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Veikla

PriZilri Svietim4

reguliuojandiq dokumentq vykdym4, valstybiniq ugdymo standartq
igyvendinima.
Teikia pasi[lymus rengiant gimnazijos strateginio, metinio veiklos, ugdymo plano projektus,
vadovauja sudarltoms darbq grupems. Ruo5ia veiklos ataskaitas.
Sudaro mdnesio veiklos planus, organizuoja ir vykdo statistiniq ataskaitq rengim4 pagal
kuruoiamus dalvkus.
PriZiuri ugdymo plano ir bendrqjq programq vykdym4 1-4 klasese, Jusevidiq skyriaus
ikimokyklineje-prie5mokyklineje grupeje ir Kalvarijos gimnazijos prie5mokyklineje grupeje,
teikia mokytojams metoding param4, analizuoja n aptarra ugdymo pokydius, mokiniq
pasiekimu vertinima. archwuoia e-dienvno duomenis.
Organ zuoia klasiu komplektav ma.
Koord quoja VGK veikl4, rDpinasi specialiosios pedagogines pagalbos teikimu mokiniams,
mokin q, turindig specialilliu poreikiu, ugdymo organizavimu.
Organizuoja ir priZilri, atsiZvelgdama i GKK rekomendacijas, pradiniq klasiq mokiniq
mokvma namuose.
Koordinuoia pasalbos mokiniui soecialistu veikla.
Vadovauia mokvtoiu atestaciios komisiiai.
Kuruoia mokamos Bailsintos srupes veikla.
Mokyklines dokumentacijos mokiniq ugdymo klausimais prieZiDra ir apskaita: gimnazijos
1-4 klasiq mokiniq asmens bylos, trimestrq ir metq ataskaitos, elektroninio dienyno
lr
oildvmas.
Organizuoja, vykdo, koordinuoja pamokq tvarkara5dio I - 4 klasese, ikimokyklineseprieSmokyklinese srupese rengima.
Stebi, aptana, vertina kuruojamq mokltojq prakting veikl4 ir pateikia gimnazijos moky.tojq
atestacii os komisiiai.
Sudaro oradiniu klasiu mokr,toiu darbo kruvio pasiskirstvmo proiektus.
Orsanizuoia ir pr Zilri NMPP vykdvma eimnaziioie.
Kuruoja, priZi[ri prieSmokyklines grupes, pradiniq klasiq, kDno kulttros, geograf,rjos
mokytojq veikl4, jq kvalifikacijos kelim4. Analizuoja ir vertina kuruojamq mokytojq
ilealaikius planus, eali iniciiuoti iu koregavima.
Orsanizuoia oradiniu klasiu ir Jusevidiu skvriaus mokiniu tevu Svietima ir konsultavima.
Vadovauja naujai atvykusiq mokiniq priemimo l gimnazijq darbo grupei. Organizuoja naujai
atvykusiu mokiniu usdyma. sudaro klasiu saraSus mokslo metu pradZioie.
Vadovauia, dalyvauja gimnazijos vadovo sudarytq darbo grupiq, komandq veiklo.je.
Instruktuoja kuruojamus mokltojus darbq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos klausimais.
Kuruoia Kalvariios gimnazijos Nemunaidiu skyriaus ugdomaia veikla

