
     TVIRTINU: 
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     Nijol÷ Jukštien÷  

2011 M. SPALIO MöN. VEIKLOS PLANO PAPILDYMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1. Susirinkimas su klasių t÷vų 

komitetų pirmininkais (d÷l 

mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metų bendrojo 

plano projekto svarstymo) 

IC 2011 10 18 

18 val. 

Klasių komitetų 

pirmininkai 

Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai 

N.Jukštien÷ 

2. Neeilinis mokytojų tarybos 

pos÷dis (d÷l mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano projekto 

svarstymo) 

Mokyto-

jų kamb. 

2011 10 19 

10.35 val. 

Mokytojų tarybos 

nariai 

Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai 

N.Jukštien÷ 

3. Klasių aukl÷tojų susirinkimas 

(d÷l mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano projekto 

svarstymo) 

IC 2011 10 19 

14 val. 

1-12 kl. aukl÷tojai Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai 

D.Deobald 

A.Pranskietien÷ 

N.Jukštien÷ 

4. Klasių valand÷l÷s (d÷l 

mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metų bendrojo 

plano projekto svarstymo) 

Klas÷se 2011 10 20-24 1-12 kl. mokiniai Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai ir 

klasių aukl÷tojai 

N.Jukštien÷ 

5. Mokinių t÷vų susirinkimas 

(d÷l mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano projekto 

svarstymo) 

Aktų 

sal÷ 

2011 10 19 

18.00 val. 

5-6 kl. mokinių t÷vai A.Pranskietien÷ ir 

Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai 

N.Jukštien÷ 



6. Mokinių tarybos susirinkimas 

(d÷l mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano projekto 

svarstymo) 

IC 2011 10 19 Tarybos nariai Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai 

D.Deobald 

N.Jukštien÷ 

7. Mokinių t÷vų susirinkimas 

(d÷l mokyklų tinklo 

pertvarkos 2012-2015 metų 

bendrojo plano projekto 

svarstymo) 

Aktų 

sal÷ 

2011 10 20 

18.00 val. 

7-9 kl. mokinių t÷vai D.Deobald ir Bendrojo 

plano projekto 

svarstymo darbo grup÷s 

nariai 

N.Jukštien÷ 

8. Klasių valand÷l÷s (d÷l 

mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metų bendrojo 

plano projekto svarstymo) 

Klas÷se 2011 10 20-24 1-12 kl. mokiniai Bendrojo plano 

projekto svarstymo 

darbo grup÷s nariai ir 

klasių aukl÷tojai 

N.Jukštien÷ 

9. Mokyklos tarybos 

susirinkimas 

IC 2011 10 24 

14.30 val. 

Tarybos nariai A.Pranskietien÷ Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

 


