Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos
2019 metų veiklos plano 4 priedas
TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS IR METODINĖS PAGALBOS PLANAS 2019 m.
Tikslas:
Stebėti, analizuoti ir vertinti pedagogų, mokinių veiklą, siekiant mokyklos strateginio plano, ugdymo plano, metinių veiklos uždavinių
įgyvendinimo.
Uždaviniai:
1. Įvertinti ir įsivertinti vaiko individualios pasiekimų pažangos stebėjimo ir fiksavimo būdų efektyvumą mokymosi kokybei;
2. Įvertinti pedagogų metodinę, pedagoginę, dalykinę kompetenciją, aptariant tobulintinas sritis;
3. Teikti metodinę pagalbą pedagogams.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas
Individualios vaiko pasiekimų pažangos
stebėjimas ir fiksavimas, efektyvumas įgalinant
mokinį siekti geresnių mokymosi rezultatų.
(Pamokų stebėjimas, pokalbis su mokiniais ir
mokytojais)
Mokinių mokymosi mokytis strategijų
taikymas ir mokymosi mokytis kompetencijų
ugdymas.
(Pamokų stebėjimas, pokalbis su dalykų
mokytojais, mokiniais).
Bendradarbiavimu grįstos darbo su tėvais
formos, tėvų įtraukimas į klasės ir mokyklos
veiklą.
Mokyklos veiklos įsivertinimo už 2018 m.
aptarimas.

Vykdymo
terminas
Kovas gegužė

Atsakingi

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Direktorius
Dalykų mokytojai

Įvertinama individuali pagalba
Parengtas pranešimas
mokiniui, numatomos tobulintinos mokytojų tarybos
sritys ir priemonės
posėdžiui birželio
mėn.

Visus
metus

Direktorius
Dalykų mokytojai

Visus
metus

Direktorius Klasių
auklėtojai

Iki 2019
m.
balandžio
30 d.

Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė

Motyvuojamas mokinys lavinti
mokymosi mokytis gebėjimus,
taikant mąstymo žemėlapius,
įpročių ugdymosi metodus.
Parengta pamokų, taikant MMMK
strategijas, vedimo metodika
Įtraukiami tėvai bendradarbiauti
sprendžiant mokyklos, klasės
klausimus
Išanalizuojami mokyklos
privalumai, numatomos
tobulintinos sritys

Metodinės grupės
susirinkimas birželio
mėn.

Mokytojų tarybos
posėdyje gruodžio
mėn.
Mokytojų ir mokyklos
tarybos posėdžiuose
birželio mėn.

5.

E. dienyno pildymo priežiūra.

6.

SUP turintiems mokiniams programų
pritaikymas pagal mokymosi galias, individuali
švietimo pagalba (pritaikytų ir individualizuotų
programų aptarimas, pamokų stebėjimas,
pokalbis su mokytojais).
Mokyklos nelankymo prevencija (elgesio ir
emocijų sutrikimų turintys mokiniai).

7.

8.

9.

Standartizuotų testų rezultatų aptarimas,
mokymo(si) gerinimo priemonių plano
aptarimas 2,4,6,8 kl.
Mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo
analizė.

Kartą per
mėnesį
2019-01
2019-09

Direktorius,
administratorius
Direktorius,
socialinis
pedagogas,
logopedas

Pagal reikalavimus pildomas
dienynas.
Kokybiškai paruoštos
individualizuotos ir pritaikytos
programos.

Individualiai su
mokytojais
Vaiko gerovės
komisijoje

Nuolat

Klasių auklėtojai
Socialinis
pedgogas
Direktorius,
Metodinė grupė

Pagerės mokinių lankomumas ir
ugdymo kokybė.

Kiekvieną pirmadienį
per mokytojų
pasitarimą
Aptarta mokytojų
tarybos posėdyje
birželio mėn.
Mokytojų tarybos
posėdyje kartą per
pusmetį
Mokytojų tarybos
posėdyje gegužės
mėn.
Individualūs
pokalbiai,
Metodinėje grupėje
Aptarta su pradinių
klasių mokytojais ir 5
klasėje dėstančiais
matematiką, lietuvių
k. mokytojais)

Birželis,
spalis
2019-02
2019-06

Klasių auklėtojai

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas
2019-05
Direktorius
(apklausa, informacija bus panaudota rengiant
ugdymo planą).
11.
Darbo su tėvais sistemos tobulintinos sritys
Visus
Direktorius
klasės auklėtojo veikloje. Tėvų nuomonės
metus
Klasių auklėtojai
tyrimas ir apibendrinimas.
12.
Pradinių klasių skaitymo, rašymo, matematinio Gegužė
Direktorius
raštingumo, gamtamokslio ugdymo gerinimo
Spalis
Pradinių klasių
galimybės. (2019 m. ST rezultatų analizė,
mokytojai
pradinių klasių ugdymui gautų priemonių
panaudojimas – pokalbis, anketinis tyrimas)
PRITARTA
Mokyklos tarybos 2019-03-19 posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolo Nr. 2
10.

Bus aptartas rezultatų gerinimo
priemonių efektyvumas, gerės
mokinių ugdymosi rezultatai.
Išaiškės kiekybiniai ir kokybiniai
mokinių mokymosi pasiekimai ir
pokyčiai.
Ugdymo planas tenkins mokinių
poreikius.
Išaiškės darbo su tėvais
kokybiniai pokyčiai.
Remiantis ST rezultatais, bus
aptarti mokinių pasiekimai
(sėkmės, problemos, pasiekimų
gerinimo priemonės, siektini
kiekvieno mokinio rezultatai).

