PATVIRTINTA
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1

ŠILUTĖS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
VEIKLOS PLANAS
2020 METAMS

VIZIJA
Šiuolaikinė ir besimokanti ugdymo(si) įstaiga, atsižvelgianti į skirtingus besimokančiųjų gebėjimus ir poreikius, skatinanti mokymąsi visą
gyvenimą, ugdanti savarankišką, pilietišką asmenybę, gebančią reaguoti į pokyčius.
MISIJA
Švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas mokytis paaugliams, atstatant jų mokymosi motyvaciją, bei suaugusiems pagal bendrąsias ir neformaliojo
ugdymo programas, tenkinanti ugdymo(si) poreikius.
TIKSLAS
Skatinti kokybišką ugdymą(si), gerinant pamokos kokybę, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos.
UŽDAVINIAI
1. Derinti mokymo(si) formas ir metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją
2. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinant kryptingą ir nuolatinį pedagogų ( andragogų) kompetencijų tobulinimą(si)
3. Tobulinti mokinio asmeninės pažangos vertinimą ir įsivertinimą

VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS SRITYS
Centro taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Metodinė veikla

Vaiko gerovės komisija
Projektinė veikla
Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Tiriamoji veikla
Renginiai

VEIKLOS SRITYS
Mokytojų taryba
Mokinių taryba

SAUSIS

Pastabos

1. Centro biudžeto 2020 m. aptarimas.
2. Centro direktoriaus metinės veiklos ataskaita.
3. Vidaus darbo taisyklių aptarimas
1. I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė (III – IV klasių).
2. Ataskaitų pristatymas
1. Apskritojo stalo diskusija „Kas aktualu paaugliui?“
2. 2020 metų plano sudarymas.
1. Metodinės grupės plano sudarymas 2020 m.
2. 10J klasės mokinių dizaino darbų paroda „ Kuriu kambario interjerą“ Šilutės
PPT (A. Liekis)
3. Pamoka Šilutės r. bendrojo lavinimo mokyklų, 8-10 kl. mokiniams
„Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines
technologijas“ (A. Liekis)
Prevencinis pranešimas mokiniams „Prekyba žmonėmis. Ar viską žinome?“
Integruotas chemijos/ lietuvių k./geografijos projektas „Bulvės kelias ant
lietuviško stalo“ (.Zabarskienė S.Grinčinaitienė, S, V.Urba)
1.Metinės statistinės ataskaitos rengimas už 2019 metus
2. Knygų ir dokumentų paroda „Kelias į laisvę“
1. Plano 2020 m. koregavimas.
2. Integruota anglų k. pamoka „CV rašymas“ 10J kl. (M.Šveikauskienė)
Tyrimas „ Rūkantys mokiniai“ 7-10J kl. (Klasių kuratoriai)
1.Renginys "Atmintis gyva, nes liudija"
skirtas sausio 13 įvykiams
(E.Žukienė, A.Lyliškienė, S.Grinčinaitienė)
2. 4x4 tarpklasinės futbolo varžybos (A.Malinauskas)
VASARIS
Seminaras mokytojams „Asmeninių galių išlaisvinimas ir kūrybiškumo
ugdymasis priimant kasdienius sprendimus. Kūrybiškumo
„AKUPUNKTŪRA" ir „AKUPRESŪRA"
Švento Valentino dienos akcentai

Pastabos

Metodinė veikla
Projektinė veikla

Vaiko gerovės komisija
Darbas su tėvais
Veiklos kokybės įsivertinimas
Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Tiriamoji veikla
Renginiai

