KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

VISOS DIENOS MOKYKLA
VEIKLOS PLANAS

2021-2022 m.m.

Mokytojos
Lina Stulpinienė
Ineta Ruškė
Zina Vendelienė

Veiviržėnai, 2021

NUOSTATOS
Grupės veikla orientuota į vaiką: dėmesys ir pagarba kiekvienam vaikui, džiaugiamasi vaikų
laimėjimais, tarpusavio santykiai kuriami remiantis pagarba vienas kitam, atsakomybe,
pasitikėjimu vienas kitu;
Veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių fizinius, psichinius, socialinius, kultūrinius
ypatumus;
Dalyvaudami ugdymo procese mokiniai geriau pažins socialinę, gamtinę aplinką, išsiugdys
reikiamus gyvenimui įgūdžius, vertybines nuostatas.
TIKSLAS
Teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams bei
atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti vaikų užimtumą, socialinę-ugdomąją
veiklą.
UŽDAVINIAI
1. Individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų darbus ir mokytojų
konsultacijos;
2. Socialinės pagalbos teikimas mokiniui ir jo šeimai, mokinių socializacijos galimybių
plėtojimas;
3. Ugdymo turinio papildymas nemokamomis įvairiomis ir kokybiškomis neformaliojo
švietimo veiklomis, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas, priemonių
įvairovė;
4. Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas;
5. Sąlygų sudarymas darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo tėvams (globėjams,
rūpintojams), auginantiems vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą;
6. Mokinių maitinimo paslaugų organizavimas.
DARBO METODAI
1. Pokalbis;
2. Aiškinimas;
3. Kolektyvinis darbas;
4. Savarankiškas darbas.
PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TURINYS
1. Nebaigtų darbų valandėlė ( 1-2 kl.);
2. Sportinė veikla;
3. Meninė, kūrybinė ir pažintinė veikla;
4. Socialinių įgūdžių gerinimas.

NUMATOMI REZULTATAI
1. Dalyvavimas mokykloje organizuojamose parodose;
2. Dalyvavimas bibliotekos renginiuose;
3. Dalyvavimas amatų centro veikloje.
DARBO LAIKAS
I – V 11.40 – 16.55

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS
VISOS DIENOS MOKYKLOS DARBO GRAFIKAS
2021–2022 m. m.

Savaitės diena
Mokytoja
Mokytoja
Lina Stulpinienė
Mokytoja
Ineta Ruškė

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.00–17.00

12.00-17.00

12.00-17.00

14.40–17.30

12.00-13.05
13.55-17.30

12.00-13.00
14.50-17.00
13.05-14.00
15.30-17.30

12.00-13.00
14.50-16.40
12.00-13.05
14.40-17.30

13.00–16.00

13.00–16.00

Pirmadienis

Mokytojos padėjėja
Zina Vendelienė
13.00–16.00

12.00-17.30

13.00–16.00

12.00–15.00

Dienotvarkė
Laikas

Veiklos

11.40-13.00val.

POILSIO VALANDA LAUKE (esant nepalankioms oro sąlygoms - stalo
žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, lankstymas ir kt.)

13.00-14.30 val.

NEBAIGTŲ UŽDUOČIŲ VALANDĖLĖ. Mokytojo padėjėjo pagalba SUP
mokiniams. Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos.

14.30-15.00 val. PAVAKARIAI.
15.00-15.30 val. TĘSIAMA NEBAIGTŲ UŽDUOČIŲ VALANDĖLĖ.
PASIRINKTINAI PIRMADIENIAIS - PENKTADIENIAIS
Pasakų diena, skaitymo valandėlės
Gamtos diena – stebėjimai, tyrimai ir kt. Patyriminės, pažintinės veiklos.
15.30-16.55 val.

Veiklos netradicinėse aplinkose
Aktyvaus sporto diena. Draugiškumą ugdančios veiklos
Kūrybinės dirbtuvės (piešimas ant asfalto, akmenukų ir kt.).
Sveikos gyvensenos ugdymas: Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto
salėje, pasivaikščiojimai gamtoje.

Neformalusis švietimas kiekvieną dieną integruojamas į veiklas.
VEIKLOS PLANAS 2021 - 2022m.m.
Tikslas
Organizacinė veikla

Pagalba mokantis

Ugdomieji
užsiėmimai

Veiklos pavadinimas
1. Tėvų prašymų nagrinėjimas.
2. Vaikų pomėgių analizė.
3. Susitarimų, darbotvarkės,
maitinimo, VDM tvarkos aprašo
aptarimas.
4. Aplinkų pritaikymo ir edukacinių
priemonių poreikio aptarimas.

Laikas
Rugsėjo
1-2 sav.

Pastabos

Pamokų ruoša.
Konsultacijos.
Skaitymo lavinimo pratybos.
Pagalba mokinys-mokiniui.
Makinių-savanorių pagalba.

Kasdien

Mokytojo padėjėjo ir
pagalbos mokiniui
specialistų pagalba.

1. Mokinių saviraiškos ugdymas per
neformaliojo švietimo būrelius, meninę
veiklą, filmų stebėjimą ir aptarimą, stalo
žaidimus, kūrybines dirbtuves,

Nuolat

NŠ būrelių vadovų,
socialinių partnerių,
pagalbos mokiniui
specialistų, muziejaus,

1.
2.
3.
4.
5.

kūrybiškumo ugdymą, draugiškumą
ugdančius užsiėmimus, ir kt. veiklas.
2. Parodos, konkursai.
3. Prevencinės programos.
Sveikatinimo
užsiėmimai

VDM veiklos
apibendrinimas.

1. Žaidimai, veiklos lauke, sporto
aikštyne, sporto salėje,
2. Pasivaikščiojimai mokyklos
teritorijoje ir už jos ribų.
VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimas
ir aptarimas.

bibliotekos darbuotojų,
bendruomenės mokinių.

Kasdien

NŠ būrelių vadovų,
pagalbos mokiniui
specialistų, mokinių.

2021 m.
birželis

Aplinkų pritaikymas: žaidimų-poilsio zonos koridoriuose, žaidimų zona kieme, aktų salė, sporto
salė, biblioteka, muziejus ir amatų centras.

