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Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija 

DARBO PLANAS  

2022 m. vasario  mėn. 
 

Švietimo skyriaus renginiai mokytojams  

2 d. 15 val. 

Kėdainių  

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais 

dėl  Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 

2021–2025 metų bendrojo plano 1 priedo pakeitimo. 

S.Denisova 

15 d. 

 

Šventiniai renginiai, skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. S.Vievesienė 

10–28 d. 203 kab. 
Pagal suderintą 

laiką 

Švietimo įstaigų vadovų vertinimas. S.Denisova 

 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
 

1-28 d. Patirties mainai „Kolega-kolegai“.  A. Petreikis 

1 d. 1-8 klasių vadovų susirinkimas. S.Denisova 

2 d.  VGK posėdis. A.Sakavičius 

10 d. Pasitarimas dėl XXII nacionalinės mokinių ir mokytojų konferencijos 

,,Gamta ir mes“ organizavimo. 

A.Petreikis 

14-18 d. Metodinių grupių pasitarimai: Metodinių grupių 

pirmininkai  Metodinė valanda „Google“ įrankių taikymas ugdymo procese. 

Testų kūrimas“ (V.Valantiejienė). 

 Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Kompiuterinių programų, 

įrankių panaudojimas kuriant ugdymosi turinį“ (R.Rugelienė). 

 Metodinė valanda „Klasės draugo darbo vertinimas – mano darbo 

vertinimas sudedamoji dalis“ (K.Balaikienė). 

 Pranešimas tiksliųjų mokslų grupėje „Wordwall“ platformos 

naudojimas interaktyvių užduočių ir žaidimų kūrimui matematikos 

pamokoje“ (V.Ramoškaitė). 

 

 Pranešimas pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje 

„Kvėpavimo pratimai ir žaidimai fizinio ugdymosi pamokose“ 

(I.Šelekienė). 

 

14-18 d. Mokymai „Hibridiniam darbui skirta priemonė SWIVL“ (metodinių 

grupių konsultantams). 

A.Petreikis 

14-18 d. Mokymai „Darbas su interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo 

priemonių platforma „Wordwall“. 

A.Petreikis 

Data 

tikslinama 

Integruotos pamokos: 

 muzikos ir šokio pamoka „Aukštaičių dainos, šokiai ir rateliai“ 3 a 

kl. 

 rusų kalbos ir muzikos pamoka „Ko moko mokykloje...“ 7e kl. 

 

 matematikos pamoka 1c kl. 

 

Ž.Vancevičienė, 

R.Plučiuvienė 

A.Sakavičius, 

Ž.Vizgirdienė 

V.Katkuvienė 



2022, vasaris  

15 d. 10 

val. 

Metodinė diena „Pradinio ugdymo mokytojo vaidmuo ugdant SUP 

mokinius“. 

A.Sakavičius 

17 d.   

9 val. 

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl mokinių 2021-2022 m. m. I-ojo 

pusmečio mokymosi rezultatų“.  

S.Denisova 

18 d. Administracijos pasitarimas „Dėl progimnazijos dokumentacijos 

tvarkymo“. 

S.Denisova 

21-25 d. Mokytojų, dirbančių 5-8 klasėse, susirinkimai. Klasės mokinių 

mokymosi rezultatai, priemonės mokymosi kokybei gerinti. 

Klasių vadovai 

21-25 d. 1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimai. Klasių  vadovai 

21-25 d. 5-8 klasių mokinių tėvų susirinkimai. Klasių vadovai 

23 d. 5-8 klasių vadovų pasitarimas. A.Sakavičius 

 Mokinių atostogų laikotarpiui bus parengtas atskiras planas. 

 

Organizaciniai darbai  
 

 2021-2022 m. m. I pusmečio mokymosi rezultatų apibendrinimas, ataskaitų rengimas ir mokymosi 

rezultatų aptarimai. 

 Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos renginių organizavimas. 

 XXII nacionalinės mokinių ir mokytojų konferencijos ,,Gamta ir mes“ organizavimas. 

