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

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Literatūrinis religinis rytmetis
„Kalėdas pasitinkant“
(advento pradžia – uždegame
pirmąją Piemenėlių žvakę ir
kas savaitę antrąją, trečiąją ir
ketvirtąją).
Profesinių sąjungų diena,
susitikimas su profesinės
sąjungos atstovais
Vaiko gerovės komisijos
posėdis
Mokyklos kalėdinio interjero
dekoras „Po angelo sparnu“

Dalyvavimas projekte
„ Antrą klasę baigi – plaukti
moki“.

Data

Dalyvauja

Atsakingi

1

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugd.gr.,1-9 kl.
mokiniai

D.Juškienė, maironiečių
būrelis, V.Vaidvilienė

1

Visi darbuotojai

N.Gurliauskaitė

1

Vaiko gerovės
komisija
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugd.gr.,1-9 kl.
mokiniai

D.Juškienė, V.Kačinskienė,
R.Jurevičiutė
Dailės ir techn. mokytojos
A.Bagužienė, R.Gustienė, kl.
auklėtojai, prad. kl. mokytojai

Visą
mėnesį

pirmadi 2 klasės mokiniai
eniais ir
trečiadi
eniais
Antikorupcinių renginių
2-9
Visi mokiniai ir
savaitė (pagal atskirą renginių
mokytojai
planą)
Mokytojų tarybos posėdis
6
Visi pedagogai
(pagal mokytojų tarybos
planą)
Visuotinis tėvų susirinkimas
8
Visi pedagogai,
(švietimo pagalbos teikimo
tėvai
tvarka, mokyklos veikla, I tr.
pažangumo ir lankomumo
analizė, biudžeto lėšų
panaudojimas ir projektas
2017 m.)
Dalyvavimas rajoniniame
Iki 9
Dailės būrelio
kalėdinio žaisliuko konkurse.
nariai

R.Jurevičiutė

D.Juškienė, J.Tamošauskas,
V.Vaidvilienė,
kl. auklėtojai
Direktorė D.Juškienė, sekretorė
L.Raudienė
Direktorė D.Juškienė,
R.Jurevičiutė, J.Tamošauskas,
klasių auklėtojai

A.Bagužienė

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Meninio skaitymo konkursas
klasėse
Visų mokyklos darbuotojų
susirinkimas.
Adventinė popietė ,,Prie
Balto Kūčių stalo“.
(mokyklos aktų salėje)
Eigirdžių miestelio kalėdinės
eglutės įžiebimas, Kalėdų
senelis dovanos
ikimokyklinukams (Eigirdžių
bendr. salėje).
Akcija „Gerumas mus
vienija“
Kalėdų eglutė

NKKM mokyklos kalėdinių ir
naujamečių skaitmeninių
darbų konkursas "Žiemos
fantazija".
Klasių Kalėdinės popietės žiburėliai.

3
savaitę
16

5-9 kl. mokiniai

16

4-9 kl. mokiniai,
visi mokyklos
darbuotojai, mst.
bendr. ir Eigirdžių
bočių atstovai

16 (19
val.)

19-23

1-9 kl. mokiniai

22

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugd. gr., 1-4 kl.
mokiniai
5-9 kl. mokiniai

20-23

V.Leipuvienė
Direktorė D.Juškienė, pav. ū. r.
J.Tamošauskas
D.Juškienė, V.Vaidvilienė,
M.Bidvaitė Dargužienė,
R.Gustienė, klasių auklėtojai

R.Jurevičiutė, pailgintos d.d.gr.
auklėtojos
V.Kačinskienė, E.Jonušienė,
R.Mineikienė, E.Vitkienė

Sonata Kazokevičienė

1-9 ir priešm. gr.

Klasių auklėtojai

S.Brasienė, įsivertinimo grupės
nariai, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
R.Keinienė
Direktorė D.Juškienė

Priežiūra ir metodinė veikla
17.

Mokyklos veiklos
įsivertinimas

Darbo grupė

18.

Mokymo(si) pasiekimų
1 sav.
rezultatų, lankomumo
analizė. Klasės auklėtojų,
darbo su tėvais analizė, klasės
tėvų susirinkimo vedimo
analizė. (Pranešimai
mokytojų taryboje)
Metinė inventorizacija.
Iki 23

Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai

19.

Atostogų kaupiniai
(inventorizacija)
20.
2016 m. mokyklos veiklos
4 sav.
analizė, mokyklos veiklos
ataskaitos rengimas.
Planą parengė direktorė D.Juškienė

Inventorizacijos
komisija

Komisija, D.Mikalčius,
B.Šiaudkulis, materialiai
atsakingi asmenys:
J.Tamošauskas,
A.Žitaveckienė, raštinės vedėja
L.Raudienė
Vadovai (pavaduotojas
ugdymui, pavaduotojas ūkio
reikalams, direktorius)

