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PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

VEIKLOS PLANAS 

2017 M. GRUODŽIO  MĖN. 

 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data 

Atsakingas asmuo Darbai, kuriuos 

reikia atlikti 

ruošiantis priemonei 

Kas atliks 

I. Ugdymo turinio realizavimas ir metodinė veikla 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdis  

(darbotvarkė skelbiama 

atskirai) 

12-06 

14.00 val. 

208 kab. 

V. Zdanienė 

A. Vdovinienė 

Suderinti 

svarstomus 

klausimus, parengti 

darbotvarkę. 

Pasirengti 

posėdžiui 

A. Vdovinienė 

V. Zdanienė 

 

 

VGK nariai pagal 

atsakomybes 

Mokytojų tarybos 

posėdis  

(darbotvarkė skelbiama 

atskirai) 

12-07 

14.00 val. 

I. Tarasevičienė 

G. Tautvydienė 

Parengti 5-8 klasių 

mokinių 

lankomumo ir 

pasiekimų I trim. 

analizę 

G. Tautvydienė 

Lietuvių kalbos ir dorinio 

ugdymo bei matematikos 

metodinių grupių 

pasitarimai dėl mokinių 

lygio keitimo  

I savaitė Metodinių grupių 

pirmininkai 

Peržiūrėti mokinių 

pasiekimus ir 

pažangą I trimestre  

Dėstantys 

mokytojai 

II. Kita veikla 

2d klasės mokinių išvyka 

į Prienų 

J.Marcinkevičiaus 

viešąją biblioteką. 

Edukacinis užsiėmimas 

„Pradžiuginkime 

senelius“ (šventinių 

atvirukų gamyba Prienų 

senelių namuose 

gyvenantiems seneliams) 

12-05 

9.00 – 

10.40 val. 

D. Mikulevičienė Pasirengti 

edukaciniam 

užsiėmimui 

reikalingas 

priemones 

D. Mikulevičienė 

Adventiniai ir Kalėdiniai 

renginiai pagal atskirą 

programą 

11-29 – 

12-22 

V. Zdanienė Parengti programą, 

suderinti veiklas, 

paskelbti el. dienyne 

V. Zdanienė 

G. Tautvydienė 

Kalėdinis sveikinimas  

progimnazijos 

darbuotojams aktų 

salėje 

12-21 

13.30 val. 

Administracija 

L. Suchorukovienė 

I. Radzevičienė 

L. Skurdelienė 

K. Drižilauskas 

Parengti 

sveikinimo 

programą. 

Dalyvauti 

renginyje 

L. Suchorukovienė 

I. Radzevičienė 

L. Skurdelienė 

K. Drižilauskas 

Darbuotojai 

III. Ugdymo proceso priežiūra 

Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra: 

neformaliojo švietimo ir 

intergruojamųjų temų 

(pagal integruotas 

programas) pildymas 

gruodžio 

mėn. 

G. Tautvydienė 

 

  



Neformaliojo švietimo 

veiklų ir integruotųjų 

veiklų stebėjimas 

gruodžio 

mėn. 

G. Tautvydienė 

 

  

Pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos 

stebėsena 

I-III sav. I. Tarasevičienė 

V. Zdanienė 

  

Aplinkos darbuotojų 

metinio vertinimo 

anketos pildymo 

organizavimas 

gruodžio 

mėn. 

I. Tarasevičienė Supažindinti su 

anketos forma, 

konsultuoti dėl 

pildymo 

I. Tarasevičienė 

IV. Tiriamoji analitinė veikla 

Progimnazijos 

darbuotojų susitikimas su 

ŠPT komanda  

12-05 

13.00 

val. 

I. Tarasevičienė Informuoti 

darbuotojus, 

suderinti vietą ir 

patikslinti laiką 

I. Tarasevičienė 

5-8 klasių mokinių I 

trimestro mokymosi 

rezultatų analizė 

I sav. 

 

G. Tautvydienė Parengti ataskaitas 

 

 

G. Tautvydienė 

 

Mokyklos pažangos 

anketos pildymas IQES 

online platformoje, 

rezultatų analizė, 

pristatymas 

I-II sav.  

Administracija Užbaigti IQES 

online mokinių ir 

tėvų apklausą  

G. Tautvydienė 

 

2 proc. paramos lėšų 

panaudojimo 2018 m. 

planavimo darbo grupės 

suformavimas, plano 

parengimas 

I savaitė 

I.Tarasevičienė Organizuoti plano 

parengimą ir jo 

pristatymą mokyt. 

tarybos posėdyje 

Darbo grupės nariai 

Baigiami rinkti klasių 

socialiniai duomenys, 

pradedamas jų 

sisteminimas 

gruodžio 

mėn. 

V. Šimukaitė Rinkti duomenis V. Šimukaitė, 

Klasių auklėtojai 

Parengti progimnazijos 

biudžeto 2018 m. 

projektą, pateikti 

savivaldybės finansų 

skyriui suderinimui 

I savaitė 

Vyr. buhalterė, 

direktorė 

Suplanuoti kitų 

metų biudžetą 

Vyr. buhalterė 

V. Darbas su tėvais ir visuomene 

2d klasėje refleksiniai 

pokalbiai mokinys-tėvai-

mokytoja 

12-06 
13.00-17.00 

val. 

12-07 
13.00-17.30 

val. 

