Tvirtinu:
Gimnazijos direktorius V. Navickienė

Vilniaus Užupio gimnazija 2018-2019 m.m.
Rugsėjo mėnesio planas
Renginys

Data

Dalyviai

Mokslo ir žinių šventė

09-03

1-4 kl.

Direkciniai susirinkimai

04, 11, 18, 25d. po 4
pamokų

administracija

Pedagogų susirinkimai

05, 12, 20, 26po 3
pamokų
05 ir 19 po 7pamokų Grupės nariai

Vaiko gerovės komisijos posėdis

09-04d.
Pagalba 1-kams integruojantis į Užupio gimnazijos bendruomenę,
netradicinės pamokos , inauguracija
klasės valandėlė
Kl. veiklos plano aptarimas, klasės savivaldos rinkimai
Klasės valandėlė
Supažindinimas su brandos egzaminų organizavimu ir tvarkos
aprašu
Bendrųjų gimnazijos susitarimų ( patyčių prevencijos aprašas,
lankomumo ir vertinimo tvarkos) aptarimas per klasės valandėles
pasirašytinai
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas( veiklos ataskaita,
planavimas, mokinių saugumo lygio tyrimo analizė, aktualijos )
Tėvų susirinkimas 1-ų kl. mokinių

05d. 5pamoka

Vieta

Atsakingas
V.Mackonienė

Direktorės
kabinetas

V.Navickienė

2-12kab.

V.Navickienė

2-5 kab.

V.Mackonienė

1 kl. mokiniai

tvarkaraštis

V.Mackonienė
1, 2 kl. auklėtojai

1-4 kl.

kl. kabinetai

kl. auklėtojai

aktų salė

12d.5 pamoka

V.Raižys

4 kl.

1- kl.
12d. po 7 pamokų
12d. 17.30val.

kl. kabinetai

2-5kab.

kl. auklėtojai
R.Rutkauskienė
Administracija
kl. vadovai

17-28d.

1-ų kl. mokiniai

19 d 5 pamoka

Norintys

Aktų salėje

19 d.

1-4 kl.

kl. kabinetai

3-4 savaitės

1kl. mokiniai

Lietuvos žydų genocido aukų dienos paminėjimas

21d.

Visi mokiniai
Mokinių grupė

Gimnazija

Europos kalbų dienos paminėjimas

26d. 5pamoka

1 mokiniai

Aktų salė

Klasės valandėlė
9, 10, 12 kl. mokiniai analizuoja asmeninę pažangą, iškelia tikslus
I pusmečiui ir mokslo metams ( pildo savianalizės knygeles)

26d.

1-4 kl.

1-ų kl. mokinių diagnostinio teksto atlikimas

Prezidento inauguracija
klasės valandėlė
9, 10, 11, 12 kl. mokiniai analizuoja asmeninę pažangą, iškelia
tikslus I pusmečiui ir mokslo metams ( pildo savianalizės
knygeles)

Dalykų mokytojai
( lietuvių k.,
užsienio k.,
matematika,
istorija, geografija)
Mokinių
prezidentūra
kl. auklėtojai

G.Daubarienė

Mokymosi stilių nustatymas I kl. ir rekomendacijų pateikimas
mokiniams, tėvams, mokytojams

kl. kabinetai

dalykų mokytojai
V.Mackonienė
V.Navickienė
M.Kvedarauskienė
kalbų mokytojai
kl. auklėtojai

