
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2020–2021 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

 

Mokytojų tarybos posėdis. Klausimai:  

1) I pusmečio klasių pažangumo ir lankomumo analizė  (teikia D. Balandytė). 

2) Mokinių, nuotoliniu būdu besimokančių iš mokyklos, pažangumo, lankomumo apžvalga (teikia 

klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai). 

3) Mokinių, nuotoliniu būdu besimokančių iš mokyklos, sąrašo tikslinimas (Ugdymo proceso, 

mokinių maitinimo, vežiojimo, esant ypatingoms aplinkybėms, organizavimo grupė) . 

4) 5-ų klasių mokinių NMPP rezultatų apibendrinimas (teikia R. Suchockienė).  

 

Renginių organizavimo darbo grupės susirinkimas. 

 

  

 

4 d. 14.30 val.  

(nuotoliniu būdu) 

 

 

 

 

 

 

1 d. 15.00 val.  

(nuotoliniu būdu) 

 

 

VGK veikla  Švietimo pagalbos specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės organizuojamos klasių 

valandėlės (nuotoliniu būdu). 

Pagal susitarimą su 

klasių vadovais 

Metodinė taryba Veiklos planavimas. 

Įvairių mokomųjų dalykų skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, tobulinimas, taikymas. 

Iki 5 d. 

Iki 28 d. 

Mokinių taryba 
  

MVKĮG (vidaus 

auditas) 

 Sukurti iliustracijas pasirinktiems raktiniams žodžiams, numatyti  vertinimo šaltinius. 

MVKĮG susirinkimas 

 

Iki  16 d.  

15 d.  

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Progimnazijos švietimo pagalbos specialistų organizuojamos klasių valandėlės. 

 

7B klasės dalyvavimas NŠC projekte „Sveikata visus metus 2021 m.“ (mokytojos M. Gaidakauskienė, R. 

Blusevičienė). 

Pagal susitarimą su 

klasių vadovais 



 

Edukaciniai renginiai, 

konkursai, olimpiados 

ir  kt. veiklos 

 

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

 

6-8 klasių mokiniai, užregistruoti į ADVENTUR Geografijos žinių konkursą "Pažink Lietuvą ir 

pasaulį",(dalyvauti ketina 9 mokiniai). 

 

7B klasė dalyvauja žvakių liejimo edukacijoje, skirtooje Grabnyčių dienai paminėti (vasario 2 d.). 

Integruota su etnokultūra. Edukaciją veda bitininkas Viktoras Zujus. 

  Dalyvavimas zoniniame etninės kultūros olimpiados ture (kuruoja mokytojos G. Gudonienė,  

I. Gatelienė). 

Vasario 16 d. minėjimas (renginys nuotoliniu būdu). 

 

 

Pagal  Neformaliojo 

švietimo centro planą 

 

3 d. 

 

4 d. 

 

 

25 d.  

 

12 d.  

Sporto renginiai   

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

 Planuojami virtualūs mokymai mokytojams „Pedagogas .lt“ platformoje.  

 

 

 

Mokymai, seminarai nuotoliniu būdu, kuriuose  dalyvaus užsiregistravę progimnazijos mokytojai:  

• "Patyčių internete prevencija" (E-mokymosi.lt), 

• Seminaras „Sintaksės mokymo mokykloje principai ir metodai”. 

  

 

 

 

 

 

02-04 

8 d. 14.00 val.  

Projektai, tyrimai Širvintų r. savivaldybės kūrybinės komandos 13-as konsultacinis renginys (dalyvauja  R. Suchockienė, 

 S. Davidavičienė) (nuotoliniu būdu). 

Projekto „Darni mokykla“ integravimas į ugdymo turinį. Perkusinių muzikos instrumentų paroda. 

 Diena ir laikas 

derinami 

 

 

Parodos  Perkusinių muzikos instrumentų paroda (6-ų klasių mokinių kūrybiniai darbai“).  

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Dalyvavimas Neformaliojo švietimo centro 2021 m. vasario mėnesio  renginiuose.  

Dalyvavimas Širvintų rajono KC Užgavėnių personažų parodoje.  

 

16 d.  


