PRITARTA
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdyje,
protokolo Nr. 6
PATVIRTINTA
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-181
ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
Įvykdymo Asignavimai
vertinimo kriterijai, mato vykdytojai
terminas
(Eurai)
vienetai ir reikšmės
1. Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, diegiant įvairias mokymo strategijas, auginančias mokinio individualią pažangą.
1.1. Uždavinys – savavaldžiai besimokančio mokinio ugdymas tenkinant kiekvieno poreikius.

1.1.1.

Pradinio, pagrindinio,
Mokytojų, vadovų,
vidurinio ugdymo
bibliotekos darbuotojų darbo
programų įgyvendinimas. apmokėjimas.

1.1.2.

Specialiųjų ugdymo(si)
Logopedo, spec. pedagogo,
poreikių turinčių mokinių psichologo, socialinio
ugdymas.
pedagogo darbo
apmokėjimas.

33 klasių komplektai: 9
pradinio, 19 pagrindinio
ir 5 vidurinio ugdymo.
Mokinių skaičius 797.
Visi ugdomi mokiniai
100 procentų baigia
atitinkamą ugdymo
programą.
Teikiama pagalba 106
specialiųjų ugdymo(si)
poreikių turintiems
mokiniams.
Išlaikomi 3 mokytojų
padėjėjų etatai.

Loreta Šernienė
Lina Janulytė
Laima
Nastaravičienė
Giedrė
Kalinauskienė

2020 m.

VB

Loreta Šernienė
Vaiko gerovės
komisijos nariai

2020 m.

VB

1.1.3.

Pagalbos mokiniui
organizavimas, mokinių
poreikių tenkinimas.






1. Gabiųjų mokinių poreikių
tenkinimas:
Jaunųjų matematikų
programos įgyvendinimas ir
tęstinumas;
VGTU klasė;
įvairių dalykų integruotas
ugdymo turinys, taikant
dvikalbio mokymo
elementus;
integruotos gamtos mokslų
programos 5–8 klasėms
išbandymas.

1. Sudarytos sąlygos
gabių mokinių ugdymui,
pagal poreikius.
Mokinių, dalyvaujančių
pasirinktose programose,
skaičius.

Lina Janulytė
Loreta Šernienė

2. Konsultacijos mokiniams.

2. Pagalbos mokiniui
specialistai, dalykų
mokytojai teikia
konsultacijas įvairių
poreikių mokiniams:
turintiems mokymosi
sunkumų, gabiesiems.
3. Sudarytos sąlygos
mokiniams gauti pagalbą
ruošiant namų darbus, į
veiklas įtraukiant
savanoriauti norinčius
mokinius.
4. Sudarytos sąlygos
vyresniųjų klasių
mokiniams teikti
savanorišką pagalbą
pradinių klasių
mokiniams.

Dalykų mokytojai,
Pagalbos mokiniui
specialistai.

3. Namų darbų klubas.

4. Klasių-sesių
bendradarbiavimo veikla.

Dalykų mokytojai.

Klasių vadovai.

2020 m.

VB / SB

1.1.4.

Mokinių savirealizacijos
ir saviraiškos poreikių
tenkinimas.

1. Kultūrinės, pažintinės
veiklos, neformaliojo vaikų
švietimo organizavimas.

1. Panaudojamos visos
numatytos lėšos
neformaliojo ugdymo
būreliams, kultūrinei,
pažintinei veiklai
organizuoti.

Lina Janulytė
Laima
Nastaravičienė
Giedrė
Kalinauskienė
Būrelių vadovai

2020 m.

VB

2. Mokinių ugdymo karjerai
veiklos organizavimas ir
vykdymas.

2. Susitikimų su aukštųjų
mokyklų atstovais, kitų
švietimo įstaigų
darbuotojais, išvykų,
seminarų organizavimas.
Individualūs susitikimai
su mokiniais ir jų tėvais.
3. Sudarytos sąlygos
jaunuoliams išsikelti
individualius asmeninio
tobulėjimo tikslus ir savo
laisvalaikiu jų siekti.
Visi pedagogai dalyvauja
ne mažiau kaip 5 dienas
per metus kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose,
siekia aukštesnės
kvalifikacinės
kategorijos. Išpirkta VIP
narystė
www.pedagogas.lt ,
suteikianti galimybę
visiems mokytojams
dalyvauti nuotoliniuose
kvalifikacijos tobulinimo
kursuose.

Daiva Švedienė

2020 m.

VB

Dofe komanda

2020 m.

VB

Loreta Šernienė
Lina Janulytė

2020 m.

VB
ES
finansuojamų
projektų lėšos

3. Tarptautinės programos
Dofe įgyvendinimas.

1.1.5.

Pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas ir
dalykinių bei metodinių
kompetencijų
tobulinimas.

Kvalifikacijos kėlimas ir
dalykinių bei metodinių
kompetencijų tobulinimas
įvairiose kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose.
Tęstinės respublikinės
konferencijos „Noriu į
mokyklą!“ organizavimas.

1.1.6.

Įvairių ugdymo projektų
vykdymas.

1. Tarptautiniai mainų
projektai.

2. Visos dienos mokykla.
3. Projektas „Renkuosi
mokyti – mokyklų kaitai!“.

1.1.7.

Kabinetų (klasių)
aprūpinimas
šiuolaikinėmis
moderniomis
priemonėmis.

1.1.8.

Prevencinės programos

4. „Bendrojo ugdymo
mokytojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų
tobulinimo“ projektas.
5. Projektas „Bendrojo
ugdymo tyrimų, vertinimo ir
stebėsenos sistemos plėtra:
mokinių pasiekimų
vertinimas“.
Poreikių nustatymas,
priemonių įsigijimas.
Informacinių technologijų
bazės atnaujinimas.
Seminarai, mokymai MSG

ERASMUS+ projektas
„Matematika
milijonams“.
Tarptautinis projektas
„Mūsų draugai Airijoje“.
Mainų projektas „Kalba
ir istorija“ su Vokietijos
Auricho miesto
Ulricianum gimnazija.
Alytaus ir Kremenčuko
miestų ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas.
Vaikų, lankančių VDM
skaičius, 25.
Mokyklos bendruomenė
įtraukta ir dalyvauja
pokyčio projekto
įgyvendinime.
Inovacijų matematikos ir
IT ugdymo procese
išbandymas.

Užsienio (anglų)
kalbos ir pradinio
ugdymo mokytojai
Užsienio (anglų)
kalbos mokytojai
Užsienio (vokiečių)
kalbos mokytoja

2020 m.

VB/SB

Loreta Šernienė

2020 m.

SB

Loreta Šernienė
Lina Janulytė

2020 m.

VB

Loreta Šernienė
Lina Janulytė

2020 m.

VB

Mokiniams skirtų
meninio ir technologinio
(DMT) vertinimo įrankių
išbandymas 6 ir 8
klasėse.
Mokomieji kabinetai
aprūpinti priemonėmis,
IKT, inventoriumi,
baldais. Įrengtas gamtos
mokslų kabinetas 1–4
klasių mokiniams.
Gimnazijos

Loreta Šernienė
Laima
Nastaravičienė

2020 m.

VB

Ineta Dirsienė

2020 m.

SB / VB / KT

Asta Sakalauskienė

2020 m.

VB

Užsienio (rusų)
kalbos mokytojai

OPKUS įgyvendinimas.
1.1.9.

Socialinės pagalbos
teikimas.

1.1.10.

Stebėsenos tikslingumas
ir sistemingumas.

lyderiams, prevencinių
renginių, akcijų
organizavimas.
Nemokamo maitinimo
organizavimas. Poreikio
nustatymas.
Mokinių pavėžėjimas,
važiavimo išlaidų
kompensavimas.

bendruomenė.
Vaikų, gaunančių
nemokamą maitinimą,
skaičius 36.
Išlaidos
kompensuojamos 100
proc.

Asta Sakalauskienė

2020 m.

12000 Eur

Gimnazijos administracijos
pagrįstas ugdymo proceso
koregavimas, remiantis
stebėsena.

Ne mažiau kaip du
profesiniai pasitarimai
per pusmetį.

Loreta Šernienė
Lina Janulytė
Laima
Nastaravičienė
Giedrė
Kalinauskienė

2020 m.

VB

1.2. Uždavinys – pasiruošti TB programų (MYP ir DP) autorizacijai
1.2.1.

Tarptautinis mokytojų
kvalifikacijos kėlimas.

Mokymai mokytojams, skirti
pasiruošti ugdymui TB
programose.

Mokymų sertifikatai

Evelina
Žukauskienė
Giedrė
Kalinauskienė

2020 m.
10 mėn.

SB/VB

Parengti 4 darbo tvarkos
aprašai: kalbos,
akademinio
sąžiningumo, vertinimo,
spec. poreikių
integracijos.

Evelina
Žukauskienė
Giedrė
Kalinauskienė

2020 m.
10 mėn.

VB

Pagrindinio ugdymo (MYP)
programos mokymai
gimnazijos mokytojų
bendruomenei.
1.2.2.

Tvarkos aprašų rengimas. Mokyklos situacijos analizė
ir reikalingų darbo tvarkų
parengimas.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Pasiruošimas dvikalbiam
ugdymui.

