
 
KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA

2021  METŲ BALANDŽIO  MĖNESIO
VEIKLOS PLANAS

Data TEMA Vieta ATSAKINGI

14 – 31 d.

6 – 9 d.

29 d.

ORGANIZACINĖ VEIKLA

2021 – 2022 m. m. ugdymo plano projekto rengimas.

Pavasario atostogos PUG, 1-4 klasėms, 5-8 klasėms, 1g-4g klasėms.

Praktinė tiriamoji veikla 5-8 kl., 1g-2g kl. nuotoliniu būdu Projektų koordinatoriai

14 d.

2 sav.

3 sav. 

SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

Gimnazijos tarybos susirinkimas: 2021 m. biudžetas. 2021 – 2022 m. m. ugdymo 
planavimas.

Metodinių grupių susirinkimai dėl mokytojų stebėsenos ir patirties sklaidos.

Metodinės tarybos susirinkimas dėl mokytojų veiklos stebėjimo ir įsivertinimo, 
                                                    dėl nuotolinio ugdymo tvarkos rengimo.  

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

Nijolė P.

Rūta D., Audronė T.

Daiva N.

1, 2 sav.

14 d.

19 d.

28 d.

RENGINIAI, AKCIJOS, MOKYMAI

 Pradinių klasių mokinių darbelių paroda „Velykiniai margumynai“

Psichologinės paskaitos žalingų įpročių prevencijai. (8 kl., 1g kl. laikas 9-11 val.; 6-7 kl. 
laikas 11-13 val.)
Psichologinės paskaitos žalingų įpročių prevencijai. (5 kl. laikas 12-14 val.) 

Psichologinės paskaitos žalingų įpročių prevencijai. (2g kl. laikas 9-11 val.)

II aukšte

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

Pradinių klasių
mokytojos

Sveikatos priežiūros
specialistė

Sveikatos priežiūros
specialistė

Sveikatos priežiūros
specialistė



20 d.

22 d.

balandžio mėn.

KONKURSAI, VIKTORINOS, TYRIMAI, PATIKRINIMAI

PUPP. Lietuvių kalba ir literatūra (elektroninis vykdymas).

PUPP. Matematika (elektroninis vykdymas).

Poezijos konkursas ,,Medeinei pašaukus"

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

Irena Ž.

Irena Ž.

Emilija K.

8, 16, 23, 30 d.

kovo mėn.

PROJEKTŲ, PROGRAMŲ VYKDYMAS

Tarptautinių projektų veiklų įgyvendinimas: Erasmus+ projekto „Be aware for your Future“

(,,Pasirūpink savo ateitimi“) virtualūs susitikimai (organizuojanti šalis - Latvija).

Olweus patyčių prevencijos programa. MS grupių susirinkimai.

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

Živilė Š.
Audronė T.

MSG lyderiai

16 d.

TĖVŲ INFORMAVIMAS

Virtualus 5-8 klasių susirinkimas: „5-8 klasių asamblėja“ nuotoliniu būdu Klasių auklėtojai

9 d.

12 d.

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

Ilgalaikės programos III modulis „Darbas su refleksijos duomenimis: problemų 

identifikavimas ir jų sprendimų strategijų išgryninimas“.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų raštingumo kompetencijos tobulinimo programa:

„Įvairių skaitmeninių programų ir priemonių naudojimas ugdymui“

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

nuotoliniu būdu

Dalykų mokytojai

Dalykų mokytojai

Irena Ž.



15 d. 

kovo mėn.

Kokybės krepšelio projekto mokyklų virtualus susitikimas Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazijoje.

Tobulinimosi seminarai pagal sudarytą Kelmės švietimo pagalbos tarnybos grafiką.
nurodytu būdu Dalykų mokytojai

_________________________________

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                          I. Žaludienė
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