
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2018–2019 M. M. 

VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Mokytojų tarybos, direkcijos 

posėdžiai, kt. veiklos 

Pedagoginio krūvio paskirstymas, atliktų darbų bendruomenei aptarimas.  

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo apžvalga. Elektroninio dienyno pildymo analizė. 

Pakartotinė klasių veiklų pildymo priežiūra el. dienyne TAMO. 

 

5 netradicinio ugdymo dienų m. m. pabaigoje organizavimo darbo grupės ir direkcijos pasitarimas. 

27 d.  

 

27-31 d. 

2-8 d. 

 

22 d. 

VGK veikla VGK posėdis „Anoniminės vaikų apklausos patyčių lygiui nustatyti rezultatų analizė“. 27 d.  

Metodinė taryba Užduočių pagal mokinių pasiekimų lygius parengimas.   Visas mėnuo 

Mokinių taryba   

KMVIG (vidaus auditas) Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas.  Rekomendacijų dėl įsivertinimo duomenų 

panaudojimo bendruomenės sprendimams ir įsipareigojimams veiklos tobulinimui pateikimas.  

Mokyklos taryba analizuoja veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos 

tobulinimo (Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika, ŠMM ministro 2016-03-29 įsak. Nr. V-267, 26 punktas). 

 

 

 

Data derinama 

Prevencinės, integruojamos 

progr. 

  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

Ugdymosi diena ne pamokų forma „Savivaldos diena“. 

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

Kaišiadorių Visuomenės sveikatos biuro organizuojamas piešimo ant vandens EBRU užsiėmimai 

mokiniams: 

1 pamoka – 5B 

2 pamoka – 6A 

3 pamoka – 6B 

4  pamoka– 5D 

5 pamoka– 5C 

6 pamoka– 5A 

Data derinama 

2-10 d.  

28 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

 „Kultūros paso“ renginys - spektaklis skaitymo strategijų taikymui „Kalvio pasaka“ (pradinėms ir 5 

klasėms). Renginys finansuojamas Kultūros paso lėšomis, todėl reikės tikslaus dalyvavusių mokinių sąrašo. 

 

Dalyvavimas respublikinėje 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje Šiauliuose. 

21 d. 9.00 val. 

 

 

3 d.  

Sporto renginiai Keturkovė 7 kl.    1 sav. 

Lengvosios atletikos rungtys   7-8 kl.   2-3 sav.  

Dalyvavimas respublikinėse varžybose 

Pirma savaitė 

Antra-trečia 

savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai www. pedagogas.lt  

Projektai, tyrimai, apklausos NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMAS.  

2 klasė RAŠYMAS (2 DALIS) 

4 klasės PASAULIO PAŽINIMAS  

BANDOMOJO ELEKTRONINIO NACIONALINIO 8 KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO 

VYKDYMAS 

Gegužės 7 d. 9.00 val. – 8A; 12.00 val. – 8B; 

Gegužės 9 d. srautai bus paskelbti vėliau. 

8-os klasės Klausimynų pildymas elektroninėje aplinkoje  

 

 

3 d.  

3 d. 

 

7 ir 9 d.  

 

 

14-16 d. nuo 9.00 

iki 16.45 val.  

Parodos  2 fotografijų parodos II a. koridoriuje (prie IT kabinetų). 

8-ų klasių mokinių kurtų medžio reljefų paroda „K. Donelaičio „Metų“ interpretacijos“. 

 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Projekto „Išmok jaustis gerai“ mokymai mokytojams. Tema  – komandos formavimas ir bendradarbiavimas. 

 Dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“. 

Dalyvavimas šventėje „Sėkmės paukštė“ (Kultūros centre). 

Dalyvavimas šventėje „Gimnazijos diena“. 

Jaunųjų gaisrininkų varžytuvės.   

13 d. 13.00 val.  

20 d. 

7 d. 17.30 val.  

2 d. 12.00 val. 

2 d.  

 

 


