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KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos turizmo mokyklos veiklos planas 2020 metams (toliau – planas)
parengtas atsižvelgus į Klaipėdos turizmo mokyklos 2019–2020 mokslo metais vykdomų programų
įgyvendinimo planą, patvirtintą Klaipėdos turizmo mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. VK-166, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Jis nustato strateginius tikslus bei
sritis, apibrėžia priemones tikslams pasiekti.
2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 20132022 metų strategiją bei Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, planu siekiama teikti
kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti
besimokančiųjų ugdymosi poreikius vidurinio ugdymo bei profesinio mokymosi srityse, laiduoti
vidurinio ugdymo bei profesinės kvalifikacijos įgijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
švietimui skirtus išteklius.
3. Planą įgyvendins Klaipėdos turizmo mokyklos administracija, mokytojai ir kiti
ugdymo procese dalyvaujantys specialistai (toliau – mokytojai), nepedagoginiai darbuotojai,
ugdytiniai ir jų tėvai / globėjai / rūpintojai.
II SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
4. 2019 m. kokybiškai įgyvendintas ugdymo turinys bei atlikta tikslinga jo priežiūra ir
reglamentuojančių dokumentų kontrolė. Organizuota Viešbučių ir restoranų verslo, Verslo ir
administravimo, Gimnazijos skyrių mokytojų metodinių grupių veikla: parengtas ir vykdomas
veiklos planas. Svarstytos ir aptartos visų specialybių teorijos ir praktinio mokymo dalykų mokymo
programos bei teminiai planai, integraciniai ryšiai, aptarti ir aprobuoti mokomųjų dalykų ilgalaikiai
planai, organizuoti I kurso diagnostiniai darbai, bandomieji egzaminai ir aptarti jų rezultatai,
numatyta pagalba mokiniams, aptartas mokymo(si) medžiagos atnaujinimas ir rengimas siekiant
geresnės ugdymo kokybės, individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
vertinimo sistemos modelis. Nuolat analizuojamos sėkmės ir problemos pamokose ir nepamokinėje
veikloje. Aptartos technologijų mokyklinio brandos egzamino, mokinių baigiamosios praktikos,
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų)
vertinimo užduotys. Atlikta pusmečių ir metų, asmens įgytų kompetencijų vertinimo, bandomųjų
bei brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analizė, numatytos rezultatų gerinimo priemonės. Didesnis
dėmesys buvo skirtas pamokų kokybės analizavimui. Siekiant mokinių pasiekimų gerinimo buvo
atliktas tyrimas „Mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemos efektyvinimas (mokytojų ir
mokinių)“ ir padaryta išvada, kad nors ir nežymiai, bet pavyko pasiekti aukštesnių mokymosi
rezultatų, todėl nuspręsta ir toliau skatinti, mokyti mokinius siekti optimalios asmeninės sėkmės,
taisyti mokymosi spragas ir vadovauti pačių mokymuisi. Atliktas mokyklos veiklos kokybės
vertinimas pagal sritį 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, tema 2.2. Vadovavimas mokymuisi,
rodiklis 2.3.1. Mokymasis. Namų darbų tikslingumas. Išvadose akcentuojama, kad yra tikslinga
skirti namų darbus, tačiau jie turėtų būti labiau orientuoti į mokinių kūrybingumo ugdymą.

1

Atlikta baigusiųjų mokyklą mokinių įsidarbinimo analizė pagal mokymo programas:
51 % konditerio (2018 m. 77 %), 67 % virėjo (2018 m. 77 %), 64 % padavėjo ir barmeno (2018m.
90 %), 29 % finansinių paslaugų teikėjo (2018 m. 50 %), 20 % poilsio paslaugų agento (2018 m. 50
%), 21 % sporto klubo veiklos organizatoriaus (2018 m. 40 %) specialybes baigusių mokinių
įsidarbino pagal specialybę, 8 absolventai tęsia mokymąsi kolegijose bei univesitetuose.
Siekdami padėti asmenims kuo greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje, bendradarbiaudami
su Užimtumo tarnyba vykdėme tęstinį profesinį mokymą. Per 2019 m. 30 tęstinio profesinio
mokymo mokinių sėkmingai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime bei jiems suteiktos
kvalifikacijos: konditerio - 9, virėjo - 21. Darbo veiklos būdu įgytos kompetencijos įvertintos
1 asmeniui.
5. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą buvo siekiama mokyklos strateginių tikslų –
gerinti profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą, profesinio rengimo patrauklumo didinimo,
mokytojų ir mokinių kūrybiškumo, novatoriškumo, verslumo stiprinimo. 2019 m. dirbo 70
mokytojų: iš jų 1 mokytojas ekspertas, 18 metodininkų, 24 turintys vyr. mokytojo kvalifikacinę
kategoriją, kiti mokytojai.
Visi pedagoginiai darbuotojai yra įgiję reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, kasmet
sistemingai ir tikslingai tobulina savo kvalifikaciją. 2019 metais kiekvienas mokytojas kvalifikaciją
tobulino bent 5 dienas.
5.1. Siekiant mokyklos strateginių tikslų – gerinti profesinio mokymo kokybę bei
veiksmingumą, didinti profesinio rengimo patrauklumą, sėkmingai įgyvendinamos Virėjo,
Konditerio, Padavėjo ir barmeno, Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo
programos.
Geros mokyklos koncepcijoje nurodyta, kad vienas iš geros mokyklos aspektų yra
ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. 2019 metais daugėja išvykstamųjų pamokų,
pamokų-ekskursijų arba pamokų socialinių partnerių įmonėse, kurios ypač naudingos toms
profesijoms, kurių praktiniam mokymui reikia ypatingų sąlygų. Poilsio paslaugų agento specialybės
mokiniai mokėsi Klaipėdos turizmo ir kultūros informavimo centre, kelionių agentūroje UAB
„Gaublija“, viešbutyje “ibis Styles Klaipėda Aurora“, Pajūrio regioniniame parke, Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste, Kretingos bibliotekoje. Kitų specialybių mokiniai mokėsi Klaipėdos
miesto Santuokų rūmuose, Lietuvos verslo kolegijoje, Laikrodžių, Pilies muziejuose, Klaipėdos
AVMI, viešbutyje „Dunetton“, Sodros skyriuje, Pempininkų bei I.Simonaitytės bibliotekose,
Vilniuje: Swedbank, AB „Finansų laboratorijoje bei Pinigų muziejuje.
Sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybės praktinės pamokos 1 kartą per savaitę
vyko sporto klube „Burpis“ (sudaryta bendradarbiavimo sutartis), BIG Z sporto klube, Sporto
medicinos centre. Finansinių paslaugų teikėjo specialybių mokiniai palaiko ypač glaudžius ryšius su
Valstybine mokesčių inspekcija, „Sodra“, banku Swedbank ir keletą kartų per metus praktinės
pamokos vyksta šiose įmonėse. Nors virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai
turi puikias praktinio mokymo sąlygas Sektoriniame praktinio mokymo centre, išvykstamosios
pamokos suteikia pamokoms įvairovės, leidžia įvertinti, kokių kompetencijų reikia darbo rinkai, į
ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį mokantis specialybės mokykloje. Tokios pamokos vyko
konditerijos įmonėje UAB „Roshen“, restorane „Restoranas 4“ (Palangoje) bei viešbučio „Radisson
Blu Hotel“ restorane, „Rimi“ kulinarijos skyriuje, Šilutės profesinio mokymo centro Žuvininkystės
praktinio mokymo centre.
Mokiniai dažnai keičia pamokas į paskaitas Klaipėdos universitete, Klaipėdos
„Švyturio“ arenoje vykstančiuose verslo renginiuose-parodose. Gamtos mokslų, matematinio
raštingumo, lietuvių ir užsienio kalbų, šiuolaikinių menų pamokos vyko Prano Domšaičio
galerijoje, KU Botanikos sode, muziejuose (Mažosios Lietuvos istorijos, Kalvystės, Lietuvos jūrų),
Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate ir kitose erdvėse.
Mokykloje tęsiama ir puoselėjama tradicija organizuoti susitikimus su sėkmingai
darbo rinkoje įsitvirtinusiais absolventais. 2019 m. įvyko 5 tokie susitikimai bei suorganizuotas
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seminaras-praktikumas mokytojams ir mokiniams „Zero waste iššūkis – mažinti gamybos atliekų
susidarymą (atliekų kiekis – nulinis) ir žalą bei taršą gamtai“.
Skatinamas mokytojų bendradarbiavimas bei tarpusavio pagalba. Per 2019 metus
mokykloje pravesta 16 integruotų pamokų (45% daugiau nei 2018 m.).Mokytojai dalijosi gerąja
patirtimi „Mokytojas mokytojui“ ir pravedė bei aptarė 9 atviras pamokas (28% daugiau nei 2018
m.), 6 seminarus-praktikumus mokyklos bendruomenei (50% daugiau nei 2018 m.): „Patiekalų
gaminimas žema temperatūra“, „Konditerija be glitimo“ ir kt.. Taip pat mokytojos pravedė
tarptautinį praktinį seminarą „Lietuvos tautinis paveldas“, organizuotą kartu su Klaipėdos
valstybine kolegija, skirtą paminėti Europos kultūrinio paveldo metus. Pagal neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programą „Sveiko gaminimo pagrindai“ mokėsi 20 Klaipėdos miesto
gyventojų. Taip pat pravestas seminaras miesto bendruomenei „Sveikatai palankių patiekalų
gaminimas žemoje temperatūroje („Sous vide“) būdu“.
Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, stažuočių, įgytomis žiniomis ir
įgūdžiais dalinasi su kolegomis organizuodami seminarus, paskaitas ar skaitydami pranešimus.
Mokytojai metodinėse grupėse ir mokyklos bendruomenei skaitė pranešimus apie technologijų
naudojimą paauglių ugdyme, namų darbų tikslingumą, mokymų gerosios patirties sklaidą, pateikė
ataskaitas iš seminarų „Vertybinis ugdymas mokant anglų kalbos“, „Mokinių vertinimas, mokymosi
refleksija“ bei „Tvari virtuvė – tausojantis vartojimas“, pristatė ataskaitas iš stažuočių Ispanijoje,
Estijoje, Italijoje, Latvijoje ir kt. Mokyklos mokomajame restorane, kuriame kasdien lankosi ir
svečiai iš įvairių įstaigų, vyko Europos šalių, lietuviškų patiekalų „Ką valgė mūsų senoliai“
pristatymas-degustavimas, organizuotos Kūčių patiekalų dienos, demonstruota serviruotė šv.
Kalėdų proga. Apie rengtą parodą „Kalėdų miestas“ paruošti 4 reportažai ne tik Lietuvos, bet ir
užsienio spaudoje bei televizijoje.
Mokykla, ugdydama mokinius, siekia įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir jų tėvus,
skatina būti ne tik pasyviais stebėtojais, bet ir patiems dalyvauti organizuojamuose renginiuose.
Mokykloje vyko 1 bendras mokinių tėvų / globėjų / rūpintojų susirinkimas bei susirinkimas 9-10 kl.
mokinių tėvams / globėjams / rūpintojams, prieš susirinkimą organizuota paskaita/diskusija
„Paauglystės iššūkiai – kaip bendrauti su savo vaiku?“.
Mokykloje nuolat siekiama gerinti ugdymo(-si), gyvenimo mokyklos bendrabutyje
sąlygas, mokyklos materialinę bazę: pagerintos mokymo(si) bei darbo sąlygos pakeičiant senus
stacionarius kompiuterius naujais (22 vnt.); atnaujintas bendrabučio šilumos punktas, pakeistos
senos kambarių durys naujomis (33 vnt.); sektorinio praktinio mokymo centro restorano,
buhalterijos, bibliotekos patalpose sumontuoti oro kondicionavimo įrenginiai; sektorinio praktinio
mokymo centro kavinės virtuvėje įrengta epoksidinė grindų danga, taip pat įrengta betoninių
trinkelių danga mokyklos teritorijoje (350 m2).
Siekiant skleisti informaciją apie mokyklos veiklą visuomenei, mokykloje vykdomas
profesinis orientavimas: organizuojamos atvirų durų dienos, rengiamos ekskursijos po mokyklą
mokinių grupėms, vedami edukaciniai užsiėmimai, dalyvaujama parodose. Per 2019 metus
mokykloje apsilankė daugiau nei 900 asmenų (55% daugiau nei 2018 m.). Mokykla atvira ne tik
vietos bendruomenei, bet ir visiems besidomintiems jos veikla. Informacija apie mokyklą nuolat
atnaujinama internetinėje svetainėje adresu www.ktm.lt, informacija apie mokymosi pasiekimus ir
lankomumą pateikiama elektroniniame dienyne www.manodienynas.lt. Mokykla savo veiklas
pristatė ir kitų mokyklų organizuojamuose profesinio informavimo renginiuose.
Įgyvendindami Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepciją ir siekdami
maksimaliai išnaudoti mokyklos Sektorinio praktinio mokymo centro privalumus, praktinį mokymą
organizavome VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos, Šilutės profesinio mokymo centro,
Klaipėdos valstybinės kolegijos besimokantiesiems. Sektoriniame praktinio mokymo centre
technologijų pamokas nuolat veda Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija.
Mokyklos veikla domisi ne tik pagrindinių mokyklų, progimnazijų ar gimnazijų
mokiniai, bet ir įvairios verslo organizacijos. Mokykloje pravesti mokymai „DFDS Seaways“
virtuvės ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.
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5.2. Trečias 2019 m. strateginis tikslas buvo stiprinti mokytojų ir mokinių
kūrybiškumą, novatoriškumą, verslumą.
Mokymo(si) procese taikomi mokinius aktyvinantys mokymo metodai kaip
probleminis mokymas, diskusijos, refleksija, projektų metodas, savęs įsivertinimo metodas,
vykdoma tarpdalykinė integracija, pažintinės ekskursijos ir išvykstamosios pamokos, taikomi darbo
grupėse metodai, integruotos savarankiško darbo ir praktinės užduotys ir pan. Šie metodai ugdo
mokinių kūrybiškumą, plečia bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas. Mokykloje pravesti
edukaciniai renginiai: olimpiados (mokyklinės matematikos, geografijos, istorijos, anglų k., virėjų
specialybės mokinių „Aš – virėjas“), viktorinos (rusų kalbos ,,Rusų nacionalinė virtuvė“ 9 kl.
mokiniams, interaktyvi viktorina mokiniams „Korupcija“, Europos kalbų dienai paminėti),
konkursai (biologijos žinių „Biologija linksmai“ 9-12 kl., „Žynio konkursas, skirtas Lietuvos
valstybės nepriklausomybės atkūrimui paminėti, raštingiausio moksleivio, skirtas Kovo 11-ajai
paminėti, mokyklinis konditerių mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Nustebink mane“ bei
virėjų „Pavasario dvelksmas“), Europos egzaminas, edukacinės-pažintinės kelionės į Vilnių,
Anykščius, gimtosios kalbos savaitė, Konstitucijos egzaminas, Kalėdinis renginys „Kalėdų
žvaigždė“, kūrybinės dirbtuvėlės mokiniams „Dovanų pakavimo idėjos“, Vasario 16-osios, Žemės,
tarptautinės Tolerancijos, Pasaulinės turizmo dienų paminėjimai, bendruomenės renginys
„Solidarumo bėgimas, 2019“, sporto renginiai (apskrities profesinių mokyklų vaikinų ir merginų
tinklinio komandinės varžybos, tarpgrupinis velykinis tinklinio turnyras, draugiškos krepšinio
varžybos su Paslaugų ir verslo mokyklos vaikinų komanda, draugiškos sėdimo tinklinio varžybos su
neįgaliųjų sporto klubo „Žuvėdra“ komanda, stalo teniso turnyras, kalėdinis krepšinio „snaiperių“
turnyras ir kt.) ir kitos veiklos. Organizuotos Klaipėdos profesinių mokyklų mokinių matematikos,
geografijos bei Klaipėdos regiono profesinių mokyklų mokinių anglų k. olimpiados.
Mokiniams 2019 m. buvo sudarytos sąlygos ir jie aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose,
olimpiadose ir varžybose. Lentelėje pateikiami svarbiausi tarptautiniai, respublikiniai ir regioniniai
laimėjimai.
Eil.Nr.
Konkursas, olimpiada, varžybos
Pasiekimas
1. Kalbų kengūra
2 auksiniai ir 1 sidabrinis diplomai
2. Klaipėdos miesto 11 kl. profesinių mokyklų
1 ir 3 vietos
geografijos olimpiada
3. Klaipėdos miesto konkursas „Rašome gražiai ir
2 vieta
taisyklingai“
4. Epistolinio žanro konkursas „Laiškas seneliui šalčiui“ 2 vieta
(rusų kalba)
5. Nacionalinis virėjų meistriškumo konkursas „Virėjas
1 vieta
2019“ Kaune
6. Tarptautinis mokinių konditerių profesinio
aukso bei sidabro medaliai
meistriškumo konkursas „Klasika naujai“
7. Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas
2 vieta
„Kulinarijos menas Kuresarėje 2019“ (Estija)
8. Lietuvos profesinių mokymo įstaigų stalo teniso
Merginų komanda – 1 vieta
finalinės varžybos Jonavoje
vaikinų komanda – 1 vieta
9. Lietuvos profesinių mokymo įstaigų merginų tinklinio 3 vieta
finalinės varžybos Alytuje
10. Klaipėdos apskrities profesinių mokyklų krepšinio
Vaikinų komanda – 4 vieta
vaikinų komandinės varžybos
11. Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių,
Mokinių komanda – 1 vieta
darbuotojų sporto žaidynės Kaune
Mokytojų komanda – 1 vieta
12. Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų
Mokyklos komanda – 5 vieta
futbolo varžybos
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Skatindami mokinius mokytis ir tobulindami jų savarankiško mokymosi įgūdžius,
mokytojai bendradarbiauja su biblioteka, integruoja mokyklos bibliotekos siūlomas paslaugas į savo
dalykų programas. Per 2019 m. bibliotekos fondas pasipildė naujais leidiniais: 89 egzemplioriais
bendrojo ugdymo vadovėliais ir 23 egzemplioriais techninės bei grožinės literatūros, prenumeruoti
2 pavadinimų laikraščių ir 3 pavadinimų žurnalų komplektai. Per metus parengtos 25 knygų
parodos, 4 stendai, rekomenduojamos literatūros sąrašai ir daugiau kaip 20 pristatymų skaidrėse.
6. Pagalba mokiniams, ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje – 2019
m. mokyklos prioritetinė veiklos sritis.
6.1. Mokyklos darbuotojai (mokytojai, grupių / klasių vadovai, socialinis pedagogas,
psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir administracija) aktyviai dalyvavo
įgyvendinant mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir
mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.
Mokykloje mokosi 42 mokiniai, kurie yra netekę tėvų arba globojami. Mokyklos bendrabutyje
gyvena 10 mokinių iš socialiai remtinų šeimų ir 20 našlaičių. Nemokamas maitinimas mokykloje
skirtas septyniems 9, 10 klasių mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą.
2019 m. socialinė pedagoginė pagalba suteikta 321 kartą: 23 mokinius soc. pedagogė palydėjo į
socialinės paramos skyrius, padėjo sutvarkyti dokumentus į valstybines įstaigas, poliklinikas,
ligonines, policiją, Šeimos ir vaiko gerovės centrą. 40 kartų aplankė mokinius namuose dėl jų
elgesio, lankomumo, pažangumo ar kitų problemų. 6 kartus dalyvavo Klaipėdos miesto šeimos ir
vaiko gerovės centro Atvejo vadybos posėdžiuose. Per 2019 m. 20 mokinių paskirta materialinė
parama (po 56,00 Eur).
Per metus įvyko 242 (mokiniai 227, mokytojai 12, tėvai 3) psichologinės konsultacijos
dėl emocijų, elgesio, bendravimo problemų, santykių mokykloje ir šeimoje, netekties išgyvenimų,
nerimo, depresijos, savęs pažinimo, bendravimo su mokiniais problemų, mokymosi motyvacijos
stokos. Vesta 17 grupės susirinkimų įvairiomis psichologinio švietimo temomis. Taip pat
pageidaujantiems mokiniams bei mokytojams atliktos mediacijos, siekiant taikiai išsiaiškinti
konfliktus. Pravestos 6 paskaitos mokykloje ir bendrabutyje vykdant alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, nusikaltimų, smurto, patyčių prevenciją. Atliktas ir
mokytojų tarybos posėdyje pristatytas tyrimas ,,Pirmo kurso ir 9 klasės mokinių adaptacija
mokykloje“ (apklausti 216 mokinių). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 94% mokinių pasakė, kad
jiems patinka mokytis mūsų mokykloje, kad mokykla yra jauki, joje jie jaučiasi saugūs. Vykdoma 9
klasės mokiniams paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“. BĮ Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių namuose rodytas vaidinimas pagal pasaką „Maša ir lokys“. Mokinių taryba
kvietė mokyklos bendruomenę prisijungti prie šmaikščios Šlepečių ir pižamų dienos, Mokytojų
dienos renginių, organizuoti mokyklos mokinių prezidento rinkimai.
1 kartą per mėnesį kartu su bendrabučio auklėtojais vykdomas Praktinis ankstyvosios
intervencijos įgyvendinimas mokyklos bendrabutyje. Organizuota teisinių žinių viktorina „Proto
mūšis – sidabrinis protas“, skirta pasaulinei dienai be tabako, viktorina – protmūšis „AIDS: geriau
žinoti 19“ skirta Pasaulinei AIDS dienai, akcija „Darom, 2019“, dalyvauta Aplinkos apsaugos
projekte ,,Mes rūšiuojame“.
Nuo 2011 m. mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja prevencinį
darbą, teikia pagalbą mokiniams, nuolat tobulina saugios ir palankios mokinio ugdymui aplinkos
kūrimą: atnaujinta, tobulinta Socialinių kompetencijų formavimo adaptacijos programa, kuri buvo
įgyvendinta 2019 m. rugsėjo 2-3 dienomis 9-10 kl. bei I kurso mokiniams. Programoje dalyvavo
237 mokiniai. Per 2019 m. ši komisija vykdė 34 posėdžius, svarstyti 23 mokiniai, nesilaikantys
mokinių elgesio taisyklių, bendrabučio taisyklių, turintys įvairių elgesio, lankomumo, pažangumo
problemų. Vieną kartą per mėnesį organizuojamas mokytojų tarybos posėdis, kur analizuojamos
mokinių lankomumo bei pažangumo problemos, ieškoma būdų spręsti problemas. Identifikavus
pablogėjusią situaciją dėl lankomumo ir pažangumo, nuo 2019 m. sausio mėn. lankomumo analizė
organizuojama kiekvieną penktadienį. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį vykdyta loterija
„Nepraleisk per mėnesį pamokų – laimėk bilietą į boulingą“. Metų pabaigoje už puikų lankomumą
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ir iniciatyvumą mokiniai paskatinti (bilietai į kino filmą). Mokykloje veikia „tylusis“ paštas. Per
2019 m. gauti 5 laiškeliai dėl sanitarijos ir higienos sąlygų, dėl vykstančių pašaipų ir patyčių klasėje
bei grasinimų elektroninėje aplinkoje.
Daliai mokinių mokyklos bendrabutis tampa antraisiais namais, kur jie ne tik gyvena,
mokosi, bet jiems sudarytos sąlygos ir sportuoti, ir aktyviai leisti laiką, saugumo jausmą bei pagalbą
suteikia bendrabučio valdytoja ir auklėtojai. Bendrabutyje gyvena virš 200 mokinių. Organizuojami
susipažinimo, teminiai renginiai: šaškių draugiškos varžybos, protų mūšis, Kalėdinis vakaras,
pramoginis vakarėlis Helovino tematika, karaokė vakaras, krepšinio turnyras 3x3, aukštų gyventojų
susipažinimo vakarai, bendrabučio gyventojų krikštynos, kartą per mėnesį vakarais kartu žiūrimi
kino filmai ( „Visko teorija“, „Taip gimė žvaigždė“ „Košmaras prieš Kalėdas“ ir kt.). Organizuotos
išvykos į Jaunimo biblioteką, Klaipėdos Baltijos gimnaziją, bendradarbiaujant su visuomenės
sveikatos priežiūros specialiste organizuota paskaita „Aukštakulniai – grožio ir skausmo duetas“.
Atliktas mokinių nuomonės tyrimas apie 2018 m. bendrabutyje organizuotas veiklas.
6.2. Tęstas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.
Mokiniams buvo sudarytos sąlygos atlikti praktinį mokymą bei praktiką socialinių partnerių
įmonėse. Socialinių partnerių atstovai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime: AAS „BTA
Baltic Insurance Company“, UAB „Inkomsta and Co“, Kretingalės kooperatinė žemės ūkio
bendrovė, Sporto klubas „VS – Express 24/7“, BI Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras,
VŠĮ Klaipėdos krepšinio mokykla, Kelionių agentūra „Kelionės ir poilsis“, „Amberton Hotel
Klaipeda“, „Radisson Blu Hotel“ , UAB „Palink“ ir kitų įmonių darbuotojai. Mokykloje vyko
susitikimai su INVL pensijų draudimo bendrovės atstovu V.Jokšu, su AVIVA, STT atstovais,
organizuotas susitikimas su MB „Montavu“ viešųjų ryšių specialiste, „Misija Sibiras“ ekspedicijos
dalyviais, aukštųjų mokyklų atstovais. Mokytojai ir mokiniai lankėsi organizuotuose bendruose
renginiuose, susipažino su mokymosi galimybėmis ir sėkmingai baigę mokyklą tęsia studijas
aukštosiose Klaipėdos (ir ne tik) mokymo įstaigose.
2019 m. mokykla įgyvendino 2 Erasmus+ programos projektus „Pameistrystė ir įgūdžių
tobulinimas darbo vietoje“ ir „Kokybės gerinimas profesiniame mokyme“. Išvyko stažuotis 24
mokytojai ir administracijos atstovai į profesinio rengimo institucijas į Ispaniją, Italiją, Kroatiją,
Graikiją, Jungtinę Karalystę. 48 virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, poilsio paslaugų agento ir
sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybių mokiniai išvyko į 3 savaičių stažuotes Italijos,
Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Nyderlandų institucijose, kuriose tobulino profesinius
įgūdžius ir kompetencijas. 5 virėjo ir poilsio paslaugų agento specialybės mokiniai bei absolventai
išvyko į ilgalaikes 3 mėnesių stažuotes Jungtinėje Karalystėje bei Ispanijoje. Pagal projekto
Nordplus programą „Kuriame sėkmingą ateitį“ vykdyti mokinių mainai su Rygos turizmo ir
kūrybinės pramonės šakų technikos mokykla (20 mokinių).