4 savaitinės anglų kalbos Evelina
pamokos mokytojų
Žukauskienė
bendruomenei (A1–A2 ir Giedrė
B1–B2 lygiais)
Kalinauskienė
TB dokumentų
Violeta Šurskienė
skaitymas ir gilinimasis.
TB konsultacinis
Ryšių ir konsultavimo
Pasiruošta autorizacijos
Loreta Šernienė
procesas.
proceso palaikymas su TB
paraiškos pildymui,
Evelina
priskirtomis programų
įgyvendinti reikalingi
Žukauskienė
konsultantėmis, pasiruošimas programų standartai ir
Giedrė
jų vizitui mokykloje.
praktikos, suorganizuoti Kalinauskienė
2 konsultančių vizitai.
Autorizacijos paraiškos
Autorizacijos paraiškų
Užpildytos dvi paraiškos Loreta Šernienė
pildymas.
pagrindinio (MYP) ir
Evelina
vidurinio (DP) ugdymo
Žukauskienė
programoms užpildymas,
Giedrė
reikiamų dokumentų
Kalinauskienė
parengimas.
TB programų
Plėsti mokyklos
Susitikimai su
Loreta Šernienė
informacijos sklaida.
bendruomenės (mokytojų,
bendruomene, renginiai, Evelina
mokinių, tėvų,
diskusijos ir informacijos Žukauskienė
administracijos) žinias apie
sklaida internete.
Giedrė
TB filosofiją, programų
Kalinauskienė
(MYP ir DP) standartus ir
praktikas.
1.3. Uždavinys – kurti funkcionalių draugiškų aplinkų įvairovę mokymui(si) ir poilsiui
3D klasė. Skaitmeninio
turinio atnaujinimas.
Kalbų laboratorija.
Edukacinių erdvių bei
poilsio zonų
atnaujinimas.

Mokytojų anglų kalbos
įgūdžių stiprinimas ir
gilinimas.

Skaitmeninio turinio
atnaujinimas.
Sudarytos sąlygos gilinti
užsienio kalbų gebėjimus ir
efektyvinti ugdymo procesą.
Poilsio zonų mokiniams
įrengimas, pailgintos dienos
grupių mokinių aprūpinimas

Pamokų skaičius.
Įrengtas lingofoninis
kabinetas.
Įrengtos ir atnaujintos 2
poilsio zonos mokiniams
antro aukšto fojė.

VB

2020 m.
07 mėn.

VB/SB

2020 m.
10 mėn.

VB/SB

2020 m.

VB/SB

Lina Janulytė
Ineta Dirsienė
Loreta Šernienė

2020 m.

SB / KT

2020 m.

VB

Ineta Dirsienė

2020 m.

SB / KT

edukacinėmis priemonėmis.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Edukacinėmis
priemonėmis aprūpintos
3 pailgintos darbo dienos
ir 1 Visos dienos
mokyklos grupė.
Tikybos ir dailės
Poreikių nustatymas ir
Atnaujinti baldai,
Loreta Šernienė
2020 m.
kabinetų atnaujinimas.
reikiamų naujų priemonių
aprūpinta reikiamomis
Ineta Dirsienė
įsigijimas.
priemonėmis dailės
Dalia Miliauskienė
darbams atlikti, darbų
parodoms organizuoti.
Ugdymo aplinkų,
Apmokėti aptarnaujančio
Išlaikyti aptarnaujančio
Loreta Šernienė
2020 m.
atitinkančių sanitarines
personalo, plaukimo trenerių personalo, plaukimo
Ineta Dirsienė
higienines normas
darbą bei sveikatos
trenerių etatus;
sudarymas, atnaujinimas tikrinimą; aprūpinti
pakankamai aprūpinti
ir aprūpinimas.
sanitarijos ir higienos
sanitarijos ir higienos
priemonėmis.
priemonėmis.
Ugdytinių aprūpinimas
Papildyti vadovėlių fondą,
Aprūpinimas vadovėliais Loreta Šernienė
2020 m.
vadovėliais, mokymo
įsigyti mokymo priemonių
pagal poreikius,
Renata Šatienė
priemonėmis, grožine
bei grožinės literatūros.
papildytas arba
literatūra.
atnaujintas mokymo
priemonių fondas.
2. Tikslas – tobulinti ir įvairinti sielovadines veiklas, telkiančias gimnazijos bendruomenę

SB / VB

VB / SB

VB / KT

2.1. Uždavinys – kurti vertybinį ugdymo(si) pamatą, plėtojant ir puoselėjant gimnazijos tradicijas.
2.1.1.

Sielovadinės veiklos
stiprinimas per
pokalbius, konsultacijas,
vertybinio ugdymo
programas, liturginį
šventimą.

