
VEIKLOS PLANAS 
2015-2016 m. m. BIRŽELIS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyviai Data ir laikas Vieta 

 I. Renginiai ir atviros pamokos     

1. Vaikų vasaros poilsio stovykla „MES KARTU!“ 

 

Stovykla vyks salėje, kieme, technologijų kabinete, 

skaitykloje. Suplanuotos veiklos netradicinėse 

edukacinėse erdvėse (pagal atskirą tvarkaraštį) 

G. Strankauskienė 

 

Centro  

mokiniai 

1. 1-7 d. 

2. 8-14 d. 

3. 15-21 d. 

4. 22-29 d. 

9.30-15.30 val. 

Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

2. Baltijos šalių mokinių su negalia spartakiada  R. Juknevičienė, 

J. Davalga 

KPDASUC  

mokiniai  

1-3 d. LASUC 

3. SUP vaikų sąskrydis „Ir aš galiu“ (renginys skirtas 

tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti) 

A. Lukšienė  KPDASUC 

ikimokyklinių  

grupių vaikai 

2 d.  

10.00 val. 

Darželis „Šarkelė“  

Šarkuvos g. 24 

4. Tėvų savipagalbos grupės „Tėvai – tėvams“ 

užsiėmimas 

T. Malvicė KPDASUC  

tėvai 

8 d.  

17.00 val. 

KPDASUC 

 Bajorų g. 12 

5. Vaikų vasaros poilsio stovyklos „MES KARTU!“ 

užbaigimo šventė 

G. Strankauskienė, 

V. Alijauskienė, 

R. Urnienė 

Visi stovykloje 

dalyvavę mokiniai 

ir jų draugai  

30 d. 

10.30-12.30 

val. 

Kiemas,  

salė 

6. VšĮ LASS Respublikinio centro organizuojamas 

žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektas 

„Vasaros reabilitacija 2016“ 

R. Juknevičienė 

G. Strankauskienė 

Dvi grupės  

po 12 regos negalią 

turinčių asmenų 

6-19 d. 

06 27–07-10 d. 

Kompiuterių klasė, 

skaitykla, 

technologijų, 

matematikos  

kabinetai 

 II. Seminarai, posėdžiai, pasitarimai     

1. Mokytojų tarybos posėdis. 

1. 6-9 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

Pagrindinio ugdymo programos baigimas, 

pagrindinio ugdymo programos pasiekimų 

pažymėjimo išdavimo. 

2. Ataskaita apie 2015-2016 m. m. ugdomąją  

veiklą.  

3. Ataskaita dėl veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų už 2015-2016 m. m. 

4. 2016-2017 m. m. ugdymo plano projekto 

suderinimas ir pristatymas. 

R. Juknevičienė,  

L. Andriuškevičienė,  

Centro veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Mokytojų tarybos 

nariai  

7 d. 

10.00 val. 

Centro salė 



2. Pagrindinio ugdymo pedagogų metodinės grupės 

posėdis. 

Pedagogų gerosios patirties sklaida.  

2015-2016 m. m. veiklos aptarimas 

A. Ruginienė Pagrindinio ugdymo 

pedagogų metodinės 

grupės  

7 d. 

13.00 val. 

Skaitykla  

3.  Metodinės tarybos posėdis A. Lukšienė MT nariai 8 d. 

10.00 val. 

Skaitykla  

 III. Pedagoginio darbo inspektavimas      

1. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos 

ir kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimo anketos, 

dokumentacijos (dienynų, mokinių pažymių 

knygelių, mokinių bylų) tvarkymas. 

Klasių vadovų veiklos ataskaitos. 

Neformaliojo švietimo veiklos ataskaitos 

Centro švietimo pagalbos specialistų ataskaitos.  

Kuruojantys vadovai,  

VGK pirmininkas 

Mokytojai, 

auklėtojai, 

klasių vadovai, 

specialistai 

 

 

  

 IV. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir atestacija     

      

 

            

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lolita Andriuškevičienė    