III SKYRIUS
MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
7. Mokyklos strateginiai tikslai yra šie:
7.1. Gerinti profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą.
7.2. Didinti profesinio rengimo patrauklumą.
7.3. Stiprinti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, novatoriškumą, verslumą.
8. Mokyklos prioritetinės veiklos sritys yra šios:
8.1. Ugdymo ir veiklos kokybė.
8.2 Pagalba mokiniams.
8.3 Personalo darbo kokybė.
8.4. Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.
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IV SKYRIUS
PRIEMONĖS STRATEGINĖS VEIKLOS SRITYSE
Strateginių
tikslų
įgyvendinimo
veiksmai
Mokyklos
ugdymo
proceso
organizavimas

Įgyvendinimo
laikotarpis.
Planinės užduotys
Laukiamas rezultatas
Atsakingas asmuo
arba vykdytojas
9. Veiklos sritis: Ugdymo ir veiklos kokybė
9.1. Efektyviai baigti
Visus metus
Kokybiškai įgyvendintas
įgyvendinti 2019–2020
A. Kurlavičius
ugdymo turinys bei tikslinga jo
mokslo metais vykdomų
L. Dvarionienė
priežiūra ir reglamentuojančių
programų įgyvendinimo
dokumentų kontrolė
planą, parengti bei
įgyvendinti 2020-2021
mokslo metais vykdomų
programų įgyvendinimo
planą
9.2. Kokybiškai
Sausis-rugpjūtis Papildomai įsigyti reikiamų
įgyvendinti pagrindinio
L. Dvarionienė, vadovėlių, tobulinami parengti
ugdymo programos antrąją I. Montvidienė
ilgalaikiai planai, stebima
dalį
individuali pažanga
9.3. Organizuoti mokinių
Visus metus
Priimti 200 mokinių. Sudaryti
priėmimą, racionaliai
A. Kurlavičius,
mokomąsias, laikinąsias,
sudaryti grupes
L. Dvarionienė
neformaliojo švietimo grupes
9.4. Parengti
Liepa-rugpjūtis
Parengti kabinetai, organizuota
mokomuosius kabinetus
R. Graželiūnienė kabinetų apžiūra
naujiems mokslo metams
9.5. Įvertinti mokinių
Gegužė-rugsėjis Atsižvelgiant į mokymo lėšas,
ugdymosi, neformaliojo
L. Dvarionienė, siūlomos paklausą
švietimo poreikius
I. Montvidienė
atitinkančios formaliojo ir
neformaliojo švietimo
programos
9.6. Parengti teorinių,
Sausis, rugpjūtis, Parengti teorinių, praktinių
praktinių pamokų ir
rugsėjis
pamokų ir neformaliojo
neformaliojo švietimo
L. Dvarionienė
švietimo užsiėmimų
užsiėmimų tvarkaraščius
tvarkaraščiai
9.7. Siekti kokybiško
L. Dvarionienė, Kokybiškas modulinių
modulinių mokymo
V. Vaitiekienė
mokymo programų
programų įgyvendinimo
V. Mockienė
įgyvendinimas.
9.8. Organizuoti mokinio, V. Vaitiekienė
Sudaromos sąlygos mokiniui
dirbančio pagal jo
V. Mockienė
derinti darbą ir mokymąsi.
siekiamą įgyti
kvalifikaciją, mokymąsi
9.9. Organizuoti mokinio, V. Vaitiekienė
Sudaromos sąlygos mokiniui
besimokančio
V. Mockienė
derinti darbą ir mokymąsi.
pameistrystės forma,
mokymąsi.
9.10 Organizuoti
A. Kurlavičius
Sudaromos sąlygos
suaugusiųjų švietimą ir
I. Globienė
suaugusiems asmenims įgyti
tęstinį mokymą pagal
norimą kvalifikaciją arba
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formaliąsias ir
neformaliąsias profesinio
mokymo programas.
9.11. Apibendrinti
mokyklos veiklos
rezultatus
Egzaminų,
9.12. Organizuoti ir
asmens įgytų
vykdyti vidurinio ugdymo
kompetencijų
programos brandos
vertinimo
egzaminus, aptarti
administravimas rezultatus
, organizavimas
ir rezultatų
analizavimas
9.13. Vykdyti asmens
įgytų kompetencijų
vertinimą.
Aptarti įvertinimo
rezultatus.

Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimo
organizavimas
ir vykdymas,
rezultatų
analizavimas
Ugdomosios
veiklos formų
taikymas
ugdymo
procese

9.14. Organizuoti ir
vykdyti asmens įgytų
kompetencijų vertinimą
tęstinio profesinio
mokymo mokiniams iš
Užimtumo tarnybos
9.15. Organizuoti
pagrindinio ugdymo II
dalies pasiekimų
patikrinimą, aptarti
rezultatus

9.16. Taikyti ugdymo
procese mokymosi
motyvaciją bei
individualią mokinio
pažangą skatinančias
strategijas (įvairių
mokymosi metodų
taikymas, tinkamas
konkrečioms užduotims
atlikti, aktyvūs mokymo
metodai ir pan.).
9.17. Didinti pamokos
veiksmingumą. Atlikti
bendrųjų kompetencijų
integracijos stebėseną.
9.18. Atlikti teminį
įsivertinimą pagal sritį 2.

kompetencijas.
A. Kurlavičius

Organizuoti mokytojų tarybos
posėdžiai

Vasaris – birželis Mokiniai, baigiantys vidurinio
I. Montvidienė
ugdymo programą, bus
supažindinti su brandos
egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarka. Mokiniai
100% išlaikys brandos
egzaminus
Sausis- kovas,
Visiems baigiamųjų grupių
birželis, rugpjūtis mokiniams bus suteikta
L. Dvarionienė, kvalifikacija. (žr. Viešbučių ir
V. Vaitiekienė,
restoranų verslo bei Verslo ir
V. Mockienė
administravimo skyrių
metodinių grupių planus)
I. Globienė
Visiems baigiamųjų grupių
mokiniams bus suteikta
kvalifikacija

Vasaris – birželis,
rugpjūtis
L. Dvarionienė
I. Montvidienė

Visus metus
L. Dvarionienė,
Skyrių vedėjai

Sausis-gruodis
L. Dvarionienė,
Skyrių vedėjai
Sausis-gruodis
L. Dvarionienė,

Mokiniai, baigiantys
pagrindinio ugdymo programos
II dalį, bus supažindinti su
PUPP patikrinimo
organizavimo ir vykdymo
tvarka. Mokiniai 100%
dalyvaus PUPP patikrinime ir
įgis pagrindinį išsilavinimą
Bus organizuojamos atviros
pamokos, netradicinė ugdomoji
veikla, pamokos ekskursijos,
pamokos ne mokyklos
kabinetuose (žr. metodinių
grupių planus).

Integruoti į mokymą
bendrąsias kompetencijas,
vadovaujantis BUP bei BPMP
(žr. metodinių grupių planus)
Aptarta kaip mokiniai geba
išsikelti mokymosi tikslus,
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„Ugdymas(is) ir mokinių
patirtys“. 2.3. Mokymosi
patirtys. 2.3.1.
Mokymasis. Savivaldumas
mokantis. Mokymosi
konstruktyvumas.
Mokymosi socialumas

Mokytojų ir
mokinių
kūrybiškumo,
verslumo,
novatoriškumo
skatinimas

Metodinės
veiklos
organizavimas

Skyrių vedėjai

pasirinkti užduočių atlikimo
būdą, reflektuoja individualią
mokymosi patirtį, kaip sieja
išmoktus dalykus su
nežinomais dalykais.
Atliktas tyrimas „Mokėjimo
mokytis kompetencija: kaip
sekasi mokiniams ir
mokytojams“.
9.19. Racionaliai naudoti
Visus metus
Pravestos atviros praktinio
modernizuotą teorinio ir
L. Dvarionienė, mokymo pamokos, seminarai
praktinio mokymo(si)
Skyrių vedėjai,
praktinio mokymo centre.
aplinką, skatinti mokytojų A. Pastolytė
Mokyklos bibliotekoje bus
savišvietą bei kūrybiškumą
kaupiama naujausia
informacija, literatūra apie
šiuolaikines ugdymo
metodikas, skaitykloje
organizuojami įvairūs
susitikimai, aktyvės mokytojų
savišvieta
9.20. Skatinti ir plėtoti
Visus metus
Dalyvavimas įvairiuose
mokinių lyderystę,
L. Dvarionienė, tarptautiniuose, miesto,
saviraišką, kūrybiškumą
Skyrių vedėjai,
respublikos rengiamose
Grupių vadovai edukacinėse programose,
konkursuose, projektuose,
profesinio meistriškumo
konkursuose pagerins mokinių
kultūrinius įgūdžius,
komunikacinius gebėjimus
9.21. Įgyvendinti
Visus metus
Vesti verslumo dienų renginiai,
mokymosi
V. Vaitiekienė,
organizuoti padavėjo ir
bendradarbiaujant
V. Mockienė,
barmeno, virėjo, konditerio
strategijas: verslumo
I. Montvidienė
profesinio meistriškumo,
dienos, profesinio
teisinių žinių konkursai.
meistriškumo konkursai,
Pristatytos profesinės veiklos
olimpiados, parodos,
parodoje „Studijos 2020“.
sportinės varžybos
Dalyvaujama tarptautinėje
imitacinių bendrovių mugėje,
Vakarų Lietuvos regiono IB
mugėje. Organizuojama
regioninė anglų k. olimpiada
profesinių mokyklų I ir II
kurso mokiniams
9.22. Organizuoti
Visus metus
Parengtos metodinių grupių
metodinių grupių veiklą
Skyrių vedėjai,
veiklos programos bei
Metodinių grupių metodinių grupių veiklos
pirmininkai
ataskaitos
9.23. Vykdyti vadovų,
Visus metus.
Veikia gerosios patirties
mokytojų gerosios patirties A. Kurlavičius,
sklaidos sistema. Mokytojai
sklaidą
L. Dvarionienė, įgyja naujų kompetencijų,
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Skyrių vedėjai

Vertinimo ir
įsivertinimo
organizavimas

9. 24. Vykdyti ugdomosios Visus metus
veiklos stebėseną
L. Dvarionienė,
Skyrių vedėjai

9.25. Vertinti mokytojų
metodinius darbus bei
mokytojų praktinę veiklą

Teorinio ir
praktinio
mokymo bazės
turtinimas

Ugdymo
turinio
analizavimas ir
tobulinimas

Visus metus
A. Kurlavičius,
L. Dvarionienė,
Skyrių vedėjai
9.26. Atlikti mokyklos
Kovas- spalis
veiklos teminį
A. Kurlavičius,
įsivertinimą.
L. Dvarionienė
9.27. Atnaujinti ir
Visus metus
papildyti mokymo
L. Dvarionienė,
programoms vykdyti skirtą A. Pastolytė
literatūrą, vadovėlius ir
mokymo priemones
9.28. Organizuoti
Visus metus.
profesinio mokymo
A. Kurlavičius,
įrangos priežiūrą, įsigyti
R. Graželiūnienė
profesinio mokymo
įrangos, įrankių bei
atnaujinti materialinę bazę
9.29. Analizuoti mokinių
Visus metus
pasiekimus ir pažangą,
Dalykų
gautą informaciją
mokytojai,
įvairiomis formomis
Grupių vadovai
pateikti ir aptarti ją su
dalyko mokytojais,
mokinių tėvais / globėjais/
rūpintojais
9.30. Atlikti pusmečių ir
Visus metus
metų pažangumo bei
L. Dvarionienė,
lankomumo rezultatų
Skyrių vedėjai
analizę. Atlikti I kurso
mokinių dalykų žinių
patikrinimą, diagnostinius
testus, bandomuosius
brandos egzaminus ir
rezultatų analizę
9.31. Analizuoti
Birželis-rugpjūtis
pagrindinio ugdymo
L. Dvarionienė,
pasiekimų, brandos,
Skyrių vedėjai
asmens įgytų
kompetencijų vertinimo
rezultatus

padedančių orientuotis į
mokytojo kintantį vaidmenį
žinių visuomenėje
Laiku suteikta metodinė
pagalba mokytojams bei
atrastos ir paskleistos
efektyvios ugdymo proceso
organizavimo formos (žr.
metodinių grupių planus)
Vykdoma mokytojų atestacija:
2 mokytojai įgis mokytojo
metodininko kvalifikacinę
kategoriją.
Įsivertinimo rezultatai padės
planuoti mokyklos veiklos
kaitą.
Įsigyta 150 egz. pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos
vadovėlių ir mokymo
priemonių
Organizuota profesinio
mokymo įrangos priežiūra bei
įsigyta įrankių ir inventoriaus

Atsižvelgiant į gautus mokinių
pasiekimų ir pažangos analizės
duomenis, bus koreguojamas ir
individualizuojamas mokymas
(žr. metodinių grupių planus)

Numatytos rezultatų gerinimo
priemonės (žr. metodinių
grupių planus)

Numatytos priemonės
pagrindinio ugdymo, vidurinio
ugdymo, profesinio mokymo
kokybės, mokymosi rezultatų
gerinimui (žr. metodinių grupių
planus)
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Baigusiųjų
mokyklą
mokinių
įsidarbinimo
analizė
Viešbučių ir
restoranų
sektorinio
praktinio
mokymo
centro
panaudojimas

9.32. Atlikti baigusiųjų
mokyklą mokinių
įsidarbinimo analizę pagal
mokymo programas

Spalis
V. Vaitiekienė,
V. Mockienė

Numatytos priemonės
tolimesnės veiklos planavimui,
mokymo kokybės, mokymosi
rezultatų gerinimui (žr.
metodinių grupių planus)
Bus įgyvendinama Sektorinių
praktinio mokymo centrų
kūrimo koncepcija, tikslingai
panaudojama turima praktinio
mokymo bazė, didinamas
Praktinio mokymo centro
užimtumas ir žinomumas.

9.33. Sudaryti sąlygas kitų Visus metus
profesinių mokyklų
I. Globienė
mokiniams mokytis centre V. Mockienė
9.34. Sudaryti sąlygas kitų Visus metus
švietimo įstaigų
I. Globienė
mokytojams vesti
technologijų pamokas savo
mokiniams pasinaudojant
Centro mokymo baze.
9.35. Bendradarbiaujant su Visus metus
darbdaviais organizuoti
I. Globienė
kvalifikacijos tobulinimo
V. Mockienė
renginius darbuotojams.
9.36. Organizuoti
Visus metus
neformalųjį suaugusiųjų
I. Globienė
mokymą.
10. Veiklos sritis: Pagalba mokiniams
Mokinio
10.1. Konsultuoti
Birželis-rugsėjis
Užpildyti individualūs
individualaus
mokinius dėl
I. Montvidienė
ugdymo planai, sudarys
plano
individualaus ugdymo
palankesnes galimybes
sudarymas ir
plano sudarymo
mokiniams realizuoti save
įgyvendinimas, 10.2. Derinti mokymosi
Visus metus
Pagerės mokinių pažangos ir
mokinių
krūvius atsižvelgiant į
L. Dvarionienė,
pasiekimų vertinimo bei
krūvio
namų darbų skyrimo
Skyrių vedėjai,
įsivertinimo rezultatai, atliktas
mažinimas.
principus, vedant
Dalykų mokytojai pagalbos mokiniui teikimo
integruotas pamokas.
veiksmingumo tyrimas,
netradicinių išvykstamųjų
pamokų efektyvumo
aptarimas
Bendradarbiavi 10.3. Aktyvinti
Visus metus
Tėvų anketų analizė padės
mo su mokinių bendradarbiavimą su
L. Dvarionienė,
nustatyti efektyviausias
tėvais
mokinių tėvais / globėjais/ Skyrių vedėjai,
bendradarbiavimo su tėvais
(globėjais)
rūpintojais akcentuojant jų Grupių vadovai
formas ir būdus. Bus pasiektas
aktyvinimas,
vaidmenį, teises ir
aktyvesnis tėvų dalyvavimas
akcentuojant jų atsakomybę ugdymo(si)
bendruosiuose tėvų
vaidmenį,
procese
susirinkimuose.Vykdomas
teises ir
tėvų švietimas (paskaita).
atsakomybę
Organizuoti tėvų susirinkimą
ugdymo(si)
(1 kartą metuose), 9-10 klasių
procese.
mokinių tėvams – 3 kartus per
metus
Mokinių
10.4. Skatinti ilgesnį laiką Visus metus
Vedamos konsultacinės
motyvacijos
nelankiusių mokyklos,
L. Dvarionienė,
pamokos. Nuolatinė priežiūra
skatinimas bei mokymosi sunkumų,
Skyrių vedėjai,
padės nustatyti mokinių
lankomumo
elgesio sutrikimų turinčių Grupių vadovai,
motyvacijos stiprinimo
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gerinimo
prevencija.

mokinių motyvaciją
10.5. Analizuoti mokinių
pamokų praleidimo
priežastis, motyvacijos
stygių. Efektyvinti
mokinių lankomumo
gerinimo prevenciją

Mokinių
ugdymas bei
pagalba
planuojant jų
tolimesnę
karjerą.

Mokinių
gyvenimo
sąlygų
bendrabutyje
gerinimas.
Socialinės,
psichologinės
pagalbos
teikimas
mokiniams,
prevencinių
programų
įgyvendinimas.

Darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

10.6. Plėsti
bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais,
mokyklos absolventais,
sėkmingai įsitvirtinusiais
darbo rinkoje
10.7. Susitikimai su
kolegijų atstovais,
apsilankymas atvirų durų
dienose (kolegijose,
universitetuose)
10.8. Atnaujinti baldus
10.9. Atlikti patalpų
remontą
10.10. Vykdyti fizinio ir
emocinio smurto,
prievartos, žalingų įpročių
prevenciją, užtikrinti
mokinių saugumą
10.11. Teikti socialinę ir
psichologinę pagalbą.
Vykdyti psichologinių
problemų prevenciją
10.12. Organizuoti vaiko
gerovės komisijos veiklą

Dalykų mokytojai

priemones. Efektyvesnė
pagalbos mokiniui specialistų
pagalba
Visus metus
Anketuoti mokinius, siekiant
L. Dvarionienė,
išsiaiškinti pamokų
Skyrių vedėjai,
praleidimo priežastis bei
Grupių vadovai,
adaptaciją mokykloje (žr.
Dalykų mokytojai, VGK planas, soc. pedagogės,
I. Petrauskienė,
psichologės asistentės veiklos
A. Zuikauskaitė
planus)
Visus metus
Suorganizuoti susitikimai su
L. Dvarionienė,
darbdaviais ir mokyklos
Skyrių vedėjai,
absolventais padidins
Grupių vadovai
mokyklos mokinių
susidomėjimą pasirinkta
profesija, padės planuoti
karjerą
Visus metus
Mokiniai susipažins su
L. Dvarionienė,
ugdymo įstaigų įvairove bei
Skyrių vedėjai,
pasirinks tinkamiausią tęsti
Grupių vadovai
studijoms.
Visus metus.
R. Graželiūnienė,
J. Norbutienė
Visus metus
R. Graželiūnienė
Visus metus
Grupių vadovai,
I. Petrauskienė,
A. Zuikauskaitė

Įsigyti 30 vnt. baldų (lovų,
stalų, kėdžių).
Atlikti 5 kambarių remontą.

