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KALENDORINIS DARBO PLANAS  

GEGUŽĖ 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

  1 

 

 

 

2 

1.Politologinių žinių protų 

mūšis Kauno miesto ir rajono 

bendrojo ugdymo įstaigų 

mokiniams “Politika aplink 

mus” (M. Norkevičius, S. 

Kozlov) 

 

 

3 

1.Dalyvavimas Kauno miesto 

8 kl. mokinių chemijos žinių 

konkurse „Jaunasis 

chemikas“ (R. Juočienė); 

 

 

 

 

6 

1.Dalininkų susirinkimas 

( D. Krasauskienė) 

7 

1.Bandomasis e-NMPP 

(matematikos ir gamtos 

mokslų) 8 kl.  

(V.Valaitienė) 

 

8 

1.Tėvų diena  

(I. Telšinskaitė) 

9 

1.Bandomasis e-NMPP 

(matematikos ir gamtos 

mokslų) 8 kl.  

(V.Valaitienė) 

 

 

2.Dalyvavimas baigiamajame 

Respublikiniame tautosakos 

ekranizacijos konkurso 

„Animuoju lietuvišką pasaką“ 

renginyje, 5a  

( E. Bujanauskienė) 

 

3.Istorijos ir geografijos žinių 

protų mūšio „Laiku aplink 

pasaulį” Kauno miesto ir 

rajono bendrojo ugdymo 

10 



įstaigų mokiniams 

organizavimas   

(M. Norkevičius, S. Kozlov). 

Dalyvauja 7 kl. mokiniai 

 (V. Mikutavičiūtė, V. 

Gulbinienė) 

13 

 
14 

1. Kauno miesto ir rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

ir gimnazijų 5 – 8 klasių 

mokinių dainos anglų kalba 

konkurso organizavimas 

mokykloje „Kalbos 

melodija“  

(J. Daubarienė).  

Paruošimas ir dalyvavimas 

6a ir 6c klasių atstovų 

(J.Valentukonienė, 

 A. Balčius) 

 

15 

1. Dalyvavimas 5-8 kl. 

biologijos olimpiadoje 

 (S. Jakienė, E. Petrošienė) 

 

2. 6 – 7 KMU klasių mokinės 

dalyvauja Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų 

tapybos, fotografijos, žemės 

meno projekte – plenere 

„Sustabdyta pavasario 

akimirka aplink Pelėdų 

kalną“ (J. Jočienė); 

 

3. II Respublikinio bendrojo 

ugdymo mokyklų geografijos 

mokytojų forumo 

“Integracijos ir inovacijos 

ugdyme mokyklose” 

organizavimas VDU 

(M. Norkevičius, S. Kozlov) 

 

 

16 

1.Dalyvavimas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų 6-

ųjų klasių mokinių istorijos 

olimpiadoje „Europos istorijos 

puslapiai" V.Mikutavičiūtė, 

V.Gulbinienė) 

 

2. 1-4 kl. Ugdymo diena 

 ( M. Norkevičius) 
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20 

 

21 22 23 

 

24 

1. PUPP lietuvių kalbos ir 

literatūros (raštu) I dalis 

organizavimas ir vykdymas 

(L. Stankevičienė) 

 

 



27 

1. PUPP lietuvių kalbos 

ir literatūros (raštu) II 

dalis organizavimas ir 

vykdymas 

(L. Stankevičienė) 

 

 

28 29 30 31 

 

Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra: 

 

Kuruojamų dalykų pamokų stebėjimas (D. Krasauskienė, M. Norkevičius); 

02 - 31d. - OUP testavimas (R. Urbonavičienė); 

Projektai, renginiai, akcijos:  

01 – 05d. -  Erasmus+ KA229 programos projekto “English for Social Entrepreneurship“ partnerių mokyklų (Lenkija, Rumunija, Ispanija, 

Italija,Turkija) mokymo/mokymosi veiklos  projekto partnerių mokykloje Samsune, Turkijoje. Projekto dokumentų rengimas, projekto sklaida. 

