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ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLA
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2016 m. sausio 1 d. mokykloje mokėsi 65 mokiniai, dirbo 21 mokytojas. Mokyklą baigė
15 dešimtos klasės mokinių. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 15 mokinių. 54 % baigusiųjų mokyklą
mokinių mokslus tęsia Profesinio rengimo centro skyriuose, 13 % mokosi gimnazijose, 20 % dirba,
13 % augina vaikius.
Veiklos planas įgyvendintas iš dalies. 2016 m. suplanuotas, bet neįgyvendintas arba
įgyvendintas iš dalies veiklas tęsime 2017 m.
2016 metais atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Vertinti rodikliai:
santykiai, saugumas, jausena, tapatumo jausmas, pasitenkinimas, bendruomeniškumas, įsitraukimas
į veiklas, mokymo ir mokymosi diferencijavimas, vertinimas ugdant.
Mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kursuose, išvykose (104 dienas, 630
valandų).
Mokykloje organizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Seminare „SMART
interaktyvių lentų panaudojimas mokymo procese“ mokytojai išsamiai supažindinti su SMART
lentų veikimo principais ir jų panaudojimo galimybėmis visų mokomųjų dalykų pamokose. Daug
patarimų ir problemų sprendimo galimybių mokytojai sužinojo išklausę paskaitą „Kaip išlaikyti
bendravimo ir drausmės balansą“. Organizuotas seminaras mokytojams apie patyčių prevenciją „Ką
gali mokykla“? ir mokymai 6-7 klasių mokiniams. Kituose seminaruose, paskaitose, konferencijose
mokytojai tobulino kvalifikaciją individualiai.
Bendradarbiaujant su „SOS Lietuvos kaimų Lietuvoje“ draugija organizuoti pozityvios
tėvystės kursai mokinių tėvams.
Siekiant mokymosi patirčių tarpdiscipliniškumo bei reguliuojant mokinių mokymosi
krūvį vestos integruotos pamokos pagal parengtą integracijos planą.
2016 m. tobulinta ir taikyta ugdymo procese pagalbos mokiniui teikimo sistema
(PMTS). Atnaujinti ir parengti 3 lygių mokinių ugdymosi pasiekimų patikrinimo testai.
Klasių kuratoriai visiems mokyklos mokiniams rengė individualius ugdymosi planus,
stebėta ir fiksuota asmeninė mokinių pažanga.
Plėtotas socialinių kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais:
mokiniai socialines veiklas vykdė ŠU Botanikos sode, UAB „Laurema“, UAB „Venta LT“ ir kt.
Organizuota visuotinė atvirų durų diena „Šok į tėvų klumpes“, kurios metu mokiniai lankėsi UAB
„Baltik vairas“.
Ugdymas karjerai vykdytas mokykloje ir už jos ribų: lankytasi profesinio rengimo
centre, įvairiose įmonėse. Mokiniai rengė karjeros planus, vyko individualios konsultacijos.
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2016 m. įgyvendinti du savivaldybės finansuojami projektai: aplinkosauginis projektas
„Man rūpi – 3“ ir sveikatinimo projektas „Esu sveikas – esu laimingas - 6“.
Įgyvendintas dvejus metus vykdytas tarptautinis Erasmus+ projektas „Darbotvarkės 21
įgyvendinimas mokyklose“. Dvi mokytojos dalyvavo projektiniame susitikime Graikijoje ir dvi –
Ispanijoje, kur dalijosi patirtimi su užsienio šalių pedagogais.
Vykdyta tradicinė neformalioji veikla: socializacijos projektas „Nepabuvęs
kareivėliu...“ (trijų dienų stovykla KASP prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės teritorijoje), žygiai
(„Pergalių ir kovų keliais“, „Knygnešių keliais“, „11 nuotraukų Lietuvai“, „Stebuklo beieškant“),
Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė, šaudymo į taikinį varžybos, skirtos Normundo
Valterio atminimui, Šiaulių regiono mokinių metodinė praktinė konferencija anglų kalba „Man rūpi“
ir kt. Organizuota prevencinė veikla bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities VPK bendruomenės
pareigūnais. Surengtos sportinės varžybos tarp mokinių ir pareigūnų.
Mokykla 11- ąjį kartą apdovanota tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos
aukščiausiu apdovanojimu - Žaliąja vėliava.
Neformaliojo švietimo programos „Mokausi vairuoti“ ir „Keramika“ pristatytos
popamokinės veiklos, kūrybiško ir aktyvaus laisvalaikio užimtumo pris(is)tatymų parodoje „Ką
veiki?“.
55 % mokytojų vedė pamokas
netradicinėse aplinkose. Dvi dienas per metus
biologijos ir geografijos pamokos vyko Kurtuvėnų regioniniame parke. Dalis pamokų vesta
mokyklos muziejuje, bibliotekoje, „Žaliojoje“ klasėje. Dailės, anglų k., ikiprofesinio ugdymo
„Maisto gamyba ir aptarnavimas“ pamokos organizuotos Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje
bibliotekoje. Ikiprofesinio ugdymo pamokos vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo
apygardos 6-osios rinktinės teritorijoje, kepykloje (Kairiuose, Šiaulių r.), remonto dirbtuvėse. Dalis
istorijos ir pilietiškumo pamokų vesta išvykose po istorines vietas arba dalyvaujant valstybinių
švenčių bei atmintinų dienų minėjimuose. Kūno kultūros pamokos organizuotos ledo arenoje
„Akropolio ledas“. Tokios pamokos didina mokinių motyvaciją, praktiškai pritaikomos įgytos
teorinės žinios.
Mokyklos veikla pristatyta miesto ir regioninėje konferencijoje bei būsimiems Latvijos
ugdymo karjerai specialistams.
Apie mokyklos veiklą nuolat skelbiama miesto laikraščiuose, savivaldybės svetainėje,
mokyklos internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Atsižvelgiant į mokyklos vidaus įsivertinimo rezultatus ir vadovaujantis mokyklos
strategija, 2017 m. nustatyti veiklos prioritetai – mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas,
bendruomeniškumo stiprinimas, bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas, mokyklos
materialinės ir techninės bazės gerinimas.