VEIKLOS SRITYS

Integruota chemijos- matematikos pamoka „Maisto produktai. Vitaminai.
Proporcijos“ (10J)
1. Chemijos ir matematikos projektas „Chemija ir matematika kitaip“ (8J-10J)
(S.Zabarskienė, D.Šlajienė)
2. Projektas "Palankūs ir nepalankūs žmogui maisto produktai" (9J)
(L.Bujokienė)
3.Ilgalaikis chemijos projektas netradicinėje aplinkoje „Ką rodo maisto
produktų etiketė“( III N) (S.Zabarskienė)
1. Anketinė apklausa patyčių mąsto įvertinimui „Mokykla be patyčių“
(7J-10J) (Klasių kuratoriai)
2. Informacinis stendas „Kaip taisyklingai plauti rankas“ ( E. Gurjanova )
Atvirų durų savaitė, atviros pamokos tėvams
Diskusija dėl vertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio kokybės požymių
ir kriterijų aprašymo
1. Filmo „Praeitis, stiprybė ir prasmė“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimui
paminėti, peržiūra
2. Saugesnio interneto diena bibliotekoje „Interneto pavojai ir grėsmės“
Integruota ekonomikos pamoka. „Asmeninio biudžeto planavimas“( A.Liekis)
1.Tyrimas „Patyčių mąsto įvertinimas centre“ (E.Žukienė)
2. Tyrimas „Patyčių mąsto įvertinimas 7-10 jaunimo klasių mokinių tarpe“
1. Renginys „Aš labai myliu Lietuvą“, skirtas Vasario 16 d. paminėti
(A.Lyliškienė , S.Grinčinaitienė)
2. Vertimų ir iliustracijų konkursas "Tavo žvilgsnis“ (R.Bernotienė)
3. Gimtosios kalbos savaitė (renginių ciklas jaunimo ir suaugusių klasių
mokiniams) (S.Grinčinaitienė)
4. Baudų mėtymo konkursas (A.Malinauskas)
5. Užgavėnių kaukių paroda JSMC ( A.Liekis)
KOVAS

Mokytojų taryba

II trimestro pagrindinio ugdymo lankomumo ir rezultatų analizė

Mokinių taryba

1. Užgavėnių šventės organizavimas
2. Savaitė be patyčių
3. Diskusija „Kas yra geri draugai?“ (9J kl.) (A.Lyliškienė)
4. Užsiėmimas „Tolerancijos žodynėlis“ (10J kl.) (M. Šveikauskienė)

Pastabos

Metodinė veikla

1. Apskritojo stalo diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės po II
trimestro“ ( Klasių kuratoriai)
2. Pranešimas: „Pasiekimų ir pažangos vertinimas“ (S.Zabarskienė)
3. Integruota chemijos- matematikos pamoka „Maisto produktai. Vitaminai.
Proporcijos“ 10J ( D. Šlajienė, S. Zabarskienė)
4. Gamtos mokslų savaitė „Apkabinkime Žemę“. (7J -10J) (S.Zabarskienė)

Vaiko gerovės komisija

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, II trimestro ugdymosi
rezultatų apžvalga
2. Savaitės akcija „Nei dienos be mokyklos“ (E.Žukienė, D. Budvytienė)
3. Informacinis stendas, lankstinukas ir plakatas ‚ABC apie tuberkuliozę“
( E. Gurjanova )
4. Viktorina „Gyvenu sveikai“( 7-10J ) (E.Žukienė, E. Gurjanova)
Iliustracijų kūrimas darbo grupėje. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas,
vertinimo instrumentų rengimas
1. Projekto „Žmogaus dovana Žemei“ tarpmokyklinė akcija „Laimingas
vanduo“ kartu su Rusnės specialiosios mokyklos mokiniais (S.Zabarskienė)
2. Projektas "Bulvės kelias ant lietuviško stalo" (8-10J) (S.Zabarskienė,
V.Urba, S.Grinčinaitienė)
1. Paroda „Lietuva vakar, šiandien, rytoj“ skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai 30-iui
2. Viktorina „Noriu žinoti apie knygnešių prasmingus žygdarbius“
1. Pažintinis vizitas į V. Samoškos įmonę (9J-10J)
2. Filmų apie profesijas peržiūra (7J-10J)
Tyrimas „Mokytojo profesinių kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo
dermė“ (D.Budvytienė)
1. Renginys skirtas Žemės dienai "Apkabinkime Žemę. (L.Bujokienė)
2.Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“. Filmo „Pienės pūko draugystė“ peržiūra
(E.Žukienė)
3.Diskusija „Nuo patyčių elektroninėje erdvėje iki žalos analizės“ (7-8J)
(V.Nausėdienė)
4. Akcija „Pasaulinė vandens diena“ ( Edita Gurjanova )
5. Kovo 8 – osios atvirukų gamyba ir eksponavimas JSMC (10J) ( A.Liekis)
6. Ištvermingiausio mokinio varžybos (svorio laikymas) (A.Malinauskas)

