TVIRTINU

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS
BENDRABUČIO VEIKLOS PLANAS 2016 METAMS
d.Nr.

Atsakingas(-i )
vykdytojas(-ai)

Numatomi
asignavimai
(Eur)

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Veiklos
kodas

Priemonės
kodas

Uždavinio
kodas

Tikslo kodas

2016m.

Proceso ir (ar)
indėlio vertinimo
kriterijai

Pastabos,
komentarai

Veikla bendrabutyje
Tikslas: Skatinti mokinių asmeninio augimo pokyčius formuojant atsakomybės ir savarankiškumo įgūdžius.
1 uždavinys: Formuoti kultūringo elgesio įpročius kasdienėje veikloje.
1.1.Organizuoti tėvų ir
2016-01
R. Poškienė
Žmogiškieji 1. Susirinkimuose dalyvauja visi
mokinių susirinkimus
2016-05
J.Vainorienė
ištekliai
mokiniai, jų tėvai.
,,Kultūringas elgesys –
2016-12
D.Baranauskaitė
2. Tikslo ir uždavinių
bendravimo pagrindas
pristatymas.
gyvenime’’.
3. Kultūringo elgesio taisyklių
sukūrimas ir laikymosi
susitarimai.
1.2. Organizuoti temines
2016-02
R. Poškienė
Žmogiškieji 1. Popiečių parengime dalyvauja
popietes, susitikimus,
2016-04
J.Vainorienė
ištekliai
vyresnio amžiaus mokiniai.
apskritojo stalo pašnekesius
2016-09
D.Baranauskaitė
2. Popietėse dalyvauja mokyklos
apie kultūringą elgesį, jo
socialinė pedagogė, psichologė,
būdus, priemones.
direktorė, partneriai Rotary klubų
nariai.
3. Mokiniai parengia popietės,
susitikimo, pašnekesio aktualių
1

1.3.Organizuoti lėlių teatro
užsiėmimus, skatinant
kultūringą elgesį bendraujant,
bendradarbiaujant,
dalyvaujant pasirodymuose,
konkurse, festivalyje,
stovykloje.

2016
I ir II
pusm.

1.4. Organizuoti Lions Quest
ir OLWEUS prevencinių
programų užsiėmimus,
siekiant esminių pokyčių
kultūringo elgesio srityje.

2016
I ir II
pusm.
kartą į
savaitę

R. Poškienė

Žmogiškieji
ištekliai.
Mokinio
krepšelio
lėšos

R. Poškienė
J. Vainorienė
D. Baranauskaitė

Žmogiškieji
ištekliai.
Mokinio
krepšelio
lėšos

minčių žemėlapį, pristato tėvams.
4. Organizuojama refleksija,
aptariami rezultatai.
1. 50 proc. mokinių dalyvauja
lėlių teatro užsiėmimuose,
repeticijose, pasirodymuose.
2. Visi mokiniai padeda gaminti
pirštinines, lazdelines lėles,
bedradarbiaujant siekia
kultūringo elgesio.
3. Visi mokiniai prisideda prie
tausojančio, puoselėjančio
ekologinius resursus elgesio.
4. Lėlių teatro mėgėjai dalyvauja
bendruose renginiuose V.
Vitkausko bibliotekoje (vaikų
literatūros skyriuje), Kūrybos
namuose, fesivalyje Žagarėje,
kūrybinėje stovykloje Palangoje.
1. Vyresnieji mokiniai dalyvauja
LionsQuest gyvenimo įgūdžių
ugdymo programos ,,Paauglystės
kryžkelės’’ užsėmimuose : 4-5
moduliai.
2. Visi mokiniai dalyvauja
OLWEUS patyčių prevencinės
programos užsiėmimuose:
kultūringas elgesys bendraujant
su visias bendruomenės nariais,
nuobaudų taikymo kopetėlių
aiškus žinojimas, patyčių
išaiškinimas, stabdymas.
3. Visi mokiniai dalyvauja
programos aptarime, ,,saldžiojoje
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refleksijoje’’, apdovanojime už
kultūringą elgesį.
1.5. Organizuoti veiklą,
skatinančią sveiką, dorą
gyvenimo būdą, etnokultūros
ugdymą.

2.

2016 m. I- R. Poškienė
II pusm.
J. Vainorienė
kartą į
Baranauskaitė
mėn.

Žmogiškieji
ištekliai.

1. Visi mokiniai dalyvauja
organizuojant judrias veiklas
(žaidimus) lauke, stadione.
2. Visi mokiniai dalyvauja
Mokinio
žygiuose į Daugėlių pušyną,
krepšelio
Šilelį.
lėšos
3. Visi mokiniai dalyvauja
Vasaris
organizuojamose miesto, Etninės
Balandis
kultūros ir amatų šventėse,
Gegužė
mokyklos ,,Šeimų seklyčios’’
vakaronėse.
Tikslas: Skatinti mokinių asmeninio augimo pokyčius formuojant atsakomybės ir savarankiškumo įgūdžius.
2. Organizuoti veiklas, padedančias visiems bendrabutyje gyvenantiems mokiniams ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją.
2.1. Mokyti naudotis
2016
R. Poškienė
Žmogiškieji 1.Vyresnieji mokiniai ruošdami
informacinėmis
I ir II pusm. J.Vainorienė
ištekliai.
namų darbus, papildomas
technologijomis ruošiant
Rėmėjų
užduotis naudojasi medžiaga
namų darbus, atliekant
(socialinių internete.
paildomas užduotis,
partnerių)
2. Visi mokiniai naudojasi
edukacinėje veikloje.
lėšos.
plantšėtiniais kompiuteriais
edukaciniuose užsiėmimuose
gamtinėje aplinkoje.
2.2. Organizuoti edukacines
2016
R. Poškienė
Žmogiškieji 1. Parengti edukacinių išvykų
išvykas, siekiant skatinti
I ir II pusm. J.Vainorienė
ištekliai.
aprašai, planai.
mokėjimo mokytis
2. Visi mokiniai dalyvauja
kompetencijos tobulinimą.
edukacinėje išvykoje į Anykščius.
Mokinio
3. Visi mokiniai dalyvauja
krepšelio
išvykoje į Šiaulius.
lėšos
2.3. Organizuoti tyriminę,
1. 2016 m. IR. Poškienė
Mokinio
1. Visi mokiniai dalyvauja
aplinkosauginę veiklą.
II pusm.
krepšelio
tyriminėje veikloje ugdantis
lėšos
gamtoje ir iš gamtos.
Visi mokiniai dalyvauja darbinėse
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Projektinės
lėšos
Vasaris

Lapkritis

Spalis
(finalas)

popietėse tvarkant mokyklo
steritorijos aplinką, savo kiemą,
miesto dvaro parką.
2. 3-4 mokiniai ruošia medžiagą
respublikinei konferencijai
,,Paukščių įvairovė ‘’.
3. 3-5 mokiniai ruošia medžiagą
konferencijai ,,Mokyklinė
aplinkotyra 2016’’ŠU.
4. Visi mokiniai dalyvauja atliekų
rūšiavimo konkurse ,,Kamštelių
vajus 2016’’.
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