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DARBO PLANAS    2022 kovas 
 

Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 
4 d.  10 val.  

Nuotoliniu būdu 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Zoom platformoje). S.Denisova  

29 d. 15 val. 

Kėdainių krašto 

muziejus 

Edukacinės Kultūros paso programos Kėdainių krašto muziejuje. 

Dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai 

ugdymui, neformaliojo švietimo organizatoriai. 

A.Sakavičius, 

S.Vievesienė 

 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
1-31 d. Patirties mainai ,,Kolega-kolegai“. A.Petreikis 

7-25 d.  Darbas naudojant (išbandant) atnaujintą ugdymo turinį per lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokas 7 klasėse. 

E.Zabutkienė 

7 d.  Progimnazijos atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandos 

pasitarimas. 

A. Petreikis 

14-18 d.  Progimnazijos atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo komandos 

apklausa, skirta ugdymo turinio atnaujinimo pasirengimo įgyvendinimo 

situacijos įsivertinimui. 

S.Denisova 

15 d. VGK posėdis. A. Sakavičius 

22 d. Administracijos pasitarimas „Dėl apsirūpinimo vadovėliais, mokymo 

priemonėmis ir IKT“. 

S. Denisova 

23 d.  Seminaras „Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių 

platforma „Wordwall“.   

R.Rugelienė 

 

 

 

17 d. 

Integruotos pamokos: 

 Integruota lietuvių literatūros ir muzikos pamoka 7 klasėse 

„Tėvynės meilė ir auka už Tėvynę partizanų dainoje „Palinko liepa šalia 

kelio“. 

 

E. Zabutkienė,  

A.Vizgirdienė 

 

Data tikslinama 

 
 Integruota lietuvių literatūros ir muzikos pamoka 6 klasėse „Maironio 

„Lietuva brangi“ literatūroje ir muzikoje“. 

Lietuvių kalbos ir 

muzikos 

mokytojos 

Data tikslinama 

 
 Integruota lietuvių literatūros ir muzikos pamoka 5 klasėse „Liaudies 

pasaka „Eglė žalčių karalienė“ mene“. 

 

Lietuvių kalbos ir 

muzikos 

mokytojos  

28 d.  Integruotas lietuvių literatūros teksto suvokimo ir istorijos  testas 

,,Kryžiuočių ir lietuvių karai. Istorinis ir literatūrinis kontekstas" 8 c 

klasėje. 

R.Vabalienė 

 

9-10 d.  muzikos ir šokio pamokos pradinėse klasėse  „Lietuva, brangi 

šalele“. 

Muzikos ir šokių 

mokytojos 

28 d.  rusų kalbos ir muzikos pamoka „Ko moko mokykloje...“ 7e klasėje. 

 

A.Sakavičius, 

A.Vizgirdienė 

9 d.  matematikos pamoka 1c klasėje. V.Katkuvienė 

29 d. Paskaita „ Mokinio asmeninės pažangos samprata. Veiklos 

diferencijavimas ir individualizavimas“.  

V. Valantiejienė 

31 d.  Progimnazijos tarybos posėdis. I.Rimeikytė 
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Organizaciniai darbai  
 Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas. 

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

 Pasiruošimas XIV „Europietiškos dainos fiestai“. 

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

    Erasmus+ projektų vykdymas. 

 

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 Klasių vadovų veiklos organizavimas. 

 Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimas. 

 Ugdomosios veiklos stebėsena: 

- gamtos mokslų mokymas (I – II  savaitė); 

- šokio, muzikos mokymas (II – III  savaitė); 

- I-IV klasės (I - IV savaitė). 

 Konsultacijų vykdymo stebėsena. 

 Apklausa ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų ir mokinių lūkesčių dermė“ (S.Vievesienė). 

 

Žinios, informacijos 

 
Iki 7 d. Pateikti duomenis apie 5-8 klasių mokinių socialinę – pilietinę  veiklą (klasių 

vadovai). 

A.Sakavičiui 

 

Žinios švietimo skyriui 
 

2 d. El. p. 

rytas.tamasauskas@kedain

iai.lt 

Švietimo įstaigų pasiūlymai miesto gimtadienio šventei. A.Sakavičius, 

S.Vievesienė 

Kovo 31 d.–balandžio  

2 d. El. p. 

vilma.dobrovolskiene@ 

kedainiai.lt 

Klasių skaičius ir mokinių skaičius jose, priešmokyklinio 

ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius jose bei 

ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius 2022–2023 m. m.  

(1 priedas). 

S.Denisova 

 

Progimnazijos  renginiai mokiniams 
 

1 d. Užgavėnių linksmybės „Kepame blynus ir vaišiname visus“. S.Vievesienė 

 

1-2 d. Kalbų „Kengūra 2022“ (lietuvių kalba). V.Žemaitienė 

1-3 d. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2022“ 2- asis etapas. Pradinio ugdymo 

mokytojai 

1-17 d. Iniciatyva 1-4 klasių mokiniams, skirta Žemės dienai „Bundanti gamta“.

