RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

VEIKLOS PLANAS
2021 M. KOVAS
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS
4 d. – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
8 d. – Tarptautinė moterų solidarumo diena
9 d. – Lietuvos vardo diena
11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
20 d. – Žemės diena
27 d. – Tarptautinė teatro diena
29 d. – Lietuvos įstojimo į NATO diena

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Veiklos pavadinimas

Data, vieta

Atsakingas

Pasitarimas švietimo įstaigų vadovams

Pagal poreikį trečiadieniais,
10.00 val., nuotoliniu būdu
Zoom platformoje

Projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklų
rajono Savivaldybėje koordinavimas
Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų rajono
Savivaldybėje koordinavimas
Erasmus+ projekto „Patyriminis ugdymas.
Augdamas Atsakingai Auginu“ veiklų
koordinavimas
Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“
rajono Savivaldybėje koordinavimas
Neformaliojo vaikų švietimo programų
koordinavimas Raseinių rajono
savivaldybėje
Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio
kūrimas ir diegimas“ veiklų
koordinavimas rajono Savivaldybėje

Kovo mėn.

Modesta
Lukoševičienė,
Asta Pagarauskaitė,
Jonas Tamošaitis,
Danutė Vizbarienė
Jonas Tamošaitis

Kovo mėn.

Asta Pagarauskaitė

Kovo mėn.

Asta Pagarauskaitė

Kovo mėn.

Asta Pagarauskaitė

Kovo mėn.

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.

Privalomo ikimokyklinio ugdymo
koordinavimas rajono Savivaldybėje

Kovo mėn.

Modesta
Lukoševičienė,
koordinavimo
komanda
Asta Pagarauskaitė

Stebėsena ir konsultavimas švietimo
įstaigose
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Technologijų ir menų mokyklinių brandos
egzaminų organizavimas
Kovo mėn. NVŠ programose
dalyvaujančių vaikų sąrašų ir sutarčių
tikslinimas
Sutarčių sudarymas su naujais NVŠ
teikėjais, vykdysiančiais NVŠ programas
nuotoliniu būdu nuo kovo mėnesio
Raseinių rajono sporto klubų veiklos
finansavimo projektų atranka ir sutarčių
pasirašymas
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos
konsultavimas strateginio plano rengimo
klausimais
Raseinių Šaltinio progimnazijos
konsultavimas strateginio plano rengimo
klausimais
Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“
konsultavimas strateginio plano rengimo
klausimais
Ikimokyklinio amžiaus vaikų priėmimo į
švietimo įstaigas stebėsena
Ariogalos gimnazijos lietuvių kalbos
vyresniojo mokytojo, siekiančio įgyti
lietuvių kalbos mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją, praktinės veiklos
vertinimas
Ariogalos gimnazijos anglų kalbos
vyresniojo mokytojo, siekiančio įgyti
anglų kalbos mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją, praktinės veiklos
vertinimas
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 20212025 metų bendrojo plano tikslinimas ir
teikimas rajono Savivaldybės tarybai
tvirtinti

Kovo mėn.

Jonas Tamošaitis

Kovo mėn.

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.

Jonas Tamošaitis

Kovo mėn.

Jonas Tamošaitis

Kovo mėn.

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.

Asta Pagarauskaitė

Kovo mėn.

Asta Pagarauskaitė

Kovo mėn.,
susitartu laiku, nuotoliniu
būdu

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.,
susitartu laiku, nuotoliniu
būdu

Danutė Vizbarienė

Kovo mėn.

Mokyklų konsultavimas 2021 metų
veiklos planų rengimo klausimais.
Metinių veiklos planų analizė

Kovo mėn.

Modesta
Lukoševičienė,
Asta Pagarauskaitė,
Jonas Tamošaitis,
Danutė Vizbarienė,
darbo grupė
Modesta
Lukoševičienė,
Asta Pagarauskaitė,
Jonas Tamošaitis,
Danutė Vizbarienė

Patikra švietimo įstaigose

UGDYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS MOKYKLOSE
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Veiklos pavadinimas

Data, vieta

Technologijų ir menų mokykliniai brandos
egzaminai abiturientams

1-31 d., egzaminų centruose

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir
1-31 d.
literatūros (žodžiu) pasiekimų patikrinimas
Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir
literatūros bandomasis pasiekimų
patikrinimas (elektroniniu nuotoliniu
būdu)
Pagrindinio ugdymo matematikos
bandomasis pasiekimų patikrinimas
(elektroniniu nuotoliniu būdu)

15-16 d.

Pagrindinio ugdymo gamtos ir socialinių
mokslų bandomasis pasiekimų
patikrinimas (elektroniniu nuotoliniu
būdu)
Pagrindinio ugdymo užsienio kalbos
(anglų) mokėjimo lygio nustatymo testas
(elektroniniu nuotoliniu būdu)

18 d.

Pagrindinio ugdymo užsienio kalbos
(rusų) mokėjimo lygio nustatymo testas
(elektroniniu nuotoliniu būdu)

22 d.

Pagrindinio ugdymo užsienio kalbos
(vokiečių) mokėjimo lygio nustatymo
testas (elektroniniu nuotoliniu būdu)

23 d.

Renginiai, skirti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti

10 d.,
rajono švietimo įstaigose

17 d.

19 d.

Atsakingas
Gimnazijų vadovai,
technologijų ir dailės
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
lietuvių kalbos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
lietuvių kalbos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
matematikos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
gamtos ir socialinių
mokslų mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
anglų kalbos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
rusų kalbos
mokytojai
Bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai,
vokiečių kalbos
mokytojai
Švietimo įstaigų
vadovai

PRISTATYTI
Veiklos pavadinimas

Iki kada ir kam pristatyti

Atsakingas

Informaciją apie nepatenkintus tėvų
prašymus dėl vaikų priėmimo į
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklas ir mokykloje esančias laisvas
vietas

Iki 5 d., el. p.
asta.pagarauskaite@raseiniai.lt

Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai

Informaciją apie ugdymo įstaigų darbą
2021 m. vasarą

Iki 5 d., el. p.
asta.pagarauskaite@raseiniai.ltt

Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklų vadovai
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Informaciją apie nelankančius ir blogai
lankančius mokyklą mokinius

Iki 5 d.,
duomenis suvesti į
Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių
informacinės sistemos pomodulį
„Nesimokantieji“

Danutė Vizbarienė,
bendrojo ugdymo
mokyklų direktorių
pavaduotojai
ugdymui

Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Modesta Lukoševičienė

