VILNIAUS M. DARŽELIO – MOKYKLOS „SVAJA“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS
Tikslas: siekti mokymosi efektyvumo, tenkinant mokinių poreiius.
Uždaviniai:
1. Stebėti ir analizuoti darželio – mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą
2. Stebėti ir vertinti pamokos, veiklos, renginio vadybos kokybę formuojant mokinių mokymosi ir socialinius įgūdžius.
3. Mokinių individualios pažangos skatinimo, fiksavimo būdu stebėjimas
4. Analizuoti ir vertinti mokytojų, auklėtojų, pagalbos vaikui specialistų darbo būdus ir metodus, atskleidžiančius mokinių individualius
gebėjimus per ugdymo dalykų integravimą.
Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Atsakingi asmenys

Laukiami rezultatai, aptarimas

1.

1-4 klasių pamokų stebėjimas ir aptarimas „Mokinio
individualios pažangos stebėsenos fiksavimo būdai“

2016 –
spalislapkritis

Direktorė
Mokytojų tarybos posėdis,
V.Čižauskienė, direktorės
metodinių grupių pasitarimai
pavaduotoja ugdymui I.Terez,
metodinių grupių pirmininkai Protokolai

2.

1-4 klasių mokinių ugdymo/si ir lankomumo analizė
trimestrais

2016 - 2017
m.m.
lapkritis,
vasaris,
gegužė

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui I.Terez, klasių
vadovai

Tėvų susirinkimai, mokytojų
tarybos posėdžiai, auditas,
mokyklos taryba

3.

Neformalaus ugdymo įgyvendinimo analizė.
Uždavinių įgyvendinimas, mokymosi ir socialinių
įgūdžių formavimas

2016-2017
m.m. kas
trimestras

4.

1-4 klasių vadovų veiklos vertinimas:
Mokinių pažangos, vertybinių nuostatų ugdymo
analizė. Socialinės kompetencijos ugdymas

2016-2017
m.m. spalis,
vasaris

5.

Atsakingo mokymosi įgūdžių formavimas ir
socialinės kompetencijos ugdymas
1-4 klasių pailgintos dienos grupių veikloje

2016-2017
m.m.

6.

Pagalbos mokiniui siekiant individualios pažangos
organizavimas ir priežiūra. Kokybinė analizė
tobulinimo galimybės

7.

Prevencinės veiklos kokybės analizė, tobulinimo
galimybės

2016-2017
m.m.rugsėjis,
sausis,
gegužė
2016-2017
m. m. pagal
VGK planą

8.

Darželio – mokyklos veiklos 2016-2017 m.m. vidaus
audito organizavimas ir atlikimas

9.

Patikrinimo darbų organizavimas
1-4 klasių standartizuotų testų atlikimas, rezultatų
analizė

10.

Darželio – mokyklos kultūros puoselėjimas (elgesys,
mokinio elgesio tvarkos taisyklės, uniformos, ir t.t.)

2017 m.
kovasgegužė
2016-2017
m.m. lapkritis
vasaris
balandis
2016-2017
m.m.

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui I.Terez, dramos
pagrindų mokytoja, anglų
kalbos metodinės grupės
nariai
Direktorės pavaduotoja
ugdymui I.Terez, VGK
pirmininkė direkt. pavad.
ugdymui T.Stankevič,
metodinės tarybos nariai

Mokytojų taryba
Mokyklos taryba
Ataskaitos
Auditas
Tėvų susirinkimai
Ataskaitos
Auditas
Mokytojų taryba
Metodinė taryba

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui T.Stankevič,
Klasių vadovai, grupių
auklėtojai
VGK pirmininkė T.Stankevič
Klasių vadovai,
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I.Terez
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui T.Stankevič,
Klasių vadovai,
Psichologas
Direktorė V.Čižauskienė
Darbo grupės

Pradinių klasių metodinės grupės
pasitarimas

Direktorė V.Čižauskienė
Metodinė taryba
Direkt. pavad. ugdymui
I.Terez,
Metodinių grupių pirmininkai
Direkt. pavad. ugdymui
T.Stankevič

Mokytojų tarybos
posėdis/protokolas/
VGK ataskaitos
Individualūs pokalbiai su tėvais
VGK posėdžio protokolas,
metodinės tarybos posėdžio
protokolas
Ataskaitos
Mokytojų taryba
Mokyklos taryba
Ataskaitos
Mokytojų taryba
Mokyklos taryba
Ataskaitos
Tėvų susirinkimai

Socialinės kompetencijos ugdymas

kas mėnesį

Metodinių grupių pirmininkai
Klasių vadovai
psichologas
Direktorė
V.Čižauskienė
Direkt. pavad. ugdymui
I.Terez, T.Stankevič
Metodinės tarybos nariai

Direkciniai susirinkimai
VGK susirinkimai

11.

Metinių rezultatų pažangumo ir lankomumo analizė

2017 m.
gegužėbirželis

12.

Savianalizės anketų aptarimas, mokytojų praktinės
veiklos aptarimas

2017 m.
birželis

Direktorė V.Čižauskienė
Metodinė taryba

Ataskaitos, anketos, individualūs
pokalbiai

13.

Ilgalaikių dalykų planų, neformaliojo ugdymo
programų, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
programų aprobavimas, tvarkaraščių derinimas

2016 m.
rugsėjis,
2017 m.
rugsėjis
2016-2017
m.m. kas
pusmetį

Direktorė V. Čižauskienė
Direkt. pavad. ugdymui
I.Terez, T.Stankevič

Metodinės tarybos
VGK posėdžių protokolas

14.

Užklasinės veiklos priežiūra, popamokinio ugdymo
priežiūra

Direkt. pavad. ugdymui
T.Stankevič
Klasių vadovai

Ataskaitos analizė

__________________________________

Direkcinis posėdis, auditas

