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Saliininkq r. Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos

2021m. birZelio m6n. veiklos planas

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta,
val.

Atsakingas asmuo,

vykdytojas

I. Pos0diiai, pasitarimai, susirinkimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kdlimo

renginiai.

Klases vadovq metodin6s grup6s posddis.

Darbotvarke: -

1. GeguZes menesio mokiniq paZangos bei lankomumo

analizl.
2. Klases aukletojq metodines grupe veiklos analizd.

2021-06-09

14.50 val.

Classroom

Mokytojq
kambarys

T. Bogdiun

Klases aukletojai

Mokytoj q metinis pokalbis. (Mokytoj o 2021 -2021

m.m. veiklos isivertinimo anketa) Grafikas- Google

Classroom/PosedZiq kambarys, prisijungimo kodas:

egr5nqp

BirZelis

l- 23 d. pagal

suderint4

grafik4

Direktore

Mokytojai

2021-2022 m.m. ugdymo plano projekto rengimas 06-02

14.00 val.

Direktore

Direktoriaus pavad. ugdymui.

Darbo grupe

2021-2022 m.m. veiklos plano projekto rengimas 06-03

14.45 val.
Direktore

Darbo grupe

Mokytojq tarybos posddis:

Darbotvarke:

1. Ikirnokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq

vaikq pasiekimq ir ugdymo rezultatq aptarimas.

2. 1-3 klasiq pasiekimq ir ugdymo rczultatq aptarimas.

Kelimas j auk5tesnes klases.

3. 4 klases mokiniq pasiekimq ir ugdymo rezultatq

aptarimas. Pradinio ugdymo programos baigimas.

4. 4.klases NMPP rezultatrl analize.

5. Pradiniq klasiq metodines veiklos ataskaita. Naujo

pirmininko prisistatymas.

6. Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo darbo grupes

ataskaita.

202t-06-rl
14.50

(14 kab.)

Direktore

Direktoriaus pavad. ugdymui,

Ikimokyklinio
ugdymo mokytojai

B. Savickiene

J. RoZanovska

Pradiniq klasiq mokyojai

J. Aidukoniene

Darbo grupes nariai



Mokytojg tarybos pos6dis.
Darbotvarke:
1. 5-IIIG klasiq mokiniq pasiekimq ir ugdymo rezultatq

analizd. Kelimas j auk5tesnes klases.

(P adeku paruoiimas puikiai besimokantiems mokiniams)

2. 8 klases matematikos bei lietuviq kalbos bei literat[ros
NMPP r ezultatt4 analizd.

3. IIG klases mokiniq pasiekimq ir ugdymo rezultatq
analize. Pagrindinio ugdymo programos baigimas, IIG
klases PUPP rezultai4 analize.

4. Konsultacijq pagal Kokybes krep5elio projekt4

poveikis 5-8 klasiq mokiniq akademiniams Zinioms bei

asmeniniai paLangai.

5. Kokybes krep5elio projekto 1.4. veiklos Pamokos

tobulinimas naudojant kolegialq griLtam1i rySj analize

(ugdymo proceso stebejimas pagal Kokybes krep5elio

proj ekto plan4 (diferencij avimo ir indiv idualizavimo

lygis pagal gimnazijos rizikos vertinimo rodiklius).
5. 5-IIIG klasiq paskutinio skambudio organizavimas.

6. Mokiniq dalyvavimo olimpiadose, konkursuose

rezultatq apibendrinimas.

7. Apibendrinta gimnazijos pasiekimq ir paZangos ( II
pusmedio, metiniq rezultatq ataskaita)

6. Informaciniai prane5imai.

202t-06-16
14.50

(14 kab.)

Direktore
Direktoriaus pavad. ugdymui

5-IIIG klasiq vadovai

J. Norkiiniene

G. Andrukonis

B. Piaskovska

J. Aidukoniene
J. Nork[niene

Mokyojai konsultantai

Direktoriaus pavad. ugdymui

S, Sankovska

Mokytojq stebej imo grupe

T. Bogdiun

Klases vadovai

S. Sankovska

Mokytojq tarybos posddis.
Darbotvarke:
l.Metodiniq grupiq bei metodines tarybos metines

veiklos ataskaitos. 2021-2020 m.m. naujq koordinatoriq
prisistatymas.

2.Mokymosi pagalbos vaidmuo ugdymo procese

Socialinio pedagogo, logopedo veiklos ataskaitos.

3. Bibliotekos, skaityklos vaidmuo ugdymo procese.

(veiklos ataskaita)

4.2020-2021 m.m. Kokybes krep5elio projekto
jgyvendinimas.

5.2021-2022 m.m. Pradiniq, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo plano projekto pristatymas ir derinimas.

