2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Veiklos priemonė
Data
Atsakingi vykdytojai
Pastabos
ORGANIZACINĖ VEIKLA, MOKYTOJAMS, MOKINIŲ TĖVAMS, MOKYKLOS BENDRUOMENEI SKIRTOS VEIKLOS
Direkciniai pasitarimai.
5, 12, 19,
Direktorius
Nuo 14.30 val.
26 d.
*Mokinių tėvams atveriamos pamokos, neformaliojo
„Atvirų veiklų“ dienos*.
6, 13, 20,
Direktoriaus pavaduotojai
švietimo būrelių veiklos. Pageidaujantys stebėti
27
ugdymui

veiklas Mokyklos nustatyta tvarka registruojasi per el.
dienyną.

Pagalbos mokiniui teikimo specialistų, kuruojančio direktoriaus 7, 14, 21,
pavaduotojo ugdymui pasitarimai.
28
Išplėstinis Vaiko gerovės komisijos posėdis: „individualus 7 d.
kiekvieno pagrindinio ugdymo programų mokinio mokymosi ir
veiklos pasiekimų aptarimas“.
Individualios
pagal
pagrindinio
ugdymo
besimokančių mokinių tėvų konsultacijos.

programą 7 d.

10 kl. mokinių tėvų susirinkimas.

8 d.

Mokyklos 2019–2023 m. veiklos strateginio plano rengimo
grupės veikla, plano rengimas.
Klasių seniūnų ir mokinių savivaldą kuruojančio mokytojo,
direktoriaus pasitarimas.
Bibliotekos fondų tvarkymas (nurašymas), bibliotekos
pertvarkymas, darbo vietų įrengimas.

12 d.

1b klasės mokinių tėvų susirinkimas.
Patirtinio mokymosi popietė „Interaktyvios lentos galimybės“.

22 d.
26 d.*

14, 28 d.
Lapkričio
mėn.

3a klasės tėvų susirinkimas.
28 d.
Informacinė paskaita pedagogams: „Mokinių duomenų Lapkričio
apsaugos teisinio reglamentavimo praktiniai aspektai.
mėn.*

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I. Iljeitienė
VGK pirmininkė I. Iljeitienė,
pagalbos mokiniui
specialistai, pagrindinio
ugdymo programos dalykų
mokytojai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui G. Kukytė,
pagrindinio ugdymo
programos dalykų mokytojai
mokytojai
Klasės vadovė N.
Smalinskienė
Direktorius, strateginio plano
rengimo grupė
Mokytoja D. Onaitienė
Direktoriaus pavaduotoja
ūkiui, l.e.p. bibliotekininkė
A. Pelešynaitė
Mokytoja J. Zygmantienė
Metodinę veiklą kuruojantis
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, metodinė taryba
Mokytoja A. Avižienytė
Direktorius

Nuo 13.00 val., pagalbos mokiniui
specialistų kabinetas
14.30–16.30 val., 8 klasės kabinetas.

Registracija į konsultacijas vykdoma per el.
dienyną atsiųstoje formoje bei mokyklos
elektroninėje svetainėje, iki lapkričio 6 d. 18
val. Konsultacijų laikas – 17.00–19.00 val.
Nuo 18 val.
15.20 val., vieta – 6 klasės kabinetas.
Kas antrą savaitę, nuo 14.20 val., 5 klasėje

Nuo 18 val.
*Diena gali keistis.

Nuo 18 val.
*Diena ir laikas bus suderinti vėliau.

2
Pirmokų, penktokų bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos Lapkričio
sėkmingumo stebėsenos priemonių vykdymas.
mėn.
Mokyklos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai darbai.

Lapkričio
mėn.

