PATVIRTINTA
Linkuvos gimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-93-(1.6.)

Linkuvos gimnazijos veiklos planas
2018 m. rugsėjo-gruodžio m.

Tikslai ir uždaviniai:
1. Skiepyti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.
1.1. Kurti savitą, pagrįstą vertybėmis, gimnazijos kultūrą.
1.2. Ugdyti patriotinius jausmus, remiantis etnokultūros pagrindais.
1.3. Palaikyti prasmingus santykius su mokyklą baigusiais mokiniais.

2. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi stilių, tikslus, pažangą ir pasiekimus.
2.1. Sudaryti sąlygas mokiniams gauti kokybišką ugdymą, didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą.
2.2. Užtikrinti savalaikę ir įvairiapusę ugdymo(si) pagalbą kiekvienam mokiniui.
2.3. Plėtoti mokytojų gebėjimus modeliuoti pamokos struktūrą ir (įsi)vertinimo kriterijus orientuotus į kiekvieno mokinio pažangą.

Priemonės:
1. TIKSLAS: Skiepyti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus ir įpročius bei pilietinę atsakomybę.

Uždaviniai
1.1. Kurti savitą,
pagrįstą vertybėmis,
gimnazijos kultūrą.

Priemonės
Istorinė-patriotinė-šviečiamoji priemonė: istorinių dokumentų ir vietų analizė,
-konferencija,
-šventinis minėjimas gimnazijos 100-mečio
proga „Tešviečia gimnazijos žiburys“.

1.2. Ugdyti
Senųjų gimnazijos tradicijų tobulinimas,
patriotinius jausmus,
turtinimas.
remiantis etnokultūros
pagrindais.
Kiekvienos klasės tradicijų, išskirtinumo
paieška ir formavimas.
Mokytojų, mokinių ir
visos gimnazijos bendruomeniškumo
jausmo stiprinimas.
Gimnazijos istorijos faktų fiksavimas ir
sisteminimas, muziejaus veiklos
aktyvinimas.
Mokinių iniciatyvų skatinimas per Mokinių parlamento veiklą.

Ištekliai, lėšų
poreikis

Vykdytojai

Laikas

Dalykų
mokytojai,
specialistai,
administracija.

Rugsėjisgruodis

MK lėšos

Administracija,
mokytojai,
Mokinių
parlamentas.

Rugsėjisgruodis

MK lėšos

Laukiamas rezultatas
Mokiniai gilinasi į
gimnazijos istoriją,
dalyvauja buvusių
mokinių sėkmės istorijų
renginiuose. Motyvuojami
karjerai.
Pamokos vedamos
mokyklos muziejuje,
muziejus turtinamas. Per
pusmetį vedama bent
viena pamoka
muziejuje.
Organizuojamos
kultūrinės ir tradicinės
šventės.

1.3. Palaikyti
prasmingus
santykius su
mokyklą baigusiais
mokiniais.

Bendradarbiavimas su
gimnaziją baigusiais
mokiniais. Sėkmės
istorijos – karjeros
planavimo
pagalbininkės.

Administracija,
Mokytojai,
Mokinių
parlamentas.

Rugsėjisgruodis

MK lėšos.

Mokiniai labiau motyvuoti
karjerai.

2. TIKSLAS: Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi stilių, tikslus, pažangą ir pasiekimus.

Uždaviniai
2.1. Sudaryti sąlygas
mokiniams gauti
kokybišką ugdymą,
didinti mokymo(si)
patrauklumą ir
efektyvumą.

2.2. Užtikrinti
savalaikę ir
įvairiapusę

Priemonės

Vykdytojai

Laikas

Ištekliai, lėšų
poreikis

Laukiamas rezultatas

Projektas Nr.09.21-ESFA-K-728-01-0084
„Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų
gerinimas Pakruojo r. Linkuvos, Žeimelio
gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio
pagrindinėse mokyklose.
Mokytojų kolegų pamokų stebėjimas ir
aptarimas.

Administracija
mokytojai.

Rusėjisgruodis

ES struktūrinių
fondų lėšos

Kabinetas aprūpinamas
nauja įranga, metodine bei
mokomąja medžiaga,
leidžiančia
įvairiapusiškiau
organizuoti ugdymą.

Prevencinė patyčių programa „OLWEUS“.

Mokyklos
bendruomenė
VGK

Rusėjisgruodis

Mokinio
krepšelio,
rėmėjų lėšos.

Pagerėja mokinių emocinė
savijauta (tai pastebi ir
fiksuoja tėvai)

ugdymo(si) pagalbą
kiekvienam mokiniui.

Savalaikė psichologinė ir soc. pedagoginė
pagalba

Konsultacijos padeda
mokiniams įveikti
ugdymosi sunkumus

Tikslingiau panaudoti ugdymo plano
galimybes
2.3. Plėtoti mokytojų
gebėjimus modeliuoti
pamokos struktūrą ir
(įsi)vertinimo
kriterijus orientuotus į
kiekvieno mokinio
pažangą.

Tobulinti mokinių įsivertinimo sistemą.

Mokyklos
bendruomenė

Rusėjisgruodis

Mokinio
krepšelio,
rėmėjų lėšos.

Mokinių įsivertinimo
sistema padeda siekti
kiekvieno mokinio
pažangos.

Programos vertinimo įgyvendinimas.
Gimnazijos veiklos programos įgyvendinimas bus vertinamas remiantis veiklos sritimis. Mokytojai atsiskaitys mokytojų tarybos posėdžiuose,
metodinės tarybos posėdžiuose. Gimnazijos vadovai pateiks informaciją gimnazijos bendruomenei visuotinių susirinkimų metu.

Priedai.
____________________________________
PRITARTA
Gimnazijos tarybos 2018 m. rugpjūčio mėn. 31 d. nutarimu
protokolo Nr.1