Dokumentų tvarkymas, pagalba mokiniams rengiant prezentaciją projekto partnerių mokykloje Samsune (Dž. Railienė) 

 

18 – 26d.-  Erasmus+ KA2 programos projekto “Environmental Green Gate Schools“ partnerių mokyklų (Prancūzija, Rumunija, Ispanija, Italija, 

Vokietija) mokymo/mokymosi veiklos  J.Urbšio pagrindinėje mokykloje. Projekto dokumentų rengimas bei veiklų organizavimas vizito metu, 

informacijos/ dokumentų parengimas bei pateikimas projekto partneriams.  Dokumentų tvarkymas, pagalba mokiniams rengiant prezentacijas, 

pasiruošimas projekto partnerių mokyklų LTT vizitui Lietuvoje. Projekto sklaida. Dž. Railienė 
 

   
06 - 17 d. KPKC , Tarptautinio mokinių miniatiūrų konkurso „Dialogas su gamta“ kūrybinių darbų paroda. dalyvauja aštuoni KMU mokiniai. 

(J. Jočienė) 

Gegužė     - Auklėtojų klasės valandėlės tema „Mūsų visų teisė gyventi be smurto“ 

                   Paskaita - diskusija mokiniams „Nelauk, kol sunkumai užaugs" 

                   Lankstinukai smurto tematika „Smurto mokykloje prevencija“( E. Stankuvienė); 

Gegužė - birželis - Socialinė akcija "Pasiūk gultuką beglobiui gyvūnui" (Mokinių taryba, E. Bujanauskienė); 

13-16 d. -  Augalų žavadienis „Mokyklos aplinkos biologinė įvairovė“, 8b ir 8d kl. mokiniai (S. Jakienė); 

 

13-17 d. - Lietuvių kalbos savaitės organizavimas (V. Rimkienė, lituanistės);  

 



13 d. - Tarptautinė kokteilių diena (Mokinių taryba, E. Bujanauskienė); 

17 d.   - „Gerų norų balionėlis“ su pradinių klasių mokiniais ( E. Stankuvienė); 

20 d. -  „Pamokos kitaip: Oro tarša, oro taršos rodikliai“, KTU laboratorija, 8-10 kl. mokiniai ( R. Juočienė, E. Petrošienė, G. Banelienė); 

 

20-25 d. - Erazmus+ projekto „ENVIRONMENTAL GREEN GATE SCHOOLS“ veiklos „Laistymo sistemos“ pristatymas (V. Gulbinas); 

20-25 d. - Erazmus+ projekto „ENVIRONMENTAL GREEN GATE SCHOOLS“ veiklų organizavimas (J. Daubarienė, A. Balčius,  

J. Radavičienė, A. Sužiedėlis, E Bujanauskienė) ; 

23 d. - Gegužė –mėnuo be smurto. Draugiškos 8 klasių mokinių tinklinio varžybos „Tinklinis – prieš smurtą“ ( E. Stankuvienė); 

25 d.  -Tarptautinė dingusių vaikų diena. „Plauk, laiveli“ ( E. Stankuvienė); 

27 d. - 5-tų  klasių edukacinė išvyka „Knygnešystė" Kauno karo istorijos sodelyje, skirta lietuviškos spaudos draudimo panaikinimui atminti; 

  ( V.Mikutavičiūtė, V.Gulbinienė); 

 

 

27-28 d. - Projektas ,,Braižome su skriestuvu ir liniuote", 6a (V. Ramoškienė); 

 

29 d. - Pamoka kitaip : Išvyka Į Kauno klinikų patologinės anatomijos kliniką. 8b,d klasės mokiniai. (S.Jakienė). 

 

30 d.- Renginiai, skirti paminėti Pasaulinei dienai be tabako. Mokinys - mokiniui : „Rūkymas ar sveikata ? Renkuosi pats" (S. Jakienė); 

 

31 d. - Pasaulinė diena be tabako. „Pūsk muilo burbulus, o ne cigarečių dūmus“ (E. Stankuvienė); 

31d. -  Projektas „Erdvinių kūnų modelių gamyba" (T. Paužienė); 

31 d. -Integruota gamtos mokslų ir dorinio ugdymo  viktorina „Rūkai - save žudai“, skirta Pasaulinei dienai be tabako; 8-10 kl. mokiniai  

(R. Juočienė, E. Petrošienė, G. Banelienė); 

31 d. -  Pasaulinė diena be tabako  (Mokinių taryba, E. Bujanauskienė); 

 

Pradinis ugdymas: 