Mokyklos paskyros Facebook
tinkle administravimas, Lapkričio
nuolatinis informacijos atnaujinimas.
mėn.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I. Iljeitienė,
pagalbos mokiniui teikimo
specialistai
Direktorius, už viešinamų
veiklų įgyvendinimą
atsakingi pedagogai, IT
specialistas M. Petrauskas
Mokytoja D. Onaitienė

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
5 kl. mokinių dalyvavimas aplinkosaugos akcijoje „Kita
Lapkričio
5 kl. vadovė D. Onaitienė
forma“.
mėn.
Mokinių dalyvavimas tarptautiniame žemėlapių kūrimo
Lapkričio– Geografijos mokytoja D.
konkurse „Mums patinka žemėlapiai“.
vasario
Onaitienė.
mėn.
5–10 klasių mokinių dalyvavimas informacinių technologijų
5–16 d.
Mokytoja I. Kovaliova
konkurse „Bebras“.
Pradinių klasių mokinių dalyvavimas konkurse „Olympis“.
5–30 d.
Pradinių klasių mokytojos
1b klasės mokinių išvyka į Pavilnio biblioteką.
6 d.
Mokytoja J. Zygmantienė
4b klasės mokinių dalyvavimas Nacionalinės Martyno
Nuo 6 d.
Mokytoja L. Petrylienė
Mažvydo bibliotekos iššūkyje „Knygų graužytuvės“.
Paskaita 4a klasės mokiniams „Asmens higiena“.
8 d.
Mokytoja Dž. Baužienė
Pamoka „Elektros energetikos sistema“ 3a kl. mokiniams
9 d.
Mokytoja A. Avižienytė
įmonėje AB Litgrid.
1–4 klasių mokinių skaitovų konkurso „100 eilėraščių
12–16 d.
1–4 kl. mokytojos
Lietuvai“ I turas (klasių konkursai).
Šv. Martyno dienos paminėjimas mokykloje:
 eitynės su žibintais;
 Spektaklis 1 kl. mokiniams „Šv Martyno istorija“
(vokiečių kalba);
 „Šv.Martyno dienai“ skirta 5–10 kl. mokinių žibintų
paroda.
6 kl. mokinių išvyka į LR Vyriausybės rūmus.

12 d.

Nuo 12 d.
14 d.

Mokytojos Ž. Sventickienė,
I. Grigonienė
Mokytoja Ž. Sventickienė
Mokytojos A. Pelešynaitė, R.
Šeštakauskienė
Mokytoja Ž. Sventickienė

Priemonės pagal atskirą planą.

Ilgalaikis projektas (iki vasario mėn.).
Nuo 12 val., Jaunimo sveikatinimo centre.

Mokykloje per 4 pertrauką.
Džiaugsmo g. 44, nuo 15 val.

3
4b klasės mokinių dalyvavimas Šiaurės šalių literatūros
savaitėje. Skaitymai vaikams visose Šiaurės ir Baltijos šalyse,
tema „Šiaurės herojai“.

14 d.

Mokytoja L. Petrylienė

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo veiklos.

16 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I. Iljeitienė,
socialinė pedagogė L.
Ramoškaitė-Grava,
psichologės, 1–10 klasių
vadovai
Mokytoja V. Pelakauskienė

2a,b klasių mokinių dalyvavimas tarptautinės matematikos 17 d.
KINGS olimpiados finale.
4b klasės mokinių dalyvavimas tarptautiniame pradinių klasių 19 d.
mokinių kūrybinių darbų konkurse „Spalvoti žodžiai“, skirtame
vaikų poetės V. Palčinskaitės 75 metų sukakčiai paminėti.
2a,b klasių mokiniai vaidina lopšelio-darželio „Žiogelis“
19 d.
vaikams: lietuvių liaudies pasaka „Ropė“.
1b klasės mokinių išvyka į A. Kasiulio muziejų, edukacinis 20 d.
užsiėmima „Fizika dailėje“
3–4 klasių mokinių skaitovų konkurso „100 eilėraščių
20 d.
Lietuvai“ II turas (mokyklos konkursas)
3a klasės mokinių dalyvavimas edukaciniame užsiėmime 22 d.
„Šiaudinių žaisliukų rišimas“.
4a klasės mokinių dalyvavimas edukaciniame užsiėmime 22 d.
„Šiaudinių žaisliukų rišimas“.
Pradinių klasių mokinių skaitovų konkurso „100 eilėraščių
Lietuvai“ II turas (mokyklos konkursas).
1b klasės mokinių išvyka į Raganiukės teatrą, dalyvavimas
interaktyviajame spektaklyje „Raudonkepuraitė ir vilkas“.

