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ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLA
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2017 m. veiklos planas įgyvendintas iš dalies: suplanuotos, bet neįgyvendintos veiklos
bus tęsiamos 2018 m.
2017 m. tobulinta pamokos kokybė. Daug dėmesio skirta pagalbos vaikui teikimui,
materialinės bazės gerinimui. Mokytojai pamokose kūrybiškai naudojo IKT: rengė užduotis
koduodami QR kodais, SMART lenta, integravo informacines technologijas ir mokomąjį dalyką.
Įgyvendinta sveikatą stiprinančių mokyklų programa „Sveika mokykla“ ir pozityvios
prevencijos Lions quest programa „Paauglystės kryžkelės“. Sėkmingai veikė SKU modelis.
Kiekvieną mėnesį kartu su socialiniais partneriais buvo įgyvendinamos skirtingų krypčių veiklos:
pilietinė – socialinė veikla, savanorystė, profesinis veiklinimas. Pradėtos įgyvendinti pamokos –
projektai. Atnaujinta pagalbos mokiniui teikimo sistema, patobulinti mokinių testavimo dokumentai.
Įrengus keramikos dirbtuves mokykloje išplėtota ikiprofesinio ugdymo programų pasiūla: nuo 2017
m. rugsėjo 1 d. mokiniai išbando keramikos programą.
2017 m. pagerėjo PUPP mokinių pasiekimai. Mokyklą baigė 10 dešimtos klasės
mokinių. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 10 mokinių. 40 % baigusiųjų mokyklą mokinių mokslus tęsia
Profesinio rengimo centro skyriuose, 10 % mokosi gimnazijose, 50 % dirba užsienyje.
60 proc. mokytojų vedė pamokas netradicinėse erdvėse: muziejuose, Kurtuvėnų
regioniniame parke, KASP 6 –ojoje rinktinėje, viešojoje bibliotekoje, Oro gynybos batalione, Ledo
arenoje, banke, Botanikos sode, istorinėse vietose, prekybos centre, ir kt. Mokinių tėvai pradėjo
dalyvauti kartu su vaikais pėsčiųjų žygiuose.
2017 metais atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Įsivertinimo metu surasti
stiprieji veiklos aspektai – pagalba, silpnieji veiklos aspektai –santykiai. 2018 metais atliksime
visuminį veiklos kokybės įsivertinimą ir teminį „2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu“ srities
vertinimą.
Mokytojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, kursuose, išvykose (83 dienas, 507
valandas).
2017 m. įgyvendinti du savivaldybės finansuojami projektai: aplinkosauginis projektas
„Man rūpi – 4“ ir sveikatinimo projektas „Esu sveikas – esu laimingas -7“. Mokykla tapo asocijuotais
Šiaulių universiteto partneriais tarptautiniame projekte „SHELDON: Smart Learning Motivation
Intervention Model for Students with Emotional, Behavioral and Learning Difficulties“. Mokyklos
bendruomenė 12- ąjį kartą apdovanota tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos aukščiausiu
apdovanojimu - Žaliąja vėliava.
2017 m. mokykla (kaip jaunimo mokykla) šventė 15 metų jubiliejų ir minėjo vyr. ltn.
Normundo Valterio 45-ąsias gimimo metines. Siekiant įprasminti taikdario atminimą įsteigtas N.
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Valterio atminimo medalis (bronzinis, sidabrinis, auksinis), parengti apdovanojimo medaliu
nuostatai.
Plėtotas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su
Ukrainos respublikos Kremenčuko miesto 25-ąja vidurine mokykla. Bendradarbiavimo tikslas –
dalintis gerąja patirtimi ugdant mokymosi motyvacijos stokojančius mokinius, puoselėti šalių istoriją,
tradicijas, papročius.
Parengtas ir pradėtas taikyti darbuotojų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas.
Pagerintos mokyklos higieninės sąlygos – atnaujintas 1-ojo aukšto koridorius: pakeistos
kabinetų durys, perdažytos sienos, palangės.
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ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLA
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
2018 M. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI
Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.
Bendruomenės santykių stiprinimas.
Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.
Mokyklos materialinės ir techninės bazės gerinimas.
II. 2018 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMAS

Tikslas
1. Ugdymo (-si)
kokybės
tobulinimas
gerinant mokinių
pažangą ir
pasiekimus.

Uždaviniai
1.1. Gerinti
mokinių
pasiekimus.

Veikla
1.1.1. Ugdymo(si) turinio
(veiklos) pritaikymas
atsižvelgiant į kiekvieno
mokinio gebėjimų, žinių ir
asmeninės brandos lygį.
1.1.2.Tobulinti kaupiamojo
vertinimo sistemą.
1.1.3. Teminių pamokų projektų organizavimas.

