PATVIRTINTA
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TRAKŲ R. LENTVARIO 1–OSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS
2013 METŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PLANAS
Tikslas:
1. Siekti, kad mokykloje būtų sklandžiai įgyvendinta vidurinio ugdymo programa.
Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui rinktis savo gabumus, polinkius ir
poreikius atitinkantį mokymosi kelią.
2. Užtikrinti dalykų programų pasirinkimo įvairovę.
3. Sudaryti sąlygas skirtingus mokymosi kelius pasirinkusiems mokiniams tęsti mokslą
aukštosiose mokyklose.
4. Padėti 10 klasės mokiniams parengti individualius ugdymo planus.
5. Koordinuoti mokytojų ir mokinių pasirengimą įgyvendinti vidurinio ugdymo
programą.
6. Teikti mokiniams bei jų tėvams psichologinę pedagoginę bei metodinę pagalbą.
Programos laukiamas rezultatas:
Mokiniai įgys žinių, patirties, sugebės motyvuotai sudaryti individualų ugdymo planą,
įvertinti savo galimybes ir atsakingai pasirinkti Brandos egzaminus bei tolimesnes studijas.
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo darbo grupė:
pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Prišmont
nariai: – direktorius Vladimiras Pileckis
- 12 klasės auklėtoja Irina Grigorjeva
- 11 klasės auklėtoja Liudmila Stasiulevič
- 10 klasės auklėtoja Alina Novikova
- psichologė Rita Šakevičienė
Karjeros planavimo darbo grupė:
- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Prišmont
- psichologė Rita Šakevičienė
- socialinė pedagogė, ugdymo karjerai koordinatorė Alina Novikova
- 12 klasės auklėtoja, rusų kalbos mokytoja Irina Grigorjeva
- pradinio ugdymo mokytoja Regina Černevič
- 9 klasės auklėtoja, rusų ir lietuvių kalbų mokytoja Almonė Ivanenko
- bibliotekos vedėja Valentina Banuševič
Veiklos planas:
Eil
Nr.
1.

Veiklos turinys
Sudaryti vidurinio ugdymo programos
įgyvendinimo darbo grupę

Laikas

Sausis

Atsakingi
asmenys
Direktorius
V.Pileckis

Laukiami rezultatai
Darbo grupė
organizuos
vidurinio ugdymo
programos sklaidą

2

2.

12 klasės mokinius supažindinti su
Brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašu

Sausis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
T. Prišmont

3.

Organizuoti bandomuosius egzaminus
12 klasės mokiniams

Sausis –
vasaris

Direktorius
V.Pileckis

Vasaris

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
T. Prišmont

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Atlikti 12 klasės mokinių Brandos
egzaminų pasirinkimo analizę

Atlikti tyrimus, siekiant nustatyti
mokinių poreikius, gebėjimus,
įgūdžius
Supažindinti 10 klasės mokinius su
Vidurinio ugdymo programos aprašu,
išaiškinti mokiniams individualaus
ugdymo plano sudarymo reikalavimus
ir galimybes
Teikti individualią ir grupinę
psichologo pagalbą 10-12 klasių
mokiniams, konsultuoti tėvus
Įpareigoti mokytojus parengti dalykų,
dalykų modulių bei pasirenkamųjų
dalykų programų projektus
Supažindinti 10 klasės mokinius su
mokomųjų dalykų vidurinio ugdymo
programomis, bendrojo ir išplėstinio
kurso reikalavimais ir ypatumais,
pasiūlyti pasirenkamuosius dalykus
bei dalykų modulius

Mokiniai bus
supažindinti su
Brandos egzaminų
organizavimo ir
vykdymo tvarkos
aprašų, tvarkaraščiu
Mokinių
įsivertinimas
pasirenkant brandos
egzaminus
Adekvatus mokinių
egzaminų
pasirinkimas
Mokykla turės
daugiau galimybių
tenkinti mokinių
poreikius
Mokiniai sugebės
motyvuotai sudaryti
individualų ugdymo
planą, įvertinti savo
galimybes

kovas

Psichologė
R. Šakevičienė

Iki 201304-15

Pavaduotoja
ugdymui
T. Prišmont

Nuolat

Psichologė
R. Šakevičienė

Streso mažinimas

Iki 201304-15

Direktorius
V.Pileckis

Mokiniai turės
galimybę rinktis
dalykus

Iki 201304-30

Mokytojai
dalykininkai

Skatins mokinius
tinkamai pasirinkti
dalykus, dalykų
kursus, modulius

10.

Organizuoti 10 klasės mokinių tėvams
susirinkimą, supažindinti su Vidurinio
ugdymo programos aprašu ir
mokyklos siūlymais bei galimybėmis

Iki 201205-15

11.

Sudaryti preliminarius individualius
ugdymo planus, aptarti juos ir sudaryti
suvestinę

Iki 201305-30

12.

10 klasės mokinių tyrimas dėl
pasirengimo mokytis pagal Vidurinio
ugdymo programą bei tolesni mokinių
ketinimai

Balandisgegužė

Pavaduotoja
ugdymui
T. Prišmont,
10-os kl.
auklėtoja
A.Novikova
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
T. Prišmont,
klasės
auklėtoja
A.Novikova
Psichologė
R.Šakevičienė,
socialinė
pedagogė

Tėvai turės
galimybę padėti
vaikams tinkamai
sudaryti individualų
ugdymo planą

Mokinių
individualių planų
sudarymas

Pagalba mokiniams
sudarant
individualius
ugdymo planus bei

3
A.Novikova
13.

14.

Vykdyti 9-12 klasių mokinių profesinį
informavimą

Organizuoti 10-12 kasių mokiniams
susitikimus su aukštųjų bei profesinių
mokyklų atstovais mokykloje, išvykas
į aukštąsias bei profesines mokyklas,
profesijų muges

Nuolat

Karjeros
planavimo
darbo grupė

Per mokslo
metus

Klasės
auklėtojai:
L. Stasiulevič,
I. Grigorjeva,
ugdymo
karjerai
koordinatorė
A. Novikova

planuojant karjerą
Mokiniai daugiau
sužinos apie
profesijas ir jų
įvairovę

Mokiniai galės
pasirinkti ugdymo
programą bei
tolimesnes studijas

Pastaba: vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo darbo grupė pasilieka teisę 2013 m. veiklos
planą keisti, koreguoti, atsižvelgiant į veiklos pobūdį.
___________________________________________