Organizuoti renginiai smurto
prevencijai
(žr. VGK planas, soc.
pedagogės, psichologo
asistentės veiklos planus)
Visus metus
Užtikrinamas pagalbos
I. Petrauskienė,
mokiniams teikimas (žr. soc.
A. Zuikauskaitė
pedagogo, psichologo veiklos
planus)
Kiekvieną
Teikiama pagalba mokiniui
trečiadienį
bei vykdoma prevencinė
L. Dvarionienė
veikla
11. Veiklos sritis: Personalo darbo kokybė
11.1. Tobulinti mokyklos
Visus metus
100% mokyklos vadovų
vadovų vadybinę
A. Kurlavičius
tobulins savo kvalifikaciją
kvalifikaciją
įvairiuose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose
11.2. Tobulinti mokytojų
Visus metus.
100% mokyklos mokytojų
kvalifikaciją įsisavinant ir A. Kurlavičius,
tobulins savo kvalifikaciją
taikant efektyvius ugdymo L. Dvarionienė
įvairiuose kvalifikacijos
metodus, diegiant naujas
kėlimo renginiuose
profesijos mokymo
programas
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11.3. Tobulinti mokytojų
bendrąsias bei dalykines
kompetencijas
11.4. Organizuoti
andragogikos kursus
mokytojams,
dalyvaujantiems
suaugusiųjų švietime ir
tęstiniame mokyme.

Mokyklos
bendruomenės
dalyvavimas
savivaldoje.

11.5. Sudaryti sąlygas
mokyklos bendruomenei
aktyviai dalyvauti
savivaldoje
11.6. Sudaryti sąlygas
Darbo tarybai teikti
pasiūlymus

I. Globienė

Visus metus.
A. Kurlavičius,
L. Dvarionienė,
E. Gadeikis
Visus metus
E. Tutlienė

Mokytojams bus suteiktos
andragogikos kompetencijos,
reikalingos mokant
suaugusiuosius. Mokytojai
organizuos darbą
atsižvelgdami į esminius
suaugusiųjų mokymo(si)
ypatumus.
Parengta mokinių tarybos,
mokytojų tarybos veiklos
programa

Esant reikalui teiks darbdaviui
pasiūlymus dėl ekonominių,
socialinių ir darbo klausimų,
aktualių
darbuotojams
darbdavio sprendimų, darbo
teisės normų įgyvendinimo
12. Veiklos sritis: Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.
Projektinės
12.1. Parengti ir
A. Kurlavičius,
52 mokiniai išvyks į 3
veiklos
įgyvendinti Erasmus+
Projektų vadovas savaičių stažuotes.
įgyvendinimas programos projektus
3 mokiniai išvyks į ilgalaikes
3 mėnesių stažuotes. 38
mokytojai, administracijos
atstovai vyks į darbo
stebėjimo vizitus. Atvyks 1
specialistas dėstymo vizitui.
12.3. Įgyvendinti
A. Kurlavičius,
Organizuota atvykstančių
Erasmus+ programos
Projektų vadovas užsienio partnerių priėmimo ir
Mobilumo Chartijos
darbinė, kultūrinė programa,
projekte numatytas veiklas
įgyvendinti Chartijos tikslai.
Profesinio
12.4. Organizuoti atvirų
Visus metus.
Paskleista informacija apie
informavimo
durų dienas, profesinį
A. Kurlavičius,
mokyklos veiklą visuomenei
vykdymas
veiklinimą, rengti
L. Dvarionienė,
ekskursijas po mokyklą
Skyrių vedėjai,
mokinių grupėms,
I. Globienė
dalyvauti parodose
Bendradarbiavi 12.5. Tęsti
Visus metus.
Socialinių partnerių atstovai
mas su esamais bendradarbiavimą su
A. Kurlavičius,
dalyvaus asmens įgytų
socialiniais
socialiniais partneriais
L. Dvarionienė,
kompetencijų vertinime. Bus
partneriais
Skyrių vedėjai,
sudarytos sąlygos mokiniams
Grupių vadovai
atlikti praktinį mokymą bei
praktiką socialinių partnerių
įmonėse
13. Veiklos sritis: Mokyklos rinkodara
Rinkodaros
13.1. Organizuoti
I. Globienė
Bus lankomos mokyklos ir
strategijos
mokyklos pristatymus
pristatomos, siūlomos
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Vakarų regiono
mokykloms.
13.2. Organizuoti
dalyvavimą karjeros
mugėse.
Komunikacijos 13.3. Viešinti mokyklos
plano ir
veiklą per socialinius
priemonių
tinklus.
rengimas bei
13.4. Rengti įvairaus
įgyvendinimas pobūdžio su profesiniu
mokymu susijusius
straipsnius ir publikuoti
juos spaudai.
Mokyklos
13.5. Atnaujinti mokyklos
svetainės
svetainę.
tobulinimas
priežiūra
rengimas

I. Globienė

mokymo programos,
mokyklos veikla.
Bus pristatoma mokykla
tikslinėms mokinių grupėms.

I. Globienė
IT specialistas

Socialiniuose tinkluose bus
skelbiami įrašai.

I. Globienė

Bus parašyti tiksliniai
straipsniai apie profesinį
mokymą ir publikuoti viešoje
erdvėje.

I. Globienė
IT specialistas

Bus atnaujinta mokyklos
svetainės dizainas ir struktūra.
Svetainė bus novatoriškesnė,
atitinkanti mokyklos
strateginius tikslus.

Priedai:
1. Gimnazijos skyriaus mokytojų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas.
2. Viešbučių ir restoranų verslo skyriaus profesijos mokytojų metodinės grupės 2020 m.
veiklos planas.
3. Verslo ir administravimo skyriaus profesijos mokytojų metodinės grupės 2020 m.
veiklos planas.
4. Psichologo asistento 2020 m. veiklos planas.
5. Socialinio pedagogo 2020 m. veiklos planas.
6. Bendrabučio auklėtojų 2020 m. veiklos planas.
7. Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas.
8. Mokyklos bibliotekos 2020 m. veiklos planas
9. Mokytojų tarybos posėdžiai 2020 m.
10. Klubo „Mes“ (mokinių tarybos) 2020 m. veiklos planas.
__________________________________

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2020 m. sausio 31 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V1-1)
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
1 priedas
GIMNAZIJOS SKYRIAUS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2020 M.VEIKLOS
PLANAS
Tikslas - siekti nuolatinio gimnazijos skyriaus mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir
švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo profesinėje mokykloje.
Uždaviniai:
1. Kelti mokytojų profesinę kompetenciją, inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą ir
gerosios patirties sklaidą.
2. Teikti kiekvienam prieinamą kokybišką mokymą, didinti pamokos veiksmingumą.
3. Ugdyti kiekvienam mokiniui vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu
žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui
reikalingas kompetencijas.
4. Teikti nuolatinę pagalbą mokiniui: nagrinėti mokinių ugdymo pasiekimus,
diferencijuoti ir individualizuoti dėstomo dalyko užduotis, stiprinti mokinių kūrybiškumą ir
verslumą, tobulinti sistemą asmeninei mokinio pažangai fiksuoti, tenkinti individualius mokinio
poreikius.
5. Aptarti dalykų teminių planų ir programų atitikimą bendrosioms vidurinio ir
pagrindinio ugdymo programoms.
6. Teikti rekomendacijas mokytojų, mokyklos tarybai.
Eil.Nr.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Veiklos turinys
Data
1. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Metodinės grupės veiklos plano 2020 metams
Sausio 6
sudarymas ir aptarimas. Signalinių pusmečio
rezultatų ir pagalbos mokiniui teikimo aptarimas
I pusmečio rezultatų aptarimas, lyginimas su
praėjusių metų rezultatais. Gairių mokymo kokybei
gerinti nustatymas. Mokinių pasiekimo lygių
aptarimas
Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas įvairių
dalykų pamokose. Pasiruošimas konferencijai

Sausio 27

Mokinių mokymo(si) rezultatų aptarimas, lyginimas
su pirmojo pusmečio rezultatais.
2019-2020 m.m. mokytojų veiklos ataskaitų
aptarimas ir 2020-2021 m.m. mokytojų dalykininkų
numatomo krūvio aptarimas
Mokomųjų dalykų ilgalaikių teminių planų, dalykų
modulių aptarimas, aprobavimas.
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatų aptarimas bei priemonių
rezultatams gerinti numatymas
Pagalba mokiniui, tikslingai renkantis VBE.
Bandomųjų egzaminų rezultatų pristatymas

Birželio 22

Vasario 24

Atsakingi asmenys
L. Juškienė
I. Montvidienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
I. Montvidienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
L. Juškienė
I. Montvidienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
I. Montvidienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai

Rugpjūčio
31

I. Montvidienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai

Spalio 3

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
15

1.7.

1.8.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.

Metodinės grupės 2020 m. veiklos plano
Gruodžio 18
įgyvendinimo aptarimas. Metodinės grupės veiklos
plano 2021 metams sudarymas ir aptarimas
Gimnazijos skyriaus mokytojų susirinkimai
Pagal
,,Mokinių sėkmės ir nesėkmės. Ką daryti?”
poreikį
2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS
Įsivertinimo pamokos, pasibaigus pusmečiui, tikslų
Sausio 13-17
aptarimas II pusmečiui
Pamoka netradicinėje aplinkoje, Mažosios Lietuvos
Sausio 23
istorijos muziejuje, ,,Kelionė po Mažąją Lietuvą”
F19, PB19 grupių mokiniams
Pamoka netradicinėje aplinkoje, Mažosios Lietuvos
Sausio 27
istorijos muziejuje, ,,Vakarų baltų gyvensena ir
tradicijos” 9 klasės mokiniams
Bandomųjų PUPP 10 klasėje organizavimas,
Sausio 27-31
rezultatų aptarimas
Pamoka netradicinėje aplinkoje, Pilies muziejuje,
Vasario 10
,,Viduramžių pramogos ir žaidimai” 10 klasės
mokiniams
Netradicinė anglų kalbos pamoka K18 grupei
Kovo 31
„Augalų įvairovė ir jų svarba ekologijai“
Konferencijos ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas
Balandžio 23
pamokose” regiono profesinių mokyklų mokytojams
organizavimas
Pamoka netradicinėje aplinkoje, Mažosios Lietuvos
Gegužės 6
istorijos muziejuje, ,,Klaipėda Antrojo pasaulinio
karo metais” 10 klasės mokiniams
Atvira integruota rusų kalbos ir matematikos pamoka Gegužės 12
,,Skaičių reikšmės rusų liaudies pasakose” 9 klasės
mokiniams
Pamoka netradicinėje aplinkoje, Laikrodžių
Gegužės 26
muziejuje, ,,Zodiako žvaigždynai” 9 klasės
mokiniams
Atvira pamoka socialinių dalykų mokytojams
Birželio 3
,,Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas. Pirmieji
Lietuvos valstybės žingsniai” 9 klasės mokiniams
Įsivertinimo pamokos pasibaigus II pusmečiui
Birželio 1519
Integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka
Rugsėjo 17
,,Istorinės ir literatūrinės vietos Klaipėdoje” 9 klasės
mokiniams
Pamoka – viktorina ,,Ką žinau apie Rusiją?” 10
Spalio 20
klasės mokiniams
Lietuvių literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje
Gruodžio 18
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos
ir tremties ekspozicijoje F19 ir PB19 grupių
mokiniams
Individualizuotų ir diferencijuotų užduočių rengimas Nuolat
siekiant mokinio ugdymo(si) sėkmės
Nuolatinis pagalbos mokiniams teikimas
Nuolat

L. Juškienė

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
L. Juškienė
L. Juškienė
L. Juškienė
L. Jašinskaitė
L. Juškienė

T. Polikarpova
I. Montvidienė
L. Juškienė
R. Skudžinskienė
I. Montvidienė
V. Garičkina
L. Jašinskaitė
L. Juškienė
I. Montvidienė

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
I. Montvidienė
L. Juškienė
V. Garičkina
L. Juškienė

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
Gimnazijos skyriaus
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3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

(pagal
konsultacijų
tvarkaraštį)
3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI
Laisvės gynėjų dienos akcija ,,Atmintis gyva, nes
Sausio 11
liudija“
Dalyvavimas Klaipėdos apskrities profesinių
Sausio 16
mokyklų komandinių ir asmeninių vaikinų ir
merginų stalo teniso varžybose
Draugiškos tinklinio varžybos su Klaipėdos
Sausio 27
technologijų mokymo centro komanda
Dalyvavimas Lietuvos profesinio mokymo įstaigų
Sausio 29
mokinių stalo teniso finalinėse varžybose Jonavoje
Dalyvavimas Nacionaliniame kritinio mąstymo ir
Sausio 31
problemų sprendimo (matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo) konkurse (9-10 klasių
mokiniai)
Dalyvavimas Klaipėdos apskrities profesinių
Vasario 5-6
mokyklų merginų tinklinio varžybose
Mokyklinė geografijos olimpiada „Gamta ir žmogus“ Vasario 6
I-II kurso mokiniams
Dalyvavimas Lietuvos profesinio mokymo įstaigų
Vasario 12
mokinių merginų tinklinio finalinės varžybose
Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti
Vasario 14

mokytojai

E. Liaučienė,
I. Montvidienė
V. Reliūgė
V. Reliūgė
V. Reliūgė
I. Montvidienė

V. Reliūgė
L. Jonaitienė
V. Reliūgė

3.10. Tinklinio mišrių porų varžybos, skirtos Valentino
dienai ,,Sportiškiausia Valentino pora”
3.11. Dalyvavimas Klaipėdos apskrities profesinių
mokyklų merginų krepšinio finalinėse varžybose
3.12. Spektaklio anglų kalba ,,Frankenstein” žiūrėjimas I
kurso mokiniams
3.13. Dalyvavimas Lietuvos profesinio mokymo įstaigų
mokinių merginų krepšinio finalinėse varžybose
3.14. Mokyklos tarpgrupinės tinklinio varžybos
3.15. Mokyklinė anglų kalbos olimpiada I ir II kursų
mokiniams
3.16. Dalyvavimas Respublikinio profesinio mokymo
įstaigų mokinių užsienio (anglų, vokiečių, rusų)
kalbų konkurse Kauno technikos profesinio mokymo
centre. Dalyvaus F18 grupės mokinys A.Tamulis
3.17. Geografijos viktorina 9-11 kl. mokiniams
„Išsaugokime Žemę“
3.18. Raštingiausio moksleivio konkursas, skirtas Kovo
11-ajai paminėti

Vasario 20

A. Augustinavičiūtė
E. Gadeikis
E. Kubilienė
V. Busilienė
V. Reliūgė

Vasario 21

D. Joskaudas

Vasario 25

A. Mikelaitienė
A. Šideikienė
D. Joskaudas

3.19. Žynio konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui paminėti 10-12 klasių

Kovo 10

3.9.

