
PATVIRTINTA 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

direktoriaus 2018  m. rugpjūčio 28  d. 

įsakymu Nr. V-94 

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

VEIKLOS PLANAS 

2018 M. RUGSĖJO MĖN. 

 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data/vieta 
Atsakingas asmuo Darbai, kuriuos reikia 

atlikti ruošiantis 

priemonei 

Vykdytojai 

I. Ugdymo turinio realizavimas ir metodinė veikla 

 Metodinės tarybos 

pasitarimas  

09-27 

14.30 val. 

G. Tautvydienė 

L. Venclovaitė 

Pasirengti 

pasitarimui 

Metodinės 

tarybos nariai 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdis  

09-06 

14.00 val. 

D. Grigaliūnienė Pasirengti 

darbotvarkėje 

numatytų klausimų 

svarstymui 

VGK nariai 

Mokinių tarybos pasitarimai 09-07 G. Tautvydienė 

R. Zykuvienė 

 

Informuoti 

mokinius,  klasių 

auklėtojus apie 

pasitarimus. 

Pasirengti 

pasitarimams 

R. Zykuvienė 

Mokinių tarybos 

nariai 

Progimnazijos tarybos 

posėdis 

09-11 J. Jonyka 

I. Tarasevičienė 

Pasirengti 

posėdžiui 

J. Jonyka 

Tarybos nariai 

Metodinių grupių 

pasitarimai pagal grupių 

veiklos planus: 

I – IV sav. Metodinių grupių 

pirmininkai 

 Metodinių grupių 

nariai 

5-8 klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

susirinkimas dėl 5-8 klasių 

auklėtojų metodinės grupės 

veiklos plano 2018-2019 m. 

m., 5-8 klasių mokinių 

aktyviųjų pertraukų vedimo 

grafiko, 5-8 klasių mokinių 

mokyklinės uniformos 

dėvėjimo mokykloje bei 

informacinių klausimų 

aptarimo. 

09-06 V. Bičinskienė 

G. Tautvydienė  

Pasirengti 

pasitarimui 

Metodinės grupės 

nariai 

 5-8 klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas; 

 5-ose klasėse dirbančių 

mokytojų ir buvusių 4-ųjų 

klasių mokytojų pasitarimas 

09-19  V. Bičinskienė 

G. Tautvydienė 

Pasirengti 

pasitarimui, 

pakviesti 5 klasėse 

dirbančius 

mokytojus bei 

buvusias 4-ųjų 

klasių mokytojas 

5 klasėse 

dirbantys 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

buvusios 4 –ųjų 

klasių mokytojos 

 pradinių klasių 

mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas. 

09-19 

13.00 val. 

D. Grigaliūnienė 

O. Stadalienė 

Parengti medžiagą Metodinės grupės 

nariai 



Pradinių klasių mokytojų 

informaciniai pasitarimai  

303 kab. 

Trečiad. 

po 5 pam. 

 

D. Grigaliūnienė 

O. Stadalienė 

Parengti 

informacijas 

pasitarimui 

D. Grigaliūnienė 

O. Stadalienė 

pradinių klasių 

mokytojos 

Progimnazijos pedagoginių 

darbuotojų  pasitarimai  

mokytojų kambaryje  

 

Kiekv. 

antrad. 

09-11 

09-18 

09- 25 

7.40  val. 

Administracija Parengti 

informacijas, 

užregistruoti  

svarstytinus 

klausimus, 

problemas 

diskusijai ir pan. 

Administracija, 

mokytojai 

II. Kita veikla 

Mokslo ir žinių dienos 

šventė: 

„Ąžuolo“ progimnazijoje; 

Ašmintos daugiaf. centre 

    09-03 

10.30 val. 

12.00 val. 

 

Dgrupė 

 

Mokytojos 

Parengti šventinę 

programą, 

informuoti 

progimnazijos 

bendruomenę 

Darbo grupė 

Duomenų etatiniams 

pareigybių sąrašams 

parengti kaupimas ir 

tikslinimas, pateikimas 

savivaldybės finansų skyriui 

suderinimui 

I – II 

savaitė 

I.Tarasevičienė, 

dir. pavaduotojos, 

vyr. buhalterė 

Patikslinti 

pedagoginių 

darbuotojų darbo 

krūvius, parengti 

etatinius 

darbuotojų sąrašus 

I.Tarasevičienė, 

dir. pavaduotojos, 

vyr. buhalterė 

Darbo grupės Metinio 

veiklos plano parengimui 

sudarymas, veiklos plano 

rengimo koordinavimas 

Rugsėjo 

men. 

