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Šilutė

Data, laikas, vieta Veikla Atsakingas

VIZITAI

Gruodžio I-III sav.

Programų vykdymo vietose

Neformaliojo vaikų švietimo programų, 

finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, 

įgyvendinimo stebėsena  

Vida Kubaitienė,

Inga Žalgevičienė

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

Gruodžio mėn. mokyklose Dalyvavimas švietimo įstaigų Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos posėdžiuose

Skyriaus specialistai

Gruodžio mėn. mokyklose Dalyvavimas švietimo įstaigų mokytojų 

tarybos posėdžiuose

Skyriaus specialistai

Gruodžio mėn.

Švietimo pagalbos tarnyboje

Dalyvavimas dalykinių būrelių 

pedagoginiuose pasitarimuose

Skyriaus specialistai

Gruodžio 6 d. 14.00 val.

Klaipėdos miesto Dacho 

progimnazijoje

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

komandos pasitarimas UTA projekte 

dalyvaujančioje  mokykloje

Dainora Butvydienė

Vida Kubaitienė

Gruodžio 13 d. 8.00 val. Išvažiuojamasis švietimo įstaigų vadovų 

pasitarimas Telšiuose

Dainora Butvydienė

RENGINIAI (OLIMPIADOS, KONKURSAI, AKCIJOS)

Gruodžio 8 d. 10.00 val.

Šilutės pirmojoje gimnazijoje

Etninės kultūros olimpiada, rajoninis turas Gabrielė Rakašytė

Gruodžio 20 d. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 

(8, 9-12/I-IV gimnazijos kl.)

Inga Žalgevičienė

APKLAUSA

Gruodžio mėn.

Programų vykdymo vietose

Rajono mokinių, lankančių neformaliojo 

vaikų švietimo programas, finansuojamas 

iš valstybės biudžeto lėšų, apklausa

Vida Kubaitienė

Inga Žalgevičienė

MOKYKLŲ ORGANIZUOJAMI RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI

Gruodžio 9 d. 10.00 ir 14.00 val. 

Naujojoje Apaštalų bažnyčioje

Koncertas „Teskamba giesmės“ Šilutės meno 

mokykla ir Šilutės 

Žibų pradinė 

mokykla

INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Iki 2022-12-05 pateikti el. paštu inga.zalgeviciene@silute.lt dalyvavusių informatikos olimpiadoje

mokyklos etape sąrašą ir deleguojamų į savivaldybės etapą sąrašą.

Iki 2022-12-06 el. paštu jurgita.vingiene@silute.lt  pateikti:
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- informaciją apie lapkričio mėnesio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumą 

įstaigose;

- vaikų, išvykusių lapkričio mėnesį iš ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių, sąrašus.

Iki 2022-12-09 į skyrių grąžinti nepanaudotus, sugadintus ar nebegaliojančius blankus (brandos 

atestatai, jų priedai ir kt.). Juos grąžinus, tai pažymėti MR sistemoje. Vėliau formuojame blankų 

ataskaitą. Ataskaitą suformuoti iki gruodžio 23 d.

Iki 2022-12-30 pildyti Mokinių tarybos renginių planą internete - 

https://docs.google.com/document/d/1Ubg0-

IWJlS0mtdFzdRhHyT5p2uaFzHoQi6uZRjMws0A/edit?usp=sharing

Iki 2023-01-10 pildyti Lietuvių kalbos dienų renginių planą internete - 

https://docs.google.com/document/d/1iIxNJ_pxMphEB14uUsERBCeBtIUA66o6Y7KYKS-

C1w4/edit?usp=sharing
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