2018 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Veiklos priemonė
Data
Atsakingi vykdytojai
Pastabos
ORGANIZACINĖ VEIKLA, MOKYTOJAMS, MOKINIŲ TĖVAMS, MOKYKLOS BENDRUOMENEI SKIRTOS VEIKLOS
Direkciniai pasitarimai.
Spalio 1, 8, Direktorius
Nuo 14.30 val.
15, 22, 29 d.
Pagalbos mokiniui teikimo specialistų, kuruojančio direktoriaus 3, 10, 24
Direktoriaus pavaduotoja
Nuo 13.00 val., pagalbos
pavaduotojo ugdymui pasitarimai.
ugdymui I. Iljeitienė
mokiniui specialistų kabinetas
Per pertrauką po 4 pamokos, sporto
Mokyklos 3–10 kl. mokinių ir administracijos susitikimas: Mokinio 3 d.
Direktorius
salėje. Pamoką vedę mokytojai
elgesio taisyklių, kt. aktualijų aptarimas.

Informacinis administracijos, pedagogų pasitarimas „2018 m. spalio mėn. Spalio 8 d.
veiklos plano aptarimas, aktualizavimas“.

Direktorius

„Atvirų veiklų“ dienos.

Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui

Spalio 8,
15, 22 d.

Klasių seniūnų ir mokinių savivaldą kuruojančių direktoriaus 10, 24 d.
pavaduotojo ugdymui, mokytojo pasitarimas
3b klasės tėvų, klasėje dirbančių mokytojų , administracijos susirinkimas 11 d.
6 klasės tėvų susirinkimas.
Po 16 d.
Vaiko gerovės komisijos posėdis.

17 d.

Patyčių ir smurto mokykloje situacijos įvertinimo tyrimas.

Iki 19 d.

Atstovų (mokinių) į Mokyklos tarybą rinkimai.

22 d.

Mokyklos 2019–2023 m. veiklos strateginio plano rengimo grupės 22 d.
veikla, plano rengimas.
Elektroninio dienyno pildymo, mokinių ir tėvų jungimosi prie el. dienyno Iki 26 d.
situacijos patikra.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui G. Kukytė
Klasės vadovė I. Iljeitienė
Klasės vadovė Inga
Cholmogorova
VGK pirmininkė I. Iljeitienė
Socialinė pedagogė L.
Ramoškaitė Grava, psichologė
E. Baltrūnaitė
Direktorius

Direktorius, Strateginio veiklos
plano rengimo grupė
Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui

palydi mokinius į sporto salę, klasių
vadovai informuoja mokinius apie
susitikimą, įspėja, kad mokiniai
papietautų per 3 pertrauką.
15.20 val., vieta – 6 klasės kabinetas.
Pasitarimo laikui VDMG jungiamos į
1 kl., 2 kl. ir 3–4 kl. mokinių grupes.
Mokinių tėvams atveriamos
pamokos, neformaliojo švietimo
būrelių veiklos. Pageidaujantys
stebėti veiklas Mokyklos nustatyta
tvarka* registruojasi per el. dienyną.

Kas antrą savaitę, nuo 14.20
val. 5 klasėje
Laikas – nuo 17 val.

Nuo 15.30 val., pagalbos
mokiniui specialistų kabinetas.

Mokinių atstovai renkami
visuotiniame mokinių
susirinkime.
15.20 val., vieta – 6 klasės
kabinetas.

2
„Metodinė diena“: metodinės tarybos, metodinių grupių posėdžiai;
29 d.
Administracijos, pedagogų pasitarimas: Mokytojų etikos kodekso,
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos
aprašo, Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų, Mokinių elgesio
taisyklių įgyvendinimo aktualijos.
Išvažiuojamasis mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginys. 30 d.
Pirmokų, penktokų bei naujai atvykusių
sėkmingumo stebėsenos priemonių vykdymas.

mokinių

Mokyklos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai darbai.

adaptacijos Spalio mėn.
Spalio mėn.

Mokyklos paskyros Facebook
tinkle administravimas, nuolatinis Spalio mėn.
informacijos atnaujinimas.
Sienos dangos (prie valgyklos) atnaujinimo darbai.
Spalio mėn.

