PATVIRTINTA
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-105
DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS
2021–2022 MOKSLO METAMS
I. TIKSLAS
Stebėti, vertinti ir analizuoti ugdymo proceso būklę ir kaitą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.
II. UŽDAVINIAI
1. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių mokyklos tikslų bei uždavinių įgyvendinimą.
2. Analizuoti, vertinti ugdomąją veiklą, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą.
3. Laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams.
4. Prižiūrėti, kaip laikomasi mokyklos nuostatų, kaip vykdomas mokyklos strateginis, metinis veiklos planas, ugdymo planas bei kiti mokyklą
veiklą reglamentuojantys dokumentai.
5. Atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką.
III. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS VYKDYMAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės pavadinimas
Ilgalaikių planų, dalykų programų, modulių ir
neformaliojo švietimo programų, pritaikytų ir
individualizuotų programų, integracijos į bendruomenę
planų, individualaus ugdymo planų, klasių veiklos planų
analizė, derinimas, tvirtinimas
Elektroninio dienyno ataskaitų už 2020-2021 m. m.

Vykdymo laikas

Atsakingi

Nuo 2021-08-25
iki
2021-09-20

Pav. ugdymui

Iki 2021-09-30

A. Bolys

Aptarimas
Metodinėse grupėse
metodinėje taryboje
VGK posėdyje
Direkciniame posėdyje
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parengimas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašo atnaujinimas

4.

Ilgalaikių planų, dalykų programų, modulių ir
neformaliojo švietimo programų kokybės analizė

2021-10

Direktorė
Pav. ugdymui
Pav. ugdymui

5.

Integravimo tvarkos laikymasis. Integravimo temos
ilgalaikiuose planuose

2021-10

Pav. ugdymui

Direkciniame pasitarime

6.

Pasiruošimas patyčių prevencinės programos OPKUS
vykdymui

2021-10

V. Giedraitienė

Olweus programos KK
posėdyje

7.

Priešmokyklinukų, penktokų ir naujai atvykusių mokinių
adaptacijos stebėjimas, anketavimas, vertinimas
Atviros šokio pamokos, ruošimasis atestacijai
(B. Levanaitienės)

Rugsėjis-lapkritis

Pav. ugdymui

2021-10
2021-11

L. Vanagaitienė

9.

Biologijos mokytojos R. Krivickienės pamokų stebėjimas
(ruošiantis atestacijai)

2021-10

V. Giedraitienė

10.

Soc. pedagogės K. Rūkštelienės ruošimasis atestacijai

2021-10

L. Vanagaitienė

11.

Mokinių žinių patikrinimas siekiant nustatyti mokymosi
praradimus dėl Covid-19 pandemijos
Dalyvavimas Tarptautiniame PIRLS skaitymo tyrime (5a
kl.)
Individualios mokinių pažangos stebėjimas. Pokalbiai su
1-4 klasių, priešmokyklinio ugdymo mokytojais

2021-10-04/15

Pav. ugdymui

2021-10-20

V. Giedraitinė

2021-10

L. Vanagaitienė

2021-11

Pav. ugdymui
Metodinė taryba
A. Bolys

3.

8.

12.
13.

14.
15.

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
pagalbos teikimo tvarkos aprašo atnaujinimas
Formų įvairovė kuriant ryšį ,,Mokinys – mokytojas - tėvai“

2021-09

2021-11

Direkciniame posėdyje
Direkciniame pasitarime

Mokytojų taryboje
VGK posėdyje
Individualiai su mokytoja
Direkciniame posėdyje
VKG posėdyje
Mokytojų taryboje
Individualiai su mokytoja
Direkciniame posėdyje
Individualiai su mokytoja
Direkciniame posėdyje
Metodinėje taryboje
Direkciniame posėdyje
Direkciniame posėdyje
Metodinėje taryboje
Mokytojų pasitarime
Metodinėje taryboje
Mokyklos tarybos
posėdyje

3

16.

Specialiųjų poreikių mokinių individuali pažanga,
individualių pagalbos vaikui planų koregavimas

17.

