
                                             

                             TVIRTINU  
           ______________________ 

   Lygumų pagrindinės mokyklos direktorė 

          Asta Gasiūnienė  
 

LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2021 METŲ VASARIO MĖNESIO  

VEIKLOS PLANAS 

2021 m. vasario 1 d. 

Lygumai 

 

Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

I. MOKYKLOS KULTŪRA  

    Etosas  

Tradicijos, ritualai, akcijos 

 

Virtuali nuotraukų – piešinių paroda 

„Kalbos dalys“. 

02 -03 mėn. 

Mokyklos 

facebook paskyra, 

mokyklos 

tinklapis 

L.Rutkevičienė 

 

D.Balčiūnienė 

L.Sklašiuvienė 

1-8 klasių mokiniai 

Akcija „16 tūkstančių žingsnių Lietuvai“. 02 -03 mėn. 

 

L.Rutkevičienė 

 

V.Arlauskienė 5-10 klasių mokiniai, mokinių 

tėveliai 

Mokyklos ryšiai  

Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos prevencinės akcijos „Būk 

saugus, mokiny“ susitikimai su mokiniais:  

„Pavojingi žmonių sveikatai ir gyvybei 

gamtiniai reiškiniai. Saugus elgesys 

artėjant pavojingam gamtiniam reiškiniui 

(kaip saugiai elgtis perkūnijos, kaitros, 

speigo, audros potvynio metu). Saugus 

elgesys prie vandens telkinių ir vandenyje. 

Kaip saugiai elgtis ant ledo ir ką tik įlūžus. 

02-03 

(Zoom platforma) 

 

L.Rutkevičienė L.Rutkevičienė 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokiniai 

„Atvejai, kada reikia skambinti skubios 

pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o 

kada nereikia. Melagingų pagalbos 

kvietimų daroma žala.“ 

02-04 

(Zoom platforma) 

 

A.Vaivodienė 

D.Rimkuvienė 

1-2 klasių mokiniai 

„Galimos gaisro kilimo priežastys. Kur 02-11 A.Vaivodienė 1-2 klasių mokiniai 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

pavojinga slėptis nuo gaisro, kodėl 

negalima bėgti per dūmus, kaip elgtis 

užsidegus drabužiams?“ 

(Zoom platforma) 

 

D.Rimkuvienė 

„Atvejai, kada reikia skambinti skubios 

pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, o 

kada nereikia. Melagingų pagalbos 

kvietimų daroma žala.“ 

02-24 

(Zoom platforma) 

 

I.Dūdėnienė 

J.Balašauskaitė 

3-4 klasių mokiniai 

„Gaisrai, kylantys dėl netvarkingų elektros 

prietaisų, krosnių, be priežiūros degančių 

žvakių. Pavojai, kuriuos kelia elektros 

prietaisai“. 

02-25 

(Zoom platforma) 

 

A.Vaivodienė 

D.Rimkuvienė 

1-2 klasių mokiniai 

„Pavojingi žmonių sveikatai ir gyvybei 

gamtiniai reiškiniai. Saugus elgesys 

artėjant pavojingam gamtiniam reiškiniui 

(kaip saugiai elgtis perkūnijos, kaitros, 

speigo, audros potvynio metu). Saugus 

elgesys prie vandens telkinių ir vandenyje. 

Kaip saugiai elgtis ant ledo ir ką tik įlūžus. 

02-10 

(Zoom platforma) 

 

S.Miežienė 6-7 klasių mokiniai 

LR specialiųjų tyrimų tarnybos specialisto 

paskaita 7-8 klasių mokiniams "Korupcijos 

samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė". 

02-11 

(Zoom platforma) 

  

L.Rutkevičienė S,Miežienė 

Antikorupcinio švietimo 

skyriaus vyriausios 

specialistės R. Škutienė 

7-8 klasių mokiniai 

Informacinė paskaita mokinių tėveliams 

(globėjams, rūpintojams) „Pavojai 

internetinėje erdvėje“. 

02-25 

(Zoom platforma) 

 

L.Rutkevičienė S.Miežienė, Veiklos 

skyriaus tyrėjai 

(bendruomenės pareigūnai) 

J. Bialaglovė ir D. Budrys. 

 

Mokyklos mokinių tėvai 

Interaktyvi paskaita „Nepilnamečių 

įdarbinimo sąlygos“. 

02-24  

(Zoom platforma) 

 S.Miežienė, valstybinės 

darbo inspekcijos 

specialistas A. Rekašius. 

7-10 klasių mokiniai 

II. UGDYMAS IR MOKYMASIS  

Metodinė – tiriamoji veikla  

     

Mokymasis bendradarbiaujant  

LL3 mokymai „Individualizuotas, 

diferencijuotas ir personalizuotas 

ugdymas“. 

II mokymų dalyje pasidalinta mūsų 

02-09 

Zoom platforma 

A.Gasiūnienė S.Miežienė 

L.Rutkevičienė 

Rajono mokytojai 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

mokyklos patirtimi.   

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokytojų 

pasidalinimas gerąja patirtimi „5 sėkmės 

istorijos“ 

02-17 

Zoom platforma 

A.Gasiūnienė Šiaulių „Santarvės“ 

gimnazijos mokytojų 

bendruomenė 

Lygumų pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

Pamokos netradicinėje aplinkoje   

     

Integruotos pamokos  

     

Atviros pamokos  

     

Ugdomasis konsultavimas  

     

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Pažintis su „Pardavėjo profesija“. 

Bendradarbiavimas su tėveliais. 