Vasario 27

Kovo 3

V. Reliūgė
A. Mikelaitienė
D. Baltmiškienė
T. Polikarpova

Kovo 4

L. Jonaitienė

Kovo 9

L. Juškienė
E. Gadeikis
R. Skudžinskienė
I. Globienė
I. Montvidienė

Kovo 2-5
Kovo 3-4
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mokiniams
3.20. Mokyklinė matematikos olimpiada 11-12 klasių
mokiniams
3.21. Plakatų parodos ir instaliacijos, skirtos Žemės dienai,
parengimas I aukšto fojė
3.22. Regioninė anglų kalbos olimpiada profesinių
mokyklų I ir II kurso mokiniams
3.23. Mokyklos futbolo varžybos ,,Taikliausias spyris”
3.24. Biologijos konkursas – žaidimas ,,Biologija
linksmai” 9-12 kl. mokiniams
3.25. Dalyvavimas ,,Kalbų kengūroje“
3.26. Dalyvavimas XXVII Baltijos šalių profesinio
mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių
sporto žaidynėse
3.27. ,,Muzikinis protų mūšis”, skirtas džiazo dienai
paminėti
3.28. Jungtinis Klaipėdos turizmo mokyklos meninių
būrelių ir Klaipėdos technologijų mokymo centro
dainavimo studijos koncertas
3.29. Gimtosios kalbos savaitės renginiai:
Stendas ir mintys apie gimtąją kalbą, įdomybės;
Eilėraščių vizualizacija (ekrane);
Dailyraščio konkursas;
Mokinių minčių ir kūrybinių darbų ,,Kūrinys, kurį
verta perskaityti“, pristatymas;
Protmūšis ,,Lietuvio kodas“
3.30. Europos egzamino organizavimas ir vykdymas

Kovo 13

J. Vitkienė

Kovo 19

V. Vaičiulis

Kovo 25

A. Šideikienė
A. Mikelaitienė
D. Baltmiškienė
T. Polikarpova
K. Girskis
V. Reliūgė
V. Vaičiulis

Balandžio 79
Balandžio 610
Balandis
Balandžio
25-27

V. Garičkina
V. Reliūgė

Balandžio 30 A. Augustinavičiūtė
Balandžio 30 A. Augustinavičiūtė
Gegužės 4-8

L. Juškienė
E. Gadeikis
R. Skudžinskienė
I. Globienė

Gegužės 8

I. Montvidienė

3.31. Ekskursija į Jūrų muziejų 12 klasių mokiniams,
projektinių darbų ,,Žmogaus veiklos įtaka biologinei
įvairovei, biosferai, globaliniams pokyčiams“
pristatymas
3.32. Dalyvavimas miesto renginyje ,,Vilties bėgimas“
3.33. Šauniausio istoriko konkursas 9 klasės mokiniams
3.34. Projektas ,,Pažinkime Lietuvą“. Lankomės
Suvalkijos krašte

Gegužės 1115

V. Vaičiulis

Gegužės 17
Gegužės 21
Gegužės 21

3.35. Sporto renginys ,,Sveikatos savaitė ir mokyklos
sveikuolio rinkimai”

Gegužės 2528

3.36. 9-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Spalvų
ir laiko harmonija“
3.37. Edukacinė gimnazijos skyriaus diena. Integruotos,
netradicinės pamokos netradicinėje aplinkoje
3.38. Diplomų įteikimo šventė

Gegužės 2229
Gegužės 28

V. Reliūgė
I. Montvidienė
L. Juškienė
E. Gadeikis
R. Skudžinskienė
I. Globienė
V. Reliūgė
D. Joskaudas
I. Petrauskienė
V. Busilienė

Pagal atskirą
grafiką

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
A. Augustinavičiūtė
E. Gadeikis
E. Kubilienė
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3.39. Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 3

3.40. Paroda ir viktorina ,,Kalbos, kurias tu moki”, skirta
Europos kalbų dienai paminėti” 9-10 klasių, I-II
kurso mokiniams
3.41. SUDOKU konkursas 11-12 klasių mokiniams
3.42. Projektas ,,Pažinkime Lietuvą“. Lankomės
Aukštaitijos krašte

Rugsėjo 2125
Spalio 8
Spalio 15

3.43. Konstitucijos egzamino organizavimas Klaipėdos
Spalio 16
turizmo mokykloje
3.44. Biologijos žinių konkursas 12 klasių mokiniams
Spalio 16
3.45. Dalyvavimas respublikiniame labdaros projekte
Spalio 16-18
,,Solidarumo bėgimas”
3.46. Draugiškos krepšinio varžybos su Klaipėdos
Lapkričio
paslaugų ir verslo mokyklos vaikinų komanda.
10-11
3.47. Sėdimo tinklinio draugiškos varžybos su neįgaliųjų
Lapkričio 14
SK’Žuvėdra” komanda, skirtos tolerancijos dienai
paminėti.
3.48. Mokinių piešinių ir plakatų paroda, skirta
Lapkričio 16
Tolerancijos dienai paminėti
3.49. Mokyklos vaikinų ir merginų stalo teniso turnyras
Lapkričio 27
3.50. Piešinių paroda, skirta AIDS dienai biologijos
Gruodžio 1
kabinete
3.51. Dalyvavimas Klaipėdos apskrities profesinių
Gruodžio 11mokymo įstaigų futbolo varžybose
12
3.52. Dalyvavimas miesto kalėdiniame renginyje
Gruodžio 15
Klaipėdos senamiesčio gatvėmis „Padovanok
senjorams Kalėdas“
3.53. Tradicinis kalėdinis mokyklos krepšinio snaiperių
Gruodžio 17
turnyras
4. ANALITINĖ VEIKLA
4.1. 9,10 klasės ir I, II kurso mokinių pažangos analizė,
2020 m. (kas
priemonių rezultatams gerinti numatymas
pusmetį)
4.2. Apklausa – tyrimas ,,Bendrųjų ir dalykinių
Vasaris kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros
kovas
pamokose“
4.3. ,,Mokytojas mokytojui”. Kolegų pamokų lankymas
Kovas
siekiant pasidalyti gerąja patirtimi
4.4. 9-10 klasių, I kursų diagnostinių darbų
Rugsėjis
organizavimas ir rezultatų aptarimas bei lyginimas su
mokymosi rezultatais.
4.5. Apklausa-tyrimas ,,IT naudojimas mokantis užsienio Rugsėjis
kalbų (anglų ir rusų) 9-10 klasių, I-II kurso
mokiniams
5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

V. Busilienė
A. Augustinavičiūtė
E. Gadeikis
E. Kubilienė
V. Busilienė
A. Mikelaitienė
V. Garičkina
T. Polikarpova
J. Vitkienė
L. Juškienė
E. Gadeikis
R. Skudžinskienė
I. Globienė
I. Montvidienė
V. Vaičiulis
V. Reliūgė
D. Joskaudas
D. Joskaudas
V. Reliūgė
E. Kubilienė
V. Reliūgė
V. Vaičiulis
D. Joskaudas
V. Reliūgė
V. Reliūgė
D. Joskaudas
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
L. Juškienė,
R. Skudžinskienė
Gimnazijos skyriaus
mokytojai
Gimnazijos skyriaus
mokytojai, dirbantys
su I kursu
A. Mikelaitienė
V. Garičkina
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5.1.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

Mokytojų, dalyvavusių kursuose, seminaruose,
konferencijose ataskaitos/pristatymai metodinėje
grupėje
6. KITA VEIKLA
Pedagoginės spaudos studijavimas ir naujovių
skleidimas metodinėje grupėje
Individualus pedagogų dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų tobulinimas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.
10 klasės mokinių pasiekimų lygio nustatymo testų
vertinimas
VBE rašymo dalių kandidatų darbų elektroninis
nuotolinis vertinimas
Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP ir MBE, įskaitos
vertinimas

Nuolat

Gimnazijos skyriaus
mokytojai

Nuolat

Gimnazijos skyriaus
mokytojai
Gimnazijos skyriaus
mokytojai

Matematikos PUPP vertinimas

Birželis

Nuolat

Kovas
Gegužė –
birželis
Birželis

T. Polikarpova
D. Baltmiškienė
T. Polikarpova
L. Juškienė
E. Gadeikis
R. Skudžinskienė
I. Globienė
J. Vitkienė
L. Jašinskaitė
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
2 priedas
VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLO SKYRIAUS MOKYTOJŲ
METODINĖS GRUPĖS 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas - sudaryti sąlygas siekti ugdymo kokybės, nuolat tobulinti dalykines ir bendrąsias
kompetencijas, reflektuoti savo veiklą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti
gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas.
Uždaviniai:
1. Gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/įsivertinimo sistemą.
2. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas
mokiniams asmeninei pažangai pamatuoti.
3. Siekti užtikrinti pamokos kokybę, taikant aktyvius mokymo metodus,
4. Organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimus bei įvairius kūrybinės veiklos
renginius.
5. Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokykloje.
6. Motyvuoti mokinius dirbant netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su
gyvenimo praktika.
7. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.
8. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.
Eil. Nr.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Veiklos turinys
Data
Atsakingi asmenys
1. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Metodinės grupės 2020 m. veiklos plano sudarymas,
Sausis
I. Poškutė
aptarimas.
Mokinių ruošimas Praktikos, Asmens įgytų
Sausis-kovas I. Stasiulienė
kompetencijų vertinimo teorinės dalies (žinių) ir
I. Poškutė
praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui.
A. Petrulienė
Baigiamojo praktinio darbo gebėjimų patikrinimas ir
A. Labanauskas
įvertinimas (virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno
A. Beleckytė
specialybės).
G. Čeplinskienė
Modulinių profesinio mokymo programų teminių
N. Budraitienė
Birželis
planų aptarimas. Modulinių programų modulio
R. Domarkienė
vertinimo kriterijų, testų bei praktinių užduočių
I. Poškutė
aptarimas.
A. Dalibagienė
A. Petrulienė
A. Beleckytė
Posėdis „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.“
Vasaris
V. Mockienė
I. Poškutė
Posėdis „Pusmečio, metinių mokinių pažangumo ir
Kovas
V. Mockienė
lankomumo rezultatų analizė ir priemonės ugdymo
Rugpjūtis
I. Poškutė
kokybei gerinti“
Technologijų mokyklinio brandos egzamino užduočių
Rugsėjis
V. Mockienė
rengimas ir aptarimas.
S. Jadova
I. Poškutė
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo, technologijų
Birželis
V. Mockienė
mokyklinio brandos egzamino rezultatų analizė ir
aptarimas.
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1.8.
1.9.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2019-2020 m.m. metodinės grupės veiklos analizė,
Birželis
mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas.
Metodinės grupės 2020 m. veiklos plano
Gruodis
įgyvendinimo aptarimas. Metodinės grupės veiklos
plano sudarymas 2021 m. ir aptarimas.
2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS
Integruota (virėjų ir padavėjų - barmenų) pamoka
Balandžio 10 d.
„Šaltieji pobūvių patiekalai, jų patiekimas ir
apipavidalinimas. (Ne) tradicinis Velykų stalas“,
PB18, V19V ir V19T
Išvykstamosios pamokos į Klaipėdos turgų „Maisto
Balandžio 1 d.
produktų rūšys, savybės“, V19
Išvykstamoji modulio „Pasiruošimo aptarnauti svečius“ Sausio 16 d.
pamoka restorane „Meridianas“, PB19
Išvykstamosios pamokos Kokteilių studijoje Vilniuje,
Sausio 30 d.
PB19, PB18
Išvykstamoji modulio „Pasiruošimo aptarnauti
Kovo 12 d.
svečius“ pamoka restorane „Ararat“, PB19
Išvykstamoji pamoka į Klaipėdos sveikatos biurą,
Kovo 17 d.
lektorės Danutės Jurgelienės paskaita „Sveikatai palanki
mityba“
Atvira „Pasiruošimo aptarnauti svečius“ pamoka
Lapkričio 18 d.
jungiant įvairias praktines užduotis ,,Mokymosi
užduočių funkcija ratu“, PB20
Atvira pamoka „Virtų, keptų, apkeptų kiaušinių
Gruodžio 10 d.
patiekalų paruošimo taisyklių nagrinėjimas ir aptarimas.
Kokybės rodiklių nustatymo, patiekimo taisyklių
aptarimas“, V19
Atvira pamoka „Šaltųjų ir saldžiųjų sriubų gaminimas
Spalio 21 d.
ir patiekimas“,V19
Kūrybinės pamokos „Mėsos, paukštienos patiekalų
Spalio 8 d.
paruošimas, panaudojant naujas technologijas“, V18-1
Išvykstamosios pamokos į UAB „Palink“ ir UAB
Spalis,
„Rimi“ konditerijos cechą „Mažų ir didelių įmonių
lapkritis
ypatumų analizavimas“
Netradicinė pamoka „Paprasta ir gražu“, kurioje savo
Vasario 12 d.
patirtimi ir sėkme dalinsis buvusios mokyklos
mokinės Odeta Ramaškevičiūtė ir Ernesta Petrikaitė
Kūrybinės pamokos „Tradicinė lietuviška virtuvė“,
Vasario 19 d.
V18-2
Atvira modulio „Pasiruošimas patiekalų gaminimui“
Lapkritis
pamoka „Maistinių atliekų normų aptarimas ir
panaudojimo galimybių įvardinimas“, V20V
Pasiruošimas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
Kovo 17 d.
praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui. Savo patirtimi
dalinsis buvęs mokinys Rokas Ragauskas, V18V
Kūrybinė pamoka „Sriubų gaminimas, patiekimas,
Lapkričio 11 d.
kokybės vertinimas“, V19
Kūrybinė pamoka „Saldieji patiekalai, gaminimas,
Gruodžio 9 d.
patiekimas“

I. Poškutė
V. Mockienė

I. Poškutė
V. Mockienė
R. Baužienė
E. Lenkauskienė
A. Kazakova
A. Šapalienė
S. Dvarionaitė
A. Kazakova
S. Dvarionaitė
V. Mockienė
S. Dvarionaitė
A. Petrulienė
A. Beleckytė

S. Jadova

S. Jadova
N. Budraitienė
A. Dalibagienė

S. Jadova
R. Domarkienė
I. Poškutė
I. Poškutė

S. Jadova
R. Domarkienė
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2.18.

Išvykstamoji pamoka į kavinę – barą „Flamingas“
„Įmonių ypatumai ir darbo organizavimas“ V19

Gegužės 21d.

2.19.

Išvykstamoji pamoka į Klaipėdos botanikos sodą
,,Prieskoniniai augalai, jų pažinimas, panaudojimas
patiekalų gamyboje".

Rugsėjis

2.20.

Išvykstamoji pamoka į UAB „Palink“ konditerijos
cechą

2.21.
2.22.

Išvykstamoji pamoka į „Rūtos“ saldainių fabriką
Šiauliuose
Inovacijų diegimas sektoriniame praktinio mokymo
centro restorano virtuvėje. Mokymo(si) medžiagos
rengimas BBQ ir grilio patiekalų gaminimui.

Rugsėjis
Rugsėjis
Kovas
Rugsėjis
Rugsėjis
Spalis
Per metus

2.23.

Mokymo(si) medžiagos atnaujinimas ir rengimas
pamokoms, siekiant geresnės ugdymo kokybės

Per metus

3.1.

3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI
Dalyvavimas studijų ir karjeros parodoje „Studijų
Sausio 10 d.
regata 2020“ Klaipėdoje

3.2.

Organizuoti mokiniams ir studentams iš KVK UAB
„Minordija“ seminarą. Seminaro lektorius LRVVKA
prezidentas Jaroslavas Orševskis

3.3.

Organizuoti profesinių mokyklų veiklų pristatymus
Maisto sektoriuje parodoje „Studijos 2020“, Lietuvos
parodų ir kongresų centre Litexpo (Vilnius)
Dalyvauti parodoje „Studijos 2020“ Lietuvos parodų ir
kongresų centre Litexpo. Pristatyti savo mokyklą bei
profesijas

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Sausio 15 d.

Vasario 6-7 d.

Vasario 6-7 d.

