PATVIRTINTA
Simno žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. V1-255

SIMNO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO
VEIKLOS PROGRAMA
Atsakingi
Tikslai, uždaviniai, priemonės
priemonių
Laikas
Lėšos
Laukiami rezultatai
vykdytojai
Vystyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei stiprinti profesinį mokymą siekiant, kad mokykla taptų
mokymąsi visą gyvenimą mokykla.
1. Užtikrinti ugdymo kokybę, teikti mokiniams ugdymo paslaugas, pagalbą.
1. Plėsti besimokančiųjų pasirinkimo
direktorius
2018 m. Biudžeto
Modulinių programų
galimybes, atnaujinant ir rengiant
pavaduotoja
lėšos
skaičius.
naujas mokymo programas.
ugdymui
Atnaujintų mokymo
praktikos
programų skaičius
vadovas
Eil.
Nr.

2.

Rengiamų specialybių
populiarinimas ir motyvavimas
specialybės įgijimui.

pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

lėšos

3.

Sudaryti galimybes mokytis
nuotoliniu būdu.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
praktikos
vadovas

2018 m.

Biudžeto
lėšos

4.

Tobulinti pamokos vadybą.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

5.

Planuoti ir vesti integruotas
pamokas.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Informacijos
žiniasklaidoje apie
profesijas,
mokymosi
galimybes, būrelių
veiklą, tradicijas
sklaida. Atvirų durų,
specialybių dienų
organizavimas.
Parengtų nuotolinių
mokymo programų
skaičius..

mokytojai

Ištirti ir išanalizuoti
mokinių mokymosi
poreikiai, mokymosi
stiliai.
Atliktas žinių
patikrinimas.
Kartą per 3 mėnesius
vedamos integruotos
pamokos.
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Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

6.

Teikti mokiniams veiksmingą
socialinę, pedagoginę, informacinę
pagalbą.

7.

Atsakingi
priemonių
vykdytojai

Laikas

Lėšos

pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Skatinti mokinių mokymosi
motyvaciją, taikant lanksčias
mokymo formas, teikiant
įvairiapusišką pagalbą.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

8.

Efektyvinti metodinių grupių
veiklą.

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Gerėja ugdymo
proceso kokybė.

9.

Organizuoti ugdomąją veiklą kitose
edukacinėse aplinkose.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai
direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Vykdoma ugdomoji
veikla kitose
edukacinėse
aplinkose:
bibliotekoje,
skaitykloje, gamtoje,
muziejuose,
bankuose,
edukacinėse
išvykose, kt.

10.

Neformaliojo ugdymo būrelių
veiklos organizavimas pagal
mokinių poreikius.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

11.

Rengti mokykloje profesinio
meistriškumo konkursus,
olimpiadas.
Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose
profesinio meistriškumo
konkursuose, sporto varžybose.

pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Pasiūlytos mokinių
poreikius atitinkančios
neformaliojo ugdymo
programos.
Kiekvienais metais
organizuojami

Laukiami rezultatai
Mokinių, kuriems
suteikta socialinė,
informacinė pagalba,
skaičius.
Mokinių, kuriems
suteiktos karjeros
planavimo
paslaugos, skaičius.
Grupių vadovų ir
socialinės pedagogės
organizuotų renginių
skaičius.
Pažangumo ir
lankomumo rezultatų
gerėjimas, mokinių
nubyrėjimo skaičiaus
mažėjimas.
Tenkinami mokinių
poreikiai,
atsižvelgiama į
individualius
gebėjimus, vykdant
pamokas
netradicinėje
aplinkoje.

profesinio
meistriškumo
konkursai,
olimpiados.
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Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Atsakingi
priemonių
vykdytojai

Laikas

Lėšos

Laukiami rezultatai
Dalyvaujama
respublikiniame ir
tarptautiniame
profesinio
meistriškumo
konkursuose.
Didėja profesinio
mokymo
patrauklumas.

12.

Teikti materialinę pagalbą socialiai
apleistiems ir remtiniems mokiniams.

grupių vadovai
vyr.
finansininkė

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Teikiama materialinė
pagalba.

13.
.

Organizuoti renginius, paskaitaspokalbius mokiniams iš socialinės
rizikos šeimų, socialinę atskirtį
patiriantiems mokiniams ir
našlaičiams.
Padėti lengviau adaptuotis naujai
atėjusiems mokiniams, suteikiant
įvairiapusę pagalbą.

pavaduotoja
ugdymui

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Sukursime
tolerantišką aplinką
mokykloje.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Mokiniai lengviau
pritaps prie mūsų
mokyklos
bendruomenės ir
jausis saugūs

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai
praktinio
mokymo
vadovas

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Pameistrystės formą
pasirinkusių
skaičius.

VAK

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Atliktų apklausų
skaičius.
Audito metu rastų
neatitikčių skaičiaus
mažėjimas.
Efektyviai
veikiančios KVS
komandos.
Išskirtinės profesinio
mokymo programos.
Kompetencijų
vertinimo rezultatų
lygis.
Absolventų
įsidarbinimo
skaičius.
Sukurta mokinių
mokymosi pažangos

14.

grupių vadovai

2.
1.

Tobulinti suaugusių rengimą.
Plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir
darbo patirties integravimą per
profesinį mokymą, diegiant
pameistrystės formą.

3.
1.

Užtikrinti paslaugų kokybę.
Sistemingai įgyvendinti kokybės
užtikrinimo veiklas

2.

