavimo kompetencijas).
Programos tikslas
Profesinį informavimą ir orientavimą orientuoti į praktinių įgūdžių lavinimą bei kryptingą
asmenybės tobulinimą, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis karjeros kompetencijas,
būtinas sėkmingui mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš
mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai.
Programos uždaviniai
Siekiama, kad mokiniai:
•
•
•
•

Pažintų karjerai svarbias asmenines savybes, kritiškai vertintų savo socialinę aplinką ir
suprastų socialinių vaidmenų įvairovę;
Rastų ir efektyviai naudotų karjerai svarbią informaciją;
Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros
sprendimus;
Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
Siekiama, kad mokykloje būtų:

•
•
•

kaupiama, sisteminama ir pateikiama su karjeros planavimu susijusi medžiaga internetiniame
puslapyje;
skatinama mokinius aktyviau dalyvauti savo karjeros planavimo ir įgyvendinimo veikloje dar
besimokant joje;
paruošta patraukli reklaminė medžiaga apie galimybę čia mokytis.
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Eil
Nr

Veiklos turinys

Data

Atsakingi

Tikslo įgyvendinimo
kriterijai

1.

Vykdomos išvykos į Joniškio, Pakruojo,
Akmenės, Šiaulių rajonų mokyklas.

Sausio – kovo
mėn.

Darbo grupė

2.

Dalyvavimas karjeros dienose kitose
mokyklose, Studijos 2018 ir panašiuose
renginiuose.
Pirmininkavimas
Joniškio
rajono
Ugdymo
karjerai
koordinatorių
metodiniui būreliui.
Pagal galimybes dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose, mokymuose.
Nuolatinis naujos informacijos apie
karjerą internete papildymas.
Bendradarbiavimas su I ir II kurso grupių
vadovais (vedamos grupių valandėlės
pagal poreikį).
Priimti norinčius susipažinti su mokykla
ir technologijų mokymo centru, mokymo
programomis
Joniškio,
Pakruojo,
Šiaulių, Akmenės rajono mokinius.
Dalyvauti mokinių tėvų visuotiniame
susirinkime.
Jaunimo darbo centro specialistės III
kurso mokiniams vestos karjeros
planavimo pamokos.
Atvirų durų dienos mokykloje:
Pakruojo, Joniškio, Šiaulių rajono
dešimtokams
ir
M.
Slančiausko
progimnazijos aštuntokams.
Pristatyti mokyklą, veiklą, mokymosi
galimybes Joniškio darbo biržoje
stovintiems jauniems žmonėms.
Organizuoti mobilių stendų nuvežimą į
kitas mokyklas, savivaldybes, darbo
biržas, kitas įstaigas.
Agitacinių
skelbimų,
straipsnių
parengimas ir derinimas Pakruojo,
Šiaulių, Akmenės, Joniškio r. spaudoje.
Paruošta ataskaita apie 2018 m.
absolventų
įsidarbinimą,
tolesnį
mokymąsi.

Sausio – kovo
mėn.

Darbo grupė

Patrauklus JŽŪM pristatymas
Joniškio, Pakruojo, Akmenės,
Šiaulių rajonų mokykloms.
Patrauklus JŽŪM pristatymas
Joniškio, Pakruojo, Akmenės,
Šiaulių ir kt. rajonų mokykloms.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sausio –
birželio mėn.
Sausis gruodis
Sausis gruodis
Sausis gruodis
Sausis gruodis

V. Baltaragytė Suaktyvinta

Joniškio rajono
ugdymo karjeros koordinatorių
veikla.

V. Baltaragytė Įgytos, patobulintos mokytojo
V. Baltaragytė

profesinės kompetencijos.
Naujos informacijos pateikimas.

V. Baltaragytė Sudaryti

sąlygas mokiniams
ugdyti(s) karjeros kompetencijas.

Darbo grupė

Patrauklus JŽŪM pristatymas
Joniškio, Pakruojo, Akmenės,
Šiaulių rajonų mokykloms.

