
PATVIRTINTA 

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. 

įsakymu Nr. V2-73 

 

2018 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMAS 

 
Bendradarbiaujant su Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriumi, Kintų Vydūno kultūros centru, Kintų seniūnija ir kitais partneriais; 

Vykdant DC koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą. 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data, val. Vieta Atsakingas Dalyviai 

SAVIVALDA 

1.  Mokinių tarybos susirinkimas dėl savivaldos 

rinkimų rezultatų. 

17 d. 

11.30 val. 

DC, laisva-

laikio salė 

Paulius Bakutis, l.e.p. mokinių tarybos 

pirmininkas 

Tarybos nariai 

2.  Mokytojų tarybos susirinkimas dėl sąlygų, krūvių, 

susitarimų 2018-2019 m. m. 

18 d. 

15.45 val. 

3  

kabinetas 

Asta Gužauskienė, direktorė Visi mokytojai 

3.  Tėvų tarybos susirinkimas dėl tėvų lūkesčių, 

savivaldos rinkimų rezultatų. 

20 d. 

17.00 val. 

DC, 

biblioteka 

Asta Gužauskienė, direktorė Tarybos nariai 

4.  Mokinių tarybos susirinkimas dėl mokinių 

lūkesčių. 

24 d. 

15.00 val. 

DC, laisva-

laikio salė 

Mokinių tarybos pirmininkas Tarybos nariai 

5.  Mokytojų tarybos susirinkimas dėl mokyklos 

veiklos tobulinimo plano. 

26 d. 

15.45 val. 

3  

kabinetas 

Asta Gužauskienė, direktorė Visi mokytojai 

6.  Mokyklos tarybos susirinkimas dėl mokyklos 

veiklos tobulinimo plano. 

27 d. 

17.00 val. 

DC, 

biblioteka 

Asta Gužauskienė, direktorė Tarybos nariai 

METODINĖ VEIKLA 

PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, SUSITIKIMAI, PRANEŠIMAI, INFORMACIJOS SKLAIDA 

7.  5-10, III-IV klasių susitikimai su mokyklos 

vadovu dėl sąlygų, individualių ugdymosi planų, 

susitarimų 2018-2019 m. m. 

17-21 d. 

pamokų 

„langų“ 

metu 

1 

kabinetas 

5-10, III-IV klasių seniūnai 5-10, III-IV 

klasių mokiniai, 

mokyklos 

vadovas 

8.  Atestacinės komisijos posėdis dėl istorijos 

mokytojo Rubeno Bukavicko atestacijos 

25 d. 

14.45 val. 

13 

kabinetas 

Asta Gužauskienė, direktorė Komisijos 

nariai, Rubenas 

Bukavickas 

TYRIMAI, APKLAUSOS, ANALIZĖS 

9.  Mokinių ir jų tėvų apklausa dėl Individualaus 

mokinio ugdymo plano sudarymo 

17-21 d. Mokykla L.e.p. direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

Jurgita Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas 

1-10 klasių 

mokiniai, jų 

tėvai 
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10.  Apklausa dėl savanoriškos veiklos atlikimo laisvu 

nuo formalaus ir neformalaus švietimo veiklų 

metu 

17-21 d. Mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona 

Papievienė 

9-10, III-IV 

klasių mokiniai 

11.  Apklausa dėl kalbų, matematikos, gamtos mokslų 

konsultacijų poreikio gabiems ir spragų turintiems 

mokiniams 

24-28 d. Mokykla L.e.p. direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

Jurgita Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas; 

dalykų mokytojai, kuriems skirtos 

konsultacinės valandos 

5-10, III-IV 

klasių mokiniai 

KITOKIOS PAMOKOS/VEIKLOS (INTEGRUOTOS, ATVIROS, PASKAITOS, KITOJE APLINKOJE IR KT.) 

12.  Biologijos pamokos kitaip – išvyka ir dalyvavimas 

Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2018” 

renginyje, edukacinėje programoje „Pažintis su 

žmogaus anatomija“  

13 d. 

8.00 val. 

LSMU, 

Anatomijos 

muziejus 

Ingrida Cyrolies, biologijos mokytoja, 

vidurinio ugdymo koordinatorė 

IV klasės 

mokiniai 

13.  Informacinių technologijų pamokos kitaip – 

dalyvavimas Mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 

2018“ renginyje, paskaitoje „Papildytos realybės 

technologijos pritaikymas viešinime“ 

13 d. 

