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KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJA 

GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

 

 

 

 

 

 

 1 

1.VGK posėdis 

(D. Krasauskienė) 

2 

1. Kalėdinių ir naujamečių 

kompiuterinių atvirukų 

konkursas „Žiemos fantazija“ 

(A. Kavaliauskaitė) 

 

2. 8 kl. mokinių konkursas 

„AIDS: geriau žinoti“ 

(mokytojos S. Jakienė, E. 

Petrošienė) 
 

 

3  4 

1. Dalyvavimas Lietuvos 

vokiškų dainų festivalyje ;5 b 

klasė (R. Jazukevičienė) 

7 

1.5-6 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu 

būdu (tikslieji mokslai) 

(D. Krasauskienė) 

8 

1.5-6 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(lietuvių k.) 

(D. Krasauskienė) 

 

 9 

1.5-6 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(užsienio k.) 

(D. Krasauskienė) 

 

10 

1.5-6 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(gamtos mokslai) 

(D. Krasauskienė) 

11 

1.5-6 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(socialiniai mokslai) 

(D. Krasauskienė) 

14 

1.Netradicinė rusų 

kalbos pamoka 

„Nacionalinis rusiškas 

suvenyras“Matrioška“;

5a kl. 

 (A. Kakoškina) 

 

 

 

15 

1. 7-8 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(lietuvių k.) 

(D. Krasauskienė) 

 

 

16 

1. Netradicinė rusų kalbos 

pamoka „Magiškos Kalėdos“; 

5b kl.  (A.Kakoškina) 

 

2. Kauno miesto 5 kl. 

mokinių virtualus konkursas 

„Augu sveikas“ (mokytojos 

S. Jakienė, E. Petrošienė) 

 

17 

1.  7-8 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 
(gamtos mokslai) 

 

18 

1. 7-8 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 
(socialiniai mokslai) 

 

 



2. 7-8 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu 

būdu (tikslieji mokslai) 

 

3.  7-8 kl. mokinių  

Tėvų diena nuotoliniu būdu 

(užsienio k.) 

 

 

21 

1.Mokytojų tarybos 

posėdis nuotoliniu 

būdu, 16.00 val. 

(R. Špakauskaitė -

Kučinskianė) 

22 23 

1.Mokytojų nuotolinis 

susitikimas su VDU KTF 

dekanu, diakonu, dr. Benu 

Ulevičiumi. Tema „Užgimė 

viltis"; 11 val.  

(J. Daubarienė)  

24 

 
 

25  

 

Su Šventom Kalėdom! Kad 

šviesa ir ramybė įžengtų į 

Jūsų namus, į Jūsų šeimas, į 

Jūsų gyvenimą!  

28 

 

29 

1.VGKsusirinkimas 

(D. krasauskienė) 

30 31  

 

 

Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra: 

 

Mišraus ugdymo būdo mokykloje įgyvendinimas (R. Špakauskaitė – Kučinskienė); 

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo organizavimas (D. Krasauskienė, įsivertinimo grupė); 

 

Pažangos ataskaitos rengimas (D. Krasauskienė); 

 

Mokyklos 2020 m. vidaus įsivertinimo ataskaitos rengimas ir rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei (D. Krasauskienė); 

 

01-04d. -5-8 klasių auklėtojų - tėvų susirinkimai( D. Krasauskienė); 

 

01-22 d. OUP testavimas (R. Urbonavičienė); 



Matematikos olimpiada I turas 5-8 kl. (T. Paužienė, D. Šarlauskienė ); 

Mokytojų pamokų stebėjimas, vertinimas (D. Krasauskienė, M. Norkevičius, J. Daubarienė).  

 

 

Projektai, renginiai, akcijos:  
 

Iki 02 d. -  Kauno miesto bendrojo ir neformalaus ugdymo mokyklų/centrų aplinkos puošimo konkursas "Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2020!"  