Seminaras mokiniams ir mokytojams „Viskas apie
Vasaris
alyvuogių aliejų“ (seminarą ves Paulius Jurkevičius)
Etnografinių patiekalų dienos mokyklos sektorinio
Balandžio 7-8 d.
praktinio mokymo centro restorane
Seminaras- praktikumas mokiniams „Išsaugant
Balandžio 30 d.
geriausias bulvių savybes”. FARM FRITES produktai.
Mokyklinis virėjų profesinio meistriškumo konkursas
Kovo 3 d.
„Pavasario dvelksmas”

S. Jadova
R. Domarkienė
I. Poškutė
E. Lenkauskienė
R. Baužienė
S. Damašienė
V. Beniušienė
R. Saukantienė
I. Stasiulienė
M. Lubys
R. Saukantienė
G. Čeplinskienė
I. Poškutė
A. Labanauskas
A. Petrulienė
R. Domarkienė
E. Lenkauskienė
N. Budraitienė
S. Jadova
I. Poškutė
R. Saukantienė
A. Kazakova
S. Jadova
S. Dvarionaitė
S. Damašienė
V. Mockienė
R. Baužienė
N. Budraitienė
R. Domarkienė
V. Mockienė
R. Saukantienė
G. Čeplinskienė
R. Baužienė
N. Budraitienė
R. Domarkienė
A. Kazakova
S. Dvarionaitė
A. Labanauskas
A. Šapalienė
S. Jadova
S. Jadova
N. Budraitienė
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3.9.

3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

Dalyvauti Estijoje, Kuresarės mieste (Saremos sala),
tarptautiniame virėjų profesinio meistriškumo
konkurse „Kulinarijos menas Kuresarėje 2020“
Dalyvauti tarptautiniuose konditerio bei virėjo
profesinio meistriškumo konkursuose Rygoje „Riga
Technical Scool of Tourism and Creative Industry"
Seminaras-praktikumas mokiniams ,,Stalo kultūra"
Virėjo specialybės mokinių teorinių žinių olimpiada
„Aš – virėjas“
Edukacinis projektas „Velykinė verba“. Ilgiausio
vyniotinio gaminimas

Kovas

A. Labanauskas

Kovas

A. Labanauskas
R. Saukantienė

Balandis
Gegužės 5 d.
Balandžio 9 d.

S. Jadova
S. Damašienė
V. Beniušienė
M. Lubys
N. Budraitienė
R. Domarkienė
K. Mockutė
S. Damašienė
R. Saukantienė
G. Čeplinskienė
A. Dalibagienė
I. Stasiulienė
A. Dalibagienė
S. Dvarionaitė

3.14.

Seminaras mokiniams „Velykų valgiai- praeities
tradicijos ir šiuolaikinės virtuvės įdomybės“

3.15.

Organizuoti tarptautinį konditerių profesijos mokinių
profesinio meistriškumo konkursą

3.16.

Velykinė konditerinių gaminių paroda

Balandžio 9 d.

3.17.

Šventinio stalo serviravimas „Sveikas pavasari!“

Balandžio 6 d.

3.18.

Netradicinės ugdymo dienos mokiniams ,,Žvilgsnis į
profesiją pro svetimus akinius“

3.19.

Tarpgrupinis konditerių profesijos mokinių
meistriškumo konkursas „Kitokia konditerija“
Organizuoti mugę „Pyragų diena“

N. Budraitienė
R. Domarkienė
A. Kazakova
V. Beniušienė
Lapkričio 18 d. I. Stasiulienė
A. Dalibagienė
Lapkričio 6 d. M. Lubys
V. Beniušienė
S. Damašienė
Lapkritis
I. Poškutė
A. Labanauskas
A. Beleckytė
R. Saukantienė
Rugsėjo
A. Labanauskas

3.20.

3.21.

Dalyvauti Europos viešbučių ir turizmo asociacijos
organizuojamoje konferencijoje ir profesinio
meistriškumo konkursuose Portugalijoje

3.22.

Dalyvauti Europos šalių profesinio meistriškumo
konkursuose „EUROSKILS“
Mokyklinis padavėjų - barmenų profesijos mokinių
profesinio meistriškumo konkursas
Konditerių profesijos mokinių paroda – instaliacija
„Magiškas imbierinis namas Klaipėdos turizmo
mokykloje“

3.23.
3.24.

3.25.

„Kalėdinio stalo serviravimo idėjos“ mokyklos
sektorinio praktinio mokymo centro restorane

Balandžio 8 d.

A. Beleckytė

Gegužės 5 d.

Kovo 19 d.

Gruodis

A. Beleckytė

Gruodžio 14 d. S. Damašienė
G. Čeplinskienė
I. Stasiulienė
A. Dalibagienė
Gruodis
S. Dvarionaitė
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3.26.

3.27.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Dalyvauti Dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo
Gegužė
savaitės programoje. Sveikų patiekalų savaitė
„Maitinkis sveikai-gyvenk ilgai“ mokyklos sektorinio
praktinio mokymo centro restorane ir kavinėje
Organizuoti mokymus Klaipėdos valstybinės kolegijos
Per metus
studentams, gimnazijų, progimnazijų mokinimas.
4. ANALITINĖ VEIKLA
V19 grupės pasitenkinimo mokymosi aplinka, metinių
Birželis
rezultatų tyrimas.
Modulio „Svečių aptarnavimas“ analizavimas,
Balandis
aptarimas (anketinė apklausa mokiniams, mokytojo
pastebėjimai)
Naujų mokymo metodų taikymas ir jų efektyvumo
Lapkritis
analizė (anketinė apklausa mokiniams)
Modulio „Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų
Gruodis
gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas“
analizavimas, aptarimas (anketinė apklausa mokiniams,
mokytojo pastebėjimai)
Analizuoti, aptarti ir tobulinti modulinių profesinio
Birželis
mokymo programų teminius planus.
Mokytojų veiklos 2019-2020 m. m. aptarimas
Birželis
Analizuoti mokinių pasiruošimą asmens įgytų
Gegužė
kompetencijų vertinimui. Pokalbiai su komisijos
Birželis
nariais, darbdaviais. Anketos mokiniams

5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
Seminaras virėjų mokytojams „ Grill patiekalų
Vasario 10 d.
paruošimo subtilybės“ (seminarą ves „Momo grill“
šefas Valdas Anusevičius)
Seminaras miesto bendruomenei „Konditerija be
Vasario 19 d.
glitimo“
Trijų patiekalų degustaciniai pietūs mokyklos
Kovo 17 d.
bendruomenei
Susitikimas su maitinimo įmonių darbuotojais
Balandis
Seminaras- praktikumas mokytojams
„Mikrožalumynai, jų pažinimas, panaudojimas
patiekalų patiekime”
Seminaras-praktikumas „Veganiški desertai”
Seminaras- praktikumas „Šiuolaikinės duonos
kepimas“.
Susitikimas su mokyklos absolventais „Mokiausi
konditeriją“
Susitikimas su mokyklos absolventais: Dovile
Monkute-Kazlauskiene ir Roku Ragausku
Paskleisti ir aptarti gerąją patirtį sugrįžus iš LRVVKA

K. Mockutė
I. Poškutė
E. Urbutienė
K. Mockutė

S. Jadova
A. Kazakova
E. Lenkauskienė
R. Baužienė
S. Jadova

Visi skyriaus
mokytojai
V. Mockienė
V. Mockienė
I. Stasiulienė
I. Poškutė
A. Beleckytė
A. Petruliebė
A. Dalibagienė
A. Labanauskas
A. Petrulienė
I. Stasiulienė
A. Dalibagienė
A. Labanauskas
A. Beleckytė

Birželio 9 d.

S. Jadova

Spalio 13 d.

S. Damašienė
G. Čeplinskienė
M. Lubys
V. Beniušienė
S. Damašienė

Lapkritis
Rugsėjo 30 d.
Spalis
Per metus

E. Lenkauskienė
I. Poškutė
Dalyvavę
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5.11.
5.12.

seminarų
Lankyti atviras kolegų teorinio ir profesinio mokymo
pamokas, bendradarbiauti, dalintis darbo patirtimi
Aptarti ir pasidalinti gerąja patirtimi su mokytojais,
dalyvavusiais dalykinėse komandiruotėse, seminaruose
6. KITA VEIKLA
Konsultuoti mokinius, pasirinkusius laikyti technologijų
brandos egzaminą

Per metus
Per metus

Dalyvavę
mokytojai

6.2.

Konsultuoti baigiamųjų grupių mokinius, ruošiant juos
Asmens įgytų kompetencijų vertinimui

Per metus

6.3.

Metodinės grupės narių dalyvavimas mokytojų
organizuojamuose renginiuose, atvirose ir integruotose
pamokose
Įvairios naujos literatūros ir informacijos, susijusios su
specialybėmis, inovacijomis ir naujomis
technologijomis, studijavimas ir aptarimas

Per metus

N. Budraitienė
R. Domarkienė
A. Kazakova
R. Saukantienė
V. Beniušienė
S. Damašienė
I. Poškutė
A. Petrulienė
A. Labanauskas
A. Beleckytė
I. Stasiulienė
Mokytojai

Per metus

Mokytojai

6.1.

6.4.

Pagal planą

mokytojai
Visi mokytojai

_________________________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
3 priedas
VERSLO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – siekti nuolatinės mokytojų dalykinės kompetencijos, atitinkančios šiuolaikines
technologijas, pedagoginės kompetencijos augimo ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo.
Uždaviniai:
1. Kurti pozityvią emocinę mokymosi aplinką, skatinančią kompetencijų formavimąsi,
lemiančią gerą mokinių ir mokytojų emocinę savijautą.
2. Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių dalykines ir bendrąsias
kompetencijas, ugdymo turinį optimaliai priderinant prie mokinio gebėjimų, galimybių ir poreikių.
3. Skatinti mokytojus dalyvauti seminaruose, kelti pedagogines ir dalykines
kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi su verslo ir administravimo skyriaus (mokyklos)
mokytojais.
4. Tobulinti mokinių skatinimo sistemą.
Eil.Nr.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

2.1.
2.2.

Veiklos turinys
Data
1. ORGANIZACINĖ VEIKLA
Metodinės grupės posėdis:
1. 2019 m. veiklos ataskaitos aptarimas.
2. 2020 m. veiklos plano sudarymas ir aptarimas.
01-06
3. Pasiruošimas S18V grupės praktikai. Praktikos
tvarka, dokumentai, atlikimo vietos.
Pasiruošimas PPA17, F19V grupių praktikai/įvadui į
darbo rinką. Praktikos tvarka, dokumentai, atlikimo
02-10
vietos.
2019-2020 m. m. metodinės grupės veiklos analizė,
06-15
profesijos mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas.
Pasiruošimas 2020-2021 m. m.: veiklos gairių
numatymas, profesinio mokymo programų teminių
08-27
planų aptarimas ir koregavimas.
Pasiruošimas F18 grupės įvadui į darbo rinką.
10-06
Praktikos tvarka, dokumentai, atlikimo vietos.
Metodinės grupės 2020 m. veiklos sėkmingumo ir
nesėkmių aptarimas. Veiklos plano sudarymas
12-14
2021 m.
Dalyvavimas mokyklos profesinio orientavimo ir
informavimo veikloje: profesijų pristatymas, praktinių
Pagal
veiklų organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų poreikį
mokiniams.
2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS
Pamokų-išvykų į mieste vykstančias parodas,
Nuolat
paskaitas, verslo įmones organizavimas
Mokymai mokytojams su MozaBook lenta
01,02,03,
04,05,06
-1k./mėn.

Atsakingi asmenys
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Baigiamųjų grupių
mokytojai
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Grupės mokytojai
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai

Mokytojai
D. Dedurienė

27

2.4.

Besiatestuojančių mokytojų E.
Buivydienės pamokų stebėjimas
Akcija „Kolega-kolegai“

2.5.

Akcijos „Kolega-kolegai“ aptarimas, diskusija

2.6.

Rinkodaros pagrindų dalyko atvira pamoka, S19V
grupė
Atvira pamoka „Svečių sutikimas ir apgyvendinimas
įstaigoje“ su MozaBook lenta, PPA18 grupė
Edukacinė išvyka-seminaras „Gintaro magija“.

2.3.

2.7.
2.8.
2.9.

Tutlienės

ir

R.

Pažintinė išvyka į Vilnių, Pinigų muziejų, Seimo
rūmus ir AB Swedbank finansų laboratoriją

I
pusmetis
01-02
mėn.
03-09
03-17
04-09
04-20
04-28

2.10. Edukacinė išvyka į Kretingos rajono savivaldybės
Motiejaus Valančiaus biblioteką. Išbandyti „Pabėgimo
05-25
kambarį“
2.11. Edukacinė
išvyka-seminaras
„Tautinio
ir
06-28
etnokultūrinio paveldo integracija į ugdymo procesą“.
3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI
3.1. Profesinio meistriškumo konkursas „Apie finansus
paprastai“.
02-26
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Profesinio meistriškumo konkursas ir sporto viktorina
„Sportas už taiką pasaulyje“.
Dalyvavimas tarptautinėje imitacinių bendrovių
mugėje.
Ekonomikos viktorina „Protų mūšis‘20“
Renginys Pasaulinei turizmo dienai paminėti.
Mokymai mokiniams. Pasiruošimas mokykliniam
technologijų brandos egzaminui. Pristatymų rengimas.
Smiginio varžybos verslo ir administravimo skyriaus
mokiniams.
KMI analizės tyrimai mokiniams ir mokytojams.
Renginys tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti
4. ANALITINĖ VEIKLA
Pusmečių, metinių mokinių pažangumo ir lankomumo
rezultatų aptarimas bei priemonių, taikytų rezultatams
gerinti, pristatymas.
Atlikto kiekybinio tyrimo „Ką mokytojai turi pakeisti,
kad būtų gera pamoka“ analizė
Diskusija
„Inovatyvių
mokymo(-si)
metodų
naudojimas pamokose“
Grupių emocinio lygio analizavimas ir situacijos
gerinimo prielaidos

04-04
04 mėn.
04-16
09-24
10-20
10 mėn.
12 mėn.
12-09

02-10
06-22
03-09
04-20
05-11

V. Vaitiekienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Mokytojai
E. Tutlienė
D. Dedurienė
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
R. Buivydienė
V. Einikienė
D. Gaidamavičienė
M. Blagnis
V. Vaitiekienė
D. Dedurienė
R. Buivydienė
V. Einikienė
E. Tutlienė
I. Variakojienė
T. Tupalskis
A. Steponaitis
M. Blagnis
D. Dedurienė
E. Tutlienė
M. Blagnis
D. Dedurienė
V. Einikienė
L. Jakučiūnienė
T. Tupalskis
T. Tupalskis
R. Buivydienė,
V. Einikienė,
E. Tutlienė
V. Vaitiekienė
Grupių vadovai
Mokytojai
V. Vaitiekienė
V. Einikienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Mokytojai
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4.5.
4.6.
4.7.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Sistemos kūrimas „Nesėkmę patiriančių mokinių
06-08
asmeninės pažangos ūgtis“
Mokytojų veiklos 2020 m. I pusmečio aptarimas.
06-22
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo, technologijų
mokyklinio brandos egzamino rezultatų analizė ir
08-27
aptarimas. Komisijų narių, darbdavių, mokinių
apklausų analizė.
5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
Pamokų lankymas siekiant pasidalinti gerąja patirtimi,
Per
aktyvių metodų taikymas ir refleksija.
metus
Gerosios patirties sklaida, seminaro „Šiuolaikinės
pamokos prioritetai: kūrybiškumas ir kritinis
02-10
mąstymas“ pristatymas.
Pranešimas „Laiko valdymas“
03-09
Pranešimas „Lyderystės įtaka mokinių motyvacijai“
04-13
Pranešimas-praktikumas „NLP pritaikymas darbe ir
04-27
pamokose“
Pranešimas „Verslumo ugdymas – galimybės ir jų
05-11
realizavimas“
Diskusija-pokalbis „Mokinių ir mokytojų emocinė
09-28
gerovė“
Interaktyvių įrankių mokinių žinių tikrinimui
10-12
pristatymas (Socrative, Quizizz, Kahoot.it)
Diskusija „Pagalbos gabiems mokiniams teikimas“
11-09
6. KITA VEIKLA
Mokinių, pasirinkusių laikyti technologijų mokyklinį
Pagal
brandos egzaminą, konsultavimas
planą
Baigiamųjų grupių mokinių konsultavimas ruošiant
Pagal
įgytų kompetencijų vertinimui.
planą
Pedagoginės literatūros studijavimas ir naujovių
Per
skleidimas bei aptarimas metodinėje grupėje.
metus
Metodinės grupės narių dalyvavimas renginiuose,
Per
atvirose ir integruotose pamokose.
metus
Bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Padėkos tėvams
formos sukūrimas. Nuolatinis padėkų reiškimas
Nuolat
tėvams įvairiomis formomis (žinute per dienyną, SMS per metus
žinute, padėkos raštu)

A. Zuikauskaitė
I. Petrauskienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai

Mokytojai
V. Einikienė
L. Jakučiūnienė
D. Gaidamavičienė
R. Buivydienė
E. Tutlienė
A. Zuikauskaitė
V. Einikienė
V. Vaitiekienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Mokytojai
V. Vaitiekienė
Mokytojai
Mokytojai
Mokytojai
V. Vaitiekienė,
Mokytojai

_________________________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
4 priedas
PSICHOLOGO ASISTENTO 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis
priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams
atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.
Uždaviniai:
1. Konsultuoti mokinius, nustatyti jų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
2. Konsultuoti mokinius profesijos rinkimosi klausimais.
3. Vykdyti psichologinį švietimą ir psichologinių krizių intervenciją, prevenciją.
4. Atlikti aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės
poreikius, analizuoti, interpretuoti ir įvertinti tyrimų duomenis, teikti rekomendacijas.
5. Teikti psichologinę paramą pedagogams, patiriantiems sunkumų darbe su mokiniais.
Eil.Nr.

