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Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 

3 d. 10 val. 

Nuotoliniu būdu  

Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas (Zoom 

platformoje) dėl COVID-19 valdymo. 

A. Stankevičius 

            

Progimnazijos renginiai mokytojams 
1-23 d.  Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimai. S. Denisova 

1 d. Metodinės tarybos posėdis. A.Petreikis 

8 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis. A.Sakavičius 

 

14 d. 

28 d. 

Administracijos pasitarimai: 

1. „Dėl Vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos“. 

2. „Dėl 1, 5  klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimų 

pristatymo“. 

A. Stankevičius 

15 d. Mokytojų tarybos posėdis  „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų  atestacijos programos 2022-2024 metams“. 

A. Stankevičius 

16 d. Progimnazijos tarybos posėdis. I. Rimeikytė 

27, 28, 29, 30 d. Metodinių grupių susirinkimai dėl 2022 metų veiklos planų projektų 

aptarimo. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 Mokinių atostogų laikotarpiui bus parengtas atskiras planas. 

   

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė   
 

 E. dienyno tvarkymas. 

 Klasių vadovų ugdomosios veiklos su mokiniais organizavimas. 

 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. 

 

 

Organizaciniai darbai  
 

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

organizavimas“, „Mokymasis“  įsivertinimo organizavimas. 

 Tarybų, grupių, komisijų ir informacijos centro  2021 metų veiklos ataskaitų rengimas. 

 Progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų veiklos plano rengimas. 

 Kalėdinių renginių organizavimas. 

 Progimnazijos  erdvių ir pastato puošimas. 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2022–2024  metams rengimas. 

 

 

Žinios, informacijos  
Iki 10 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymai dėl atestacijos ir 

kvalifikacinių kategorijų suteikimo. 

A. Stankevičiui 

Iki 14 d. 

(į TAMO) 

Pristatyti grupių, komisijų, tarybų ir informacijos centro  2021 metų 

veiklos ataskaitas (vadovai, pirmininkai). 

Kuruojantiems 

pavaduotojams 

ugdymui 

Iki 17 d.  5-8 klasių vadovai parengia signalinių pusmečių suvestines (fiksuoti tik  A.Sakavičiui 
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(į TAMO nepatenkinamus įvertinimus turinčių mokinių rezultatus). 

1 – 8  klasių mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos  

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.  Pamokas pradedame sausio 10 d. 

 

 

Žinios švietimo skyriui 
Iki 10 d. 

708 kab. 

 

Prašymai dėl piniginio prizo gabiam mokiniui pervedimo pagal Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-30 įsakymą Nr. 

AD-1-1401 (prašymo forma bus atsiųsta).  

S.Denisova, 

A.Sakavičius 

13 d. El. p  Nesimokančiųjų vaikų 2021–2022 mokslo metų duomenų pateikimas  V.Gapšienė 

17 d. El. p.  

 

Skenuota Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022–2024 metų 

atestacijos programa (vadovautis Nuostatų 28.2 p. ir 10 priedu). 

A.Stankevičius 

27 d. 

 

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

tvirtinimas (3-mokykla). 

A.Sakavičius 

 

Progimnazijos renginiai mokiniams  
 

1 d. Protų mūšis  ,,AIDS: geriau žinoti“ 8 klasių mokiniams. 8 klasių vadovai 

1-10 d. Dailyraščio konkursas „Kalėdinė žinia“ 5-8 klasių mokiniams. N. Čeidienė  

1-18 d. Tarptautinis pradinių klasių integruotas anglų kalbos bei dailės ir 

technologijų kūrybinių darbų virtualus konkursas „Kuriu žiemužės 

pasaką 2021“. 

J. Armanavičienė, 

R. Rugelienė, 

V. Žemaitienė, 

I. Vyšniauskaitė 

1-23 d. Bendruomenės iniciatyva „Trisdešimt septyni geri darbai“. Mokinių taryba, 

S.Vievesienė 

1-23 d. 5-8 kl. dailės būrelio mokinių kūrybinis projektas „Knygų miestas“. A.Rudienė 

1-23 d. Konkurso „Kalbų Kengūra 2021“ lyderių turas. R. Tijūnaitienė 

1-23 d. Trečių klasių mokinių integruotas projektas „Advento kalendorius“.  V. Stankevičienė, 

J. Gustienė,  

D. Selvenienė,  

R. Levanienė,  

A. Bernadišienė 

1-28 d. Nacionalinis 1 - 4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kalėdinis sapnas“. R. Rugelienė,  

A. Pankratjevas,  

R. Švaikauskienė, 

R. Levanienė 

3 d. Mokinių tarybos pasitarimas. S. Vievesienė 

3 d. Seniūnų pasitarimas. S. Vievesienė 

3 d. Edukacija  2c, 2d, 2e klasių mokiniams „Nutapyk puodelį draugui“. R. Rugelienė,  

A. Pankratjevas,  

R. Dzikienė 

5 d. Jaunių choro dalyvavimas Lietuvos jungtinio vaikų choro projekto 

„Malda pasauliui“ baigiamajame koncerte. 

Ž.Vancevičienė 

6-17 d. Kalėdiniai skaitiniai 1-4 klasių mokiniams.  J. Daugnorienė,  

J. Gustienė. 

9 d.  8 klasių mokinių diskusija skirta antikorupcijos dienai paminėti apie 

akademinį sąžiningumą, moksleiviams svarbias vertybes bei 

bendruomenėje kuriamus geruosius pavyzdžius su „Sąžiningumo 

mokyklų tinklo“ lektoriumi. 

S.Vievesienė,  

V.Gapšienė 

13-21 d. Fotoidėja ir video pristatymas „Man braugiausias eglutės žaisliukas“ 1- 8 

klasių mokiniams. 

Mokinių taryba, 

S. Vievesienė 
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13-22 d. Šv. Rašto Kalėdų istorija 5-tų klasių mokiniams. N.Čeidienė 

20-23 d. Kalėdinė iniciatyva „Kalėdų belaukiant“ 1-8 klasių mokiniams.  J. Daugnorienė,  

J. Gustienė,  

S. Vievesienė 

21 d. Kalėdinių kojinių dekoravimo dirbtuvės 1 c klasės mokiniams. V.Katkuvienė 

22-23 d. Kalėdinis renginys „Kalėdinės snaigės linkėjimai“ 1-4 klasių mokiniams.  J. Daugnorienė, 

J. Gustienė, 

klasių vadovai 

23 d. Kalėdinės šventės „Jaukios Kalėdos“ 5-8 klasių mokiniams. Klasių vadovai 

 
 

P. S. Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą. 

 

 

 


