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Mokytojų tarybos, direkcijos 

posėdžiai, kt. veiklos 

Klasių vadovų pasitarimas dėl „Pilietiškumo dienos“ organizavimo.  8 d. po trijų 

pamokų mokytojų 

kambaryje 

VGK veikla Klasių valandėlės 6-tų klasių mokiniams ,,Mano šeima – mano tvirtovė“ (socialinė pedagogė 

 R. Gasparavičienė). 

(suderinus su 

klasių vadovais) 

Metodinė taryba Pagal metodinių grupių planus. 

Medžiagos kaupimas Edukacinės patirties bankui. 

Iki kovo 1 d. 

Mokinių taryba Mokinių tarybos organizuojamas sveikinimų koncertas bendruomenei. 14 d. 

KMVIG (vidaus auditas) Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų suformulavimas. Vasario mėn. 

Prevencinės, integruojamos 

progr. 

  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

Ugdymosi ne pamokų forma diena „Pilietiškumo diena“. 

Tarptautinė gimtosios kalbos diena. „Raštingiausio atžalyniečio konkursas. 

Sveikatos priežiūros specialistės L. Razmienės paskaitos 5-8 klasių moksleiviams  tema „Kaip nesusirgti 

gripu". 

 Pamokėlė pradinukams ir  priešmokyklinukams Zibalų pagrindinio ugdymo skyriuje „Burnos ir dantukų 

priežiūra". 

Paskaitų ciklas 7-tų klasių mokiniams „Mokymasis – mano asmeninis reikalas“ (lektorė – Širvintų rajono 

PPT psichologė Olga Gerviatovič). 

Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“, skirta Vietovardžių metams paminėti. Dalyvauja 5-6 klasių mokiniai  

(mok. R. Zibalas). 

8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (5–8 kl.). 

15 d. 

(suderinus su 

klasių vadovais) 

(suderinus su 

mokytoja J. 

Stankevičiene) 

15 d. 

 

15 d. 8.55 val.  

 

26 d. 8.00 val. 

Sporto renginiai „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“: 

5 klasės 

6 klasės 

 

Pirma savaitė 

Antra savaitė 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai www. pedagogas.lt  



VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Projektai, tyrimai, apklausos Dalyvavimas projekto „Lyderių laikas“ kūrybinės grupės susitikime.  

Projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys. 

Progimnazijos 9 pedagogų išvyka į projekto „Išmok jaustis gerai“ renginį, skirtą fizinei ir psichinei pedagogų 

sveikatai puoselėti. Renginys vyks Neformaliojo vaikų švietimo centre Vilniuje. 

18 d. 11.30 val. 

22 d. 10.00 val. 

22 d. 

Parodos  Trispalvio Lietuvos žemėlapio kūrimas mokyklos teritorijoje (ant pažymėto Lietuvos kontūro). 

Stendas „Antibiotikai. Nauda ir žala sveikatai"(visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Razmienė).  

Informacinės žinutės/lankstinukai tėvams apie dantų silantavimo prevencinę programą (visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė L. Razmienė). 

01-15 d. 

Iki 22 d. 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“. Psichologės Romualdos Civilkienės užsiėmimai 

mokiniams ir tikslinėms bendruomenės grupėms. 

Spektaklis  „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“. Svečiuose Širvintų rajono savivaldybės kultūros 

centro Anciūnų filialo mėgėjų teatras (spektaklį žiūrėti kviečiami 7-8 klasių mokiniai). 

04, 14 ir 27 d. 

 

15 d. 12 val.  

SVARBU!!! 

Primename, kad, pailginus  m. m., II trimestras  baigiasi  03-15. 

Mokinių žiemos atostogos  -  2019 m. vasario 18 d. - vasario 22 d. 