Data
2018 m.

Atsakingas
Dalykų
mokytojai

Partneris
Metodinė taryba

Laukiamas rezultatas
Pagerės 10 %
mokinių mokymosi
pasiekimai.

2018 m.

Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

Administracija

1.1.4. Pamokose kūrybiškai
panaudoti IKT ir
skaitmenines ugdymo(si)
priemones.

2018 m.

Dalykų
mokytojai

Metodinė taryba

10 % efektyvesnis
mokinių vertinimas.
10 % patobulės
mokinių
komunikacinės
kompetencijos.
15 % proc. mokytojų
pamokose naudos
išmaniąją lentą, 20 %
- planšetinius
kompiuterius,

2018 m.
2 kartus per
mėnesį

Administracija
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1.2. Gerinti
pagalbos vaikui
kokybę.

mobiliuosius
telefonus, 30 % - QR
kodus.
Socialiniai partneriai Ne mažiau kaip 65%
mokytojų organizuos
pamokas kitose
aplinkose.
Administracija
Pagerės 5 % mokinių
mokymosi
pasiekimai.
Metodinė grupė
Bus užtikrintas
mokinių mokymosi
tęstinumas profesinio
rengimo centruose.

1.1.5. Plėtoti pamokų,
organizuojamų
netradicinėse aplinkose,
įvairovę ir gerinti jų kokybę.
1.1.6. Parengti Jaunojo kario
ir kūno kultūros integruotą
programą.
1.1.7. Parengti ikiprofesinio
ugdymo programų
suderinimo, modulių
užskaitymo ir tęstinumo
aprašą.
1.1.8. Diegti produktyviojo
mokymosi modelį.

2018 m.

Administracija

2018 m.
sausis balandis
2018 m.

Metodinė grupė

2018 m.
rugsėjis

Administracija

Metodinė grupė

1.1.9. Tobulinti PMT
(pagalbos mokiniui teikimo)
sistemą.
1.1.10. Parengti
technologinės krypties
ikiprofesinio ugdymo
programą.
1.1.11. Atlikti visuminį
mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimą.
1.2.1.Individualių pagalbos
vaikui, kuriam paskirta
minimalios priežiūros
priemonė, planų rengimas
ir įgyvendinimas.

2018 m.

Administracija

PPG grupė

2018 m.

Metodinė grupė

Administracija

Administracija

Parengtas 1
produktyviojo
mokymosi
mokytojas.
Pagerės mokinių
mokymosi
motyvacija.
Išplėsta ikiprofesinio
ugdymo pasiūla
mokiniams.

2018 m.
Darbo grupė
sausis - kovas

Administracija

Nustatyti pokyčiai ir
tobulintinos sritys.

2018 m.

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

5% mokinių padarys
asmeninę pažangą.

VGK
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1.2.2.Smurto ir patyčių
prevencijos ir intervencijos
vykdymo mokykloje
priemonių įgyvendinimas.

2018 m.

VGK

Pedagoginė
Sumažės smurto ir
psichologinė tarnyba patyčių atvejų.

1.2.3.Kryptingas socialinės,
psichologinės, specialiojo
ugdymo ir švietimo
pagalbos teikimas.

2018 m.

Pagalbos vaikui
specialistai

Pedagoginė
Pagerės pagalbos
psichologinė tarnyba vaikui kokybė.

1.2.4.Prevencinės veiklos
organizavimas.
1.2.5. Nuoseklus SKU
(socialinių kompetencijų
ugdymo) sistemos
įgyvendinimas.

2018 m.

VGK

2018 m.

Ugdymo
karjerai
specialistai

Socialiniai partneriai Sumažės žalingų
įpročių vartojimas.
Šiaulių miesto
Suorganizuotos ne
savivaldybės
mažiau kaip 3 veiklos
administracijos
per mėnesį iš
Švietimo, kultūros ir skirtingų krypčių
sporto departamento (pilietinė – socialinė
Švietimo skyrius,
veikla, savanorystė,
socialiniai partneriai profesinis
veiklinimas)
bendradarbiaujant su
socialiniais
partneriais.
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 5 mokinių tėvai.
kaimų Lietuvoje“

1.2.6. Plėsti mokinių
2018 m.
užimtumo centro veiklų
pasiūlą ir rengti dokumentus
dienos centro steigimui.

Administracija

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

2018 m.

Darbo grupė

1.2.8. Organizuoti
pozityvios tėvystės įgūdžių
mokymus.

2018 m.

