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Tikslas: Puoselėti emociškai saugią ir sveiką gimnazijos bendruomenės aplinką.
Uždaviniai: Puoselėti gimnazijos bendruomeniškumą gerinant mikroklimatą, kuriant pagarbius tarpusavio santykius.
Organizuoti mokinių laisvalaikį, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei ugdant mokinių kūrybiškumą.
















Vedėme tradicinį renginį „Gimnazijos garbė“.
Kartu su matematikos mokytoja L. Portnaja atnaujinome stendą „Gimnazijos garbė“.
Parašėme ir įgyvendinome projektą ACTIVE CITIZENS. Iš projekto lėšų įgijome: kompiuterį, projektorių, kolonėlę, konferencijų stovą, ekraną,
spasdintuvą. Organizavome “Filmų dieną”, “Besmegenių lipdymo akciją”.
Kartu su soc. pedagoge ir psichologe organizavome mokinių diskusiją savaitės be patyčių metu.

Padėjome organizuoti ir vesti Pasaulinės Žemės dienos minėjimą.
Balandžio mėnesį pradinių klasių mokiniams vedėme mankštos pertraukas.
Organizavome ir vedėme „Draugystės vakarą“.
Tarptautinės Mokytojų dienos proga organizavome „Metų mokytojo“ ir daugiausiai mokinių simpatijų pelniusio mokytojo rinkimus bei
paruošėme pasveikinimą.
Organizavome ir vykdėme pilietinę akciją „Apleistų kapų tvarkymas“.
Organizavome „Crazy dieną“.
Organizavome ir vedėme Muzikos vakarą.
Vedėme filmų vakarus.
Gruodžio mėnesį organizavome kalėdines dirbtuves ir šventiškai papuošėme mokyklą.
Organizavome Kalėdines geros širdies akcijas: „Padėkime Monikai“ ir „Kalėdinės dovanos Eišiškių globos namų gyventojams“.
Bendradarbiavome su Metodine tarybą, diskutavome lankomumo, vėlavimo į pamokas ir uniformų dėvėjimo klausimais.

Nepavyko:
 pravesti Tarptautinės šokių dienos minėjimą;
 organizuoti ketvirtokų šventę;

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS
Puoselėti emociškai saugią ir sveiką gimnazijos bendruomenės aplinką.
UŽDAVINIAI:
1. Puoselėti gimnazijos bendruomeniškumą gerinant mikroklimatą, kuriant pagarbius tarpusavio santykius.
2. Organizuoti mokinių laisvalaikį sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei ugdant mokinių kūrybiškumą.

VEIKLOS TURINYS
Tikslas. Puoselėti emociškai saugią ir sveiką gimnazijos bendruomenės aplinką.
Eil.
Priemonės pavadinimas
Data
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
1 uždavinys. Puoselėti gimnazijos bendruomeniškumą gerinant mikroklimatą, kuriant pagarbius tarpusavio santykius.
1. 2018 m. veiklos analizė. 2019 m. veiklos
Sausis
Mokinių taryba
programos aptarimas.
Sudaryta veiklos programa 2019 metams.
2.

Renginys „Gimnazijos garbė“.
(mokiniai, mokytojai, tėvai)

Vasario 8 d.

3.

Stendo „Gimnazijos garbė“ atnaujinimas.

Kovas, rugsėjis Mokinių taryba, mokytoja L.
Atnaujintas „Gimnazijos garbės“ stendas.
Portnaja, gimnazijos administracija.

4.

Savaitė be patyčių.

Kovas

5.

Projektas „Apkabinkime Žemę“ – šokis žemei.

Kovo 21d.

Mokinių taryba, soc. pedagogė,
psichologė
Mokinių taryba, choreografas

6.
7.

Tarptautinės šokių dienos minėjimas.
Draugystės vakaras.

Balandis
Birželis

Mokinių taryba, choreografas
Mokinių taryba

8.

Rugsėjis,
spalis

Mokinių taryba, gimnazijos
administracija

Spalis

Mokinių taryba

Sutvarkyti apleisti kapai.

10.

Mokytojų diena. Metų mokytojo bei
daugiausiai mokinių simpatijų pelniusio
mokytojo rinkimai ir apdovanojimas.
Apleistų kapų tvarkymas, vėlinių žvakių
uždegimas ant užmirštų kapų.
Crazy diena.

Spalis

Mokinių taryba

11.

Kalėdinės dirbtuvės.

Gruodis

Mokinių taryba

Gera nuotaika, geras gimnazijos
mikroklimatas.
Šventiškai papuošta gimnazija.

9.

Mokinių taryba, darbo grupė,
gimnazijos administracija,
gimnazijos socialiniai partneriai

Pasveikinti labai gerai ir puikiai
besimokantys mokiniai, keliama mokinių
mokymosi motyvacija.

Geras gimnazijos mikroklimatas.
Bendrų gimnazijos mokinių šokiu paminėta
Pasaulinė Žemės diena.
Bendras mokinių šokis, gera nuotaika.
Gera nuotaika, geras gimnazijos
mikroklimatas.
Apdovanoti geriausi gimnazijos mokytojai.

Darbas direktores paskirtose darbo grupėse Per mokslo
Gimnazijos administracija, darbo
Parengti gimnazijos dokumentai
dėl įvairių gimnazijos tvarkų, ugdymo
metus pagal
grupė
demokratiškumo principu.
planų koregavimo ar sudarymo.
poreikį
2 uždavinys. Organizuoti mokinių laisvalaikį sudarant sąlygas mokinių saviraiškai bei ugdant mokinių kūrybiškumą
1. Filmų vakarai.
Visus metus
Mokinių taryba
Organizuotas mokinių laisvalaikis.
pagal mokinių
pageidavimus.
2. Šokių vakarai.
Visus metus
Mokinių taryba
Organizuotas mokinių laisvalaikis.
pagal mokinių
pageidavimus.
3. Muzikos vakaras.
Lapkritis
Mokinių taryba
Organizuotas mokinių laisvalaikis,
sudarytos sąlygos mokinių saviraiškai.
12.

Pirmininkė

A. Rutkovska

Kuratorė

T. Beržanska