Vasaris

V. Baltaragytė Pagal

Vasaris kovas

V. Baltaragytė

Vasaris kovas

Darbo grupė

poreikį
aktyvus
dalyvavimas susirinkime.
Pravestos pamokos apie karjeros
planavimą, savęs pažinimąm
Jaunimo darbo centro veiklą
Aktyvus JŽŪM pristatymas
Joniškio, Pakruojo, Akmenės,
Šiaulių
rajonų
mokyklų
dešimtokams ir aštuntokams.

Balandis

V. Baltaragytė Pristatyta

Birželisrugpjūtis

V. Baltaragytė JŽŪM

Birželisrugpjūtis

V. Baltaragytė Pateikta

Rugsėjis

Parengta
ir
mokyklos
Grupių
bendruomenei
pristatyta
vadovai
apie
JŽŪM
V. Baltaragytė informacija

aktuali
bedarbiui jaunimui.

informacijos sklaida
tikslinėms asmenų grupėms.

informacija
grupei.

lengvai
prieinama
tikslinei asmenų

absolventų įsidarbinimą, tolesnį
mokymąsi.
Pateikta
lengvai
prieinama
informacija tikslinei asmenų
grupei.
Pateikta
lengvai
prieinama
informacija tikslinei asmenų
grupei.

15.

Reklaminių,
agitacinių
parengimas ir derinimas.

lankstukų

Lapkritis

V. Baltaragytė

16.

Reklaminių, agitacinių kalendoriukų ir
sieninių kalendorių parengimas ir
derinimas.
Užpildyti Lietuvių mokinių neformaliojo
švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus
siųstą klausimyną.

Lapkritis

V. Baltaragytė

Gruodis

V. Baltaragytė Užpildytas

17.

medžiaga

klausimynas apie
profesinio orientavimo paslaugų
teikimą profesinio mokymo
įstaigose.
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2018 M. BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
Tikslas: formuoti pedagogų vertybines nuostatas, darnaus vystymosi idėjas siekiant profesinės
kompetencijos augimo, švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
Uždaviniai:
1. Skatinti glaudesnį bendrojo ugdymo mokytojų, socialinio pedagogo ir psichologo
bendradarbiavimą siekiant geresnių ugdymo rezultatų.
2.Gilintis į ugdymo turinio perteikimo naujoves mokant skirtingos motyvacijos ir gebėjimų
mokinius.
3.Dalintis gerąja pedagogine patirtimi su savo ir kitų mokyklų pedagogais.
Eil. Veiklos pobūdis
Atlikimo laikas
Atsakingas asmuo
Nr.
1.
Diferencijuotos ir individualizuotos
2018m. sausis
Bendrojo ugdymo dalykų
užduotys gabiesiems mokiniams:
mokytojai.
rengimas, panaudojimo galimybė per
pamokas, mokinio kaip mokytojo
pagalbininko ruošimas.
2.
Mokinių pagrindinio ugdymo
2018m. vasaris
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
sėkmingumas ir jų pasiekimų analizė.
R.Valančius, V.Petrošienė
3.
Pedagoginių problemų sprendimo
2018m. kovas
Bendrojo ugdymo dalykų
būdai ir darbo metodika.
mokytojai, D.Beinoras,
V.Petrošienė, N.Vaičiulytė Mykolaitienė
4.
Ugdymo turinio įgyvendinimo
2018m. balandis
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
sėkmingumas, gerosios patirties
bendrojo ugdymo dalykų
sklaida.
mokytojai
5.
Išvyka į profesinę mokyklą/profesinio 2018m. gegužė
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
rengimo centrą.
R.Valančius, L.Božidaj,
S.Dauparas
6.
Bendrojo ugdymo mokytojų
2018 m. birželis
Bendrojo ugdymo dalykų
metodinės veiklos ataskaitų ruošimas.
mokytojai
7.
Mokytojų savišvieta.
2018m. liepa
Pagal asmeninius poreikius.
8.
Mokytojų savišvieta.
2018m. rugpjūtis
Pagal asmeninius poreikius.
9.
Mokytojų metodinės veiklos ataskaitų 2018m. rugsėjis
N.Vaičiulytė - Mykolaitienė
analizė ir poreikių prioritetai.
10.
Konferencija. ,,Lietuva – agrarinės
2018m. spalis
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
kultūros kraštas: praeities paveldas ir
S.Dauparas, E.Ivanova
dabartis“.
11.
Mokinių, turinčių mokymosi
2018m. lapkritis
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
sunkumų, ugdymas: gerosios patirties
R.Valančius, D.Beinoras
sklaida (kitos mokyklos patirtis).
12.
2018m. metodinės veiklos aptarimas ir 2018m. gruodis
N.Vaičiulytė - Mykolaitienė
2019m. veiklos planavimas.
Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės vadovė