Konkurecinga vieta tarp profesinio
mokymo teikėjų.

direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

3.

Vykdyti mokinių pasiekimų
stebėseną

direktorius
pavaduotoja

2018 m.

Biudžeto
lėšos
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Eil.
Nr.

4.
1.

5.
1.

6.
1.

2.

3.

4.

7.
1.

2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Atsakingi
priemonių
vykdytojai
ugdymui
mokytojai

Plėtoti mokyklos viešuosius ryšius
Aktyvinti bendradarbiavimą su
direktorius
kitomis ugdymo įstaigomis.
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai
Plėtoti socialinę partnerystę.
Inicijuoti bendradarbiavimą su
direktorius
įmonėmis, siekiant tenkinti
pavaduotoja
šiuolaikinius darbo rinkos
ugdymui
poreikius.
mokytojai

Laikas

Lėšos

stebėsenos sistema.
Sukurta
individualios
mokinių pažangos
stebėjimo ir
fiksavimo sistema.
2018 m.

Biudžeto
lėšos

Pasirašytos 6
bendradarbiavimo
sutartys

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Mokiniai mokysis
realiose darbo
vietose, naudosis
šiuolaikiška įranga,
įgis kompetencijas
pagal praktikos
programos
reikalavimus

Patrauklios bendruomenei, atviros visuomenei mokyklos tobulinimas.
Saugių ugdymo ir darbo sąlygų
direktorius
2018 m. Biudžeto
užtikrinimo plėtra ir higienos
padėjėjas ūkio
lėšos
normų reikalavimų vykdymas
reikalams
mokykloje.
Efektyvesnis patalpų panaudojimas. direktorius
2018 m. Biudžeto
pavaduotoja
lėšos
ugdymui
padėjėjas ūkio
reikalams
Edukacinės aplinkos tobulinimas.
direktorius
2018 m. Biudžeto
padėjėjas ūkio
lėšos
reikalams
Efektyvaus ir taupaus finansinių
direktorius
2018 m. Biudžeto
išteklių metinėse fondo sąmatų
vyr.
lėšos
ribose panaudojimo priemonės.
finansininkė
padėjėjas ūkio
reikalams
Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
Teikti paraiškas ir dalyvauti ES
direktorius
investiciniuose projektuose.
projektų
vadovė
Naujų plėtros galimybių paieška
direktorius
rengiant naujus projektus 2014 –
2020 m. paramos panaudojimo
strategijoje.
Teikti paraiškas ir siekti investicijų
mokyklai iš ES ir kitų fondų.

Laukiami rezultatai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Gerės reikalavimų
vykdymas, sveikesnė
darbo aplinka.
Įrengta moksleivių
poilsio erdvė.

Mokomųjų kabinetų
remontas.
Užtikrinamas
kokybiškas ugdymo
proceso aprūpinimas
ir organizavimas,
kita mokyklos
veikla.
Parengti ir
įgyvendinti ES
projektai.
Įgyvendinami nauji
projektai, gerinama
mokyklos
infrastruktūra.

5
Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

3.

Mokinių ir mokytojų dalyvavimas
ES švietimo programose ir
projektuose.

4.

Projektinių lėšų užtikrinant saugias
ugdymo ir darbo sąlygas plėtra.

8.
1.

2.

3.

4.

Atsakingi
priemonių
vykdytojai
direktorius
pavaduotoja
ugdymui
mokytojai

Laikas

Lėšos

Laukiami rezultatai

2018 m.

Biudžeto
lėšos

Užtikrinama
metodinė sklaida,
plačiau taikomi
inovatyvūs ugdymo
metodai.
Renovuoti mokyklos
pastatai ir mokymo
bazė, užtikrinami
estetiniai ir
sanitariniai
higieniniai
reikalavimai.

direktorius
2018 m. Biudžeto
pavaduotoja
lėšos
ugdymui
praktinio
mokymo
vadovas
padėjėjas ūkio
reikalams
Užtikrinti veiksmingą mokyklos veiklos vertinimą, įsivertinimą ir planavimą
Atsiliepimų rinkimas apie mokinių praktikos
2018 m. Biudžeto
Gauti atsiliepimai
lėšos
parengimo kokybę iš socialinių
vadovas
padės planuoti ir
partnerių, ūkininkų, įmonių, kuriose
spręsti praktinio
atlieka praktiką ir dirba mokiniai.
mokymo problemas
Informacijos apie mokyklą sklaida
direktorius
2018 m. Biudžeto
Efektyvesnis
spaudoje, internetinėje mokyklos
pavaduotoja
lėšos
visuomenės
svetainėje, vietinėse televizijos ir
ugdymui
informatyvumas apie
radijo laidose.
mokyklos veiklą.
Mokyklos savianalizės, vidaus
direktorius
2018 m. Biudžeto
Veiksmingas
lėšos
audito organizavimas.
pavaduotoja
mokyklos veiklos
ugdymui
įsivertinimas.
KVS
Mokyklos strateginio plano ir
direktorius
2018 m. Biudžeto
Efektyvesnė plano
lėšos
metinių veiklos programų vykdymo pavaduotoja
vykdymo priežiūra.
analizė mokyklos ir mokytojų
ugdymui
taryboje.
SUDERINTA
Mokyklos tarybos nutarimu
2017 m. gruodžio 27 d.
protokolas Nr. 5
_________________________________