2.3.

Veiklos turinys
1. Konsultavimas
Individualus mokinių konsultavimas
Mokinių konsultavimas grupėse
Individualus administracijos ir darbuotojų konsultavimas
Individualus tėvų bei globėjų konsultavimas
Paslauga „Tylusis paštas“
2. Tiriamoji veikla
Tyrimas „Naujų mokinių adaptacija“
Mokinių elgesio ir emocijų sunkumų tyrimas taikant ASEBA
metodiką
Grupės emocinio klimato tyrimai

2.4.

Individualus asmenybės faktorių tyrimas NEO-PIR metodika

2.5.

Dalyvavimas mokytojų tarybos posėdžiuose
3. Psichologinių problemų prevencija
Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje
Socialinių įgūdžių lavinimo programa „Tiltai“ (10 susitikimų)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.

Seminaras „Egzaminai be streso“ (pageidaujantys mokiniai)
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2020“
„Mano gyvenimo koliažas“
Adaptacijos programa naujiems mokiniams: pasiruošimas ir
vykdymas
Pasaulinės psichinės sveikatos dienos paminėjimas
4. Psichologinis švietimas
Pranešimai grupių susirinkimuose, mokyklos bendruomenės
susirinkimuose atsižvelgiant į auklėtojo, mokinių,
administracijos pateikiamą problemą.

Data
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Spalis
Atsižvelgiant į
pageidavimus
Atsižvelgiant į grupių
vadovų pageidavimus
Atsižvelgiant į mokinių
pageidavimus
Pagal galimybes
Nuolat
Lapkričio/Kovo mėn.
pagal būtinybę
Kovas
Kovas
Rugsėjis
Spalio 9 d.
Pagal poreikį
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4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Psichologinės medžiagos pateikimas mokyklos stende
5. Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas
Dalyvavimas miesto psichologų metodinėje veikloje
Dalyvavimas psichologinių atvejų analizės grupėje (Geštaltinė
kryptis)
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, individuali
savišvieta įvairiais psichologiniais klausimais
Pasiruošimas konsultacijoms, tyrimams, pranešimams,
susirinkimams

Vieną kartą per mėnesį
Kas antrą mėnesį
Vieną kartą per mėnesį
Nuolat
Nuolat

_________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
5 priedas
SOCIALINIO PEDAGOGO 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – mokinių socialinė gerovė, integracija mokyklos bendruomenėje, socialinė
pedagoginė pagalba kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.
Uždaviniai:
1. Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams / globėjams / rūpintojams,
mokytojams.
2. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius per užsiėmimus.
3. Skatinti mokinius dalyvauti socialinėse veiklose ir ugdyti geranoriškumą.
4. Stiprinti prevencinį darbą mokykloje ir bendrabutyje.
Eil.Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1.
3.2.

3.3.

Veiklos turinys
Data
1. Individualus darbas su mokiniais
Mokinių konsultavimas ir socialinės pedagoginės
Nuolat
pagalbos teikimas
Delinkventinio elgesio priežasčių išaiškinimas,
Nuolat
elgesio korekcija
Probleminių mokinių lankymas namuose
Pagal poreikį
2. Organizacinė veikla
Pasaulinė diena Be Tabako.
Gegužės 31 d.
Protmūšio organizavimas 9 ir 10 klasei
Dalyvavimas organizuojant Pasaulinei AIDS
Gruodžio 1 d.
dienai skirtus renginius. Viktorina – protmūšis
„AIDS: geriau žinoti 2020“
Tolerancijos dienos minėjimas
Lapkričio 16 d.

Atsakingi asmenys
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė,
sveikatos specialistė
Socialinė pedagogė,
sveikatos specialistė
Socialinė pedagogė,
etikos mokytoja
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė,
V.Reliūgė
Socialinė pedagogė

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2020“
Balandis
Sveikos gyvensenos prevencija „Solidarumo
Spalis
bėgimas“
Gerumo akcija „Gerumas mus vienija“
Gruodis,
Edukacinis užsiėmimas vaikų globos namuose
birželis
Vykdomas Aplinkos apsaugos projektas ,,Mes
Per metus
Socialinė pedagogė
rūšiuojame“
3. Darbas su mokinių tėvais / globėjais / rūpintojais
Individualus tėvų / globėjų / rūpintojų
Per metus
Socialinė pedagogė
konsultavimas
Tėvų / globėjų / rūpintojų informavimas apie
Per metus
Socialinė pedagogė
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą. Pranešti
telefonu, esant reikalui kviesti į mokyklą
Pokalbiai su tėvais / globėjais / rūpintojais dėl
Esant reikalui
Socialinė pedagogė
mokinių pamokų praleidinėjimo, elgesio problemų
ir kt. Esant būtinybei aplankyti šeimas, siekiant
įvertinti padėtį
4. Darbas su grupe / klase

32

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

6.1.
6.2.

7.1.

8.1.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Grupės valandėlė “Mokinių teisės, pareigos ir
atsakomybė“(9 kl. ir I k.)
Smurto ir patyčių prevencija. „Smurtas. Kaip
pasirūpinti savo ir kitų saugumu“
Diskusijos-pokalbiai mokyklos bendrabutyje
„Alkoholis ir narkotikai. Pakalbam apie tai?“

Rugsėjis,
spalis
Kovas

Užsiėmimai bendrabutyje su I kurso mokinių
tiksline grupe. Praktinis ankstyvosios intervencijos
įgyvendinimas
Grupės valandėlių organizavimas: smurto, patyčių,
fizinės, seksualinės prievartos, nusikalstamumo
temomis prevencija

Kartą per
mėnesį

Sausis,
vasaris

Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė,
Psichologė asistentė
Socialinė pedagogė,
Nevyriausybinės
organizacijos,
AA, AN klubo nariai
Socialinė pedagogė,
Bendrabučio
auklėtoja

Pagal poreikį

Socialinė pedagogė,
Klaipėdos apskrities
VPK VTB
prevencinio skyriaus
specialistai
Prevencinės paskaitos mokiniams „Prekyba
Per metus
Socialinė pedagogė,
žmonėmis, verslas be taisyklių“ (KOPŽI) Kovos
Socialiniai darbuotojai
su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu
(KOPŽI)
5. Bendradarbiavimas su grupių vadovais, mokytojais, bendrabučio auklėtojais
Konsultuoti, informuoti grupės vadovus,
Per metus
Socialinė pedagogė
mokytojus, bendrabučio auklėtojus dėl aktualių
klausimų, sprendžiant mokinių socialinespedagogines problemas
6. Tiriamoji veikla
Tyrimas „Naujų mokinių adaptacija“
Lapkritis
Socialinė pedagogė,
Psichologė asistentė
9 klasių ir I kurso mokinių adaptacinės programos
Rugsėjis
„Lengva pradžia“ vertinimo apklausa
7. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Bendradarbiavimas su VTAS, šeimos ir vaiko
Nuolat
gerovės centru, socialinės paramos skyriais,
seniūnijų socialiniais darbuotojais, NVO, KOPŽI,
CARITO bei kitomis įstaigomis
8. Komandinis darbas
Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose Trečiadieniais
9. Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas
Dalyvavimas Klaipėdos miesto socialinių
Kartą per mėnesį
pedagogų susirinkimuose
(antradienis)
Dalyvavimas PPT pedagoginių atvejų analizės
Kartą per mėnesį
grupės metodiniuose užsiėmimuose
(ketvirtadienis)
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose,
Nuolat
individuali savišvieta įvairiais socialiniais
klausimais
Nuolat
Pasiruošimas pranešimams, susirinkimams

Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė

VGK nariai
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė

__________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
6 priedas
BENDRABUČIO AUKLĖTOJŲ 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas - saugių ir pilnaverčių mokinių gyvenimo, mokymosi ir laisvalaikio sąlygų
sukūrimas.
Uždaviniai:
1. Metodinis ir dalykinis auklėtojų bendradarbiavimas.
2. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos laikotarpio stebėjimas, pagalba mokiniams.
3. Mokinių laisvalaikio, užimtumo organizavimas, įtraukiant mokinius į meninių ir
sporto renginių organizavimą.
4. Mokinių supažindinimas su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, skatinimas jų
laikytis.
5. Individualus darbas su mokiniais, stokojančiais socialinių įgūdžių, turinčiais emocinių
ir elgesio problemų.
Eil.Nr.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Veiklos turinys
Data
1. UGDOMASIS DARBAS
Pasiruošimas mokinių sutikimui,
08-31 iki
apgyvendinimas
09-04
Atvykusių gyventojų supažindinimas
Rugsėjo 7su bendrabučio vidaus tvarkos
12
taisyklėmis ir priešgaisrine sauga
Susirinkimai aukštuose. Pokalbis apie
Rugsėjo
asmens higienos, kambarių švaros reikšmę
14-18
gyvenimo kokybei bendrabutyje
Bendrabučio tarybos (BT)
Rugsėjo
narių atnaujinimas
21-25
Bendras aukšto gyventojų susirinkimas
Kartą per
mėnesį
Bendro naudojimo patalpų tvarkymas
Nuolat
(virtuvė, koridorius, poilsio kambarys)
Bendrabučio tarybos posėdžiai
Kartą per
mėnesį
Kambarių švaros patikrinimai
Nuolat
Tvarkingiausio kambario rinkimai
2 kartus
per metus
Vakariniai mokinių patikrinimai
Nuolat
Bendradarbiavimas su mokyklos
Nuolat
bendruomenės slaugytoja
Bendradarbiavimas su mokyklos
Nuolat
socialiniu pedagogu
Bendradarbiavimas su mokyklos
Nuolat
psichologe
Bendradarbiavimas su grupių
Nuolat
vadovais
Bendradarbiavimas su mokinių
Esant
tėvais
reikalui

Atsakingi asmenys
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio
auklėtojai, BT
Bendrabučio
auklėtojai
Bendrabučio
auklėtoja, budintys mokiniai
Bendrabučio auklėtojai, BT
Bendrabučio auklėtojai, BT
Bendrabučio auklėtojai, BT
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
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1.16.

Bendrabučio auklėtojai

2.9.

Individualus darbas su gyventojais,
Nuolat
turinčiais specialiųjų poreikių
Individualus darbas su našlaičiais, mokiniais
Nuolat
iš socialiai remtinų šeimų
Medžiagos ruošimas 2a., 3a., 4a., 5a.
Nuolat
stendams
2. KULTŪRINIAI RENGINIAI
Paskaita – užsiėmimas tema: „Kokia aš esu
Sausio 15
asmenybė“
Krepšinio 3x3 draugiškos varžybos
Sausio 22
Pramoginis renginys, skirtas „Valentino
Vasario 12
dienai“
Šaškių turnyras
Vasario 26
Intelektinis žaidimas „Protų mūšis“
Kovo 18
Atvirų durų savaitė
Kovo 2326
Velykinis renginys bendrabutyje
Balandžio
6-8
Tyrimas tema „Mokinių tarpusavio santykių Balandžio
ypatumai bendrabutyje“
5
Balandis
Sportinių estafečių popietė

2.10.
2.11.

Susipažinimo vakarai aukštuose
Karaokės vakaras

Rugsėjis
Spalis

O. Lazdauskienė
F. Baltonis
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai, BT

2.12.

Naujų gyventojų krikštynos

Lapkritis

Bendrabučio auklėtojai, BT

2.13.

Gruodis

Bendrabučio auklėtojai, BT

2.14.

„Sutikime Kalėdas pasipuošę“ - visų aukštų
puošimas Kalėdine tematika
Kalėdinis vakaras

Gruodis

Bendrabučio auklėtojai, BT

2.15.

Kino filmų peržiūra ir aptarimas

Per metus

Bendrabučio auklėtojai, BT

2.16.

