MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
Gimnazijos Mokytojų tarybą sudaro mokytojai, auklėtojai, pedagogai, bibliotekininkas,
socialinis pedagogas, logopedas–specialusis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas.
Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai.
1 tikslas: Analizuoti praktinius švietimo politikos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus.
1.1. Uždaviniai:
1.1.1. Analizuoti ugdymo planų įgyvendinimo būdus ir priemones;
1.1.2. Svarstyti mokinių ugdymo(-si), lankomumo rezultatus, ieškoti mokinių mokymosi
motyvacijos skatinimo būdų.
1.1.3. Spręsti gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis klausimą.
1.1.4. Analizuoti neformaliojo švietimo klausimus.
2 tikslas: Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos
tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.
2.1. Uždaviniai:
2.1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;
2.1.2. Paskirstyti kvalifikacijos tobulinimui skirtas mokinio krepšelio lėšas;
2.1.3. Apsvarstyti 2017-2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo programą.
3 tikslas: Spręsti gimnazijos vidaus tvarkos ir kultūros problemas.
3.1. Uždaviniai:
3.1.1. Priimti sprendimus dėl gimnazijos veiklos organizavimo bei veiklos plano
įgyvendinimo.
Laukiami rezultatai:
Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, adekvačiai
taikydama principines nuostatas kasdieninėje veikloje, vertins ir analizuos mokyklos veiklą, po to
dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius. Planuodama
gimnazijos ugdymo turinį, jo priemones ir būdus sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi
kokybę ir egzaminų rezultatus, būtų labai geri.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ TEMOS:
Rugpjūtis: 1. Gimnazijos metinio veiklos plano 2017-2018 m.m. projekto pristatymas.
2. 2017-2018 m. m. tikslų, uždavinių ir veiklos prioritetų projekto svarstymas.
3. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, atlikus papildomus vasaros darbus.
4. 2017 m. brandos egzaminų rezultatų aptarimas.
5. Tolesnė 2017 m. abiturientų veikla.
6. Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai.
1. I trimestro 5-8, I-IIG klasių mokinių mokslo rezultatai.
Gruodis:
2. 5 kl. ir naujai atvykusių mokinių adaptacija.
3. Individualus mokinių konsultavimas. Namų darbų ruošos, pailgintos darbo
dienos grupės veiklos efektyvumas.
1. 1 kl. mokinių adaptacija.
Sausis:
2. I pusmečio 1-4, IIIG klasių pasiekimai.
3. Gimnazijos ūkinė-finansinė ataskaita už 2017 m. ir 2018 m. biudžeto pristatymas.
4. Mokytojų kvalifikacinės programos 2018 m. projekto pristatymas.
5. Gimnazijos metinio veiklos plano įgyvendinimo tarpinė analizė.
1. Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo
Kovas:
kultūrą.
2. Bibliotekos veiklos organizavimas.
3. II trimestro 5-8, I-IIG klasių pasiekimų analizė.
Gegužė:
1. PUG ugdytinių ir 1-4 klasių mokinių mokslo metų rezultatai.
2. Standartizuotų testų rezultatų aptarimas
3. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas.
Birželis:

1. 5-8 ir I-IIIG klasių mokinių mokslo metų rezultatai.
2. PUPP rezultatų analizė.
3. Šiuolaikinė pamoka:
-netradicinių pamokų pristatymas ir apžvalga (netradicinėse aplinkose ir
integruotos pamokos),
-stebėtų pamokų (diferencijavimas, pažangos stebėjimas) išvadų aptarimas.

4. Gimnazijos ugdymo plano ir metinio veiklos planų 2017-2018 m.m.
įgyvendinimo analizė, ugdomojo darbo ataskaita
Rugpjūtis: 1. Gimnazijos metinio veiklos plano 2018-2019 m.m. projekto pristatymas.
2. 2018-2019 m. m. tikslų, uždavinių ir veiklos prioritetų projekto svarstymas.
3. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, atlikus papildomus vasaros darbus.
6. Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimo klausimai.
Mokytojų tarybos nariai privalo vykdyti tarybos nutarimus.
Iškilus būtinybei, gali būti šaukiami neplanuoti Mokytojų tarybos posėdžiai ar keičiamos
darbotvarkės.
Mokytojų tarybos nutarimų vykdymo kontrolę atlieka gimnazijos direktorius ir
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

