
ALYTAUS PANEMUNĖS PAG YKLA 

MOKYKLOS 2018 METŲ LIEPOS-
VEIKLOS PLANAS 

aškienė 

O MĖNESIŲ 

2018 m. birželio 29 d. Nr. VD- 76 (1.12.) 
Alytus 

Eil. 
Nr. Renginiai Data Vieta Atsakingas Dalyviai 

I. VADOVAVIMAS IR STEBĖSENA 
1.1. Mokytojų tarybos posėdis 

„Dėl mokyklos 
bendruomenės 2017-2018 
mokslo metų pasiekimų ir 
2018-2019 mokslo metų 
uždavinių"; „Dėl mokyklos 
2018-2019 mokslo metų 
pradinio ugdymo programos 
ir pagrindinio ugdymo 
programos ugdymo planų", 
„Dėl 2018-2019 mokslo 
metų veiklos plano", „Dėl 
mokytojų darbo krūvio". 

Rugpjučio 30 d., 
10.00 vai. 

Aktų salė Giedrė 
Romaškienė, 
Irma Jauneikienė, 
Vilma 
Skestenienė 

Pedagoginiai 
darbuotojai 

I. RENGINIAI MOKYTOJAMS 
2.1. Metodinės tarybos posėdis 

„Dėl 2018-2019 mokslo 
metų veiklos plano". 

Bus pranešta 305 
kabinetas 

Vilma 
Skestenienė, 
Jurgita 
Jančiauskienė 

Metodinės 
tarybos 
nariai 

2.2. Mokytojų metodinių grupių 
pasitarimai „Dėl 2018-2019 
mokslo metų metodinės 
veiklos prioritetų ir 
uždavinių", „Dėl mokytojų 
veiklos planų suderinimo". 

Bus pranešta Metodini 
ų grupių 
pirminin 

kų 
nurodyto 

se 
erdvėse 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Pedagogai 

2.3. Švietimo biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų vadovų, 
mokytojų ir specialistų 
forumas. 

Rugpjūčio 29 d., 
10.00 vai. 

Alytaus 
Jotvingių 
gimnazija 

Giedrė 
Romaškienė 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

2.4. Mokyklos edukacinių erdvių Iki rugpjūčio 31 Kabinetai, Irma Jauneikienė, Pedagoginiai 



(klasių, kabinetų, koridorių) 
parengimas 2018-2019 
mokslo metams. 

d., 15.00 vai. kitos 
darbo 
vietos, 
stendai 

Vilma 
Skestenienė, 
Milda Limantė 

darbuotojai 
atsakingi už 
kabinetus ir 
mokyklos 
stendų 
atnaujinimą 

2.5. Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai pagal 
individualų planą (suderinus 
su mokyklos vadovais). 

Liepos-
rugpjūčio 
mėnesiais, 
individualiai 
suderinus su 
mokyklos 
vadovais 

Pagal 
kvalifika 
cijos 
tobulini 
mo 
įstaigų 
planus 

Vilma 
Skestenienė 

Pedagoginiai 
darbuotojai 

III. RENGINIAI MOKINIAMS 

3.1. Mokinių vasaros poilsio 
organizavimas ir užimtumas 
vnęnrnę atostoeu metu. 

Pagal atskirą 
planą 

Plane 
nurodytos 
vietos 

Plane nurodyti 
atsakingi asmenys 

Mokiniai 

IV. INFORMACIJA, ATASKAITOS 

4.1. Mokytojų veiklos programos 
ir planai pagal formas, 
pateiktas mokyklos 2018-
2019 mokslo metų pradinio 
ir pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo planuose. 

Iki rugpjučio 
31 d., 
14.00 vai. 

103 kab., 
217 kab. 

Irma Jauneikiene, 
Vilma 
Skestenienė, 

Dalykų 
mokytojai, 
metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
būrelių 
vadovai, 
klasių 
auklėtojai ir 
kt. 

4.2. Kvalifikacijos  tobulinimo 
pažymėjimai (liepos-
rugpjūčio mėn.). 

Iki rugpjūčio 
31 d. 

120 
kabinetas 

Daiva Mateikienė Pedagogai 

PASTABA. 2018-2019 mokslo metų pradžios šventė - 2018 metų rugsėjo 3 d., 9.00 vai. 

, • Vilma Skestenienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ^ ^ 