  

J. Gustienė 

J. Daugnorienė, 

klasių vadovai 

1-31 d. 3 klasių mokinių integruotas lietuvių kalbos ir dailės konkursas 

„Pavasaris sugrįžo”.  

V. Stankevičienė, 

J. Gustienė,  

D. Selvenienė,  

R. Levanienė,  

A. Bernadišienė. 

1-31 d. Rajoninis 1 klasių mokinių integruotas dailės ir muzikos projektas 

„Skamba Velykos“. 

V. Katkuvienė 
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1-31 d. Edukacinių konkursų „Olympis 2022“ pavasario sesija. Dalykų mokytojai 

3 d. Edukacija „Žaliasis raštingumas 2022“. Kūrybinės dirbtuvės. V. Katkuvienė 

3 – 22 d. Projektas „Garsų kelionė“ 1 klasių mokiniams. E.Leikuvienė 

4 d. Mokinių tarybos susirinkimas. S.Vievesienė 

7 d. ,,Žynio“ konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 5 klasių mokiniams. 

V.Domkutė, 

J.Pleskutė, 

I.Valatkaitė 

7 d. 7-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija”. 

A.Rudienė 

7 – 31 d. Paskaita „Psichoaktyvių medžiagų poveikis sveikatai“ 4 klasių 

mokiniams.   

A.Variakojienė 

7-11 d. Tarptautinio ERASMUS+ projekto T.A.L.E.S. dalyvių susitikimas 

Turkijoje. 

O. Nečajeva, 

S.Vievesienė 

8 d. 1 c klasės mokinių susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku. V.Katkuvienė 

8 d. Konkursas „Kalbų Kengūra 2022“.  R.Tijūnaitienė 

10 d. 1-4 klasių mokinių šventė, skirta Kovo 11-ajai  „Brangiausios spalvos“.

  

 

J. Gustienė, 

J. Daugnorienė,  

Ž. Vancevičienė, 

A.Vizgirdienė,  

L. Kubiliūnienė, 

R.Plučiuvienė 

14-31 d. Stalo teniso turnyras, skirtas Mokinių prezidento taurei laimėti. A.Erminas 

14 d. 7 - 8 klasių mokinių technologijų paroda - olimpiada. B. Navickienė,  

E. Kavoliūnienė, 

A. Vasiliauskas. 

14-18 d. Tarptautinio ERASMUS+ projekto ExExEnTe dalyvių susitikimas 

Italijoje. 

N. Maskoliūnienė 

14-18 d. Tvarkingiausio 5 – 6 klasių mokinių sąsiuvinio paroda. 

 

 

V. Naujokienė,  

V. Vaičiulionytė 

14-18 d. Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 5 klasių mokiniams. V. Naujokienė,  

V. Vaičiulionytė 

14-18 d. Tarptautinis projektas EuDaMuS, skirtas Europos muzikos dienai 

paminėti progimnazijoje 1-8 klasių mokiniams. 

Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė.  

L. Kubiliūnienė 

14-25 d. Viktorina „Kalba – langas į pasaulį“ 6 klasių mokiniams. V. Naujokienė,  

V. Vaičiulionytė, 

R. Galinauskienė 

14-25 d. Renginys „Imkit mane ir skaitykit“, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 

475-osioms išleidimo metinėms 7, 8 klasių mokiniams. 

V. Naujokienė,  

V. Vaičiulionytė,  

J. Pleskutė,  

V. Domkutė 

14-25 d. Tarpklasinis žaidimo „Uno“ turnyras 5-8 klasių mokiniams. S.Vievesienė, 

M.Lipnius 

15-31 d. Mokinių kūrybinių darbų paroda „Matau muziką“. Ž. Vancevičienė, 

A. Vizgirdienė, 

L. Kubiliūnienė 

17 d. Šv. Patriko dienos paminėjimas. D. Ereksonienė 

17 d. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2022“. R.Valčiukienė 

21 d. Socialinė akcija „Skirtingų kojinių diena“. S.Vievesienė 

23 d. Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“  

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams (vyks ugdymo įstaigose). 

I.Šelekienė, 

A.Bernadišienė, 

D.O.Urbienė 
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28-31 d. Tarptautinio ERASMUS+ projekto R.I.V.E.R.S. dalyvių susitikimas 

Lietuvoje. 

O. Nečajeva, 

S.Vievesienė 

28 – 31 d. Užsienio (rusų) kalbos  savaitė. V. Valantiejienė 

22-23 d.  Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ“. Iniciatyva „Stiprūs, 

kai kartu“ 5-8 klasių mokiniams. 

V. Gapšienė, 

S. Vievesienė, 

E.Račinskienė 

 


