
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

  KOVO VEIKLOS PROGRAMA 

2019–2020 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

II trimestrą IŠVEDAME IKI KOVO 13 D. 14.00 VAL.  

Mokytojų tarybos posėdis. Klausimai:  

 II trimestro pažangumo ir lankomumo duomenys (teikia D. Klimienė).   

 Mokinių, I  trimestre turėjusių neigiamus įvertinimus, pažangos apžvalga (klasių vadovai).  

 Pamokų lankomumo situacijos apžvalga (teikia R. Gasparavičienė). 

 Projekto LL3 veiklų aptarimas. Asmeninės pažangos vertinimo ir planavimo įrankio „Asmeninio 

tobulėjimo ratas“ pristatymas Mokytojų tarybai. Susitarimų dėl šio įrankio panaudojimo 

formulavimas (teikia projekto LL3 kūrybinė komanda). 

 LEAN projekto įgyvendinimas progimnazijoje (teikia R. Suchockienė). 

 Anoniminės vaikų apklausos patyčių mastui nustatyti „IQES online“ rezultatų  pristatymas 

mokyklos bendruomenei (teikia V. Veikšienė). 

Direkcijos ir 5A klasėje dirbančių mokytojų posėdis „Kaip formuojame mokėjimo mokytis kompetencijas, 

kaip matuojame mokinių asmeninę pažangą įvairių dalykų pamokose? Kaip sekasi stebėti kolegų pamokas ir 

jas aptarti triadose?“ (bus paruošti ir išdalinti klausimynai). 

 

18 d. 14.30 val.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 d. 14.00 val. 

 

 

 

VGK veikla  „Diena be triukšmo“.   

Pokalbiai su aštuntų klasių mokiniais „Alkoholio vartojimo prevencijos istorija“. 

27 d.  

Metodinė taryba Mokytojų triadų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendradarbiavimas ir pamokų lankymas. Pamokų refleksija 

ir patarimai-pasitarimai. 

Nuo 2 iki 17 d. 

Mokinių taryba „Žalioji Olimpiada 2020“.  Žaliosios pamokos 5-6 ir 7-8 klasėms. Veiklų organizavimas ir sklaida. 

 

Kovo 1 – 31 d.d. 

Kovo 20 d. 2p. 5-6 kl. 

3p. 7-8 klasės. 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Šaltinių analizavimas, išvadų ir pasiūlymų progimnazijos veiklai tobulinti rengimas. Visą mėnesį 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

„Asmens higienos įgūdžių svarba apsisaugant nuo virusų ir bakterijų“ (sveikatos priežiūros specialistės 

veikla). 

Visą mėnesį 

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimo renginiai.  

Knygnešio diena. Filmo „Knygnešys“ peržiūra. 

Žemės diena. 

9-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (5-8 klasės). 

 

 5B klasės edukacija–gamtos pamoka ne mokykloje  „Ypatinga gamtos pamoka apie Lietuvos gyvūnus su 

gamtos fotografu Mariumi Čepuliu“ (vyks Vilniuje miesto kultūros taške „Planeta“). 

10 d. 

16 d. 

20 d. 

4 d. 13.00 val. (IT 

kabinetuose) 

12 d.  



 

Sporto renginiai Zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. 

Tarpzoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos. 

Numatomi finalai „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

01 d. 

14 d. 

20 d. 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

LL3 kūrybinės komandos susitikimas (R. Suchockienė, R. Blusevičienė, S. Davidavičienė, T. Labanauskas).   16 d. 14.00 val. 21 

kabinete 

Projektai, tyrimai I-asis „Žaliosios olimpiados 2020” etapas (atsakingi asmenys: G. Gudonienė, M. Gaidakauskienė,  

R. Žygienė, A. Vaitkūnienė). 

 

Visą mėn.  

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. 

Iki kovo 20 d. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

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

gerinimas“.  LEAN metodo diegimo mokymai darbo grupės nariams.  

 

 

 

 

 

Mokymų Vaiko gerovės komisijos nariams II dalis Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo centre. 

 

Praktinio pobūdžio komandiniai mokymai, skirti vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams. 

Organizuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, įgyvendindama Europos Sąjungos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr.  08.4.1-

ESFA-V-405-01-0001).  

13 d. (penktadienis) 14.00-

17.00 val.  
25 d. (trečiadienis) 14.00-

17.00 val.  
31 d. (antradienis) 13.00-

17.00 val.  

 

04 d. 9.00 val.  

 

24 d. 09.30–17.00 val.  

 

 

 

 

 

 

 

 


