
VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 m. m.  

2021 m. BIRŽELIS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyviai Data ir laikas Vieta 

 I. Renginiai ir atviros pamokos     

1. Dalyvavimas Jonavos „Neries“ pagrindinės 

mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus tradicinio 

renginio akcijos „Mano prasmingos dienos 2021“, 

skirto tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. 

E. Darulienė, 

Ž. Žymantienė 

 

 

1c kl. mokiniai 1 d.  Jonavos „Neries“ 

mokyklos 

internetinė 

svetainė, socialinio 

specialiojo ugdymo 

skyriaus socialinio 

tinklo „Facebook“ 

paskyra „Mes 

vaikai, mes 

pasaulis“, YouTube 

2. Gyvenimiškų veiklų ciklo „Mokykla gyvenimui“ 

projektinė veikla „Valgau skaniai ir sveikai - 

sportuoju linksmai“. 

R. Venckutė 

 

1-10 kl. mokiniai, 

mokytojai, padėjėjai  

 1-10 d. KPDUC 

3. Statistinis tyrimas ,,Mūsų gyvūnai”. R. Bundzienė, 

J. Strebeikienė 

1-10 kl. mokiniai, 

mokytojai, tėvai, 

 kl. vadovai, 

auklėtojai, padėjėjai. 

1-19 d. KPDUC 

4. Integruota  pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos 

pamoka „Kodėl gyvūnai maitinasi skirtingai?“ 

Lietuvos zoologijos sode.  

L. Buliuolienė 2a kl. mokiniai 2 d. 

8.30-10.30 val.  

 

Lietuvos  

zoologijos sodas 

5. Dalyvavimas virtualioje keramikos edukacijoje 

„Paukštelis lizdelyje“.  

 

   A. Rugienienė     1a, 4a, 4b, 6b kl.                                                                                                     

mokiniai,  

klasių mokytojai, 

mokytojų padėjėjos 

2 d.  

9.00 val. 

Trakų krašto 

tradicinių amatų 

centras  

(per Zoom) 

6. Integruota pamokinė anglų kalbos ir popamokinė 

prailgintos grupės veikla, skirta Tėvo dienai 

paminėti „Laiškas Tėčiui“. 

G. Razumaitė, 

G. Dantienė 

5a kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

2 d.  

12.00 val. 

5a klasė 

7. Dalyvavimas Kauno miesto specialiojo ugdymo 

įstaigų mokinių kūrybinių ir meninių veiklų, 

virtualiame renginyje „O mes vaikai, o mes 

D. Jagelavičiūtė 

 

Muzikos studija 

,,Ad libitum” 

1a, 4b kl. mokiniai, 

klasių mokytojai 

2 d.  

13.00 val. 

Zoom platforma 



pasaulis“, skirtame tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

8. Kaniterapijos užsiėmimas – M. K. 

Čiurlionio LIONS klubo dovana Centro 

mokiniams. 

A. Šniokienė 1-10 kl. mokiniai 2 d.  

14.30 val. 

Centro 

kiemas 

9. Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir fizinio 

ugdymo pamoka „Pažinkime gyvūnus iš arti“ 

Lietuvos zoologijos sode. 

E. Darulienė 1c kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

4 d. 

4-5 pamoka 

Lietuvos  

zoologijos sodas 

10. Tęstinio edukacinio projekto „Pojūčių takas“ 

STEAM veiklos „Vasaros atradimai“. 

T. Malvicė, 

A. Lukšienė, 

   LSMU sveikatos        

psichologijos 

 studentės      

Ikimokyklinių, 

priešmokyklinių 

grupių vaikai, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

 6-30 d. Bajorų g. 12 

11. Integruota pažintinės veiklos ir pilietiškumo 

pamoka „Panemunės pilis“. 

T. Krasauskienė 

 

6b kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

8 d. 

9.30-11.30 val. 

3-4 pamoka 

Jurbarko raj. 

Panemunės pilis. 

12. Gyvenimiškų veiklų ciklo „Mokykla gyvenimui“ 

tęstinio projekto „Šiltnamis“ įgyvendinimas. 

Atvira integruota technologijų ir popamokines 

veiklos pamoka „Pirmas derlius“. 

K. Mikalajūnaitė,            

J. Strebeikienė,           

V. Raščius 

6a, 7a, 9b kl. mokiniai 9 d. 

