
BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO 
PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

BALANDŽIO MĖNESIO PLANAS 

Eil. 
nr. Data Veiklos turinys, renginys Vieta/laikas Atsakingas 

asmuo Pastabos 

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai 

1. Kiekvieną 
pirmadienį 

Pasitarimai dėl ugdymo 
proceso organizavimo 
vadovaujantis LR Sveikatos 
apsaugos ministro-
valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 
sprendimu ,,Dėl pagrindinio 
ir vidurinio ugdymo 
organizavimo būtinų 
sąlygų“ 

Nuotoliniu būdu Direktorius Pavaduotojai ugdymui ir 
ūkiui, skyrių vedėjai 

2.  28 d.  
Klasių vadovų ir mokytojų 
dalykininkų pasitarimas dėl 
VIP 

Nuotoliniu būdu, 
14.30 val. 

Kl. auklėtojų 
metodikos gr. 
pirm. I. 
Mizarienė, kl. 
auklėtojai, 
dalykų 
mokytojai 

 

3. 15 d. 

VGK pasitarimas dėl 
pagalbos ugdymosi 
sunkumų turintiems 
mokiniams 

Nuotoliniu būdu 
 A. Grigienė 

Laikas derinamas su 
tėvais (esant reikalui) 
 

4. Data 
tikslinama 

Metodinė diena 
,,Kokybiškos pamokos 
rodikliai,, 

Nuotoliniu būdu 
Metodikos 
grupės pirm. J. 
Mulokienė 

 

5. 19 d. 

Mokyklos ĮSIVERTINIMO 
grupės susirinkimas: 
Pokalbių su klasės 
auklėtojais ir mokinių 
tarybos nariais aptarimas: 
mokinių asmeninė pažanga, 
jos fiksavimas ir aptarimas 
su klasės vadovu 

Nuotoliniu būdu Grupės vadovė 
R. Lapeikienė  

6.  
29 d.-
gegužės 7 
d. 

Mokytojų dalykininkų 
metodikos grupės 
pasitarimas 
„Kolegialiai stebėtų 
pamokų aptarimas: ko 
galime pasimokyti ir ką 
daryti kitaip“ 

Nuotoliniu būdu 
14.30 val. 

J. Mulokienė 
(mokytojų 
dalykininkų 
metodikos 
grupės vadovė) 
V. Greviškienė 

 



Tyrimai, patikros, olimpiados, varžybos 

7. 14 d. 

Lietuvos vaikų ir 
moksleivių – lietuvių 
liaudies kūrybos atlikėjų – 
konkursas „Tramtatulis“ 

Nuotoliniu būdu 
3–7 metų vaikai ir 
1–12 klasių 
mokiniai 

Z. Beliakienė 

Dalyvių vaizdo medžiagą 
pateiktą konkursui galėsite 
peržiūrėti Biržų švietimo 
pagalbos tarnybos 
„Facebook“ paskyroje nuo 
balandžio 1-9 d.” 

8. Balandžio 
mėn. 

PARODA. 1-4 klasių 
mokinių virtuali nuotraukų 
paroda „Kaip aš sveikinsiu 
mamytę“ 

Nuotoliniu būdu J.  Mulokienė,  
R. Lapeikienė  

Registracija ir darbus 
siųsti el. p. 
linajurkaitevalentiniene@
gmail.com iki balandžio 
28 d. 

Renginiai, projektai 

9. 

2-as 
projekto 
mėnuo 
 

Respublikinis projektas 
,,Netradicinė moliūgų 
fiesta“ 
Org. Panevėžio darželis 
„Vyturėlis“  

Nuotoliniu būdu 
 

D. Karosienė 
L. Kučinskaitė 

Priešmokyklinė ir 
ikimokyklinė ugdymo 
grupės siunčia nuotraukas 
su veiklomis projekto 
organizatoriui 

10. 13 d. 

SUSITIKIMAS su Biržų 
rajono policijos komisariato 
bendruomenės pareigūne V. 
Andžiene:  „Mokinių 
saugumas internetinėje 
erdvėje“ 

Nuotoliniu būdu 
5 kl. mokiniai A. Grigienė 

Pakviesti į susitikimą 
Teams 
vita.andziene@policija.lt 

11. 

