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VEIKLOS PLANAS 

2016 M. RUGPJŪČIO MĖN.  

 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS DIENA/ 

VALANDA/VIETA 

ATSAKINGAS 

1. POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

 Mokyklos darbuotojų pasitarimas. 

Rugpjūčio – rugsėjo mėn. veiklų aptarimas. 

  

23 d.  

9.00 val. 

Dailės ir 

technologijų k. 

A. Serneckas 

V. Anelauskienė 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos švietimo 

darbuotojų profesinės sąjungos atstovų ir 

progimnazijos administracijos pasitarimas  

1. Dėl susitarimų Pedagogo darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo 2016–2017 m. m. 35.4., 38.4., 

39.3.3. ir kt. punktų ir jų įgyvendinimų. 

2. Kiti klausimai. 

25 d. 

11.30 val. 

V. Vyšniauskienė 

A. Serneckas 

Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

1. Dėl VGK veiklos plano projekto 2016–2017 

m. m.   

2. Dėl pritarimo pagalbos mokiniui pedagogų 

bendram veiklos planui 2016–2017 m. m.   

3. Dėl pagalbos gavėjų sąrašo sudarymo.  

25 d.  

13.00 val.  

 

Informacinis centras 

V. Anelauskienė 

VGK nariai 

 

Mokyklos tarybos posėdis: 

1. 2015 – 2016 m. m. ataskaita. 

2. Dėl pritarimo 2016 – 2017 m. m. pradinio ir 

pagrindinio ugdumo programų ugdymo planams. 

3. Kiti klausimai. 

26 d. 

12.00 val. 

4 kl. kabinetas 

M. Žemaitienė 

Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl 6–7 klasių mokinių papildomų darbų ir 

kėlimo į aukštesnę klasę.  

2. Dėl aprašų svarstymo ir pritarimo jų 

projektams: 

2.1. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos dienyno 

sudarymo elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu nuostatų projektas. 

2.2. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo projektas. 

2.3. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos asmens 

30 d.  

13.00 val.  

 

Socialinių mokslų 

kabinetas 

A. Serneckas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 



duomenų tvarkymo mokykloje taisyklių 

projektas.   

3. Dėl Mokslo ir žinių dienos šventės. 

4. Kiti klausimai. 

2.  METODINĖ VEIKLA 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašo rengimo darbo grupės posėdis. 

1. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo projekto svarstymas ir patvirtinimas. 

24 d.  

10.00 val. 

 

A. Serneckas 

A. Kanonenkienė 

I. Kriaučeliūnienė 

L. Kraulėdienė 

R. Jašinskienė 

V. Anelauskienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas: 

1. Dėl pritarimo ilgalaikiams planams 2016–2017 

m. m. 

2. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

įgyvendinimo. 

25 d. 

9.00 val. 

 

2 kl. kabinetas 

 

N. Radzevičienė 

Mokytojų dalykininkų metodinės grupės 

pasitarimas: 

1. Dėl pritarimo ilgalaikiams planams 2016–2017 

m. m. 

2. Dėl Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimo.  

26 d.  

10.00 val. 

 

Socialinių mokslų 

kabinetas 

 

R. Jašinskienė 

Atrankos kūno kultūros mokytojo ir vokiečių k. 

mokytojo darbo vietai užimti komisijos 

posėdžiai: 

1. Pretendentų dokumentų vertinimas. 

2. Pokalbiai su pretendentais. 

3. Pokalbių su pretendentais vertinimas ir 

nutarimų dėl siūlymų užimti mokytojų 

pareigas priėmimas. 

25 d. 

8.15 val.  

Direktoriaus kabinetas 

26 d. 

8.30–16.00 val. 

Socialinių mokslų 

kabinetas 

29 d. 

8.30 val. 

Direktoriaus kabinetas 

A. Serneckas 

Klasės vadovų metodinės grupės posėdis: 

1. Dėl klasių vadovų metodinės ir ugdomosios 

veiklos plano 2016–2017 m. m.  

2. Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

įgyvendinimo (MŪD). 

3. Dėl Mokslo ir žinių dienos šventės. 

30 d. 

9.00 val. 

 

Anglų kalbos 

kabinetas 

I. Bikauskienė 

 

Metodinės tarybos pasitarimas: 
1. Dėl veiklos plano 2016 m. gairių  

(A. Serneckas). 

3. Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo” 

progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo (pristatys darbo grupės 

atstovas). 

4. Dėl ilgalaikių planų ir neformaliojo švietimo 

programų planų svarstymo ir pritarimo jiems.   

30 d.  

11.00 val. 

  

Matematikos 

kabinetas 

Z. Šestilienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Pedagogų konferenciją.  

Konferencijos tikslas – pasidalinti lyderystės 

29 d.  

11.00 – 15.00 val. 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus, ŠPT. 



raiška Vilkaviškio r.   Dalyvauja  

R. Ališauskas (ŠMM) 

ir S. Vaičekauskienė 

(NMVA) 

3.  PAGALBA MOKINIUI 

 1. Nemokamo maitinimo organizavimas pagal 

Socialinės paramos skyriaus sprendimus. 

Iki 31 d.  D. Tarnauskienė 

4. KITA VEIKLA 

 Viešųjų pirkimų metinio plano peržiūra ir 

koregavimas. 

Viešųjų pirkimų žurnalo pildymas. 

Periodinis darbuotojų supažindinimas su darbų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis. 

Iki 31 d. R. Akuckas  

Spintos žemėlapiams gamyba ir pastatymas. 

Koridorių baldų gamyba. 

Iki 31 d. A. Radauskas 

Mokyklos patalpų, langų, palangių ir kt. valymas. 

 

Iki 31 d. R. Vilčinskienė 

I. Šmulkštienė 

I. Saliutienė 

E. Šmitienė 

Autobuso ruošimas mokinių pavėžėjimui. 

Teritorijos žolės pjovimas. Kiti lauko darbai. 

Iki 31d. A. Augulevičius 

  Mokyklos aplinkos tvarkymas.    Iki 31 d. I. Šmulkštienė 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui        V. Anelauskienė 

  

 

 

 


