TVIRTINU
Direktorė
Danutė Juškienė
2019-03-01
TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLOS

VEIKLOS PLANAS
2019 vasario-kovo mėn.
Eil.
Nr.
1.

Renginio pavadinimas

Data
02-05

1.

Mokytojų tarybos posėdis:
Dėl pirmojo pusmečio mokymosi pasiekimų,
klasės ir individualios pažangos, lankomumo;
Dėl 5 kl. mokinių adaptacijos.
Informaciniai klausimai dėl naujai patvirtintų
tvarkų aprašų.
Dėl mokyklos veiklos planavimo (strateginio
plano, prioritetų, tikslų, mokyklos veiklos
įsivertinimo)
Spec. pedagogikos kursai

2.

Pasirengimas valstybinių švenčių minėjimui

02-04
– 15

3.

Viktorina skirta Saugaus interneto dienai

02-08

4.

Dalyvavimas Kaziuko mugėje Eigirdžių
bendruomenės salėje

4

5.

Švenčiame Užgavėnes „Žeima, žeima, biek ėš
keima“

5

6.

PPT tarnybos paskaita „Bendravimo ypatumai 6
dirbant su mokiniais, turinčiais spec.
ugdymosi poreikių“.
Tarpmokyklinis krepšinio turnyras, skirta
7
Kovo 11-ajai

7.

Dalyvauja
Mokytojai

Atsakingi
Direktorė Danutė
Juškienė,
klasių auklėtojai
L.Raudienė
Direktorė Danutė
Juškienė

02-18
– 22

8.

Nacionalinio diktanto rašymas. (fizikos
kabinete 10.45 val.)

8

9.

Lietuvos valstybinių švenčių ir Žemaitijos
800 metų minėjimas „Lietuvos ir Žemaitijos
istorijos atspindžiai“. Telšių ,,Alkos“
muziejaus istorikės Janinos Bucevičės

8

D.Juškienė,
A.Bagužienė,
D.Bukinienė,
B.Šiaudkulis,
A.Žitaveckienė
Mokyklos ir
miestelio
bendruomenė
5-10 kl. mokiniai

D.Juškienė

Pageidaujantys
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Mokyklos ir
miestelio
bendruomenė

Klasių auklėtojai

Mokytojai
8, 10 kl. Eigirdžių,
Upynos mokyklų,
Luokės gimnazijos
komandos
Pageidaujantys
mokiniai,
mokytojai, tėvai,
Eigirdžių
bendruomenė
1-8,10 kl.
mokiniai,
mokytojai, tėvai,
miestelio

Direktorė D.Juškienė,
Dailės, šokio ir muzikos
mokytojai
S. Kazokevičienė

Mokyklos tarybos
pirmininkė Aušra
Macienė, direktorė
D.Juškienė
D. Juškienė
B.Šiaudkulis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
V.Leipuvienė,
Direktorė Danutė
Juškienė
Direktorė D.Juškienė,
istorijos mokytoja
N.Gurliauskaitė, šokio
mokytoja Raimunda

įtraukiamoji paskaita ,,Žemaitijos kraštą
garsinę įvykiai, vietovės ir žmonės“

bendruomenė

Gustienė, muzikos
mokytoja
F.Sabaliauskienė, dailės
ir technologijų mokytoja
Audronė Bagužienė
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
V.Leipuvienė, dailės,
istorijos mokytojai,
klasių auklėtojai
Mokytoja L.Raudienė

Lietuvių kalbos savaitės renginiai:
atidarymas, smulkiosios tautosakos
iliustravimas, ketureilių kūrimas, dailyraščio
konkursas, viktorina „Tau ačiū, Tėvyne, už
kalbą“
Dalyvavimas renginyje „Kur žengsi kitą
žingsnį?“ Telšių Karolinos Praniauskaitės
viešojoje bibliotekoje
Dalyvavimas diktanto konkurse
„Raštingiausias mokinys“.

4-15

5-8, 10 kl.
mokiniai

13

8 kl. mokinys
Justinas Miltenis

14

8 kl. mokinys
J.Miltenis

13.