N.Vaičiulytė - Mykolaitienė
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2018 M. PROFESIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
Tikslas: formuoti pedagogų vertybines nuostatas, darnaus vystymosi idėjas siekiant profesinės
kompetencijos augimo, švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
Uždaviniai:
1. Tobulinti pamokos kokybę ir švietimo pagalbą mokiniams;
2. Aktyvinti mokytojų bendradarbiavimą, inicijuoti ir vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą
2.Gilintis į ugdymo turinio perteikimo naujoves mokant skirtingos motyvacijos ir gebėjimų
mokinius.
3. Organizuoti dalinimąsi gerąja patirtimi su mokyklomis partnerėmis;
Eil. Veiklos pobūdis
Atlikimo laikas
Atsakingas asmuo
Nr.
1.
Diferencijuotos ir individualizuotos
2018m. sausis
Bendrojo ugdymo dalykų ir
užduotys gabiesiems mokiniams:
profesijos mokytojai.
rengimas, panaudojimo galimybė per
pamokas, mokinio kaip mokytojo
pagalbininko ruošimas.
2.
Modulinio mokymo problemos ir
2018m. vasaris
Profesijos mokytojai,
sprendimo būdai
B. Juknienė,
S. Dauparas
3.
Pedagoginių problemų sprendimo
2018m. kovas
Mokytojai, D.Beinoras,
būdai ir darbo metodika.
V.Petrošienė, B. Juknienė,
N.Vaičiulytė – Mykolaitienė,
4.
Grįžusių iš seminarų mokytojų
2018m. balandis
B. Juknienė, profesijos
gerosios patirties sklaida.
mokytojai
5.
Išvyka į profesinę mokyklą/profesinio 2018m. gegužė
B. Juknienė, N.Vaičiulytė –
rengimo centrą.
Mykolaitienė,
, L.Božidaj, S.Dauparas
6.
Profesijos mokytojų metodinės veiklos 2018 m. birželis
Profesijos mokytojai
ataskaitų ruošimas.
7.
Mokytojų metodinės veiklos ataskaitų 2018m. rugsėjis
B. Juknienė, N.Vaičiulytė –
analizė ir poreikių prioritetai.
Mykolaitienė
8.

9.

10.

Konferencija. ,,Lietuva – agrarinės
kultūros kraštas: praeities paveldas ir
dabartis“.
Mokinių, turinčių mokymosi
sunkumų, ugdymas: gerosios patirties
sklaida (kitos mokyklos patirtis).
2018m. metodinės veiklos aptarimas ir
2019m. veiklos planavimas.

2018m. spalis

2018m. lapkritis

2018m. gruodis

B. Juknienė, N.Vaičiulytė –
Mykolaitienė,
S.Dauparas, E.Ivanova
B. Juknienė, N.Vaičiulytė –
Mykolaitienė, , S. Dauparas,
D.Beinoras
B. Juknienė
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2018 M. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLOS PLANAS

1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas:
1. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo;
2. Racionaliai panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skiriamas lėšas.
2. Uždaviniai:
1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
2. Tobulinti pedagogines psichologines kompetencijas;
3. Skatinti, kad mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir
gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje;
4. Plėtoti bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą ;
5. Vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą.

3. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai
Eil.
Nr.

Data

3.

4.

5.

Lektoriai,
atsakingi
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Božidaj
B. Juknienė
B. Juknienė
Kviestas lektorius

Visus
metus

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimasdalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
seminaruose

Vasario
mėn.

Seminaras mokytojams

Birželio
mėn.

