PATVIRTINTA
Direktoriaus 2017 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr.1-(1.6.)-4

MOKYKLOS TARYBOS, MOKYTOJŲ TARYBOS, TĖVŲ SUSIRINKIMAI,
SKIRTI VEIKLOS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 2017 m.
VEIKLA
MOKYKLOS
TARYBOS
POSĖDŽIAI

MOKYTOJŲ
TARYBOS
POSĖDŽIAI

Eil.Nr.
TEMA
1.
Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų 2017-2019 m. atestacijos
programos.
Dėl 2017 m. mokyklos veiklos plano.
Dėl 2017 m. biudžeto įvertinimo.

DATA
2017-01

2.

Dėl I pusmečio mokinių ugdymosi
rezultatų.
Dėl mokslo metų skirstymo trimestrais ar
pusmečiais.
Dėl mokyklos patalpų remonto darbų.

2017-03

3.

Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano.
Dėl mokslo metų mokinių ugdymosi
rezultatų.

2017-06

4.

Dėl Labdaros fondo bei 2 proc. nuo
2017-12
gyventojų pajamų mokesčio gautų lėšų
panaudojimo 2017 m.
Dėl mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo srities nustatymo.
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros programos 2017-02-02
tęstinumo iš pradinės mokyklos į
pagrindinę.
Dėl I pusmečio mokinių mokymosi
rezultatų aptarimo.

1.

2.

Dėl mokinių pasiekimų gerinimo
skaitmeninių priemonių pagalba.
Dėl II pusmečio, mokslo metų mokinių
mokymosi rezultatų aptarimo.
Dėl mokytojų darbo krūvio 2017-2018 m.
m.

2017-05-25

3.

Dėl 2, 4 klasių mokinių nacionalinio
pasiekimų patikrinimo rezultatų.
Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano
projekto aptarimo.
Dėl mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo.

2017-06-15

4.

Dėl švietimo naujovių aptarimo.
Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano,

2017-08-29

PASTABOS

5.

TĖVŲ
ŠVIETIMAS
IR
DALYVAVIM
AS
MOKYKLOS
VEIKLOJE

mokytojų darbo krūvio.
Dėl darbų saugos, gaisrinės, civilinės
saugos instruktažų.
Dėl 2017 metams MK ir MA skirtų
asignavimų.
Dėl emocinio intelekto lavinimo pradinėje
mokykloje.
Dėl preliminarių I pusmečio mokinių
mokymosi rezultatų.
Dėl pedagoginės psichologinės pagalbos
teikimo.

2017-12-07

1.

Tėvų savaitės mokykloje: dalyvavimas
2017-04,05;
mokytojų vedamose atvirose veiklose, tėvų 10,11 mėn.
vedamos popamokinės veiklos, pamokos
tėvų darbovietėse, dalyvavimas mokytojų
rengiamuose susirinkimuose, pokalbiuose,
ekskursijose.

2.

Teminiai visuotiniai tėvų susirinkimai:
„Užsienio kalbos mokymosi problemos ir
mokinių savarankiškumo ugdymas 2-4
klasėse“.

2017-04

3.

„Emocinio intelekto ugdymas pradinėje
mokykloje ir šeimoje“.

2017-11

4.

Atskirų klasių tėvų susirinkimai:
Būsimų pirmų klasių ir priešmokyklinių
grupių mokinių tėvams apie pasiruošimą
mokyklai ir mokinių brandą.

2017-04

Dėl 2,4 klasių mokinių nacionalinio
pasiekimų patikrinimo rezultatų.

2017-05

Dėl mokinių ugdymosi pasiekimų
vertinimo ir formų 1-4 klasėse.
Individualios tėvų konsultacijos.

2017-10
Visus metus

Pagalbos
mokiniui
specialistai
pagal darbo
grafikus.

