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KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

3 

1.Dalyvavimas 

Nacionaliniame kritinio 

mąstymo ir problemų 

sprendimo konkurse 

 (J. Daubarienė, E. 

Bujanauskienė) 

 

2. Bibliografinė pamoka 

„Aš – bibliotekos 

skaitytojas“  

(L. Urbonavičienė, A. 

Kerzienė) 
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1. Mokinių tarybos 

susirinkimas  (J.Daubarienė) 

5 

1. Klasės valandėlė pagal 

vertybinio ugdymo programą 

(I. Rukaitė) 

 

6 

1.Kauno m. 8-tų klasių istorijos 

protų mūšis-viktorina „Nuo 

Lietuvos valstybės susikūrimo 

iki ATR sudarymo“ 
(V.Gulbinienė,  V.Mikutavičiūtė,              

E. Bujanauskienė)  
 

2. Matematikos pamoka 1c 

klasėje  “Ilgis ir plotis”. 

Svečiuose LSMU studentas 

R.Kundelis    

(L. Urbonavičienė) 
     

7 

1. Matematikos olimpiada II 

(mieste) etapas (T.Paužienė) 

10 

1.  Žiemos sporto 

renginys „Žiema 

džiaugiuosi – gerai 

jaučiuosi“. Linksmosios 

estafetės kartu su l/d „ 

Pasaka” ugdytiniais  

(R. Krivickienė,  

L.Kolėdienė) 
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1. Mokinių tarybos 

susirinkimas (J.Daubarienė) 
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1. Klasės valandėlė pagal 

vertybinio ugdymo programą 

(I. Rukaitė) 

 

2. Dalyvavimas Kauno miesto 

5 klasių mokinių komandų 

konkurse  „Noriu augti 

sveikas“, Kauno Dainavos 

13 

1.  8, 10 klasių mokinių 

istorijos-pilietinio ugdymo 

projektas „Mokinys mokiniui 

apie Vasario 16-ąją“   

(V.Gulbinienė,  

            V. Mikutavičiūtė) 

2. Kolegialus 

bendradarbiavimas su l/d 

14 

Netradicinio ugdymo diena: 

 

1.10 val.  - Mokyklos 5-10 

klasių muzikos ir šokio 

konkursas „Valentino ritmai" 

(J.Daubarienė) 

 



progimnazijoje, 5a ir 5b 

klasės mokinių komanda 

 (E. Petrošienė, S. Jakienė) 

 

3. Meninio skaitymo 

konkursas; 5-8 kl.  

(I. Drąsutytė) 

“Pasaka” auklėtojomis. 

Integruota - interaktyvi 

pasaulio pažinimo ir 

technologijų pamoka “Lietuvos 

simboliai” darželio “Pasaka” 

priešmokyklinio ugdymo 

auklėtiniams (G. Rainienė) 

2.13 val. - Kauno miesto ir 

rajono bendrojo ugdymo 

įstaigų 5-12 kl. mokinių 

muzikos ir šokio festivalis 

„Valentino ritmai"  

(J.Daubarienė) 

 

3. 16 val. -  Diskoteka „Aš, 

Tu ir šv.Valentinas";  

(J.Daubarienė) 
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10.00 val. - 

Priešgaisrinės saugos 

mokymai mokytojams 

(D. Kikienė) 
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24 25 26 

1.  Klasės valandėlė pagal 

vertybinio ugdymo programą 

(I. Rukaitė) 

 

2. Akcija „Pasimatuok 

penktoko kėdę" 4 klasių 

mokiniams (J.Daubarienė) 
  

3. Bendradarbiavimas su 

mokyklos partneriais. 

