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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Dalyvauja 

 

Atsakingas 

 

Koordinatorius 

8 T Pagal 

atskirą 

planą  

Veiklos skirtos „Europos sveikos 

mitybos dienai paminėti“ - 

igyvendinant Sveikatiados projekto 

veiklas  

Mokyklos erdvės  1-4, 5-8 klasių  mokiniai Rasa Boreikienė, 

Rūta Šuliauskienė   

Nijolė Mažeikienė 

6-10 P-Pn  Pradinių klasių projektinė veikla 

„Sveikos mitybos savaitė. Uogos“ 

Mokyklos pirmo 

korpuso erdvės 

1-4 klasės mokiniai Sandra 

Mykolaitienė 

Vesta Žiūraitienė 

6-10 P-Pn  Švaros akcija „Mes papustėm 

delniukus ir surinkom lapukus“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

grupės kiemas 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupių 

„Bitutės“, „Drugeliukai“, 

„Boružiukai“, 

„Pelėdžiukai“ ugdytiniai 

Ieva Pūrienė, 

Dalia Vijeikienė, 

Evelina Mačionytė, 

Roberta Genienė,  

Vita Kupčinskienė,  

Viktorija 

Lepinskienė 

Sigita 

Krasauskienė 

6-17 P-Pn  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

projektas  „Sveikos mitybos 

keliais“, pagal atskirą veiklų ir 

išvykų planą 

Ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

valgykla, parduotuvė 

„Du medu“ 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus bendruomenė 

Ieva Pūrienė, 

Dalia Vijeikienė, 

Evelina Mačionytė, 

Roberta Genienė,  

Vita Kupčinskienė,  

Viktorija 

Lepinskienė 

Sigita 

Krasauskienė 

6-24  Pagal 

atskirą 

darbo 

grupės 

veiklų 

planą  

Priimame, Sveikatiados  „Grūdinių 

produktų naudojimo“ iššūkį   

 

Mokyklos erdvės, 

technologojų 

kabinetas  

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupių 

ugdytiniai  

 1-4 ir 5-8 klasių 

mokiniai  

Jūratė Noreikienė,  

Rūta Šuliauskienė,  

Rasa Boreikienė 

 

Nijolė Mažeikienė  



6-30 P-K  Integruotas ketvirtos klasės 

mokinių ir priešmokyklinės 

ugdymo grupės auklėtinių 

projektas „Sveikos mitybos medis“ 

Mokyklos pirmo 

korpuso erdvės 

4 klasės mokiniai ir 

priešmokyklinės grupės 

„Pelėdžiukai“ auklėtiniai 

Sandra 

Mykolaitienė, 

Dalia Vijeikienė 

Nijolė Mažeikienė 

 

8 T 8.45 Paskaita „Sveika mityba. Misija 

įmanoma!” 

Pelėdžiukų grupė Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Pelėdžiukai“ 

ugdytiniai 

Dalia Vijeikienė Vesta Žiūraitienė 

8 T 9.50 Paskaita „Sveika mityba. Misija 

įmanoma!” 

Aktų salė 5-8 klasės mokiniai 5-8 klasių vadovai Vesta Žiūraitienė 

8 T 12.30 Projektinė veikla KTU Maisto 

instituto laboratorijose 

KTU Maisto 

institutas 

3-4 klasių mokiniai Zita Skatikienė, 

Sandra 

Mykolaitienė 

Vesta Žiūraitienė 

9 K 17.30 Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių 

tėveliams paskaita „Tėvų 

bendravimas ir bendradarbiavimas 

su švietimo įstaiga, siekiant vaiko 

gerovės“. 

Lektorė-psichologė Oksana 

Liutkevičienė 

Mokyklos aktų salė Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupių 

„Bitutės“, „Drugeliukai“, 

„Boružiukai“, 

„Spinduliukai“, 

„Pelėdžiukai“ ugdytinių 

tėveliai 

Ieva Pūrienė, 

Dalia Vijeikienė, 

Evelina Mačionytė, 

Roberta Genienė, 

Vita Kupčinskienė, 

Viktorija 

Lepinskienė 

Sigita 

Krasauskienė 

13  P 13.00 Edukacinė pamoka „Home sweet 

Home“ 

Kauno paveikslų 

galerija 

8 klasės mokiniai Dalė Grockienė Vesta Žiūraitienė 

13-17 P-Pn  Savaitė skirta Tolerancijos dienai 

paminėti 

1. Filmo peržiūra 

2. Piešinių paroda 

3. Dalyvavimas miesto renginyje 

(Šokis Flashmob) 