Periodiškai stebima mokinių pažanga, laiku
„indentifikuojami“ mokiniai, kuriems reikalinga
mokymo(-si) pagalba
Klasių auklėtojų veiklos stebėjimas ir aptarimas.
Prevencinės programos „Olweus“ ir „Laikas
kartu“įgyvendinimas valandėlių metu
Įvairių dalykų pamokų ir veiklų stebėjimas ir vertinimas
(mokymosi bendradarbiaujant, aktyvių mokymosi metodų
taikymas, namų darbų skyrimas, specialiųjų poreikių
mokinių ugdymas, IKT panaudojimas, kūrybiškumo
ugdymas, individualizavimas ir diferencijavimas,
vertinimas ir asmeninės pažangos matavimas)
Neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas ir
stebėsena
Asmeninė vaiko pažanga (priešmokyklinės grupės, 1-4
klasės). Individualūs pokalbiai su mokytojomis

18.

19.

20.
21.

2021-11

L. Vanagaitienė

VGK posėdyje

Kiekvieno
mėnesio III sav.

Pav. ugdymui

Nuolat

Pav. ugdymui

Direkciniame posėdyje,
VKG posėdyje,
mokytojų taryboje
Individualiai su mokytoju
Direkciniame posėdyje

Pagal mėnesio
planus

Direktorius
Pav. ugdymui

2021-12
2021-12

V. Giedraitienė
L. Vanagaitienė
L. Vanagaitienė

22.

Elektroninio dienyno TAM‘o pildymas ir stebėsena

Visus metus

A. Bolys

23.

Rengimasis taikyti atnaujintas BP

2022 m.
01-06 mėn.

Direktorė
Pav. ugdymui

24.

Priešmokyklinių grupių vaikų, pirmokų ir naujai atvykusių
mokinių adaptacijos stebėjimas, anketavimas, vertinimas
Mokymosi pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir aptarimas 2
kartus per pusmetį mokytojų tarybos posėdžiuose (pagal
mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos
kompensavimo priemonių planą 2021-2022 mokslo

2022-01

L. Vanagaitienė

2021 m. lapkričio
22–26 d. 2022 m.
iki vasario 11 d.
2022 m.balandžio

Direktorė
Pav. ugdymui

25.

Individualiai su mokytoju
Direkciniame posėdyje

Direkciniame posėdyje
Pradinio ugdymo
mokytojų metodinėje
grupėje
Direkciniame posėdyje
Direkciniuose
posėdžiuose
Metodinėje taryboje
Mokytojų susirinkimuose
Direkciniame posėdyje
Metodinėje taryboje
Direkciniame posėdyje
Mokytojų taryboje
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metams)
26.
27.
28.

29.

Pirmojo pusmečio pasiekimų, pažangos ir lankomumo
analizė. Individualizuotų ir pritaikytų programų analizė
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
pagalbos teikimo aprašo įdyvendinimo stebėsena
Geografijos mokytojos I. Kadziauskienės pamokų
stebėjimas (ruošiantis atestacijai - inovatyvus, įtraukusis,
mokinių poreikius atitinkantis, veiksmingas ir įtraukiantis
ugdymo proceso organizavimas pamokose)
Pasiruošimas nacionaliniam mokinių pasiekimų
patikrinimui 4, 6, 8 klasėse

11-15 d. 2022 m.
birželio 20-23 d.
2022-02
2022-02
2022-02
2022-04

Direktorė
Pav. ugdymui
Direktorius
Pav. ugdymui
V. Giedraitienė

Mokytojų taryboje
VGK posėdyje
Direkciniame posėdyje
Individualiai su mokytoja
Direkciniame posėdyje
Direkciniame posėdyje

2022-03/04

Pav. ugdymui

Visus metus

V. Giedraitienė

Individualiai su mokytoju
Direkciniame posėdyje

30.

Neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimas ir
stebėsena

31.

Dalykų modulių programų ir konsultacijų įgyvendinimo
stebėsena

2022-03

Pav. ugdymui

Individualiai su mokytoju
Direkciniame posėdyje

32.

Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas

2021-11
2022-03

A. Bolys

Direkciniame posėdyje
Mokytojų pasitarimuose

33.

Lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimas: lankomumo
ataskaitų, praleistų pamokų pateisinimo dokumentų analizė
Biologijos, gamtos ir žmogaus pamokų kokybės stebėsena
(inovatyvus, mokinių poreikius atitinkantis, veiksmingas ir
įtraukiantis ugdymo proceso organizavimas pamokose)
Ekologinių, gamtamokslinių, tyriminių veiklų dienų
organizavimas
Mokyklinių, savivaldybės ir respublikinių olimpiadų
rezultatų analizė ir aptarimas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
pagalbos teikimo aprašo įgyvendinimo stebėsena

Per visus mokslo
metus
2022-04

Pav. ugdymui

Direkciniame posėdyje

Pav. ugdymui

Individualiai su mokytoju
Direkciniame posėdyje

2021-10 ir
2022-04
2022-05/06

Pav. ugdymui

Metodinėse grupėse

Pav. ugdymui

2022-06

Pav. ugdymui

Metodinėje taryboje
Metodinėse grupėse
Metodinėse grupėse
Direkciniame pasitarime
Mokytojų pasitarimuose

34.

35.
36.
37.
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38.

39.

Mokinių metinių pasiekimų, pažangos ir lankomumo
analizė. Kėlimas į aukštesnę klasę. Papildomų darbų
skyrimas
Pasirengimo etapo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui eiga
ir aptarimas

2022-06

Direktorius
Pav. ugdymui

Visus metus

Direktorė
Pav. ugdymui
Šv. pagalbos specialistai

Pagal grafiką

Pav. ugdymui

Mokytojų taryboje

Direkciniuose
posėdžiuose
Metodinėje taryboje
VGK posėdžiuose
Mokytojų susirinkimuose
Metodinių grupių
pasitarimuose
Metodinėje taryboje
Direkciniame posėdyje

40.

Mokyklinių konkursų ir olimpiadų organizavimas ir
vykdymo stebėjimas

41.

Mokinių tarybos veiklos rezultatyvumo aptarimas

2022-06

V. Giedraitienė

42.

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas (apklausa)

2022-06

Pav. ugdymui

43.

Klasių auklėtojų ir auklėtinių tarpusavio santykių
stebėjimas ir vertinimas. Klasių auklėtojų
bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais

Visus metus

Pav. ugdymui

44.

Lankomumo tvarkos aprašo įgyvendinimo priežiūra:
lankomumo ataskaitų, praleistų pamokų pateisinimo
dokumentų analizė

Visus metus

Pav. ugdymui
Soc. pedagogės

Direkciniuose
posėdžiuose
Mokytojų pasitarimuose

45.

Elektroninio dienyno pildymo analizė

Visus metus

A. Bolys

46.

Pagalba mažesnę patirtį turintiems mokytojams

Visus metus

Pav. ugdymui

Direkciniuose
posėdžiuose
Mokytojų pasitarimuose
Aptariama individualiai

47.

Mokyklos renginių, projektinės veiklos stebėjimas

Visus metus

V. Giedraitienė

Direkciniame posėdyje
Mokytojų pasitarime
Direkciniuose
posėdžiuose
Mokytojų pasitarimuose

Direkciniuose
pasitarimuose
Mokytojų pasitarimuose
Metodinėje taryboje
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48.

Besiruošiančių atestuotis mokytojų veiklos stebėsena

Visus metus

49.

Mokyklinės uniformos dėvėjimo stebėsena

Visus metus

50.

Inovatyvios, saugios, pozityvios ir tinkamos vaikų
emociniam vystymuisi aplinkos kūrimas

Visus metus

Direktorė
Pav. ugdymui

51.

Opkus veiklos kuravimas

Visus metus

V. Giedraitienė

Direktorė
V. Giedraitienė
L. Vanagaitienė
Pav. ugdymui

P. S. planas mokslo metų eigoje gali kisti.
_______________________________________________________

Direkciniuose
pasitarimuose
Direkciniuose
pasitarimuose
Direkciniuose
posėdžiuose
Mokytojų pasitarimuose
Direkciniuose
posėdžiuose
Mokytojų pasitarimuose

