
 

TVIRTINU                                                                                                                                                                        

Kauno „Nemuno“ mokyklos direktorė 

  

Vesta Žiūraitienė 

 

 

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS  

RENGINIŲ PLANAS 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 

 

Diena Savaitė 

diena 

Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

01 A

 

10.00 Mokslo ir žinių dienos šventė Mokyklos kiemas 1, 4, 5 klasių mokiniai, 

pedagogai 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

03 K 13.30 Tarifikacinės komisijos posėdis  

 

Direktorės 

kabinetas 

Tarifikacinės komisijos 

nariai pagal direktorės 

įsakymą 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

08 A 9.00 Direkcinės tarybos posėdis „Ugdomosios 

veiklos organizavimo stebėsena“ 

Direktorės 

kabinetas 

Direkcinės tarybos 

narai 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

08 A 11.00 VGK posėdis 

1. Dėl ugdymo proceso organizavimo. 

2. Dėl sąrašų sudarymo ir tvirtinimo.  

3. Dėl individualių ugdymo planų 

rengimo, mokinio mokytojo-tėvų tikslų 

pusmečiui  numatymo iš užsienio 

grįžusiems mokiniams.  

106 kab.  VGK komisijos nariai Rūta Šuliauskienė 

 

Nijolė Mažeikienė 

09 

 

 

 

T 13.00 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

metodinės grupės pasitarimas „Ugdymo 

prioritetai ikimokykliniame ugdyme 

2020-2021 m. m.“ 

Ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

Metodinis 

kabinetas 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus pedagogai 

 Ingrida Knyš Vesta Žiūraitienė 

10 K 14.00 Metodinės tarybos posėdis.  

„Dėl parengtų planų ir programų  

vertinimo suderinimo ir aprobavimo“ 

Metodinis 

kabinetas  

Metodinių darbo grupių 

atstovai  

 

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

10 K 15.00 Klasės vadovų metodinės grupės 

pasitarimas „Dėl klasės vadovo veiklos 

planavimo ir dienyno pildymo“ 

Metodinis 

kabinetas 

Klasių vadovai Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 



16 T 9.15 Edukacinė išvyka į Raudonės pilį bei 

Panemunės piliakalnius 

Panemunės 

kraštas 

Linksmųjų pėdučių 

studijos vaikai 

Raimonda 

Kriščiūnienė  

Vesta Žiūraitienė 

16-22 P-Pn Pagal 

individu

alų 

grafiką 

Europos Judumo savaitės veiklos 

„Judumo iššūkis“ „Kelias į mokyklą“ 

Vaizdo įrašų ir fotografijų ir aprašų 

konkursas  

 1-5 klasių mokiniai Klasių vadovai  Nijolė Mažeikienė  

 

22 A 10.00 Edukacinė išvyka „Kaštoniukas“ Panemunės Šilas „Aukštyn kojom“ 

studijos vaikai 

Roberta Genienė Ingrida Knyš 

22 A 11.00 VGK posėdis  dėl 1b, 3b ir 5a kl. mokinių 

intensyvios stebėsenos apibendrinimo, 

rengiant dokumentus PPT  

Direktoriaus 

pavaduotojos 

kabinetas Nr. 106  

VGK komisijos nariai, 

dėstantys mokytojai  

Rūta Šuliauskienė 

 

Nijolė Mažeikienė  

24 K Pagal 

tvarkar

aštį  

(pamo

kų 

metu) 

Sveikatiados projekto veiklos  

„Sveikatiados olimpinių žaidynių 

rungtys“   

Sporto salė, 

mokyklos 

aikštynas  

5-8 klasių mokiniai  Oksana 

Smirnovienė  

Nijolė Mažeikienė  

24 K 9.00, 

11.00 

Edukacinė etninės kultūros paveldo 

programa „Cukraus pasaka“- mokinio 

„Kultūros paso lėšos“  

VSD klasėje  1a,1b klasės mokiniai 

Birštono IDV  

edukatorė Rūta Rūtė 

Klasių vadovės 

Nijolė Janonytė  

Jūratė Rasa 

Narbutienė  

Vesta Žiūraitienė  

28 P 14.00 Direkcinės tarybos posėdis. Mokomųjų 

dalykų mokslo metų pradžios 

diagnostinių testų apibendrinimo analizė 

Direktorės 

kabinetas 

Direkcinės tarybos 

nariai  

Nijolė Mažeikienė Vesta Žiūraitienė 

29 A 10.00 Saugaus eismo edukacinė veikla su 

šuniuku Amsiu 

Lauko teritorijoje „Linksmųjų pėdučių“ 

studijos vaikai 

Raimonda 

Kriščiūnienė 

Vesta Žiūraitienė 

30 T 16.00 Stiklo edukacija ‚,Staigmena sau“ „Aukštyn kojom“ 

studija 

„Aukštyn kojom“ 

studijos vaikai 

Lina Miškinienė Vesta Žiūraitienė 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

09/10 

17-/22 

K-An  Edukacinis ekologinis projektas   

„Atrask žuvų pasaulį“ 

„Bitės Ritės“ 

studija, 

Panemunės šilas 

„Bitės Ritės“ studijos 

vaikai 

Asta Vitaitė 

Rūta Pusvaškė 

 

Ingrida Knyš 

25 Pn 9.00 VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

programos „Laikas kartu“ įgyvendinimas. 

