ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ PLANAS
2020-2021 M.M I PUSMEČIUI
Data
2020-09-01

2020-09-15

Turinys
1. Pamokų tvarkaraščių aptarimas. Darbo organizavimo reikalavimai, siekiant
išvengti COVID-19 plitimo progimnazijoje.
2. Mokinių skaičius ir klasių užpildomumas. Mokinių registro tvarkymas.
3. Mokytojų ir mokinių saugumas mokykloje.
4. Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas. Mokinių poreikiai ir
pasirinkimas.
5. Mokytojų darbo apmokėjimo tvarka 2020-2021 m.m. Mokytojų darbo krūvio
papildomų valandų aptarimas.
6. Socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo tęstinumo aptarimas
(„Zipio draugai“, „Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“). Patyčių prevencijos ir
intervencijos įgyvendinimo aptarimas.
8. Neformaliųjų užsiėmimų - popamokinės priežiūros grupės veiklos aptarimas,
visos dienos mokyklos, pailgintos dienos grupių veiklos aptarimas.
9. Mokinių aprūpinimo vadovėliais aptarimas.
10. Progimnazijos veiklos įsivertinimo pagal Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo
ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką aptarimas. Tema 2.4.
Vertinimas ugdant.
11. Tarptautinio Erasmus+ KA101 projekto „Inovatyvių mokymo metodų
tobulinimas STEAM ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui”
įgyvendinimo aptarimas.
12. Mokytojų veiklos ir kompetencijų vertinimo 2019-2020 m.m. ir tobulinimo
krypčių 2020-2021 m.m. aptarimas.
13. Progimnazijos nuotolinio mokymo gairių aptarimas
1.Tėvų švietimo, informavimo ir bendradarbiavimo su progimnazija bei gabių
vaikų ugdymo programų priemonių planų projektų aptarimas.
2. Parengtų pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų aptarimas.
3. Progimnazijos projektų pasiūlos aptarimas.
4. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo aptarimas.
SKU veiklos organizavimas.
5. Pagalbos mokiniams teikimo ir individualių ugdymo planų rengimo aptarimas.
Socialinių įgūdžių grupės poreikio aptarimas. Socialinės ir psichologinės
pagalbos mokiniams teikimo aptarimas.
6. Klasių vadovų veiklos perspektyvos.
7. Profesinio orientavimo konsultanto veiklos plano aptarimas.
8. Mokymosi krūvio optimizavimo priemonių plano projekto aptarimas.
9. Pagalbos teikimo jauniems /naujai priimtiems specialistams aptarimas.

10. Atvykusių į Lietuvą iš užsienio 1c klasės mokinės E. Galvosaitės ir 2c klasės
mokinio A. Barvainio švietimo pagalbos teikimo ir integracijos į mokyklos
bendruomenę aptarimas.

2020-09-29

11. 1, 5 klasių mokinių adaptacinio laikotarpio programų 2020-2021 m.m.
priemonių planų projektų aptarimas.
1. 2021 m. veiklos plano projekto rengimo aptarimas.
2. Lėšų, skirtų mokinių kultūrinei, pažintinei, meninei, sportinei, praktinei,
socialinei, prevencinei ugdomajai veiklai, panaudojimo aptarimas.
3. Rengimasis mokytojų tarybos posėdžiui ,,Dialogo kultūroje (pagarba,
unikalumas, iniciatyvumas, tarnystė) besiformuojantys brandžios ir sėkmingos
vaiko asmenybės ūgties procesai“.
4. Kultūrinės, pažintinės, meninės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės
ugdomosios veiklos - Patyriminio ugdymo (STEAM) dienos 1-8 kl. veiklos plano
aptarimas.
5. Sveikatos mėnesio renginių plano aptarimas. Saugos ir sveikatos stiprinimo
veiklos aptarimas. Progimnazijos mokinių sveikatos būklės ir siūlomų
rekomendacijų aptarimas .
6. Tarptautinio Nordplus Junior projekto vykdymo aptarimas.
7. DofE veiklos ir rezultatų aptarimas.
8. Mokymosi pasiekimų gerinimo plano projekto aptarimas.

