PATVIRTINTA
2016 – 01 – 06
Direktoriaus įsakymu M-1
2015 – 2016 m. m. sausio mėn. veiklos planas
Eil.
Nr.
1.

Veikla
Pažangumo – lankomumo kontrolė

Data

Atsakingi asmenys
Grupių seniūnai,
grupių vadovai,
skyriaus vedėja

2.

Mokymo programų rengimas

Nuolat,
Kiekvienos
savaitės
antradienį
bei paskutinę
sausio mėn.
dieną
skyriaus
vedėjai
pateikiama
aktuali
informacija.
Sausio mėn.

3.

Pasirengimo darbai parodai „Studijos“ 2016

Sausio mėn.

4.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Sausio 13 d.

5.

Baigiami rengti diagnostiniai testai:

6.

Bendrųjų dalykų metodinės grupės posėdis
Profesijos dalykų metodinės grupės posėdis
Mokyklos metodinės grupės posėdis
Mokytojų tarybos posėdis
Ūkininkavimo pradmenų kursų organizavimas
Traktorininkų (traktorių vairuotojų) mokym7
organizavimas.

Iki sausio
21 d.
pateikiami ir
analizuojami
diagnostinių
testų
rezultatai
Pagal veiklos Dir. pav. ugdymui
planus

7.

8.

Mokytojų išvykimas į seminarus

Direktoriaus įsakymu
paskirti asmenys
Dir.pav. ugdymui,
praktinio mokymo
vadovė, profesinio
rengimo skyriaus
vedėja
Janina Veličkienė,
Vanda Jarmalkovič,
Danuta Rudkovskaja,
Teresa Koltan,
Michal Treščinski,
Dovilė Anusevičiūtė,
Teresa Maskalianec
Michal Treščinski.
bendrųjų dalykų
mokytojai, skyriaus
vedėja

Sausio mėn.

Kursų vadovai

Pagal

Praktinio mokymo
vadovė
Mokytojai

tvarkaraštį

9.

Kvalifikacijos tobulinimo plano, mokytojų
atestacijos programos parengimas

Iki sausio
15 d.

10.

Praktika

Sausio mėn.

Metodinės tarybos
pirmininkė,
skyriaus vedėja,
mokytojai
Alina Komar

11.

Projektinės veiklos vykdymas

Sausio mėn.

Projektų koordinatoriai

12.

„Signalinių“ pusmečių įvertinimai, jų analizė,
priemonės

Iki mėnesio
pabaigos

13.

Tarpusavio lankymasis mokomuosiuose
užsiėmimuose (pagal tvarkaraštį bei
pageidavimus), ataskaitų pateikimas.

Pagal
tvarkaraštį

14.

II – ojo pusmečio teminių, auklėjamųjų ir kitų
planų koregavimas

Iki sausio
29d.

Bendrųjų ir profesijos
dalykų metodinių
grupių vadovai,
mokytojai, profesinio
rengimo skyriaus
vedėja
Dir. pav. ugdymui,
skyriaus vedėja,
praktinio mokymo
vadovė. mokytojai,
metodinių grupių
vadovai.
Mokytojai, profesinio
rengimo skyriaus
vedėja, grupių vadovai

15.
16.

Ataskaitos
Mokinių tėvų susirinkimai grupėse (pagal
poreikį)
Vaiko gerovės komisijos posėdis

Sausio mėn.
Sausio mėn.

17

Sausio mėn.

Pastaba: Reikalui esant gali būti vykdomi kiti plane nenumatyti darbai.

Atsakingi asmenys
Danguolė Stančik
Dalykų mokytojai
D. Stančik, H.
Gavrilovskienė

