
Saliininkq r. Kalesninkq Liudviko Narbuto g;Iii

2021m. sausio m6n. veiklos planas

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vietao val. Atsakingas asmuo,

vykdytojas

I.Posddiiai, pasitarimai, susirinkimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kOlimo

renginiai.

Mokytojq tarybos posOdis

Darbotvarke:

1.1 pusmedio rezultatq aptarimas:
- l- 4 kl. pasiekimq, paZangos bei lankomumo analizd;

- 5 - 8 kl./ I - IIG kl. pasiekimq, paZangos bei lankomumo

analize;'

- I pusmedio mokiniq paZangos bei lankomumo stebejimas;

rezultatq pokytis;
- organizuojamq konsultacijq poveikis i mokiniq asmening

paLang4 bei mokymosi pasiekimus (lenkq, lietuviq,
matematikos dalykq pagal Kokybes krep5elio projektq);

- individualizavimo bei diferencijavimo kokybe stebetuose

pamokose ( pagal Kokybes krep5elio projektE);

- 5 kl. bei IG NMPP rezultatq analize;

- Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacijos
tobulinimo analize (2020 m.).

Qtosediio data tikslinama; planuojama sausio pabaigoje ar
vasario pradiioje)

Sausis Administracija

Pradiniq kl. mokytojai

5-8 kl./r-rvc
Klasiq vadovai

T. Bogdiun

Mokytojai
konsultantai

Mokyojai stebetojai

S. Sankovska

S. Sankovska

Seminaras "Formuoj amasis vertinimas kiekvieno
mokinio asmeninds paZangos siekiui" pagal Kokybes

krepSelio projekt4.

2021-01-15
12.00 val.

(apie prisijungim4 prie

seminaro bus praneSta

el. pa5tu)

Administracija
Mokytojai

dalykininkai

Pradinirl klasiq metodinds grup6s pos6dis.

Darbotvarke:

Inovatyvias virtualias mokymo(si) priemones pamokose ir
namq darbq ruo5oje naudojimas.

2021-01-28

14.00 val.

T. Dzevkevid

Versocka
Pradiniq klasiq

mokytojai

Metodiniq grupiq pasitarimai:
Pradin iq klasiq (ketvirtadieniais)

Klasiq vadovq (trediadieniais)

Humanitarq (antradieniais)

Gamtos ir tiksliqjq mokslq (ketvirtadieniais)

13.5s - 14.40

14.50 - 15.35

14.50 - 15.35

14.50 - r 5.35

Koordinatoriai

Metodiniq grupiq

Nariai



Vaiko gerov6s komisijos posedZiai (penktadieniais)

II. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomends nariams. Reng

1 5.00

iniai mokiniq t6vams.

VGK komisijos nariai

IIIG klases tevq

vaikams?"
susirinkimas,,Kaip tevai galetq padeti savo 2021-01-28

l8 val.

(nuotoliniu budu;

B. eenko

Konsultacijos ir pagalba pradiniq klasiq mokiniq tevams

j ungiantis prie nuotolinio mokymosi platformos C lassroom.

2021 m. sausio

m6n.

K. Linkevid

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

Mokiniq tarybos susirinkimas.
Darbotvarke:

1. Naujq veiklq aptarimas ir planavimas.

2. Veiklq, kurias galima organizuotu virtualioje
aplinkoje planavimas.

2021-0t-1t
15.00

Classroom

platforma

K. Linkevid
Mokiniq taryba

IV. Ugdymo proceso stebdjimas, analiz6, vertinimas.

Nuotol iniu biidu organ izuoj amq pamokq stebej i mas :

- vaizdo pamokq stebejimas;

- mokiniq dalyvavimas vaizdo pamokose (lankomumas);

SAUSIS Administracija

Soc. pedagoge

K. Linkevid

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

Ol impiadq (mokykl i n i q etapq) or ganizav imas 9 - 12 kl. mokin i ams

(lenkq, rusq, istorijos)

SAUSIS Administracija
Mokyojai

dalykininkai

Virtuali nuotraukq paroda,,Ziemos beie5kant". 2021 m. sausio

mdn

Gimnazijos
tinklalapis

K. Linkevid
Mokiniq taryba

Virtuali spaudiniq paroda "Sausio l3-oji Laisves gynejq

diena."

202t-01-13
Gimnazijos
tinklalapis

B. Michnevid

Virtuali knygq paroda,,Mano tevyne - Lietuva" skirta l99l
m. sausio ivykiq 30-osioms metinems.

202t-01-13
Gimnazijos

tinklalapis

B. Michnevid



Sausio 13 - osios akcija "Atmintis gyva, nes liudija"' 202t-0t-13
8.00 val.

J. Norktniene
B.Vinckevid

Seneliq dienos minej imas. 2021-01- 22 Renata Poliakova
Pradiniq klasiq

mokytojai