6. 2021 -2022 m.m. Gi mnazij os veikl os plano proj ekto

pristatymas ir derinimas.

202t-06-28
9.00

(14 kab.) T. Bogdiun

Z. Jurgelevid

G. Andrukonis

K. Linkevid

B.Piaskovska

Administracija

S. Sankovska

Darbo grupe

Direktore

Darbo grupe

Humanitarq metodinds grupds pos€dis.
Darbotvarke:

l. Hurnanitarq metodines grupes veiklos analizd.
2. Metodines grupes koordinatoriaus 2021-2022 m.m.
rinkimai.

202t-06-08
14.50 val.
Classroom

Z. Jurgelevid



Mokytojq
kambarys

Gamtos ir tiksliqjq mokslq metodines grupes posedis:

Darbotvarke:

l.Gamtos ir tiksliqjq mokslq metodines grupes veiklos

analize.

2. Metodines grupe s koordinator iaus 202 1 -2022 m.m'

rinkimai.

2021-06-10
14.50 val.

Classroom

Mokytojq
kambarys.

G. Andrukonis

Pradiniq klasiq metodinds grup6s posedis:

Darbotvarke:
1. Pradiniq klasiq metodines grupes veiklos analizd.

2. Metodines grupes koordinatoriaus 2027-2022 m.m.

rinkimai.

2021-06-10
14.00 val.

Kab. Nr 8

T. Dzevkevid Versocka

Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisijos posddis.

Darbotvarkei

1. Del lenkq k vyresniosios kvalifikacines kategorijos

suteikimo B. Piaskovskai

202r-06-21

9.00 val.
(vieta

tikslinama)

S. Sankovska

Atestacij os komisij os nariai

Metodiniq grupiq pasitarimai:

Pradiniq klasiq (ketvirtadieniais)

Klasirl vadovq (trediadieniais)

Humanitarq (antradieniais)

Gamtos ir tiksliqjq mokslq (ketvirtadieniais)

Vaiko geroves komisijos posedZiai (penktadieniais)

14.50 -15.35

14.50 -1s.35

14.50 -15.3s

14.50 -1s.35

15.00

Koordinatoriai
Metodiniq grupiq nariai

VGK komisijos nariai

II. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomen6s nariams. Renginiai mokiniq tdvams.

IVG klasiq mokiniq konsultavimas karjeros klausimais.

Pagalba pildant pra5ymus LAMA BPO sistemoje.

BirZelio men. K. Linkevid

III. Mokyklos bendruomend ir savivalda (mokinig savivaldos ir mokyklos tarybos susirinkimai)

IV. Ugdymo proceso stebdjimas, analiz€, vertinimas.

Atvira muzikos pamoka 5 kl. Tema: "Garsq raidinis
pavadinimas".

2021- 06-03 B. Cenko

Pagrindin6 brandos egzaminq sesija:
Lietuvirl kalba ir literat[ra

Matematika

UZsienio kalbos (rusq) kalbejimo dalis

BirZelis

202r-06-07

2021-06-18

J. NorkDniene (lydintis

asmuo)

B. Piaskovska (lydintis

asmuoJ



Istorija

Gimtosios kalbos (baltarusiq, lenkrl, rusq, vokiediq) (II,
III dalys)

UZsienio kalbos (rusq) klausymo, skaitymo ir ra5ymo
dalys

2021-06-22,23

2021-06-25

202r-06-29

2021-06-30

B. Piaskovska (lydintrs

asmuo)

B. Piaskovska (lydintis

asmuo)

B. Piaskovska (lydintis

asmuo)

B, Piaskovska (lydintis

asmuo)

Nuotoliniu biidu organizuojamq pamokq stebej imas :

- nuotoliniq pamokq stebejimas;

- dalyvavimas vaizdo pamokose (lankomumas);

birZelis Administracija

V. Kulturiniai renginiai, konkursai, min6jimai, akcijos, i5vykos, projektai, bibliotekos renginiai.
Dalyvavimas rajono, respublikos renginiuose.

Rajonine ikimokyklinio amZiaus vaikq sporto Svente

,,Sveikiname vasar4"

202r-06-01 J. RoZanovska

G. Matuizo

V. Liubkevid

Vaikq teisiq gynimo diena 202r-06-01
(nuotoliniu

budu)

Classroom

Renginiq kursas

J. Nork[niene
Mokiniq taryba

Ugdymo diena,,Sporto Sventd" 2021-06-04

8.00 val.

Gimnazijos
teritorijoje

J. Zilinski
J. Andrukonis

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq, l-4
klasiu Paskutinio skambudio Svente

2021-06-ls Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo

mokytojai
Pradiniq klasiq mokytojai

5-IIIG klasiq Paskutinio skambudio Svente 2021-06-18 B. Cenko


