
PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
                                                         TVIRTINU 

                                                                         Direktorius   

            

                                                                                                                                                                                __________  

                                                                                      Stanislovas Ivanauskas 

 

2020 M. BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
Diena Laikas Veikla Vieta Atsakingi asmenys 

1-19 d.   5-10 kl. mokiniams vyksta neformalaus švietimo 

užsiėmimai pagal individualius mokytojų tvarkaraščius.  

 Mokytojai 

2 d. 12.00 -17.00 val.  1-ų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus 

pakviesti pasirašyti mokymo sutarčių.   

 

 Būsimų 1 klasių mokytojos 

4 d. 9.00 val.  Stalgėnų skyriaus 1, 3, 4 kl. mokinių susitikimas su 

mokytojomis, vadovėlių grąžinimas.   

Stalgėnų skyrius E. Vagnorienė, 1,3,4 kl. mokytojos 

12.00 val.  Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-3 kl. mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę ir 4 kl. mokinių pradinio ugdymo 

programos baigimo. 

 Nuotoliniu būdu S. Ivanauskas 

12.00 – 17.00 val.  Būsimų 5-ų ir kitų klasių mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) bus pakviesti pasirašyti mokymo sutarčių.   
 

 

 Būsimų 5 kl. vadovai 

17.00 val. 4-ų klasių mokinių tėvai grąžina vadovėlius pagal 

individualų mokytojų sudarytą grafiką. 

4-ų kl. kabinetai 4- klasių vadovai 

Pagal atskirą 

grafiką 

Būsimų 1 kl. mokinių ir tėvų susitikimas su mokyklos 

administracija. 

Aktų s.  S. Petkuvienė, S. Ivanauskas 

5 d.  9.00 val.  Pradinio ugdymo programos pažymėjimų įteikimas 4a kl. 

mokiniams.  

Aktų s., kiemas S. Petkuvienė, N. Dmitrikovienė 

9.30 val.  Pradinio ugdymo programos pažymėjimų įteikimas 4b kl. 

mokiniams.  

Aktų s., kiemas S. Petkuvienė, D. Vitkuvienė 

10.00 val. Pradinio ugdymo programos pažymėjimų įteikimas 4c kl. 

mokiniams.  

Aktų s., kiemas S. Petkuvienė, I. Šarkauskienė 

Pradinio ugdymo programos pažymėjimų įteikimas 4S kl. 

mokiniams. 

Stalgėnų skyrius E. Vagnorienė 

10.30 val.  Pradinio ugdymo programos pažymėjimų įteikimas 4d kl. 

mokiniams.  

Aktų s., kiemas S. Petkuvienė, R. Paulauskienė 

Pagal atskirą 

grafiką 

Būsimų 5 kl. naujai atvykusių mokinių ir tėvų susitikimas 

su mokyklos administracija. 

Aktų s.  S. Petkuvienė, S. Ivanauskas 



8 – 9 d.   1-4 kl. mokinių tėvai grąžina mokyklos 

kompiuterius/planšetes pagal atskirą grafiką.  

I a. fojė M. Vauras, klasių vadovai 

10-17 d.   5-10 klasių mokiniai grąžina vadovėlius mokytojų 

nurodytu laiku.  

 Bibliotekininkės, mokytojai 

11 d.  11.00 val.  VEIK grupės užsiėmimas.  Kiemas R. Mačerauskienė, L.Vainauskienė 

8 – 19 d.   5-10 klasių mokiniams vyksta konsultacijos pagal atskirą 

tvarkaraštį.  

 B. Tilvikienė, dalykų mokytojai 

 1-3 klasių mokinių tėvai grąžina vadovėlius mokytojų 

nurodytu laiku. 

 

 Mokytojai, bibliotekininkės 

15, 16, 18 

d. 

 Uniformų matavimas pagal atskirą grafiką. 110 kab.  L. Vainauskienė, klasių vadovai 

17 d.  9.00 val. Stalgėnų skyriaus 10 kl. mokinių susitikimas su 

mokytojais, vadovėlių grąžinimas.  

Stalgėnų skyrius E. Vagnorienė, 10 kl. vadovė 

18 d.  9.00 val.  Stalgėnų skyriaus 7, 8 kl. mokinių susitikimas su 

mokytojais, vadovėlių grąžinimas.  

