2019m.

KALENDORINIS DARBO PLANAS
SAUSIS
PIRMADIENIS

7
1. Tiksliųjų mokslų
grupės susirinkimas
(E. Bujanauskienė)
2. Direkcinis pasitarimas
( D. Krasauskienė)

TREČIADIENIS

ANTRADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

2

3
1.Veiklos dokumentų
tikslinimas (D. Krasauskienė)

4
1.VGK skyriaus susirinkimas
dėl mokinių priėmimo į
mokyklą tvarkos patikslinimo
(V. Valaitienė)

8
1. Mokinių tarybos
susirinkimas
(E. Bujanauskienė)

9
1. 1-2 pamoka - matematikos
olimpiados I etapas
(T. Paužienė)

10
1.Dalyvavimas Kauno
arkivyskupijos jaunimo centro
padėkos šventėje KTU
studentų miestelyje
(E. Randis, I. Rukaitė)

11
1-10 kl. Ugdymo diena
„Laisvės keliu“:
1.Pilietinė akcija "Atmintis
gyva, nes
liudija" (V.Gulbinienė, V.
Mikutavičiūtė)

2. VGK skyriaus pasitarimas
dėl 2019m. veiklos
įgyvendinimo (V. Valaitienė)

2. Sausio 13-osios
paminėjimas: Piešinių
piešimas tema „Laisvės
keliu“ (A. Klimavičienė, E.
Germanauskienė)
3. Integruotas tarpdalykinis
pilietinio ugdymo projektas.
1-4 kl. mokinių piešinių
paroda „Laisvės keliu“.
(V. Mickevičienė, S.
Maštaitienė, L.
Urbonavičienė)

14
1. Direkcinis pasitarimas
( D. Krasauskienė)

15
)

16
1.5-10 kl. auklėtojų
susirinkimas (I. Telšinskaitė)

21
1.Direkcinis pasitarimas
(D. Krasauskienė)

22

23
24
1. 5-6 klasių mokinių istorijos
viktorina-protų mūšis "LDK
XIII-XVI a." ( V.Gulbinienė,
V. Mikutavičiūtė)

29
1. Ekonomikos-matematikos
atvira pamoka Batų
fabrikas (G. Banelienė, B.
Kavaliauskienė)

30
1.Gamtos mokslų, tiksliųjų ir
socialinių mokslų kūrybinių
gr. pasitarimas „Dėl
planuojamos veiklos 2019m.“
(D. Krasauskienė)

2. 1.Menų ir technologijų
kūrybinės gr. pasitarimas
„Dėl planuojamos
veiklos 2019m.“ (D.
Krasauskienė)
28
1.Direkcinis pasitarimas
( D. Krasauskienė)
2.Kauno miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų 5 - 12 klasių
mokinių proto mūšis
„Eko - pilotas“ (7 - 8
klasių mokiniai,
mokytojos S. Jakienė, E.
Petrošienė)

Ugdymo organizavimas, pedagoginė priežiūra:
2019 m.m. klasių komplektavimo projektas ( L. Stankevičienė, V. Valaitienė);
Kuruojamų dalykų pamokų stebėjimas (D. Krasauskienė, M. Norkevičius);
Iki 11d. - kūrybinių grupių 2018 m. veiklos ataskaitos( koordinatoriai, D. Krasauskienė);
Iki 15d. - kūrybinių grupių 2019 m. veiklos planai (koordinatoriai, D. Krasauskienė);
Iki 30d. - Vadybinės grupės metų veiklos įvertinimas ( D. Krasauskienė);

17
1. Karjeros planavimas:
dalyvavimas aukštųjų mokyklų
mugėje ( E. Stankuvienė)

31
1.Kauno miesto bendrojo
ugdymo mokyklų 5 klasių
mokinių proto mūšis „Aš
saugus“(5 klasių mokiniai, S.
Jakienė, E. Petrošienė)

18

25

Iki 11d. –mokyklos tvarkaraščio korekcija ( L. Stankevičienė);
Vadovo ataskaitos rengimas (D. Krasauskienė);
Atnaujintų mokyklos darbo tvarkos taisyklių projekto rengimas, dokumento tvirtinimas (D. Krasauskienė);
14 - 18 d.- 5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas (E. Stankuvienė);
02 –30d. - OUP testavimas ( R. Urbonavičienė, E. Bujanauskienė).