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
metodinės tarybos pirmininkas,
metodinių grupių pirmininkai

Pagal atskirą planą, numatomas
laikas – 9.00–16.00 val.

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

Tema, vieta - tikslinama

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
A. Pelešynaitė
Bibliotekos fondų tvarkymas (nurašymas).
Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
l.e.p. bibliotekininkė A.
Pelešynaitė
UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Konstitucijos egzaminas (I etapas).
4 d.
Mokytojai V. Mockevičius, D.
Onaitienė, pradinio ugdymo
mokytojai
Pasaulinės gyvūnų globos dienos paminėjimas, 4b klasės išvyka į
4 d.
Mokytoja L. Petrylienė
zoologijos sodą „Zooparkas“.
Prevencinė akcija: „Mokinių elgesio taisyklių, kitų susitarimų laikymosi 4–26 d.
Direktorius*, direktoriaus
stebėsena“.
pavaduotojai ugdymui*,
socialinė pedagogė L.
Ramoškaitė-Grava, 3–10 kl.
vadovai
Mokytojo dienos šventė.
5 d.
Mokytojos N. Smalinskienė, A.
Mameniškienė
Edukacinė pamoka 2ab klasių mokiniams Dailės akademijoje.
5 d.
Mokytoja V. Pelakauskienė,
mokytojo padėjėja V.

Priemonės pagal atskirą planą.

Per mokinių Rudens atostogas.

Laikas: 1–10 kl. – per 1 pamoką.
Veikla organizuojama vadovaujantis
direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka.

*Budėjimo mokykloje dieną.

Veiklos organizuojamos pagal
atskirą planą.

3
„Kultūros diena“: kultūros objektų lankymas, dalyvavimas edukaciniuose
užsiėmimuose.
1b, 3a, 4b klasių mokinių dalyvavimas edukaciniame projekte „Košės
diena 2018“.
Konstitucijos egzaminas (II etapas)*.
Mokinių dalyvavimas vokiečių kalbos savaitės „Ö kaip vokiškai?“
veiklose.
„Mokomės kitaip“: integruotų pamokų diena 5–10 kl.

Parodos:
 Kūrybinio konkurso „Aš ir Tu – dar 100 metų kartu!“
(Konstitucijos egzamino dalis 1–4 kl. mokiniams) darbų paroda;
 5–8 klasių mokinių darbų „Moki žodį – žinai kelią“ darbų paroda
 Integruotų pamokų „Mokomės kitaip“ kūrybinių darbų paroda.
Derliaus šventė.
Socialinės-pilietinės veiklos akcija „Tvarkau apleistą kapą Pavilnio
kapinėse“ (5–10 kl.).
5 kl. mokinių dalyvavimas projekto „Pažink valstybę“ veiklose.
Integruotas 7 kl. matematikos, geografijos, informacinių technologijų
projektas „Matuoju temperatūrą“.
5 kl. mokinių dalyvavimas aplinkosaugos akcijoje „Kita forma“.

10 d.
10 d.
18 d.
22–26 d.
24 d.

Nuo 5 d.
22–26 d.
Nuo 24 d.
25 d.
25 d.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

Sabaliauskienė
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui, 1–10 kl. vadovai
Mokytojos J. Zygmantienė, A.
Avižienytė, L. Petrylienė
Mokytojai V. Mockevičius, D.
Onaitienė.
Mokytoja Ž. Sventickienė

Jeigu būtų į II etapą patekusių
mokinių

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui G. Kukytė, dalykų
mokytojai
Direktoriaus pavaduotojos
ugdymui I. Iljeitienė, G. Kukytė,
mokytoja J. Adomavičienė

Veikla organizuojama pagal
direktoriaus patvirtintą 24 d.
integruotų pamokų tvarkaraštį.

Mokytojos A. Pelešynaitė, J.
Valskienė, R. Tekorienė
Mokytojos N. Smalinskienė, D.
Onaitienė
5 kl. vadovė D. Onaitienė
Mokytojos A. Mameniškienė, D.
Onaitienė, I. Kovaliova
5 kl. vadovė D. Onaitienė

Šventė organizuojama pagal
atskirą scenarijų
Po 6 pamokų.

PASTABOS: * Spalio 8, 15, 22 d. (pirmadieniais) 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.

________________________