15.30 val. 

 

 

   Centro kiemas 

13. Pamoka-išvyka į Kauno marių regioninį parką. 

 

S. Jankevičienė 

 

7b kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėja 

9 d. 

10.00 val. 

Kauno marių 

regioninis parkas 

14. Integruota  diena Kalniečių parke „Ar aš stiprus?“ L. Buliuolienė 

 

2a kl. mokiniai,  

mokytojo padėjėjas 

9 d. 

8.30-10.30 val. 

Kauno Kalniečių 

parkas  

15. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinė išvyka  

„Sveika mokykla“ į Centro mokyklą.  

I. Garšvienė Priešmokyklinės 

grupės mokiniai 

 9 d.   

10.00 val.                                                                                                   

Centro mokykla 

 

16. Pažintinė integruota pasaulio pažinimo, lietuvių k. 

ir dailės pamoka „Gyvūnų pasaulyje“ Lietuvos 

zoologijos sode. 

L. Kolpakova, 

A. Murzienė 

1b, 1a kl. mokiniai, 

mokytojų padėjėjos 

9 d. 

10.00-12.00  val. 

Lietuvos  

zoologijos sodas 

17. Projekto „Istorinės asmenybės ir gyvenimo vieta 

Lietuvoje“ pažintinės kultūrinės veiklos pamoka 

„Plungės dvaro parko grožis ir praeities 

dvelksmas“. 

V. Alijauskienė, 

A. Gurevičienė 

8a, 9c kl. mokiniai  9 d. 

9.50 10.35 val. 

3 pamoka 

Online transliacija 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zad

yQMS-2NE&t=31s 

18. Tarpmokyklinio projekto „Keliauk, pažink, atrask, 

pasidalink“ vykdymas. Projekto pabaiga. 

Integruota pažintinės, meninės veiklos pamoka 

„Rojaus sodai“. 

D. Kauklienė 

 

4b kl. mokiniai, 

mokytojos padėjėja 

10 d.  

9.30-11.30 val. 

Raudondvario 

dvaro rūmai 



19. Integruota pamokinė ir popamokinė veikla 

„Pažinkime gyvūnus iš arti“ Lietuvos zoologijos 

sode  

 

J. Prasauskienė, 

S.Venzbergienė 

2b kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

10 d. 

12.00-14.00 val. 

Lietuvos  

Zoologijos sodas 

20. Pažintinė integruota  istorijos  ir pilietiškumo, 

technologijų pamoka „Jūra ir pasaulis“ Klaipėdos 

delfinariume. 

J. Strebeikienė, 

K. Mikalajūnaitė 

 

6a, 9b kl. mokiniai, 

mokytojos padėjėja 

10 d.  

 

Lietuvos jūrų 

muziejus, Klaipėda 

21. Integruota pažintinės, meninės veiklos pamoka 

„Labas vasara“ Ąžuolyno parke. 

 

J. Prasauskienė, 

J. Brazdeikienė 

2b, 4c kl. mokiniai 11 d. 

8.30-10.30 val.  

Kauno Ąžuolyno 

parkas 

22. Pažintinė integruota pasaulio pažinimo, lietuvių k. 

ir dailės pamoka „Gyvūnų įvairovė žemynuose“ 

Kauno zoologijos muziejuje. 

V. Barkauskienė 

 

4a kl. mokiniai 11 d. 

9.30-12.00 val. 

Kauno zoologijos 

sodas 

23. Integruota pasaulio pažinimo, lietuvių k. ir dailės 

pamoka „Gyvūnų pasaulyje“. 

E. Jurgaitienė 

 

5c kl. mokiniai,  

mokytojos padėjėja 

11 d. 

9.20-10.40 val. 

 

Kauno Zoologijos 

sodas 

24. Integruota fizinė-sensomotorinė-pažintinė veikla. 

„Aš žaidimų kambaryje“. 

R. Venckutė, 

L. Kolpakova 

1b, 3b kl. mokiniai, 

mokytojai, padėjėjai 

15 d.  

9.00-11.00 val. 

