GARBĖS KODEKSAS
MOKINIO:
 Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 Esu kultūringas, mandagus, pakantus kitaip mąstančiam,
kitaip atrodančiam.
 Pagarbiai elgiuosi ir bendrauju su mokyklos bendruomenės nariais.
 Tausoju savo ir mokyklos turtą.
 Esu draugiškas, padedu kitiems.
 Esu atsakingas už savo elgesį ir mokymąsi.
 Nuolat apmąstau savo mokymąsi, siekiu užsibrėžtų tikslų.
 Aktyviai dalyvauju popamokinėje, socialinėje veikloje.
MOKYTOJO:
 Laikausi mokykloje priimtų taisyklių ir susitarimų.
 Esu socialiai teisingas – užtikrinu mokinių lygybę nepaisydamas jokių skirtumų.
 Nuolat apmąstau savo profesinę veiklą, numatau būdus jai
tobulinti.
 Mokymą planuoju atsižvelgdamas į mokinių galimybes.
 Esu atviras naujovėms, nebijau keistis, nuolat ieškau būdų
mokymo(si) kokybei gerinti.
 Nuolat teikiu grįžtamąjį ryšį, padedantį mokytis.
 Kuriu mokytis palankią aplinką, rūpinuosi mokinių
sveikata ir gerove.
 Pagarbiai elgiuosi, noriai bendradarbiauju su mokiniais, jų
tėvais, kolegomis.
 Mokiniams esu sąžiningos, atsakingos, teisingos asmenybės pavyzdys.

Neformaliojo ugdymo užsiėmimai
Veiklos pavadinimas
,,Jaunasis olimpietis”

1-4 kl.

Anglų kalbos būrelis „Mažieji šnekučiai“

1-2 kl.

,,Augu saugus ir sveikas”
„Pieškime kartu”
„Elektroninė leidyba”
Dailės „Spalvų šokis”
Liaudiškų šokių kolektyvas ,,Sūkurėlis“
,,Menas angliškai“
Skautai

1-4 kl.

Muzikos studija
Drama
Mados teatras
Kino klubas
Radijo klubas
Šiuolaikiniai šokiai
Futboliukas
Judrieji ir sportiniai žaidimai
Krepšinis
Šiuolaikinės dailės studija

Savo vaikui esu sąžiningos, atsakingos, teisingos

1-2 kl.
3-4 kl.
1-4 kl.
1-4, 6, 8 kl.
2-8 kl.
2-5 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-4 kl.
5-8 kl.
5-8 kl.
5-8 kl.
5-8 kl.
7-8 kl.
5-8 kl.

Konsultacijos

TĖVŲ:
 Sudarau sąlygas vaikui ugdytis, rūpinuosi jo sveikata ir
gerove.
 Padedu vaikui siekti užsibrėžtų tikslų, skatinu jį,
motyvuoju.
 Nuolat stebiu vaiko individualią pažangą, prireikus kreipiuosi pagalbos.
 Bendradarbiauju su mokyklos mokytojais, mokinio pagalbos specialistais, administracija.
 Pagarbiai bendrauju su vaiku, mokyklos bendruomenės
nariais.
 Pagal galimybes dalyvauju klasės, mokyklos renginiuose.
 Išsakau savo nuomonę apie mokykloje vykstančius procesus, teikiu pasiūlymus mokyklos veiklai gerinti.

Dalyviai

Mokomasis dalykas

Mokytojai

Fizika

Sigita Grikienė
Genovaitė Reizgevičienė
Birutė Klimašauskienė
Ingrida Žurauskė
Daiva Pigulevičiūtė
Regina Domkienė
Edita Čėsnienė
Daiva Dijokienė
Sandra Bartkuvienė
Rima Valčiukienė

Istorija

Laima Čmilienė

Lietuvių kalba
Matematika
Rusų kalba
Anglų kalba

Šiaulių Salduvės progimnazija

VISUOTINIS
MOKYKLOS TĖVŲ
SUSIRINKIMAS
2015-09-23

SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS (SKU)

AKTUALIJOS
Progimnazijos savitumas






VIP (vaiko individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas, aptarimas);
MOST (klasės valandėlių sistema);
APT (asmeninis profesinis mokytojų tobulėjimas);
SEU (socialinis emocinis ugdymas);
MOKYMOSI PAGALBA (Užimtumo centras, namų darbų ruošos centras, konsultacijos).

