
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2019–2020 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio šventės organizavimo darbo grupės ir direkcijos 

pasitarimas. 

5A  klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas. 

13 d. 14 val. 

 

27 d.  14 val. 

VGK veikla Pagal VGK planą.  

Metodinė taryba Planų aptarimas, tikslinimas ir tvirtinimas.  

Mokytojų triadų (trijulių), dirbančių 5A arba kitoje klasėje, suformavimas ir lankymasis šios (5A) arba 

kitų klasių pamokose, pamokų refleksija.  Pamokų stebėjimo lapų pildymas ir pamokos aptarimas. 

Iki 7 d. 

 

Nuo 3 d. iki 29 d. 

Mokinių taryba Mokinių tarybos organizuojamas sveikinimų-pageidavimų koncertas progimnazijos bendruomenei. 

Diskoteka 

14 d. 

14 d. 16-19 val. 

Mokyklos taryba Naujai išrinktos Mokyklos tarybos susirinkimas. 05 d. 17.30 val. 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Šaltinių ir dokumentų nagrinėjimas, iliustracijų koregavimas.  

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Kultūros paso renginys, skirtas Vasario 16-osios minėjimui, poetinis spektaklis „Beauštanti“ (Maironio 

poezijos motyvais):  

3 pamoka – 7-8 klasių mokiniams; 

5 pamoka – 5-6 klasių mokiniams.  

Mokinių tarybos organizuojamas sveikinimų-pageidavimų koncertas progimnazijos bendruomenei. 

Trispalvių apyrankių rišimo akcija (progimnazijos fojė). 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena. „Raštingiausio atžalyniečio“ konkursas. 

14 d. 

 

 

14 d.  

14 d. (per pertraukas) 

14 d. (per pertraukas) 

26 d.  

Sporto renginiai „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 5 klasės. 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 6 klasės. 

I savaitė 

II savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Seminaras LL3 mokyklos kūrybinei komandai. 

 

04 d. 12.00 val. Meno 

mokykloje; 

 



Seminaras  progimnazijos mokytojams „Tėvų valdžios ribos švietimo procese: tinkamo ir netinkamo 

naudojimosi tėvų valdžia atvejai“ (8 ak. val., lektorė Daiva Bereikienė). 

18 d. nuo  

9.00 val. iki 15.30 val. 

progimnazijos aktų salėje. 

Projektai, tyrimai Pagal projekto „lyderių laikas 3“ planą.  

Parodos  Mokinių dailės kūrybinių darbų paroda, skirta Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Žygimanto Augusto ir Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Barboros Radvilaitės 500-

osioms gimimo metinėms. 

Nuo 02-24 d. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Projektas „Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimas“.  LEAN metodo diegimo mokymai darbo grupės nariams.  

 

2020-02-05 (trečiadienis) 

14.00-17.00 

2020-02-12 (trečiadienis) 

14.00-17.00 

2020-02-19 (trečiadienis) 

14.00-17.00 

2020-02-26 (trečiadienis) 

14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


