PRITARTA
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
tarybos 2016 m. gruodžio 21d. posėdyje,
protokolo Nr. 5
PATVIRTINTA
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos
direktorės 2017 m. sausio
įsakymu Nr.
ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Priemo
nės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

01

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

02

Specialiųjų ugdymo(si)
Logopedės, spec. pedagogės,
poreikių turinčių mokinių psichologės, socialinės
ugdymas.
pedagogės darbo
apmokėjimas.

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(Eurai)

28 klasių komplektai: 8
pradinio, 16 pagrindinio
ir 4 vidurinio ugdymo.
Mokinių skaičius 715.
Visi ugdomi mokiniai
100 procentų baigia
atitinkamą ugdymo
programą.
Išlaikomi 2 bibliotekos
darbuotojų etatai.
Teikiama pagalba 100
specialiųjų ugdymo(si)
poreikių turinčių
mokinių.
Išlaikomi 3 mokytojų

Loreta Šernienė
Lina Janulytė
Nijolė Jaciunskienė
Modestas Raudonis

2017 m.

VB

Loreta Šernienė
Vaiko gerovės
komisijos nariai.

2017 m.

VB

03

Pagalbos mokiniui
organizavimas, mokinių
poreikių tenkinimas.

1.Jaunųjų matematikų
programos įgyvendinimas ir
tęstinumas.
2.Mokytojų papildomo darbo
apmokėjimas.

04

Mokinių savirealizacijos
ir saviraiškos poreikių
tenkinimas.

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

2. Mokinių ugdymo karjerai
veiklos organizavimas ir
vykdymas.

05

Pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas ir
dalykinių bei metodinių
kompetencijų
tobulinimas.

padėjėjų etatai.
1.Sudarytos sąlygos
gabių mokinių ugdymui,
pagal poreikius. Mokinių
skaičius.
2.Pagalbos mokiniui
specialistai, dalykų
mokytojai teikia
konsultacijas įvairių
poreikių mokiniams po
1, 2 valandas per savaitę.
Panaudojamos visos
numatytos lėšos
neformaliojo ugdymo
būreliams, kultūrinei ,
pažintinei veiklai
organizuoti.

2. Susitikimų su aukštųjų
mokyklų atstovais, kitų
švietimo įstaigų
darbuotojais, išvykų,
seminarų organizavimas.
Individualūs susitikimai
su mokiniais ir jų tėvais.
Kelti kvalifikaciją ir tobulinti Visi pedagogai dalyvauja
savo dalykines bei metodines ne mažiau kaip 5 dienas
kompetencijas įvairiose
per metus kvalifikacijos
kvalifikacijos tobulinimo
tobulinimo seminaruose,
įstaigose.
siekia aukštesnės
kvalifikacinės
kategorijos. Teikiama
paslauga dalyvauti
nuotoliniuose

Loreta Šernienė
Lina Janulytė

2017 m.

VB/SB

Lina Janulytė
Nijolė Jaciunskienė
Modestas Raudonis
Būrelių vadovai

2017 m.

VB

Mokinių karjeros
ugdymui
specialistai.

2017 m.

Loreta Šernienė
Lina Janulytė

2017 m.

D

kvalifikacijos tobulinimo
kursuose
www.pedagogas.lt
06

07

08

Įvairių ugdymo projektų
vykdymas.

Kabinetų (klasių)
aprūpinimas
šiuolaikinėmis
moderniomis
priemonėmis.
Prevencinės (Lions Quest
socialinio ugdymo
programos
įgyvendinimas.

09

Socialinės pagalbos
teikimas.

10.

Sielovadinės veiklos
stiprinimas per
pokalbius, konsultacijas,

1. Kino edukacinis projektas
,,Kino klubas“.

1.Mokinių skaičius.

Modestas Raudonis

2.Tarptautinių mainų
projektų tęstinumas.

2. 2 tarptautiniai
projektai su Vokietijos
(Aurich) Ulricianum
gimnazija ir Švedijos
(Varnamo) Finnvedens
gimnazija
Mokomieji kabinetai
aprūpinti priemonėmis
(įsigyta 3 lentos, 40
kompiuterių.)

Užsienio kalbų
mokytojos

Dobilas Kurtinaitis

2017 m.
1-2 ketv.

24.000Eur.

Mokytojų skaičius- 4.
Mokinių skaičius – 110
1 papildoma valanda
klasės vadovui,
4 metodinės medžiagos
paketai

Loreta Šernienė
Vaiko gerovės
komisija

2017 m.

VB

Vaikų, gaunančių
nemokamą maitinimą,
skaičius 70
išlaidos
kompensuojamos 100
proc.
1.Visi 8 klasių mokiniai
turi galimybes pasiruošti
Sutvirtinimo sakramentui

Asta Sakalauskienė

2017 m.

18.000Eur.