Administracija
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draugija

1.2.9. Organizuoti mokymus 2018 m.
mokinių savivaldai.

Administracija

LMS

Suorganizuoti ne
mažiau kaip 2
mokymai mokinių
savivaldos nariams.
Pagerės ugdymo
karjerai paslaugų
kokybė.

1.2.10.Ugdymo karjerai
specialisto etato įsteigimas.

2018 m.
sausis

Administracija

1.2.11. Sukurti mokinio
asmenybės ūgties matavimo
sistemą.

2018 m.
sausis birželis

Darbo grupė

Šiaulių miesto
savivaldybės
administracijos
Švietimo, kultūros ir
sporto departamento
Švietimo skyrius
Administracija

1.2.12. Atlikti „2.3.2.
Ugdymas mokyklos
gyvenimu“ srities veiklos
kokybės įsivertinimą.
1.2.13. Parengti mokyklos
sveikatos priežiūros veiklos
planą.
1.2.14. Plėtoti socialinio
emocinio ugdymo programą
„Lions Quest“ visose
klasėse.
1.2.15. Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas
specialiosios pedagogikos
srityje.

2018 m.
kovasbalandis

Darbo grupė

Administracija

2018 m.
sausis

Administracija

Mokiniai įgis sveikos
gyvensenos įgūdžių.

2018 m.

Lions Quest
programos
mokytojai

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas
VšĮ Lions quest
Lietuva

2018 m.

Administracija

Švietimo centras

25 % patobulins
specialiosios
pedagogikos
kompetencijas.

Sistema leis
efektyviau matuoti
kiekvieno vaiko
asmenybės ūgtį.
Nustatyti pokyčiai ir
tobulintinos sritys.

10 % sumažės
patyčių tarp mokinių.
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2. Bendruomenės
santykių
stiprinimas.

2.1. Įtraukti
tėvus į ugdymo
procesą.

2.2. Plėtoti
autentiškus
mokyklos
ritualus ir
tradicijas.
3. Mokyklos
materialinės bazės
gerinimas.

3.1. Gerinti
mokyklos
higienines
sąlygas.

3.2.Modernizuo
-ti ir atnaujinti
mokyklos
mokymo bazę.

2018 m.

Administracija

Mokytojų taryba

2.1.2. Organizuoti sportinius 2018 m.
užsiėmimus tėvams.
2.1.3. Mokytojų
2018 m.
kvalifikacijos tobulinimo
renginys apie mokytojų ir
tėvų bendradarbiavimą.
2.2.1. Organizuoti
2018 m.
tradicinius renginius.

Administracija

Klasių kuratoriai

Administracija

Švietimo centras

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 25 %
savivaldybė
renovacijos darbų.

2.1.1. Tobulinti
bendradarbiavimo su tėvais
sistemą.

20 % mokinių tėvų
dalyvaus
neformaliojo
švietimo renginiuose.
5 % mokinių tėvų
inicijuos veiklas
mokykloje.
Dalyvaus 5 %
mokinių tėvų.
15 mokytojų
patobulins
kvalifikaciją.

2.2.2. Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą.

2018 m.

3.1.1. Renovuoti mergaičių
ir berniukų persirengimo
kambarius bei sanitarinius
mazgus šalia sporto salės.

2018 m.

Administracija

3.1.2. Įrengti koridoriuose
poilsio kampelius.

2018 m.

Administracija

Šiaulių miesto
savivaldybė

Atlikta 50 %
įrengimo darbų.

3.1.3. Renovuoti mokyklos
bufetą.

2018 m.

Administracija

Šiaulių miesto
savivaldybė

Atlikta 25 %
įrengimo darbų.

3.2.1. Pakeisti techninių
patalpų paskirtį į
mokomąsias automobilių
remonto ir staliaus
dirbtuves, pritaikyti
„Automobilių
remontininko, B kategorijos

2018 m.

Administracija

Mokyklos rėmėjai,
Šiaulių miesto
savivaldybė

Atlikta 70 % darbų.
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vairuotojo“ ikiprofesinio
ugdymo ir technologijų
programoms.
3.2.2. Muzikinio klubo –
konferencijų salės interjero
įrengimas.
3.2.3. Atnaujinti aktų salės
interjerą.

2018 m.

Administracija

2018 m.

Administracija

3.2.4. Nupirkti baldus
keramikos dirbtuvėms.

2018 m.

Administracija

3.2.5. Atnaujinti mokyklos
muziejaus interjerą.

2018 m.

Administracija

_________________________

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

Atlikta 50 % darbų.

Sutvarkytas
apšvietimas, valdymo
pultas.
Išplėsta neformaliojo
švietimo programų
pasiūla mokiniams.
Atlikta 35 % darbų.

