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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJA 

„ROMUVOS“ GIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJO, UGDYMĄ 

ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI 

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PLANAS 

2016 M. 

 

PRIORITETAI: 

1.1.Efektyvios vadybos diegimas. 

1.2.Kokybiškas ugdymo programų įgyvendinimas; 

1.3. Aktyvaus mokinių mokymo(si) organizavimas; 

1.4. Savalaikės individualizuotos, personalizuotos pagalbos teikimas besimokantiems. 

1.5.Gimnazijos prioritetus atitinkančių ugdymo tobulinimo projektų paieška ir 

įgyvendinimas. 

VEIKLA, KOMPETENCIJOS TOBULINIMO  

BŪDAI 

 

ATSAKINGAS LAIKAS,  

DATA 

1. Savišvieta aktyvaus mokinių mokymo(si) 

organizavimo, savalaikės individualizuotos, 

personalizuotos pagalbos teikimo 

besimokantiems klausimais  pagal individualius 

kompetencijų tobulinimo poreikius ir vadovų 

vertinimo rekomendacijas. 

Kiekvienas 

pedagogas 

Nuolat 

2. Efektyvios vadybos kursai, seminarai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

vedėjai 

Ne mažiau, kaip 

3 kartus per 

metus 

3. Dalyvavimas Švietimo ministerijos rengiamuose 

diskusijose, konferencijose švietimo klausimais 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

vedėjai 

Pagal ŠMM 

grafiką 

4. Dalyvavimas savivaldybės švietimo skyriaus 

rengiamuose gimnazijų vadovams 

pasitarimuose, konferencijose ir kt. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

Pagal švietimo 

skyriaus veiklos 

planą 



vedėjai 

5. Mokytojų ugdomosios veiklos stebėjimas ir 

vertinimas, individualių mokytojų tobulinimo 

krypčių nustatymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

vedėjai 

Pagal suderintus 

su mokytojais 

grafikus 

6. Mokytojų informavimas apie švietimo naujoves. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, skyrių 

vedėjai 

Pagal poreikį 

7. Seminarų organizavimas pagal prioritetines 

kvalifikacijos tobulinimo sritis organizavimas 

gimnazijoje. 

7.1.Pažangos stebėjimas ir fiksavimas 

7.2.Savalaikės individualizuotos, 

personalizuotos pagalbos teikimas 

besimokantiems. 

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

metodinė taryba 

Du kartus per 

metus 

8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių  lankymas 

pagal individualiai mokytojams nustatytas 

profesinių gebėjimų ir kvalifikacijos tobulinimo 

kryptis ir savišvieta pagal individualiai 

mokytojams nustatytas profesinių gebėjimų ir 

kvalifikacijos tobulinimo kryptis. 

Individualiai 

mokytojai 

Pagal Švietimo 

centrų pasiūlą 

9. Gerosios patirties sklaida: 

9.1.Kursų ir seminarų medžiagos sklaida; 

9.2.Atvirų pamokų vedimas; 

9.3.Pasidalinimas gerąja patirtimi; 

9.4.Diskusijos aktyvaus mokinių mokymo(si) 

organizavimo, savalaikės individualizuotos, 

personalizuotos pagalbos teikimo 

besimokantiems klausimais  

Metodinių grupių 

vadovai 

Pagal metodinių 

grupių veiklos 

planus 

10. Vadovų ir mokytojų bendradarbiavimas su 

progimnazijų pedagogais, dalinimasis patirtimi 

Metodinė taryba Pagal metodinės 

veiklos planą 

11. Dalyvavimas parodoje „Mokykla 2016“ Visi pedagogai Lapkritis 

(gruodis) 

12. Dalyvavimas metodinių darbų parodoje Mokytojai Kartą per metus 

13. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose 

švietimo kaitos projektuose 

Vadovai Pagal projekto 

planą 

14. Dalyvavimas Erasmus+KA1 tarptautiniame 

projekte „Mokytojo ugdymo(si) inkliuzinei 

mokyklai praktika tarptautiniame kontekste“ 

R. Švedienė Pagal projekto 

planą 

15. Dalyvavimas tarptautiniame Nordplus projekte 

„Praktinių metodų taikymas kiekvieno mokinio 

pažangai“ 

V. Balandienė,V. 

Sitnikienė 

 

Pagal projekto 

planą 
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