Stalgėnų skyrius E. Vagnorienė, 7, 8 kl. vadovės 

12.00 val.  Mokytojų tarybos posėdis dėl 5-9 kl. mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę, 10 kl. mokinių pagrindinio ugdymo 

programos baigimo. 

 Nuotoliniu būdu S. Ivanauskas 

19 d.  9.00 val. Mokslo metų užbaigimas. Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimų įteikimas Stalgėnų skyriaus mokiniams. 

Stalgėnų skyriaus 

kiemas 

E. Vagnorienė 

 13.00 val.  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas 10a klasės 

mokiniams. 

Mokyklos kiemas B. Tilvikienė, R. Mačerauskienė, 

R. Skroblytė 

 14.00 val.  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas 10b 

klasės mokiniams. 

Mokyklos kiemas B. Tilvikienė, R. Mačerauskienė, 

G. Ačienė 

 15.00 val.  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas 10c klasės 

mokiniams. 

Mokyklos kiemas B. Tilvikienė, R. Mačerauskienė, J. 

Pakarklienė 

22-23 d.   8 klasių baigimo pažymėjimų spausdinimas. 222 kab.  L. Stugienė, 8 klasių vadovai 

22 d. 8.00 - 17.00 val.  VBE  anglų k. kalbėjimo dalies vykdymas.  S. Ivanauskas, B. Tilvikienė 

23, 26 d.   5-10 kl. mokinių tėvai grąžina mokyklos 

kompiuterius/planšetes pagal atskirą grafiką.  

I a. fojė M. Vauras, klasių vadovai 

25 d.  10.00 val.  8 klasių baigimo pažymėjimų išdavimas išvykstantiems iš 

mokyklos mokiniams. 

I a. fojė B. Tilvikienė 

29 d. 8.00 - 13.00 val.  VBE lietuvių kalbos ir literatūros.  S. Ivanauskas, B. Tilvikienė 

 

Pateikia: 
Klasių vadovai: 

- iki 2 d. 4-ų klasių mokinių: 



kurie mokslo metus baigs aukštesniuoju lygiu, tapo olimpiadų, konkursų nugalėtojai ir kt. sąrašus   S. Petkuvienei  

- iki 17 d.:  

10 klasių mokinių, kurie mokslo metus baigė devintukais - dešimtukais, tapo olimpiadų, konkursų nugalėtojais, padarė didelę pažangą, buvo labai aktyvūs 

mokyklos veikloje ir kt., sąrašus                                                                     R. Mačerauskienei   

 

1-4 klasių mokinių – birželio 9 d., 5-10 klasių mokinių – birželio 23 d.: 

Ataskaitas S. Petkuvienei: 
- mokslo metų ugdymosi kokybės  

- klasės pažangumo (II pusmečio ir metines)    

- detalias klasės lankomumo (II pusmečio ir metines)    

-   Specialiųjų poreikių mokinių (individualizuotų, pritaikytų) programų įsisavinimo pasiekimų vertinimo lapus . 

      

Direktoriaus pavaduotojoms ugdymui pagal kuruojamas sritis 

- Mokinių mokymosi apskaitos suvestines.  

- Saugaus elgesio instruktažų lapus su mokinių parašais 
Kronikos lapus                                             J. Mieliauskienei 

Pastabos:  

- iki 12 d. užpildyti atostogų lapelius; 

- iki 4 d.  12 val. išvesti pusmečio ir metinius įvertinimus 1-4 kl. mokiniams. 

- iki 17 d. 13.00 val.  išvesti pusmečių pažymius 5-10 kl. mokiniams.  

- iki 17 d. 17.00 val.  5-10 klasių vadovai pateikia informaciją apie nepatenkinamus metinius įvertinimus direktoriaus pavaduotojai ugdymui S. Petkuvienei 

Mokytojai atostogauja: birželio 26 d. – rugpjūčio 21d.  

Papildomi darbai numatomi: 

1- 4 kl. mokiniams iki 18 d.   

      5-10 kl. mokiniams  iki rugpjūčio 28 d. 9.30 val.  

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl mokinių kėlimo po papildomų darbų“ planuojamas rugpjūčio 28 d. 10.00 val. arba 12.00 val.  

 

Parengė  

 

Socialinė pedagogė 

_______________________ 

Rita Mačerauskienė  

2020-05-25 

 