Veiklos kokybės įsivertinimas
Projektinė veikla

Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Tiriamoji veikla
Renginiai

VEIKLOS SRITYS

BALANDIS

Pastabos

Mokytojų taryba

Seminaras mokytojams

Mokinių taryba

1. Akcija „Darom 2020 m“
2. Akcija „Vėlavimui į pamokas -NE“ (E.Žukienė)
3. Užsiėmimas – diskusija „Pasirinkimo laisvė“ “ (7-8J) (V.Nausėdienė)
4. Diskusija “ Koks aš esu ir koks norėčiau būti?” (9J) (A.Lyliškienė)
5. Diskusija „Skaudžiausios paauglių problemos – chuliganizmo sprendimas“
(10J) (M.Šveikauskienė)
1. Integruota rusų k./ anglų k. pamoka „Daržovės ir vaisiai įvairiose pasaulio
šalyse“ (V. Nausėdienė, M. Šveikauskienė)
2. Integruota muzikos / istorijos pamoka : „J.S Bacho muzikos panaudojimas
Holokausto tragizmui“ (10J) (G.Pocienė, A.Lyliškienė)
3. Integruota lietuvių k. / rusų k. pamoka „Vaižganto atminimas šiandien“
(S.Grinčinaitienė, V.Nausėdienė)
4. Pranešimas: „Kūrybiškumas pamokose“ (R.Bernotienė)
1. Diskusija „Alkoholio poveikis žmogaus organizmui“ (7-10J)( E.Gurjanova )
2. Pokalbis apie mobiliųjų telefonų naudojimą (7-10J) (Klasių kuratoriai)
3. Diskusija „Organų donorystė: UŽ ar PRIEŠ“. Filmo „Už gyvybę“ peržiūra
4. Informacinis stendas „Išgirskime tylą“ (E.Gurjanova )
Giluminio įsivertinimo organizavimas, vykdymas ir rezultatų apibendrinimas

Metodinė veikla

Vaiko gerovės komisija

Veiklos kokybės įsivertinimas
Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai

Projektinė veikla
Tiriamoji veikla
Renginiai

1. Šventų Velykų papročiai. „Kiaušinių marginimo būdai ir tradicijos“
2. Edukacinė veikla bibliotekoje. Eilėraščių skaitymai „Pavasario spalvų
paletė“
1. Profesijų savaitė. Mokinių lankymasis atvirų durų dienose Šilutės profesinio
mokymo centre ( 9-10J kl.)
2. Edukacinė išvyka į Šilutės vandens valymo įrenginius (9J) (A.Lyliškienė,
S.Zabarskienė)
Projektas "Lietuvos flora ir fauna anglų-rusų kalba.( 8J-10J) (V.Nausėdienė
M.Šveikauskienė)
Tyrimas „Ar jautiesi saugus JSMC“ (E.Žukienė)
1. Edukacinė išvyka į Šilutės vandens valymo įrenginius (9J) (A.Lyliškienė
S.Zabarskienė)
2. 10J klasės mokinių kūrybinių darbų paroda Šilutės pedagogų švietimo
tarnyboje (A.Liekis)
3. Mėtymo nuo 7 m. linijos konkursas (A.Malinauskas)

Pagal atskirą planą

GEGUŽĖ

VEIKLOS SRITYS
Mokinių taryba

Mandagiausios klasės rinkimai

Metodinė veikla

Integruota biologijos/chemijos pamoka „Maisto medžiagų gedimas. Maisto
medžiagų ir vaistų laikymo sąlygos“( 8J) (L. Bujokienė, S. Zabarskienė)
1. Akcija „ Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“
2. Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas. Stendas „Rūkymo žala“
3.Paskaita mokiniams „Tabako sudedamųjų dalių poveikis organizmui“
(E.Žukienė, D.Budvytienė)
Surinktų duomenų ir rezultatų apibendrinimo rengimas

Vaiko gerovės komisija

Veiklos kokybės įsivertinimas
Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Projektinė veikla

Renginiai

VEIKLOS SRITYS

1. Akcija „Užrašyk gražiausią lietuvišką žodį lentoje“ ( 7J-10J)
2. Literatūrinė popietė.“ Skaitau ir noriu pasakyti...“
3. Sveikinimo kūrimas mamai Motinos ir šeimos dienai paminėti
1. Konkursinio balo skaičiuoklės mokymai (R. Petrauskis)
2. Egzaminų pasirinkimų tikslinimas (LAMA BPO sistemoje) (9J-10 J)
1. Chemijos projektas „Maisto medžiagų gedimas. Maisto medžiagų ir vaistų
laikymo sąlygos“ (8J) (S.Zabarskienė)
2. Chemijos projektas netradicinėje aplinkoje „Metalai, jų lydiniai ir junginiai
aplink mus“ (9J) (S.Zabarskienė)
1. Paroda „Skiriu mamai“ ( 7J-10J) (A.Liekis)
2. Bėgimo varžybos 1000 m. (7-10J.kl.) (A.Malinauskas)
3. Tarpklasinės futbolo varžybos 5x5 (A.Malinauskas)
BIRŽELIS

