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Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, kt. 

veiklos 

Trimestrai išvedami iki birželio 14 d. (imtinai), tačiau el dienyne veiklas pildome iki birželio 21 d.  

 Mokytojų tarybos posėdis (I dalis). DARBOTVARKĖ:  

Metinio  trimestro pažangumo ir lankomumo  analizė. 

Mokytojų parengtų užduočių pagal tris pasiekimų lygius paroda. 

MVKĮ rekomendacijų progimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.  

Apibendrinta informacija apie mokinių užimtumą neformaliojo švietimo programose. 

Mokytojų tarybos išvažiuojamasis posėdis (II dalis). 

   

Mokinių pozityvaus komunikavimo kompetencijų ugdymas per  ugdymo dienas ne pamokų forma. Ugdymo dienų 

organizavimo  apžvalga. 

Nacionalinio 2, 4, 6, 8-ų klasių mokinių  pasiekimų patikrinimo  rezultatų aptarimas ir analizė metodinėse grupėse. 

 

Sveikatingumo dienos organizavimo darbo grupės susirinkimas (Darbo grupės nariai: T. Labanauskas, N. 

Pakalnis, A.Čatrauskaitė, D. Urbanavičienė, I. Rutkauskienė, R. Gasparavičienė, R. Suchockienė). 

  

Atsiskaitymas už baigiamuosius darbus.   

 

18 d. 14 val.  

 

 

 

 

20 d. 16 val.  

 

21 d. 

 

Iki 21 d.  

 

5 d. po trijų 

pamokų mokytojų 

kambaryje 

Iki 21 d. 

VGK veikla VGK narių budėjimas progimnazijos teritorijoje.   

Metodinė taryba Dalykų mokytojų parengtų užduočių pagal tris pasiekimų lygius aplankų paroda aktų salėje. 
 

18 d. 14 val. 

Mokinių taryba   

MVIG (vidaus auditas) Rekomendacijų progimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.  
 

18 d. 14 val.  

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Pilietiškumo ugdymas 

Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną - 11:59 Lietuvoje skelbiama VISUOTINĖ TYLOS M1NUTĖ. Visa 

Lietuva sustos tam, kad pagerbtume tautiečius nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų. 

14 d. 11.59 val.  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

 Lietuvių kalbos ir literatūros diena. 

 Mokyklą tvarkome, remontuojame patys“ (socialinė veikla). 

 Sveikatingumo diena- turistinės trasos. 

 Mokslo metų uždarymo šventė „Valio!!! Atostogos!“ 5-8 kl  

 Ugdymosi diena ne pamokų forma – viena ugdymo diena m. m. pabaigoje klasių pažintinei, kultūrinei, 

meninei, kūrybinei arba prevencinei veiklai kitose edukacinėse aplinkose (ne mokykloje). 

17 d. 

18 d. 

19 d. 

20 d. 

21 d. 

 

https://www.facebook.com/events/444610136300670/


VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

 8-ų klasių mokinių išleistuvės. 

 Kultūros paso renginys „Su vario dūdom per pasaulį“. Tai kultūros ir meno renginys, papildytas 

kultūrine edukacija. Užsiėmimo trukmė 45 minutės. Veiklos tikslas – vaikus supažindinti su pasaulio 

šalimis bei muzika, variniais pučiamaisiais instrumentais ir jų muzika. Koncertas vyks žaidimo forma. 

Programoje varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis atliks Brazilijos, Kinijos, Egipto, Italijos, Rusijos, 

Pietų Afrikos, Meksikos, Karibų, Naujosios Zelandijos bei Ispanijos muziką.   

 Zibalų skyriaus mokinių edukacinė išvyka į Uteną. 

 

20 d. 13.00 val. 

20 d. 9 val.- 5-6 

klasėms 

10 val.- 7-8 

klasėms 

5 d.  

Sporto renginiai Orientacinio sporto treniruotė Kernavėje.  17 d.  

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

www. pedagogas.lt  

Projektai, tyrimai, 

apklausos 
Dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“. 

17 d. 10.00 

Parodos  5-6 klasių mokinių piešimo ant vandens technikos „Ebru“ kompozicijų paroda. Iki 21 d. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Mokyklos tarybos susirinkimas. Darbotvarkėje:  Dėl baigiamojo mokslo metų renginio „Valio! Pagaliau 

atostogos!“ nominacijų skyrimo, UP projekto svarstymas, Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, Darbo 

tvarkos taisyklių papildymai.  

Kinobusas: 

I SRAUTAS 

5-6 kl. 

II SRAUTAS 

7-8 kl. 

6B ir 6C klasių mokinių piešinių paroda Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje „Vietovardžiai pasakoja 

protėvių legendas“. 

Būsimų 5-ų klasių vadovų ir administracijos dalyvavimas šventėje „Lik, sveika, pradine mokykla!“ (Kultūros 

centre). 

Matematikos mokytojų ir mokinių išvyka į Vilniaus Šv. Kristoforo progimnaziją. 

4 d. 18.00 val. 

 

 

03 d. 

I SRAUTAS 

9.00-11.00 

II SRAUTAS 

11.00-13.00 

Nuo 1 d.  

 

13 d. 18 val. 

 

10 d. 

 

 

 

 


