
 

TVIRTINU                                                                                                                                                                        

„Nemuno“ mokyklos direktorė 

 

Vesta Žiūraitienė 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS  

RENGINIŲ PLANAS 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 

 

 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Dalyvauja 

 

Atsakingas 

 

 

Koordinatorius 

03-14 P-Pn  VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

programos „Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimas. Ketvirtas modulis. 

„Kaip įveikti bauginantį elgesį“  

Tarpinė analizė 

Klasių vadovų 

kabinetai 

5-8 klasių 

mokiniai 

Rūta Šuliauskienė 

Gintė Ulinskaitė 

Klasių vadovai 

Nijolė Mažeikienė 

04 A 9.00-11.00 Edukacinis užsiėmimas  

„Smėlio mandala“ 

2a ir 2b klasės 2a ir 2b klasių 

mokiniai 

Ilona Jesevičienė 

Margarita 

Paulauskienė 

Nijolė Mažeikienė 

04 A 9.00-12.00 Edukacinis užsiėmimas  

„Medinis knygos skirtukas“ 

Klasių vadovų 

kabinetai 

1a, 1b, 3 ir 4 

klasių mokiniai 

Dalia Vijeikienė 

Girmanta Levinskienė 

Nijolė Janonytė 

Zita Skatikienė 

Nijolė Mažeikienė 

04 A 10.30 Šventinis rytmetys „Su visa šeima 

kartu vasaros taku“, išvyka 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

„Bitės Ritės“, 

„Aukštyn 

kojom“, 

„Linksmųjų 

pėdučių“, 

„Žirniukų“ 

studijų 

auklėtiniai su 

tėveliais 

Evelina Mačionytė 

Ieva Pūrienė 

Snieguolė Urbonienė 

Ingrida Knyš 

04 A 12.00-12.45 Netradicinė pamoka 

„A. S. Puškinui -220 metų” 

Mokinių projektų pristatymas apie 

rašytoją rusų kalba 

Mokyklos biblioteka,  

stendas prie kabineto 

6-8 klasių 

mokiniai 

Aušra Skopienė Vesta Žiūraitienė 

04 

 

A 17.30 Šventinė popietė  

„Tėti, tu mano mieliausias“ 

Darželio salė,  

A. ir J. Gravrogkų g. 

„Pabiručių“ 

studijos tėvai, 

Sonata Bernotienė 

Zita Grinkevičienė 

Vesta Žiūraitienė 



 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Dalyvauja 

 

Atsakingas 

 

 

Koordinatorius 

11 vaikai 

05 T 8.30-18.00 Edukacinė išvyka  

„Pažink Dzūkijos kraštą“ 

Druskininkai 2a ir 2b klasių 

mokiniai 

Ilona Jesevičienė 

Margarita 

Paulauskienė 

Nijolė Mažeikienė 

05 T 9.00-12.00 Integruotos – lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo, matematikos – 

pamokos „Lauko klasėje“ 

J. Basanavičiaus šilas 1a ir 1b klasių 

mokiniai 

Dalia Vijeikienė 

Girmanta Levinskienė 

Nijolė Mažeikienė 

05 T 9.00-13.00 Edukacinė išvyka į Kauno  

Ryanair bazę 

Kauno Ryanair bazė 3 klasės 

mokiniai 

Nijolė Janonytė 

Deimantė Anskaitienė 

Nijolė Mažeikienė 

06 K 8.00-9.40 Projektinė veikla:  

Tarptautinė Rusų kalbos diena. 

Verčiame lietuvių rašytojų eiles į 

rusų kalbą 

Rusų kalbos 

kabinetas, stendas 

prie kabineto 

6-8 klasės 

mokiniai  

Aušra Skopienė 

 

Vesta Žiūraitienė 

06 K 9.00-12.00 Edukacinė veikla KTU  

„Medžiaga tyrimas laboratoriniais 

mikroskopais“ 

KTU 3 klasės 

mokiniai 

Nijolė Janonytė 

Deimantė Anskaitienė 

Nijolė Mažeikienė 

06 K 9.00-18.30  Išvyka į Anykščius 

,,Anykščių krašto lobiai“ 

Anykščiai 5-6 klasių 

mokiniai 

Rasa Boreikienė 

Sandra Mikalauskienė 

 

06 K 17.00-18.00 Uniformų matavimo diena.  

Dėvėtų mokyklinių uniformų mugė 

Mokyklos aktų salė 1-8 klasių 

mokiniai 

Rūta Šuliauskienė 

Klasių vadovai 

Nijolė Mažeikienė 

06 K 18.00 Būsimų pirmokų tėvelių 

susirinkimas 

Mokyklos aktų salė Būsimų pirmokų 

tėveliai, 

pedagogai 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

07 Pn 9.00-11.00 Projektinė veikla  

„Sveika, VASARĖLE!“ 

Mokyklos erdvės Pradinių klasių 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Nijolė Mažeikienė 

11  A 11.00 SUP komisijos posėdis  

1. Dėl naujai gautų PPT 

rekomendacijų aptarimo.  