Muzikinė programa - 

koncertas l/d „Vaivorykštė" 

bendruomenei (A. Balčius) 
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1.18 val. - Atvira menų pamoka 

KMU 1 kl. mokinių tėvams 

(J.Daubarienė) 

 

2.19 val. - Atvira menų 

pamoka KMU 2 kl. mokinių 

tėvams (J.Daubarienė) 
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Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra: 



 

Iki 03d. – vadovo 2019 m. veiklos ataskaitos rengimas ir pateikimas vertinimui (R. Špakauskaitė – Kučinskienė) 

 

Kuruojamų dalykų pamokų stebėjimas pagal atskirą grafiką (D. Krasauskienė, M. Norkevičius, J. Daubarienė); 

Nuo vasario 7d. – Mokymosi pažangos gerinimas po signalinio trimestro (D. Krasauskienė); 

Mokymosi pagalbos tvarkos aprašo atnaujinimas (D. Krasauskienė); 

Vasaris - OUP testavimas (R. Urbonavičienė, E. Bujanauskienė).  

Projektai, renginiai, akcijos:  
 

1-29 d. - Projektas „Matematika aplink mane" (B. Kavaliauskienė); 

 

03 – 27d. -  Dalyvavimas Respublikiniame piešinių konkurse „Laisvė mano akimis“ (A. Kavaliauskaitė); 

 

05d. -   Integruotos pasaulio paž.ir lietuvių k. pamokos kitoje aplinkoje – išvyka į Vilnių:  „ Žvaigždėtas dangus“ –  

Planetariumas, „ Vilniaus katedros požemiai“ – Vilniaus Arkikatedra, „ Kaip tvarkėsi Lietuviai senovėje ir dabar?“ – Lietuvos seimas.  

(R. Krivickienė, L. Kolėdienė); 

 

06 d. -   Dalyvavimas LRT piešinių konkurse „ Piešiu pasaką“ (R. Krivickienė); 

 

10-15 d.- Saugaus interneto savaitė 2020 (E. Bujanauskienė, L. Stankevičienė); 

 

11d. -  Dalyvavimas KPKC organizuojamoje dėlionių parodoje ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“ (L. Urbonavičienė, R. Krivickienė,  

             L. Kolėdienė, V. Mickevičienė, S. Maštaitienė); 

11 - 13 d. – Pradinių klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą" (I. Rukaitė); 

 

12 d. -  Edukacija Vytauto Didžiojo karo muziejuje “Jaunasis karvedys” (L.E.Gustaitienė, V. Vilkė); 

 

 

 

13 d. - Biologijos - etikos integruota pamoka „Valentino diena", 7 kl. (G. Banelienė, E. Petrošienė); 

 

14 d. -  Integruota 1c ir 3b klasių pasaulio pažinimo ir lietuvių k. pamoka “Sveika, vaistažole” (L. Urbonavičienė, A. Kavaliauskaitė); 

 

 

 



14 d. -   Projektinė veikla 3a klasėje „ Šv. Valentino dovanos“ ir „ Vasario – 16- oji. Kuo ji svarbi vaikams?“ ( R. Krivickienė); 

25 d. -    2a, 4a kl. popietė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ ( E. Germanauskienė, A.Klimavičienė); 

26 d. -    Edukacija M.K. Čiurlionio dailės muziejuje „Čiurlionio kosmosas“ (V.Vilkė); 

 

27 d. -   Patirtinio ugdymo integruota matematikos - pasaulio paž. pamoka  „ Eksperimentuojame, tyrinėjame, bandome“ ( L. Kolėdienė, R. 

Krivickienė). 

 

Daugiakalbystės ugdymas: 

 

10-14 d. - 8a,b,c,7a klasių rašinėlio konkursas " My beloved person" (J.Ligeikienė); 

 

1-28 d. -Tavo Žvilgsnis  tarptautinis vertimų konkursas (I. Urbutienė, R. Urbonavičienė, J. Ligeikienė). 

 

Parodos: 

 

Skaitykloje: 

 

4-9 d. - "Mes saugūs internete"/ Saugesnio interneto savaitė 

"Švęskime laisvę! Su Vasario 16-ąja!" / paroda 

"Mano gražiausias lietuviškas žodis" /paroda Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

Integruotos bibliografinės pamokėlės 1 klasių moksleiviams „Aš - bibliotekos skaitytojas" 

 

                                                                                                                        (A. Kerzienė); 

Paroda Nepriklausomybės dienai pažymėti (V. Gulbinas) 

 


