Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinės mokyklos
2017 m. veiklos programos 1 priedas

TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 m.
TIKSLAI:
1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinami 2016/2017 m. m. ir 2017/2018 m. m. ugdymo planai.
2. Siekti, kad būtų įgyvendinta mokyklos 2017 m. veiklos programa.
3. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, kelti mokinių mokymosi motyvaciją, identifikuoti ir
analizuoti kiekvieno mokinio mokymosi pažangą, siekti geresnių mokymosi pasiekimų,
tobulinti skaitymo, rašymo ir matematinių įgūdžių gebėjimų ugdymą.
4. Siekti pažangos mokyklos savitumo link.
UŽDAVINIAI:
Svarstyti mokinių ugdymosi galimybes, problemas, jų sprendimo būdus.
Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje bei organizuoti mokinių užimtumą po pamokų.
Vykdyti ir dalyvauti vykdant mokyklos įsivertinimą.
Tobulinti mokymosi kokybę.
Efektyvinti pamokos organizavimą.
Tobulinti (įsi)vertinimo sistemą ir siekti kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, tobulinant
skaitymo, rašymo ir matematinius gebėjimus.
7. Didinti mokyklos patrauklumą mokiniams ir jų tėvams.
8. Propaguoti etnokultūrinę ir aplinkosauginę veiklos kryptis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Posėdžio tema

Data

1. Mokyklos 2016-2018 metų strateginio plano
įgyvendinimo už 2016 m. ataskaitos aptarimas.
2. Mokyklos 2017 metų veiklos programos aptarimas.
3. Kuprinių svėrimo akcijos rezultatai.
4. Atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių
kalbos programos.
5. Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai 2, 4, 6, 8
klasėse.
6. Mokyklos finansinės situacijos ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo
aptarimas.
7. Kiti einamieji klausimai.
1. 2016-2017 m.m. II-ojo trimestro ugdymo rezultatai
(pažangumas, lankomumas, individuali mokinio
pažanga).
2. 2016-2017 m.m. II-ojo pusmečio lankomumas.
3. Vaikų/mokinių ir klasių/grupių skaičius 2017-2018
m.m. – 2020-2021 m.m.
4. Rekomendacijos mokinių mokymosi pasiekimams
ir lankomumui gerinti bei ugdymo kokybei tobulinti.
5. Kiti einamieji klausimai
1. 2, 6, 4, 8 ir 10 klasių mokinių pasiruošimas
nacionaliniams tyrimams ir PUPP. Naujovės ir
organizavimo datų aptarimas.
2. Pasiūlymai mokyklos ugdymo planui 2017-2018
m.m.
3. Kiti organizaciniai klausimai.

2017-01

Alma Čirvinskienė
Sigita Jokubauskienė
Pradinių klasių
mokytojų metodinė
grupė

2017-03

Alma Čirvinskienė
Mokyklos direktorius
klasių vadovai

2017-04

Alma Čirvinskienė
Metodinių grupių
pirmininkai

Atsakingas

4.

1. Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos audito metu nustatytų dalykų ir
rekomendacijų įgyvendinimas.
2. 1 – 5 klasių ugdymo rezultatų (pažangumas,
lankomumas) ir mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.
3. Pradinių klasių nacionalinių pasiekimų tyrimų
rezultatų aptarimo.
4. Mokinių apklausos „Neformaliojo švietimo
efektyvumas 2016-2017 m. m. ir poreikiai 2017-2018
m. m.“ apibendrinimas.
5. Preliminarių mokytojų darbo krūvių 2017-2018 m.
m. aptarimas.
6. Bibliotekos lankytojų skaičius ir jų poreikių

2017-05 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Sigita Jokubauskienė
Lilija Jankauskienė
Klasių vadovai

2017-06 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Klasių vadovai
Metodinių grupių
pirmininkai

2017-06 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Klasių vadovai
Mokytojai

2017-06 mėn.

Alma Čirvinskienė
Mokytojai

2017-08 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Klasių vadovai

2017-10 mėn.

Alma Čirvinskienė
Klasių vadovai
Darbo grupės

tenkinimas.
9.