Pradinių klasių 

kabinetai 

Mokyklos erdvės 

Laisvės alėja 

1-4 klasių mokiniai 

5-8 klasių mokiniai 

7-8 klasių mokinių grupė 

Rūta Vitienė, 

Rūta Šuliauskienė, 

Iveta Večerskaitė 

Nijolė Mažeikienė 

13-17 P-Pn Pagal 

atskirą 

planą 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės 

renginiai 

Biblioteka 1-3 klasių mokiniai Darbo grupės nariai 

 

Vesta Žiūraitienė 

14 A 14.00 Edukacinė lietuvių kalbos pamoka 

„Akrostichas draugui“ 

Kauno paveikslų 

galerija 

8 klasės mokiniai Rasa Boreikienė Vesta Žiūraitienė 

14 A 14.00 Pedagogų tarybos posėdis 

1. „Dėl mokinių signalinio 

trimestro rezultatų svarstymo ir 

mokymosi pagalbos aptarimo“  

2. „Dėl namų darbų ruošos klasės 

veiklos organizavimo tvarkos“ 

3. Penktokų adaptacijos tyrimo 

Pateikčių kabinetas  1-4, 5-8 klasių vadovai,  

mokytojai  

Nijolė Mažeikienė, 

Rūta Vitienė 

Vesta Žiūraitienė 



pristatymas 

15 T 14.30 Mokyklos įsivertinimo grupės 

posėdis   

„Dėl tobulintinų įsivertinimo sričių 

duomenų analizės“.   

3.1.3. Aplinkų bendrakūra 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje  

104 kabinetas Metodinių grupių 

pirmininkai 

Veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė  

Nijolė Mažeikienė 

16 K 9.50 Literatūros pamoka bibliotekoje 

„A. Lindgren personažų magija“  

Biblioteka 5 klasės mokiniai Rasa Boreikienė, 

Rita Drabavičiūtė 

Vesta Žiūraitienė 

16 K 12.00-

12.45 

Netradicinė Nemuno mokyklos - 

daugiafunkcinio centro 8 klasės ir 

„Dariaus ir Girėno” gimnazijos 3 

(B2) 2 atvira anglų kalbos pamoka, 

viešasis kalbėjimas "This school 

means just as much to me as my 

family means to me" 

Kauno „Dariaus ir 

Girėno” gimnazija 

8 klasės mokiniai Dalė Grockienė Nijolė Mažeikienė 

17 Pn 13.00 Metodinė valanda „Ikimokyklinio 

ugdymo dienyno „Mūsų darželis“ 

naudojimo galimybės“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus pedagogai 

Sigita 

Krasauskienė 

Vesta Žiūraitienė 

20-24 P-Pn  Europos atliekų mažinimo savaitė, 

kurios šūkis „Suteik naują 

gyvenimą“. Kūrybiniai darbai 

„Pakeistos dėžutės“ 

Mokyklos erdvės Mokyklos bendruomenė Iveta Večerskaitė, 

Jūratė Noreikienė, 

Ilona Žiūkienė ir 

pradinių klasių 

mokytojos 

Nijolė Mažeikienė 

21 A 17.30 VGK išplėstinis posėdis Socialinės 

pedagogės kabinetas 

Kviestų mokinių klasių 

vadovai, tėvai ir mokiniai 

Rūta Šuliauskienė Nijolė Mažeikienė 

21 A 13.50 Konkursas „Noriu augti sveikas“, 

skirtas Tarptautinei nerūkymo 

dienai paminėti 

Aktų salė 5-8 klasių mokiniai Rūta Šuliauskienė, 

Rūta Vilienė, 

Iveta Žiūkienė 

Nijolė Mažeikienė 

22 T  Renginys „Mažieji Lietuvos 

gynėjai“, skirtas Lietuvos 

kariuomenės dienai paminėti 

Juozo Vitkaus 

inžinerijos batalionas 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupių 

„Drugeliukai“, 

„Boružiukai“ ugdytiniai 

Ieva Pūrienė, 

Evelina Mačionytė 

Sigita 

Krasauskienė 

23 K 9.30 Lėlių teatro „Nykštukas“ spektaklis 

„Auksinė žvaigždė“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupių 

„Bitutės“, „Drugeliukai“, 

„Boružiukai“, 

„Pelėdžiukai“ ugdytiniai 

Evelina Mačionytė Sigita 

Krasauskienė 



27/28/ 

29 
P, A, T  Metodinės tarybos posėdis:  

1. Dėl atnaujintos mokinių 

individualios pažangos, fiksavimo, 

vertinimo ir įsivertinimo 

tobulinimo. 

2. Dėl duomenų pateikiant 

trimestrines suvestines 

suvienodinimo.  

