
PLUNGĖS RAJONO ŠATEIKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VEIKLOS PLANAS 

2020 m. sausio mėn. 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Mokytojų Tarybos posėdis „2019-

2020 m. m. I pusmečio mokinių 

ugdymo(si) rezultatų ir 

lankomumo analizė“.              

sausio mėn.  

30  d. 

 

Mokyklos 

administracija, klasių 

vadovai, soc. pedagogė 

2. Mokinių konferencija „Kad 

kurtum, turi kurti“ (ugdomųjų 

projektų pristatymas). 

sausio mėn. 

29 d. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

3. Individualūs ir prevenciniai 

pokalbiai su mokiniais, turinčiais 

elgesio problemų bei 

priklausančių rizikos grupei. 

sausio mėn. 

2 sav. 

Soc. pedagogė, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

administracija 

4. Individualios konsultacijos 

mokinių tėvams dėl asmeninės 

pažangos bei elgesio ir pasiekimų 

rezultatų. 

sausio  mėn. 

4 sav. 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, spec. 

pedagogas, logopedas 

5. Pamokų stebėsena. 

„ Mokinių įsivertinimas 

pamokoje“ pradinėse klasėse. 

sausio mėn. 

2 sav. 

Mokyklos 

administracija. 

Kolega-kolegai 

6. Metodinių grupių vadovų 

susirinkimas „ Kiekvieno mokinio 

pasiekimų pažangos 

pamatavimas“. 

sausio mėn. 

27 d. 

R. Vainušienė 

7. Netradicinė pamoka 8 kl. „Mano 

šeimos portretas“. 

sausio mėn.   

 

K. Dzvonkus 

8. Netradicinė pamoka 8 kl. Pitagoro 

teorema. 

sausio mėn.    

 

V. Genutienė 

9. Netradicinė pamoka 6 kl. „Giesmė 

apie Gediminą“. 

sausio mėn.   d. 

 

V. Šidlauskienė 

10. Netradicinė pamoka 5 kl. 

„Priešdėlis. Nosinių raidžių rašyba 

priešdėlyje“. 

sausio mėn.    

 

V. Šidlauskienė 

11. Netradicinė pamoka 5 kl. 

„Liaudies „protų mūšiai“. Mįslės. 

 

sausio mėn.    

 

V. Šidlauskienė 

12. Netradicinė pamoka 10 kl. 

Mišrieji sudėtiniai sakiniai. 

sausio mėn.    

 

V. Šidlauskienė 



13. Netradicinė pamoka 5 kl. 

„Baudžiauninko gyvenimas“. 

sausio mėn.    

 

R. Vainušienė 

14. Netradicinė pamoka 5 kl. „Ką 

rodo maisto produktų etiketės?“ 

sausio mėn.    

 

A. Vengalienė 

15. Netradicinė pamoka 6 kl. „Kam 

augalams reikalingi žiedai?“ 

sausio mėn.    

 

A. Vengalienė 

16. Netradicinė pamoka 3 kl. „Sniego 

diena“. 

sausio mėn.    

 

R. Beniušienė 

17. Integruota muzikos-lietuvių k. 

pamoka 7 kl. „Lietuvių liaudies 

dainos“. 

sausio mėn.    

 

V. Armalis 

V. Budrienė 

18. Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

sausio mėn.  

13 d. 

R. Vainušienė 

19. Projektas „Baltas sniegelis“. sausio mėn. 

4 sav. 

I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

20. Rajoninės moksleivių tinklinio 

 (8-10 kl. berniukų) varžybos 

Plungės r. S. Narutavičiaus 

gimnazijoje. 

sausio mėn. 

8 d. 

 

A. Paulauskas 

21. Zoninės berniukų 6-8 kl. futbolo 

varžybos Šiaulių r. Kuršėnų 

mokykloje-daugiafunkciame 

centre. 

sausio mėn. 

10 d. 

 

A. Paulauskas 

22. Rajoninės berniukų ( 6-10 kl.) 

stalo teniso varžybos Plungės 

verslo ir paslaugų mokykloje. 

sausio mėn. 

15 d. 

A. Paulauskas 

23. Mergaičių ( 6-8 kl.) zoninės 

futbolo varžybos Gargždų 

Policijos sporto salėje. 

sausio mėn. 

17 d. 

 

A. Paulauskas 

 


