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PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR MOKYTOJŲ TARYBOS
POSĖDŽIAI 2018- 2019 MOKSLO METAMS
I SKYRIUS
MOKYKLA
1. PRIORITETAS
1.1.
Mokyklos bendruomeniškumo stiprinimas, ugdant geresnę mokinių kultūrą.
2. TIKSLAI:
2.1. kurti savitą progimnazijos kultūrą,
2.2. glaudžiau bendradarbiauti skirtingų bendrųjų ugdymo programų mokytojams, siekiant mokinių
mokymosi ir ugdymosi sėkmės.
3. UŽDAVINIAI:
3.1. atlikti tyrimą „Mokyklos socialinis psichologinis klimatas ir lyderystė“,
3.2. tikslo įgyvendinimo eigą ir rezultatus vertinti Mokytojų tarybos posėdžiuose du kartus per
mokslo metus.

II SKYRIUS
BASEINAS
4. PRIORITETAS
4.1. Bendradarbiavimas su miesto mokyklų pradinių klasių mokytojais ir mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), gerinant vaikų atrankos kokybę į plaukimo pradinio rengimo grupes.
5. TIKSLAI:
5.1. pagerinti sportininkų atrankos kokybę į plaukimo meistriškumo ugdymo pirmųjų metų grupes,
5.2. stiprinti plaukimo mokytojų bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant
kiekvieno sportininko pasiekimų pažangos.
6. UŽDAVINIAI:
6.1. pasiekti, kad plaukimo grupėse mokiniai būtų ugdomi iš kiekvienos miesto bendrojo ugdymo
mokyklos,
6.2. siekiant sportininkų ugdymo kokybės, daugiau taikyti mokytojų brigadinės rangos ir
komandinio darbo metodus.

III SKYRIUS
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.

Tema

Data

3.1.

Grįžtamoji kontrolė – mokyklos veiklos
kokybės 2 srities „Ugdymas(is) ir
mokinių patirtys“, 2.3 temos „Mokymosi
patirtys“ veiklos rodiklio: 2.3.2.
„Ugdymas mokyklos gyvenimu“ 2018
m. birželio d. tobulinimo priemonių
plano įgyvendinimas.
2018-2019 mokslo metų I pusmečio
mokinių ugdymo (si) rezultatai.
Kitoks mokytojas- kitokia pamoka –
kitokia mokykla.

Vasaris

3.1.1
.
3.2.

3.2.1
.
3.3.

3.3.1
.
3.4.
3.4.1
.
3.4.2
.

2018-2019 mokslo metų II pusmečio ir
metiniai 1-4 klasių mokinių
ugdymo (si) rezultatai.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 3
sritis. Ugdymo aplinkos.
3.2. tema – Mokymais be sienų.
3.2.1. rodiklis – Mokymasis ne
mokykloje.
2018-2019 mokslo metų II pusmečio ir
metiniai 5 – 8 klasių mokinių ugdymo(si)
rezultatai.
Plaukimo mokytojų komandinio darbo
patirtis ir įtaka darbo kokybės
rezultatams.
2018-2019 mokslo metų mokinių
papildomų darbų ugdymo(si) rezultatai.
Švietimo pagalbos specialistų,
direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir
direktoriaus mokyklos veiklos
vertinimas, įgyvendinant 2018-2019
mokslo metų prioritetus, tikslus ir
uždavinius.
Veiklos gairės 2019 -2020 mokslo
metams.

Direktorius

Atsakingas direktorius arba
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
1-4 klasių - Daiva JanulytėVenclovienė,
5 - 8 klasių - Alma
Puodžiūnienė

Daiva Janulytė-Venclovienė
Gegužė

Direktoriaus pavaduotojai
pagal kuruojamus dalykus:
Daiva Janulytė-Venclovienė,
Alma Puodžiūnienė,
Arūnas Gabrilavičius
Daiva Janulytė-Venclovienė

Birželis

Veiklos įsivertinimo grupė

Daiva Janulytė-Venclovienė
Rugpjūti
s

Arūnas Gabrilavičius
Daiva Janulytė-Venclovienė
Veronika Šidlauskienė,
Daiva Janulytė- Venclovienė,
Alma Puodžiūnienė,
Arūnas Gabrilavičius
direkltorius.

Romualdas Grilauskas