Ataskaita apie mokytojų dalyvavimą
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose už
2017/2018 m.m.

B. Juknienė

Rugsėjo
mėn.
Lapkričio
mėn.

Kvalifikacijos kėlimo poreikių tyrimas

B. Juknienė

Seminaras mokytojams

B. Juknienė
Joniškio švietimo
centras
Kviesti lektoriai

1.

2.

Užsiėmimo, seminaro tema

59

4. Priemonės tikslams pasiekti:
Uždaviniai

Priemonės

Atsakingi
Vykdymo
Sėkmės
vykdytojai
data
kriterijai
Tikslas – Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.
.
1. Informuoti mokytojus 1.1. Informacija
Direktroriaus
Per metus
Švietimo idėjų
apie kvalifikacijos
apie
pavaduotoja
sklaida,
tobulinimo renginius
kvalifikacijos
ugdymui
naujovių
tobulinimo
B. Juknienė
taikymas savo
renginius rajone,
darbe,
respublikoje,
aukštesnė
skelbimas
ugdymo
kokybė
2. Analizuoti ir tirti
2.1. Mokytojų
B. Juknienė
Rugsėjo mėn
Kryptingas,
mokytojų kvalifikacijos apklausa dėl
sistemingas ir
tobulinimo poreikius
kvalifikacijos
mokytojų
tobulinimo
poreikius
poreikių
tenkinantis
kvalifikacijos
tobulinimas
2.2. Dalykinės
Dalykų
Visą
Seminaro
informacijos
mokytojai
laikotarpį
vertinimas,
sklaida
metodinėse
dalykinės
grįžus iš
grupėse
informacijos
seminaro.
sklaida
Seminaro
refleksija
3. Tobulinti
3.1. Partnerystės Administracija, Kartą per
Mokyklos
pedagogines
ryšių plėtimas
metodinių
metus
bendruomenės
psichologines
grupių
sutelkimas
kompetencijas
pirmininkai
išvažiuojamųjų
seminarų,
mokymų metu
3.2.
Administracija, Visą
Dalykinių
Dalyvavimas
metodinių
laikotarpį
kompetencijų
kvalifikacijos
grupių
tobulinimas
renginiuose
pirmininkai
pagal dėstomus
dalykus,
atliekamas
veiklas
Seminarai
Administracija, Per metus
Dalykinių
mokytojams
B. Juknienė
kompetencijų
tobulinimas
2.3. Pagalbos
Administracija, Visą
Savalaikė ir
mokytojams,
metodinių
laikotarpį
sisteminga
turintiems
grupių
pagalba
nedidelę
pirmininkai
mokytojams
pedagoginę
Tikslas – Racionaliai panaudoti kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas
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4. Vesti mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo apskaitą

4.1.Kvalifikacijai Vyr.
skirtų lėšų
finansininkė
panaudojimo
apskaita

Per metus

4.2.Kvalifikaciją
tobulinusių
mokytojų
apskaitos
vedimas

Per metus

B. Juknienė

Skaidrus
kvalifikacijai
skirtų
lėšų
panaudojimas
Žinomi
statistiniai
duomenys apie
kvalifikaciją
tobulinusius
mokytojus

5. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės sritys
1. Sistemingas veiklų planavimas - gerų ugdymo (-si) rezultatų garantas.
2. Inovatyvių mokymo priemonių paieška.
3. Edukacinių aplinkų kūrimas.
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2018 M. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS
I. PRIEŽIŪROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Pedagoginės veiklos priežiūros tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų veiklą,
neformaliojo švietimo mokytojų ir mokinių veiklą, siekiant Mokyklos strateginio plano, Ugdymo
plano, metinių veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Pedagoginės veiklos priežiūros uždaviniai:
nustatyti, ar mokiniams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti mokymo
programose numatytas kompetencijas;
teikti pagalbą pedagogams, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą
reglamentuojantys dokumentai;
teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo, vertinti jų veiklą;
kaupti medžiagą mokytojų darbo vertinimui jiems atestuojantis.
Pedagoginės veiklos priežiūros principai: profesionalumas, objektyvumas,
visapusiškumas, humaniškumas.
II. PRIEŽIŪROS OBJEKTAI
1. Ugdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimas.
3. Mokytojų kokybinė sudėtis, jų kvalifikacijos tobulinimas, atestacija.
4. Mokymo apskaitos dokumentų, dienynų pildymas.
5. Tvarkaraščiai.
6. Metodinio darbo organizavimas.
7. Mokymo(si) išteklių turėjimas, naudojimas, jų būklė, mikroklimatas.
8. Mokinių lankomumas, pažangumas.
9. Prevencinio darbo, neformaliojo švietimo organizavimas, renginiai.
10. Priemonių mokinių sveikatos gerinimui įgyvendinimas.
11. Išsilavinimo dokumentų išdavimas, apskaita.
12. Mokinių popamokinė veikla.
13. Bendrojo ugdymo dalykų teminių planų įgyvendinimas.
14. Mokinių pasiekimų vertinimas.
15. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas.
16. Mokslo metų veiklos programos įgyvendinimas.
Pedagoginės veiklos priežiūra organizuojama: pagal pedagoginės veiklos priežiūros
planą metams;
Pedagoginės veiklos priežiūros planą derina:
direktoriaus pavaduotojas ugdymui – su direktoriumi; socialinis pedagogas, metodinės
tarybos pirmininkas – su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; metodinių grupių pirmininkai – su
direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
Priežiūra vykdoma:
stebint pamoką (per mokslo metus stebimos dvi kiekvieno mokytojo pamokos),
analizuojant dokumentus; vykdant apklausas, tyrimus; vedant pokalbius.
Pedagoginės veiklos priežiūros metu sukaupta informacija naudojama ugdymo procesui
tobulinti, ugdymo kokybei gerinti, mokytojų ir vadovų atestacijai, rengiant mokytojų atestacijos trijų
metų perspektyvinę programą, darbuotojams, mokiniams skatinti arba drausminti.
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Priemonės pavadinimas

Vykdymo
Atsakingi
terminas
asmenys
1
2
3
Vykdyti mokyklos veiklos ir pedagoginę stebėsena:
1 Mokytojų, ketinančių įgyti
2018–12
Liudmila
kvalifikacinę kategoriją,
Božidaj
praktinės veiklos stebėjimas ir
Saulius
aptarimas.
Dauparas
2. Mokytojų ir pagalbos
2018-11
Liudmila
mokytojų specialistų praktinės
Božidaj
veiklos, siekiant kiekvieno
mokinio pažangos, stebėjimas.
3. Pedagogų veiklos ir
2018-01
Robertas
kvalifikacijos tobulinimo
Valančius
savianalizė.
Saulius
Dauparas
4. Neformaliojo ugdymo
2018užsiėmimų, stebėjimas
10,02,05
5. Regimasis mokytojų tarybos
2018-03
Liudmila
posėdžiui „Kaip sekasi stebėti ir
Božidaj
fiksuoti kiekvieno mokinio
pažangą, siekiant laiku
diagnozuoti jo ugdymosi
problemas ir suteikti tinkamą
švietimo pagalbą“:
Nustatyti dokumentų pildymo ir tvarkymo kokybę:
1Grupių e. dienyno pildymo
nuolat
Robertas
kontrolė
Valančius
Saulius
Dauparas
2. Neformaliojo ugdymo e.
nuolat
Robertas
dienyno pildymo kontrolė
Valančius

Laukiamas
rezultatas
4

Atsiskaitymo
forma
5

Mokytojams
suteikiama
kvalifikacinė
kategorija

Atestacinės
komisijos
posėdyje.

Tobulės mokytojų
kompetencija.

Aptariama
individualiai

Tobulės mokytojų
kompetencija.
Bus aptarta mokinių
individualios
pažangos tvarka, jos
privalumas ir
trūkumai.

Aptariama
individualiai.
Mokytojų
tarybos
posėdyje

Pagal reikalavimus
pildomas dienynas.

Individualiai
su mokytojais

Pagal reikalavimus
pildomi dienynai.

Individualiai
su mokytojais

3. Dalykų ilgalaikių teminių
planų kokybė

2018-09

Kokybiški dalykų
ilgalaikiai detalieji
planai.

