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DARBO PLANAS    2022 balandis 
 

Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 
1, 4, 5, 6, 7, 8 d. 

9 val. 

Mokyklose 

Nacionalinis 4 klasių mokinių pasiekimų (skaitymo) patikrinimas. 

Nacionalinis 4 klasių mokinių pasiekimų (matematikos) patikrinimas. 

Nacionalinis 4 klasių mokinių pasiekimų (pasaulio pažinimo) 

patikrinimas. 

S,Denisova 

5 d.  13 val. 

Savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salė, 2 a. 

Pasitarimas dėl projekto „Ateities Lietuvai“, susitikimas su Lietuvos 

Junior Achievement vadovais. Dalyvauja Kėdainių „Atžalyno“, Šviesioji, 

Akademijos ir Šėtos gimnazijos, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

direktoriai, ekonomikos mokytojai. 

S.Denisova 

11, 12,13,14 d. 

9 val. 
Mokyklose 

Nacionalinis 6 klasių mokinių pasiekimų (skaitymo) patikrinimas. 

Nacionalinis 6 klasių mokinių pasiekimų (matematikos) patikrinimas. 

A.Sakavičius 

11–13 ir 15 d. 

Bus patikslinta 

Nuotoliniu būdu 

Švietimo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitų svarstymas Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos komitetuose ir taryboje. 

S.Denisova 

12 d. 11 val. 

Nuotoliniu būdu 

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

19 d. 11 val. 

Nuotoliniu būdu 

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

20–22 d. 
9 val. mokyklose 

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies valstybinis brandos egzaminas. A.Petreikis  

25, 26, 27, 28,  

29 d. 9 val. 

Mokyklose 

Nacionalinis 8 klasių mokinių pasiekimų (skaitymo) patikrinimas. 

Nacionalinis 8 klasių mokinių pasiekimų (matematikos) patikrinimas. 

Nacionalinis 8 klasių mokinių pasiekimų (socialinių mokslų) 

patikrinimas. 

A.Sakavičius 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
1-30 d. Patirties mainai „Kolega – kolegai“. Metodinės grupės 

pirmininkai 

5 d. Metodinės tarybos posėdis. A.Petreikis 

 7 d. 5-8 klasių vadovų susirinkimas. A. Sakavičius 

7 d. 1-4 klasių vadovų susirinkimas. S.Denisova 

14 d. Tėvų klubas. R.Augienė 

14 d.  Mokytojų tarybos posėdis „Dėl kandidatų į konkurso atrankos 

komisijos narius teikimo“. 

S.Denisova 

15 d. VGK posėdis. A. Sakavičius 

15 d.  

 

XXII nacionalinė moksleivių ir mokytojų  konferencija ,,Gamta ir 

mes“. 

A.Petreikis, 

L. Railienė 

19 d. Seminaras „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio 

problemų, ypatumai“. 

A.Petreikis 

 Metodinės valandos:   

21 d. 9 val. ● “Šviesos” leidyklos pilotinio projekto, parengto pagal 

atnaujintas Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas 

(2023 m.), diegimas 7 klasėse. Atnaujintų programų ir naujų 

vadovėlių aptarimas. 

E. Zabutkienė 

20 d. ● Muzikos vaidmuo mokantis anglų kalbos. K.Blužaitė 

20 d. ● Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo ir problemų 

sprendimo gebėjimų ugdymas. 

 

R.Rugelienė 
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 Integruotos pamokos:  

29 d. 

 

26 d. 

● Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei  muzikos pamoka 

“Maironio “Lietuva brangi" literatūroje ir muzikoje” 6a klasėje. 

● Integruota lietuvių literatūros ir muzikos pamoka “Maironio 

“Lietuva brangi” literatūroje ir muzikoje” 6e klasėje. 

R.Galinauskienė,  

Ž. Vancevičienė 

V. Naujokienė, 

A. Vizgirdienė 

13, 29 d. ● Integruotos lietuvių literatūros ir muzikos pamokos „Liaudies 

pasaka „Eglė žalčių karalienė“ mene“ , 5a, 5b klasėje. 

