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2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO NUOTOLINĖS VEIKLOS PLANAS   

   

   

Veikla   Data   Atsakingi vykdytojai   Pastabos   

ORGANIZACINĖ VEIKLA   

Vadovybės pasitarimai   Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais   

Direktorė I. Vargalienė   Teams programoje, komandoje 

„Vadovybė“  (Office 365 paskyra)  

14.00 val.    

Pagalbos mokiniui specialistų ir kuruojančio 

pavaduotojo pasitarimai   

Antradieniais   Spec. pedagogė M. Devenė   

   

Teams programoje, komandoje 

,,Pagalbos mokiniui 

specialistai”  (Office 365 paskyra)  

11 val.   

Vadovybės, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

pasitarimai   

Ketvirtadieniais   Direktorė I. Vargalienė    Teams programoje, komandoje 

„Darbuotojai“ (Office 365 paskyra),   

15.00 val.   

(birželio 11 d. vyks pasitarimas dėl 

strateginio plano)  

Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai  Birželio 2, 8, 16 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

M. Olechnovičienė, mokinių priėmimo į 

progimnaziją komisijos nariai  

  

Mokytojų tarybos posėdis dėl 1–3  klasių mokinių 

kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų 

skyrimo,  išsilavinimo pažymėjimų 4 klasių 

mokiniams išdavimo ir papildomų konsultacijų 1–4 

kl. mokiniams organizavimo  

Birželio 2 d.  Direktorė I. Vargalienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui M. Olechnovičienė,  

1–4  klasių vadovai  

Teams programoje, komandoje 

„Darbuotojai“ (Office 365 paskyra),   

9.00 val.    

Pradinių klasių mokytojai iki birželio 1 

d. pateikia direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  M. Olechnovičienei   

 keliamų mokinių skaičių;  



 pradinio išsilavinimo 

pažymėjimą gausiančių mokinių 

skaičių;  

 mokinių, kuriems skiriami 

papildomi darbai, sąrašą, tėvų sutikimus 

Mokytojų tarybos posėdis: dėl išsilavinimo 

pažymėjimų  8 klasių mokiniams išdavimo   

Birželio 17 d.  Direktorė I. Vargalienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui   R. Kėrienė, 5–8 

klasių vadovai  

Teams programoje, komandoje 

„Darbuotojai“ (Office 365 paskyra),   

9.00 val.    

Klasių vadovai (suderinę su mokančiais 

mokytojais) iki birželio 16 d. 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

R. Kėrienei pateikia:  

 pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimą gausiančių mokinių 

skaičių;  

 8-ų kl. mokinių, kuriems skiriami 

papildomi vasaros 

darbai, sąrašą.  

Mokytojų tarybos posėdis:   

 dėl 5–7  klasių mokinių kėlimo į aukštesnę 

klasę;  

 dėl papildomų vasaros darbų skyrimo  5–7 

kl. mokiniams;  

 dėl papildomus darbus turėjusių 1-4 klasių 

mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, bei papildomų 

darbų pratęsimo;  

 dėl progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų;  

 dėl neformaliojo švietimo situacijos ir 

poreikių tyrimo rezultatų.  

Birželio  19 d.  Direktorė I. Vargalienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui  R. Kėrienė, 

M. Olechnovičienė, 

J. Jokubaitienė, A. Kovalkovienė,                    

pedagoginiai darbuotojai  

Teams programoje, komandoje 

„Darbuotojai“ (Office 365 paskyra),   

10.00 val.    

Iki birželio 16 d. direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

M. Olechnovičienei patekti          1-4 

klasių mokinių, kuriems skiriami 

papildomi vasaros darbai, sąrašą;  

 5-7 klasių vadovams (suderinus su 

mokančiais mokytojais) iki birželio 18 d. 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

R. Kėrienei pateikti:  

 keliamų į aukštesnę klasę 

mokinių skaičių;  

 mokinių, kuriems skiriami 

papildomi vasaros darbai, sąrašą.  

PROGRAMA „UGDYMO(SI) KOKYBĖS IR VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMAS“   

Neformaliojo švietimo situacijos 2019–2020 m. m. ir 

poreikių 2020–2021 m. m. tyrimas  

Iki birželio 7 d.  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui   M. Olechnovičienė  

  



Tarptautinio Erasmus + KA1 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-

LT01-KA101-046710 „Mokytojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų tobulinimas kuriant 

kryptingo mokinių  IKT kompetencijų ugdymo  

mokyklą“ ir Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų 

partnerystės KA229 projekto Nr. 2019-1-BE02-

KA229-060219_2 „MATH – Math, 

Art and Technology in Harmony“ įgyvendinimui 

sudarytos darbo grupės nuotolinis susirinkimas  

10 d.  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

J. Jokubaitienė, M. Olechnovičienė, anglų 

kalbos mokytojos A. Kurpienė, 

A. Malyševa, lietuvių kalbos mokytoja          

J. Lubytė Leonavičienė, rusų kalbos 

mokytoja L. Lazareva   

Teams programoje, komandoje  

„Tarptautinių projektų darbo grupė“  

(Office 365 paskyroje)   

15 val.   