2. Dėl išvykstančių SUP turinčių  

mokinių,  baigus pagrindinę 

mokyklą tolimesnio karjeros 

planavimo.  

3. Dėl VGK komisijos deleguotų 

narių dalyvavimo konferencijoje  

A. Stulginskio  mokykloje  

Direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui  

kabinetas  

VGK komisijos 

nariai  

Rūta Šuliauskienė, 

socialinė pedagogė 

VGK posėdžio 

sekretorė 

Nijolė Mažeikienė 

12 T 11.00-12.00 Pramoginis – sportinis renginys  Vytauto Didžiojo 5-8 klasių Rūta Šuliauskienė Nijolė Mažeikienė 



 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Dalyvauja 

 

Atsakingas 

 

 

Koordinatorius 

5-8 klasių moksleiviams  

„Šūvis per istoriją“ 

Karo muziejaus 

sodelis 

mokiniai Klasių vadovai 

13-14 K-Pn 9.30-11.00 Mokyklėlė būsimiems pirmokams Pradinukų klasės 

kabinetai 

Būsimų pirmokų 

tėveliai ir jų 

vaikučiai 

Rasa Šernienė 

Zita Skatikienė 

Almonė Miliauskienė 

Nijolė Mažeikienė 

13 K 9.40-13.40 Edukacinė, pažintinė, sveiką 

gyvenimo būdą reglamentuojanti 

integruota anglų, rusų, kūno 

kultūros ir istorijos pamoka 

netradicinėje aplinkoje  „Seniausi 

pasaulio ropliai. Invazinės rūšys. Jų 

atsiradimo raida.”  

Kauno Zoologijos 

sodas  

 

6-8 klasių 

mokiniai 

Aušra Skopienė 

Oksana Smirnovienė 

Kęstutis Tamošaitis 

Vesta Žiūraitienė 

13 K 10.00 Mokytojų tarybos posėdis 

 

Metodinis kabinetas Pradinių klasių 

mokytojai 

Nijolė Mažeikienė 

 

Vesta Žiūraitienė 

17 P 11.00 VŠĮ „Mokinio karjera“ edukacija 

„Savęs pažinimas“ 

Mokyklos aktų salė 5-6 klasių 

mokiniai 

Rūta Šuliauskienė 

Klasių vadovai 

Nijolė Mažeikienė 

17 P 12.00 VŠĮ „Mokinio karjera“ edukacija 

„Akademinių rezultatų gerinimas“ 

Mokyklos aktų salė 7-8 klasių 

mokiniai 

Rūta Šuliauskienė 

Klasių vadovai 

Nijolė Mažeikienė 

17-21 P-Pn Pagal grafiką Metiniai pedagogų pokalbiai  Administracijos 

kabinetas 

Mokyklos 

pedagogai 

Nijolė Mažeikienė 

Ingrida Knyš 

Vesta Žiūraitienė 

18  A 11.00 SUP komisijos posėdis  

1. Dėl SUP turinčių mokinių 

individualios ugdymo pažangos 

analizės pokyčių aptarimo ir 

ataskaitos rengimo. 

2. Dėl individualių pokalbių 

organizavimą su SUP turinčių 

mokinių tėvais apie pažangos ir 

ugdymo tikslų įgyvendinimą. 

3. Dėl susitarimų ir pateiktų 

pasiūlymų analizės, įgyvendinant 

integruojančias prevencines ir SEU 

programas mokykloje, rengiant 

2019-2020 m.m. Ugdymo planą.  

Direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui  

kabinetas  

VGK komisijos 

nariai  

Kviesti mokinių 

tėvai  

Rūta Šuliauskienė, 

socialinė pedagogė 

VGK posėdžio 

sekretorė 

Nijolė Mažeikienė 

19 T 14.00 Mokytojų tarybos posėdis  Metodinis kabinetas Visi mokytojai  Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 



 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Renginio pavadinimas 

 

Vieta 

 

Dalyvauja 

 

Atsakingas 

 

 

Koordinatorius 

20 K 11.00 Klasių sėkmės istorijos Klasių vadovų 

kabinetuose  

5-8 klasių 

mokiniai, 

pedagogai 

Klasių vadovai Nijolė Mažeikienė 

 

25-28 A-Pn 10.00 Metiniai pokalbiai su 

aptarnaujančiu personalu 

Administracijos 

kabinetas 

Mokyklos 

aptarnaujantis 

personalas 

 Virginija Kutienė Vesta Žiūraitienė 

 

PATEIKTI METINIUS AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR  PAŽANGOS POKYČIŲ DUOMENIS 

 

1. Iki birželio 11 dienos mokytojai pristatyto SUP mokinių pažangos pokyčių programos įsisavinimo ir tikslų įgyvendinimo mokykloje nustatytos formos 

suvestinę (spausdintą variantą su mokytojo paršu) užpildytą su kartu su pagalbos mokiniui specialistais – pateikti Nijolei Mažeikienei.  