01 -31d.- Nacionalinis konkursas „Mano žalioji palangė“ (A. Klimavičienė E. Germanauskienė); 

02d. -   Ekologinio konkurso baigiamasis etapas „Mano žalioji palangė” (R. Krivickienė L. Kolėdienė); 

03d. - Tarptautinis vaikų meno projektas „Vėduoklė mamai 2019“ (R. Krivickienė L. Kolėdienė);  



07d.- Skaitymo rekordo siekimas “ Lietuva skaito” (R. Krivickienė L. Kolėdienė);  

07d.- Literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje „Lietuva skaito“, išvyka į „Parko“ biblioteką (L. Urbonavičienė); 

08d. -Tėvų rytmetys „Stebuklingas sėklų pasaulis“ (L. Urbonavičienė); 

09d. - Svogūnų diena (R. Krivickienė L. Kolėdienė); 

16d. - Integruota menų diena – edukacija „Gyvybės medis“ (A. Kavaliauskaitė); 

17d. -Tėvų rytmetys „Išmaniosios medžiagos ir jų panaudojimas“ (L.Urbonavičienė); 

20d. - Edukacinė 1-4 klasių programa „Tropiniai drugeliai iš arti“.(V. Mickevičienė G. Rainienė E. Germanauskienė); 

20d. - Integruota lietuvių k., matematikos pamoka skirta bičių dienai paminėti (L. E. Gustaitienė); 

 

Daugiakalbystės ugdymas: 

02-31d. -  Projektas “Mano Puškinas”, skirtas A. Puškino 220-osioms gimimo metinėms  paminėti, 8d klasė (A. Kakoškina); 

02 -31d. - Vertimų ir iliustracijų projektas „Pasaka apie carą Saltaną“, 6a kl. ir 6b kl. (A. Kakoškina); 

13 -17d. - Eilėraščių konkursas „Poems about summer“ 5c, 6a klasės (J. Ligeikienė); 

20d. - Netradicinė rusų kalbos pamoka „A.Puškino pasakos ir folkloro tradicija“, 5a klasė (A. Kakoškina;) 

23d. -.Viktorina „Aleksandras Puškinas: pasaka apie žvejį ir žuvelę“,9a klasė  (A. Kakoškina); 

24d. -  Stendinis pranešimas „Aleksandras Puškinas: biografija ir kūryba“ ( A. Kakoškina); 

28 –31d. Ryšiai su partneriais: išvyka į Oxford, Jungtinė Karalystė (M. Norkevičius,  R. Urbonavičienė, S. Kozlov, 8 kl. mok.) 

 

Mokytojų kompetencijų tobulinimas: 

 

01 –17d. -  Dalyvavimas tarptautiniuose kombinuotuose tobulinimosi kursuose „Mokytis mokyti vokiečių kalbą“: savarankiškas darbas 

platformoje ir pedagoginės veiklos tyrimo atlikimas 5–ose klasėse (J. Valentukonienė); 

 

09d. -  Dalijimasis gerąja patirtimi: Integruotos vokiečių kalbos ir biologijos pamokos su 8c klasės projekto „CLILiG@Litauen“ dalyviais 

pravedimas ir aptarimas tarptautinėje konferencijoje „IDUKM vidurio ir rytų Europoje“ (J.Valentukonienė, E. Petrošienė); 

 

15d. -  Pranešimas tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje "Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika" (Dž. Railienė); 

 

15d. -  Dalyvavimas Respublikos  bendrojo lavinimo  ugdymo įstaigų  1–4 klasių mokinių ir mokytojų konferencijoje „Sveikos gyvensenos 

link“ (R. Krivickienė L. Kolėdienė); 

 

17 -18d. - Dalyvavimas tarptautiniuose kombinuotuose tobulinimosi kursuose „Mokytis mokyti vokiečių kalbą“: baigiamasis seminaras Rygoje 

(J. Valentukonienė); 

 

Parodos: 

03-31 d. 1 – 4 KMU klasių mokinių piešinių paroda „Tau, mamyte“. Mokyklos IIa. Fojė (J. Jočienė) 

06 - 17 d. - Tarptautinio mokinių miniatiūrų konkurso „Dialogas su gamta“ kūrybinių darbų paroda KPKC. Dalyvauja KMU mokiniai (J. 

Jočienė) 