Centro taryba

Centro ugdymo plano projekto 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. aptarimas

Mokytojų taryba

1. Mokinių individualių pasiekimų pokyčių 2019-2020 m. m. aptarimas
2. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
3. 2020-2021 m. m. ugdymo plano projekto pristatymas
4. II pusmečio, III trimestro ir metinio lankomumo ir pažangumo analizė
5. Seminaras mokytojams
Mokslo metų apibendrinimas, problemos, pasiekimai.

Mokinių taryba
Metodinė veikla

Pastabos

1. Chemijos projektas netradicinėje aplinkoje „Deguonies ir metalų reakcijos.
Metalų rūdijimas, apsauga“ (8J) (S.Zabarskienė)
2. 8, 10, 12 klasių mokinių mokymosi pažangos analizė 2019-2020 m. m. (visų

Pastabos

Darbas su tėvais

mokomųjų dalykų) ( D.Budvytienė)
3. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių, projektų programų
pristatymas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, III trimestro ugdymo(si)
rezultatų ir dalykų pasiekimų vertinimo aptarimas.
Elektroninio dienyno naudotojų prisijungimų ataskaitų analizė

Tiriamoji veikla

Mokinių mokymosi krūvių analizė (D.Budvytienė)

Projektinė veikla

Chemijos projektas netradicinėje aplinkoje „Deguonies ir metalų reakcijos.
Metalų rūdijimas, apsauga“ (8J) (S. Zabarskienė)
1. Pilietinė akcija „ Raktai iš paliktų namų“ (A. Lyliškienė, V. Nausėdienė,
M. Šveikauskienė)
2. Edukacinė išvyka į Švėkšnos amatų centrą (A.Liekis)
2. Mokslo metų užbaigimo šventė (Klasių kuratoriai)
3. Technologijų egzamino baigiamųjų darbų paroda Šilutės ŠPT (A.Liekis)

Vaiko gerovės komisija

Renginiai

VEIKLOS SRITYS

RUGPJŪTIS

Centro taryba

Centro tarybos rinkimai (D. Šlajienė)

Mokytojų taryba

1. Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2020-2021 m. m.
1. 2020-2021 m. m. ugdymo plano aptarimas
2. Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų aptarimas
3. Klasių komplektavimas ir mokytojų darbo krūvio paskirstymas
Mokomųjų dalykų ilgalaikių, klasių kuratorių planų bei neformaliojo ugdymo
programų 2020-2021 m. m. aprobavimas, teikimas derinimui ir tvirtinimui
(A.Lyliškienė)
1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas
2. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašo aptarimas
3. Socialinių įgūdžių užsiėmimų poreikis mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių
Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Bibliotekos fondų peržiūrėjimas ir
sutvarkymas.
Rugsėjo pirmosios centro erdvių puošyba. (A.Liekis)

Metodinė veikla
Vaiko gerovės komisija

Biblioteka – informacinis
centras
Renginiai
VEIKLOS SRITYS

RUGSĖJIS

Pastabos

Pastabos

Darbas su tėvais

1. Mokinių tarybos rinkimai
2. Pranešimas – diskusija „Tvarkos, elgesio taisyklės – saugumas, tarpusavio
susitarimai“ (E.Žukienė)
Popietė suaugusiems "Kalbų daug - Europa viena (R. Bernotienė,
V. Nausėdienė R. Užgalienė)
1. Pasaulinės savižudybių dienos paminėjimas. Paskaita-diskusija su mokiniais
2.Individualizuotų ir/arba pritaikytų ugdymo programų svarstymas ir
pritarimas
3. Individualizuotų ir/arba pritaikytų ugdymo programų derinimas su mokinių
tėvais (globėjais)
Susipažinimas su naujai atvykusių jaunimo klasių mokinių šeimomis