V. Naujokienė, 

A. Vizgirdienė  

V. Naujokienė, 

Ž. Vancevičienė 

12 d. ● Integruota anglų kalbos ir vokiečių kalbos pamoka „Anglų  ir  

„Mano šeima - My family - Meine Familie“ 5 klasei taikant IKT. 

I.Tomkuvienė, 

J.Armanavičienė 

14 d. ● Integruota lietuvių kalbos, muzikos ir pasaulio pažinimo pamoka 

„Pavasario pranašai – paukščiai“ (4c kl.). 

D.O.Urbienė, 

L.Kubiliūnienė 

   

 Atviros pamokos:  

7 d. ● Muzikos ir šokio pamoka „Muzika, šokis ir mada“ (3a klasėje). Ž.Vancevičienė, 

R.Plučiuvienė 

 ● Technologijų pamoka „Elektrinės grandinės gedimų 

analizavimas, jų šalinimas ir patikrinimas“ (7 kl. mokiniams). 

A.Vasiliauskas 

28 d. ● Anglų kalbos ir muzikos pamoka „Pažintis su pučiamaisiais 

instrumentais lietuvių ir anglų kalbomis“ (3 klasės). 

L.Kubiliūnienė, 

K.Blužaitė 

28 d. ● Atvira veikla „Spalvų ir emocijų pažinimas“ (1d kl. 

mokiniams). 

I.Šelekienė 

27, 28, 29 d. Pamoka netradicinėje erdvėje - prie progimnazijos medžių 

kompozicijos, analizuojant S. Nėries pasaką „Eglė žalčių karalienė“ 

(5 kl. mokiniams). 

V.Vaičiulionytė, 

V.Naujokienė 

26 d. Administracijos pasitarimas „Dėl progimnazijos bendruomenės 

konferencijos organizavimo“. 

S.Denisova 

 

Organizaciniai darbai  
 Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas. 

 Progimnazijos 2022-2023 m.m. pedagogų darbo krūvio paskirstymo projekto rengimas.  

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

 NMPP organizavimas ir vykdymas. 

 

Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 Klasių vadovų veiklos organizavimas. 

 Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimas. 

 Ugdomosios veiklos stebėsena: 

- Antrosios užsienio kalbos  mokymas (I, II  savaitė); 

- Integruotų pamokų mokymas vykdymas  (II, IV  savaitė); 

- Dailės mokymas (I-II savaitė); 

- I-IV klasės (II, IV savaitė). 

 Konsultacijų vykdymo stebėsena. 

 Gabių vaikų atpažinimo tyrimas. 

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

Žinios, informacijos 

 
Iki 25 d. Dėl mokinių dorinio ugdymo pasirinkimo. A.Petreikiui 

1-8 klasių mokiniai atostogauja balandžio 19-22 d.  

Pamokos prasideda balandžio 25 d. 
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Žinios švietimo skyriui 
 

1 d. El. p. 

vilma.dobrovolski

ene@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 

Balandžio  

4 – gegužės 6 d.  

El. p. 

rytas.tamasauskas

@kedainiai.lt 

Paraiškos Vaikų vasaros stovyklų programų konkursui (skenuoti 

dokumentai). 

S.Vievesienė 

22 d. 

http://svis.emoky

kla.lt/ 

BU mokyklų ir IU institucijų pedagogų, kurie naudoja IKT 

dėstomajam dalykui / sričiai (ne skaičiavimams), 2021–2022 mokslo 

metų duomenys“, 3I – mokykla ataskaita. 

A.Petreikis, 

D.Bajarūnienė 

 

Progimnazijos  renginiai mokiniams 
1 d. „Pokštų diena“. Iniciatyva „Keisk kuprinę į...  bet ką“. Mokinių taryba, 

S.Vievesienė 

1 d. Nacionalinis 3-ių klasių konkursas „Listen to write“. K. Blužaitė 

1-7 d. 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Mūsų planeta – mūsų sveikata“. J. Gustienė,  

J. Daugnorienė, 

A.Variakojienė 

1-8 d. Stalo teniso turnyras mokinių prezidento taurei laimėti. A.Erminas,  

R. Grunskis 

1-15 d. Rajoninis 1-ų klasių mokinių integruotas dailės ir muzikos projektas 

„Skamba Velykos“.  

