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MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 
Tikslas  - ugdymo proceso vykdymo ir kaitos kontrolė bei perspektyvų numatymas. 

Uždavinys - ugdymo pasiekimų gerinimas. 

 

 

 Mokytojų tarybos pirmininkas                                                                      Ramūnas Perminas 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. 

  II trimestro ugdymo(si) rezultatai 1-4 kl., 

5 - IVg. klasės. 2020-03 

 

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė,  
klasių vadovai. 

 Spec. poreikių mokinių ugdymas. Švietimo padalinio vadovė V. Perminienė, 

spec. pedagogė A. Šiurkuvienė. 

2.  IV klasės mokinių 2019-2020 m. m. 

ugdymo(si) rezultatai. 

2020-05 Direktoriaus pavaduotoja    A. Raustienė.  

 Gimnazijos veiklos (pasirinktos srities) 

įsivertinimo pokyčio analizė.  

Veiklos įsivertinimo darbo grupės 
pirmininkas R. Daunys. 

3.  2020-2021 m. m. ugdymo plano pataisų 

projektas. 

2020-06 Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė, 
metodinės t. pirmininkė R. Narkuvienė. 

 2, 4  kl. mokinių standartizuotų testų 
rezultatų aptarimas. 

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė. 

 1-4 kl. mokinių 2019-2020 m. m. 

ugdymo(si) rezultatai. 

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė, 

klasių vadovai. 

 1-4 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę 

klasę ir papildomų darbų skyrimas.  

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė, 

klasių vadovai. 

 Pradinio ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimų    išdavimas. 

Direktorius R. Perminas. 

4.  6,8 klasių mokinių standartizuotų testų 

rezultatų aptarimas.  

2020-06 Direktoriaus pavaduotoja A. Raustienė. 

 5 - 11 kl. mokinių 2019-2020 m. m.  

ugdymo(si) rezultatai. 

Direktoriaus pavaduotoja A. Raustienė, 

klasių vadovai. 

 5- 11 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę 

klasę ir papildomų darbų skyrimas. 

Direktoriaus pavaduotoja    A. Raustienė, 
klasių vadovai. 

 Pagrindinio ugdymo programos I,II 

dalies išsilavinimo pažymėjimų  

išdavimas. 

Direktorius R. Perminas. 

5.  2020-2021 m. m. ugdymo plano  pataisų 

aptarimas. 

2020-08 Direktorius R. Perminas, direktoriaus 

pavaduotoja   A. Raustienė. 

 Kėlimas į aukštesnę klasę po papildomų 

darbų skyrimo. 

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė, 

klasių vadovai. 

 PUPP, BE  rezultatų analizė. Direktoriaus pavaduotoja    A. Raustienė. 

 II ir IV klasių mokinių tolimesnio 

mokymosi pasirinkimai. 

Švietimo padalinio vadovė V. Perminienė. 

 Mokytojų įsivertinimo analizė. Direktorius R. Perminas. 

 Metodinės tarybos veiklos ataskaita ir 

mokytojų veiklos įsivertinimas.  

Metodinės tarybos pirmininkė        
R. Narkuvienė. 

6.  2020 m. gimnazijos  veiklos plano 

ataskaita ir 2021 m. veiklos planas. 

2020-12 Direktorius R. Perminas. 

 1 - IV kl. I  trimestro rezultatų 

aptarimas. 

Direktoriaus pavaduotoja   A. Raustienė, 

klasių vadovai. 


