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RENGINIŲ PLANAS 
 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

4 d. Socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės susirinkimas ,,Nuotolinis 

mokymas(is): sėkmės, nesėkmės, 

atradimai, patirtis“ 

13.30 val., 

nuotoliniu būdu 

(TEAMS) 

O. Unčiurienė 

5 d. Pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės pasitarimas ,,Nuotolinis 

mokymas(is)“ 

13.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(TEAMS) 

J. Tamošaitienė, 

A. Žižienė 

7 d. Kalbų mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas ,,Nuotolinis mokymas(is)“ 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(TEAMS) 

J. Tamošaitienė, 

D. Petrauskaitė 

12 d. Direkcinės tarybos posėdis „Mokytojų 

etatinis apmokėjimas“ 

10.30 val., 

115 kabinete 

A. Uznė 

14 d. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų 

metodinės grupės pasitarimas-diskusija 

„Susitarimų dėl geros pamokos požymių 

įgyvendinimas“ 

15.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(TEAMS) 

A. Tirlikas 

 

2. Pradinio, pagrindinio ugdymo ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimas, tyrimai, ugdymo 

proceso stebėsena. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

    

 

3. Renginiai. 

3.1. Kultūriniai renginiai, konkursai, minėjimai bei kiti renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

20 d. 5b klasės mokinių dalyvavimas 

virtualioje ekskursijoje po sporto pasaulį 

14.00 val., 

nuotoliniu būdu 

(TEAMS) 

A. Tirlikas 

25–29 d. Virtuali mokinių nuotraukų paroda 

,,Bundantis pavasaris“ 

 

8.00 val., 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje, 

Facebook 

socialiniame tinkle 

O. Unčiurienė 

 



 

3.2. Sporto renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

3.3. Mokinių dalyvavimas miesto, rajono, zoniniuose ir šalies renginiuose. 

Data Renginio pavadinimas Vieta Dalyvaujanti 

klasė 

Atsakingas 

mokytojas 

6 d. 1b klasės mokinių 

dalyvavimas laiško / piešinio 

/ fotografijos ugniagesiams 

konkurse 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

1b klasė R. Šulinskienė 

22, 29 d. 4b klasės mokinių ir 

neformaliojo švietimo būrelio 

jaunųjų miško bičiulių 

„Putpeliukai“ narių 

dalyvavimas piešinių 

konkurse ,,Bunda gamta. 

Saugok ją nuo keturračių“ 

Darbai bus 

siunčiami 

nurodytu 

adresu 

4b klasės 

mokiniai, 

neformaliojo 

švietimo būrelio 

jaunųjų miško 

bičiuliai 

„Putpeliukai“ 

nariai 

O. Martinkevičienė 

 

3.4. Renginiai mokinių tėvams. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

4–8 d. Individualūs pokalbiai su 8c klasės 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) 

„Nuotolinis mokymas(is): problemos, 

pasiekimai, atradimai“ 

Individualiai 

suderintu laiku 

(Messenger, 

pokalbiai telefonu) 

O. Unčiurienė 

 

3.5. Progimnazijos bibliotekos renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas  

    

 


