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DARBO PLANAS     
2022 gegužė 

 
Švietimo skyriaus renginiai mokytojams 

3 d. 14 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokyklų vadovų, dalyvaujančių TŪM programoje, pasitarimas. S.Denisova 

3–4 d. Pagal 

srautus 

Elektroninis nacionalinis 8 klasių mokinių gamtos mokslų pasiekimų 

patikrinimas. 

A.Sakavičius 

12 d. 13.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokyklų vadovų, dalyvaujančių TŪM projekte, pasitarimas. S.Denisova 

19 d. 9 val. 

Nuotoliniu būdu 

Konkurso Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

pretendentų atrankos posėdis. 

V.Domkutė 

Bus tikslinama 

J. Paukštelio 

progimnazija 

Valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų 

pasitarimas.  

A.Petreikis 

Progimnazijos renginiai mokytojams 
4 d.  Metodinės tarybos posėdis. A. Petreikis 

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

9-13 d.  Erasmus+ programos KA1 partnerių iš Ispanijos susitikimas- 

mokymai. 

O.Nečajeva 

10 d. VGK posėdis. A. Sakavičius 

11 d., 2 pamoka Integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka 7e klasėje „JAV 

klimato ypatumai, tornadai, uraganai“. 

N.Maskoliūnienė, 

R.Grunskis 

11 d. Administracijos pasitarimas „Dėl ugdymo organizavimo sąlygų“. S.Denisova 

23 d. Pranešimas „Pradinių klasių mokinių gamtamokslinės tiriamosios 

veiklos organizavimas“  pradinio ugdymo mokytojų metodinėje 

grupėje. 

R.Rugelienė 

25 d. - 6a 

26 d. - 6c  

26 d. - 6c 

29 d. - 6d 

30 d. – 6e 

Integruotas geografijos projektas 6 klasių mokiniams: ,,Lietuvos 

etnografinės sritys“. 

L. Railienė, 

V.Naujokienė  

25 d. Gabių mokinių atpažinimo tyrimo rezultatų aptarimas ir pristatymas. J. Žuravliovienė 

27 d. Pamoka netradicinėje erdvėje 7c  klasės mokiniams „Orai. Kalbėjimo 

užduočių atlikimas: piešinių palyginimas“.  

O. Nečajeva 

27 d., 2 pamoka Atvira pamoka 6a klasės mokiniams „Projektų apie metų laikus 

pristatymas“. 

V. Valantiejienė 

27 d., 3 pamoka Atvira pamoka - viktorina  3c klasės mokiniams „ English food and 

Lithuanian food”. 

K. Blužaitė 

Data tikslinama Netradicinė pamoka "Instrumentų karalijoje" 1-2 klasėse.  Ž. Vancevičienė 

Data tikslinama Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 8 klasėse. A,Vasiliauskas, 

D.Ereksonienė 

 

Organizaciniai darbai  
 Konkursų, olimpiadų, renginių organizavimas. 

 Klasių komplektavimas 2022-2023 m. m. 

 Mokytojų darbo krūvio 2022-2023 m. m. projekto rengimas. 

 Lankstinuko mokiniams „Kur kreiptis paaugliui kritinėse situacijose“ rengimas. 

    Elektroninio nacionalinio 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas. 
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Stebėsena, kontrolė,  tyrimai, analizė 
 

 Klasių vadovų veiklos organizavimas. 

 Tarptautinis IEA ICCS 2022 m. tyrimas 8 d klasės mokiniams. 

 Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų organizavimas. 

 Ugdomosios veiklos stebėsena: 

- technologijos (II-III savaitė); 

- integruotos, atviros pamokos  (III-IV savaitė); 

- integruotos informacinių technologijų ir biologijos bei matematikos pamokos (II- III savaitė); 

- 1-4 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 16 d. Pateikti informaciją dėl 5-8 kl. nepažangių mokinių skaičiaus. A. Sakavičiui 

 

Žinios švietimo skyriui 
 

9 d. El. p. 

rytas.tamasauskas

@kedainiai.lt 

Skenuota paraiška dėl dieninės vasaros poilsio stovyklos organizavimo 

priešmokyklinukams ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą 

maitinimą (žr. 1 priedą), ir dieninės vasaros poilsio stovyklos mokinių, 

gaunančių nemokamą maitinimą, sąrašo skenuotas egzempliorius (žr. 2 

priedą). 