Priešmokyklinis ugdymas“ 

1 MODULIS: 1 tema „Aš čia taip pat 

naujokas“  

2 tema. „Prisimename ir kuriame grupės 

taisykles“ 

3 tema. „Mūsų draugo  meškiuko Tuko 

Pelėdžiukų, 

Linksmųjų 

pėdučių ir Bitės 

Ritės studijos 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 3-4 metų 

vaikai   

Gita Gvazdaitienė 

Raimonda 

Kriščiūnienė 

Asta Vitaitė 

Ingrida Knyš 



pirmoji diena“  

4 tema. „Mandagūs žodžiai draugams“  

25 Pn 9.00 VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

programos „Laikas kartu“ įgyvendinimas. 

Pradinis ugdymas (pirmi metai) 

1 MODULIS „Pozityvi mokymosi 

aplinka“   

1 tema „Aš naujokas“  

2 tema. „Klasės taisyklės“ 

3 tema. „Mano ir meškiuko Tuko pirmoji 

diena  

4 tema. „Gražūs žodžiai draugams“  

Pelėdžiukų, 

Linksmųjų 

pėdučių ir Bitės 

Ritės studijos 

Pradinio ugdymo 1a ir 

1b klasių mokiniai  

Nijolė Janonytė  

Jūratė Rasa 

Narbutienė  

Nijolė Mažeikienė  

25 Pn  „Sveikatiados“ projekto veiklos  

Mokyklos 2020-2021 m. m. 

„Sveikatiados“ stendo  

parengimas ir pristatymas mokyklos 

bendruomenei  

Technologijų 

kabinetas/sporto 

salė 

7 -8 klasių mokiniai Lina Veličkienė  Nijolė Mažeikienė  

16-22 P-Pn Pagal 

individu

alų 

grafiką 

Europos Judumo savaitės veiklos 

„Judumo iššūkis“ „Kelias į mokyklą“ 

Vaizdo įrašų ir fotografijų ir aprašų 

konkursas  

 1-5 klasių mokiniai Klasių vadovai  Nijolė Mažeikienė  

14-30 P-Pn Klasių 

valan

dėlių 

metu 

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 

programos „Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimas. 

5 klasė (pirmi metai)  

I modulis „Įžengiant į paauglystę: 

paauglystės kelionė“ 

1 pamoka: Susipažinimas ir vardų 

mokymasis iš Pokyčiai ir iššūkiai. 

2 pamoka: Klasės taisyklės. 

3 pamoka: Ne žeminti, o drąsinti. 

4 pamoka Pažinti draugą, pirma dalis. 

7, 8 klasės (treti metai)  

I modulis. „Įžengiant į paauglystę: 

paauglystės kelionė“ 

1 pamoka. Žaidimas su kamuoliu. 

2 pamoka. Teisė ir atsakomybė. 

9 pamoka. Dalyvavimas ir dalinimasis 

patirtimi 5-os klasės LIONS QUEST 

užsiėmime 

Klasių vadovų 

kabinetai 

5 klasės mokiniai Rūta Šuliauskienė 

socialinė  pedagogė  

Julius Kazlauskas,  

5 kl. vadovas 

 

Nijolė Mažeikienė 



Integravimas į kitus mokomuosius 

dalykus 

   6 klasė (antri metai) 

 I MODULIS. „Įžengiant į paauglystę: 

paauglystės kelionė“ 

1 pamoka: Prisijunk prie manęs. 

2 pamoka: Bendradarbiavimo pagrindai. 

3 kartojimo pamoka: Ne žeminti, o 

drąsinti. 

6 pamoka. Mano dienoraštis – mano 

atspindys. 

 6 klasės mokiniai  Rūta Šuliauskienė 

soc. pedagogė, 6 kl. 

vadovė  

 

Nijolė Mažeikienė 

   7, 8 klasės (treti metai)  

I MODULIS. „Įžengiant į paauglystę: 

paauglystės kelionė“. 

1 pamoka. Žaidimas su kamuoliu. 

2 pamoka. Teisė ir atsakomybė. 

