
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2020–2021 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Dalykų mokytojai išveda I pusmečio įvertinimus.  

Direkcijos posėdis  „5-8 klasių mokinių pažangumo ir lankomumo mokantis nuotoliniu būdu apžvalga. 

„Signalinis“ pusmetis“. Klausimai:  

1) Klasių pažangumo ir lankomumo situacija (kokia pagalba teikta mokiniams, vengiantiems atlikti 

užduotis, nesijungiantiems į sinchroniniu laiku vykstančias pamokas, iškilus kt. problemoms, 

psichologinės, socialinės, specialiosios pagalbos teikimas mokiniams mokantis nuotoliniu būdu). 

(Klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai). 

2) Kaip klasių vadovams sekėsi supažindinti dalykų mokytojus su mokinių  tobulėjimui pasirinktų  

sričių pasirinkimais (ATR) (klasių vadovai). 

3) Klasių vadovų supažindinimas su klausimynu trišaliams susitikimams, susitarimai dėl trišalių 

susitikimų organizavimo (R. Suchockienė). 

(dalyvauja  administracija, visi klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai) 

 

Klasių veiklų fiksavimo el. dienyne analizė. 

Integruotų pamokų pildymo el. dienyne analizė.  

29 d. 15 val. 

14 d. 14.00 val.  

(nuotoliniu būdu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29 d. 

VGK veikla 2020 metų VGK plano įgyvendinimo analizė, veiklos planavimas 2021 m. I pusmečiui (dirba VGK 

nariai nuotoliniu būdu). 

Google doc. formate 

iki 19 d.  

Metodinė taryba Metodinių grupių pirmininkų rinkimas. 

Metodinės tarybos susirinkimas. 

Metodinės veiklos planų 2021 m. rengimas, aptarimas, pristatymas. 

iki 14 d. 

15 d.  

iki 29 d. 

Mokinių taryba Mokinių tarybos posėdis ZOOM aplinkoje „Mokinių savivaldos įsitraukimas į „Darni mokykla“ 

programos veiklas“. 

18 d., 15 val. 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas. Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas. 

 

 

Sausio – kovo mėn. 

G. Gudonienė 



Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Progimnazijos švietimo pagalbos specialistų organizuojamos klasių valandėlės.  Pagal susitarimą su 

klasių vadovais 

Edukaciniai renginiai, 

konkursai, olimpiados 

ir  kt. veiklos 

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus edukacija  „Archaika“ (lietuvių liaudies menas) 7-8 

klasių mokiniams (integruota dailės, istorijos pamoka). 

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus edukacija  „M.K. Čiurlionio kūrybinis kelias“ 5-8 klasių 

mokiniams (integruota dailės, muzikos, istorijos pamoka). 

 

 

 

Dalyvavimas Neformaliojo švietimo centro 2021 m. sausio mėnesio   olimpiadose ir konkursuose. 

 

 

7A klasė dalyvaus Jūrų muziejaus edukacijoje zoom aplinkoje  „Vėjų uostas“. 

 

Prisijunkime prie sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dienos iniciatyvos – uždegti 10 minučių žvakutes prie 

langų.   Paskatinkime kolegas - mokytojus, mokinius, draugus ir pažįstamus prisijungti prie iniciatyvos. 

Jeigu pamokos vyks nuotoliniu būdu – priminkite uždegti žvakutes 8.00 val. ryto namuose, patys uždekite 

žvakutes namuose ar darbo vietose.  

13 d. 9.00 val. 

 

14 d. 9.00 val. 

(Nuorodos bus 

atsiųstos mokiniams 

per TAMO) 

 

Pagal  Neformaliojo 

švietimo centro planą 

 

13 d. 14.00 val. 

 

13 d. 8.00 val. 

Sporto renginiai   

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Mokytojų savišvieta  

Projektai, tyrimai Širvintų r. savivaldybės kūrybinės komandos 11-as konsultacinis renginys (dalyvauja progimnazijos 

projekto kūrybinė komanda) (nuotoliniu būdu). 

LL3 progimnazijos kūrybinės komandos darbinis susirinkimas (nuotoliniu būdu). 

Nuotoliniai  programos „Darni mokykla“ mokymai. Progimnazijos Darnios komandos veiklų 

pristatymas mokymuose (8 d., pristatymą rengia G. Gudonienė). 

5 d. 9.00 – 12.15 val. 

 

12 d. 14.00 val.  

7-8 d. 12-16 val. 

  
Parodos  7B klasės mokinių foto koliažas „Kūčių vakaro akimirkos“ (kl. vadovė R. Blusevičienė) 

5-ų klasių mokinių kalėdinių žaislų iš antrinių žaliavų virtuali paroda (gamtos ir žmogaus mokytoja N. 

Dačkienė) 

6-ų klasių mokinių technologijų darbų virtuali paroda „Kalėdų angelas“ (technologijų  mokytoja D. 

Erslavienė) 

Progimnazijos fb 

paskyroje 



5-6-ų klasių mokinių kalėdinių atvirukų ir piešinių „Mano svajonių kalėdos“ virtuali paroda (dailės 

mokytoja R. Suchockienė, lietuvių k. mokytoja E. Guščienė, dorinio ugdymo mokytoja R. 

Blusevičienė). 

Filmukus kūrė technologijų mokytojas K. Misiūnas. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Dalyvavimas Neformaliojo švietimo centro 2021 m. sausio mėnesio  renginiuose.  

Dalyvavimas rajono Metodinės tarybos veikloje (atstovauja R. Suchockienė) 

4 d. 13.00 val.  

 


