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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. gruodžio 28  d. 

įsakymu Nr. V- 119 

Sausio mėnesio veiklos planas 
 

Diena Valanda, vieta Renginio pavadinimas 
Atsakingas 

vadovas 
Vykdytojai Dalyviai 

Sausio 13 – 28 d. d. 

Integruotas pilietiškumo - gimtosios kalbos - istorijos  projektas 

 ,,Mes esame“ 

O. Spitrys 
A. Bartninkienė 

D. Jakučionienė 

5-8 klasių mokiniai 

Kūrybinis projektas 

 ,,Linkėjimai sau ir kiekvienam“  
7a ir 7b klasių mokinių 

Kūrybinis projektas 

 ,,Istorija prasideda šeimoje“  
6a, 6b, 8a klasių mokinių 

Virtuali viktorina apie Sausio 13-osios įvykius 

,,Gimtojo krašto pažinimo“  

būrelio nariai, 5-8 klasių 

mokiniai 

Sausio 6-20 d. d. 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 

 „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 

pandemijos metu“ 

P. Talijūnienė R. Jagminaitė 5-6 klasių mokiniai 

Sausio 10-20 d. d. 

virtualios aplinkos 

Trišaliai virtualūs susitikimai  

(mokinys, mokinio tėvai, mokytojas). 

„Nuotolinio mokymosi sunkumai.  

Susitarimai, kaip juos įveikti“. 

P. Talijūnienė 

F. Beleškevičienė, 

O. Spitrys, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokiniai, turintys mokymosi 

sunkumų ir jų tėvai 

Sausio 25 – 31 d. d. 

Kultūros aikštė 
Keramikos darbų paroda O. Spitrys I. Andrulienė 5-8 klasių mokiniai 

Sausio 18 – vasario 4 d. d. 
Integruotas projektas 

 „Sveikame kūne – sveika siela. Laimingas vaikas!!!” 
F. Beleškevičienė 

V.V. Šivickienė 

K. Ališauskienė 
2b klasės mokiniai  

12 

15.00 val.  

Direktoriaus 

kab. 

Administracijos posėdis 

„Mokinių mokymosi sėkmės ir problemos“ 
P. Talijūnienė 

F. Beleškevičienė, 

O. Spitrys 
Pagalbos mokiniui specialistai 
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14.00 val. 

TEAMS 

aplinkoje 

Tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, technologijų, kūno kultūros, 

žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės susirinkimas 

 „2020 m. metodinės grupės veiklos  aptarimas ir 2021 m. veiklos 

plano gairių numatymas“ 

O. Spitrys V. Plutienė Metodinės grupės nariai 

14 

12.15 val.  

TEAMS 

platforma 

Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 

„Piešinys = Matematikos uždavinys“ 
O. Spitrys V. Plutienė 5b klasės mokiniai 

14.00 val. 

TEAMS 

aplinkoje 

Kalbų, socialinio ir dorinio ugdymo mokslų bei menų mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

„2020 m. metodinės grupės veiklos plano aptarimas ir 2021 m. 

veiklos plano gairių numatymas“  

P. Talijūnienė A. Macežinskienė Metodinės grupės nariai 

15 

11.00 val.  

226 kab.  

Interaktyvi veikla 

 „Klausau, matau, uodžiu, girdžiu ir liečiu“ 
P. Talijūnienė 

A. Aleksandravičienė, 

K. Ališauskienė 

Priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytiniai, 

progimnazijos mokinių tarybos 

nariai 

14.00 val. 

Zoom aplinkoje 

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 

 „2020 m. metodinės grupės veiklos plano aptarimas ir 2021 m. 

veiklos plano gairių numatymas“ 

F. Beleškevičienė A. Bereikienė Metodinės grupės nariai 

15.00 val.  

Direktoriaus 

kab. 

Administracijos posėdis 

„Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų darna – asmenybės 

ūgčiai“ 

P. Talijūnienė 
F. Beleškevičienė, 

O. Spitrys 
Metodinė taryba 

21 

8.00 - 20.00 val. 

nuotoliniu būdu 

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2021“  

I etapas 

 

F. Beleškevičienė  

 

A. Bereikienė 
Pageidaujantys 3b klasės 

mokiniai 

8.00 - 20.00 val. 

nuotoliniu būdu 

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2021“ 

I etapas 
O. Spitrys V. Plutienė 

Pageidaujantys 5-8 klasių 

mokiniai 

10.00 - 13.00 

val.  

nuotoliniu būdu   

Didžiausia Lietuvoje nuotolinė pamoka 

 „Mokonomika“ 

 

F. Beleškevičienė  

 

A. Bereikienė 3b klasės mokiniai 

14.00 val. 

TEAMS 

aplinkoje 

Mokytojų tarybos pasitarimas 

„Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir jų įveikimo būdai“ 
P. Talijūnienė 

F. Beleškevičienė, 

O. Spitrys 
Mokytojų tarybos nariai 

26 

14.00 val.  

Teams aplinkoje 

Projektas 

„Įprasmink 100 dienų mokykloje“ 
P. Talijūnienė 

A. Bartninkienė 

K. Ališauskienė 
7 ir 8 klasių mokiniai 

18.00 val. 

 Zoom aplinkoje 

Paskaita tėvams „Kokybiškos įtraukties vystymas ir tinkamų 

pagalbos formų vaikams paieška“ 
P. Talijūnienė 

J. Brazauskienė, 

A. Benikė 

Pageidaujantys 1-8 klasių 

mokinių tėvai 

27 

14.00 val. 

TEAMS 

aplinkoje 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

 „Mokinių apklausos „Emocinė savijauta ir pagalbos 

poreikis nuotolinio mokymo (si) metu” rezultatų pristatymas“ 

O. Spitrys A. Benikė Pagalbos mokiniui specialistai 
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Ugdomosios veiklos stebėsena: 

Smurto ir patyčių prevencijos programos „Olweus“ įgyvendinimo stebėsena (Olweus klasės valandėlės). Atsakingi: direktorės pavaduotoja ugdymui 

Filomena Beleškevičienė, socialinė pedagogė Nina Vilkevičienė; 

Pamokų stebėsena įtraukiojo ugdymo aspektu pagal atskirą grafiką. Atsakinga administracija. 
_______________________ 


