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Darbo planas 
2021 m. rugsėjis  

 
 

 

Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 
 

28 d.  10 val. Kėdainių 

r. sav. tarybos posėdžių 

salė, 2 a. 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas. A.Stankevičius 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
1 d. 9.00-11.00 

val. 

Mokslo ir žinių dienos šventė. S.Vievesienė,  

mokytojai 

7-10 d.  5 klasių mokinių tėvų susirinkimai. Klasių vadovai  

8 d. 5-8 klasių vadovų pasitarimas. A.Sakavičius 

2 d. Metodinės tarybos pasitarimas. A. Petreikis  

6 d. Vaiko gerovės komisijos  posėdis. A.Sakavičius 

8-30 d. Mokytojų metodinių grupių pasitarimai. Metodinių grupių 

pirmininkai 

15 d.  Pasitarimas dėl progimnazijos bendruomenės konferencijos. Direktorius 

30 d. Nuotoliniu būdu vykdoma paskaita 1 klasių mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 

J. Žuravliovienė, 

R.Rugelienė 

 

 

Organizaciniai darbai  
 

 Pamokų, užsiėmimų ir neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščių, grafikų sudarymas. 

 Mokslo metų pradžios statistinių ataskaitų sudarymas. 

 Mokinių registro tvarkymas. 

 Pedagogų registro tvarkymas. 

 Mokinių asmens bylų tvarkymas. 

 Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos (MEDUS) sąrašo (tikslinimas) sudarymas. 

 Mokinių maitinimo organizavimas. 

 EMP rengimas. 

 Mokinių pavėžėjimo organizavimas. 

 Mokinių supažindinimas su saugaus elgesio taisyklėmis esant  Covid 19 grėsmei (pasirašytinai). 

 Mokinių supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis, smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašu (pasirašytinai). 

 Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas. 

 Pradinio ugdymo programos pirmų klasių mokytojai susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią pažangą. 

 Pagrindinio ugdymo programos mokytojai, dirbantys 5-se klasėse, susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu. 
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Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 Progimnazijos dokumentacijos tvarkymas. 

 Dalykų ilgalaikiai planai. 

 1, 5 klasių mokinių adaptacija. Stebėjimas. 

 5 klasių mokinių mokymosi stiliaus nustatymas. 

 1 klasių mokinių logopedinis vertinimas.  

 Klasių vadovų veiklos priežiūra. 

 

Žinios, informacijos 
 

1 d. Duomenys apie mokinių skaičių klasėse,  naujai atvykusius ir 

išvykusius mokinius. S. Denisovai. 

Klasių vadovai 

Iki 2 d. Išvykusių mokinių asmens bylos. S. Denisovai. Klasių vadovai 

7  d. Neformaliojo vaikų švietimo ir  saviraiškos būrelių programos bei 

mokinių sąrašai. A. Sakavičiui. 

Būrelių vadovai 

Iki 8 d.  Duomenys apie pametusius EMP. A.Petreikiui (TAMO paštu). Klasių vadovai 

Iki 9 d. Ilgalaikiai planai peržiūrai. Direktoriaus pavaduotojams. Dalykų mokytojai 

Iki 10 d. Mokslo metų pradžios ataskaitos. S. Denisovai. Klasių vadovai 

Iki 15 d. Klasių vadovų veiklos programos. A.Sakavičiui, S.Denisovai. Klasių vadovai 

Iki 10 d.  

 

1 d. 

Mokinių supažindinimas su vidaus tvarkos taisyklėmis,  smurto 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu; 

saugaus elgesio taisyklėmis esant  Covid 19 grėsmei. (Išspausdintus 

ir mokinių pasirašytus lapus pateikia direktoriaus  pavaduotojams). 

Klasių vadovai 

Iki 20 d.  Buvusių 8 klasių vadovai  pateikia informaciją apie tolesnę buvusių  

mokinių veiklą. A. Sakavičiui. 

R. Tijūnaitienė, 

R. Grunskis, 

S. Vievesienė, 

J. Pleskutė 

 

Žinios švietimo skyriui 
 

1 d.  El. p  Mokinių skaičius 2021 m. rugsėjo 1 d. (BU, IU). S.Denisova 

3 d. El. p.  Mokyklos direktoriaus prašymas dėl klasių / grupių ir mokinių / vaikų 

skaičiaus patikslinimo. 

A.Stankevičius 

6 d. El. p.  

 

Informacija apie pamokų ir mokinių maitinimo laiką  

(1 priedas). 

A.Stankevičius 

7 d. 

 

Mokinių registro duomenys mokymo lėšoms skaičiuoti (BU, IU). 

https://mokiniai.emokykla.lt 

S.Denisova 

13 d. 

 

Mokymo lėšų ataskaitos tvirtinimas (BU, IU). 

https://www.svis.smm.lt/ 

D.Bajarūnienė 

13 d. 

(GoogleChr

ome) 

Informacija apie Lietuvos piliečių ir užsieniečių vaikus (ir apie 

priešmokyklinio amžiaus vaikus), grįžusius ar atvykusius iš užsienio į 

BUM ir lopšelius-darželius nuo 2021 m. sausio mėn. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mei2FvXwyp8m_ILbbLRlof

OxNdguAxn-SlhyTnQnN00/edit#gid=0 

 

S.Denisova 

20 d.El. p.  Informacija apie pailgintos darbo dienos grupes 2021–2022 m. m.  

(3 priedas). 

S.Denisova 

 

 

 

https://www.svis.smm.lt/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mei2FvXwyp8m_ILbbLRlofOxNdguAxn-SlhyTnQnN00/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mei2FvXwyp8m_ILbbLRlofOxNdguAxn-SlhyTnQnN00/edit#gid=0
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Progimnazijos renginiai mokiniams 
 

1 d.  Mokslo ir žinių dienos šventė. S.Vievesienė 

6 d. Mokinių tarybos susirinkimas. S.Vievesienė 

8 d. Seniūnų pasitarimas. S.Vievesienė 

15 d. Taškų dienos, veiklos progimnazijoje. O.Nečajeva, 

S.Vievesienė 

17 d. „Atminties kelio“ renginys, skirtas Holokausto aukoms atminti 8-tų 

klasių mokiniams. 

J. Pleskutė, 

V. Domkutė 

16-22 d. Judumo savaitės renginys „Įveik kliūtis paspirtuku“ 2-5 klasių 

mokiniams. 

J.Gustienė, 

J.Daugnorienė, 

S.Vievesienė 

20 d. Renginys „Mes čia“ 5-tų klasių mokiniams. S.Vievesienė 

20-24 d. Rudens krosas 5-8 klasių mokiniams. Ž.Blandienė,  

A.Šelekas, 

R.Grunskis 

21 d. Integruotas projektas „Pasiklydę Kėdainiuose“ 7-tų klasių 

mokiniams. 

V.Domkutė, 

J.Pleskutė, 

L.Railienė, 

I.Valatkaitė 

22 d. VIII-asis Solidarumo bėgimas. S.Vievesienė, 

Ž.Blandienė  

23-30 d. Nacionalinio projektas „Mes šokam“ Europos sporto savaitė 

BEAKTIVE flashmob. 

R.Plučiuvienė 

24 d. Projekto „Sveikas kaip ridikas“ mažųjų sporto festivalis 4a, 4 b, 4d 

klasių mokiniams. 

S.Vievesienė 

 

24 d. Europos kalbų diena progimnazijoje. V.Valantiejienė 

27-30 d. Saugaus eismo pamokėlės 1 klasių mokiniams. E.Račinskienė 

29 d.  Saugos diena. A. Petreikis, 

I.Valatkaitė 

Data 

tikslinama 

8 c klasė išvyka į Živatkauskų ekologinį ūkį. I. Valatkaitė,  

V.Domkutė 

 

 

 