Metodinėse
grupėse

4. Grupės vadovų planų kokybė

2018-09

5. Neformaliojo ugdymo
programų kokybė

2018-09

Kokybiški grupės
vadovų planai
Kokybiškos
neformaliojo
ugdymo programos.
Pagerės specialistų
teikiama pagalba
mokiniams.

Metodinėse
grupėse
Metodinėse
grupėse

Liudmila
Božidaj
Saulius
Dauparas
Liudmila
Božidaj
Robertas
Valančius

6. Soc. pedagogo ir kitų
specialistų dokumentų ir veiklos
analizė

Liudmila
Božidaj

7. Mokyklos lankymo prevencija Nuolat

Robertas
Valančius

Pagerės mokinių
lankomumas ir
ugdymo kokybė.

Mokytojų
tarybos
posėdyje
Vaiko
gerovės
komisijoje
Kiekvieną
pirmadienį
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per vadovų
pasitarimą
Patikrinti mokinių įgytas kompetencijas
1. Organizuoti bandomuosius
2018-03
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimus iš lietuvių k. ir
matematikos
bei nustatyti mokinių anglų,
rusų, kalbos lygį.

Robertas
Valančius

Organizuoti mokinių, tėvų ir mokytojų apklausas ir tyrimus:
1. Mokinių mokymosi
2018-12
Robertas
pasiekimų ir lankomumo analizė 2018-02
Valančius
2018-05
2. Mokinių saviraiškos poreikių
tenkinimas (apklausa)

2018-04

Liudmila
Božidaj
Saulius
Dauparas

Mokinių žinios
atitinka standartų
reikalavimus.
Išsiaiškinti spragas
žiniose ir padėti
mokiniams jas
likviduoti.

Metodinėje
grupėje

Išaiškės kiekybiniai
ir kokybiniai
mokinių mokymosi
pasiekimai ir
pokyčiai.
Paaiškės mokinių ir
mokytojų poreikiai.

Mokytojų
tarybos
posėdyje
Mokytojų
tarybos
posėdyje
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2018 M. GRUPIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
Tikslas:
Stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių, siekti nuolatinio grupių vadovų kompetencijos
augimo, ugdymo proceso veiksmingumo.
Uždaviniai:
1. Gilintis į auklėtinių ugdymosi ir veiklos problemas, siekiant užtikrinti gerą pamokų
lankomumą;
2. Ieškoti galimybių palankios mokiniui socialinės aplinkos sudarymui;
3. Padėti auklėtiniams teisingai įsivertinti bei siekti aukštesnių mokymosi rezultatų;
4. Dalytis gerąja pedagogine patirtimi su savo ir kitų mokyklų tos pačios srities pedagogais;
5. Skatinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą gerinant udgymo proceso kokybę.
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pobūdis

Atlikimo data

2017 mokslo metų grupių vadovų
metodinės grupės veiklos ataskaita.
Organizaciniai ypatumai gerinantys
mokinių tėvų susirinkimą.
Grupių vadovų ir pedagoginės pagalbos
specialistų bendradarbiavimas: funkcijos,
tarpusavio ryšiai.

2018-01

I.Grigencienė

2018-02

I.Grigencienė

2018-03

Pamokų lankomumo gerinimas, poveikio
priemonių taikymas.
Grupių vadovų bendravimo ir
bendradarbiavimo su tėvais formos ir
galimybės. Anketavimas. Analizė.

2018-04

I.Grigencienė
psichologas
D.Beinoras, soc.ped.
V. GendvilaitėPetrošienė
I.Grigencienė,
Gr. Vadovai.
I.Grigencienė

6.

Švietimo gairės naujiems mokslo
metams. Pirmakursių adaptacija.
Socialinio paso sudarymas. Grupių
vadovų, psichologo, soc. pedagogo
bendrų tikslų numatymas.

2018-09

I.Grigencienė,
psichologas
D.Beinoras, V.
GendvilaitėPetrošienė

7.

Grupių vadovų ir bendrabučio auklėtojų
sąveika ir bendradarbiavimas.

