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Priemonė Data, laikas, 

vieta 

Atsakingi už 

vykdymą 

Pastabos 

 

    SUSIRINKIMAI  

Mokytojų tarybos posėdis: 

-Pradinio ugdymo mokinių pažangos aptarimas 

-Pradinio ugdymo plano įgyvendinimo analizę 

- Logopedo pagalbos teikimo analizė 

-Integruotų programų vykdymo analizė 

-Aktualijos 

06-11 M. Šostak  

Mokytojų tarybos posėdis: 

-Klasės auklėtojų veiklos analizė 

- Pagrindinio ugdymo mokinių rezultatų bei pažangos aptarimas 

- Pagrindinio ugdymo ugdymo plano analizė 

- Gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatų pristatymas bei 

rekomendacijų rezultatams bei veiklai gerinti aptarimas 

-Aktualijos 

06-21 M. Šostak  

Klasių auklėtojų MG susirinkimas 

-veiklos plano 2020-2021 įgyvendinimo aptarimas 
06-21 

 

N.Žuravliova 

 
Dalyvaujant 

administracijai 

Kalbininkų MG posėdis: I dalis: 

-Pedagogas.lt pasirinktų temų pristatymas, kalbininkų bendri 

susitarimai, dalijimasis gerąją patirtimi. 

-PUPP – Mokinių gimtosios ir lietuvių kalbos vartojimo žinios ir 

gebėjimai.   

Aktualijos. 

- II dalis: MG veiklos plano apibendrinimas ir analizė. 

06-09 

 

 

 

 

06-19 

Kalbininkų 

MG nariai, 

J.Snarska 

Dalyvaujant  

administracijai 

Pradinių klasių MG susirinkimas:  

- 4 kl. standartizuotų testų rezultatų analizė; 

- Pradinių klasių MG veiklos plano 2020 – 2021 m. m. 

analizė (konsultacijų aptarimas, nauda, darbo su gabiais 

mokiniais aptarimas, projektų rengimas ir realizavimas, 

trišalių susitikimų nauda). 

- Pranešimai pagal nuotolinius mokymus Pedagogas.lt   

06 – 23 J. Bukina 
Dalyvaujant  

administracijai 

GT susirinkimas: 

- Ugdymo plano pristatymas ir svarstymas. 

-  GT veiklos plano 2020-2021 m. m. analizę 
  06- 17 

L. Skarina-

Gičkina 

 

 

Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų MG susirinkimas 

- veiklos analizė 2020-2021 m.m. 

-Veiklos krypčių 2021-2022 m.m. nustatymas. 

Birželis  

IV sav.  

MG 

pirmininkė 

V. Zalucka 

Dalyvaujant  

administracijai 

MT susirinkimas:  

1.Olimpiadų, konkursų analizė. 

3.Švietimo naujovių (atnaujinto ugdymo turinio,  brandos darbo, 

06-16  MT 

pirmininkė 

A.Bojarin 

Dalyvaujant  

administracijai 



projektinio...), ypatumų  aptarimas 

 

Mokytojų tarybos posėdis: 

-Socialinio pedagogo veiklos analizė 

-Bibliotekininko veiklos analizė 

-Ugdymo plano projekto 2021-2022 m. m. aptarimas 

 

06-29 

12.00 

 

Kiekviena MG 

grupė pristato 

trumpą  

VEIKLA 

 

Vaikų vasaros poilsio stovyklos įgyvendinimas „Mokomės vieni 

iš kitų“. 

Dalyviai: 5-IIG kl. mokiniai 

25-30 d. R. 

Nanartovič 

Bandradarbiavimas 

su Šalčininkų r. 

Butrimonių A. 

Krepštul gimnazija 

5-8, IG-IVG klasių mokinių lankomumo tyrimas „Lankomumas 

mūsų gimnazijoje“. 

Tyrimo rezultatai bus pristatyti mokytojams per Mokytojų tarybos 

posėdį. 

14-18 d. R. 

Nanartovič 
 

Dalyvavimas projekte „Sveikata visus metus“ Kiekvieną 

mėnesį 

R. 

Nanartovič 

Č. Orlovska 

N. 

Žuravliova 

Projekto 

organizatoriai 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras, 

dalyviai m-je: 4, 

IG kl. mokiniai 

Atvira matematikos – fizinio ugdymo pamoka  (5 kl.) 
06-09 

L.Dulko 

E. 

Narodovskij 

 

Projekto ,,Žaliasis mūsų turtas“ pristatymas  (7- IG klasės) 
06-19 

I.Bogdevič, 

J. Lialkė 
 

Tyrimas ,, Gimnazijos taikomų priemonių įtaka mokinių  

mokymosi krūvio mažinimui“  
06-07 

MT 

pirmininkė 

A.Bojarin 

Rezultatai bus 

pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje 

Mokslo metų pabaigos šventės: 

1– 4 kl. 

5– IIIG kl. 06-16 

06-23 

 

Č. Orlovska 

L. Dulko 

 

(Datos gali būti 

koreguojamos) 

Mokslo metų 

pabaiga 

planuojama 

kiekvienai klasei 

atskirai gimnazijos 

kiemelyje 

 

RENGINIAI 

 

Gimnazijos sporto šventė ,,Sportuokime visi“ 06 

III sav.  

E. 

Narodovskij 
 

 

Preliminarus supažindinimas su krūviu planuojamas nuo birželio 

28d. iki 30 d. 