I.Tarasevičienė Suformuoti darbo 

grupę, paskirstyti 

darbus 

I.Tarasevičienė 

Pasirengimas Mokinių 

tarybos veiklai 

Iki 09-18 

 

R. Zykuvienė 

 

Išrinkti klasėse 

delegatus į mokinių 

tarybą 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

Progimnazijos patalpų 

kokybės gerinimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams 

R.Žilinskas 

Suplanuoti ir 

organizuoti patalpų 

kokybės gerinimo 

darbus 

Dir. pavaduotojas 

ūkio reikalams 

R.Žilinskas 

Europos kalbų diena 

5 – 8 klasių mokiniams 

09-26 Užsienio kalbų 

mokytojai 

Parengti programą, 

dalijamą medžiagą 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Integruotos  pamokos 

„Europos kalbų diena“ 

pradinių  klasių mokiniams 

09-26 D. Šatienė 

R. Ustilienė 

Parengti programą, 

suderinti su 

pradinių klasių 

mokytojomis 

D. Šatienė 

R. Ustilienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

UAB ,,Savitas stilius ‘‘ 

atstovų naujų uniformų 

matavimas 

09-11 

10.00 val. 

A. Kavaliauskienė Surasti laisvą 

kabinetą, pranešti 

tėvams 

A. 

Kavaliauskienė 

III. Ugdymo proceso priežiūra 

Elektroninio dienyno 

tvarkymas, vartotojų 

prisijungimų tvarkymas 

Rugsėjo 

I - II sav. 

G. Tautvydienė 

 

Parengti sąrašus su 

naujų vartotojų –

tėvų duomenimis 

Klasių auklėtojai 

Elektroninio dienyno 

sistemingo pildymo 

priežiūra – konsultavimas  

Rugsėjo 

mėn. 

G. Tautvydienė 

D. Grigaliūnienė 

Pildyti elektroninį 

dienyną 

Mokytojai 

Pamokų tvarkaraščių,  

konsultacijų, klasės 

I sav. G. Tautvydienė 

D. Grigaliūnienė 

Suderinti mokytojų 

ir mokinių 

G. Tautvydienė 

D. Grigaliūnienė 



auklėtojų veiklų grafikų 

tikslinimas. Mokytojų ir 

mokinių budėjimo grafikų 

parengimas 

budėjimo grafikus 

Mokytojų parengtų 

neformaliojo švietimo 

programų analizė,  

tvarkaraščių koregavimas 

I sav. Pavaduotojos 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Neformaliojo 

švietimo veiklų 

vadovams sutartu 

laiku pateikti 

programas 

Mokytojai 

Klasių auklėtojų  veiklos 

programų analizė 

II sav. G. Tautvydienė Parengti klasių 

auklėtojų veiklos 

programas 

Klasių auklėtojai 

Konsultacijų 5-8 klasėms 

grafiko suderinimas 

III sav. G. Tautvydienė Išsiaiškinti lūkesčius 

ir suderinti 

tvarkaraščius 

Dalykų 

mokytojai, 

mokiniai 

Pailgintos  dienos grupių 

veiklos stebėjimas,  

dokumentų analizė  

Rugsėjo 

mėn. 

D. Grigaliūnienė Pailgintos dienos 

grupės veiklų 

aptarimas 

D. Grigaliūnienė 

Mokytojos  

     

IV. Tiriamoji analitinė veikla 

Mokinių poreikių tenkinimo 

5-8 klasėse ataskaitos 

parengimas 

Rugsėjo 

mėn. 

G.Tautvydienė Patikslinti duomenis 

apie neformaliojo 

ugdymo, modulių 

grupes   

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Pratybų ir vadovėlių 

naudojimo 5-8 klasių 

ugdymo procese duomenų 

rinkimas 

Rugsėjo 

mėn. 

G.Tautvydienė Aptarti duomenų 

rinkimo formas 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų  ir pirmokų 

adaptacijos mokykloje 

(klasėje) stebėjimas,  

vertinimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Psichologė 

S. Grigalevičienė 

D. Grigaliūnienė 

Pamokų ir kitos 

mokinių veiklos 

stebėjimas 

Psichologė 

 S.Grigalevičienė, 

D. Grigaliūnienė 

Penktokų adaptacijos 

dalykinėje sistemoje 

stebėjimas, vertinimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Psichologė S. 