Veiklos kokybės įsivertinimas

Gautų duomenų analizė ir ataskaitos formavimas

Biblioteka – informacinis
centras
Projektinė veikla

Mokinių piešinių konkursas „Europa viena – kalbų daug“

Mokinių taryba
Metodinė veikla
Vaiko gerovės komisija

Tiriamoji veikla
Renginiai

VEIKLOS SRITYS

Integruotas ilgalaikis chemijos ir matematikos projektas „Mano duona
kasdieninė“ IV kl.( D. Šlajienė, S. Zabarskienė)
Mokinių polinkių, gebėjimų įvertinimas, mokymosi stilių nustatymas
(A.Lyliškienė)
1. Mokslo ir žinių diena
2. Dalyvavimas tarptautiniame žuvienės čempionate Šilutėje (A.Liekis
I.Budvytienė)
3. Renginys, skirtas Europos Kalbų dienai paminėti (S.Grinčinaitienė
M.Šveikauskienė, V. Nausėdienė)
SPALIS

Centro taryba

Centro strateginio plano 2020-2021 m. aptarimas

Mokytojų taryba

1.Atvykusiųjų mokinių adaptacijos problemų aptarimas
2. Seminaras mokytojams
1.Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas „Pasveikinimas Mokytojui“
2. Tarptautinės šypsenos dienos paminėjimas
1. Integruota chemijos - geografijos pamoka „Vanduo – gyvybės šaltinis“ ( 9J)
(V. Urba, S. Zabarskienė)
2. Integruota lietuvių k. ir IT pamoka “Kryžiažodis: kalbos dalys”(9J)
(S.Grinčinaitienė, S.Sirtautė)

Mokinių taryba
Metodinė veikla

Pastabos

Vaiko gerovės komisija

Atmintinė ir plakatas „Pagalba sau“ (Edita Gurjanova)

Veiklos kokybės įsivertinimas

Giluminio įsivertinimo duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas
ir išvadų suformulavimas
1. Popietė „Žodžiai Mokytojui...“
2. Kūrybinės dirbtuvės “Rudeninės puokštės“
1. Profesinių ketinimų tyrimas „Profesiniai planai baigus 10 klasių“ (9J -10J)
1. Kūrybinės dirbtuvės „Rudens išdaigos“ (V. Nausėdienė)
2. Moliūgų-žibintų akcija „Mes už šviesą“ Švėkšnoje (A.Liekis)

Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Renginiai

VEIKLOS SRITYS

LAPKRITIS

Mokinių taryba

Tolerancijos dienos paminėjimas (Klasių kuratoriai)

Metodinė veikla

1. Pranešimas "Integruoto ugdymo turinio aktualizavimas, siejant su mokinių
patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais" (S.Zabarskienė)
2. Integruota Ikiprofesinio ugdymo/ rusų kalbos pamoka „Gaminu raides ir
mokausi skaityti...“ (10J) (A.Liekis, V.Nausėdienė)
3. Integruota lietuvių-matematikos pamoka: Romėniški skaičiai. Matų ir
piniginių vienetų santrumpos. (9-10J) (E.Druskienė, S.Grinčinaitienė)
1.Lankstinukas „Paimk 1001 kartą į savo rankas“ (E. Gurjanova)
2. Renginiai, skirti žalingų įpročių prevencijai;
 Debatai „ Mano klasė prieš rūkymą“ (7-10J );
 Vaidybinių veiklų pritaikymas patyčių prevencijoje
Ataskaitos pristatymas bendruomenei

Vaiko gerovės komisija

Veiklos kokybės įsivertinimas
Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Projektinė veikla
Tiriamoji veikla
Renginiai

VEIKLOS SRITYS

Pastabos

1. Mokinių atvirlaiškiai „Būk tolerantiškas sau ir kitiems“
2. Fotografijų paroda „Man gera mokykloje. Ateik ir tu.“
Profesinių ketinimų tyrimas „Sėkminga karjera“ (9J-10J)
„Elektros energijos panaudojimo pokyčiai centro bendruomenės narių buityje“
10J kl. (E. Druskienė)
„Suaugusiųjų mokinių požiūris į smurtą artimoje aplinkoje“ (E.Žukienė,
D.Budvytienė)
1. IT konkursas „Bebras“ ( S.Sirtautė)
2. 21-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė (D.Budvytienė)
Pagal atskirą planą
GRUODIS