Žaidimų kambarys 

„Basa blusa“ 

 

25. Edukacija Lietuvos jūrų muziejuje. L. Andriuškevičienė 4b, 4c, 10 kl. mokiniai 15 d.  Lietuvos jūrų 

muziejus, Klaipėda 

26. Integruota pažintinė, socialinė, karjeros ugdymui 

veikla „Vaikų dantų gydytoja“. 

V. Alijauskienė 

A. Gurevičienė 

8a, 9c kl. mokiniai 16 d. 

9.50-10.35 val. 

3 pamoka 

Online transliacija 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fwt

eR_q-V0k 

27. Pažintinė kultūrinė veikla Lietuvos liaudies buities 

muziejuje. 

Dalyvavimas edukacijoje „Sekminės, piemenų 

rūpesčiai ir linksmybės“. 

S. Jankevičienė, 

V. Barkauskienė 

 

7b kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėja. 

4a kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėja 

16 d.  

10.00 val. 

 

Lietuvos liaudies 

buities muziejus 

 

28. Pažintinė integruota istorijos ir anglų kalbos 

pamoka „Kunigaikščių medžioklės Birštono dvaro 

takais“. 

J. Strebeikiene, 

G. Dantienė 

 

5a ir 6a kl.  

mokiniai, 

mokytojų padėjėjos 

17 d. 

 8.00-14.30 val. 

Birštonas 

29. Pažintinė integruota istorijos ir pilietiškumo 

pamoka „Kernavė - lietuviškoji Pompėja“. 

J. Strebeikienė 

 

6a kl. mokiniai, 

mokytojos padėjėja 

22 d.  

8.00-15.00 val. 

Kernavė 

30. Tęstinio meninio edukacinio projekto 

„Kalendorinis švenčių ratas“ Joninių atvira veikla-

koncertas „Kupole rože“. 

R. Šukienė Ikimokyklinių, 

priešmokyklinės 

grupių vaikai, 

22-23 d. 

10.30 val. 

Bajorų g. 12 



ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

31. Integruota pažintinė  edukacinė veikla „Piešiu 

Pasaulio gyvūnus“ Lietuvos Zoologijos sode.  

L. Pužaitė 

Ž. Černiauskienė 

 

5b kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

23 d.  

10.00-12.35 val. 

Lietuvos  

Zoologijos sodas 

32. STEAM edukacinė veikla „Ate, darželi“. 

 

I. Garšvienė Priešmokyklinės 

grupės ugdytiniai,  

29 d. 

9.00-13.00 val.   

Bajorų g. 12 

33. Pažintinė veikla Lietuvos zoologijos sode. R. Bundzienė,  

J. Strebeikienė 

1-10 kl. mokiniai, 

mokytojai,  

kl. vadovai, auklėtojai, 

padėjėjai. 

Visą mėnesį Lietuvos zoologijos 

sodas 

34. Dalyvavimas  akcijoje „Mano prasmingos dienos-

2021“, skirto tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. 

E. Jurgaitienė 

 

5c kl. mokiniai, 

mokytojo padėjėjas 

Visą mėnesį Jonavos „Neries“ 

pagrindinės 

mokyklos 

specialiojo ugdymo 

skyrius 

 II. Seminarai, posėdžiai, pasitarimai     

1. Sudėtingų atvejų aptarimo ir emocinio palaikymo 

grupė centro darbuotojams. 

T. Malvicė Centro pedagogai, 

pagalbos specialistai, 

mokytojų padėjėjai 

2 d.  

14.00 val. 

Taikos per. 6a, 

menų kabinetas 

2. Bendras VGK ir MT posėdis  

1. Dėl 2021-2022 m. m. švietimo pagalbos 

kompleksiškumo įvertinimas. 

2. „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, 

socialinių įgūdžių ugdymo programos“ aptarimas.  

L. Andriuškevičienė, 

A. Ališauskienė 

 

 

VGK, MT nariai, 

V. Alijauskienė, 

L. Kolpakova, 

A. Lapėnienė 

8 d. 

13.30 val. 

Poilsio kambarys 

(Zoom) 

3. Pradinių klasių metodinės grupės posėdis. 

Mokytojos E. Darulienės gerosios patirties sklaida 

- metodinių (mokymo) priemonių vaikams 

turintiems ASS pristatymas. 

L. Kolpakova Pradinių klasių 

metodinės grupės 

nariai 

8 d. 

12.30 val. 

