
 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŠVIETIMO SKYRIUS 

TVIRTINU 

Poskyrio vedėja 
 

 

Rasa Žemailienė 
 

2019 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2019-02-27 Nr. ŠV3-(21.1.13)-3 

Šilutė 
 

Data, laikas, vieta Veikla Atsakingas Pastabos 

VIZITAI 

Kovo mėn.  

Mokyklose 

Dėl švietimo pagalbos teikimo mokyklos nelankantiems mokiniams Vida Kubaitienė 

Vitalija Jurienė 

 

Kovo mėn. I sav. - 

Vainuto gimnazijoje; 

III sav. - Usėnų  

pagrindinėje 

mokykloje 

Mokinių/priešmokyklinio ugdymo vaikų abėcėlinio ir mokymosi 

sutarčių žurnalų apskaitos formavimas mokinių registre 

Vitalija Jurienė  

Kovo mėn. Ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo laiko nustatymas Vida Nemanienė 

Nijolė Petkevičienė 

Atkelta iš vasario mėnesio. 
Data derinama su įstaiga 

Kovo mėn. 
Žemaičių Naumiesčio 

gimnazijoje, Saugų 

Jurgio Mikšo 

pagrindinėje  

mokykloje   

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizavimas bendrojo 

ugdymo mokyklose 
Vida Nemanienė Data derinama su įstaiga 

Kovo II sav. 

Lopšelyje-darželyje 

„Raudonkepuraitė“ 

Mokytojų tarybos posėdis „Bendruomenės sutelktumas, siekiant 

ugdymo kokybės kiekvienam vaikui“ 

Vida Nemanienė Data derinama su įstaiga 
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Kovo 20 d. 13.00 val. 

Lopšelyje-darželyje 

„Žvaigždutė“ 

Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo komandos veiklos aptarimo, analizės, koregavimo  

Vida Nemanienė  

Kovo 25 d. 13.00 val. 

Lopšelyje-darželyje 

„Ąžuoliukas“ 

Metodinės grupės posėdis „Palankios ugdymuisi aplinkos kūrimas 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ 
Vida Nemanienė  

Kovo 29 d. 13.00 val. 

Švėkšnos lopšelyje-

darželyje 

Mokytojų tarybos posėdis „Bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybės, siekiant pagerinti švietimo pagalbos 

teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“  

Vida Nemanienė  

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI  

Kovo 7 d. 14.00 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

Pasitarimas mokyklų vadovams dėl Kokybės krepšelio įgyvendinimo Rasa Žemailienė Dalyvauja Ž. Naumiesčio 

gimnazija, M. Jankaus, Juknaičių, 

Saugų Jurgio Mikšo, Katyčių, 

Kintų, Vilkyčių, Usėnų 

pagrindinės mokyklos 
Kovo 12 d. 15.00 val.  

Kultūros ir pramogų 

centre  

Rajono mokinių tarybos pasitarimas „Rinkimai į rajono mokinių 

tarybos pirmininkus“ 

Vida Kubaitienė  Atkelta iš vasario mėnesio  

Kovo IV sav.  

Skyriuje 

Meninės raiškos projektų vertinimo komisijos posėdis Rasa Žemailienė 

Vida Kubaitienė 

 

Kovo 28 d. 10.00 val. 
Šilutės pirmojoje 

gimnazijoje 

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas „Robotikos laboratorijos 

galimybių panaudojimas ugdymui“. Šilutės pirmosios gimnazijos 

patirties sklaida. 

Rasa Žemailienė  

RENGINIAI (OLIMPIADOS, KONKURSAI, AKCIJOS) 

Kovo mėn. Šaškių varžybos 4 ir žemesnių klasių bei 5-12 klasių mokiniams Rūtenis Jankauskas Data ir vieta bus nurodyta 

nuostatuose 

Kovo mėn.  Gamtos mokslų ir matematikos žinių konkursas „Praktinių žinių 

labirintas“ 
Vitalija Jurienė Tikslinami konkurso nuostatai, 

bus nurodyta tiksli vieta, diena ir 

laikas 

Kovo 1 d. 10.00 val. 

Šilutės meno 

mokykloje 

Dailės olimpiada Giedrė Milukienė  

Kovo 1 d. 13.00 val. Lietuvos vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas 

„Tramtatulis“ 

Vida Kubaitienė 
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Šilutės H. Šojaus 

muziejuje  

Kovo 4 d. 10.00 val. 

Šilutės pirmojoje 

gimnazijoje 

Regioninė ekonomikos ir verslo olimpiada vyresniųjų klasių 

mokiniams 

Rūtenis Jankauskas  

Kovo 12 d. 10.00 val. 
Šilutės Vydūno 

gimnazijoje 

Rajono 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiada Rūtenis Jankauskas  

Kovo 21 d. nuo 8.00 

val. 

Mokyklose   

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Vitalija Jurienė  

Iki kovo 22 d. 

Mokyklose 

Mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“ 3-4 klasių 

mokiniams 

Vida Nemanienė Rajoninis etapas planuojamas 

balandžio 4 d.  

Kovo 27 d. 10.00 val. 

Šilutės Žibų pradinėje 

mokykloje  

Rajono pradinių (3-4) klasių mokinių matematikos olimpiada  Vida Nemanienė Iki kovo 15 d. matematikos 

olimpiada organizuojama 

mokyklose 

INFORMACIJOS PATEIKIMAS 

• Iki 2019-03-20 vyriausiajai specialistei Vidai Kubaitienei pristatyti Meninės raiškos projektus. 
• Iki 2019-03-07 el. paštu rutenis.jankauskas@silute.lt pateikti geografijos olimpiados dalyvių sąrašą, nurodant mokinio vardą, pavardę, klasę ir mokinį 

lydinčio mokytojo vardą ir pavardę.  

• Iki 2019-03-08 į NEMIS suvesti duomenis apie mokinius, nelankančius mokyklos.  
• Iki 2019-03-06 el. paštu  vida.nemaniene@silute.lt pateikti: 
                                  informaciją apie vasario mėnesio vaikų lankomumą ikimokyklinėse įstaigose; 
                                  vaikų, išvykusių vasario mėnesį iš ikimokyklinių įstaigų, sąrašus. 

• Iki 2019-03-15 el. paštu  vida.nemaniene@silute.lt pateikti paraiškas dėl dalyvavimo rajono pradinių klasių mokinių matematikos olimpiadoje.  
• Iki 2019-03-22 el. paštu  vida.nemaniene@silute.lt pateikti paraiškas dėl dalyvavimo rajono pradinių klasių mokinių raštingumo konkurse „Mažasis 

diktantas“.  
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