
PLUNGĖS RAJONO ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VEIKLOS PLANAS 

2020 m. spalio mėn. 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Metodinių grupių vadovų 

susirinkimas. 

spalio mėn. 

 19 d.14.15 val. 

Metodinių grupių 

vadovai 

2. Individualios konsultacijos 

mokiniams, esantiems 

saviizoliacijoje, jų  tėvams.  

     spalio  mėn. 

         1-2 sav. 

Dalykų mokytojai 

3. Savęs pažinimo ir saviugdos 

praktikumų organizavimas. 

 spalio mėn.  

3 sav. 

Klasių vadovai 

Karjeros ugdymo 

darbo grupė,  

G. Čiunkaitė 

4. Aktyvaus ugdymosi skatinimas 

pamokose, naudojant IQES 

sistemos mokymosi metodus, IKT, 

integruojant mokomuosius dalykus, 

vedant pamokas netradicinėse 

erdvėse. 

spalio mėn. 

 

Dalykų mokytojai 

5. Mokinių darbelių paroda 

„Spalvotas dosnusis Ruduo“. 

 spalio mėn. 

  2 sav. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

6. Veiklos su mokiniais, skirtos 

Pasaulinei gyvūnų globos dienai. 

spalio mėn. 

 3 sav. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

7. Ikimokyklinės grupės vaikų tėvų 

susirinkimas. 

      spalio mėn.  

         14 d.          

I. Gruinienė 

S. Šimkevičienė 

A. Jašinskienė 

8. 2 kl. mokinių projektas „Olimpinis 

mėnuo“. 

spalio mėn. 

 2 sav. 

V. Urbonė 

9. Mokyklos mokinių paroda „Mano 

moliūgas“. 

 spalio mėn.   

3 sav. 

L. Švedė 

10. Kolegialus mokymasis- kolegų 

pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

spalio mėn. Dalykų mokytojai 

11. Diagnostiniai tiksliųjų, gamtos ir spalio mėn.   Tiksliųjų, gamtos 



socialinių mokslų 5-10 kl. testai. 3 sav. ir socialinių 

mokslų mokytojai. 

Mokyklos 

administracija. 

12. Mokyklos veiklos tobulinimo plano 

darbo grupės susirinkimas.  

spalio mėn. 

 12 d. 14.15 val. 

Darbo grupė. 

Mokyklos 

administracija 

13. VGK posėdis. spalio mėn. 

6 d. 14.30 val. 

VGK nariai 

14. Mokytojų tarybos posėdis. spalio mėn.  

27 d. 10 val. 

Mokyklos 

administracija 

15. Respublikinis kūrybinis piešinių 

konkursas „INTERNETAS!” 

 5-7 kl.  

spalio mėn. 

3 sav. 

R. Vilimienė-Jurkė 

16. ES programavimo diena 5-10 kl. spalio mėn. 

14 d. 

R. Vilimienė-Jurkė 

17. Plakato saugaus eismo tema 

konkursas (respublikinis) 5-10 kl.  

spalio mėn. 

3 sav. 

R. Vilimienė-Jurkė 

18. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

stebėsena. 

spalio mėn. Mokyklos 

administracija 

 19. Pamokų stebėjimas.  

Mokinių įsivertinimo skatinimas 

pamokoje ( 5-6 kl.). 

      spalio mėn. 

         3 sav. 

Mokyklos 

administracija 

 

 

 

 