10.30 val. 

DC, 

aktų salė 

Ingrida Cyrolies, ugdymo karjerai 

koordinatorė; Jurgita Tamošiūnienė, l. e. 

p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

8-10, III klasių 

mokiniai; 

Vilkyčių, Saugų 

J. Mikšo 

pagrindinių 

mokyklų 

mokiniai 

14.  „Klasių pažangos lenktynių“ II vietos laimėtojams 

pagal didžiausią mokinių procentą, pasiekusį 

asmeninės pažangos ir III vietos laimėtojams 

bendrose „Klasių pažangos lenktynėse“ 2017-2018 

m. m. – išvyka ir dalyvavimas Mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis žemė 2018“ renginyje „Būk 

alchemiku“  

18 d. 

13.00 val. 

KVK 

sveikatos 

mokslų 

fakultetas 

Ingrida Cyrolies, ugdymo karjerai 

koordinatorė; Laimondas Taroza, 9 klasės 

vadovas 

9 klasės 

mokiniai 

15.  Fizikos, matematikos pamokos kitaip – išvyka ir 

dalyvavimas Mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė 

2018“ renginyje „Atskleisk laivo valdymo 

paslaptį“ 

19 d. 

13.00 val. 

Lietuvos 

aukštoji 

jūreivystės 

mokykla 

Ingrida Cyrolies, karjeros koordinatorė; 

Eglė Kelpšienė, 8 klasės vadovė 

8 klasės 

mokiniai 

RENGINIAI (OLIMPIADOS, KONKURSAI, AKCIJOS, ŠVENTĖS, VIKTORINOS, IŠVYKOS) 

16.  Asmeninę pažangą pasiekusiems ir 

pažangiausiems mokiniams – išvyka į IT ir 

verslumo renginį „#Switch“. 

20 d. 

9.30 val. 

Lietuvos 

parodų ir 

kongresų 

Ingrida Cyrolies, karjeros koordinatorė; 9-10, III-IV 

klasių mokiniai 
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centras 

„Litexpo“ 

Lina Valaitė, informacinių technologijų 

mokytoja; Laimondas Taroza, 7 klasės 

vadovas 

17.  Asmeninę pažangą pasiekusiems ir 

pažangiausiems mokiniams – išvyka į edukaciją 

„Virtuali realybė“. 

25 d. 

8.30 val. 

Šilutės r. sav. 

F. Bajoraičio 

biblioteka 

Lina Valaitė, informacinių technologijų 

mokytoja 

 

2-7 klasių 

mokiniai 

PARODOS, STENDAI 

18.  Mokyklos mokinių Prezidento rinkimų stendas 12-17 d. Mokykla Eglė Kelpšienė, mokinių savivaldos koordinatorė 

PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS, UGDYMAS KARJERAI IR KITA PAGALBA 

MOKINIŲ, TĖVŲ, MOKYTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR PAGALBA 

19.  Ugdymas karjerai. „Klasių pažangos lenktynių“ I 

vietos laimėtojams pagal didžiausią mokinių 

procentą, pasiekusį asmeninės pažangos 2017-

2018 m. m. – išvyka ir dalyvavimas Mokslo 

festivalio „Erdvėlaivis žemė 2018“ renginiuose: 

„Aplankyk infomobilį, susipažink su inžinerine 

pramone“, „Virtuali realybė čia ir dabar“, „Ar gali 

garsiau išrėkti negu 140 dB?“, „Kaip 

užprogramuoti robotą?“  

14 d. 

10.00 val. 

KTU Ingrida Cyrolies, vidurinio ugdymo 

koordinatorė; 

 

III klasės 

mokiniai 

20.  Ugdymas karjerai. „Klasių lenktynių“ III vietos 

laimėtojams pagal didžiausią mokinių procentą, 

pasiekusį asmeninės pažangos 2017-2018 m. m. – 

išvyka ir dalyvavimas Mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis žemė 2018“ renginyje „Įrenginių 

valdymas mintimis“  

20 d. 

12.00 val. 

KVK 

Technologijų 

fakulteto 

biblioteka 

Ingrida Cyrolies, karjeros koordinatorė; 

Eglė Kelpšienė, 10 klasės vadovė  

10 klasės 

mokiniai 

DC – daugiafunkcis centras 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

KTU – Kauno technologijų universitetas 

KVK – Klaipėdos valstybinė kolegija 

 

_____________________________________ 

 

   Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt 

mailto:jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt

