
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

KOVO MĖNESIO VEIKLOS PROGRAMA 

2020–2021 M. M. 

VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Išplėstinis direkcijos pasitarimas (dalyvauja visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai). 

 Klausimai:  

• Mokinių pasiekimai olimpiadose ir konkursuose  2020 m. (teikia „Pažangumo, pasiekimų analizės, 

fiksavimo grupė“)  

• Integruojamų bendrųjų programų (sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai bendrosios programos, 

etninės kultūros, ugdymo karjerai programų) integravimo į ugdymo turinį ir fiksavimo el. dienyne 

analizės išvados (teikia  R. Suchockienė ir šių programų koordinatoriai) 

• Etninės kultūros bendrosios programos koordinavimas – E. Guščienė;   

• Ugdymo karjerai programos vykdymą progimnazijoje koordinuoja ugdymo karjerai konsultantė G. 

Gudonienė.  

• Sveikatos ugdymo, lytiškumo ir rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą 

koordinuoja  gamtos mokslų mokytoja  M. Gaidakauskienė.   

• Švietimo pagalbos specialistų organizuotos prevencinės veiklos, pagalbos mokiniui ir šeimai 

ataskaita (už 2021 m.  tris mėnesius ataskaitą teikia švietimo pagalbos specialistai). 

• Einamieji klausimai. 

 

Progimnazijos interneto svetainės struktūros ir pateikiamos informacijos analizė. 

Integruojamų bendrųjų programų (sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai bendrosios programos, etninės 

kultūros, ugdymo karjerai programų) integravimo į ugdymo turinį ir fiksavimo el. dienyne analizė.  

03-18, 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 03-12 

Iki 03-18 

VGK veikla Kovo mėnuo - sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“: 5-6 klasėse pokalbius apie patyčių prevenciją 

organizuos socialinė pedagogė, 7-8 klasėse – klasių valandėles apie emocinį intelektą, patyčių prevenciją 

organizuos psichologė.  

Mokinių, nuotoliniu būdu besimokančių iš mokyklos, pažangos aptarimas ir sąrašo tikslinimas. 

Pagal susitarimą su klasių 

vadovais. 

 

Kiekvienos savaitės  

ketvirtadienis 

Metodinė taryba 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“). 

Iki 31 d. 

Mokinių taryba Mokinių tarybos susirinkimas, veiklų plano koregavimas ir analizavimas. Zoom aplinkoje. 03-15, 14.30 val. 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas.  

Vertinimo srities raktinius žodžius pagrindžiančių duomenų analizė. 

Iki gegužės 1 d. 



VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 

Pagal klasių vadovų ir dalykų mokytojų planus. 

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

NationalFilmBoardofCanada , UNICEF) 

 

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  minėjimas. Istorijos pamokos „Aš –Lietuvos pilietis“.  

 

 

Žemės dienos renginys .Virtuali piešinių/nuotraukų paroda ,,Maži elgsenos pokyčiai - didelė reikšmė 

aplinkai" ir jos aptarimas (inicijuoja gamtos mokslų mokytojos N.Dačkienė, M. Gaidakauskienė) 

 

„Kultūros paso“ renginiai klasėms:  

Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai - 5A,B,C. 

Vėjų uostas – 6A.  

Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai – 6C. 

Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai – 8C 

Teleskopu per visatą – 7D. 

Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai – 8A. 

Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai – 6B. 

 

Pamokų ciklas 5-8 klasėse „Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas“ (organizuoja dorinio ugdymo mokytoja R. 

Blusevičienė). 

Nuotolinė edukacija ,,Liturginiai indai ir kiti reikmenys“ 8 A,B,C klasėms. Edukacija vyks iš Žaslių 

bažnyčios. 

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

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

 

 Progimnazijos mokiniai dalyvauja LR Prezidento inicijuotoje akcijoje „Laiškas istorijai“.  Akcijoje 

dalyvaujančių mokinių  laiškai sudėti į vieną didelį voką ir įmesti į pašto dėžutę prie I.Šeiniaus paminklo. 

Ištraukos iš gražiausių laiškų bus skelbiamos tinklapyje.  

Nuo 03-08 iki 03-12 

(pagal pamokų tvarkaraštį) 

 

03-08/19 

 

 

 

03-02, 12.00-12.45 

03-01, 11.00-11.45 

03-05, 9.00-9.45 

03-08, 12.00-12.45 

03-09, 11.00-11.45 

03-15, 10.00-10.45 

03-18, 8.00-8.45 

 

Pagal dorinio ugdymo 

pamokų tvarkaraštį 

03-05 

 

Pagal projekto planą 

 

 

Iki 03-11 

Sporto renginiai   

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

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

(40 val.) 

 

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

įgyvendinimo koordinavimo Širvintų rajono savivaldybės komandoje progimnaziją atstovauja direktorė ir 

pavaduotoja ugdymui. 

03-31  

 

 

 

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


VEIKLA RENGINYS DATA, LAIKAS, PAST. 

Paraiškos „Šviečiamoji gyvulininkystės programa“ II modulis rengimas ir teikimas konkursui. G. 

Gudonienė 

 

03-08 

Parodos  Virtuali piešinių/nuotraukų paroda ,,Maži elgsenos pokyčiai - didelė reikšmė aplinkai" ir jos aptarimas 

(inicijuoja gamtos mokslų mokytojos N.Dačkienė, M. Gaidakauskienė). 

 

Virtuali 5-8 kl. mokinių technologijų paroda ,,Mano dovana Lietuvai" (mokytojai D. Klimienė, K. 

Misiūnas).. 

03-08/12 

15 - 19 d.(parodos 

aptarimas) 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

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

– tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“  (mokytoja N. Dačkienė). Projekto iniciatorius- Širvintų r. 

Gelvonų gimnazija. 

Pagal projekto planą 

 

 

 