2015-2016 m.m. progimnazijos
prioritetai
Ugdymo(si) kokybės gerinimas;
Saugios aplinkos ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;
 Asmenybės ugdymo(si) neformaliojoje veikloje skatinimas.



2015-09-23

PUG, 1-8 klasės

Bendri tėvų
susirinkimai
2015-12-03
Atvirų durų
dienos mokinių
tėvams
Klasių tėvų
susirinkimai
Signaliniai pusmečių įvertinimai

2015-11-18

2015-11-19
2016-04-27
2015-09-23,
2016-02-03
iki 2015-11-13,
iki 2016-04-22
2015 m.
spalio 23 – 30 d.

VIP aptarimai

2016 m.
kovo 21-25 d.
balandžio 11-15 d.

1 klasės
1-4 klasės
5-6 klasės
7-8 klasės
1-8 klasės
PUG, 1-8 klasės
5-8 klasės
PUG, 1-8 klasės

Socialinės veiklos tikslas - ugdyti mokinių pilietines
ir socialines kompetencijas, skatinti mokinių aktyvumą per
visuomenei naudingą veiklą.

Socialinės veiklos kryptys:
KŪRYBIŠKUMAS (šokių, teatro, muzikos, dailės ir

kita meninė veikla);
VEIKSMAS (sporto renginiai, akcijos, projektai, žygiai
ir kita aktyvi veikla);
PAGALBA (labdaros akcijos, rūpinimasis kitais, įsipareigojimai, savanoriškos veiklos) .

Veikla mokykloje:









budėjimas valgykloje;
pagalba bibliotekoje, Užimtumo centre;
pagalba draugui mokantis;
pagalba mokytojui;
talkos; dalyvavimas pilietinėse akcijose;
mokyklos edukacinių aplinkų tvarkymas;
pagalba organizuojant ir vedant renginius ir pan.;
kitos veiklos.

Veiklos už mokyklos ribų:

 Vaikų
darželiuose
,,Salduvė“,
,,Saulutė“,
,,Žibutė“ (žaidimai, bendravimas su vaikais; pagalba
auklėtojoms rengiant priemones, ruošiant aplinką; veiklų organizavimas ir kt.);
 Šiaulių moksleivių namuose (pagalba kalendorių svetainėje ir kt. veikla).
Socialinei-pilietinei veiklai per mokslo metus skiriama ne
mažiau kaip:
5 klasėse – 10 val.
6-7 klasėse – 15 val.
8 klasėse – 18 val.
Socialinę veiklą mokiniai renkasi patys, atsižvelgdami į
savo pomėgius, interesus.

AUGINU IR AUGU

Mokiniai:

 ,,AUGU“(asmenybės ugdymosi glausti užr a-

šai) - dienoraštis, skirtas mokinių individualiai
pažangai įvertinti ir fiksuoti.
 5-8 kl. mokinių ugdymosi tikslo (-ų) numatymas mokslo metams.
Visa mokykla:

Ugdomasis projektas „Auginu save“
Projekto tikslas - sudaryti sąlygas mokiniui augti
mąstančia, kuriančia, bendraujančia, netradicinėse
veiklose save išreiškiančia ir įprasminančia asmenybe.
Temos:
2015-10-08 - „Kuriantis žmogus“
2016-01-25 - „Bendraujantis žmogus“
2016-03-10 - „Atsakingas žmogus“
2016-04-29 - „Sveikas žmogus“
Partneriai:
Šiaulių dailės galerija;
Šiaulių dailės mokykla;
Šiaulių universiteto biblioteka;
Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka;
Šiaulių dramos teatras;
Šiaulių sporto mokyklos.
Mokytojai:
APT (asmeninis profesinis tobulėjimas). Tikslasskatinti mokytojus kryptingai rūpintis asmeniniu
profesiniu tobulėjimu stebint ir tiriant savo veiklą,
bendradarbiaujant su kolegomis, mokantis vieniems iš kitų.

