PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SEIMO
2016-2017 M.M. VEIKLOS PLANAS
1. BENDROJI DALIS
Gimnazijos mokinių seimo veiklos planas parengtas vadovaujantis gimnazijos
direktoriaus 2015 m. liepos 3 d. įsakymu patvirtintu gimnazijos 2015–2018 metų strateginiu planu
bei gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais.
2. PRIORITETAI



Ugdymosi kokybės tobulinimas didinant jo patrauklumą ir efektyvumą;
Gimnazijos savitos kultūros puoselėjimas ir saugios edukacinės aplinkos
kūrimas.
3. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas. Gerinti ugdymosi proceso kokybę.
Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi, dalyvavimą gimnazijoje organizuojamose
veiklose.
2. Kryptingai orientuoti mokinius, pasirenkant mokomuosius dalykus.
2 tikslas. Tobulinti gimnazijos įvaizdį ir identitetą.
Uždaviniai:
1. Nuolat gerinti gimnazijos įvaizdį ir kurti savitą kultūrą.
2. Skatinti gimnazijos mokinių pilietiškumą ir iniciatyvumą bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais ir vietos bendruomene.

4. VEIKLOS TURINYS
1 tikslas. Gerinti ugdymosi proceso kokybę.
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas
Data
Atsakingas
Laukiami rezultatai
1. Uždavinys. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi, dalyvavimą gimnazijoje organizuojamose veiklose.
1.
Mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatų
Sausis,
Seimo pirmininkas
Mokinių savivalda padeda įgyvendinti gimnazijos
aptarimas seimo susirinkimuose.
gegužė
Ž. Gaižauskas
veiklos tikslus. 70-75 proc. mokinių pagerėja
mokymosi rezultatai. 10 proc. mažėja bendras praleistų
2.
Seminaras gimnazijos mokiniams mokėjimo
Lapkritis
Gimnazijos prezidentas
pamokų skaičius, be priežasties praleistų pamokų
mokytis kompetencijos ugdymui.
Direktoriaus pavaduotoja
skaičius –15- 20 proc.
R.Augustinaitienė
Labai gerai besimokančių, aktyvių mokinių
Geriausiai besimokančių, aktyvių mokinių viešinimas
4.
Sausis Direktoriaus pavaduotoja
pagerbimas gimnazijos internetinės svetainės
prisideda prie mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo.
birželis
R.Augustinaitienė
skyrelyje „ Mūsų šauniausieji“.
Gimnazijos prezidentas
5.
Konkursas „Protų mūšis“.
Kas antrą
M. Drupaitė
Plėtojamos mokinių mokymosi mokytis, bendravimo ir
mėnesį
bendradarbiavimo, renginių organizavimo
kompetencijos.
6.
Mokinių seimo mokymai lyderystei ugdyti.
Vasaris
Seimo pirmininkas
Sudarytos galimybės mokinių lyderystės raiškai.
Ž. Gaižauskas
Išaugs mokinių savarankiškumas, pasitikėjimas savo
jėgomis, atsakomybė.
Uždavinys. Kryptingai orientuoti mokinius, pasirenkant mokomuosius dalykus.
7.
Išvykos į universitetų ir kolegijų
SausisE. Jankaitytė,
Mokiniai susipažins su aukštosiomis mokyklomis ir 60
organizuojamas atvirų durų dienas.
balandis
E. Gelažnikaitė
- 70 proc. mokinių tikslingai pasirinks studijų
A.Šukytė
programas.
8.
Antrokų susitikimai su karjeros ugdymo ir
Vasaris O. Juodagalvytė
Apie 65-70 proc. mokinių kryptingai ir tikslingai
profesinio orientavimo bei informavimo darbo gegužė
A. Stalmačenkaitė
pasirenka mokomuosius dalykus mokymuisi pagal
grupe.
P. Kubilickas
vidurinio ugdymo programą.
9.
Susitikimų su buvusiais mokiniais, sėkmingai
Per mokslo
Psichologė I.Jankauskienė Suorganizuota ne mažiau kaip 2 susitikimai.
įgyvendinusiais profesinę karjerą, ir kitais
metus
D. Levinskas
įdomiais žmonėmis organizavimas.