Pastabos

Centro taryba

Mokytojų taryba

Mokinių taryba
Metodinė veikla
Vaiko gerovės komisija

Darbas su tėvais
Veiklos kokybės įsivertinimas

Biblioteka – informacinis
centras
Ugdymas karjerai
Tiriamoji veikla
Renginiai

1. Centro tarybos veiklos plano aptarimas (D. Šlajienė)
2. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos aptarimas (D.Budvytienė)
3. Ilgalaikio turto ir atsargų bei finansinio turto įsipareigojimo inventorizacijos
komisijos išvadų svarstymas (D.Budvytienė)
1.2019 m. mokyklos veiklos programos rezultatų pristatymas ir aptarimas
2. 2020 metų veiklos programos projekto svarstymas
3. Centro savivaldos institucijų ataskaitų pristatymas
4. Pagrindinio ugdymo I trimestro rezultatų analizė
1. Bendrumo akcija „Sušildyk vienišą širdį“. Lankymas senelių namuose
2.Metinio veiklos plano 2020 m. sudarymas
1. Metodinės grupės 2020 m. veiklos analizė ( A.Lyliškienė)
2. Popietė „Pasitinkant Adventą“ (S.Grinčinaitienė)
3. Kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių darbų konkursas (S.Sirtautė)
1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, I trimestro ugdymosi
rezultatų apžvalga
2. Protmūšis, skirtas Pasaulinei AIDS dienai paminėti (7-10J ) (E. Gurjanova)
3. Akcija „Tu nesi vienas“
Idėjų mugė „Kalėdiniai akcentai ir sveikinimai“ (I. Budvytienė)
1. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Rekomendacijų
veiklos planui teikimas.
2. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas interneto
svetainėje.
3. Įsivertinimo ir pažangos anketos pildymas ir pateikimas IQES online
sistemoje
4. Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, išvados ir rekomendacijos ugdymo
proceso tobulinimui, mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas.
1. Metinio veiklos plano 2021 m. sudarymas
2. Akcija „Padovanok knygą bibliotekai“
3. Kalėdinių sveikinimų paroda „Padovanokime vieni kitiems šypseną“
Plano sudarymas 2021 m.
Dešimtokų tolimesnio mokymosi planai. ( E.Druskienė, M. Šveikauskienė)
1. Viktorina AIDS dienai paminėti (L. Bujokienė)
2. Kalėdinis sporto turnyras ( A. Malinauskas)
3. Gerumo akcija. Pyragų diena (I.Budvytienė)
4. Kalėdinė centro erdvių puošyba (A.Liekis)

5. Adventinė popietė “Žiemą būna Kalėdos...“ (Klasių kuratoriai)
VEIKLOS SRITYS
Mokinių taryba
Metodinė veikla

Vaiko gerovės komisija

Darbas su tėvais
Biblioteka – informacinis
centras

Ugdymas karjerai

Tiriamoji veikla

PER METUS
1. Mokinių budėjimas pertraukų ir renginių metu
2. Dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse akcijose, parodose,
konkursuose
1. Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose,
metodiniuose užsiėmimuose, dalykinėse metodinėse konferencijose
2. Dalijimasis gerąja patirtimi grįžus iš seminarų, kursų, metodinių užsiėmimų
3. Mokytojo profesijos kompetencijų ugdymas
4. Kolegialaus grįžtamojo ryšio(KGR)vykdymas
5.Mokinių kūrybinių darbų parodos Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje
1. Naujai atvykusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių asmens
bylų analizė
2. Mokiniams paskirtų minimalios priežiūros priemonės (-ių) vertinimas ir
rekomendacijų teikimas
3. Bendradarbiavimas su Šilutės švietimo pagalbos tarnybos specialistais,
teikiant psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą
1. Informavimas apie vaikų sėkmę mokantis
2. Tėvų supažindinimas su švietimą reglamentuojančiais dokumentais
3. Lankymasis mokinių šeimose
1. Rašytojų jubiliejams skirtos knygų parodos
2. Stendai (kartą per mėnesį):
2.1. Žymių lietuvių kūrėjų kalendorius
2.2. Įdomūs faktai apie pasaulio įžymybes
3. Knygų fondų komplektavimas ir pildymas nauja programine, informacine,
metodine literatūra, skaitmeninėmis laikmenomis
4.Informacijos šaltinių sklaida mokytojams ir mokiniams, ruošiant
mokyklinius projektus, referatus, parodas, literatūros sąrašus, aplankus
5. Bendruomenės informavimas apie naujai gautą įvairią literatūrą
1. Individualus profesinis ir karjeros planavimo konsultavimas
2. Informavimas apie profesijas, jų paklausą ir specialybės įgijimo galimybes
3. Profesinio informavimo medžiagos informaciniame centre atnaujinimas
4. Ugdymo karjerai integracija į mokomųjų dalykų turinį
Mokinių mokymosi pažangos stebėsena
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