2018-10

8.

Gerosios patirties sklaida( lankytų
seminarų aptarimas)

2018-11

I.Grigencienė
Bendrabučio
auklėtojos.
I.Grigencienė ir
grupių vadovai

9.

Metodinės grupės veiklos įvertinimas ir
sekančių mokslo metų metodinės grupės
veiklos planavimas.

2018-12

2.
3.

4.
5.

Grupių vadovų metodinės grupės vadovė

2018-05

Atsakingas asmuo

I. Grigencienė ir
grupių vadovai
I. Grigencienė
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2018 M. PRAKTINIO MOKYMO VADOVO VEIKLOS PLANAS
Praktinio mokymo vadovo tikslas – organizuoti profesinį mokymą mokykloje, kad mokiniai įgytų
kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikiams.
Uždaviniai:
➢ Sistemiškai įgyvendinti kokybės užtikrinimo veiklas;
➢ Modernizuoti praktinio mokymo bazę;
➢ Vykdyti aktyvų bendradarbiavimą su darbdaviais.

Veiklos kryptys:
➢ Profesinio mokymo organizavimas;
➢ Profesinio mokymo materialinė bazė;
➢ Moksleivių profesinis orientavimas;
➢ Ryšiai su visuomene.

Veiklos
programos
Uždaviniai
kryptys
1. Profesinio
1.1 Profesinio
mokymo
mokymo planų ir
organizavimas programų vykdymo
analizė

1.2 Profesinio
mokymo vykdymo
kokybės gerinimas

1.3 Asmens įgytų
kompetencijų
vertinimo
organizavimas ir
vykdymas

Priemonės
1.1.1 Profesijos mokytojų metinio
krūvio paskirstymas
1.1.2 Profesijos mokytojų dėstomų
dalykų metinių programų ir teminių
planų suderinimas
1.1.3 Profesinio mokymo apskaitos
kontrolė (dienynų pildymas ir įrašai
juose)
1.2.1 Užsiėmimų stebėjimas ir
analizė (apdailininkų (statybininkų);
dekoratyvinio apželdinimo;
apskaitininkų-kasininkų;
mechanizacijos; gyvulininkystės;
agronomijos)
1.2.3 Baigiamosios praktikos pas
darbdavį organizavimas ir kontrolės
analizė
1.3.1 Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo tvarkaraščių derinimas su
rūmais.
1.3.2 Patalpų paruošimas ir
aprūpinimas medžiagomis
1.3.3 Asmens įgytų kompetencijų
vertinimo rezultatų analizė

Laikas
2018 m.
rugpjūtis
rugsėjo 1-10
kiekvieną mėn.

lapkritis-kovas

2018 m.
balandis, birželis
2018 m. sausisgegužė
gegužė-birželis
birželis
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Veiklos
programos
kryptys
2. Profesinio
mokymo
materialinė
bazė

3. Moksleivių
profesinis
orientavimas

4. Ryšiai su
visuomene

Uždaviniai
2.1 Esamos
situacijos analizė ir
būdai būklei gerinti

3.1 Esamų ir
numatomų
profesinio mokymo
programų
pristatymas
3.2 Profesinio
mokymo bazės
pristatymas regiono
moksleiviams
4.1 Ryšių su
socialiniais
partneriais gerinimas