3

ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLA
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
2017 M. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI
Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.
Bendruomeniškumo stiprinimas.
Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas.
Mokyklos materialinės ir techninės bazės gerinimas.
III. 2017 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMAS

Tikslas
1. Ugdymo (-si)
kokybės
gerinimas.

Uždaviniai
1.1. Tobulinti
pamokos
kokybę.

Veikla
1.1.1. Prasmingo
ugdymo(si) turinio
(veiklos) parinkimas ir
pritaikymas atsižvelgiant
į kiekvieno mokinio
gebėjimų, žinių ir
asmeninės brandos lygį.
1.1.2. Pamokose
kūrybiškai panaudoti
IKT ir skaitmenines
ugdymo(si) priemones.

Data
2017 m.

Atsakingas
Dalykų mokytojai

Partneris
Metodinė taryba

2017 m.

Dalykų mokytojai

Metodinė taryba

1.1.3. Plėtoti pamokų,
organizuojamų

2017 m.

Administracija

Laukiamas rezultatas
Pagerės 10 %
mokinių mokymosi
pasiekimai.

40 % proc. mokytojų
pamokose naudos
išmaniąją lentą, 20 %
- planšetinius
kompiuterius, 30 % QR kodus.
Socialiniai partneriai Ne mažiau kaip 60
% mokytojų
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netradicinėse aplinkose,
įvairovę ir gerinti jų
kokybę.
1.1.4. Parengti Jaunojo
kario ir kūno kultūros
integruotą programą.
1.1.5.Sukurti mokytojų
ir pagalbos mokiniui
specialistų
kompetencijų vertinimo
ir įsivertinimo tvarkos
aprašą.

organizuos pamokas
kitose aplinkose.
2017 m.
vasaris birželis
2017 m. sausis

Metodinė grupė

Administracija

Administracija

Mokytojų taryba

1.1.6. Parengti
ikiprofesinio ugdymo
programų suderinimo,
modulių užskaitymo ir
tęstinumo aprašą.
1.1.7. Diegti
produktyviojo
mokymosi modelį.

2017 m.

Administracija

Metodinė grupė

2017 m.
rugsėjis

Administracija

Metodinė grupė

1.1.8. Tobulinti PMT
(pagalbos mokiniui
teikimo) sistemą.
1.1.9. Parengti mokyklos
sveikatos priežiūros
veiklos planą.
1.1.10. Parengti meninės
techninės krypties
ikiprofesinio ugdymo
programą.
1.1.11. Atlikti 2.1.1.
(Ugdymas ir mokinių
patirtys) srities veiklos
kokybės įsivertinimą.

