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Profesinio mokymo skyriaus 2020 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi asmenys 

1.  Mokslo metų pradžios šventė. 

 

Rugsėjo 1  d. 

 

Administracija, 

mokytojai 

2. Dokumentų tvarkymas. Rugsėjo 2 – 

14 d. 

Grupių vadovai, 

mokytojai,   

Profesinio rengimo 

skyriaus vedėja 

3. Metodinių grupių susirinkimai Rugpjūčio – 

rugsėjo mėn. 

 

4.  Patikslinti mokinių sąrašus. Iki rugsėjo  

17 d. 

Grupių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

dir.pav. ugdymui, 

profesinio rengimo 

skyriaus vedėja 

5. Supažindinti I kurso mokinius su svarbiausiais 

mokyklos dokumentais, tvarkomis, programomis 

Rugsėjo 1 – 

4 d 

Grupių vadovai, 

bendrabučio 

darbuotojos, socialinė 

pedagogė,  dalykų 

mokytojai, dir.pav. 

ugdymui, profesinio 

rengimo skyriaus 

vedėja 

6 Parengti būrelių, grupių vadovų, metodinių 

grupių, bendrabučio, bibliotekos, PIT, soc. 

pedagogo, neformaliojo švietimo veiklos planus, 

sudaryti absolventų įsidarbinimo lenteles. 

Iki rugsėjo 

21 d. 

Neformaliojo švietimo 

organizatorė, 

metodinių grupių 

vadovai, bendrabučio 

auklėtoja, soc. 

pedagogė, bibliotekos 

darbuotojos, grupių 

vadovai. 

7. Pirmakursių individualių ugdymo planų 

sudarymas 

 

Rugsėjo  

3- 25d. 

I – II kursų (11,12 kl.) 

grupių vadovai 

8. Tarpusavio lankymasis mokomuosiuose 

užsiėmimuose (pagal tvarkaraštį bei 

pageidavimus), ataskaitų pateikimas. 

Tarpusavio 

susitarimu 

arba pagal 

numatytą 

tvarkaraštį 

Dir. pav. ugdymui, 

skyriaus vedėja, 

mokytojai, met. grupių 

vadovai. 

9. Mokomųjų užsiėmimų stebėjimas. Nuolat Dir. pav. ugdymui,  



(Visų dalykų) skyriaus vedėja. 

 

10. Mokyklos tarybos posėdis Rugsėjo 

mėn. 

Mokymo dalis 

11. Mokytojų tarybos posėdis. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokymo dalis. 

12.  Mokyklos metodinės tarybos posėdis. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Direktorius, dir. pav. 

ugdymui, praktinio 

mokymo vadovas, 

skyriaus vedėja, 

mokyklos metodinės 

tarybos nariai. 

13. Supažindinti mokinius su Valstybinių ir 

mokyklinių brandos egzaminų programomis. 

Rugsėjo 

mėn. 

Dalykų mokytojai, 

Dir. pav. ugdymui 

14. Ilgalaikių planų sudarymas Rugsėjo 

mėn. 

Mokytojai 

15. Mokymai Rugsėjo 

mėn. 

Vadovai. 

16. Teritorijos tvarkymas Rugsėjo 

mėn. 

Grupių vadovai, 

mokytojai, darbuotojai 

17. *Traktorininkų mokymai 

* Ūkininkų mokymai 

Rugsėjo 

mėn. 

Kursų vadovai 

18. Darbų saugos instruktažai, mokymai Rugsėjo 

mėn. 

Grupių vadovai, 

dalykų mokytojai, H. 

Gavrilovskienė 

 

Pastabos: * planas gali būti koreguojamas; 

 veikla galiū būti vykdoma nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