VGK posėdis   I savaitę  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui A. Kovalkovienė, VGK nariai   

Teams programoje, komandoje ,,VGK”   

(Office 365 paskyra)   

14 val.  

Metodinės tarybos posėdis   I savaitę  Metodinės tarybos 

pirmininkė A. Tomoševičienė, direktoriaus 

pavaduotoja    

ugdymui R. Kėrienė   

Teams programoje, 

komandoje  “Metodinė taryba” (Office 

365 paskyroje)   

EDU AI pažangiosios analitikos projektas gerinant 

matematikos pasiekimus   

Visą mėnesį   Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui R. Kėrienė, J. Jokubaitienė, 

matematikos mokytoja K. Maciusovič, 

biologijos mokytojos     A. Kaupienė, 

G. Paliukėnienė  

Projekte dalyvauja    6 b ir   6 c klasės 

mokiniai                    (15 d., 15 val. 

Projekto aptarimas)   

Pedagoginė stebėsena ir analizė   Visą mėnesį   Direktorė, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui    

   

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi su paskyros 

Office365 programomis    

   

Visą mėnesį   

   

  

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui     

 J. Jokubaitienė, I. Beigienė   

Teams programoje, 

komandoje „Darbuotojai“       (Office 

365 paskyra)    

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas   Pagal poreikį Veiklos kokybės įsivertinimo grupės 

pirmininkė M. Cijūnėlienė   

Teams programoje, komandoje   

“Veiklos kokybės įsivertinimo grupė”   

(Office 365 paskyra)     

Klasių vadovų susirinkimas   Pagal poreikį  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

A. Kovalkovienė   

Teams programoje, komandoje   

„Klasių vadovai”   

(Office 365 paskyra)     

Mokiniams skirtos veiklos   

Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimas 4 

klasių mokiniams 

Birželio 3 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui             

M. Olechnovičienė 

  



Filmo „Baltas vėjas” premjera apie klubinę-muzikinę 

Barboros Radvilaitės progimnazijos mokinių ir 

mokytojų 10-ies metų veiklą.  

Nuo birželio 8 d.  Tikybos mokytojas Tomas Bartkus, 

muzikos grupė „Baltas vėjas“  

Nuoroda į youtube.com kanalą bus 

paskelbta  

„Balto vėjo“ puslapyje:  

  https://www.facebook.com/Muzikos-

grup%C4%97-Baltas-v%C4%97jas-

219557924774950/   

8 klasių mokinių išleistuvių šventė   17-18 d.  8 ir 7 klasių vadovai    

 Netradicinės, kūrybinės, integruotos veiklos 5-8 kl. 

mokiniams  

8-17 d.   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R. Kėrienė, 5-8 kl. dirbantys mokytojai 

Pagal atskirą planą  

PROGRAMA ,,SAUGIOS IR SVEIKOS UGDYMOSI APLINKOS KŪRIMAS”    

Sistemingas mokinių tėvų informavimas 

apie koronoviruso profilaktiką   

Visą mėnesį   VSPS J. Palkevičienė   E-dienyne „Mano dienynas“   

PROGRAMA „MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, KOKYBĖS STIPRINIMAS“   

Akcija mokslo metų baigimo proga „Pasveikinkim 

vieni kitus“ 

3-5 d. (1-4 kl.) 

8-11 d. (5-8 kl.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui             

A. Kovalkovienė, soc. pedagogai Dž. 

Vaitkevičienė, T. Morkūnas, spec. 

pedagogai M. Devenė, A. Bidvienė, 

psichologė G. Jusevič, 1-8 kl. vadovai 

 

Seniūnų klubo pasitarimai  Penktadieniais   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R. Kėrienė, Seniūnų tarybos pirmininkė 

K. Ingelevič  

Teams programoje, komandoje ,,Seniūnų 

taryba“  

(Office 365 paskyra)   

14.30 val.   

PROGRAMA ,,UGDYMO(SI) APLINKŲ TURTINIMAS, TOBULINIMAS“   

Elektros instaliacijos atnaujinimo darbai  Visą mėn.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams I. Beigienė  

I aukštas, pusrūsis  

Pastato koridorių sienų kosmetinis remontas  Visą mėn.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams I. Beigienė  

III ir II aukštas  

Viešieji pirkimai pagal planą  Visą mėn.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams I. Beigienė  
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