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2016 m. lapkričio mėn.
VEIKLOS PLANAS
Renginio pavadinimas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dalyvavimas ES projekte –
vaisių skatinimo programoje:
„Vaisiai Jums“. ,,Pienas
vaikams“
Dalyvavimas projekte
„ Antrą klasę baigi – plaukti
moki“.
Dalyvavimas informatikos ir
informatinio mąstymo
tarptautiniame konkurse
„Bebras“.
Dėdės Vinco teatriukas.
Edukacinė programa
,,Žemaitiškos skaičiuotės.
Susitikimas su Monais“.
Lietuvos blaivybės draugijos
„Baltų ainiai“ Klaipėdos
padalinio pirmininko Artūro
Šiukštos paskaita apie alkoholio
žalą žmogaus organizmui ir
socialiniam gyvenimui ,,Sveikas
žmogus - laimingas žmogus“
Integruota biologijosmatematikos pamoka apie
rūkymo žalą
Mokytojų metodinės grupės
susirinkimas: naujų teisės aktų,
reglamentuojančių ugdymo
proceso organizavimą,
aptarimas, pasiskirstymas
atsakomybe.
Projektai (tarpdalykinis
verslumo ugdymo, ,,Geri
darbai.lt ir kiti projektai)
Dalyvavimas rajone Pasaulinės
kelių eismo nelaimingų aukų
atminimo dienos paminėjime.
Tolerancijos dienai paminėti
„Tolerancijos paukščiai“.
Susitikimas su beglobių gyvūnų
„Telšių uodegėlė“ savanoriais

Data
1-30

Dalyvauja
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugd.gr.,1-4 kl.

Atsakingi
,,Kretingos maistas“
darbuotojos ir
klasių auklėtojai

Kiekvieną 2 klasės mokiniai
pirmadienį
ir
trečiadienį
8
5-9 kl. mokiniai

R.Jurevičiutė

10

1-5 kl. mok.

D.Juškienė, 1-5 kl.
auklėtojai

11

1-9 kl. mok.

D.Juškienė, R.Jurevičiutė,
kl. auklėtojai

11 - 17

7-8 kl. mok.

S.Brasienė, D.Bukinienė

14

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai

V.Leipuvienė,
D.Juškienė

16

1 kl. mokiniai

E.Jonušienė

16

1-9 kl. mokiniai

R.Jurevičiutė,
J.Tamošauskas, V.
Vaidvilienė, technologijų
mokytojai,

S.Kazokevičienė

.

kl. auklėtojai

10.

Tarpklasinės kvadrato varžybos

17

11.

Edukacinė išvyka ,,Duonelės
kelias“.
Ugdymas karjerai:
„Mano Karjeros Planas“

12.

B.Šiaudkulis

22

5-9 klasių
komandos
4-6 kl.

25

9 klasė

Klasės auklėtoja
L.Raudienė

Atestacijos
komisija ir
pageidaujantys
mokytojai,
profesinės
sąjungos
pirmininkė
N.Gurliauskaitė
Dailės būrelio
nariai

D.Juškienė, atestacijos
komisija

1-9 kl.

A.Žitaveckienė,

13.

Atestacinės komisijos posėdis
,,Atestacijos komisijos
posėdžių grafiko aptarimas
2017 m.), Atestacijos
perspektyvinės programos
2017-2019 m. aptarimas

28

14.

Mokinių kūrybinių darbų
paroda „Laikai“
Biblioteka

IV sav.

15.

Šiaurės šalių rašytojai ir jų
kūryba (Knygų paroda)
Priežiūra ir metodinė veikla
Ilgalaikių planų, klasės
auklėtojų planų, neformaliojo
ugdymo planų, mokyklos
strateginio plano, ugdymo
plano ir veiklos plano dermė.
Dienynų peržiūra. Mokinių
pasiekimų vertinimo
sistemingumas.
Švietimo politikos aktualijos,
dokumentų analizė. Mokyklos
finansinės padėties analizė,
pristatymas mokyklos
bendruomenei
Tėvų švietimo ir
bendradarbiavimo su tėvais
tobulinimo galimybės. (Klasės
auklėtojų planai, susirinkimų
stebėjimo analizė, pokalbis su
klasių auklėtojais, tėvų aktyvu)
Projekto ,,Geri darbai.lt“
rengimas.

Visą mėn.

16.

17.

18.

19.

Planą parengė direktorė D.Juškienė

E.Vitkienė, V.Leipuvienė

A.Bagužienė

Visą mėn.

D.Juškienė

Visą mėn.

D.Juškienė

2-3 sav.

D.Juškienė

Iki
d.

30

Iniciatyvūs
mokytojai

Projekto rengimo
iniciatyvinė grupė
A.Bagužienė, R.Gustienė,
B.Šiaudkulis
D.Juškienė
R.Jurevičiutė ir kt.