2017 m.

Administracija

PPG grupė

2017 m.
sausis

Administracija

2017 m.
birželis

Metodinė grupė

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas
Administracija

2017 m.

Darbo grupė

Administracija

Pagerės 5 % mokinių
mokymosi
pasiekimai.
Parengtas aprašas leis
efektyviau įvertinti
mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų
kompetenciją,
veiklos rezultatus ir
tobulintinas sritis.
Bus užtikrintas
mokinių mokymosi
tęstinumas profesinio
rengimo centruose.
Parengtas 1
produktyviojo
mokymosi
mokytojas.
Pagerės 15 %
mokinių mokymosi
motyvacija.
Mokiniai įgis sveikos
gyvensenos įgūdžių.
Išplėsta ikiprofesinio
ugdymo pasiūla
mokiniams.
Nustatyti pokyčiai ir
tobulintinos sritys.
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1.2. Gerinti
pagalbos vaikui
kokybę.

1.1.12. Dalintis gerąją
patirtimi su miesto
mokyklų mokytojais.

2017 m.

Metodinė taryba

1.2.1. Parengti Šiaulių
miesto vaiko asmenybės
ūgties koncepcijos
įgyvendinimo priemonių
planą.

2017 m.
kovas- birželis

Darbo grupė

1.2.2. Efektyviau
išnaudoti virtualų
mokinių socialinių
kompetencijų ugdymo
(SKU) modelio veiklos
kalendorių.

2017 m.

SKU
įgyvendinimo
grupė

1.2.3. Plėsti mokinių
užimtumo centro veiklų
pasiūlą ir rengti
dokumentus dienos
centro steigimui.

2017 m.

Administracija

1.2.4. Įgyvendinti
sveikatą stiprinančių
mokyklų programą
„Sveika mokykla“.

2017 m.

Darbo grupė

1.2.5. Organizuoti
pozityvios tėvystės
įgūdžių mokymus.

2017 m.

Administracija

Švietimo centras

Ne mažiau kaip 20 %
mokytojų dalinsis
gerąja patirtimi su
miesto metodinių
būrelių nariais.
Šiaulių miesto
Pagal Šiaulių miesto
savivaldybės
savivaldybės
administracijos
administracijos
Švietimo, kultūros ir sudarytos darbo
sporto departamento grupės sukurtą
Švietimo skyrius
modelio aprašą bus
parengtas vaiko
asmenybės ūgties
priemonių planas.
Šiaulių miesto
Suorganizuotos ne
savivaldybės
mažiau kaip 8 veiklos
administracijos
bendradarbiaujant su
Švietimo, kultūros ir socialiniais
sporto departamento partneriais iš
Švietimo skyrius,
savivaldybės
socialiniai partneriai socialinių partnerių
tinklo.
Labdaros paramos
Sudarytos sąlygos
fondas „Sos vaikų
mokinių
kaimų Lietuvoje“
popamokiniam
draugija
ugdymui, jų
savirealizacijai,
kryptingai veiklai.
Socialiniai partneriai Programoje dalyvaus
ne mažiau kaip 60 %
bendruomenės narių.
Sumažės žalingų
įpročių poreikis.
Labdaros paramos
Dalyvaus ne mažiau
fondas „SOS vaikų
kaip 15 % mokinių
kaimų Lietuvoje“
tėvų.
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draugija

2. Vertybėmis
grįstas mokyklos
kultūros
formavimas.

2.1. Stiprinti
bendruomenišku
mą.

1.2.6. Organizuoti
mokymus mokinių
savivaldai.

2017 m.

Administracija

LMS

1.2.7. Sukurti „Mokinio
asmeninės pažangos
matavimo sistemą“.

2017 m.
sausis birželis

Darbo grupė

Administracija

1.2.8. Atlikti 2.2.2.
(Ugdymo(si)
organizavimas –
diferencijavimas
individualizavimas,
suasmeninimas) srities
veiklos kokybės
įsivertinimą.
1.2.9. Sudaryti
galimybes visiems
bendruomenės nariams
gauti psichologinę
pagalbą.
1.2.10. Plėtoti socialinio
emocinio ugdymo
programą „Lions Quest“
visose klasėse.
2.1.1. Atlikti 2.3.2.
(Ugdymas mokyklos
gyvenimu - santykiai ir
mokinių savijauta, darbinga tvarka) bei
4.2.2.