4.2 Dalyvavimas
profesinio
meistriškumo
konkursuose

4.3 Mokyklos
pristatymas parodose

Priemonės

Laikas

2.1.1 Aptarnavimo dalykų mokymas
2.1.2 Augalininkystės dalykų
mokymas
2.1.3 Gyvulininkystės dalykų
mokymas
2.1.4 Statybos dalykų mokymas
2.1.5 Mechanizacijos dalykų
mokymas
2.1 6 Ekonomikos, apskaitos,
informacinių technologijų dalykų
mokymas
2.1.7 Virėjų mokymas
3.1.1 Vykdomų profesinio mokymo
programų atnaujinimas
3.1.2 Licencijos papildymas
naujomis profesinio mokymo
programomis
3.2.1 Mokyklos internetinis puslapis
3.2.2 Išvykos į mokyklas
3.2.3 Kitų mokyklų moksleivių
supažindinimas su mokykla
organizuojant atvirų durų dienas
4.1.1 Darbo rinkos tyrimai
4.1.2 Ryšiai su pramonės, prekybos
ir amatų rūmais
4.1.3 Ryšiai su žemės ūkio rūmais
4.1.4 Ryšiai su rajono žemdirbių
savivalda
4.1 5 Darbdavių paieškos
baigiamosios praktikos atlikimui ir
sutarčių pasirašymo organizavimas
4.1 6 Darbdavių dalyvavimo
profesinio mokymo programų
įgyvendinime aktyvinimas.
4.2.1 Specialybių konkursai
mokykloje
4.2.2 Nacionalinis arimo konkursas
mokykloje
4.2.3 Respublikiniai konkursai
4.2.4 Tarptautiniai konkursai

rugsėjis-spalis
sausis

4.3.3 Tradicinės mokyklos parodos

rugsėjis-balandis

spalis
vasaris
lapkritis
kovas

sausis-rugpjūtis
rugsėjis-spalis
sausis

nuolat
sausis-kovas
vasaris-balandis
visus metus
nuolat
nuolat
nuolat
balandis, birželis

nuolat

sausis-gegužė,
spalis, lapkritis
spalis
pagal tvarkaraštį
pagal tvarkaraštį

____________________________
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2018 M. JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS
IR MOKYMO MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMO PROGRAMA
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Reikalingos lėšos Eur
Remonto darbai
Baldai, įranga

Darbų pavadinimas
Bendrabutis
II aukšto ir dviejų laiptinių kapitalinis remontas
III aukštas, baldų įsigijimas
Sporto salė
Naujos grindų dangos įrengimas, durų keitimas
Aktų salės, sporto salės ir galerijos durų keitimas
Koridoriaus į persirengimo kambarius ir sporto salę
grindų dangos ir lubų atnaujinimas
Mokyklos fojė, rūbinės, galerijos lubų dažymas ir naujų
šviestuvų pakabinimas
Kabinetų Nr. 308 ir Nr. 309 remontas
Kabineto Nr. 308 baldų įsigijimas
Kabineto Nr. 310 remontas
Kabinetų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 kapitalinis remontas
Mokomosios virtuvės įrengimas
Kavos aparato ir indų įsigijimas mokomajam barui
Mokyklos pėsčiųjų takų, jų apšvietimo, vandens
kanalizacijos, kelių ir aikštelių sutvarkymas
Valgykla
Virtuvės ir pagalbinių patalpų remontas (grindys, sienos)
Virtuvės įrangos atnaujinimas
Lauko teniso aikštelės atnaujinimas
Sporto stadiono investicinio projekto parengimas
Dalinis mokyklos teritorijos apšvietimas
Mokyklos mokomojo sodo ir tvoros atnaujinimas
Priešgaisrinio tvenkinio atnaujinimas ir aptvėrimas
Kompiuterinės įrangos kabinetuose ir mokytojams
atnaujinimas
Garso aparatūros aktų salėje atnaujinimas
Bibliotekos fondų papildymas grožine mokomąja
literatūra
Virtualios mokymo aplinkos mokymo proceso
EDMODO įsigijimas
Tinklinio užtvaro tarp sporto aikštelės ir gatvės
įrengimas
Poilsio baldų mokytojų kambaryje atnaujinimas
Elektroninio skambučio įrengimas mokomajame
korpuse ir technologijų mokymo centre
Pamokų tvarkaraščio monitoriaus įrengimas mokytojų
kambaryje
Prie statybininkų mokymo centro užtverti aikštelę ir įdėti
vartus
Automobilių aikštelės prie mokyklos apšvietimo
sumontavimas

Iš viso:

91 000,00
16 000,00
15 000,00
2 600,00
1 100,00
2 300,00
1 900,00
500,00
3 000,00
60 000,00

3 500,00
1 000,00

2 500,00
10 000,00

7 000,00
5 000,00
1 000,00
3 500,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
6 000,00
2 000,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
1 500,00
800,00
1 000,00
450,00

228 650,00

28 000,00
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