Gimnazijos
kapelionas,
kunigas, tikybos

2017 m.

KT

Poreikių nustatymas,
priemonių įsigijimas.
Nuolat atnaujinti
informacinių technologijų
bazę.
Seminaro išlaidų
apmokėjimas klasių
vadovams), įsigytas
metodinės medžiagos
paketas,
prevencinių renginių, akcijų
organizavimas.
Nemokamo maitinimo
organizavimas. Poreikio
nustatymas.
Mokinių pavėžėjimas,
važiavimo išlaidų
kompensavimas.
1. Sutvirtinimo sakramento
pasiruošimo užtikrinimas ir
tęstinumas( 8 klasėse).

2017 m.1-2
ketv.

ES/VB

KT

vertybinio ugdymo
programas, liturginį
šventimą.

01

02
03

04

05

06

gimnazijoje.
mokytojos.
2.Mokytojų tikėjimo tiesų
2.Pagalba klasių
Gimnazijos
gilinimas krikščioniškosios
vadovams, rekolekcijų,
kapelionas,
gyvensenos praktikavimu
piligriminių kelionių,
kunigas, tikybos
bendruomenėje ir tikėjimo
konferencijų
mokytojos.
tiesų įgyvendinimu.
organizavimas
mokytojams 2 kartus per
metus.
Uždavinys: tobulinti ir užtikrinti sveiką, saugią ir jaukią aplinką
Sporto aikštyno
Įgyvendinti sporto aikštyno
Techninis projektas 1.
Loreta Šernienė
rekonstrukcija.
modernizavimo projektą.
Rekonstruotas sporto
Dobilas Kurtinaitis
aikštynas
Sportinės aplinkos
Įrengti sporto salėje
Įrengta švieslentė. 1 vnt. Dobilas Kurtinaitis
gerinimas.
švieslentę
Edukacinių erdvių bei
Įrengti edukacines bei poilsio Įrengtos 2 poilsio zonos
Lina Janulytė
poilsio zonų
zonas mokiniams, aprūpinti
mokiniams antro aukšto
Dobilas Kurtinaitis
atnaujinimas.
edukacinėmis priemonėmis
fojė. Edukacinėmis
pailgintos dienos grupių
priemonėmis aprūpintos
mokiniams.
3 pailgintos dienos
grupės.
Dailės kabineto
Nustatyti poreikius, įsigyti
Atnaujinti baldai,
Loreta Šernienė
renovacija.
reikiamų naujų priemonių,
aprūpinta reikiamomis
Dobilas Kurtinaitis
atlikti dalinę renovaciją.
priemonėmis dailės
Dalia Miliauskienė
darbams atlikti, darbų
parodoms organizuoti (2
mokinių parodos per
metus)
Valgyklos ventiliacinės
Atlikti gimnazijos valgyklos Techninis projektas.
Loreta Šernienė
sistemos rekonstrukcija.
rekonstrukciją pagal
Pakeista ventiliacinė
Dobilas Kurtinaitis
šiuolaikines higienos normas sistema valgykloje.
Genutė Munikienė
ir reikalavimus.
Gimnazijos pastato
Atlikti gimnazijos pastato
Įgyvendintas techninis
Loreta Šernienė
atnaujinimas ir
rekonstrukciją, modernizuoti projektas, projekto 1
Dobilas Kurtinaitis
modernizavimas, dalies
iš dalies patalpas.
energijos taupymo

2017 m.

150.000
Eur.

2017 m.
2 ketv.
2017 m.
1 ketv.

4000 Eur.

2017 m.

SB/VB

2017 m.

VB/SB

2017 m.

1.181,5 Eur.

6000 Eur.

07

08

patalpų ir pastato išorės
rekonstrukcija.
Ugdymo aplinkų,
atitinkančių sanitarines
higienines normas
sudarymas, atnaujinimas
ir aprūpinimas.
Ugdytinių aprūpinimas
vadovėliais , mokymo
priemonėmis, grožine
literatūra.

priemonių paketas
Apmokėti aptarnaujančio
personalo, plaukimo trenerių
darbą, už darbuotojų
sveikatos tikrinimą; aprūpinti
sanitarijos ir higienos
priemonėmis.
Papildyti vadovėlių fondą,
įsigyti mokymo priemonių
bei grožinės literatūros.

Išlaikyti aptarnaujančio
personalo, plaukimo
trenerių etatai;
pakankamai aprūpinta
sanitarijos ir higienos
priemonėmis
Aprūpinimas vadovėliais
pagal poreikius,
papildytas arba
atnaujintas mokymo
priemonių fondas

Loreta Šernienė
Dobilas Kurtinaitis

2017 m.

VB/SB

Loreta Šernienė
Astra
Matažinskienė

2017 m.

VB/KT

Gimnazijos direktorė

Loreta Šernienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Nijolė Jaciunskienė

