
Sausis, 2022 

 

DARBO PLANAS 
2022 m. sausio  mėn. 

 

Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 
 

4 d.15 val. 

Nuotoliniu būdu 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Zoom platformoje). A.Stankevičius 

 

5–6 d. 9 val. 

KŠPT 

Mokymai „Situacinė lyderystė“ ugdymo įstaigų direktoriams. A.Stankevičius 

13 d. 9 val. 

Progimnazija 

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 

 

A.Stankevičius, 

S.Vievesienė 

 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
3 d. 10.00 val. Progimnazijos 2022 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 

(nuotoliniu būdu). 

A.Sakavičius 

4 d. 11.00 val. Administracijos pasitarimas „Dėl 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimo pristatymo“. 

A.Stankevičius 

4 d. 10.00 val.  

 

 

 

 27 d. 14.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdžiai: 

 „Dėl progimnazijos veiklos kokybės rodyklių „Mokymosi lūkesčiai 

ir mokinių skatinimas“, „Ugdymo(si) organizavimas“, „Mokymasis“  

įsivertinimo rezultatų“. 

 „Dėl 2022 metų progimnazijos veiklos plano projekto“ (darbo 

grupė). 

A. Stankevičius 

5 d.   

 

10.00 val. 

 

11.00 val. 

Metodinių grupių pasitarimai dėl 2022 metų veiklos planų rengimo 

(nuotoliniu būdu):  

Pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo, meninio ugdymo, 

technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tiksliųjų mokslų mokytojų. 

6 d.  

 

10.00 val. 

11.00 val. 

Metodinių grupių pasitarimai dėl 2022 metų veiklos planų rengimo 

(nuotoliniu būdu): 

Užsienio kalbų mokytojų. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų. 

11d. Darbo grupės pasitarimai dėl 2022 metų progimnazijos veiklos plano 

rengimo. 

A.Sakavičius  

 

12 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis. A.Sakavičius 

13 d. Metodinės tarybos pasitarimas. A.Petreikis 

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

27 d.  Progimnazijos tarybos posėdis. I. Rimeikytė 

28 d. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis. A.Stankevičius 
 

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 

 
 Progimnazijos dokumentacijos tvarkymas. 

 Grupių, komisijų, tarybų, informacijos centro veiklos planai. 

Organizaciniai darbai  
 

 2022 metų progimnazijos veiklos plano rengimas. 

 Tėvų informavimas apie pusmečio mokymosi rezultatus. 
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 Progimnazijos 2021 metų įsivertinimo ir pažangos ataskaitos rengimas. 

 Klasių vadovų veiklos planų II pusmečiui rengimas. 

 2021 – 2022 m.m. II-ojo pusmečio pamokų, neformaliojo vaikų švietimo, specialiųjų užsiėmimų, 

logopedinių pratybų, klasių valandėlių tvarkaraščių ir mokytojų budėjimo grafiko rengimas. 

 

Žinios, informacijos 
 

7 d. Pristatyti grupių, komisijų, informacijos centro, tarybų 

2022 m. veiklos planus (vadovai, pirmininkai). 

A.Sakavičiui 

Iki 31 d. Išvesti I-ojo pusmečio pažymius (dalykų mokytojai).  

Iki 31 d. Parengti pritaikytas ir individualizuotas programas (dalykų 

mokytojai). 

A.Sakavičiui 

Iki  31 d.  Parengti klasės vadovo veiklos planus II –ajam pusmečiui 

(klasių vadovai). 

Dir.pav.ugdymui 

Pirmasis šių mokslo metų pusmetis baigiasi sausio 31 d. 

Antrasis šių mokslo metų pusmetis prasideda vasario 1 d. 

 

Žinios švietimo skyriui 
 

13 d. 

tikslinama tel. 

69 564 

Švietimo įstaigų bibliotekų 2021 metų statistinės ataskaitos. Skenuotas 

ataskaitas siųsti el. p. rytas.tamasauskas@kedainiai.lt; 

R.Baltramonaitienė 

17 d. 

 

2022 m. vasario–gegužės mėn. Lietuvių kalbos dienų renginių planas. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br-

IF6RBfli_uDevSjsKyVT0lwEiA61V8DmUiZIh3ng/edit#gid=0 

(Google Chrome) 

V.Naujokienė 

20 d. el. p.  Mokytojų poreikis pagal dalykus 2022 m., 2023 m., 2024 ir 2025 m.  A.Stankevičius 

 

Progimnazijos renginiai mokiniams 
 

7 d. Nacionalinio 1-4 klasių mokinių piešinių konkurso „Kalėdinis sapnas“ 

laureatų darbų parodos atidarymas. 

R.Rugelienė, 

R.Švaikauskienė, 

R.Levanienė,  

A.Pankratjevas 

8 d.  Progimnazijos bendruomenės šachmatų turnyras „Šachmatų karalius 

2022“. 

A.Sakavičius 

11 d. Mokinių tarybos posėdis. S.Vievsienė 

11 d. 8 c klasės mokinių diskusija apie akademinį sąžiningumą bei 

bendruomenėje kuriamus geruosius pavyzdžius su „Sąžiningumo mokyklų 

tinklo“ lektoriumi Povilu Rinkevičiumi. 

S.Vievesienė,  

V.Domkutė 

12 d Edukacinė programa apie autizmą „Iššūkis būti kitokiu“ 6 d klasės 

mokiniams. 

J.Armanavičienė 

13 d. Akcija, skirta Sausio 13- osios aukoms atminti „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Iniciatyva „Neužmirštuolė“. 

S. Vievesienė, 

mokytojai 

17-21 d. Tarptautinio „Erasmus+“ projekto „EXEXENTE“ partnerių susitikimas 

Turkijoje. 

N.Maskoliūnenė, 

O. Nečajeva 

17-21 d. Iniciatyva „Papuošk kaukę“ 5-8 klasių mokiniams. Mokinių taryba, 

E.Katkevičiūtė 

26-27 d. Istorijos „Kengūra 2022“. J.Daugnorienė 

26-27 d.  Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2022“ 1-4 klasių mokiniams. Klasių vadovai 

27 d. Renginys, skirtas Tarptautinei Holokausto aukų dienai paminėti. V. Domkutė,  

J. Pleskutė,  

mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br-IF6RBfli_uDevSjsKyVT0lwEiA61V8DmUiZIh3ng/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br-IF6RBfli_uDevSjsKyVT0lwEiA61V8DmUiZIh3ng/edit#gid=0
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R.Galinauskienė, 

Ž.Vancevičienė, 

A.Rudienė 

31 d. Proto mūšis 1-4 klasėms „Pirmas pusmetis įskaitytas!...“. J.Gustienė,  

J. Daugnorienė 

 Data 

derinama 

8 e klasės mokinių susitikimas su Užimtumo tarnybos Kėdainių skyriaus 

Jaunimo skyriaus atstove. 

I.Valatkaitė, 

O.Nečajeva 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


