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   Lygumų pagrindinės mokyklos direktorė 

          Asta Gasiūnienė  
 

LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO  

VEIKLOS PLANAS 

2020 m. lapkričio 1 d. 

Lygumai 

Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

I. MOKYKLOS KULTŪRA  

    Etosas  

Tradicijos, ritualai, akcijos 

 

 

„Tolerancijos dienos minėjimas“. 

11-16 

Mokykla 

L.Rutkevičienė 

 

S.Miežienė 

Klasių vadovai 

1-10 klasių mokiniai 

 

 

    

Mokyklos ryšiai  

  

 

   

II. UGDYMAS IR MOKYMASIS  

Metodinė – tiriamoji veikla  

1,5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimas (anketavimas) „Pirmos, 

penktos klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacija.“  

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

Kasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

1,5 klasių bei  naujai atvykę 

mokiniai į mokyklą, šių 

mokinių tėvai. 

     

Mokymasis bendradarbiaujant  

Mokinių kontrolė, kurie mokydamiesi 

nuotoliniu būdu neatlieka paskirtų 

užduočių.  Bendradarbiavimas su mokinio 

šeima. 

11 mėn. L.Rutkevičienė S.Miežienė 5-10 klasių mokiniai 

 

Pamokos netradicinėje aplinkoje   

Patyriminė veikla mokyklos laboratorijoje 

Pasaulio pažinimo pamoka „Kaip keliauja 

vanduo?“ 

11- 24 

Mokyklos 

laboratorija 

L.Rutkevičienė J.Balašauskaitė 3 klasės mokiniai 

  

 

   



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

Integruotos pamokos  

     

Atviros pamokos  

     

Ugdomasis konsultavimas  

     

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus projektas 

„Kulinarinės dirbtuvės“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų nuotraukų paroda „Svajonių 

gaudyklė 2020“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė E.Kaminskienė PUG 

Respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

paroda „Mano svajonių darželis“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinės ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinis, meninis projektas 

„Skirtukas knygai“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis kūrybinis projektas „Iš 

sodelio į darželį“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, 

senelių ir pedagogų kūrybinių darbų 

fotografijos paroda „Draugystės pyragas“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų 

virtualios fotografijos paroda „Grybų 

fiesta“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio virtualios fotografijos 

paroda „Šviečiantys moliūgai“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

nuotraukų paroda „Gamtos dailininkas – 

Ruduo“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinio ikimokyklinio ir 11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 2-3 metų ikimokyklinio 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

piešinių, darbelių, nuotraukų paroda „Mano 

stebuklingas skėtis“. 

R. Mateliūnienė ugdymo grupės vaikai 

Darbeliai tolerancijos dienai paminėti. 11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Vandens savaitė (veikla grupės patalpose). 11 mėn. L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Šventinis rytmetys skirtas pyragų dienai 

,,Ei , susėskime ratu, paragaukim kaip 

skanu". 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Dalyvavimas respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų fotografijos parodoje 

,,Kuriame rudenį"; 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Dalyvavimas respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

,,Atvirukas draugui"; 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Akcija skirta tolerancijos dienai. 

Dalyvavimas fotografijų parodoje ,,Visi 

mes skirtingi - visi mes vienodi"; 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Dalyvavimas respublikiniame 

kūrybiniame projekte  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ,,Labas 

tau sakau". Netradicinis sveikinimosi 

dienos paminėjimas; 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Draugo dienos paminėjimas kartu su 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais 

,,Aš noriu būti tavo draugas". Kūrybinių 

darbelių paroda“. 

11 mėn. L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

E.Kaminskienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai 

III. PASIEKIMAI  

IV. Olimpiados. Konkursai. Egzaminai. Parodos. Konferencijos. Varžybos. Šventės  

Tarptautinis edukacinis konkursas 

,,Olympis".  

11 mėn. L.Rutkevičienė L.Sklašiuvienė 5-10 klasių mokiniai (13) 

Projektai (mokyklos, rajono, šalies, tarptautiniai)  

Respublikinis projektas „Lyderių laikas 

3“. 

11 mėn.  

Mokykla 

A.Gasiūnienė   

Respublikinis projektas „Visos dienos 11 mėn. A.Gasiūnienė D.Rimkuvienė 1-4 klasių mokiniai 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

mokykla“. Mokykla L.Rutkevičienė E.Daknienė 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ . 

2014-2020 metų ES fondų investicijų 

veiksmų programa. 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

  

„Integralus gamtamokslis ugdymas 5-7 

klasėse“. 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

R.Jasenskytė 5-7 klasių mokiniai 

Erasmus+K229 projektas "Žaiskime 

drauge" ('Let's play together') Lietuva, 

Bulgarija, Čekija, Ispanija. 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

K.Vaičiulienė 

A.Vaivodienė 

D.Rimkuvienė 

J.Balašauskaitė 

I.Dūdėnienė 

1-10 klasių mokiniai 

Erasmus+K229 projekto "Kokiame 

pasaulyje mes norime gyventi?" ('In 

welcher Welt wollen wir leben? "). 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

K.Vaičiulienė 1-10 klasių mokiniai 

Projekto „Kelyje link svajonių 

profesijos“ vykdymas. 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė S.Miežienė 

L.Rutkevičienė 

5-10 klasių mokiniai 

Projektas „Mūsų mažieji draugai“, skirtas 

pasaulinei gyvūnų globos dienai. 

11 mėn. A. Gasiūnienė E.Kaminskienė 

A.Vaivodienė 

D.Rimkuvienė 

J.Balašauskaitė 

I.Dūdėnienė 

PUG, 1-4 klasių mokiniai 

IV.  PAGALBA MOKINIUI  

Pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba, specialiojo pedagoginė  

Vaiko gerovės komisijos posėdis. 11 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagalbos mokiniui specialistai, 

komisijos nariai 

Namų darbų ruošos klubas.  11 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė S.Miežienė 5-10 klasių mokiniai 

Mokinių ugdymas karjerai  

„Asmenybės pažinimo testai“, jų 

sprendimas. 

11 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė S.Miežienė 

 

5-10 klasių mokiniai 

V. MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS  

Planavimas  

Konsultacijos tėvams. Pagal klasių 

vadovų grafikus 

Mokykla 

 

L.Rutkevičienė Klasių vadovai 1-10 kl. mokinių tėvai  



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

Metodinių grupių veikla. 11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Strateginio plano rengimo darbo grupės 

susirinkimas. 

11 mėn. 

Mokykla 

A.Gasiūnienė V.Kirnienė Grupės nariai 

Savivalda  

     

Kvalifikacijos tobulinimas  

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal PŠC planą. 

11 mėn. L.Rutkevičienė  Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

VI. VISUOMENINĖ SVEIKATA  

Asmens higiena  

Užsiėmimas „Asmens higiena“. 11-09 

11-16 

Mokykla 

A.Gasiūnienė D.Gaubienė 3 klasės mokiniai, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Lina Rutkevičienė 


