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TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2019 M.
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Veiklos turinys

Data

Posėdžiai
Dėl 1-8,10 kl. mokinių mokymosi pasiekimų
analizės, dalykų mokytojų konsultacijų naudos
pasiekimams gerinti, lankomumo, elgesio, tėvų ir
mokyklos bendradarbiavimo siekiant geresnių
mokymosi rezultatų. Dėl minimalios priežiūros
priemonių taikymo 8 kl. mokiniui.
Dėl individualios pažangos fiksavimo visų dalykų
pamokose, mokinių skatinimo ir motyvavimo
(pasinaudojant elektroniniu dienynu,
susirinkimuose bei pokalbiuose su tėvais).
Dėl MMMK projekto mokymo strategijų
panaudojimo klasės auklėtojo darbe ir pamokose
(klasių auklėtojų ir dalykų mokytojų pasisakymai).
Dėl 5 kl. mokinių adaptacijos: sėkmės ir
problemos.

Vasaris

1.4.
1.5.

Dėl SB, KK biudžeto, 2019 m. finansinės situacijos.
Dėl strateginio plano rengimo (plano įsivertinimo,
jo įgyvendinimo ataskaitos, prioritetų 2019-2021
m., savitumo, strateginių tikslų, uždavinių).

2.
2.1.

Dėl 1-3 klasių mokinių pažangos, lankomumo
analizė ir kėlimo į aukštesnę klasę. Dėl pradinio
ugdymo programos baigimo, 4 klasės mokinių
pasiekimų, pažangos ir lankomumo analizės, 1-4 kl.
mokinių elgesio. Dėl pradinių klasių mokinių ir
tėvų siūlymo skatinti.
Dėl klasės ir mokyklos mikroklimato tyrimo išvadų,
klasės kultūros „auginimo“. Dėl pedagogų etikos
kodekso principų laikymosi dirbant su mokiniais,
bendraujant su tėvais, vertinant mokinių
pasiekimus, elgesį.
Dėl 5-8, 10 klasės mokinių pasiekimų, pažangos,
lankomumo analizė, kėlimas į aukštesnę klasę ir 8
kl. mokinių Pagrindinio ugdymo pirmosios ir
antrosios pakopos programų baigimo bei kėlimo į
aukštesnę klasę. Dėl 5-8, 10 kl. mokinių elgesio,
socialinės pilietinės veiklos atlikimo.

2.2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Dėl 5-8, 10 kl. mokinių, mokytojų ir tėvų siūlymo
skatinti.
Dėl netradicinių pamokų (integruotos, kitoje
aplinkoje vedamos pamokos, IKT panaudojimas,
MMMK metodikos taikymas ir kt.), situacijos
analizė.
Dėl 2018-2019 m.m. ugdymo plano įgyvendinimo

Atsakingi

Direktorius,
Klasių auklėtojai
Socialinis pedagogas

Direktorius, klasių
auklėtojai, visų dalykų
mokytojai

Direktorius, 5 kl.
auklėtoja Lina
Raudienė
Direktorius
Direktorius,
Darbo grupė
Birželis, 1
sav.

Direktorius, pradinių
kl. mokytojai

Socialinė pedagogė
Rima Jurevičiutė

Birželis,
3 sav.

Direktorius, klasių
auklėtojai,
matematikos, lietuvių
k. ir literatūros, anglų
k. mokytojai
Direktorius, klasių
auklėtojai
Metodinėje grupėje
aptarta, išvados
pristatomos mokytojų
tarybai
Direktorius,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

įsivertinimo ataskaitos, ugdymo plano projekto
2019-2020 m.m.
Dėl 2018-2019 m.m. ugdymo proceso
organizavimo sėkmių ir problemų, 2019-2020 m.m.
ugdymo proceso tobulinimo prioritetų, atsižvelgiant
į NMPP 2,4,6,8 kl. rezultatus, standartizuotų testų
rezultatų panaudojimo mokinių pasiekimams
gerinti.
Dėl švietimo politikos naujovių, pasikeitusių teisės
aktų (šalies, rajono, mokyklos), reglamentuojančių
mokytojų etatinio darbo apmokėjimą, darbo
organizavimą, mokyklos veiklą.
Dėl ugdymo plano ir jo priedų (Mokymosi
pasiekimų gerinimo plano, socialinės pilietinės
veiklos atlikimo, integruotų pamokų, IKT
naudojimo pamokose, netradicinėje aplinkoje
vedamų pamokų grafiko 2019-2020 m.m. ir kt.)
aptarimo.
Dėl mokyklos socialinio paso pristatymo, pagalbos
poreikio šeimai aptarimo.
Dėl mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų bei
vadovų darbo krūvio ir atsakomybės už veiklos
sritis paskirstymo 2019-2020 m.m.

darbo grupė
Rugpjūtis,
4 sav.

Direktorius,
Dalykų mokytojai

Direktorius

Direktorius
Darbo grupė

Soc. pedagogė
R.Jurevičiutė
Direktorius

Birželio 4
sav.,
rugpjūčio 4
sav.
Lapkritis
Direktorius,
Metodinės grupės
pirmininkas

Dėl mokyklos veiklos ugdymo proceso planavimo
tobulinimo (ilgalaikiai, klasių auklėtojų, pamokos,
mokyklos veiklos planai, individualizuotų ir
pritaikytų programų rengimo).
APTARTA mokytojų tarybos 2019-02-05 posėdyje Nr. 1
PRITARTA
Mokyklos tarybos 2019-03-19 posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolo Nr. 2
5.