1. Sutvirtinimo sakramento
pasiruošimo užtikrinimas ir
tęstinumas (8 klasėse).

1. Visi 8 klasių mokiniai
turi galimybę pasiruošti
Sutvirtinimo sakramentui
gimnazijoje.

Gimnazijos
kapelionas, tikybos
mokytojos.

2. Mokytojų tikėjimo tiesų
gilinimas krikščioniškosios
gyvensenos praktikavimu
bendruomenėje ir tikėjimo
tiesų įgyvendinimu.

2. Pagalba klasių
vadovams bei
rekolekcijų, piligriminių
kelionių, konferencijų
organizavimas

Gimnazijos
kapelionas, tikybos
mokytojai.

2020 m.

KT

3. Mokinių dalyvavimas
Rekolekcijose prieš šv.
Velykas, Rarotų šv. Mišiose
Advento metu prieš šv.
Kalėdas gimnazijos
koplyčioje.

mokytojams 2 kartus per
metus.
3. Dvasinis vadovavimas
ir asmeninis tobulėjimas
mokytojams, klasių
vadovams.

Gimnazijos
kapelionas, tikybos
mokytojai,
vertybinio ugdymo
komanda.

Gimnazijos choro aktyvus
dalyvavimas ir giedojimas šv.
Mišiose.
Mokinių dalyvavimas Jaunimo
dienose, piligriminėse
kelionėse.
Sutaikinimo pamaldos 5–8,
I–IV klasių mokiniams.
Dalyvavimas labdaros akcijose
Advento ir Gavėnios metu.

2.1.2.

2.2.1.

Pagalba mokiniams
Katechezės tikybos pamokų
Dvasinis
Gimnazijos
2020 m.
KT
aiškiau suprasti
metu stiprinimas. Sveikatos
ir asmeninis tobulėjimas direktoriaus
katalikiškos gimnazijos
ir lytiškumo bei rengimo
mokytojams, klasių
padėjėjai
misiją, tikslus ir
šeima bendrosios programos vadovams.
sielovadai, tikybos
specifinius bruožus, kurie integracija į tikybos pamokas
mokytojai, dalykų
ją išskiria iš kitų ugdymo I–II, III–IV klasėse.
mokytojai.
įstaigų, rūpintis jų
sielovada, į gyvenimą
Tikybos integracija į lietuvių
integruojant Evangelijos kalbos bei istorijos pamokas.
vertybes.
2.2 Uždavinys – aktyvinti bendruomenės dalyvavimą praktiniame religiniame gyvenime, patiriant mokymosi aplinkos ypatingumą ir
pašvęstumą.
Tėvų ir visos
bendruomenės įtraukimas
į aktyvią veiklą, sudarant
sąlygas būti kartu ir
dalyvauti bendroje

1. Dalyvavimas katechezėje
,,Sutvirtinimas – dvasinė
branda“ mokslo metų
pradžioje
(8 klasių mokinių tėvai).

1. Visi 8 klasių mokiniai
turi galimybes pasiruošti
Sutvirtinimo sakramentui
gimnazijoje.

Gimnazijos
direktorius,
kapelionas,
pavaduotojai
ugdymui, klasių

2020 m.

KT

krikščioniškomis
vertybėmis
pagrįstoje aplinkoje,
ugdyti atsakomybę
bendruomenės atžvilgiu.

2.2.2.

Bendradarbiavimo su
Nacionalinės katalikiškų
mokyklų asociacijos
institucijomis gilinimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

vadovai.

2. Bendruomenės narių
dalyvavimas gimnazijos
veikloje pagal liturginį
kalendorių ir tradicijas:
šv. Mišios mokslo metų
pradžiai, Padėkos šv. Mišios
mokslo metų pabaigai,
klasių sekmadieninė šv.
Eucharistija šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje,
Verbų procesija iš
gimnazijos į šv. Kazimiero
bažnyčią, klasių ir visos
gimnazijos bendruomenės
šv. Kūčių vakarienės.
Susikaupimo dienos tėvams.
Dalyvavimas NKMA
konferencijose,
susitikimuose.

2. Aktyvus gimnazijos,
šeimos ir bažnyčios
bendravimas ir
bendradarbiavimas.

Gimnazijos
administracija,
religinio ugdymo
komanda.

2020 m.

KT

Mokinių ir mokytojų
dalyvavimas bendruose
projektuose,
konkursuose.

Gimnazijos
administracija,
religinio ugdymo
komanda.

2020 m.

KT

Laima Nastaravičienė