220 kabinetas 

Microsoft Teams 

Meeting 

4. Būsimų pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas su 

mokytojais. 

R. Juknevičienė Tėvai, mokytojai, 

administracija 

9 d.  

15.00 val. 

Salė  

5. Asmenų priėmimo į Kauno Prano Daunio ugdymo 

centro priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo 

ugdymo klases komisijos posėdis. 

L. Andriuškevičienė Priėmimo komisijos 

nariai 

9 d.  

13.30 val. 

Menų kabinetas 

6. Pagrindinio ugdymo programos metodinės grupės 

posėdis. 

 

D. Jagelavičiūtė Pagrindinio ugdymo 

programos metodinės 

grupės nariai 

10 d.  

13.45 val. 

Microsoft Teams 

Meeting 



7. Mokinių, ugdomų pagal individualizuotas 

programas, II-ojo pusmečio ir metinio pažangos ir 

pasiekimų aptarimas (su tėvais).  

 

L. Andriuškevičienė Klasių mokytojai, 

mokytojai 

dalykininkai, 

auklėtojai, mokytojų 

padėjėjai, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistai, tėvai 

Pagal sudarytą 

tvarkaraštį nuo  

10 d.  

Poilsio kambarys  

8. Pedagogų tarybos posėdis.  

1. Pradinio ugdymo programų baigimo pasiekimų 

ir pažangos vertinimas, kėlimas į aukštesnę klasę.  

Pradinio ugdymo programos baigimo aprašai.  

 

R. Juknevičienė 

L. Andriuškevičienė 

Pedagogų taryba 16 d. 

13.30 val. 

 

Salė arba 

Microsoft Teams 

Meeting  

9. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinio 

ugdymo metodinės grupės posėdis. 

STEAM veiklų „Vasaros atradimai“ 

organizavimas. 

 

J. Vaitkevičienė Metodinės grupės 

nariai 

16 d. 

12.30 val. 

Bajorų g. 12 

 

 

10. „Globalaus skaitymo metodo taikymas 

kuriant mokymo/si procesą ASS 

vaikams“ projekto partnerių susirinkimas. 

A. Šniokienė  Darbo grupės nariai ir 

projekto partnerių 

atstovai 

17 d. 

9.00 val. 

Microsoft Teams 

Meeting 

11. Pedagogų tarybos posėdis.  

1. 5-9 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.  

2. Pagrindinio ugdymo programos baigimas, 

pagrindinio ugdymo programos išsilavinimo ir 

pasiekimų pažymėjimų išdavimas. 

4. 2021-2022 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimas. 

L. Andriuškevičienė 

 

Pedagogų taryba 25 d. 

12.45 val.  

Salė arba 

Microsoft Teams 

Meeting 

12. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės 

posėdis. 

L. Andriuškevičienė Centro veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupės nariai 

29 d. 

10.00 val. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

kabinetas/ (online) 

 III. Ugdomosios veiklos stebėsena     

1. 1. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto 

veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimo 

anketos, dokumentacijos (e-dienynų, mokinių 

bylų) tvarkymas. 

 2. II pusmečio ugdymosi pasiekimų analizė 

(švietimo pagalbos planai). 

Kuruojantys vadovai, 

VGK pirmininkas, 

MT pirmininkas 

Mokytojai, auklėtojai, 

klasių vadovai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

 

  



3. Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų 

ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašų; klasių 

vadovų veiklos; neformaliojo švietimo veiklos; 

Centro švietimo pagalbos specialistų ataskaitų 

rengimas.   

2. Popamokinės veiklos pailgintos dienos 

grupių auklėtojų veiklos stebėsena. 

A. Šniokienė Popamokinės veiklos 

pailgintos dienos 

grupių auklėtojai 

Visą mėnesį 

 

 

3.  Neformaliojo švietimo būrelių veiklos 

stebėsena. 

A. Šniokienė NŠB vadovai Visą mėnesį 

 

 

 IV. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir 

atestacija 

    

1. Dalyvavimas Kauno m. Švietimo ir ugdymo 

skyriaus, KPKC ir kitų kvalifikacijos tobulinimo 

institucijų renginiuose. 

L. Andriuškevičienė 

 

Užsiregistravę 

pedagogai  

  

                                                                                                               

  Parengė                       direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lolita Andriuškevičienė    