E.Račinskienė, 

V.Gapšienė 

9 d. El. paštu 

rasa.petretiene@ked

ainiai.lt 

Mokyklos direktoriaus prašymas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo 

mokiniams ir juos lydėjusiems mokytojams, kurie vyko į respublikos 

olimpiadas, organizuotas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021-12-14 įsakymą Nr. V-2247. 

S.Denisova 

Paskutinė diena –

gegužės 6 d. 15 val. 

El. p. 

rytas.tamasauskas@

kedainiai.lt  

Paraiškos Vaikų vasaros stovyklų programų konkursui (skenuoti 

dokumentai). 

S.Vievesienė 

 

Progimnazijos renginiai mokiniams 
 

 

2 d. Gamtos mokslų olimpiada 7-8 klasių mokiniams. I. Valatkaitė,  

Z. Budginienė,  

D. Kymantienė 

2-6 d. Projekto „Lietuva skaito” organizuojamos Leidėjų pamokos 1-5 klasių 

mokiniams. 

Klasių vadovai 

2-31 d. Integruotas technologijų ir anglų kalbos projektas „Elektronikos priemonių 

konstravimas“ 8a, 8b ir 8c klasių 1 technologijų grupės mokiniams.  

A.Vasiliauskas, 

D. Ereksonienė, 

O. Nečajeva 

3 d. Mokinių tarybos susirinkimas. S. Vievesienė 

4 d. Anglų kalbos konkursas 8 klasių  mokiniams.   N. Maskoliūnienė, 

O. Nečajeva 

6 d. Rajono matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams. R Valčiukienė 
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4 d.  Seniūnų pasitarimas. S. Vievesienė 

9 d. „Europos egzaminas 2022“ 8 klasių mokiniams. S. Vievesienė 

9 d. Viktorina „Sveikatos mozaika“ 6 klasių mokiniams. V.Gapšienė,  

A.Variakojienė 

 

9-13 d. Kėdainių rajono 3 - 4 klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias 

matematikas“. 

V.Katkuvienė, 

R.Rugelienė 

12 d. Nuotolinė poezijos ir dramos šventė „What Makes Us Happy“. K.Blužaitė 

12 d. Respublikinė anglų kalbos 2–4 klasių mokinių viktorina „Smart kids”. J.Armanavičienė 

16-20 d. Erasmus+ projekto T.A.L.E.S. partnerių susitikimas Graikijoje. O. Nečajeva,  

S. Vievesienė 

16 d. 6 klasių mokinių tekstilės darbų paroda ,,Stebuklingi maišeliai“.  B. Navickienė 

16 d. Edukacija „Saugus elgesys su šunimi“ 1-4 klasių mokiniams.  J. Gustienė, 

J.Daugnorienė 

19 d. Anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“ 7-8 klasių mokiniams. J. Armanavičienė 

23-31 d. Psichologo E. Karmazos paskaitos „Be patyčių“ 6-8 klasių mokiniams. A.Variakojienė 

25 d. 1 c klasės mokinių ir tėvelių popietė „Vabalėlių žalios gaidos“. V. Katkuvienė 

26 d. Meno šventė: 

- koncertas „Po pertraukos...“, 

- dailės ir technologijų kūrybinių darbų paroda. 

S.Vievesienė, 

Ž.Vancevičienė, 

A.Vizgirdienė, 

L.Kubiliūnienė, 

R.Plučiuvienė, 

A.Rudienė, 

B.Navickienė, 

A.Vasiliauskas, 

E.Kavoliūnienė  

27-31 d. 4 klasių mokinių projektas „Pavasario ženklai gamtoje ir žmogaus 

gyvenime“.  

G. Rymonienė,  

I. Kvitnickienė, 

D.O. Urbienė,  

J. Daugnorienė 

27 d. 5-6 klasių mokinių grafikos darbų paroda „Juoda-balta“. A.Rudienė 

30 d.  Viktorina „Rūkyti nemadinga“ 5 klasių mokiniams. A.Variakojienė, 

Mokinių taryba 

31 d. Mokymai „Valgymo sutrikimai“ 8a klasės mokiniams. Lektorė E. 

Vainorienė.  

A.Variakojienė 

Data 

tikslinama 

Edukacinė ekskursija 8 klasių mokiniams ,,Religinė ir tautinė Kėdainių 

miesto įvairovė“ 

V.Domkutė, 

J. Pleskutė 

Data 

tikslinama 

Dalyvavimas Kėdainių PRC veiklinimosi programose. I.Valatkaitė 

 