Integruota gamtos ir žmogaus bei Anglų k.
pamoka „Augalai ir jų dalys“

22

5 kl. mokiniai

14.

Integruota lietuvių kalbos ir geografijos
pamoka: „Kelionės lavina protą“

26

7 kl. mokiniai

15.

Dalyvavimas 5-8 kl. rajoniniame konkurse,
skirtame pasaulinei Žemės dienai paminėti,
„Mano žemės grožis“ (Kranto progimnazija)
Žemės dienos paminėjimas: stendinis
pranešimas ,, Žemė - visų mūsų namai",
Žemės vėliavos iškėlimas, inkilėlių iškėlimas.
Įtraukiamoji paskaita ,,Saugokime ir
tausokime mūsų planetą Žemę“ (Aplinkos
apsaugos inspektoriai Dovydas Rubežius,
Andrius Jankauskas, Renata Stankuvienė ir
Valstybinės miškų tarnybos vyriausioji
specialistė Kristina Stripeikienė)
Dalyvavimas Telšių rajono 1-8 kl. mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
raiškaus skaitymo ir dailyraščio konkursas
„Rašau ir skaitau gimtinei“
Telšių sveikatos biuro paskaita
„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencija“
Sąmoningumo mėnuo, skirtas akcijai
„Veiksmo savaitė be patyčių“.
Klasių valandėlės tolerancijos
tema. „Draugystės knygos“ tęsimas.
Tėvų susirinkimas „ PUPP vykdymo tvarkos
aprašas“, tolesnis vaikų mokymasis“.
5-6 klasių dailės kūrybinių darbų paroda I
aukšto foje ,,Ką pasakoja akvarelės dėmelės?"
Tėvų aktyvo susirinkimas ,,Mokyklos veiklos
planavimas“

20

5-8 kl. mokiniai

20

1-8, 10 kl.
mokiniai,
mokytojai

Dailės ir technologijų
mokytoja A.Bagužienė,
Biologijos mokytoja
Daiva Bukinienė

22

4 kl. mokinė
E.Kamenaitė

Logopedė
V.Kačinskienė

26

5-10 kl.

Sveikatos priežiūros
specialistė A.Burškytė

Nuo
kovo
18

1-8, 10 kl.
mokiniai

4 sav.

10 kl. tėvai

Soc. pedagogė, mokyt.
padėjėja R.Jurevičiutė,
klasių auklėtojai,
mokinių aktyvas
Klasės auklėtoja
R.Gustienė
Dailės ir technologijų
mokytoja A.Bagužienė
Direktorė Danutė
Juškienė

10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

5-6 kl.
13

Tėvų aktyvas

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
V.Leipuvienė
Gamtos mokslų
mokytoja D.Bukinienė,
anglų k. mokytoja
N.Gurliauskaitė
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
V.Leipuvienė ir
geografijos mokytoja
A.Bagužienė
Gamtos mokslų
mokytoja D.Bukinienė,

23.

Techninio personalo susirinkimas

4 sav.

Aptarnaujančio
personalo
darbuotojai

Direktorė D.Juškienė,
direktoriaus
pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams

24.

Biblioteka
Stendinis pranešimas „Nepamirštami šviesos
skleidėjai – knygnešiai”

2 sav.

Mokyklos ir
miestelio
bendruomenė

Bibliotekininkė
A.Žitaveckienė

Priežiūra ir metodinė veikla
E.dienyno (klasių, neformaliojo ugdymo
e.dienynų, asmens bylų ) tvarkymo peržiūra
Individuali pagalba mokiniams, patiriantiems
nesėkmių moksle (pokalbis su dalykų
mokytojais, konsultacijų lankymas)
Minimalios priežiūros priemonių taikymas

IV
sav.
Visą
mėn.

Klasių auklėtojai

Direktorė D.Juškienė

Visų dalykų
mokytojai

Visą
mėn.

Visų dalykų
mokytojai

Direktorė D.Juškienė,
socialinė pedagogė
R.Jurevičiutė
D.Juškienė,
R.Jurevičiutė,
D.Bukinienė

25.
26.

27.

Planą parengė direktorė Danutė Juškienė

