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VEIKLOS PLANAS 

 

2018 M. BIRŽELIO MĖN. 

DATA, VIETA PASITARIMAI ATSAKINGI 

5-8 d. 
Informacija programų dalyvių tėveliams apie mokinių 

pasiekimus 

Grupių auklėtojai, 

programų mokytojai 

14 d. 10 val. 

26 kab. 

Mokytojų susirinkimas 

1. Dėl planuojamo mokytojų krūvio 2018-2019 m. m.  

2. Dėl mokytojų veiklos įsivertinimo 

3. Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos veiklų 

organizavimo 

4. Kiti klausimai 

Mokytojai 

19 d.  Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Aida 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

1 d. 14.30 val. 
Edukacinė išvyka NVŠ programų dalyviams 

„Baigiamoji pamoka Pepės vilaitėje“ 
Aistė, Ieva 

4-5 d. 

9-17 val. 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Mokymai vadovams ,,Suaugusiųjų švietimo projektų 

rengimo ir įgyvendinimo mokymai“ 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas 

Lektorė - Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio švietimo 

centro metodininkė 

Aida, Dalia 

5-6 d. Sveikatos tikrinimas Darbuotojai 

7 d. 25 kab.  Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai Darbuotojai 

8 d. 14 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Ugdymo įstaigų tarptautinių projektų 

organizatorių/vykdytojų pasitarimas dėl metodinio 

būrelio steigimo ir veiklų organizavimo kitais mokslo 

metais 

Ieva 

11-13 d. Edukacinė išvyka Darbuotojų grupė 

Iki 15 d. 
Mokomosios medžiagos, priemonių ir kabinetų 

sutvarkymas 
Mokytojai 

Iki 15 d. Programų atlyginimo išreikalavimas  Mokytojai 

Iki 15 d.  
Paraiškos NVŠ projektų finansavimo konkursui 

rengimas ir pateikimas 

Aida, Dalia, Gitana, 

Audrius, Jovita, 

Aistė 

15 d. 10 val. 

Lopšelis-darželis 

,,Žilvitis“ 

Seminaras ,,Pasaulio pažinimas, taikant netradicinius 

ugdymo metodus ikimokykliniame amžiuje“  
Agnė, Aida 

Iki 18 d. Veiklos portfelio atestacijai rengimas  Ieva, Aistė 

Iki 18 d. 

Neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų peržiūra ir 

redagavimas (pagal poreikį) 

Mokytojai 

Iki 18 d. 2018-2019 m. m. nepamokinės veiklos planavimas Mokytojai 

Iki 18 d. 
Ataskaitų už papildomai tarifikuotas valandas 

rengimas 
Mokytojai 
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20 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Regioninė apvalaus stalo diskusija neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

koordinatoriams, vietos savivaldos, suaugusiųjų 

švietimą teikiančių institucijų, kultūros institucijų ir 

socialinių partnerių atstovams „Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo politika ir situacija šalyje bei 

regionuose“ 
Diskusijos moderatoriai: Ingrida Gečienė ir Giedrius 

Steponavičius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymų 

plėtros centras 

Aida, Dalia 

21 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Vaikų kūrybiškumo ugdymas 

teatriniais metodais“ 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Lektorė – Kristina Savickytė-Damanskienė, kino ir 

teatro aktorė, teatro pedagogė 

Agnė ir Aistė 

22 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, raštvedžiams, 

pageidaujantiems „Asmens duomenų privaloma 

apsauga biudžetinėse įstaigose 2018 metais 

įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui“ 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Seminaro dalyviams bus pateikti skaitmeniniai 

švietimo įstaigos darbuotojų, vaikų/mokinių asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių, konfidencialumo 

pasižadėjimo, tėvų sutikimo pavyzdžiai 

Lektorė - dr. Virginija Chreptavičienė, Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas 

Aida 

Visą mėnesį 
Informacijos apie mokykloje vykdomas neformaliojo 

švietimo programas viešinimas 
Mokytojai 

Visą mėnesį Veiklos dokumentų tvarkymas Aida, Dalia 


