PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO 2019 M. VEIKLOS PLANAS
I.

GIMNAZIJOS PRIORITETAI

1.

Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

2.

Lyderystės ir pilietiškumo stiprinimas.

II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą.
Uždaviniai:
1.

Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir savivaldų mokymąsi.

2 tikslas. Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę.
Uždaviniai:
1.

Stiprinti mokinių individualios akademinės pažangos stebėjimą ir įsivertinimą pamokoje.

3 tikslas. Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę.
Uždaviniai:
1.

Ugdyti pagarba ir tolerancija grįstus gimnazijos bendruomenės narių santykius bei vertybines nuostatas.

2.

Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių pilietinę savimonę.

3.

Puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, tautinį paveldą.

4 tikslas. Užtikrinti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės gyvenimo sąlygas.
Uždaviniai:
1.

Stiprinti gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą.

2.

Skatinti mokinių visuomeninę veiklą ir lavinti lyderystės gebėjimus.

III.

VEIKLOS

1 tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą.
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

Uždavinys. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir savivaldų mokymąsi.
1.

Dalyvavimas

programos

„Erasmus+“

2 Visus

pagrindinio veiksmo (KA2) mokyklų mainų metus

G. Misius

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Vengrijos,

T. Stanevičiūtė

Portugalijos ir Turkijos. Projekto dalyviai plėtoja

partnerystės projekto „Tarpdalykinių ryšių

bendravimo anglų kalba kompetenciją, įgyja naujų

stiprinimas

matematikos ir gamtos mokslų žinių, susipažįsta su šalių

efektyviam

gamtos

mokslų

mokymui ir mokymuisi“ įgyvendinime
2.

kultūra.

Dalyvavimas tarptautinio „Erasmus +“ (KA2) Visus

K. Augėnaitė

Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Italijos,

bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės metus

A. Dumbrytė

Graikijos, Turkijos. Dalyvavimas tarptautiniame projekte

partnerystės projekto “Creative teachers and

J. Simanavičius

paskatins ieškoti būdų, kaip geriau vieniems kitus

students“

G. Jareckaitė

suprasti, pažinti, leis dalytis patirtimi apie kūrybiškus

(„Kūrybiški

mokytojai

ir

mokiniai“) įgyvendinimas.) įgyvendinime.

darbo ir mokymosi metodus. Tobulinami naudojimosi
šiuolaikinėmis technologijomis įgūdžiai.

3.

4.

Paskaita apie laiko planavimą.

Kovas

A. Dvelienė

Paskaitos tikslas- paskatinti mokinius tikslingai planuoti

K. Augėnaitė

savo laiką. Tikimąsi, jog 10-15proc. mokinių supras

G. Jareckaitė

turimo laiko svarbą ir produktyviai jį išnaudos.

Seminaras gimnazijos mokiniams mokėjimo Lapkritis-

G. Jareckaitė

Sistemingai tobulinama mokinių mokėjimo mokytis

mokytis kompetencijos ugdymui.

Direktoriaus

kompetencija. Nesumažėja/ 5 proc. padaugėja mokinių,

pavaduotoja

padariusių

gruodis

pažangą.

Nedidėja

praleistų

pamokų,

R. Augustinaitienė

tenkančių vienam mokiniui skaičius, 2-5proc. sumažėja
be priežasties praleistų pamokų skaičius.

5.

Susitikimų su buvusiais mokiniais, sėkmingai Per mokslo G. Jareckaitė
įgyvendinusiais profesinę karjerą, ir kitais metus

Suorganizuota ne mažiau kaip 2 susitikimai.

A. Dvelienė

įdomiais žmonėmis organizavimas.
6.

Konkursas „Protų mūšis“

Kas
mėnesius

3 K. Augėnaitė

Plėtojamos mokinių mokymosi mokytis , bendravimo ir

E. Juodinytė

bendradarbiavimo, renginių organizavimo kompetencijos.

Mokinių seimas

Rajoninėse dalykų olimpiadose mokiniai užims 7-10

po 1 kartą
7.

Dalyvavimas

mokyklinėse,

zoninėse

dalykų

respublikiniuose

ir

rajoninėse

ir Visus

olimpiadose, metus

prizines vietas, 1-2 mokiniai dalyvaus respublikinėse
dalykų olimpiadose ar konkursuose.

tarptautiniuose

konkursuose ir varžybose.
8.

Metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų Spalis-

R. Augustinaitienė

Sustiprės

mokytojų-mokinių-tėvų

bendradarbiavimas.

apskrito stalo diskusija „Kas stiprina vidinę lapkritis

R. Bertulienė

Susitarta dėl vidinės mokinių motyvacijos stiprinimo

motyvaciją mokytis?"

