
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2020–2021 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Neformaliojo švietimo programų veiklų fiksavimo el. dienyne analizė.  Iki 04-09 

 

VGK veikla Mokinių, nuotoliniu būdu besimokančių iš mokyklos, pažangos aptarimas ir sąrašo tikslinimas. Kiekvienos savaitės  

ketvirtadienis 

Metodinė taryba Progimnazijos ir Širvintų L. Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos metodinių grupių susitikimai.   

Edukacinės patirties banko pildymas. Skaitmeninių mokymo priemonių svetainių sąrašų parengimas. 

Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas (skaitmeninių platformų ir įrankių 

įvaldymas, ilgalaikių planų priedo „Naudingos interneto nuorodos“ pildymas). 

6-8 d.  

Iki 30 d. 

Mokinių taryba Mokinių tarybos susirinkimas, einamieji klausimai, dalyvavimas savanorystės veiklose. Zoom aplinkoje. 04-19, 14.30 val. 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas.  

Vertinimo srities raktinius žodžius pagrindžiančių duomenų analizė. 

Iki gegužės 1 d. 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Pagal klasių vadovų ir dalykų mokytojų planus. 

(Rekomenduojame per klasių valandėles pasižiūrėti filmuką „Skriaudėjo šokis“ („Bullydance“), 

NationalFilmBoardofCanada , UNICEF) 

 

Patyčių prevencijos pamoka 7D klasei su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų 

rajono policijos komisariato tyrėja Ginta Čepiene.  

 

 

 

 

7d. 9.00  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

„Kultūros paso“ renginiai klasėms:  

„Gotikinis nuotykis – architektūrinė edukacija“ (integracija su istorija, nuotolinė paslauga). Dalyvauja 8B 

klasė. 

 

Septyni 5-ų  klasių mokiniai dalyvauja respublikiniame švietimo įstaigų kūrybiniame projekte „Mūsų žemė 

– tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“ (mokytoja N. Dačkienė). 

„Kultūros paso“ literatūrinė edukacija „Mitinių būtybių slėptuvės“ 5A klasei 

„Kultūros paso“ renginys - dailės pamoka „Spalvos, spalvos, spalvos“ 6B klasei 

„Kultūros paso“ renginys- dailės pamoka „Spalvos, spalvos, spalvos“ 6A klasei  

 

04-02, 9.00-9.45 

 

 

Pagal projekto planą 

 

04-13, 11.00 

04-19,8.00 

04-21, 12.00  



VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

„Kultūros paso“ renginys- dailės pamoka „Spalvos, spalvos, spalvos“ 6C klasei 

 

„Atliekų kultūros egzaminas“  

Nacionalinė geografijos olimpiada 7-8 kl.  

Aplinkosaugos protmūšis „Žalioji odisėja. Jaunučiai'21“ 6-7 kl. 

04-22, 8.00 

 

04-29 

04-20-22 

04-29 

Sporto renginiai   

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Pedagogas.lt. Dalyvavimas ilgalaikiuose mokymuose „Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams“ 

(40 val.) 

Mokymai pagal ilgalaikę programą ,,Sauga organizuojant vaikų turizmo renginius, renginių pravedimo 

tvarka ir pedagogų gebėjimų formavimas rengiant vaikų saugos dokumentus“. Dalyvauja pedagogai (pagal 

vardinį sąrašą). 

 

 

 

04-12/16, 15.00 val. 

Projektai, tyrimai Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ renginys. Atnaujinamo ugdymo turinio 

įgyvendinimo koordinavimas (dalyvauja pavaduotoja ugdymui R. Suchockienė). 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „SVEIKATA VISUS METUS 2021“ dalyvauja 7B 

kl. 

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės komandos konsultacinis renginys (atstovauja R. Suchockienė, S. 

Davidavičienė).  

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės komandos konsultacinis renginys (atstovauja R. Suchockienė, S. 

Davidavičienė). 

Projekto „Lyderių laikas 3“ nuotolinė stažuotė Panevėžio Vyturio ir J. Miltinio gimnazijose (dalyvauja R. 

Suchockienė). 

04-14, 15.00-17.00 

 

 Pagal projekto planą 

 

04-01, 14.00 val.  

 

04-09, 9.00 val. 

 

04-16   

Parodos  Virtuali 6-ų klasių mokinių piešinių, karpinių, kompiuterinės grafikos darbų paroda „Velykinis margutis 

kitaip“  (mokytojai R. Suchockienė, K. Misiūnas). 

5-8 klasių mokinių darbų virtuali paroda „Verbų sekmadienis. Mano verba“ (integruotų dorinio ugdymo, 

dailės, technologijų pamokų rezultatas). 

Nuo 1 d. 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Du 8A ir du 6B klasių mokiniai dalyvauja respublikiniame švietimo įstaigų kūrybiniame projekte „Mūsų 

žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“  (mokytojos M. Gaidakauskienė ir N. Dačkienė). 

Projekto iniciatorius –  Širvintų r. Gelvonų gimnazija. 

Pagal projekto planą 

 

 

https://www.pedagogas.lt/mokymas/praktiniai-nuotolinio-ugdymo-metodai-mokytojams-40-val-211000946-2644.html
https://www.pedagogas.lt/mokymas/praktiniai-nuotolinio-ugdymo-metodai-mokytojams-40-val-211000946-2644.html