Projektai, renginiai, akcijos:
02 - 30d. - Erasmus+ KA2 programos projekto “English for Social Entrepreneurship“ programos kūrimas partnerių mokyklų susitikimui (C2)
J.Urbšio pagrindinėje mokykloje kovo mėn., dokumentų rengimas bei veiklų organizavimas vizitui, informacijos/dokumentų pateikimas projekto
partneriams el. paštu bei projekto informacijos pateikimas tarptautinėse platformose (Dž. Railienė);
2019-01-27– 2019-02-02
Erasmus+ KA2 programos projekto “Environmental Green Gate Schools“ partnerių mokyklų LTT susitikimas (C1) bei projekto veiklų
įgyvendinimas (Dž. Railienė);
03- 26d. - bendras tęstinis darželio „Pasaka“ priešmokyklinių grupių ugdytinių ir 1c klasės mokinių projektas „Nuo raidelių prie žodelių“
(G. Rainienė);
6d. - tarpmokykliniai kalėdinių kūrybinių darbų parodos dalyvių apdovanojimai "Po Betliejaus žvaigžde" (E. Randis, I. Rukaitė, J. Jočienė);
7 – 28d. - akcija „Padėkime paukšteliams žiemą“ (A. Klimavičienė, E. Germanauskienė);
2019-01-07 - 2019-02-08 - Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo renginys „Žiemą sportuosi - ligos
nebijosi“ (V. Mickevičienė, S. Maštaitienė, L. Urbonavičienė);
11d. - popietė, skirta paminėti tarptautinę žodžio „AČIŪ“ dieną (A. Kavaliauskaitė);
11 d. - projektas ,,Laiškas Sausio 13- osios gynėjui“. Paroda skaitykloje; 5a, 5b, 5c kl. (Z. Urbonavičienė, V. Rimkienė);
15 d. – „Sniego diena“; 1-4 kl. ( E. Stankuvienė);
16d. - „Gerojo lašelio“ akcija (R. Krivickienė, L. Kolėdienė);
17d. - integruota technologijų , biologijos ir dailės pamoka - akcija „Lesyklėlė - kokia ji, kas joje? ; 6b ir 1 kl. ( V.Gulbinas, S.Jakienė,
G.Rainienė);

21d. - 1-2 pamoka - integruotas kūno kultūros, biologijos, technologijų ir menų projektas "Pažintis su sniegu kitaip... " skirtas paminėti
Tarptautiniai sniego dienai (5 kl., E. Bujanauskienė, A. Balčius, I. Urbutienė, E. Petrošienė);
21d. - „Sniego diena“ ( L. E. Gustaitienė);
24d. - literatūrinis projektas ,,Knyga - sumuštinis"; 8a, 8c kl.( Z. Urbonavičienė);
24d. - Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo renginys „Žiemą sportuosi – ligos nebijosi“
(R. Krivickienė, L. Kolėdienė);
26-27d. - 6-8kl. mokinių dalyvavimas Pasaulinėse Jaunimo Dienose Raudondvaryje (I. Rukaitė, E. Randis);
29d. – ugdymas karjerai Susipažinimas su gydytojo profesija: gyd. R. Gustaitytė skaitys paskaitą „Fizinio aktyvumo svarba ir taisyklinga
laikysena“
(A. Klimavičienė).
Daugiakalbystės ugdymas:
7 - 21d. - project „Collection for the future“ 6b klasė (J. Ligeikienė);
7 - 24d. - konkurso „6:0 vokiečių kalbos naudai“ I etapas. Dalyviai: 5 klasių mokiniai (J. Valentukonienė);
7 - 30d. - tarpmokyklinis literatūrinis projektas „Ivanas Krylovas: biografija ir kūryba“ (projektas, skirtas poeto 250 metų jubiliejui)
(A. Kakoškina);
16 - 18d.- trumpalaikis mini projektas „My Clothes“ skirtas 2a, 2b, 2c klasių mokiniams ( I. Urbutienė, J. Bartainienė);
21 - 31 d. - trumpalaikis projektas „A Biography of a Famous Person“ skirtas 7b, 7c klasių mokiniams (J. Bartainienė).
Sausis - Pasibelsk į knygos širdį". Edukacinės pamokėlės su pirmų klasių mokiniais ( A. Kerzienė)

