
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2019–2020 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, kt. 

veiklos 

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės  grupės projekto „Lauko klasės sukūrimas ir panaudojimas  ugdymo procese“ pristatymas 

ir plėtros aptarimas. 

 Penktokų adaptacijos tyrimo rezultatų pristatymas, 5-ų klasių mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių naudojimo 

mokykloje efektyvumo aptarimas (dalyvauja 5-ų klasių vadovai po 5-ių ir po 6-ių pamokų pagal klasių vadovų tvarkaraščius).   

 

22 d. 14.00 val. 

 

21 d.  

VGK veikla Akcija  psichikos sveikatos dienai „Išmok jaustis gerai“  (knygų skirtukų su praktiškais psichikos sveikatos stiprinimo patarimais 

bei gražiomis žymių žmonių mintimis apie žmogų, jo sielą, apie gyvenimą, apie gėrį gamyba ir dovanojimas mokyklos 

bendruomenės nariams, miesto bibliotekos ir knygyno lankytojams).  

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

7-11 d. 

Metodinė taryba Diskusijos apie mokymo(si) kokybės vertinimą, ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo patirtį organizavimas 

(pasiruošimas konferencijai).  

Užduočių lapų, archyvinių nuotraukų, straipsnių ir kt. medžiagos paieška projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“.   

Išvyka į Jaunimo teatro spektaklį. 
 

Iki 28 d. 

 

Iki mėn. pabaigos 

 

18 d. 17 val. 

Mokinių taryba Mokytojų dienos minėjimas (mokinių tarybos renginys). 

Penktokų krikštynos (mokinių tarybos renginys). 

4 d. 

18 d. 

KMVIG (vidaus auditas) Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas.  

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Akcija  psichikos sveikatos dienai „Išmok jaustis gerai“  (knygų skirtukų su praktiškais psichikos sveikatos stiprinimo patarimais 

bei gražiomis žymių žmonių mintimis apie žmogų, jo sielą, apie gyvenimą, apie gėrį gamyba ir dovanojimas mokyklos 

bendruomenės nariams, miesto bibliotekos ir knygyno lankytojams).   

10-07/11 

 

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

„Kultūros paso“ renginys 5-6 klasių ir Zibalų skyriaus mokiniams Širvintų kultūros centre – „Keistuolių“ teatro spektaklis „Pyp 

Pyp“. 

Konstitucijos egzaminas. 

Mokytojų išvyka į „Jaunimo teatro“ spektaklį „Vestuvės“. 

2 d. 11 val.  

 

3 d. 9.00 val. 

18 d. 17 val. 

Sporto renginiai Tarpklasinės penktų klasių mokinių kvadrato varžybos. IV savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Projekto „Lyderių laikas 3“  kūrybinės komandos konsultacinis renginys. 

Virtualūs seminarai www.pedagogas.lt informacinėje platformoje. 

Konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“. 

10 d. 9.00 val. 

 

29 d. 8.00 val. 

Projektai, tyrimai Projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vizijos išgryninimas, projekto etapų ir veiksmų planavimas. Darbo grupės 

susirinkimas (mokytojų kambaryje). 

Penktokų adaptacijos tyrimas (anketos duomenų apibendrinimą atlieka klasių vadovai). 

15 d. 14.00 val. 

 

Iki 18 d.  

Parodos    

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

5-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas. 

Mokytojų dienos minėjimas Kultūros centre. 

Projektas „Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“. Įvadiniai 

LEAN metodo diegimo mokymai.  

24 d. 

4 d. 17.00 val. 

2 d. 14 val. 

Savivaldybės II a. salė 

 

 

 


