
   

 

   

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-116 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

2021 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Data, vieta Renginio pavadinimas Atsakingi Dalyviai 

Pasitarimai, posėdžiai, organizacinė veikla 

1.  1–21 d. Pranešimas „1–8 klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių II 

pusmečio mokymosi sėkmės 

ir nesėkmės“. 

J. Griciuvienė, 

A. Dikidži 

1–8 klasių mokiniai, 

klasių vadovai 

2.  Iki 17 d. Mokytojų skatinimo tvarkos 

aprašo rengimas 

L. Adomaitienė,  

R. Naruševičienė 

Darbo grupė 

3.  3, 10 d. Pradinio ugdymo mokytojų 

pasitarimai „Savaitės 

džiaugsmai, susitarimai, 

lūkesčiai“. 

R. Lukoševičienė 1–4 klasių mokiniai 

4.  7 ir 18 d.   Progimnazija–valstybinių 

brandos egzaminų centras:   

lietuvių kalbos ir literatūros 

bei matematikos valstybinių 

brandos egzaminų 

vykdymas.  

L. Adomaitienė,  

R. Naruševičienė,  

D. Plungienė,  

vykdytojai  

– 

5.  9 d. Mokinių priėmimo mokytis 

komisijos posėdis. 

R. Naruševičienė Komisijos nariai 

6.  10 d. Bendruomenės pasitarimas 

„Savaitės džiaugsmai, 

susitarimai, lūkesčiai“. 

L. Adomaitienė 5–8 klasių 

mokytojai 

7.   

 

14 d. 

21 d. 

Klasių ataskaitų rengimas ir 

pateikimas: 

1–4 klasių; 

5–8 klasių. 

Klasių vadovai 

 

R. Lukoševičienė, 

R. Naruševičienė 

Klasių vadovai 

8.  15 d.  Pradinio ugdymo mokytojų 

posėdis dėl progimnazijos 1-

4 klasių mokinių mokymosi 

sėkmingumo per 2020–2021 

m. m., jų pasiekimų, kėlimo 

į aukštesnę  klasę, 

papildomų darbų skyrimo, 

palikimo kartoti programos, 

pradinio ugdymo programos 

baigimo ir pradinio 

išsilavinimo bei pradinio 

ugdymo pasiekimų 

pažymėjimų išdavimo. 

L. Adomaitienė 

R. Lukoševičienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

9.  16 d.  

14.00 val. 

5–8 klasių vadovų 

pasitarimas. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė 

5–8 klasių vadovai 



   

 

   

 

MS Teams 

aplinka 

10.  21 d.  

14.00 val.  

MS Teams 

aplinka 

Klasių vadovų grupės 

pasitarimas VIP sistemos 

įgyvendinimo klausimais. 

D. Plungienė 5–8 klasių vadovai 

11.  21 d.  

14.00 val. 

MS Teams 

aplinka 

VGK posėdis. R. Lukoševičienė 

 

VGK nariai 

12.  21 d.  

13.00 val. 

MS Teams 

aplinka 

Mokytojų tarybos posėdis 

dėl mokinių 202–2021 m. m. 

mokymosi sėkmingumo, 

kėlimo į aukštesnę klasę, 

pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies programos 

baigimo, progimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos, 8-ų klasių 

eNMPP rezultatų, 

progimnazijos 2021–2022 ir 

2022–2023 m. m. ugdymo 

plano. 

L. Adomaitienė,  

R. Naruševičienė 

Bendruomenė 

Ugdymo proceso priežiūra ir stebėsena 

13.  1–10 d. Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašų 

rengimas. 

R. Lukoševičienė 4-ų klasių mokytojai 

14.  1–18 d. Pagalbos mokiniams, 

nuotoliniu būdu 

besimokantiems 

progimnazijoje, 

organizavimas. 

R. Lukoševičienė Bendruomenė 

15.  Iki 18 d. Mokinių, dalyvavusių 

olimpiadose, konkursuose ir 

kituose  renginiuose 

rezultatų analizė. 

D. Plungienė Bendruomenė 

16.   

 

 

 

7–8 d. 

9–11 d. 

14–18 d. 

 

14 d.  

14.00 val. 

Mokytojų savianalizės ir 

veiklos tobulinimo anketų 

analizė. Pokalbiai su 

mokytojais:  

lietuvių kalbos ir literatūros; 

užsienio kalbų; 

matematikos, gamtos 

mokslų, informacinių 

technologijų; 

fizinio ugdymo. 

R. Naruševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

L. Adomaitienė 

Mokytojai 

17.  8–11 d. 

14–17 d. 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketų analizė. 

Pokalbiai su mokytojais: 

šokio, tikybos, etikos, 

muzikos, technologijų, 

D. Plungienė Mokytojai 



   

 

   

 

dailės, geografijos, istorijos, 

žmogaus saugos. 

18.  10–16 d. 

14–22 d. 