2020-10-13

1. Mokinių ir mokytojų informacinių poreikių, susijusių su mokomaisiais dalykais
ir nuotolinio/ mišraus mokymo gebėjimais tenkinimo galimybių aptarimas.
EDUKA klasės skaitmeninės aplinkos naudojimo ugdymo(si) pasiekimams gerinti
aptarimas.
2. 1, 5 klasių mokinių adaptacinio laikotarpio programų 2020-2021 m.m.
priemonių plano vykdymo aptarimas.
3. Tėvų švietimo, informavimo ir bendradarbiavimo su progimnazija problemos ir
galimybės.
4. Ugdymo turinio inovacijų aptarimas. STEAM plėtros įgyvendinimo 2020-2021
m. programos įgyvendinimo aptarimas.
5. Mokytojų veiklos 1-8 klasių mokinių rudens atostogų metu priemonių plano
projekto aptarimas.
6. Dėl E.Galvosaitės, 1c kl. ir A.Barvainio, 2c kl. mokinių, atvykusių į Lietuvą
švietimo pagalbos teikimo ir integracijos į mokyklos bendruomenę.
7. Progimnazijoje veikiančių darbo grupių veiklos planų projektų aptarimas.
9. Mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos
tvarkos aprašo įgyvendinimo aptarimas. E-dienyne teikiamos informacijos
aptarimas.

2020-10-27

1. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais apibendrinimas.
2. Lygių ugdymosi galimybių užtikrinimo mokiniams aptarimas. Pedagoginės,
psichologinės, socialinės pagalbos teikimo veiksmingumo analizė.
3. Anketos apie patyčias rezultatų apibendrinimas.
4. Prevencinės veiklos lapkričio mėn. renginių plano aptarimas.
7. Matematikos mokytojos J. Zemleckienės praktinės metodinės veiklos aptarimas.

2020-11-10

2020-11-24

2020-12-08

1. Mokytojų ir mokinių saugumo užtikrinimo progimnazijoje aptarimas.
2. Mokinių savivaldos veiklos aptarimas.
3. Mokymosi centro – bibliotekos /informacinio centro programos įgyvendinimo
aptarimas.
4. Privalomos dokumentacijos tikrinimo aptarimas.
5. Progimnazijos veiklos įsivertinimo IQES online sistemoje aptarimas.
6. Kultūrinės, pažintinės, meninės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės
ugdomosios veiklos- Ugdymo karjerai dienos (1-8 kl.) veiklos plano aptarimas.
7. Anglų kalbos vyr. mokytojos M. Gaurilčikienės praktinės metodinės veiklos
aptarimas.
1. 2-8 klasių mokinių kontrolinių darbų rezultatų analizė. Mokinių skaitymo,
rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymo aptarimas.
2. Mokinių krūvio optimizavimo priemonių plano įgyvendinimo aptarimas.
3. 2020-2022 m. strateginio plano projekto aptarimas.
4. 2020 m. veiklos plano, progimnazijos bendruomenės siekių įgyvendinimo
aptarimas
5. 1,5 klasių mokinių adaptacinio laikotarpio problemų aptarimas. Tyrimų
,,Mokinių adaptacija mokykloje” ir ,,Tėvų nuomonės apie vaikų adaptaciją
mokykloje” rezultatų pristatymas.
1. Progimnazijoje atliekamų tyrimų aptarimas.
2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų atestacijos
programos projekto aptarimas.
3. Mokinių saugumo užtikrinimo šventiniuose renginiuose aptarimas.
4. Bendrųjų programų įgyvendinimo aptarimas. Stebėtų pamokų 1-8 klasėse
analizė.
5.Kultūrinės, pažintinės, meninės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės
ugdomosios veiklos– Gerumo ir santarvės ugdymo dienos (1-8 kl.) veiklos plano
aptarimas.
6. Mokytojų atliktų papildomų darbų aptarimas.
7. Socialines
emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų
įgyvendinimo aptarimas.
8. Mokytojų veiklos 1-8 klasių mokinių žiemos atostogų metu priemonių plano
projekto aptarimas.
9. Istorijos vyr. mokytojos V. Samuilytės praktinės metodinės veiklos aptarimas.

2020-12-22

1. Progimnazijos turto ir lėšų naudojimo tikslingumo aptarimas.
2. Gabių mokinių ugdymo aptarimas.
3. I pusmečio ugdymo proceso organizavimo problemų aptarimas.
4. II pusmečio ugdymo proceso organizavimo aptarimas.
5. 2021 m. veiklos plano projekto aptarimas.
6. Vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir
sklaidos aptarimas.
7. Progimnazijos atlikto giluminio įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų aptarimas.
8. IKT naudojimo ugdymo procese programos 2019-2021 m. įgyvendinimo
aptarimas.
________________________________