2. Iki birželio 14 dienos 1a, 1b, 3a kl. mokytojai pateikia pagrindinių mokomųjų dalykų (lietuvių, anglų kalbos, matematikos pasaulio pažinimo) pažangos 

pokyčių analizę, pagal mokykloje nustatytą formą. 2-4 klasių mokytojams pateikti  užpildytą 2018-2019 m.m. I-II-III ir metinio trimestrų „Pažangos pokyčių 

suvestinę, su diagnostinių NMPP testų prognozėm ir vertinimu bei pagrindinių mokomųjų dalykų (lietuvių, anglų kalbos, matematikos pasaulio pažinimo) 

pažangos pokyčių analize - (pavyzdys bus atsiųstas el. paštu).  

3. Iki birželio 15 dienos neformalaus švietimo būrelių vadovai pristato (spausdintą variantą su parašu) 2018-2019 m. m. NŠ vedamo būrelio veiklos ataskaitas, 

pagal mokykloje nustatytą formą. Pastabose parašo savo pasiūlymus ir pageidavimus 2019-2020 m. m. vesti NŠ būrelį – pateikti Vestai Žiūraitienei.  

4. Iki birželio 19 dienos 5-8 kl. mokomųjų dalykų mokytojai parengia mokykloje nustatyto pavyzdžio 2018-2019 m. m. „Pažangos ir pasiekimų pokyčių 

suvestines“ su mokytojo pateiktais klasės mokinių visų trimestrų pažymių ir mokslo metų pradžios ir pabaigos diagnostinių testų /NMPP pokyčių analizės 

duomenimis). Atsiųsti el. variantą. - N. Mažeikienei. (Suderinus, atsinešti (spausdintą variantą su parašu atsinešti į metinį pokalbį su vadovu) – (turimos 

suvestinės forma (patikslintas variantas) mokytojams bus atsiųsta el. paštu).  

5. Iki birželio 19 dienos klasės vadovai raštu informuoja mokinių tėvus apie papildomų darbų skyrimą. Skirtų papildomų darbų užsiėmimų tvarkaraščius, 

suderintus su  mokinių tėvais – pristatyti Nijolei Mažeikienei. 

6. Iki birželio 17 dienos klasės vadovai pateikia sekretorei, mokykloje nustatytos formos 2018-2019 m. m. „Klasės sėkmės istorijų projekto“ lydraštį  

mokyklos direktorės padėkoms gauti.  

 

Pastaba. III trimestro ir metinių suvestinių klasės vadovams šias metais spausdinti nereikia. Per posėdį klasės vadovai/mokytojai patys pristatys silpnai 

besimokančių mokinių pavardes ir pateiks komentarus apie taikytas priemones ir jų poveikį. 

 

PATEIKTI NAUJAM 2019-2020M.M. M UGDYMO PLANUI 

 

1. Iki birželio mėn. - pradinių klasių ir 5-8 klasių mokytojų tarybos posėdžio - pateikti pasiūlymus dėl poreikio mokykloje esamų tvarkų papildymo ir 

tobulinimo. 

2. Iki birželio 18 dienos - pradinių klasių mokytojai parengia 2019-2020 m. m. ugdymo planui pasiūlymus, dėl pradinių klasių papildytų ir sukonkretų vertinimo 

kriterijų – pateikti  Nijolei Mažeikienei. 

3. Iki birželio 18 dienos visiems 1-8 klasių mokytojams parengti „Mokomojo dalyko pamokų, vedamų pamokos ir kt. netradicinėmis formomis skaičių per 



savaitę ir mokslo metus, sukonkretinant integruojančių temų išsidėstymą per trimestrus - naujai parengta suvestinė bus išsiųsta el. paštu –  užpildytą suvestinės  

el. variantą pateikti suderinimui- Nijolei Mažeikienei.  

4. Iki birželio 18 dienos – 1-4 ir 5-8 kl. dėstantiems mokytojams, klasių vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams pateikti (2019-2020 m.m. UP)  

Integruojamųjų prevencinių ir SEU programų užpildytą informaciją (vieningo pavyzdžio lentelėse), nurodant temų/valandų skaičių, jų išsidėstymą per trimestrą 

ir per mokslo metus (naujai parengta vieningo pavyzdžio forma bus pateikta el. paštu ). 

 

POKALBIUI SU VADOVAIS  PATEIKTI/ATSINEŠTI: 

 

 Mokytojo praktinės veiklos įsivertinimo lapą (forma bus atsiųsta) - atsinešti į pokalbį su mokyklos vadovais.  

 Būti pasirengus pristatyti savo dėstomo dalyko pažangos pokyčių ir pridėtinės veiklos analizę (žodžiu).  

 
 

 

 