D. Mikulevičienė Pasirengti 

pokalbiams, 

suderinti laiką 

D. Mikulevičienė 

Bendradarbiaujant su 

tėvais organizuojamos 

mokinių išvykos, 

ekskursijos (atskiras 

planas) 

gruodžio 

mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos, klasių 

auklėtojai 

Parengti išvykų, 

ekskursijų 

programas 

Pradinių klasių 

mokytojos, klasių 

auklėtojai 

Tėvų susirinkimai 

klasėse pagal klasių 

auklėtojų planus 

I –  III 

sav. 

Klasių auklėtojai Informuoti tėvus, 

parengti 

pranešimus 

Klasių auklėtojai 

Dalyvavimas klasių tėvų 

susirinkimuose 

pagal 

poreikį 

Psichologė Parengti pranešimų 

medžiagą 

 

S. Grigalevičienė 



Mokinių ir jų tėvų 

priosijungimų stebėsena 

ir aptarimas su 

auklėtojais 

gruodžio 

mėn. 

G. Tautvydienė 

 

Surinkti duomenis 

iš auklėtojų, aptarti 

nesijungimo 

priežastis ir 

sprendimo būdus 

 

VI. Informacinio centro veikla 

Akcija  „Knygų Kalėdos“ gruodžio 

mėn. 

D. Gribinienė Dovanotų knygų 

tvarkymas 

D. Gribinienė 

Advento renginys 

,,Adventas-laikas 

nuostabus’’ 

I sav. A. Kavaliauskienė Parengti medžiagą 

skirtą renginiui 

A. Kavaliauskienė 

,,Kalėdų varpelių 

skambėjime“ 

gruodžio 

mėn. 

A. Kavaliauskienė Parengti medžiagą 

skirtą renginiui 

A. Kavaliauskienė 

VII. Projektų įgyvendinimas progimnazijoje 

,,Erasmus +” KA 2 daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

 ,,Y.E.A.H. – Young Europeans – Active & Healthy” 

Projektinio susitikimo 

progimnazijoje 

organizavimas 

(Pagal atskirą planą) 

gruodžio 

10-15 d. 

S. Pikienė,  

A. Berezovskaja, 

darbo grupė 

Susitikimo 

programos 

patikslinimas, 

veiklų 

organizavimas 

Darbo grupė 

Sveikatą stiprinančios mokyklos programos įgyvendinimas 

Judriosios pertraukos 

aktų salėje: 

1-4 klasių mokiniams; 

5-8 klasių mokiniams  

kiekv. 

trečiad. 

po 3 pam. 

po 4 pam.  

Mokinių tarybos 

nariai, 3-8 klasių 

mokiniai 

Sudaryti pertraukų 

organizuotojų 

grafiką. Parinkti 

muziką ir pratimus 

bei šokius 

V. Zdanienė 

G. Tautvydienė 

Judriąsias 

pertraukas 

organizuojantys 

mokiniai 

5-8 klasių mokinių 

pamokos  su Prienų 

,,Vytauto“ komandos 

krepšininkais  

12-06 

5-6 

pamokos 

K. Joneliūnas 

K. Kalesinskaitė 

Parengti skelbimus, 

salę, kitas 

reikiamas 

priemones 

K. Joneliūnas  

K. Kalesinskaitė 

Paskaita - praktinis 

užsiėmimas „Sveikatos 

pagrindas – sveika mityba“ 

PUG, 2-4 klasių mokiniams 

gruodžio 

mėn. 

E. Zokaitytė Suderinti laiką su 

klasių mokytojomis  

E. Zokaitytė 

Protmūšis „AIDS: geriau 

žinoti“ 5-8 klasių 

mokiniams 

gruodžio 

mėn. 

E. Zokaitytė Suderinti laiką, 

parengti  

apdovanojimus 

E. Zokaitytė 

VIII. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose 

Dalyvavimas Prienų 

KLC renginyje „Mano 

krašto partizanų dainos“  

12-02 

13 val. 

A. Liutkienė 

I. Radzevičienė 

Parengti mokinius 

renginiui 

Kvartetas, 

5-8 klasių  mokinių 

ansamblis 

Dalyvavimas skautų 

akcijoje „Betliejaus 

šviesa“ Prienų mieste 

12-20 - 21 A. Liutkienė Sutelkti skautus 

akcijai 

A. Liutkienė 

Dalyvavimas Prienų 

bendruomenės projekte 

„Kalėdų žvaigždė“ 

Prienų KLC 

gruodžio 

mėn. 

L. Suchorukovienė Parengti pradinių ir 

5-8 klasių mokinių 

ansamblius 

šventiniam 

koncertui 

L. Suchorukovienė 

2-8  klasių mokinių 

dalyvavimas tarptautinės  

anglų kalbos  olimpiados 

„Kings“  finale 

 

11-27 -   

12-03 

Anglų k. 

mokytojos 

Informuoti tėvus ir 

mokinius apie 

olimpiados vietas, 

laiką klasių 

Anglų k. 

mokytojos 



srautams, 

parengiamųjų 

užduočių atlikimą 

Pasiruošimas 

tarptautiniam vertimų ir 

iliustracijų konkursui 

„Tavo žvilgsnis“ 4-8 

klasių mokiniams  

11-30 - 

12-29 

R. Ustilienė Informuoti 

mokinius apie 

vyksiantį konkursą, 

užregistruoti, 

teikiant paraišką 

VKIF  

Užsienio k. 

mokytojos 

   

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui                                                 V. Zdanienė    

    