10.

11.

12.

13.

7. Mokinių saugumo tyrimo analizė.
8. Kiti organizaciniai klausimai.
1. 6-10 klasių ugdymo rezultatai (pažangumas,
lankomumas), mokinių kėlimas į aukštesnę klasę ir
papildomų darbų mokiniams skyrimas.
2. 2016-2017 m.m. II-ojo pusmečio lankomumas.
3. Nacionalinių tyrimų ir PUPP rezultatų aptarimas.
4. Mokytojų tarybos sprendimų, susijusių su mokyklos
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio
ir
pagrindinio ugdymo programų ugdymo planais 20172018 m. m. priėmimo.
5. Kiti organizaciniai klausimai.
1. Mokinių atsiskaitymas už papildomus darbus ir
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo išdavimas 10
klasės mokiniams.
2. Mokytojų tarybos sprendimų, susijusių su mokyklos
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymu ir pradinio,
pagrindinio ugdymo programų mokyklos ugdymo
planu 2017-2018 m. m. priėmimo.
3. Kiti einamieji klausimai
1.Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, efektyvumo
panaudojimas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.
2.Stebėtų pamokų analizė.
3.Mokyklos 2016-2017 m. m. ugdymo plano
įgyvendinimo analizė.
4. Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų
ugdymo plano 2017-2018 m. m. projekto pristatymas.
5. Metodinės savaitės organizavimas
1. Mokinių atsiskaitymo už papildomus darbus ir jų
kėlimas į aukštesnę klasę.
2. Aštuntokų, dešimtokų tolimesnė veikla.
3. Mokyklos 2017 metų biudžetas ir pedagogų tarifinių
atlyginimų koeficientai.
4. Mokyklos veiklos prioritetai 2017-2018 m. m.
1. 2017 m. PUPP lyginamosios ataskaitos ir
priemonių mokymosi pasiekimams gerinti aptarimas;
2. Mokinių poreikių tenkinimas ir užimtumas
neformaliojo švietimo veikloje - būreliuose;
3. Kiekvieno
mokinio
asmeninės
mokymosi
pažangos stebėjimo, mokymosi pasiekimų gerinimo ir
mokymosi pagalbos teikimas;

14.

15.

4. Mokyklos pažangos savitumo link – dalyvavimo
aplinkosauginiuose ir etnokultūriniuose renginiuose
aptarimas ir tolimesnių gairių numatymas;
5. Kiti organizaciniai klausimai.
1. Pirmokų adaptacija mokykloje.
2. Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje.
3. Mokinių apklausos „NMVA 2017“ ir „Mokinių
skaitymo, rašymo ir matematinių gebėjimai“ rezultatų
aptarimas.
4. Tėvų apklausos „NMVA 2017“, „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir jų tėvų
poreikių tenkinimas“ rezultatų pristatymas.
5. Mokinių sveikatos būklė ir prevencinės priemonės
jai gerinti.
6. 2017-2018 m. m. I-ojo trimestro ugdymo rezultatų
(pažangumas, lankomumas) ir asmeninė mokinio
pažanga.
7. Mokyklos nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų
rezultatų palyginimas su kitomis Telšių rajono
mokyklomis.
8. Kiti organizaciniai klausimai.
1. Mokyklos 2017 metų biudžeto įvykdymas ir
pedagogų tarifinių atlyginimų koeficientai 2018 m.
2. Vaikų/mokinių ir grupių/klasių komplektų skaičius
2018-2019m.m.
3. Klasių vadovų veikla formuojant tėvų švietimo
politiką.
4.Mokyklos 2016-2018 metų strateginio plano
įgyvendinimo analizė.
5. Mokyklos 2018 metų veiklos programos projekto
aptarimas.
6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2017-12 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Sigita Jokubauskienė
Klasių vadovai
Metodinių grupių
pirmininkai

2016-12 mėn.

Mokyklos direktorius,
Alma Čirvinskienė
Klasių vadovų
metodinės grupės
pirmininkas
Darbo grupė

Mokytojų tarybos pirmininkas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Alma Čirvinskienė