K. Augėnaitė

veiksnių.

G. Jareckaitė
9.

Seimo baigiamasis susirinkimas. Gimnazijos Gruodis

K. Augėnaitė

Tikimąsi, jog apžvelgus seimo įvykdytas veiklas, mokinių

veiklos rezultatai, apžvalga ugdymo procese.

G. Jareckaitė

savivalda patobulės ir taps dar aktyvesne gimnazijos
metodine grupe.

10.

Mokinių seimo rinkimų nuostatų parengimas.

Balandisgegužė

Mokinių seimas

Bus sukurti nauji mokinių seimo rinkimų nuostatai, pagal
kuriuos sekančiais mokslo metais bus vykdomi mokinių
savivaldos rinkimai.

11.

Mokinių seimo rinkimai.

12.

Rugsėjis

Mokinių seimas

Bus išrinkti nauji seimo nariai.

Savanoriavimo projekto „Mokinys-mokiniui“ Visus

K. Augėnaitė

Seimui priklausantys mokiniai mokys kitus gimnazijos

diegimas.

mokslo

E. Juodinytė

mokinius įvairių sričių dalykų ir taip per bendraamžių

metus

G. Misius

prizmę bus įdiegtos žinios.

A. Dumbrytė
2 tikslas. Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę.
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.
13.

Data

Atsakingas

Dalyvavimas „Lions Quest“ programos Visus metus Mokinių
„Raktai į sėkmę“ mokymosi tarnaujant

Laukiami rezultatai

seimo Vykdomas socialinis ir emocinis asmenybės ugdymas,
kuriama saugi ir draugiška aplinka. Klasėse, kuriose

nariai

vykdoma programa įgyvendinta ne mažiau kaip po

veiklose.

vieną mokymosi tarnaujant projektą.
14.

Bendradarbiavimas

su

rajono Per mokslo Mokinių

gimnazijomis ir mokyklomis:

metus

seimo Vyksta mokinių mainai, bendri renginiai. Plėtojama

nariai

bendravimo

ir

bendradarbiavimo

kompetencija,

operatyviai sprendžiamos iškilusios problemos.

Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija
Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla
15.

Projekto „Kelrodis“ – jaunų asmenų Sausis-

I. Jankauskienė

Suorganizuotas galimybių studijos „KELRODIS“

galimybių studija: per nūdienos reikmes vasaris

Projekto dalyviai

neformaliojo ugdymo mokymų ciklas( seminarai su

bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią

viešais renginiais įgūdžių formavimui bei gebėjimų

tarnystę

įtvirtinimui-teorinė

vykdymas

ateities

paslaugų

sferoje

ir

praktinė

darna

projekte).

Vykdant projektą savanoriaus – 15 pilietiškai aktyvių
gimnazijos

mokinių.

Projekto

tikslinė

grupė

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose įgytus įgūdžius

bei gebėjimus galės taikyti darbinantis paslaugų
sferoje, kuriant darbo vietas ateities paslaugų rinkai ir
savanoriaujant.
3 tikslas. Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę.
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

Uždavinys. Ugdyti pagarba ir tolerancija grįstus gimnazijos bendruomenės narių santykius bei vertybines nuostatas.
16.

Tolerancijos dienos paminėjimas.

Lapkritis

K. Augėnaitė

Mokiniai susipažins labiau su tolerancijos

I. Ušinskaitė

sąvoka ir supras jos reikšmę. Tikimąsi,

L. Činčienė

kad tai padės gimnazijos bendruomenės
narių santykius pagrįsti tolerancija vienas
kitam.

Uždavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių pilietinę savimonę.
17.

Dalyvavimas pilietinė akcijoje „Atmintis gyva, nes

Sausis

I klasių seniūnai

liudija“

Prisijungta prie akcijos „Atmintis gyva,
nes

liudija“,

dalyvauta

rajono

organizuotame šios dienos paminėjimo
renginyje. Prie šios akcijos prisijungė 80
proc. gimnazijos bendruomenės.
18.

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose lietuvių kalbos Vasarisdienoms.

Klasių seniūnai

kovas

Ugdoma pagarba gimtajai lietuvių kalbai.
Renginiuose

dalyvauja

50-60proc.

gimnazijos mokinių.
19.

Lietuvos

nepriklausomybės

atkūrimo

dienos Kovas

Meno

kolektyvų Suorganizuotas Pakruojo kultūros centre

paminėjimas. Šventinis koncertas Pakruojo rajono

nariai

Kovo 11-osios minėjimas Pakruojo rajono

bendruomenei.

Klasių auklėtojai

bendruomenei.
meninių
Renginyje

Parengti

kolektyvų
dalyvaus

gimnazijos
pasirodymai.

apie

60-70proc.

gimnazijos bendruomenės narių.
Uždavinys. Puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, tautinį paveldą.
20.