3. Del „Mokinio individualios 

pažangos ir kompetencijų  aplanko 

formavimo tvarkos aprašo“  

Muzikos kabinetas  Metodinių grupių nariai  

suderinę individualiai 

dieną ir laiką 

(nurodytomis  27/28/29  

datomis) 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

30 K 8.55 Lietuvių kalbos pamoka 

bibliotekoje „Autorė Violeta 

Palčinskaitė“ 

Biblioteka 3 klasės mokiniai Zita Skatikienė, 

Rita Drabavičiūtė 

Vesta Žiūraitienė 

        

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA, STEBĖSENA, KONSULTAVIMAS IR KITA VEIKLA  

 Bus vykdoma neformalaus ugdymo užsiėmimų stebėsena.  

 Bus domimasi, kaip mokiniai laikosi elgesio taisyklių – atsakingi VGK ir administracija.  

 Bus vykdoma elektroninio dienyno pildymo patikra. El. dienyno analizė, ugdymo turinio dėstymo planingumas, vertinimas, kontrolinių darbų 

fiksavimas, namų darbų skyrimas ir diferencijavimas.  

 Lapkričio mėnesį visiems pedagogams prašau užsirašyti mokytojų kambaryje, kada norėsite pasikviesi administraciją savo vedamas pamokas, (nurodant 

datą, savaitės dieną ir pamokos laiką). Pagal sudarytą grafiką bus vykdomas ugdomasis inspektavimas „Įvairių dalykų pamokų ir veiklų stebėjimas ir 

vertinimas“ (vertinant pamokos vadybą, mokymąsi bendradarbiaujant metodų diegimą, grįžtamojo ryšio metodų taikymą, vertinimą ir įsivertinimą pamokoje, 

naudojant patvirtinto pavyzdžio pamokos vertinimo  protokolą) – atsakinga direktorė Vesta Žiūraitienė 

 Lapkričio mėn. trečią - ketvirtą savaitę pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėjimas ir analizė. Stebimi individualūs ir grupiniai užsiėmimai, 

dokumentacijos tvarkymas, užsiėmimų lankomumas, grafikų tikslingumas – atsakingos direktorė Vesta Žiūraitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė 

Mažeikienė. 

 

PATEIKTI  

 iki lapkričio 24 d. – mokytojams dalykininkams papildyti/parengti (pagal praeitų metų pvz.) „Pažangos pasiekimų gerinimo planus“, atsižvelgiant  



kiekvienos klasės, kurioje dirbama, mokinių NMPP standartizuotų testų rezultatus ir I diagnostinio testo ( 09/10 mėn rezultatus), orientuotus į mokykos tikslus 

ir uždavinius – pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Nijolei  Mažeikienei.  

 iki lapkričio 24 dienos – mokomųjų dalykų mokytojams suvesti duomenis apie mokymosi pagalbos teikimą pildant mokykloje nustatyto pavyzdžio 

„Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro 2017-2018 m. m. mokomojo dalyko mokymosi pagalbos teikimo apskaitos suvestinę“ (pildyti suvestinių nereikia: 

dorinio ugdymo, menų, kūno kultūros, technologijų, dailės mokomųjų disciplinų mokytojams) – suvestinių statistiką  sudeinti su direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Nijole Mažeikiene. 

 iki lapkričio 30 dienos – klasės vadovai kartu su mokiniais parengia mokinių pažangos, pasiekimų ir kompetencijų aplankus, kurie bus saugojami 

mokytojų kambaryje. 

 iki lapkričio – 29 pateikti už 2016-2017 metus „Mokinių dalyvavimo miesto, mokyklos ir šalies renginiuose, konkursuose, olimpiadose suvestinę“ – 

pateikti direktorei Vestai Žiūraitienei.  

 iki gruodžio 6 d. Mokytojai pateikia „Kvalifikacijos kėlimo suvestinę už 2017 metus“ – direktorei Vestai Žiūraitienei.   

 Į posėdį klasės vadovams atsinešti  signalinio trimestro suvestinę, pasiruošti aptarti vadovaujamos klasės probleminius mokinių pažangos atvejus. 

Mokytojams kartu su mokiniais, kurie turi žemus pasiekimus, užpildyti nustatyto pavyzdžio  formą apie taikytas priemones  – formą pasiimti pas 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui Nijolę Mažeikienę.  

 

TIRIAMOJI VEIKLA  

 Rengiamasi vykdyti NMVA 1-4 klasių  tėvų ir 5-8 klasių mokinių apklausą  per prieigos kodą, naudojant IQES online klausimynus – iki  lapkričio 30 d. 

 

 

 