Grigalevičienė 

Kl.auklėtojai 

G.Tautvydienė 

Pamokų ir kitos 

mokinių veiklos 

stebėjimas 

Psichologė 

S. Grigalevičienė 

Kl. auklėtojai  

G. Tautvydienė 

     

V. Socialinis darbas ir kita pagalba 

Dokumentų mokinių 

socialinei paramai gauti 

priėmimas, administravimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Socialinė pedagogė 

S.Vaškelevičienė 

Susipažinti su 

kintančiais 

reikalavimais 

socialinei paramai 

teikti, tikslinti 

duomenis, pildyti 

rugsėjo mėn. 

ataskaitą SPIS 

sistemoje 

Socialinė 

pedagogė 

S.Vaškelevičienė 

Pagalbos mokiniui 

individualių ugdymo planų, 

programų rengimas  

I-II savaitė   G. Tautvydienė 

D. Grigaliūnienė 

Parengti 

individualius 

ugdymo planus, 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 



programas, 

supažindinti 

tėvus(globėjus)  

mokytojai 

Tėvų prašymų dėl mokinių 

nemokamo pavėžėjimo 

surinkimas ir sąrašų 

parengimas 

I savaitė Direktorė, raštvedė Parengti sąrašus ir 

pateikti VĮ 

,,Kautra“ 

Direktorė 

VI. Darbas su tėvais ir visuomene 

Naujai atvykusių mokinių 

tėvams  konsultacijos dėl el. 

dienyno  naudojimo  

Rugsėjo 

mėn. 

G. Tautvydienė 

D. Gribinienė 

 G. Tautvydienė 

D. Gribinienė 

1b klasės mokinių tėvų 

susirinkimas „Mokinių 

adaptacija. Programų 

reikalavimai, vertinimas“ 

09-25 R. Bartkutė Parengti 

pranešimą, 

informaciją 

R. Bartkutė 

Mokinių tėvai 

VII. Informacinio centro veikla 

Vadovėlių išdavimas 

mokytojams 

 

  I sav. 

A. Kavaliauskienė Išduoti vadovėlius Mokytojai 

A. Kavaliauskienė 

D. Gribinienė 
Informacinė pamokėlė 

,,Sveika, biblioteka‘‘ 
II- IV 

savaitė 

A. Kavaliauskienė Parengti 

programėlę, 

suderinti 

pamokėlių laiką 

A. Kavaliauskienė 

mokytojos 

 

Trūkstamų vadovėlių 

užsakymas 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Gribinienė  D. Gribinienė 

VIII. Projektų įgyvendinimas progimnazijoje 

„Erasmus+“ KA 2 projektas „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ 

     

Sveikatą stiprinančios mokyklos projekto „Sveika mokykla“ 

 programa  ,,Renkuosi gyventi sveikai“ 

Pieno ir  

vaisių programų 

įgyvendinimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Socialinė pedagogė 

V. Šimukaitė 

Programų 

administravimas, 

ataskaitų 

parengimas 

Socialinės 

pedagogės 

S. Vaškelevičienė, 

V.  

Programos ,,Renkuosi 

gyventi sveikai“ veiklos 

plano 2018-2019 m.m. 

parengimas 

Rugsėjo 

mėn. 

I.Tarasevičienė, 

darbo grupė, 

organizuojanti 

sveikatos 

stiprinimo veiklas 

Aptarti siūlomas 

priemones, įtraukti 

į rengiamą planą 

Darbo grupė, 

organizuojanti 

sveikatos 

stiprinimo veiklas 

IX. Dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose 

Respublikinis renginys 

Važatkiemyje „Justino 

Marcinkevičiaus skaitymai“ 

09-08 L. Suchorukovienė 

R. Juodsnukienė 

Paruošti programą, 

suderinti mokinių 

pavėžėjimą 

4-5 kl. mokinių 

vokalinis 

ansamblis 

„Raiškaus žodžio“ 

būrelio nariai  

Respublikinis chorų 

festivalis „Dainuokime 

drauge“ Birštone 

09-22 L. Suchorukovienė Paruošti programą Jaunučių choras 

     

 

             Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui                                          Daiva Grigaliūnienė 

 