 (J. Varkulevičienė) 

01-02 d. -  Dalyvavimas 5–6 klasių moksleivių internetinėje viktorinoje „DIRBSIU SAUGIAI“-2020  (E. Bujanauskienė); 

01-06 d. - Dalyvavimas Kalėdinių ir Naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „Žiemos fantazija" (E. Bujanauskienė); 

Iki gruodžio 9 d. - KALĖDINIO FOTOSVEIKINIMO KONKURSAS  (M. Norkevičius); 

01-22d. - Kalėdinių atvirukų rašymas Kalėdų seneliui prancūzų kalba; 5d klasė (R. Urbonavičienė); 

01-22d. - Kalėdinės dainos prancūzų kalba ruošimas su Prancūzų klubo mokiniais (R. Urbonavičienė); 

01-22d. - Christmas greeting cards project; 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c kl. (I. Urbutienė); 

01-22d. - Pasaulio kultūrų Adventinės tradicijos (I. Kelpšė); 

 

 01-22d. - Lietuvių Kūčių - Kalėdų papročiai  (V. Mikutavičiūtė); 

 

02,03,04 d.  - Advento rytmetys „Džiaugsmingas laukimas". Renginys vyks dorinio ugdymo pamokos metu, mokyklos koplyčioje.  

                      Dalyvauja 1 - 4 kl. mok. (s. I. Rukaitė ir pradinių klasių mokytojos);                                                                    

 

10 d. -  Socialinė akcija „Mano laimingesnės Kalėdos“ – Advento kalendorius (A. Kavaliauskaitė); 

11d. -  Sveikatiados konkursas „Pusryčiai madingi“ (R. Krivickienė, L. Kolėdienė);  

 

12-21 d.-  Virtualus Kalėdinis sveikinimas mokyklos bendruomenei (A. Sužiedėlis, menų mokytojai)  

 

14-18 d. -  5 klasių technologijų ir muzikos integruotas projektas „Pelėda" (E. Bujanauskienė, A. Balčius) 

14-22 d. - Virtuali interaktyvių Kalėdinių atvirukų paroda (7 kl., E. Bujanauskienė);  



15 d. -  5 - 6 kl. susitaikymo pamaldos „Taisykite Viešpačiui kelią!" . Renginys vyks dorinio ugdymo pamokos metu etikos kab. ir koplyčioje. 

Dalyvauja 5-6 kl. mok. (nuo 8 iki 14 val.) (Kun. Pedro Pich, s.Inga Rukaitė, Diana Zenkovienė); 

15 d.-  Tarptautinė arbatos diena (L. Urbonavičienė, L. Gustaitienė);  

16 – 22 d. -   Kalėdinių atvirukų konkursas “Merry Christmas"; 5b,c,d kl. ( J.Ligeikienė); 

17 d. - Tikybą lankančių 7 - 8 klasių mokinių nuotolinis susitikimas su KAJC atstovais. Tema „Jis ateina - šventė bus ?"(14 val.); 

21d.- Projektas „Pasidalink gerumu“; 6a kl. (A.Kakoškina); 

 

21 d.- Integruotos vokiečių kalbos ir technologijų dirbtuvės „Tradiciniai vokiški Kalėdų kepiniai"; 5 b, 5 c kl. (R. Jazukevičienė, 

E.Bujanauskienė) 

21d. -  Kalėdinė akcija „Pradžiuginkim vieni kitus“ (L. Kolėdienė, G. Rainienė);                                                                                                                

21 d. -  Elnio devyniaragio popietė 4a klasėje (R. Krivickienė); 

22 d. -  Kalėdinė popietė 4c klasėje “Kalėdų stebuklo belaukiant” (L. Kolėdienė); 

22 d. -  Kalėdinė popietė 1a klasėje „Ir atvažiavo Šventos Kalėdos...“ (A. Klimavičienė); 

22 d. -  Edukacija „Kalėdos su haskiais“ (E. Germanauskienė). 

Parodos: 

Knygų paroda skaitykloje : „Balto angelo belaukiant" -  paroda, skirta Šv. Kalėdoms (A.Kerzienė); 

10 d. -  Kūrybinių darbų iš ledų pagaliukų paroda V. Kudirkos viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (A. Klimavičienė); 

08 - 31 d. - 6 b kl. ir 7 kl. mok. dalyvauja kalėdinių atvirukų parodoje - konkurse tema „Su šv. Kalėdomis". Organizatorius KAKC. Integruota 

veikla. (G. Andrijauskaitė, s.I Rukaitė, D. Zenkovienė).  

 


