ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJA
2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO SVARBIAUSIŲ VEIKLŲ PLANAS
2019-05-30 Nr. LS-37
Šiauliai
Ugdomasis konsultavimas
Neformaliojo švietimo apskaitos dokumentacijos
tvarkymas, el. dienyno pildymas.
1–4, 5–8 kl. elektroninio dienyno pildymas.
Metodinių grupių veiklos įsivertinimas.
Mokinio asmeninės pažangos fiksavimas: MAP
pildymo, refleksijos rašymo stebėjimas ir analizė.
Mokytojų pamokų stebėjimas, praktinės veiklos
vertinimas.
Vadovų ugdymas. Mokymasis bendradarbiaujant.

Susirinkimai
2019-06-05
Mokytojų-lyderių grupių
susirinkimai
2019-06-07
Mokytojų tarybos posėdis
1–4 klasių metinių mokinių
pažangumo ir lankomumo
rezultatų analizė
2019-06-12
Metodinių grupių
susirinkimai
2019-06-19
Mokytojų tarybos posėdis
2020–2021 m. m. ugdymo
plano svarstymas
2019-06-21
5–8 klasių metinių mokinių
pažangumo ir lankomumo
rezultatų analizė
2019-06-26
Mokytojų saviugda ir
asmeninis tobulėjimas

Profesinis orientavimas ir SKU
Socialinė-pilietinė veikla:
2019-06-06 edukacinis užsiėmimas „Porceliano raštai
Šiauliuose“ (dalyvauja 2a klasė).
2019-06-06 edukacinis užsiėmimas „Porceliano raštai
Šiauliuose“ (dalyvauja 2c klasė).
Profesinis veiklinimas:
2019-06-03 patyriminis vizitas (STEAM programa)
„Kompiuterinės garso ir muzikos technologijos“ (dalyvauja
7–8 kl. mokiniai).
2019-06-04 patyriminis vizitas „Sausainių dekoravimas ir
kokteilių gamyba“ (dalyvauja 5c klasė).
2019-06-05 patyriminis vizitas „Gifų kūrybinės dirbtuvės“
(dalyvauja 7b klasė).
2019-06-06 pažintinis ir patyriminis vizitas Šiaulių
valstybinės kolegijos elektros inžinerijos katedroje
(dalyvauja 7-os ir 8-os klasės).
2019-06-06 patyriminis vizitas „Lediniai Šiauliai“
(dalyvauja 3b klasė).
2019-06-10 patyriminis vizitas (STEAM programa)
„Kompiuterinės garso ir muzikos technologijos“ (dalyvauja
7–8 kl. mokiniai).
2019-06-18 patyriminis vizitas „Lediniai Šiauliai“
(dalyvauja 5c ir 6b klasės).
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2019-06-19 patyriminis vizitas „Lediniai Šiauliai“
(dalyvauja 8a, 8b ir 8c klasės).
Savanorystė:
Visą mėnesį pagal „Saulės“ koncertų salės administracijos
sudarytą grafiką savanorystė „Saulės“ koncertų salėje.
Visą mėnesį Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos ir
savarankiškų studijų centre.
2019-06-05 savanorystė Šiaulių Dainų progimnazijoje PUG
ir 2d klasėse (dalyvauja 7a klasės mokiniai).
RENGINIAI
Diena

Renginio pavadinimas

Atsakingi

2019-06-03
2019-06-04
2019-06-04

5–8 kl. sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“
1–4 kl. kultūrinio paveldo diena „Senovės amatai“
5–8 kl. socialinių mokslų diena „Misija – visada atminti“

2019-06-05
2019-06-05
2019-06-06

1–4 kl. sportinė diena „Progimnazijos olimpiada“
Mokytojų atestacijos komisijos posėdis
Liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė“ koncertas
,,Supynėm šokių pynę 2019“

2019-06-07

PUG, 1–4 kl. mokslo metų užbaigimo šventė „Mokykloje
paaugom, sutvirtėjom...“

2019-06-12
2019-06-12
2019-06-13

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas A. Eitutienė
Metodinės tarybos susirinkimas
Metodinės tarybos
pirmininkas
Mokinių tarybos naujų narių rinkimai
Mokinių taryba

2019-06-14

Projekto „Kompiuteriukų ralis“ renginys

Laikas, vieta

G. Mickuvienė
Darbo grupė
R. Gedminienė
A. Kavanauskaitė-Lukšė
Darbo grupė
I. Kazimirkienė
I. Šerpytienė

10.00 val., progimnazijos sporto aikštynas
9.00 val., progimnazijos sporto aikštynas
9.00 val., progimnazijos stadionas

Darbo grupė

10.00 val., progimnazijos kiemelis

J. Kaupienė
R. Gečas

9.30 val., progimnazijos sporto aikštynas
16.30 val., muziejus
18.00 val., progimnazijos aktų salė

13.45 val., 306 kab.
14 val., 217 kab.
Po 3 ir 4 pamokų rinkimai aktų salėje
14.00 val. renginys aktų salėje
10 val., Vilnius, Saltoniškių g. 9
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2019-06-19

5–8 kl. pažintinių išvykų diena

Klasių vadovai

Pagal planą

2019-06-21

5–8 kl. mokslo metų užbaigimo diena

Darbo grupė

2019-06-25

Apskritojo stalo diskusija su 4–5 klasių mokytojais
„Mokytojas padeda mokiniui“
Apskritojo stalo diskusija ,,MAP – asmenybės ūgties
pamatavimo sistemos tobulinimas“

Darbo grupė

10.00 val., aktų salė (5–7 kl.)
12.00 val., aktų salė (8 kl.)
10 val., 208 kab.

Darbo grupė

10 val., 208 kab.

2019-06-26

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Ūsaitė

