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Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Direkciniai posėdžiai su klasių vadovais pagal klasių koncentruos.  

 Projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo apžvalga. Kaip sekasi klasių vadovams stebėti ir vertinti klasės 

mokinių pažangą, naudojantis LL3 metu sukurtu įrankiu „Asmeninio tobulėjimo ratas“ (ATR)?  

 

 

 

 

Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių naudojimo mokykloje efektyvumo analizė.   

Strateginio planavimo darbo grupės susirinkimas (nuotoliniu būdu).  

  

2020-11-24/25 

24 d. – 7-ų klasių vadovai; 

25 d. – 6 ir 8-ų klasių 

vadovai; (laikas bus 

patikslintas, nuoroda 

atsiųsta).  

 

19-23 d. 

18 d.  

VGK veikla Tolerancijos savaitė. PPP „Olweus“ programos klasių valandėlės visose klasėse „Elektroninės patyčios. 

Sinchroniniu laiku vykstančių pamokų, užsiėmimų taisyklės “.  

Mokinių krūvių tyrimas, reguliavimo  žingsnių numatymas ir jų  koordinavimas. 

Pakartotiniai SUP mokinių tyrimai.  

 

1 klasės val. lapkričio 

mėn. 

9-20 d. 

(Data tikslinama) 

Metodinė taryba Programos „Darni mokykla“ integravimas į bendrojo ugdymo turinį (veiklų planavimas, integravimo 

galimybių paieška, lentelių pildymas). 

Metodinės veiklos ataskaitų už 2020 metus rengimas. 

Iki 15 d.  

 

Iki 27 d.  

Mokinių taryba LIETUVOS moksleivių sąjungos grupių mokymai (organizuoja (LMS)  11-02 ZOOM aplinka 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Darbo grupių sudarymas. 

Pasirinktos srities veiklos rodiklių, jų iliustracijų bei požymių analizavimas; Vertinimo metodų ir šaltinių 

numatymas. 

 

Prevencinės ir kt. 

integruojamos progr. 

Projekto „Darni mokykla“ integravimo į dalykus planavimas.  Iki 15 d.  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Konstitucijos egzaminas.  11 d. nuo 9 iki 13 val.  

Sporto renginiai   



VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

„Mokinių tėvų susirinkimų vadovas priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų, interneto, žaidimų ir 

lošimų prevencijai įgyvendinti“. Mokymų tikslas–supažindinti mokyklos bendruomenę su 

priklausomybėmis, jų prigimtimi, požymiais, atpažinimo galimybėmis.   

 (NUOTOLINIU BŪDU, bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai) 

12 d. 14 val.  

Projektai, tyrimai  Projektas LL3.Savaitės, skirtos mokinių asmeninio tobulėjimo planavimui. (pagalba mokiniams atliekant 

savianalizę, pildant ATR lapą, formuluojant mokymosi tikslus ir uždavinius.  

 

Projektas LL3. Klasių vadovų metodinė grupė.  

Klasių vadovai analizuoja mokinių užpildytus ATR  lapus ir supažindina  dalykų mokytojus, švietimo 

pagalbos specialistus su klasės mokinių tobulinimui pasirinktomis sritimis. 

 

Bandomasis elektroninis 5-ų klasių mokinių skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo dalykų testavimas.  

  

9-20 d. 

 

  

23/27 d.   

 

 

 

10-12 d. (daugiau 

patikslintos informacijos 

bus el. dienyne TAMO) 

Parodos  Popamokinio užimtumo stovyklos mokinių darbų ekspozicija, projekto metu sukurto filmuko 

demonstravimas mokyklos fb paskyroje. 

 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Susitikimai su 6,7,8-ų klasių mokiniais ir jų tėvais nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Mokinių tėvų 

supažindinimas su ATR, trišalių susitikimų klausimynais. 

 

 

  

2020-11-16/20 

(pagal klasių vadovų ir 

mokinių tėvų, įtėvių, 

globėjų susitarimą) 

  

 


