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           Darbo planas 
2021 m. lapkritis  

 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
3 – 30 d. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

pasitarimai.  

S.Denisova 

3 d. 10 val.  

213 kab. 

Administracijos pasitarimas ,,Dėl ugdymo organizavimo sąlygų“. 

Dalyvauja: progimnazijos Darbo tarybos nariai: E.Jankūnienė, 

V.Legavičius, R.Butkevičienė, R. Valčiukienė, R.Dzikienė; 

Progimnazijos tarybos nariai: B. Navickienė, A. Bernadišienė, 

A.Rudienė, profesinės sąjungos pirmininkė V.Vaičiulionytė. 

 

A.Stankevičius 

4 d. 10.00 val. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pasitarimas 

(nuotoliniu būdu). 

 

R.Rugelienė 

4 d. 9.00 val. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas (nuotoliniu būdu). 

 

V.Naujokienė 

4 d. 10.00 val. Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas (nuotoliniu būdu). 

 

R.Plučiuvienė 

5 d. 9.00 val. Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pasitarimas (nuotoliniu 

būdu). 

 

R.Valčiukienė 

5 d. 10.00 val. Metodinės tarybos posėdis (nuotoliniu būdu). A.Petreikis  

8 d. 10.00 val. Socialinių ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pasitarimas  

(nuotoliniu būdu). 

L.Railienė 

9 d. 10.00 val. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pasitarimas  

(nuotoliniu būdu). 

V.Valantiejienė 

Nuo 12 d. Mokymai „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas 

bendrojo ugdymo švietimo įstaigose“ (informacija dėl registracijos į 

mokymus bus gmail pašte). 

A. Petreikis 

19 d. 13.00 val. Administracijos pasitarimas ,,Dėl ugdymo organizavimo sąlygų“.  A.Stankevičius 

18-19 d.  

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO, Laisvės 

pr. 5, Vilnius 

Švietimo inovacijų paroda ,,Mokykla 2021“ ,,Pasaulis keičiasi, o 

tu?“  https://kakava.lt/renginys/mokykla-2021/2031/4899  

(Ketinantys savo lėšomis dalyvauti parodoje iš anksto kreipiasi į 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui A. Petreikį).  

A.Petreikis 

16 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis. A.Sakavičius 

16 d. 1-4 klasių vadovų pasitarimas. S.Denisova 

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

25 d. XVII- oji progimnazijos bendruomenės konferencija ,,Mūsų 

progimnazija: pasiekimai, kaita, iššūkiai“, skirta dalyvavimui 

tarptautiniuose „Erasmus+“ projektuose (nuotoliniu būdu). 

S.Denisova, 

S.Vievesienė, 

O.Nečajeva, 

N.Maskoliūnienė 

 

Rudens atostogos mokiniams: 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d., į kontaktines 

pamokas mokiniai grįžta lapkričio 10 d., trečiadienį. 

https://kakava.lt/renginys/mokykla-2021/2031/4899


2021, lapkritis 

 
      

 

Organizaciniai darbai  
 

 Progimnazijos veiklos kokybės rodiklių „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“,  „Ugdymo(si) 

organizavimas“, „Mokymasis“ įsivertinimo organizavimas. 

 Ruošimasis kalėdiniams renginiams. 

 Pedagogų, besiruošiančių atestuotis, dokumentacijos rengimas. 

 

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 Klasių vadovų ugdomosios veiklos su mokiniais organizavimas. 

 Ugdymo organizavimo stebėsena: fizinis ugdymas 5-8 klasėse, pradinis ugdymas III- IV klasėse, 

pirmosios užsienio kalbos ugdymo organizavimas 1-8 klasėse (III-IV savaitės). 

 Pedagogų, besiruošiančių atestuotis, ugdomosios veiklos stebėjimas. 

 Pasiruošimas progimnazijos bendruomenės konferencijai. 

 Tyrimas ,,Pirmokų, penktokų adaptacija“. 

 Tarptautinių projektų vykdymas. 

 E. dienyno tvarkymas.  

   
 

Žinios švietimo skyriui 
22 d. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklos 2020–2021 m. m. darbuotojų duomenų 

ataskaitos tvirtinimas  (3ES-mokykla). http://svis.emokykla.lt/ 

A.Sakavičius 

22 d. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklos 2021–2022 m. m. nepedagoginių darbuotojų 

ataskaitos tvirtinimas (3D-mokykla). http://svis.emokykla.lt/ 

V.Legavičius 

29 d. 

 

Bendrojo ugdymo mokinių 2021–2022 m. m. duomenų tvirtinimas  

(1-mokykla). http://svis.emokykla.lt/ 

S.Denisova 

29 d. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklos 2021–2022 m. m. pedagogų duomenų 

tvirtinimas (3-mokykla). http://svis.emokykla.lt/ 

A.Sakavičius  

 

Progimnazijos renginiai mokiniams 

 
10 d. Mokinių tarybos posėdis. S.Vievesienė 

11 d. Seniūnų pasitarimas. S.Vievesienė 

12 d. Nacionalinis tapybos konkursas „Dialogas su spalva”. A.Rudienė 

12 d. Šv. Martyno dienos minėjimas 7-8 klasių mokiniams. I.Tomkuvienė 

15-30 d. 

 

IT konkursas ,,Bebras“ 1-8 klasių mokiniams. K. Balaikienė, A. Jasiulienė, 

J. Gustienė,  R. Švaikauskienė 

16 d. Tarptautinė tolerancijos diena „Tolerancijos miestas“. S. Vievesienė, V. Gapšienė 

18 d. 

 

„Pirmos raidelės“ šventė 1-ų klasių mokiniams. E.Jankūnienė, I.Šelekienė, 

R.Švaikauskienė, V.Katkuvienė 

19 d. Geros savijautos diena 1-8 klasių mokiniams 

„Bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių 

formavimas ir ugdymas“. 

A. Sakavičius, J. Gustienė,  

J. Daugnorienė 

19 d. Europos vaikų draugystės iniciatyva  „Matau tave“ diena. R.Plučiuvienė 

22-26 d. V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirti 

renginiai  7- tų klasių mokiniams „Esu gyvenimo 

besotis“. 

V.Naujokienė, 

V.Vaičiulionytė 

29 d. Iniciatyva „Draugų diena“. E.Katkevičiūtė, 

S. Vievesienė 
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