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2016 m. gegužės mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi asmenys 

1.  Naujų mokymo programų rašymas. 

 

 

 

Gegužės 

mėn. 

Programų vadovai 

2. Lankomumo ir pažangumo kontrolė. 

Probleminiai klausimai. 

Nuolat, 

kiekvienos 

savaitės 

antradienį 

pateikiamos 

suvestinės, 

grupių 

vadovai 

pateikia raštu 

ataskaitas 

skyriaus 

vedėjai, 

numatomos 

veiklos 

priemonės. 

 

 Skyriaus vedėja,  

grupių vadovai, dalykų 

mokytojai 

3. Tarpusavio lankymasis mokomuosiuose 

užsiėmimuose. 

Tarpusavio 

susitarimu 

Dir. pav. ugdymui, 

skyriaus vedėja, 

praktinio mokymo 

vadovė, mokytojai, 

met. grupių vadovai. 

4. Mokomųjų užsiėmimų stebėjimas (visų 

mokomųjų grupių) 

 

 

Nuolat Direktorius, dir. pav. 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovė, 

metodinių grupių 

vadovai, skyriaus 

vedėja. 

5. Mokymo programų įgyvendinimo plano 

(Ugdymo plano) sudarymo prognozės  

Gegužės 

mėn. 

Dir. pav. ugdymui, 

skyriaus vedėja, 

praktinio mokymo 

vadovė, ugdymo plano 

sudarymo grupė, met. 

grupių vadovai. 

6. Mokytojų tarybos posėdis. 

Leidimas laikyti brandos egzaminus. 

Suvestinių parengimas. 

Įrašų teisingumo dokumentuose sutikrinimo 

grupės. 

 

Gegužės  

mėn. 

Direktorius, dir. pav. 

ugdymui, praktinio  

mokymo vadovė, 

skyriaus vedėja. 



7.  Mokyklos metodinės tarybos posėdis. 

Lankomumas ir pažangumas. 

Aktualūs mokyklos veiklos klausimai. 

Gegužės 

 mėn. 

Direktorius, dir. pav. 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovė, 

skyriaus vedėja, 

mokyklos metodinės 

tarybos nariai 

 

8. Asmens kompetencijų vertinimas (II auto) Gegužės  

18 d. 

V. Jarmalkovič,  

A. Komar, D. Stančik, 

mokytojai, vykdymo 

grupė  ir vertinimo 

komisija 

9.  Brandos egzaminai:  

Technologijų  

 

Anglų kalbos II d. 

 

Rusų kalbos II d. 

 

Gegužės  

17 d., 24 d. 

Gegužės  

21 d. 

Gegužės  

28 d. 

Dir. pav. ugdymui, 

skyriaus vedėja, visų 

dalykų mokytojai 

10. Dalyvavimas Nacionaliniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose „Žemės vaikai“ 

 

Pagal 

kvietimus 

 

 

Dalykų mokytojai 

11. Ūkininkų kursai 

Traktorininkų kursai  

Gegužės 

mėn. 

A. Komar 

J. Hejbovič, 

S. Palkevič, 

D. Gur 

12. Darbas su skolininkais Mokytojų 

numatytu 

laiku 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

13. Dokumentacijos tvarkymas Gegužės 

mėnesį 

Mokytojai, grupių 

vadovai. 

14. Projektinė veikla: 

 Vykdomų projektų veikla 

 Ostrudos profesinio mokymo centro 

mokinių ir mokytojų viešnagė (kulinarijos 

ir sociologinis projektai) 

 

Gegužės 

mėnesį 

Projektų koordinatoriai 

Pastaba: Reikalui esant gali būti vykdomi kiti plane nenumatyti darbai 

 

 

 

 