Užsiėmimai mokyklos sporto salėje

2 kartus
F.Baltonis
per savaitę

1.17.
1.18.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
S. Rupkuvienė
F. Baltonis
O. Lazdauskienė
F. Baltonis
Bendrabučio auklėtojai
Bendrabučio auklėtojai
S. Rupkuvienė
O. Lazdauskienė
Bendrabučio auklėtojai

3. KITA
3.1.

Seminarų lankymas. Savišvieta

Esant
reikalui

Bendrabučio auklėtojai

______________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
7 priedas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Eil. Nr.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Veiklos turinys
Data
Atsakingi asmenys
1. Organizacinė veikla
Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Vaiko
Sausis
Komisijos
gerovės komisijos veikla 2020 m.
pirmininkas
Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos rezultatų
Gruodis
Komisijos
aptarimas.
pirmininkas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių
Rugsėjis
Komisijos nariai
(išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių
gabumų), pirminis įvertinimas ir teikimas siūlymų
mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems
vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka
Susitikimai su VTAS, socialinės paramos skyriais,
Pagal
Socialinis
seniūnijų socialiniais darbuotojais, NVO, CARITO bei susitarimą
pedagogas
kitomis įstaigomis.
2. Prevencinių programų inicijavimas ir koordinavimas
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
Socialinis
programos SAVU KELIU įgyvendinimas
pedagogas
Per metus
Psichologas
Grupių vadovai
Žalingų įpročių prevencijos programos.
Specialistų (gydytojų ir kt.) paskaitos žalingų įpročių
Komisijos nariai
temomis (narkotikai, alkoholiniai gėrimai,
Per metus
Grupių vadovai
priklausomybė nuo socialinių tinklų ir mobiliųjų
telefonų).
Visų grupių mokinių supažindinimas su Mokymo
Grupių vadovai
sutarties reikalavimais, Mokinių elgesio taisyklėmis,
Rugsėjis
Komisijos nariai
Asmens duomenų apsaugos teisės aktais.
Jaunimo linijos savanorių užsiėmimai grupėse
Socialinis
Per metus
pedagogas
Grupių vadovai
Pokalbiai su jaunimo linijos savanoriais „Kaip padėti
Socialinis
sau ir kitam?“ (mokyklos bendrabutis)
pedagogas
Vasaris
Bendrabučio
auklėtojas
Kino filmų peržiūra ir aptarimas (mokyklos
Komisijos nariai
bendrabutis). Filmas - kaip ugdymo metodas.
Bendrabučio
Per metus
auklėtojai
Grupių vadovai
Smurto ir patyrusių smurtą mokinių grupės užsiėmimai
Socialinis
pedagogas
Per metus
Psichologo
asistentas
Grupių vadovai
Atvirų durų savaitė mokyklos bendrabutyje
Kovo 23Komisijos nariai
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Bendrabučio
auklėtojai
Grupių vadovai
Kalėdinis vaidinimas vaikų namų auklėtiniams.
Socialinis
Gruodis
pedagogas
Dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo savaitės
Komisijos nariai
Gegužė
organizavimas (skyrių dalyvavimas).
Grupių vadovai
Gyvūnų diena mokykloje „Atsinešk savo augintinį“
Mokslo
Komisijos nariai
metų
Grupių vadovai
paskutinė
Socialinis
savaitė
pedagogas
3. Mokymosi motyvacijos bei pamokų lankomumo stiprinimas
Posėdžiai dėl mokinių pamokų nelankymo bei žemų
Kiekvieną
Komisijos nariai
mokymosi rezultatų.
trečiadienį
Grupės mokinių pamokų lankomumo aptarimas bei
Kiekvieną
Komisijos nariai
nelankymo priežasčių aiškinimasis.
mėnesį
Grupių vadovai
Lankomumo patikra, nelankymo priežasčių aiškinimas.
Nuolat
Socialinė pedagogė
Mokinių lankymasis namuose, bendrabutyje.
Grupių vadovai
Tėvų / globėjų / rūpintojų informavimas apie prastą
Esant
Socialinis
mokinių pamokų lankymą, mokinių elgesio taisyklių
reikalui
pedagogas
pažeidimą. Pranešti telefonu, esant reikalui kviesti į
Grupių vadovai
mokyklą.
Adaptacijos programos, savęs pažinimo programos
Rugsėjis
Komisijos nariai
tobulinimas ir įgyvendinimas
Loterija „Nepraleisk per mėnesį pamokų – laimėk
Kiekvieną
Komisijos nariai
bilietą į boulingą”.
mėnesį
Grupių vadovai
Socialinių įgūdžių programa Tiltai 9 klasėje.
Kas
Socialinis
savaitę
pedagogas
Psichologas
„Tylusis paštas“ ( laiškas psichologui).
Nuolat
Psichologas
Probleminio mokinio laikinas „išėmimas“ iš pamokos
Esant
Socialinis
arba pagalba mokiniui pamokoje.
reikalui
pedagogas
Psichologas
Elektroninių cigarečių rūkymo prevencija (pokalbiai,
Nuolat
Socialinis
paskaitos)
pedagogas
Psichologas
Grupių vadovai
4. Mokyklos bendruomenės narių švietimas
Seminarai pagal mokytojų kvalifikacijos kėlimo planą. Per metus
Komisijos
pirmininkas
Paskaitos mokiniams. Organizuoti mokykloje
Per metus
Snieguolė
sveikatos ugdymo ir mokymo renginius šiomis
Daukintienė
temomis: savirūpybos kabinetai, sveikatos sauga ir
stiprinimas, traumatizmo profilaktika, saugus maistas
ir saugi aplinka, lytinis ugdymas, užkrečiamųjų ligų
prevencija ir kt.
Metodinių konsultacijų teikimas sveikatos bei higienos Per metus
Snieguolė
klausimais (teikti individualias metodines
Daukintienė
konsultacijas besikreipiantiems pagalbos arba matant
konkrečią problemą)
26

2.9.
2.10.
2.11.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

4.1.
4.2.

4.3.
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4.4.

Paskaitos mokiniams. Diskusijos-pokalbiai grupės
susirinkimuose pagal pagalbos mokiniui specialistų
parengtą temų sąrašą.

4.5.

Švietėjiško pobūdžio paskaita mokinių tėvams.

4.6.

Mokyklos psichologo konsultacija grupių vadovams,
mokytojams, nepedagoginiams darbuotojams.

4.7.

Informacijos apie pagalbos mokiniui mokyklos
specialistus, jų pagalbą bei veiklą skelbimas
www.ktm.lt, facebook ir kt.
5. Tiriamasis darbas
Tyrimas „I kurso, 9 kl. mokinių adaptacija“

5.1.

Per metus

Socialinis
pedagogas
Psichologo
asistentas

Spalis

Socialinis
pedagogas
Psichologo
asistentas
Psichologas

Vieną
kartą per
mėnesį
Per metus

Lapkritis

Socialinis
pedagogas
Psichologas
Socialinis
pedagogas
Psichologas

________________________________

38

Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
8 priedas
MOKYKLOS BIBLIOTEKOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas - siekti, kad mokyklos biblioteka taptų atviru švietimo, kultūros ir informacijos
centru, tenkinančiu mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais bei veikla
dalyvautų mokyklos ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Padėti
įgyti bendruosius gebėjimus, reikalingus pilietinėje bendruomenėje, žinių visuomenėje ir
šiuolaikiniame darbo pasaulyje gyvenančiam asmeniui. Kaupti, sisteminti ir saugoti ugdymo
procesui reikalingą literatūrą, vadovėlius bei šiuolaikines mokymo(si) bei informacijos priemones.
Uždaviniai:
1. Įsilieti į mokyklos ugdymo procesą.
2. Ugdyti mokinių informacinius, komunikacinius ir socialinius gebėjimus – ieškoti, rasti,
kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir perteikti informaciją bei jos šaltinius.
3. Bendradarbiauti su mokytojais, teikti informaciją mokiniams ir mokytojams.
4. Sudaryti sąlygas nuolat tenkinti skaitytojų pažinimo poreikius – tobulėti mokantis visą
gyvenimą.
5. Puoselėti pagarbą savo tautos ir krašto, Europos kultūros tradicijoms, pagarbą ir toleranciją
pasaulio kultūros įvairovei.
6. Dalyvauti mokyklos projektinėje veikloje.
7. Padėti augančiai kartai formuoti vertybines nuostatas, integruotis į kintančią informacinę
visuomenę.
I.Informacinė
veikla, darbas
su skaitytojais

Veiklos turinys
Supažindinti I-ojo kurso mokinius bei naujus mokytojus su
biblioteka ir jos naudojimosi taisyklėmis.
Supažindinti lankytojus su informacinių technologijų
privalumais, galimybe gauti naują ir reikalingą informaciją.
Ugdyti skaitytojų informacinius įgūdžius, mokyti kaupti
literatūrinę patirtį, daryti išvadas, interpretuoti, vertinti.
Skleisti informaciją mokykloje apie naujus leidinius
Individualus mokytojų informavimas
Dalyvauti bendruose mokyklos projektuose
Knygų parodų organizavimas:
Naujos knygos
„Atmintis gyva, nes liudija“ – Sausio 13-ąjai
„Klaipėda - mano miestas“
„Laisvos Tėvynės šiluma – kiekvieno mūsų širdyje“
Justinas Marcinkevičius
„Spauda, kalba, knyga – visos tautos mokykla“
„Kiek rovė – neišrovė“
„Hansas Kristianas Andersenas“ – 215 metinėms paminėti
Henrikas Radauskas
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti
„Žemaitė – lietuvių literatūros klasikė“
Paulius Širvys (100-osioms metinėms)
„Kalba – tai ne tik žodžiai“
Nauji vadovėliai

Data
Rugsėjis
Per metus
Per metus
Nuolat
Nuolat
Per metus
Nuolat
Sausis
Sausis
Vasaris
Vasaris
Kovas
Kovas
Kovas
Balandis
Gegužė
Gegužė
Rugsėjis
Rugsėjis
Spalis
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II. Tiriamoji
veikla

Pagrindinis šalies įstatymas
Spalis
Tomas Manas - 145
Spalis
Mažosios Lietuvos dienai pažymėti
Lapkritis
Liudvikas van Bethovenas
Gruodis
„Jaukioms šventėms“
Gruodis
Akcija „Gerasis skaitymo virusas“
Per metus
Pristatymai skaidrėse, rekomenduojamos literatūros sąrašai:
„Kai Klaipėda Memeliu vadinos“
Sausis
„Eilėraščius iš širdies rašiau‘ – K.Borutai 115
Sausis
Tarptautinė gimtosios kalbos diena
Vasaris
„Knygnešių pėdomis“
Kovas
„Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorija“
Kovas
„Žymios Lietuvos moterys“
Kovas
Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-iui paminėti
Balandis
UNESCO Pasaulio paveldas Lietuvoje
Balandis
Be „graždankos“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena) Gegužė
Jonas Paulius II - 100
Gegužė
Žemaitė (175-osioms metinėms)
Birželis
Gedulo ir Vilties diena
Birželis
Mokslo ir žinių diena
Rugsėjis
M.K.Čiurlionis
Rugsėjis
Konstitucijos dienai paminėti
Spalis
Mokytojo diena
Spalis
Tautodailės metai - 2020
Lapkritis
Mažosios Lietuvos diena
Lapkritis
Stilingas šventinis dekoravimas
Gruodis
Žiemos pasaka senuose atvirukuose
Gruodis
Su mokytojais vesti netradicines integruotas pamokas,
Per metus
išvykas
Ugdyti naudojimosi informacinėmis technologijomis kultūrą Nuolat
Ugdyti domėjimąsi knygomis ir jų skaitymu
Nuolat
Ugdyti vadovėlių, knygų, kitų leidinių saugojimą, tausojimą Nuolat
Dalyvauti seminaruose, kursuose
Pagal galimybes
Vadovėlių, mokymosi priemonių paklausos tyrimas ir
Per metus
užsakymas
Profesinės bei kitos literatūros paklausos tyrimas ir pirkimas Per metus
Bibliotekos fondą pildyti naujais informaciniais leidiniais
Nuolat

III.
Bibliografinis
darbas
Pildyti naujais leidiniais
IV. Fondų
komplektavimas Gautų vadovėlių ir kitų leidinių apskaita, inventorinimas
ir tvarkymas
Sugadintų, susidėvėjusių, pasenusių knygų nurašymas
Suplyšusių knygų restauravimas
Bibliotekinės technikos užsakymas
V.Ūkinė veikla
Bibliotekos ir skaityklos interjero gerinimas

Nuolat
Nuolat
Pagal galimybes
Per metus
Esant poreikiui
Nuolat

_______________________________________
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
9 priedas
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M.
Eil.Nr.
Posėdžio darbotvarkė
1.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
2.
Dėl 9-10 kl., I ir II kurso (po 10 kl.) 2019/2020 m.m. I
pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatų aptarimo.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
3.
Suaugusiųjų mokymas SPMC: patirtys, įžvalgos,
perspektyvos.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
4.
Dėl 2019/2020 m.m. I-o pusmečio ugdymo rezultatų
analizės ir išvadų.
5.
Tyrimo ,,Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas
lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ rezultatų
pristatymas.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
6.
Akcijos „Kolega-kolegai“ įtaka pamokos kokybei
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
7.
Tyrimo ,,Mokinių tarpusavio santykių ypatumai
bendrabutyje“ rezultatų pristatymas.

8.

9.

10.
11.
12.

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Dėl mokyklos 2020-2021 m.m. vykdomų programų
įgyvendinimo plano projekto pristatymo.
Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatų
pristatymo.
Dėl PUPP, brandos egzaminų rezultatų, 9-10 klasių
metinių rezultatų pristatymo.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Dėl 2019-2020 m.m. metinių pažangumo ir lankomumo
rezultatų analizės pristatymo.
Dėl mokyklos 2020-2021 m.m. vykdomų programų
įgyvendinimo plano pristatymo.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Mokinių profesinio meistriškumo konkursų įtaka
ugdymo/si kokybei

Atsakingas
Grupių vadovai
I. Montvidienė

Data
01-20
15.00 val.
02-03
15.00 val.

Grupių vadovai
I. Globienė
Grupių vadovai

03-02
15.00 val.

L.Dvarionienė

03-16
15.00 val.
04-06
15.00 val.

L. Juškienė
R. Skudžinskienė
Grupių vadovai
V. Vaitiekienė
Grupių vadovai

05-04
15.00 val.

S.Rupkuvienė
O.Lazdauskienė
F.Baltonis
Grupių vadovai

06-01
15.00 val.

L. Dvarionienė

06-25
8.30 val

L. Dvarionienė
I. Montvidienė
Grupių vadovai
L. Dvarionienė

08-28
8.30 val.

L. Dvarionienė
Grupių vadovai
Grupių vadovai
V. Mockienė
Grupių vadovai

09-14
15.00 val.
10-05
15.00 val.
11-02
15.00 val.
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13.

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams.
Dėl mokinių elgesio svarstymo.
Dėl 9 kl. ir I kurso mokinių adaptacijos tyrimo rezultatų
analizės pristatymo.

Grupių vadovai

12-07
15.00 val.

I. Petrauskienė
A. Zuikauskaitė
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Klaipėdos turizmo mokyklos
2020 metų veiklos plano
10 priedas
KLUBO „MES“ (MOKINIŲ TARYBOS) VEIKLOS PLANAS 2020 m.
Tikslas - atstovauti mokinių interesams mokykloje, kurti saugią mokyklos aplinką, padėti
organizuoti mokinių laisvalaikį, siekti lyderystės.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencinėse programose,
akcijose, renginiuose.
2. Bendradarbiaujant su mokyklos administracija, mokytojais skatinti mokinius laikytis
mokinio elgesio taisyklių.
Eil. nr.
1.

Veiklos turinys
Vasario 16-osios minėjimas-koncertas.
Muzikinių pasirodymų rengimas.

Data
Vasario 13 diena

2.

Kaziuko mugė

Kovo 5 d.

3.
4.
5.
6.

Kovo 11-ajai. Lietuvos spalvos.
„Talentų šou“
Akcija „Pagalba gyvūnams“
Tarptautinė diena be tabako

Kovo 11d.
Balandis
Balandis
Gegužės 29d.

7.
8.

Gegužė-birželis
Rugsėjis

9.
10.
11.

Gyvūnų paroda
Rugsėjo 1-osios šventė. Muzikinis
pasirodymas.
Mokytojų dienos renginys
„Šlepečių – pižamų“ diena
Kalėdiniai renginiai, gerumo akcijos ir kt.

12.

Susirinkimai, aktualijų aptarimai

Kartą per savaitę

13.

Mokinių dalyvavimas sprendžiant ugdymo
proceso organizavimo ir vykdymo
klausimus
Pasiūlymų teikimas mokyklos
administracijai dėl mokykloje vykdomos
veiklos
Dalyvavimas mokyklos rengiamuose
projektuose, renginiuose

Per metus

14.

15.

Spalis
Gruodis (1 savaitė)
Gruodis

Atsakingi asmenys
E.Gadeikis,
J. Bružas 10 kl.,
J. Arlauskaitė F19,
mokinių taryba
E.Gadeikis,
J. Demjanova F19,
mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba,
soc.pedagogė
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Mokinių taryba,
soc.pedagogė
Mokinių taryba,
J. Arlauskaitė
Mokinių taryba,
J. Arlauskaitė

Per metus

Mokinių taryba,
J. Arlauskaitė

Per metus

Mokinių taryba,
J. Arlauskaitė
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