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Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos 

 

2020 m. spalio mėn. veiklos planas 

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

vykdytojas 

I.Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo 

renginiai. 

Humanitarų metodinės grupės posėdis. 

Darbotvarkė: 

1.Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

atnaujinimas; 

2.VBE/MBE rezultatų analizė, olimpiadų, konkursų 

rezultatų analizė uţ 2019-2020 m. m. 

3.Humanitarų metodinės grupės kvalifikacijos tobulinimo 

planavimas. 

2020-10-26 

10.00 val. 

Kab. Nr. 2 

Z. Jurgelevič 

Metodinės grupės 

nariai 

Metodinės tarybos pasitarimas. 

Darbotvarkė: 

1.Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

atnaujinimas.  

2.Mokinių asmeninės paţangos stebėjimo, fiksavimo ir 

mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas. 

3.VBE/MBE rezultatų analizė, olimpiadų, konkursų 

rezultatų analizė uţ 2019-2020 m. m. 

4. Gimnazijos vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikacijos kėlimo tvarkos atnaujinimas. 

5. Gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo programos 

sudarymas ir patvirtinimas. 

2020 -10-27 

9.30 val. 

3 kab. 

 

Metodinių grupių 

koordinatoriai 

S. Sankovska 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

 ,,Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos 

veiklos tobulinimo plano 2020 - 2021 m. m. 

įgyvendinimas“. 

VBE/MBE rezultatų analizė, olimpiadų, konkursų rezultatų 

analizė uţ 2019-2020 m. m. 

3.Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

kvalifikacijos tobulinimo planavimas. 

2020 -10-29 

15 kab. 

9.00 val. 

G. Andrukonis 

Metodinės grupės 

nariai 



Klasės auklėtojų metodinės grupės posėdis 

Darbotvarkė: 

1. Mokinių asmeninės paţangos bei lankomumo stebėsenos 

aptarimas. 

2. Mokinių asmeninės paţangos atmintinės kūrimas 

2020-10-26 

14 kab. 

12.00 val. 

T. Bogdiun 

K. Linkevič 

Klasės vadovai 

Gimnazijos socialinio paso pristatymas klasių vadovams 2020-10- 26 d. 

12.00 val. 

K. Linkevič 

Klasių vadovai 

Pradinių klasių metodinės grupės posėdis. 

Darbotvarkė: 

1.Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

atnaujinimas; 

2. Konkursų rezultatų analizė uţ 2019-2020 m. m. 

3.Pradinių klasių metodinės grupės kvalifikacijos 

tobulinimo planavimas. 

  

Metodinių grupių  pasitarimai:  

Pradinių  klasių (ketvirtadieniais) 

Klasių vadovų (trečiadieniais)  

Humanitarų  (antradieniais) 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų  (ketvirtadieniais)  

Vaiko gerovės komisijos  posėdţiai (penktadieniais) 

13.55 – 14.40 

14.50 – 15.35 

14.50 – 15.35 

14.50 – 15.35 

15.00 

Koordinatoriai 

Metodinių grupių   

Nariai 

 

VGK komisijos 

nariai 

II. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams. Renginiai mokinių tėvams.  

Praktinis uţsiėmimas tėvams „Tėvų švietimas internetinės 

platformos Zoom/Classroom prisijungimo ir naudojimo 

klausimais“. 

2020-10-14 d. 

Nuotolinė paskaita 

tėvams 

16.00 val. 

B. Michnevič 

K. Linkevič 

IVG klasės tėvų susirinkimas: „Brandos egzaminai – ir kas 

toliau? Ateities planavimas“. Trišaliai pokalbiai. 

2020-10-26 

Nuotolinis 

susirinkimas 

18.00 

B. Michnevič 

III. Mokyklos bendruomenė ir savivalda (mokinių savivaldos ir  mokyklos tarybos susirinkimai)  

Mokinių tarybos susirinkimas. Tema “Akcijos “Ţvakėlių 

uţmirštam kapui” – aptarimas. 

2020-10-12 

14.45 val. 

Skaitykla 

K. Linkevič 

N. Malinovska 

IV. Ugdymo proceso stebėjimas, analizė, vertinimas. 



Pirmos klasės mokinių adaptacija gimnazijoje: 

- uţsiėmimų, pamokų stebėjimas; 

- mokinių stebėjimas, pokalbiai; 

- individualios mokinių paţangos vertinimas. 

Penktos klasės mokinių adaptacija gimnazijoje: 

- uţsiėmimų, pamokų stebėjimas; 

- mokinių stebėjimas, pokalbiai; 

- individualios mokinių paţangos vertinimas; 

- klasės auklėtojo vaidmuo adaptacijos laikotarpyje; 

Naujų mokinių adaptacija 7,IIIG, IVG klasėse 

- uţsiėmimų, pamokų stebėjimas; 

- mokinių stebėjimas, pokalbiai; 

- individualios mokinių paţangos vertinimas; 

- klasės auklėtojo vaidmuo adaptacijos laikotarpyje; 

Spalio 12 – 23 d. Direktorė  

M. Garackevič 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

S. Sankovska 

 

Virtualios mokymosi aplinkos Google  Classroom diegimas  Spalis IKT koordinatoriai 

Mokytojai 

dalykininkai 

Seasons (Metų laikai). Anglų kalbos atvira pamoka 5 kl. 

 

2020-10-14 

9.50 val.  

kab. Nr.2 

J. Skliutienė 

Atvira lenkų kalbos pamoka 2 kl. Tema ,,Kaip atrodo ruduo? 

Miško gerybės“. 

2020-10- 22  

6 kab.  

9.50-10.35 

I. Miliun 

V. Kultūriniai renginiai, konkursai, minėjimai, akcijos, išvykos, projektai, bibliotekos renginiai. 

Dalyvavimas rajono, respublikos renginiuose. 

„Patyčių dėţutės“ pristatymas 5-IVG kl. mokiniams. 2020 -10-01 

Pagal mokinių 

tvarkaraštį 

K. Linkevič 

Tyrimas „Kaip jaučiuosi penktoje klasėje“.  2020-10-02 

Pagal mokinių 

tvarkaraštį 

K. Linkevič 

Ugdymo diena „Spalio 5 d. - Mokytojų dienos šventė“. 2020-10-05 B. Michnevič 

IVG klasės mokiniai 

Išvyka su IG-IIG kl. mokiniais į mokymus „Streso įtaka ligų 

atsiradimui, uţkrečiamų ligų prevenciją“.  

2020-10 -14 d. 

9.00 – 15.00 

Zubiškių k. 

Era Richi centras 

K. Linkevič 

IG-IIG klasių 

mokiniai 

Uţsiėmimai priešmokyklinėje grupėje pagal projektą 

„Ţaidimai moko“.  

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė. 

Pagal uţsiėmimų 

tvarkaraštį. 

K. Linkevič 

Ugdymo dienos organizavimas - Rudens šventė. 2020-10-25 R. Poliakova 



12.00 val. 

Gimnazijos 

stadionas 

1-4 pradinių klasių 

mokytojai 

7 klasės edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų. 

Tema „Paţinkime Lietuvos istoriją bei kultūrą“, ţaidimai 

Skyparke. 

2020-10-27 

9.00 val. 

Vilnius 

T. Bogdiun 

 

 

 

 

 

 

 

 


