PATVIRTINTA
Direktoriaus 2019 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr.1-(1.6.)- 6

MOKYKLOS TARYBOS, MOKYTOJŲ TARYBOS, TĖVŲ SUSIRINKIMAI,
SKIRTI VEIKLOS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 2019 m.
VEIKLA
MOKYKLOS
TARYBOS
POSĖDŽIAI

MOKYTOJŲ
TARYBOS
POSĖDŽIAI

Eil.Nr.
TEMA
1.
Dėl mokyklos direktorės 2018 metų
veiklos ataskaitos aptarimo
Dėl 2019 m. mokyklos veiklos plano
aptarimo.

DATA
2019-01

2.

Dėl 2019 m. mokyklos biudžeto
įvertinimo.
Dėl mokyklos patalpų remonto darbų.
Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo.
Užimtumo savaitės, dieninės stovyklos
organizavimo galimybės.

2019-03

3.

Dėl 2019-2021 m. m. ugdymo plano
projekto aptarimo.
Dėl mokslo metų mokinių ugdymosi
rezultatų.

2019-06

4.

Dėl Labdaros fondo bei 2 proc. nuo
gyventojų pajamų mokesčio gautų lėšų
panaudojimo 2019 m.
Dėl mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo srities nustatymo.
Dėl I pusmečio mokinių mokymosi
pasiekimų aptarimo.
Dėl mokykloje vykdomų prevencinių,
integruotų į pradinio ugdymo programos
dalykus, programų.
Dėl mokykloje galiojančių tvarkų ir
susitarimų vykdymo.
Dėl einamųjų klausimų.

2019-12

2.

Dėl II pusmečio mokinių mokymosi
pasiekimų aptarimo.
Dėl ugdymo diferencijavimo,
individualizavimo realijų 1-4 klasėse.
Dėl klasių komplektavimo 2019-2020
m.m.

2019-05-30

3.

Dėl mokytojų darbo krūvio 2019-2020 m.
m.
Dėl 2, 4 klasių mokinių nacionalinio
pasiekimų patikrinimo rezultatų.

2019-06-14

1.

2019-01-24

PASTABOS

Dėl mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo

TĖVŲ
ŠVIETIMAS
IR
DALYVAVIM
AS
MOKYKLOS
VEIKLOJE

4.

Dėl švietimo naujovių aptarimo.
Dėl 2018-2019 m. m. ugdymo plano
papildymo, mokytojų darbo krūvio.
Dėl darbų saugos, gaisrinės, civilinės
saugos instruktažų.
Dėl 2018 metams MK ir MA skirtų
asignavimų.

2019-08-29

5.

Dėl mokinių mokymosi motyvacijos
gerinimo.
Dėl preliminarių I pusmečio mokinių
mokymosi rezultatų.
Dėl prevencinių programų vykdymo.

2019-12-05

1.

Tėvų savaitės mokykloje: dalyvavimas
kartu su vaikais skaitymo savaitėse, tėvų
vedamos popamokinės veiklos, pamokos
tėvų darbovietėse, dalyvavimas mokytojų
rengiamuose susirinkimuose, pokalbiuose,
ekskursijose.

2019-03,
04,05;
10,11, 12
mėn.

2.

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

2019-04

3.

Dėl 2,4 klasių mokinių nacionalinio
pasiekimų patikrinimo rezultatų.

2019-11

4.

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

Visus metus

Administrac
ija,
Metodinė
taryba,
klasių
mokytojai.
Klasių
vadovai,
administraci
ja.

Pagalbos
mokiniui
specialistai
pagal darbo
grafikus.