2 tikslas. Tobulinti gimnazijos įvaizdį ir identitetą.
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas
Data
Uždavinys. Nuolat gerinti gimnazijos įvaizdį ir kurti savitą kultūrą.
10.
Gimnazijos internetinėje svetainėje nuolat
Per mokslo
pildomas skyrelis apie gimnazijos mokinių
metus
seimą.
11.
Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai.
Spalis

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Gimnazijos prezidentas
Seimo pirmininkas
Ž. Gaižauskas
Seimo pirmininkas
Ž. Gaižauskas
Mokslo metų eigoje
D. Levinskas

Visuomenė supažindinta su gimnazijos bendruomenės
veikla, suformuotas teigiamas gimnazijos įvaizdis.
Gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai,
kalendorinių ir valstybinių švenčių, žymių datų
minėjimai gimnazijos ir miesto bendruomenei.

12.
13.

Mokytojų dienos paminėjimas.
Filmų vakarai.

14.

Karnavalas.

Spalis
Kas antrą
mėnesį
Gruodis

17.

Šimtadienis

Vasaris

18.

Pakruojo rajono bendruomenei koncertas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui.
Paskutinio skambučio šventė.

Kovas

Tarptautinio „Erasmus +“ 2 pagrindinio
veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo
tarpmokyklinės strateginės partnerystės
projekto „Effective Methods for Strengthening
the Learning Process in Teaching Scienc“
įgyvendinimas.
Savivaldos diena.

Per mokslo
metus

D. Levinskas

Spalis

E. Gelažnikaitė
M. Drupaitė

N. Lapinskaitė
A. Šulskytė
M. Petrevičius
N. Lapinskaitė
A. Šulskytė
D. Levinskas
Ž. Gaižauskas

N. Lapinskaitė
A. Šulskytė
D. Levinskas
Uždavinys. Skatinti gimnazijos mokinių pilietiškumą ir iniciatyvumą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.
Bendradarbiavimas su rajono ir respublikos
Vyksta mokinių mainai, bendri renginiai. Plėtojama
20.
Per mokslo
Mokinių seimo nariai
gimnazijomis ir mokyklomis:
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija,
metus
Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija
operatyviai sprendžiamos iškilusios problemos.
Pakruojo rajono Rozalimo pagrindine mokykla,
Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla.
19.

21.

22.

Gegužė

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš
Portugalijos, Italijos, Latvijos, Turkijos. Projekto
dalyviai plėtoja bendravimo anglų kalba kompetenciją,
dalijasi efektyvių mokymosi metodų panaudojimo
galimybėmis, susipažįsta su šalių kultūra.
Mokiniai iš arčiau susipažins ir išbandys mokytojo
profesiją. Dalyvaus 70 proc. ketvirtos klasės mokinių.

23.

„Metų mokytojų“ rinkimų organizavimas.

Gegužė

24.

Labdaros akcija, skatinanti gimnazijos bibliotekai
dovanoti knygas.

Lapkritisgruodis

25.

Dalyvavimas pilietiškumo akcijose: „Man ne tas
pats“, „Darom“

Spalis,
balandis

D. Venslovaitė
I. Kimbartaitė
Ž. Gaižauskas
K. Vitkutė
E. Jankaitytė
K. Vitkutė
Klasių seniūnai

Veiklos planą parengė:
Žilvinas Gaižauskas – mokinių seimo pirmininkas
Kornelija Vitkutė – mokinių seimo narė, IV c klasės seniūno pavaduotoja
Dovydas Levinskas - mokinių seimo narys, III b klasės seniūnas
Aistė Šulskytė - mokinių seimo narė, III c klasės seniūnė
Austėja Dumbrytė - mokinių seimo narė, I a klasės seniūnė
Akvilė Šukytė- mokinių seimo narė, I b klasės seniūnė
Veiklos plano rengimą koordinavo
Rasa Augustinaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Bus plėtojamos dalykinės, bendravimo ir
bendradarbiavimo, kompetencijos , tobulinami renginio
organizavimo įgūdžiai.
Išrinktas geriausias 2016 m. mokytojas.
Ugdomas mokinių pilietiškumas, bendravimo kultūra.