 Informacijos apie užsakomus vadovėlius, mokymo priemones 2022 m. rengimas.   

 Pasiruošimas šventei ,,Europietiškos dainos fiesta“. 

 1,2 proc. per kalendorinius metus sumokėto pajamų mokesčio pervedimas. 

 Priėmimo į progimnaziją organizavimas. 

 

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 2021-2022 m.m. I pusmečio rezultatų analizė. 

 Ugdomosios veiklos stebėsena: 

-  1-4 klasės (II, IV sav.), 

- fizinis ugdymas (II, IV sav.), 

- socialiniai mokslai  5-8 klasės  (II, IV sav.), 

 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. 

 E. dienyno tvarkymas. 

 Mokytojų tarybos posėdžio nutarimo vykdymas. 

 

Žinios, informacijos 

 
Iki 3 d. 15 

val.  

Pateikti I-ojo pusmečio ataskaitas (klasių vadovai). 1-4 kl. - S.Denisovai, 

5-8 kl. – A.Sakavičiui 

1 – 8 klasių mokiniai atostogauja vasario 14-18 d. 

Pamokos prasideda vasario 21 d. 

 

Žinios švietimo skyriui 
1–4 d. 

vilma.luksiene

@kedainiai.lt; 

 

Švietimo įstaigos vadovo 2022 metų veiklos užduotys, siektini 

rezultatai ir vertinimo rodikliai derinimui (pagal ŠMSM 2018-03-27 

įsakymo Nr. V-247 aktualią redakciją) 

S.Denisova 

 

Progimnazijos renginiai mokiniams 
3 d. 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. R. Vabalienė, 

E. Zabutkienė 

4 d. ,,Swedbank“ didžiausia nuotolinė pamoka ,,Mokonomika“ 1-8 klasių Klasių vadovai 

mailto:vilma.luksiene@kedainiai.lt
mailto:vilma.luksiene@kedainiai.lt


2022, vasaris  

mokiniams. 

7 d. 5 klasių mokinių tekstilės darbų paroda ,,Katinėliai tarp gėlių“ informacijos 

centre.  

B. Navickienė,  

E. Kavoliūnienė 

7-8 d. „Pirmas pusmetis įskaitytas“ 5-8 klasių mokiniams. S. Vievesienė 

1-25 d. 3-4 klasių mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų 

konkursas „Mano žiema“. 

K. Blužaitė 

9-10 d. Gamtos „Kengūra 2022“. 

 

 

R.Dzikienė, 

D. Kymantienė, 

Z. Budginienė,  

I. Valatkaitė 

11 d. - Šventė, skirta Vasario 16-ajai „Aš ir mano kraštas“. 

- Bendruomenės iniciatyva „Iš širdies“. 

 

J.Gustienė,  

J. Daugnorienė, 

S. Vievesienė, 

V. Domkutė 

11-28 d. 8 klasių mokinių mokyklinės dailės olimpiados kūrybinių darbų „Laikmečių 

atradimai“ paroda.  

A. Rudienė 

11 d. Šiaulių techninės kūrybos centro iniaciatyvos „Merginos moksle“ paskaita 8 

a klasės mokiniams. Lektorė Tėja Volbekaite (UAB „Nano Arionics“). 

I.Valatkaitė 

7-11 d. „Saugesnio interneto“ savaitės veiklos 1-4 klasių mokiniams. R. Rugelienė 

22 d. Edukacinės pamokos su rašytoju V. Račicku 2a, 2e, 3d, 4a klasių 

mokiniams. 

R. Dzikienė 

25 d. 7-8 klasių mokinių išvyka į tarptautinę Vilniaus knygų mugę.  I. Valatkaite, 

S. Vievesienė 

25-28 d. Projektas „Garsų kelionė“ 1 klasių mokiniams.  E. Leikuvienė 

28 d. „Užgavėnių kaukių gamybos dirbtuvės“ 4- ų klasių mokiniams. 4 klasių vadovai 

 

 

 

P. S. Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą. 

 


