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Mokytojų tarybos, 

direkcijos posėdžiai, 

kt. veiklos 

Klausimyno mokytojams paruošimas ir atsakymų analizė „Kaip vyksta mokytojų susipažinimas su mokinių 

tobulinimui pasirinktomis sritimis (iš ATR)? Kokią pagalbą, kokiomis formomis gali teikti mokytojai?“.  

 

 

Mokyklos strategijos grupės susirinkimas (metinių veiklos planų, strateginio plano reflektavimas, 

sudarymas, pristatymas bendruomenei, mėnesių veiklos planų rengimas ir viešinimas).Grupės vadovė - R. 

Suchockienė, narės S. Davidavičienė, G. Gudonienė, E. Guščienė, M. Gaidakauskienė.  

Klausimyno mokytojams 

paruošimas ir atsakymų 

analizė iki 12-10. 

 

12-13 d. 15.00 val.  

(nuotoliniu būdu) 

  

VGK veikla Pasiruošimas ugdymosi dienai „Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

Patyčių lygio progimnazijoje tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvadų formulavimas. 

Iki 23 d. 

12-20 

Metodinė taryba Mokytojų išvyka į „Keistuolių teatrą“. 

 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Susipažinimas su atnaujintomis dalykų bendrosiomis programomis, 

ugdomomis kompetencijomis.  

 

Pasiruošimas metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklos sėkmingo įgyvendinimo metų analizei (lentelė 

pagal vienodus kriterijus). 

12-16 d. 16.00 val. 

 

Metodinėse grupėse 

Mokinių taryba Kabinetų puošimo konkursas.  Iki 12-08 

KMVIG (vidaus 

auditas) 

Darbo grupių sudarymas. 

Pasirinktos srities veiklos rodiklių, jų iliustracijų bei požymių analizavimas; Vertinimo metodų ir šaltinių 

numatymas. 

 

Prevencinės, 

integruojamos progr. 
Pagal klasių vadovų programas, dalykų ilgalaikius planus.  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. 

veiklos 

Eglutės įžiebimo šventė. 

Ugdymosi diena „Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

 

Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė veikla. 

 

Programos „Gera savijauta“ renginiai:  

5B kl. -  Tai bent klasė....! 

6B kl. - Tai bent klasė....! 

12-01, 8.00 val.   

12-23 

 

Pagal klasių vadovų 

planus. 

 

12-01, 8.55 –10.35 val. 

12-01, 11.00 – 12.50 val.  

https://gerasavijauta.smm.lt/events/32
https://gerasavijauta.smm.lt/events/32
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8B kl. - Tai bent klasė....! 

 

Mokyklos erdvių dekoravimas Kalėdoms. 

Etnokultūros olimpiada 

12-01, 13.00 –14.40 val.  

 

Iki 12-08 

16 d., 14 val.  

Sporto renginiai Tinklinio varžybos. 8 klasės.  

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiai 

Pedagogas.lt 

gruodžio 7 d. 15:00 – Hibridinės pamokos struktūra. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? (transliacijos nuoroda 

- https://bit.ly/2zingsni) 

gruodžio 14 d. 15:00 – Grįžtamasis ryšys. Kaip hibridinės pamokos metu užtikrinti jį? (transliacijos nuoroda 

- https://bit.ly/3zingsnis) 

Praktikumas - susipažinimas su hibridinės klasės įranga, jos naudojimu (lektorius E. Gatelis).  

 

 

 

 

 

Data derinama 

Projektai, tyrimai Projekto „Lyderių laikas 3“ tęstinumas.  

 Mokinių pasirinktų sričių tobulinimas.  

 Mokinių užpildytų ATR analizė; dalyko mokytojų supažindinimas su klasės mokinių tobulinimui 

pasirinktomis sritimis (google doc). 

12-23 

 

 

  

Parodos  5-6-ų klasių mokinių tapybos darbų paroda „Kalėdų stebuklo belaukiant“ (II a. holas prie dailės kabineto). 

 Kompozicija „Baltos Kalėdos“ mokytojų kambaryje (autorės D. Klimienė, R. Suchockienė). 

Iki 12-23 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

5-ų klasių mokinių tėvų supažindinimas su ATR, trišalių susitikimų klausimynais projekto LL3 tikslais ir 

planu 2021-2022 m. m., individualiai aptartos mokymosi, elgesio lankomumo sėkmės ir problemos 

(nuotoliniu būdu). 

12- 15 d. 19.00 val. 5A kl. 

12-07 d. 19.00 val. 5B kl.  

12-15 d.  18.00 val. 5C kl.  

Dalyvavimas suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“  mokytojų kūrybinių 

darbų parodoje.  
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