9 pamoka. Dalyvavimas ir dalinimasis 

patirtimi 5-os klasės LIONS QUEST 

užsiėmime 

Integravimas į kitus mokomuosius 

dalykus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gintė Ulinskaitė, 

psichologė, 8 kl. 

vadovė   

Sandra 

Mikalauskienė , 

7 kl. vadovė 

 

 

 

 

INTEGRUOTA VEIKLA 

22-26 

 

A-Pn  Europos kalbų dienos paminėjimas – 

stendinė medžiaga  

1-4 ir 5-8 kl. 

mokiniai 

Užsienio kalbų 

mokytojos,  

Pradinių klasių 

mokytojos  

Jolanta 

Jasulevičiūtė  

Sandra 

Mikalauskienė,  

Nijolė Mažeikienė  

28 

 

 

 

P-T 

 

 

Pamo

kų 

metu 

Saugaus eismo mėnesio pradinių klasių 

mokinių integruota projektinė veikla“ 

Būk matomas ir saugus“   

1-4 klasių 

mokiniai 

Pradinių klasių 

mokiniai ir  

1-4 klasių 

mokytojos 

 

28 P Praktinė veikla mokyklos teritorijoje  

29 

 

A Viktorina „ Žinau ir draugui pasakau“  

30 

 

T Mokinių piešinių paroda numatytose 

erdvėse 



 

VYKSTA: 

 

• Išplėstinių teminių planų derinimas su kuruojančiais vadovais 1-4 ir 5-8 klasių mokomųjų dalykų mokytojai.  

• Neformalaus ugdymo tvarkaraščio sudarymas, NŠ grupių  mokinių sąrašų sudarymas- atsakingi neformalaus švietimo būrelių vadovai   

• Mokinių bylų tvarkymas- atsakingi klasių vadovai  

• Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas, individualių planų rengimas ir tikslų derinimas iš užsienio grįžusiems mokiniams  

• Metodinių ir direktoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių susirinkimai. 

  

AKCIJOS: 

• Rugsėjo 21-25 d. 5-8 kl. mokiniams „Taikus karys“, skirtas tarptautinei Taikos dienai.- atsakingas istorijos mokytojas  Atsakingas Kęstutis Tamošaitis  

• Nuo 10 d. pagalbos mokiniui specialistų prisistatymas visų klasių mokiniams, elgesio taisyklių priminimas. Atsakingos pagalbos mokiniui specialistės. 

• Rugsėjo mėnesį  akcija „Būk saugus, mokiny“.- atsakingi  klasių vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 

PATEIKTI: 

Iki 09 13 d. klasių vadovai galutinai sutikrina mokinių sveikatos pažymas.  

Iki rugsėjo mėn. 19 d, visų mokomųjų dalykų mokytojams ir klasių vadovams pristatyti saugaus elgesio pamokoje ir mokykloje (dėl saugaus atstumo laikymosi 

klasėje, kieme, koridoriuose bei Covid -19 higienos reikalavimų laikymosi sugaus elgesio instruktažus su mokinių parašais (formą išsiimti iš Tamo  dienyno  – 

pristatyti pavaduotojai ugdymui Nijolei Mažeikienei.   

Iki 09 mėn. 20 d. parengti 2-4 kl. ir 6-8 klasės  mokomųjų dalykų mokslo metų pradžios diagnostinių  testų užduotis - suderinti su pavaduotoja ugdymui Nijole 

Mažeikiene. Pastaba: 5 klasės mokiniams diagnostinius testus atlikti spalio mėnesio 1-2 savaitę. 

Iki 09 20 d. dalykų mokytojai parengia ir pristato mokinių sąrašą (kuriems reikalinga ir bus teikiama mokytojo pagalba (pildant mokykloje patvirtintą vieningos 

formos apskaitą: gabių, spec. ugdymosi poreikių  ir ugdymo spragų ar mokymosi sunkumų ir turintiems mokiniams ). Mokymosi spragų  turintiems mokiniams, 

kuriems mokytojas rekomenduoja konsultacijas spragų šalinimui, informacija tėvams įrašoma Tamo dienyne, nurodant pagalbos teikimo datą, laiką ir vietą, kurioje 

vyks konsultacija).- apskaitos suvestines pasiimti pas direktorės pavaduotoją ugdymui  Nijolei Mažeikienę. 

Iki 09 27 d. Klasių vadovai pateikia mokinių, lankančių neformalaus ugdymo būrelius mokykloje ir kitose neformalaus ugdymo įstaigose, sąrašus direktorės 

pavaduotojai Nijolei Mažeikienei pagal pateiktą formą el. paštu. 

Iki 09 -27 dienos – pateikti spalio mėn. pedagogų ir kt. specialistų mokykloje ir už mokyklos ribų  organizuojamos projektinės veiklos bei  integruojančių programų 

bei užsiėmimų, vedamų netradicinėje aplinkoje temas, laiką ir suderinti  reikiamus išvykos dokumentus - Nijolei. Mažeikienei. 

 

 