Pirmų klasių 

mokytojai 

1-15 d. 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Vaikų Velykėlės“. J. Gustienė, 

J.Daugnorienė, 

klasių vadovai. 

1-29 d. Trečių klasių mokinių integruotas projektas „Laiškas mamai“. 3 klasių mokytojai 

 

4 d. Mokinių tarybos susirinkimas. S. Vievesienė, 

E. Katkevičiūtė 

4-8 d. Respublikinis nuotolinis 2-ų klasių integruotas anglų kalbos ir dailės 

kūrybinių darbų konkursas ,,Velykų linksmybes" (Easter Fun). 

J.Armanavičienė, 

R. Rugelienė,  

V. Žemaitienė 

4-8 d. Dalyvavimas Kėdainių dekanato Velykinių piešinių-atvirukų parodoje-

konkurse „Su šv. Velykom!“. 

N. Čeidienė 

5-8 d. Fizikos - matematikos viktorina „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“ 7-

tų klasių mokiniams.  

V. Ramoškaitė, 

D. Kymantienė 

6 d. Seniūnų pasitarimas. S. Vievesienė 

11 d. Saugaus elgesio diena 5 a klasės mokiniams. I.Valatkaitė 

11-15 d. Erasmus+ programos projekto „T.A.L.E.S.“ partnerių susitikimas 

Bulgarijoje. 

O.Nečajeva, 

Ž.Vancevičienė 

11-30 d. 1 c klasės mokinių technologijų ir dailės darbų paroda „Vaikų Velykos“ 

Dotnuvos slaugos namuose. 

V. Katkuvienė 

13 d. Anglų kalbos konkursas 8 klasių mokiniams. N. Maskoliūnienė 

13 d. Edukacija 1-ų klasių mokiniams „Mano raštuotas puodelis“. 

 

 

Pirmų klasių 

mokytojai 

14 d. Anglų kalbos konkursas 6 klasių mokiniams.  R. Tijūnaitienė,  

D. Ereksonienė 

15 d. Renginys „Gavėnia – Jėzaus gyvenimo įvykiai“  5 klasių mokiniams. N. Čeidienė 
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18 d. 6 klasių mokinių dailės ir lietuvių k. integruotos veiklos „Kėdainių krašto 

gamtos objektų ir vietovardžių padavimai“  paroda.  

A.Rudienė, 

gimtosios kalbos  

mokytojai 

22 d. Aplinkosauginis protmūšis „Žalioji odisėja. Jaunučiai ‚22“ 7 klasių 

mokiniams. 

S. Vievesienė 

25 d. Edukacija „Grafika – technikų įvairovė“ antrų klasių mokiniams. 2 klasių mokytojos 

 

25-29 d. Erasmus+ programos projekto „EXEXENTE“ partnerių susitikimas 

Lietuvoje. 

O.Nečajeva,  

N.Maskoliūnienė 

29 d. Edukacinė programa trečių klasių mokiniams „Nutapyk puodelį draugui“.  3 klasių mokytojos 

29 d.  Saugaus elgesio diena 7a klasės mokiniams. I.Valatkaitė 

29 d. Virtualus renginys „Europietiškos dainos fiesta 2022“. R. Tijūnaitienė 

29 d. Linksmos pertraukos „Kas kaip moka, tas taip šoka“, skirtos tarptautinei 

šokio dienai. 

Mokinių taryba 

29 d. Respublikinis projektas „MES ŠOKAM“. R. Plučiuvienė 

Data 

tikslinama 

8a klasės išvyka į Užimtumo tarnybos Kėdainių skyrių.   Ž. Vancevičienė.  

I. Valatkaitė 

 

 

 

 