 

 

Savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketų analizė. 

Pokalbiai su mokytojais: 

pradinio ugdymo,  

specialiųjų pedagogų, 

socialinių pedagogų, 

logopedo, psichologo,  

mokinio padėjėjų, pailgintos 

dienos grupės auklėtojų. 

R. Lukoševičienė Bendruomenė 

Prevencinė veikla ir ugdymas karjerai 

19.  1 d. 8.00 val. 

MS. Teams 

aplinka 

Paskaita-praktikumas „Kaip 

nesveiką maistą pagaminti 

sveikai“. Lektoriai: sveikatos 

ugdymo specialistas A. 

Šabajevas, biomedicinos 

mokslų daktarė G. 

Šabajevienė. 

D. Plungienė, 

ugdymo karjerai 

darbo grupė 

7-ų klasių mokiniai 

20.  1 d.  Popietė ,,Laiminga 

vaikystė“, skirta Tarptautinei 

vaikų  gynimo dienai 

paminėti. 

R. Lukoševičienė, 

V. Jakuitienė 

 

1–4 klasių vadovai, 

mokiniai 

Metodinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas 

21.  2 d.  Mokytojų metodinės tarybos 

posėdis dėl mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo dalykų pamokose, 

teminių planų formos 

koregavimo ir kt. 

R. Naruševičienė, 

R. Misiūnienė 

Metodinė taryba 

22.  9 d.  Mokytojų metodinių grupių 

pasitarimai. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės gupės 

Konkursai ir olimpiados, projektinė veikla 

23.  17–23 d Vaikų vasaros poilsio ir 

užimtumo programos ,,Auk, 

pažink ir veik“ 

organizavimas. 

Vaida Jakuitienė 3–4 klasių mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

24.  17–23 Vaikų vasaros poilsio 

užimtumo programos 

,,Vasaros atostogų mozaika“ 

iš nemokamo maitinimo lėšų 

organizavimas. 

Rasa Supronienė 

Vaida Jakuitienė 

1–3 klasių mokiniai, 

klasių vadovai 

Tėvų švietimas, informavimas 

25.  Iki 23 d. Mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas dėl 

mokinių mokymosi 

sėkmingumo  

2020–2021 m. m. 

Klasių vadovai Bendruomenė 

Renginiai, parodos, kita veikla 

26.  1 d. (pagal 

pateiktą 

grafiką) 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė ugdymo diena: 

Vaiko saugos diena. 

R. Naruševičienė 5–8 klasių mokiniai, 

mokytojai, klasių 

vadovai 



   

 

   

 

27.  1–6 d.  

Biblioteka 

Literatūrinė paroda 

„Vytautas Mačernis–

jauniausias lietuvių 

literatūros klasikas“, skirta 

Vytauto Mačernio metus 

paminėti. 

Z. Kalinienė, 

L. Šatienė 

 

28.  2 d. Tėvo dienai paminėti: 

pradinio ugdymo mokinių 

darbelių paroda, virtualus 

bendruomenės sveikinimas 

tėveliams. 

R. Lukoševičienė, 

J. Verseckaitė, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Bendruomenė 

29.  6–10 d. 

E. dienynas 

Virtualus pranešimas 

„Dokumentuose slypinti 

istorija“, skirtas Archyvų 

metams paminėti. 

Z. Kalinienė, 

L. Šatienė 

7–8 klasių mokiniai 

30.  14 d.  Gedulo ir vilties diena. 

Pilietinė iniciatyva 

,,Gyvybės medis“. 

R. Lukoševičienė 

 

Bendruomenė 

31.  16 d. 4-ų klasių mokinių Pradinio 

išsilavinimo bei pasiekimų 

pažymėjimų išdavimo šventė 

vidiniame kiemelyje: 

4 a klasė–9.00 val. 

4 b klasė–10.00 val.  

4 c klasė–11.0 val. 

4 d klasė–12.00 val. 

4 e klasė –13.00 val. 

L. Adomaitienė, 

R. Lukoševičienė 

4-ų klasių mokiniai,  

mokytojai 

 

32.  22 d.  Kino ir teatro diena. Klasių vadovai 5–8 klasių mokiniai 

33.  23 d.  Baltosios staltiesės diena.  

8-ų klasių mokinių 

Išleistuvių iškilmės 

progimnazijos vidiniame 

kiemelyje. 

Klasių vadovai 5–8 klasių mokiniai 

34.  1–23 d. Vadovėlių 2021–2022 m. m. 

užsakymas. 

L. Šatienė Bendruomenė 

Olimpinio ir sveikatos ugdymo veikla 

35.  4 d. 9.00 val.  

Progimnazijos 

stadionas  

Mažosios olimpinės 

žaidynės.  

E. Kuprijanovienė,  

J. Gvergždienė,  

R. Karnatka,  

T. Lukoševičius,  

pradinio ugdymo 

mokytojai  

1–4 klasių mokiniai  

 

    


