
 

 

2021 m. 

KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJA 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS 

4 

1.Seminaras mokyklos 

mokytojams „Kai 

vaikai nieko nenori: 

kaip motyvuoti 

mokinius mokytis“ 

Lektorius psichologas 

E. Karmaza 

(D. Krasauskienė) 

 

 5 
 

6 7 

1.VGK komisijos posėdis  

(D. Krasauskienė) 

8 

1. Metodinės medžiagos, 

skirtos sausio 13 minėjimui, 

parengimas ir pasidalinimas 

su  mokyklos mokytojais 

( V. Mikutavičiūyė) 

11 

 

12 

1. Direkcinis pasitarimas 

(R. Špakauskaitė – 

Kučinskienė) 

13  

1. Sausio 13 - osios 

 minėjimas, visuotinė - 

pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija“. dalyvauja 

5d,7b kl. mokiniai  

(A. Balčius) 

 

2. Sausio 13 d. – rašinių 

konkursas „Laisvė – tai...“; 

6a ir 6b kl. (I. Telšinskaitė) 

 

3.Diskusija "What my 

grandparents told me about 

January13"/Ką pasakojo 

mano seneliai man apie 

sausio 13ąją; 7c klasė 

( J. Ligeikienė) 

14 15 



18 

 1. Direkcinis 

pasitarimas 

(R. Špakauskaitė – 

Kučinskienė); 

 

 2.Netradicinės 

pamokos "Pasaulinė 

sniego diena"; 5 kl. 

( E. Bujanauskienė, A. 

Balčius, I. Urbutienė) 

 

19 

 

20 

 1.VGK komisijos 

susirinkimas  

(D. Krasauskienė) 

21 

1. 10-13 val. Dalyvavimas 

"Swedbank" iniciatyva 

rengiamoje didžiausioje 

nuotolinėje pamokoje 

"Mokonomika", kurios tikslas 

kurti inovatyvias švietimo 

priemones. Dalyviai: 7abc 

kl.mok. (E.Bujanauskienė, 

A.Balčius, I. Urbutienė).  

 

2. Matematikos konkursas 

“Pangea”  (L. Kolėdienė, R. 

Krivickienė) 

 

22 

 

25 

 1. Direkcinis 

pasitarimas 

(R. Špakauskaitė – 

Kučinskienė); 

26 27 

1. 5-6 klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Mažųjų 

eilės rusų kalba“ (mokyklinis 

etapas) (A.Kakoškina) 

28 

1. 7-8 klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Mažųjų 

eilės rusų kalba“ (mokyklinis 

etapas) (A.Kakoškina) 

29  

 

 

 

Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra: 

 

2021m. mokyklos veiklos planavimas (R. Špakauskaitė – Kučinskienė); 

 

iki 08d.- duomenų apie Mokyklos 2020-2021 m.m. ugdymo plano pakeitimus pateikimas švietimo skyriui (D.Krasauskienė); 

 

iki 15 d.- NŠA Mokyklos pažangos ataskaitos rengimas (D. Krasauskienė); 

 

18-22 d. - Aulėtojų klasės veiklos ir fiksavimo patikra ( D. Krasauskienė); 

 

iki 29d. -Klasės auklėtojų skyrimo tvarkos koregavimas (D. Krasauskienė, darbo grupė); 

 

Iki 18 d. -  Parengti ataskaitą, dėl bibliotekos statistinių duomenų pateikimo Vilniaus M. Mažvydo bibliotekai ir Kauno m. Švietimo skyriui  



(A. Kerzienė); 

 

06-29 d. - OUP testavimas (R. Urbonavičienė); 

 

Mokytojų vaizdo pamokų stebėjimas, aptarimas ( kuruojantys vadovai); 

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo kūrybinės grupės dokumentacijos peržiūra. (J.Daubarienė, A.Balčius) 

 

 

Projektai, renginiai, akcijos:  
 

04 - 20d. -  Projekto „Sveikatiada‘‘ konkursas „Pusryčiai – madinga“ (R. Krivickienė, A. Kavaliauskaitė); 

06 -18  Kūrybinis nuotolinis projektas „Jeigu būčiau...“ (A. Kavaliauskaitė); 

 06 - 29d. - Darbas su tarptautiniais Erasmus+ projektais (Dž. Railienė); 

 

11-13 d. - Kūrybiniai darbai, skirti Sausio 13-osios gynėjams;5c, 7a, 7b, 7c kl. (V. Rimkienė); 

 

13 d.  - vasario 05 d. -  Dalyvavimas Kauno m. 2-4 kl. dailaus rašto konkurse “Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva”. 

(V. Mickevičienė, L. Urbonavičienė); 

18-28 d.- Projektas „Ką parodo maisto produktų etiketės?“ ;5a ir 5d kl ( E. Petrošienė); 

 

25 –29 d. -7b klasės mokinių pateikčių projektas “Holiday destinations” (R. Urbonavičienė); 

25 d. -  Virtualus piešinių konkursas “Vilniaus gimtadienis” (R. Krivickienė); 

Parodos: 

13d. -  Virtuali 1-4 kl. mokinių darbų paroda “Laisvės keliu”( V. Mickevičienė, L. Urbonavičienė). 

 

 

 