2017 m.

Darbo grupė

Administracija

2017 m.

Psichologo
asistentė

Administracija

2017 m.

Lions Quest
programos
mokytojai

VšĮ Lions quest
Lietuva

2017 m.
birželis

Darbo grupė

Administracija

Suorganizuoti ne
mažiau kaip 2
mokymai mokinių
savivaldos nariams.
Iš mokykloje
naudojamų
asmeninės pažangos
matavimo aprašų bus
sukurta vieninga
sistema.
Nustatyti pokyčiai ir
tobulintinos sritys.

Suteikta savalaikė
psichologinė pagalba
mokyklos
bendruomenės
nariams.
10 % sumažės
patyčių tarp mokinių.
Nustatyti pokyčiai ir
tobulintinos sritys.
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(Bendradarbiavimas su
tėvais – įsitraukimas)
sričių veiklos kokybės
įsivertinimą.
2.1.2. Tobulinti
bendradarbiavimo su
tėvais sistemą.

2.2. Kurti ir
plėtoti
autentiškus
mokyklos
ritualus ir
tradicijas.

3. Mokyklos
materialinės bazės
gerinimas.

3.1. Gerinti
mokyklos
higienines
sąlygas.

2017 m.

Administracija

Mokytojų taryba

2.1.3. Organizuoti
sportinius užsiėmimus
tėvams.
2.1.4. Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
renginys apie mokytojų
ir tėvų
bendradarbiavimą.
2.3.1. Parengti
dokumentus N. Valterio
paramos fondo
įsteigimui, sukurti
vardinį ženklą ir
nominacijos nuostatus.
2.3.2. Organizuoti
tradicinius renginius.

2017 m.

Administracija

Klasių kuratoriai

2017 m.

Administracija

Švietimo centras

2017 m.

Administracija

Socialiniai partneriai Įsteigtas N. Valterio
paramos fondas.

2017 m.

2.3.3. Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą
rengiant projektus.
3.1.1. Renovuoti
mergaičių ir berniukų
persirengimo kambarius
bei sanitarinius mazgus
šalia sporto salės.

2017 m.

Renginių
organizavimo
grupė
Projektų rengimo
grupė

Socialiniai partneriai Suorganizuoti ne
mažiau kaip 5
tradiciniai renginiai.
Socialiniai partneriai Parengtas ne mažiau
kaip 1 tarptautinis
projektas.
Šiaulių miesto
Atlikta 50 %
savivaldybė
renovacijos darbų.

2017 m.

Administracija

20 % mokinių tėvų
dalyvaus
neformaliojo
švietimo renginiuose.
10 % mokinių tėvų
inicijuos veiklas
mokykloje.
Dalyvaus 5 %
mokinių tėvų.
15 mokytojų
patobulins
kvalifikaciją.
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3.1.2. Įrengti
koridoriuose poilsio
kampelius.
3.2. Modernizuoti ir
atnaujinti
mokyklos
mokymo bazę.

2017 m.

Administracija

Šiaulių miesto
savivaldybė

Atlikta 50 %
įrengimo darbų.

3.2.1. Pakeisti techninių 2017 m.
patalpų paskirtį į
mokomąsias
automobilių remonto ir
keramikos dirbtuves
pritaikyti „Automobilių
remontininko, B
kategorijos vairuotojo“
ikiprofesinio ugdymo
bei dailės ir technologijų
programoms.
3.2.2. Muzikinio klubo – 2017 m.
konferencijų salės
interjero įrengimas.
3.2.3. Atnaujinti aktų
2017 m.
salės interjerą.

Administracija

Mokyklos rėmėjai,
Šiaulių miesto
savivaldybė

Atlikta 70 % darbų.

Administracija

Atlikta 50 % darbų.

3.2.4. Nupirkti baldus
keramikos dirbtuvėms.

Administracija

Mokyklos rėmėjai,
Šiaulių miesto
savivaldybė
Mokyklos rėmėjai,
Šiaulių miesto
savivaldybė
Šiaulių miesto
savivaldybė

2017 m.

Administracija

_________________________

Sutvarkytas
apšvietimas, valdymo
pultas.
Išplėsta neformaliojo
švietimo programų
pasiūla mokiniams.

