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PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SEIMO
2015-2016 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.
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. Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą

4. VEIKLOS TURINYS
1 tikslas. Gerinti ugdymosi proceso kokybę.
Eil.Nr. Priemonės pavadinimas
Data
Uždavinys. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi
1.
Gimnazijos mokinių seimo steigimas ir
Rugsėjis
nuostatų parengimas
Mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatų
aptarimas seimo susirinkimuose.
Seminaras gimnazijos mokiniams „Mokėjimo
mokytis įgūdžių formavimas“

Sausis,
gegužė
Lapkritis

4.

Labai gerai besimokančių, aktyvių mokinių
pagerbimas gimnazijos internetinės svetainės
skyrelyje „ Mūsų šauniausieji“

Sausis birželis

5.

Konkursas „Protų mūšis“

Kiekvieną
mėnesį

2.
3.

Atsakingas

Laukiami rezultatai

Gimnazijos prezidentas
D. Grinius
Direktoriaus pavaduotoja
R. Augustinaitienė
Seimo pirmininkė
M. Drupaitė
Gimnazijos prezidentas
D. Grinius
Direktoriaus pavaduotoja
R. Augustinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja
R. Augustinaitienė
Gimnazijos prezidentas
D. Grinius
P. Simaitis

Suaktyvėjusi mokinių savivalda, prisidedanti prie
gimnazijos veiklos tikslų įgyvendinimo. 5-10 proc.
mokinių pagerėja ugdymosi ir lankomumo rezultatai, 35 proc. sumažėja praleistų pamokų skaičius.

Mokinių apklausa dėl neformaliojo švietimo
Kovas M. Drupaitė
programų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų
balandis
modulių poreikio
Uždavinys. Kryptingai orientuoti mokinius, pasirenkant mokomuosius dalykus.
7.
Išvykos į universitetų ir kolegijų
SausisM. Drupaitė
organizuojamas atvirų durų dienas
balandis
G. Malinauskaitė
8.
Antrokų susitikimai su karjeros ugdymo ir
Vasaris D. Zaleskis
profesinio orientavimo bei informavimo darbo gegužė
grupe
9.
Susitikimų su buvusiais mokiniais, sėkmingai
Mokslo metų Psichologė
įgyvendinusiais profesinę karjerą, ir kitais
eigoje
I. Jankauskienė
įdomiais žmonėmis organizavimas
D. Grinius
6.

Geriausiai besimokančių mokinių viešinimas prisideda
prie mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo.
Plėtojamos mokinių mokymosi mokytis, bendravimo ir
bendradarbiavimo, renginių organizavimo
kompetencijos
Išsiaiškinta, kokios reikalingos neformaliojo švietimo
programos, kokių mokomųjų dalykų moduliai ir
pasirenkamieji dalykai yra aktualūs mokiniams.
Mokiniai susipažins su aukštosiomis mokyklomis ir 60
proc. mokinių tikslingai pasirinks studijų programas.
Apie 80 proc. mokinių kryptingai ir tikslingai pasirenka
mokomuosius dalykus mokymuisi pagal vidurinio
ugdymo programą.
Suorganizuota ne mažiau kaip 2 susitikimai

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 parengtas
Spalis
skyrelis apie gimnazijos mokinių seimą

12.

Informacijos sklaida socialinio tinklo Facebook
profilyje.
Mokytojų dienos paminėjimas

Mokslo metų
eigoje
Spalis

13.
14.
15.
16.

Reklamos „Mūsų gimnazija“ konkursas
Filmų vakarai
Pasisveikinimų diena
Karnavalas

Lapkritis
Kiekvieną mėnesį
Gruodis
Gruodis

17.

Šimtadienis

Vasaris

18.

Kovas

19.

Kovo 11-osios koncertas Pakruojo rajono
bendruomenei
Balandžio 1-osios staigmenos

20.

Paskutinio skambučio šventė

Gegužė

11.

Balandis

Uždavinys. Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas su rajono ir respublikos
gimnazijomis ir mokyklomis:
Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazija,
Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija
Pakruojo rajono Rozalimo pagrindine mokykla,
Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Gimnazijos prezidentas
D. Grinius
Seimo pirmininkė
M. Drupaitė
D. Grinius
D. Zaleskis
G. Bertulytė
P. Simaitis
M. Drupaitė
D. Grinius
G. Malinauskaitė
M. Drupaitė
E. Gelažnikaitė
I. Kimbartaitė
M. Drupaitė
D. Venslovaitė
Ž. Gaižauskas
I. Kimbartaitė
M. Drupaitė

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.

G. Bertulytė
P. Simaitis
M. Drupaitė
D. Venslovaitė
E. Gelažnikaitė
I. Kimbartaitė
Vyksta mokinių mainai, bendri renginiai. Plėtojama
bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija,
operatyviai sprendžiamos iškilusios problemos.

Lapkritis
Vasaris
Gegužė

Klasių seniūnai

Spalis

D. Grinius
I.V išniauskaitė
G. Bertulytė
P.Simaitis

Gruodis

G. Bertulytė
P.Simaitis

Atvirų durų dienos gimnazijoje organizavimas

Balandis

M. Drupaitė

Dalyvavimas pilietiškumo akcijoje „Darom“

Balandis

Klasių seniūnai

Mokinių seimo pokalbiai su gimnazijos
administracija, valgyklos, bibliotekos ir
skaityklos darbuotojais „Ką reikia padaryti, kad
visiems gimnazijoje būtų gera ?“
Savivaldos diena

„Metų mokytojų“ rinkimų organizavimas

Veiklos planą parengė:
Dovydas Grinius – gimnazijos prezidentas
Martyna Drupaitė – mokinių seimo pirmininkė
Greta Bertulytė – mokinių seimo narė, IVb klasės seniūnė
Paulius Simaitis - mokinių seimo narys, IVc klasės seniūnas
Veiklos plano rengimą koordinavo:
Rasa Augustinaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokiniai iš arčiau susipažins ir išbandys mokytojo
profesiją. Dalyvaus ½ ketvirtos klasės mokinių. Bus
plėtojamos dalykinės, bendravimo ir bendradarbiavimo,
kompetencijos , tobulinami renginio organizavimo
įgūdžiai.
Bendradarbiauta su gimnazijos administracija ir
gimnazijos taryba, rengiant nuostatus. Išrinktas geriausias
2015 m. mokytojas.
Parengtas gimnazijos pristatymas, renginio reklama.
Būsimieji gimnazijos mokinai ir jų tėveliai supažindinti su
gimnazijos veikla ir tradicijomis.
Ugdomas mokinių pilietiškumas, bendravimo kultūra.