Veikla organizuojama pagal atskirą veiklos
planą.

Mokytoja L. Petrylienė
Mokytojos V. Pelakauskienė, Vaidinimas
vyks
lopšelyje-darželyje
J. Valskienė, R. Tekorienė
„Žiogelis“, nuo 10.30 val.
Mokytoja J. Zygmantienė

Nuo 14 val.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I. Iljeitienė, 3–4 kl.
mokytojos
Mokytoja A. Avižienytė
3a kl. – 12.00–13.00 val., 4a –13.00–14.00
val., veikla finansuojama iš mokinio kultūros
paso lėšų. Plačiau – www.amatauk.lt
Mokytoja Dž. Baužienė

24 d.

3–4 kl. mokytojos

26 d.

Mokytoja J. Zygmantienė

4
3b klasės mokinių dalyvavimas edukaciniame užsiėmime 29 d.
„Žaislų iš šiaudų gamyba“.

Mokytoja I. Iljeitienė

4b klasės mokinių išvyka į Saugomų teritorijų nacionalinį
lankytojų centrą, dalyvavimas edukaciniame užsiėmime
„Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas“.
2 a,b klasių mokinių išvyka į Vilniaus Kamerinį teatrą,
spektaklis vaikams „Emilis iš Lionebergos“.

30 d.

Mokytoja L. Petrylienė

30 d.

Veikla finansuojama iš mokinio kultūros
paso lėšų.

5–10 klasių mokinių dalyvavimas Kalėdinių ar
naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos
fantazija“.

Lapkričio
mėn.

Mokytoja V. Pelakauskienė,
mokytojos padėjėja V.
Sabaliauskienė
Mokytoja I. Kovaliova

Lapkričio
mėn. IV
savaitė
2a,b klasių mokinių dalyvavimas interaktyviame pradinių klasių Lapkričio
mokinių matematikos konkurse „Matematikos ekspertas“
mėn.

Mokytoja Dž. Baužienė

Data, laikas – bus patikslinti

Tarpmokyklinės futbolo rungtynės 3–4 kl.

Mokytojas A. Pusvaškis

4a klasės mokinių tėvų susirinkimas

Tarpmokyklinės tinklinio rungtynės 7-10 kl.
Tarpmokyklinės kvadrato rungtynės 5-6 kl.
Kino vakaras mokykloje

Lapkričio
mėn.
Lapkričio
mėn.
Lapkričio
mėn.
Lapkričio
mėn.

Nuo 14 val., veikla finansuojama iš mokinio
kultūros paso lėšų.

Plačiau:
http://kaledos.nkkm.lt/index.php/informacijadalyviams

Mokytoja V. Pelakauskienė
Data, laikas, dalyviai, varžybų vieta –
derinami.

Mokytojas A. Pusvaškis
Mokytoja E. Tupikovskienė
Mokinių taryba, mokytoja D. Data, laikas, dalyviai – derinami.
Onaitienė

PASTABOS: * (antradieniais) vykstančios pamokos ir neformaliojo švietimo būreliai yra „atveriami“ mokinių tėvams. Tėvus kviečiame susipažinti su dalyko mokymo, būrelio veiklos specifika, pamatyti
vaiko mokymąsi pamokoje, dalyvavimą būrelio užsiėmimuose. Pageidaujantys, iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 dienas) per elektroninį dienyną informuoja norimą stebėti pamoką vedantį mokytoją/būrelio
vadovą (mokytojas turi iš anksto pasirūpinti „svečių“ įkurdinimu, reguliuoti atvykstančiųjų srautą). Mokinių tėvai veiklą stebi per el. dienyną gavę mokytojo patvirtinimą, punktualiai atvyksta į nurodytą
kabinetą ar kitą veiklos vietą.

________________________

