
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2019–2020 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

2020 metų veiklos planavimas. 

Projektas „Lyderių laikas“. 5A klasėje dirbančių mokytojų susirinkimas (kiekvienas dalykininkas pasiruošia 

pristatyti darbo su šia klase sėkmes ir problemas). 

 

30 d. 14.40 val.  

VGK veikla Veiklos planavimas.  

Metodinė taryba Metodinės tarybos posėdis. Temos: 2019 metų veiklos ataskaita, 2020 metų veiklos planavimo gairės. 3 d. 9.30 val. (4 kabinete) 

Mokinių taryba Veiklos planavimas. 

Diskusija mokinių taryboje „Kokie mokinių asmeninės pažangos būdai ir metodai didintų mokinių 

mokymosi motyvaciją?“   

 

2020-01-20 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas. Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo 

metodų ir šaltinių numatymas,  vertinimo instrumentų rengimas. 

Iki sausio 30 d. 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Mokyklinis meninio skaitymo konkurso etapas. 

Akcija “Atmintis gyva, nes liudija”, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

22 d. 

13 d. 8.00-8.10 val.  

Sporto renginiai Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato pusfinalis. 

Tarpklasinės tinklinio varžybos. Aštuntos klasės. 

11 d. Rokiškis 

IV savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Psichologų, patirtinio ugdymo komandos pedagogų “Whatansu” užsiėmimas mokytojams.  

 

sausio 23 d. 13 val. (šios 

dienos pamokų trukmę 

sutrumpinsime) 

Projektai, tyrimai Projekto „Lyderių laikas“ kūrybinės komandos susirinkimas (S. Davidavičienė, R. Blusevičienė,  

T. Labanauskas, R. Suchockienė). Tema: Mokinių asmeninės pažangos vertinimo instrumentų kūrimas. 

Patyčių lygio nustatymo klausimyno  apibendrinimas (su šio klausimyno rezultatais bus galima susipažinti 

progimnazijos interneto svetainėje). 

Mokyklos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų apklausa naudojant klausimynus „Mokinių apklausa NŠA 2019 

(Mk14)“ ir „Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 (T07)“. www.iqesonline.lt sistemoje. 

Duomenų rinkimas ir apibendrinimas Bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 m. m. (2019 m.) įsivertinimo 

ir pažangos anketai. 

13 d. 14.50 val. (21 

kabinete) 

Iki sausio 27 d.  

 

Iki sausio 15 d. 

 

Iki sausio 16 d.  

 

Parodos    

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Trišaliai susitikimai „Mokinys-tėvai-mokytojas“ 5,6,7,8 klasėms. 
 

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

gerinimas“.  LEAN metodo diegimo mokymai darbo grupės nariams.  

LEAN  projektas mokykloje. „Kaizen“ metodo diegimas. (Darbuotojai orientuojami į palyginus nedidelių 

patobulinimų atlikimą, tačiau siekiama, kad tokius tobulinimo siūlymus teiktų dauguma darbuotojų).  

29 d. nuo 16.00 iki 19.00 

val. 

15 d. 14.00-17.00 val.  

22 d. 14.00-17.00 val. 

6-10 dienomis. 

 