Mokinio uniformos dėvėjimo stebėsena.

21.

Filmų vakarai

22.

Gimnazijos senųjų tradicijų puoselėjimas:

23.

Per mokslo K. Augėnaitė

85-90 proc. mokinių kiekvieną dieną dėvi

metus

G. Jareckaitė

gimnazijos uniformą.

Kas mėnesį

G. Jareckaitė

2/3

Mokinių

gimnazijos

seimo Tradiciniuose

mokinių

renginiuose,

dalyvauja
gerbia

puoselėja senąsias gimnazijos tradicijas,

Šimtadienis

Vasaris

Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

didžiuojasi,

Sporto šventė-olimpinė diena

Birželis

Stiprėja bendruomenės tarpusavio ryšiai

Abiturientų išleistuvės

Liepa

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjis

Tarptautinės mokytojų dienos šventė

Spalis

Karnavalas

Gruodis

Dalyvavimas Konstitucijos egzamine

Rugsėjis

nariai

ir

kad

mokosi

gimnazijoje.

G. Kairiūkštienė

Daugiau kaip 30-40 proc. gimnazijos

K. Augėnaitė

mokinių dalyvaus Konstitucijos egzamine
ir

pasitikrins,

kaip

žino

pagrindinį

valstybės įstatymą.
24.

Akcijos „Knygų Kalėdos“ organizavimas

Lapkritis-

Bibliotekininkė

Klasės įtrauktos į savanorišką akciją

gruodis

Mokinių seimas

padėti bibliotekai įsigyti naujų knygų.

4 tikslas. Užtikrinti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės gyvenimo sąlygas.
Eil.

Priemonės pavadinimas

Nr.

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

Uždavinys. Stiprinti gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimą.
25.

Susitikimai su vietos savivaldos atstovais, lankymasis Visus

Mokinių

vietos savivaldos institucijose.

mokslo

nariai

metus

G. Jareckaitė

seimo Plėtojama

bendravimo

ir

bendradarbiavimo kompetencija.

A. Dvelienė
Uždavinys. Skatinti mokinių visuomeninę veiklą ir lavinti lyderystės gebėjimus.
26.

Nuolatinis naujienų ir informacijos apie kultūrinius Per mokslo Jaunieji gimnazijos Formuojamas
renginius

skelbimas

gimnazijos

internetinėje metus

žurnalistai

svetainėje, socialine tinkle Facebook, gimnazijos

įvaizdis.

teigiamas

Visuomenė

gimnazijos

supažindinta

su

gimnazijos veikla ir pasiekimais.

laikraščio leidimas.
27.

28.

Dalyvavimas Frankofonijos mėnesio renginiuose.

Valentino dienos paminėjimas

Kovas-

K. Augėnaitė

1-2 mokiniai, besimokantys prancūzų

Balandis

E. Juodinytė

kalbos,

I. Ušinskaitė

organizuojamose šventėse ir konkursuose.

Vasaris

Mokinių
nariai

dalyvauja

Frankofonijos

seimo Vasario 14-ąją gimnazijoje vyraus geros
emocijos, o šios dienos paminėjimas
padės mokiniams suprasti vienos iš tikrųjų
vertybių ,meilės, svarbą.

29.

Naktinis krepšinis/tinklinis

Balandis

G. Jareckaitė

30-50 proc. mokinių dalyvaus šiame

A. Dumbrytė

renginyje ir šių sporto šakų pagalba bus
vienijami gimnazijos mokiniai.

30.

Miego dienos paminėjimas

Kovas

G. Jareckaitė

30-40 proc. mokinių įsitrauks į šios dienos
paminėjimą.

31.

Helovynas

Spalis

Mokinių seimas

Lapkritis

50-60 proc. mokinių dalyvaus renginyje.
Mokiniai

lavins

savo

įvairiose

užduotyse

kūrybiškumą
bei

kostiumo

pasiruošime.
32.

Draugų dienos paminėjimas

Lapkritis

Mokinių seimas

Mokiniai patobulins savo bendravimo
įgūdžius ir prisimins laiškų siuntimo
metodą.

Veiklos planą parengė:
Gabija Jareckaitė – gimnazijos prezidentė
Kamilė Augėnaitė – mokinių seimo pirmininkė
Ema Juodinytė – mokinių seimo narė
Beata Vaitiekūnaitė – mokinių seimo narė
Gabrielė Misius – mokinių seimo narė
Austėja Dumbrytė – mokinių seimo narė
Veiklos plano rengimą koordinavo:
Aušra Dvelienė – mokinių seimo veiklos koordinatorė
Rasa Augustinaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