02-09 

Modulinis 

darželis 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

Mama V.Kanapickaitė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo 

švietimo įstaigų vaikų kūrybinių dabų 

paroda „Atskrido paukštelis į mano 

kiemelį“. 

02-05 

Mokykla  

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

virtualus kūrybinis projektas – paroda 

„Spalvingiausi paukščiai“.  

02-25 mėn. 

Mokykla  

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Virtuali respublikinė ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogų fotografų paroda 

„Mažieji mokslininkai“. 

02-24 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai ir jų 

tėveliai 

Respublikinis metodinių darbų projektas „ 

Miklūs piršteliai- graži kalbelė“. 

02-20 

Namai 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai ir 

tėveliai.  

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, 

pedagogų, tėvų virtualus kūrybinis 

ekologinis projektas „Kaziuko kepurė“. 

02-20 

Mokykla  

L.Rutkevičienė R.Mateliūnienė 2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualus 

meninės raiškos projektas „Sniego senį 

pastatysiu“. 

02-19 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ir šeimų virtualus kūrybinis 

projektas „Piešiam rankom ir pieštukams“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R. Mateliūnienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Papuoškime 

Ąžuolus laisvės paukščiais“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, 

mokytojų, tėvų virtuali kūrybinių darbų 

paroda „Vandens eksperimentų pasaulis 

vaiko akimis“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo 

vaikų, tėvų ir pedagogų projektas „Mano 

kraštas – kur aš žaidžiu, svajoju, gyvenu“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių 

darbų paroda – konkursas „Lietuvos 

atspindžiai mano lange“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų, nuotraukų paroda „Ir 

subėgo besmegeniai“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų projektas „Užgavėnių kaukių 

šėlsmas“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda „Žiedelis 

Lietuvai“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Virtuali respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų fotografijų 

paroda „Pasaulis vaiko akimis. Žiema 

2021“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų – fotografijų paroda „Tau, 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

gimtine, mažų rankelių gražūs darbeliai“. 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, 

mokytojų, tėvelių kūrybinių darbų ir 

priemonių paroda „Plastikinių šiaudelių 

iššūkis“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Atskrido paukštelis į mano 

kiemelį“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė V.Juknienė 

R.Mateliūnienė 

2-3 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Akcija „Padėkime paukšteliams“. 02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Užgavėnių rytmetis „Saulė rieda dangumi, 

blynus tepa medumi“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Užgavėnių kaukių paroda „Išvarysim 

žiemą“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Dalyvavimas socialinėje gerumo akcijoje 

„Jūs ne vieni“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Dalyvavimas respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Mažoj širdelėj visa Lietuva“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

virtuali kūrybinių darbų paroda „Vandens 

eksperimentų pasaulis vaiko akimis“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

Dalyvavimas respublikinėje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrinių 

fotografijų paroda „Ledo paveikslai“. 

02 mėn. 

Mokykla 

L.Rutkevičienė R.Misiūnaitė 

E.Daknienė 

4-5 metų ikimokyklinio 

ugdymo grupės vaikai 

     

     

III. PASIEKIMAI  

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

     

Projektai (mokyklos, rajono, šalies, tarptautiniai)  

Respublikinis projektas „Lyderių laikas 

3“. 

02 mėn.  

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė   



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

Respublikinis projektas „Visos dienos 

mokykla“. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

D.Rimkuvienė 

E.Daknienė 

1-4 klasių mokiniai 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ . 

2014-2020 metų ES fondų investicijų 

veiksmų programa. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

  

„Integralus gamtamokslis ugdymas 5-7 

klasėse“. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

R.Jasenskytė 5-7 klasių mokiniai 

Erasmus+K229 projektas "Žaiskime 

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

Bulgarija, Čekija, Ispanija. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

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? "). 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė 

L.Rutkevičienė 

K.Vaičiulienė 1-10 klasių mokiniai 

Technologijų darbų projektas „Trys 

Lietuvos spalvos“. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

L.Rutkevičienė V.Arlauskienė 5-9 kl. mokiniai 

IV.  PAGALBA MOKINIUI  

Pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba, specialiojo pedagoginė  

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

L.Rutkevičienė Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagalbos mokiniui specialistai, 

komisijos nariai 

Socialinės pedagogės pagalba kontaktiniu 

ir/ar nuotoliniu būdu besimokantiems 

mokiniams. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

L.Rutkevičienė S.Miežienė 5-10 klasių mokiniai 

Mokinių ugdymas karjerai  

     

V. MOKYKLOS STRATEGINIS VALDYMAS  

Planavimas  

Konsultacijos tėvams. Pagal klasių 

vadovų grafikus 

Nuotoliniu būdu 

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

Veiklos plano rengimo darbo grupės 

susirinkimas. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė S.Miežienė Grupės nariai 

Strateginio plano rengimo darbo grupės 

susirinkimas. 

02 mėn. 

Nuotoliniu būdu 

A.Gasiūnienė V.Kirnienė Grupės nariai 

Mokytojų tarybos posėdis. 02-18 A.Gasiūnienė L.Rutkevičienė Mokyklos mokytojai 



Veikla Data, laikas, 

vieta 

Atsakingas 

vadovas 

Vykdytojai Dalyviai 

Nuotoliniu būdu S.Miežienė 

I.Beniušienė 

V.Kirnienė 

Savivalda  

     

Kvalifikacijos tobulinimas  

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal PŠC planą, kt. 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

02 mėn. L.Rutkevičienė  Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

VI. VISUOMENINĖ SVEIKATA  

Asmens higiena  

 

 

    

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Lina Rutkevičienė 


