
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2019–2020 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Visų dalykų I trimestro išvedimas iki 29 d. 15 val.  

Direkcijos posėdžiai „Kaip vyksta LEAN sistemos diegimas kiekvienoje darbo vietoje?“. 

iki 29 d. 15 val. 

25-28 dienomis 

VGK veikla Tolerancijos savaitės renginiai.  

Patyčių lygio progimnazijoje tyrimas ir išvadų formulavimas. 

Integruotos dorinio ugdymo pamokos 8 kl. „Nuodėmės kilmė. Ar būtina apsvaigti?“, „Laisvalaikis – ar 

visada puiku?“. 

Pokalbiai su penktų klasių mokiniais „Interneto privalumai ir pavojai“. 

Mokinių krūvių tyrimas per „IQES online“ sistemą, reguliavimo žingsnių numatymas ir jų koordinavimas.  

11/15 d. 

11/15 d. 

Pagal dorinio ugdymo  

ilgalaikius planus 

 

18-22 d. 

Metodinė taryba Projekto LL3 diskusijos metodinėse grupėse „Kodėl neveikia mokinių asmeninės pažangos matavimo 

instrumentai? Ką turime padaryti, dėl ko susitarti, kad jie veiktų?“ (Bus parengti ir išdalinti klausimynai-

gairės, metodinių grupių pirmininkai surenka ir apibendrina diskusijų metu gautą informaciją). 

LEAN sistemos diegimas kiekvienoje darbo vietoje: kiekvieno kabineto vadovas nufotografuoja savo darbo 

vietą iki sutvarkymo ir po sutvarkymo-struktūrizavimo, užpildo formą (rasite TAMO žinutės priede) ir 

siunčia į direktorės pavaduotojos el. paštą. 

Ataskaitų už 2019 m. rengimas. 

Visas mėnuo 

 

 

 

 

Iki 29 d. 

Iki 29 d. 

 

Mokinių taryba Minime tarptautinę Tolerancijos dieną ir organizuojame  „Šlepečių dieną mokykloje“ (Kviečiame visus:  

mokinius ir mokytojus, darbuotojus - šią dieną mokykloje mūvėti šlepetes, net ir fotografuotis mūvint jas). 

Originaliausių šlepečių rinkimai. 
 

15 d.  

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Susitarimas-refleksija dėl teminio vertinimo ar problemos tyrimo ir/ar „plačiojo įsivertinimo“. 

Progimnazijos strateginio ir metinio veiklos plano analizė. 

Visas mėnuo 

 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

PPP „Olweus“ programos klasių valandėlės, skirtos 3 taisyklei „Mes stengiamės bendrauti su tais, kurie yra 

atstumti“ (šaltinis – „PPP vadovas mokyklos darbuotojams“, p. 64-65, šie leidiniai yra mokyklos 

bibliotekoje).  

Progimnazijos projekto „Saugios pertraukos“ renginys 7-ų klasių mokiniams (daugiau informacijos pateiks 

socialinė pedagogė R. Gasparavičienė).  

 

 Klasių vadovai 

organizuoja po vieną 

klasės val.  

 

18 d. nuo 8.00 val. 

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Minime tarptautinę Tolerancijos dieną  kartu su Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos ugdytiniais.     

Minime tarptautinę Tolerancijos dieną ir organizuojame  „Šlepečių dieną mokykloje“ (Kviečiame visus:  

mokinius ir mokytojus, darbuotojus - šią dieną mokykloje mūvėti šlepetes, net ir fotografuotis mūvint jas).  

Ugdymosi diena ne pamokų forma – viena ugdymo diena per  trimestrą klasių pažintinei, kultūrinei, meninei, 

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

12 d. nuo 9 val.  

15 d.  

 

Klasės pasirinkta 1 diena 

per kiekvieną trimestrą  



Socialinė veikla – mokyklos erdvių puošimas Kalėdų proga pagal vieningą apipavidalinimo projektą. 

(Projekto autorė – dailės mokytoja J. Jurkevičiūtė). 

Iki 29 d. 

Sporto renginiai Tarpklasinės šeštų klasių mokinių kvadrato varžybos. 

Tarpklasinės penktų klasių mokinių kvadrato varžybos. 

I savaitė 

III savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

  

 

  

 

Projektai, tyrimai ➢ Projekto LL3  rajono kūrybinės komandos mokymai.  

➢ Projekto LL3  darbo grupės ( R. Suchockienė, T. Labanauskas, S. Davidavičienė, R. Blusevičienė) 

susirinkimai.  

 

 

➢ Projektas „LEAN sistemos diegimas“ progimnazijoje. Darbo vietų susitvarkymas ir 

struktūrizavimas. 

➢ Projektas „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Klasių sukauptos archyvinės medžiagos (nuotraukų, 

tekstų, reportažų, tyrimų ir pan.) projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ viešinimo darbai 

įvairiose mokyklos erdvėse ir mokyklos interneto puslapyje (darbo grupė, klasių vadovai). 

➢ Projekto „LEAN sistemos diegimas“ darbo grupės narių mokymai (savivaldybės II a salėje). 

➢ Projekto „LEAN sistemos diegimas“ darbo grupės narių mokymai (savivaldybės II a salėje). 

 

15 d. 9.00 val.  

Kiekvieną trečiadienį po 7 

pamokų mokytojų 

kambaryje 

 

Visas mėnuo 

 

6 val. popamokinės 

veiklos per visą mėnesį. 

 

11-04 d. 14.00-17.00 val.  

11-27 d. 14.00-17.00 val. 

Parodos  Integruotų dailės ir fizikos kūrybinių darbų paroda „Reiškiniai“ (7-8 kl.). Visas mėnuo 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

6-8-ų klasių mokinių-tėvų-mokytojų trišaliai susitikimai. 

 

Psichologės O. Gerviatovič konsultacijos-klasės valandėlės mikroklimato ir konfliktų sprendimo temomis.  

Lapkričio 7 d. 5 pamoka – 5A kl. 

Lapkričio 8 d.  2 pamoka – 5C kl. 

Lapkričio 15 d. 6 pamoka – 5B kl. 

 

Sveikatos, lytinio švietimo ir higienos paskaita 6-ų klasių mergaitėms. 

Klasių fotografavimasis (mokytojų kambaryje yra  lapas su nurodytais laiko intervalais: pasirinkite klasei 

tinkamiausią laiką; taip pat pasiimkite užsakymų lapą).  

 

Progimnazija dalyvauja savivaldybės projekte „Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų 

paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“. LEAN sistemos diegimas kiekvienoje darbo vietoje 

(darbo vietų sutvarkymas, struktūravimas, optimizavimas, vadybinės-organizacinės problemos sprendimas). 

07 d. nuo 16.30 iki 19.30 

val.  

07, 08, 15 d. 

 

 

 

 

08 d. 12 val. aktų salėje 

15 d. klasės pasirinktu 

laiku 

 

Nuolat šiais m. m. 

  

 

 

 


