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VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Mokytojų tarybos, direkcijos 

posėdžiai, kt. veiklos 

 Metodinės tarybos ir direkcijos pasitarimas dėl ugdymosi dienos ne pamokų forma „Savivaldos dienos“ 

organizavimo. 

 

Išplėstinis direkcijos posėdis (dalyvauja  mokiniai, nesilaikantys „Uniformų dėvėjimo tvarkos“).  

Klasių veiklų pildymo priežiūra el. dienyne TAMO. 

 30 d. po trijų 

pamokų mokytojų 

kambaryje. 

9 d.   

1 -19 d. 

VGK veikla  Anoniminės vaikų apklausos patyčių lygiui nustatyti inicijavimas per IQESonline Lt sistemą. Iki 30 d.   

Metodinė taryba Išvyka į teatrą.  

Užduočių skirtingiems mokinių pasiekimų lygiams rengimas (kiekvienas mokytojas pasirenka vieną savo 

dalyko temą ir paruošia po 1 užduotį kiekvienam mokinių pasiekimų lygiui (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis).  

11 d. 17 val. 

Balandžio mėnuo 

Mokinių taryba Uniformų dėvėjimo tvarkos priežiūra.  

KMVIG (vidaus auditas) Pasirinktus raktinius žodžius iliustruojančių šaltinių analizė. 
 

 

Prevencinės, integruojamos 

progr. 

Pagal klasių vadovų ir mokytojų ilgalaikius planus.  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

Mokytojų išvyka į „Keistuolių teatro„ spektaklį „Mašininkai“ (spektaklio pradžia – 19.00 val.). 

Sferinis kinas. Integruota biologijos pamoka „NANOCAM – KELIONĖ Į BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ”.  

Grupės dydis – 25-27 mokiniai (už integruotą pamoką sumokės mokykla iš kultūrinei-pažintinei veiklai 

skirtų lėšų).  

Švaros savaitė ir „Sveikuolių tako“ įrengimo darbai (socialinė veikla) 

 

Dalyvavimas socialiniame projekte „Sodinam“ (dalyvauja 8B). 

Dalyvavimas „Meninio skaitymo konkurso“ šalies etape. 

Dalyvavimas 30-ojoje Lietuvos mokinių informacinių technologijų olimpiadoje.  

Dalyvavimas nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse. 

11 d.  17 val. 

29 d. (laiką 

patikslinsime 

vėliau) 

Prasideda nuo 29 

d. 

18 d.  

Data tikslinama 

03-29/04-01 

06 d.  

Sporto renginiai     



VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai www. pedagogas.lt 

Dalyvavimas Lietuvos švietimo vadovų forume Kėdainiuose. 

 

 

15 d.  

Projektai, tyrimai, apklausos IEA TIMSS 2019 testavimas. Testavimą mokyklose vykdys įmonės MB „Pagauk“ arba Nacionalinio 

egzaminų centro atstovai. Atrinktos dalyvauti 8A ir 8C klasės. 

 

 

 

 

Dalyvavimas projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės grupės darbe. 

Pasiruošimas NMPP: mokinių sąrašų tikslinimas KELTO sistemoje, vykdymo organizavimo darbai. 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMAS. (2, 4, 6 klasių mokinių NMPP 

tvarkaraštis pateiktas  atskirame dokumente).  

 TIMSS klausimynų pildymas (pildo 8A ir 8C klasių matematikos ir gamtos mokslų mokytojai, 

administracija).  

4 d.  Nuo 9.00 val. 

iki 11.30 val. bus 

testuojama 8C,  

o nuo 12.00 iki 

14.30 - 8A klasė. 

 

26 d. 9.00 val. 

1-5 d.   

 

Nuo 04-15 d.  

 

Iki 12 d.  

Parodos  Mokinių kurtų medžio reljefų paroda Menų kiemelyje. 

Krašto praeitį menančių nuotraukų paroda (koridoriuje prie mokytojų kambario). 

Nuo 8 d. 

Nuo 8 d. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

 IEA TIMSS 2019 testavimas.   

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“. 

Psichologės Romualdos Civilkienės ir užsiėmimai mokiniams ir tikslinėms bendruomenės grupėms. 

Psichologės Arianos Karpovičiūtės užsiėmimai mokiniams ir tikslinėms bendruomenės grupėms. 

 

 

 TĖVŲ DIENA 5-8 klasių mokinių tėvams, globėjams. 

4 d.  

 

11 d. nuo 8.55 val.  

8 d. ir 29 d.  nuo 

8.00 val. 

 

17 d.  

DĖMESIO!!! Mokinių pavasario atostogos nuo balandžio 23 iki balandžio 26 d.   