Balandžio 
26 d. - 

gegužės 3 
d. 

INTEGRUOTAS 
EDUKACINIS 
PROJEKTAS 
„Kūrybinės partnerystės“  

virtuali erdvė 
ZOOM platformoje 
5-8 kl. mokinių 
komandos 

R. Zemlickienė 

(mokyklai atstovauja 1 
komanda)  
Registracija internetinėje 
sistemoje 
www.semiplius.lt 

12. 20 d. SUSITIKIMAS Su knygų 
restauratore M. Pakalnyte 

Nuotoliniu būdu 
Biržų miesto ir raj. 
moksleiviai 

J. Gabriūnė.  
A. Navalinskienė 

Registracija el. p. 
linajurkaitevalentiniene@
gmail.com 
iki balandžio 16 d.  
Registruojantis būtina 
nurodyti el.p. adresą, 
kuriuo bus išsiųsta 
prisijungimo nuoroda 

13. 
Visą 
balandžio 
mėn. 

„Žaliosios palangės“ 
sodinimo darbai 

Priešmokyklinė ir 
ikimokyklinė 
ugdymo grupės 

D. Karosienė 
L. Kučinskaitė 

Veiklos viešinimas 
mokyklos internetiniame 
psl. 

14. 6 d. „Margučių ridenimo 
varžybos“ 

Priešmokyklinė ir 
ikimokyklinė 
ugdymo grupės 

D. Karosienė 
L. Kučinskaitė  

mailto:vita.andziene@policija.lt
http://www.semiplius.lt/


15. 23 d. 
Tarptautinei jaunimo 
solidarumo dienai skirtas 
renginys  

Nuotoliniu būdu Mokinių taryba 
V. Greviškienė 

Renginys Teams 
platformoje  

16. 
Visą 

balandžio 
mėnesį 

,,Sveikata visus  2021 
metus" 
Balandžio mėnesio iššūkis: 
Juokas – vienintelis 
užkrečiamas dalykas, kurio 
nereikia bijoti ir saugotis 
(emocinė sveikata) 

Nuotoliniu būdu 
L. Kučinskaitė 
D. Karosienė 
N. Gailiūnienė 

Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė ugd. 
grupė. 
5-8 kl. mokiniai 

Pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba 

17. Visą 
mėnesį 

Mokinių mokymosi 
situacijų aptarimas 
nuotolinio ugdymo metu 

Nuotoliniu būdu, su 
tėvais sutartu laiku VGK Klasių vadovai 

18. Visą 
mėnesį 

Socialinės pedagogės 
konsultacijos mokiniams, 
tėvams, mokytojams 

El. ryšio 
priemonėmis, iš 
anksto sutartu laiku 

A. Grigienė  

Informacinis centras. Biblioteka, skaitykla. 

19. 
Nuo 

balandžio 
12 d. 

Skaitomiausios knygos 
rinkimai 1-4 kl. mokiniai 

I. Mizarienė 
J. Mulokienė 
R. Lapeikienė 

1-3 kl. kabinetas 
2-4 kl. kabinetas 

20. Balandžio 
mėn.  

Virtualus edukacinis 
stendas  
„J. Janoniui-125“ 

Mokyklos 
„Facebook“ 
puslapis 

I. Mizarienė  

21. Balandžio 
mėn.  

Naujos bibliotekos 
patalpos rengimas  I. Mizarienė Naujos erdvės mokyklos 

koridoriuje įrengimas  

Kita veikla: ugdymas mokyklos gyvenimu, aplinkų bendrakūra 

Asmeninis profesinis tobulėjimas 

22. Visą 
mėnesį 

Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose 
pagal Biržų ŠPT renginių 
planą 

Biržų ŠPT Mokytojai  

23. 8 d. 

SEMINARAS 
„Mąstymo žemėlapiai 
mokykloje“ 
II modulis  
Veda: Giedrė Lečickienė, 
psichologė, konsultantė 

Nuotoliniu būdu Mokytojai  



24. 
Nuo 

balandžio 
12 iki 29 d. 

Kolegialus pamokų 
stebėjimas pagal grafiką Nuotoliniu būdu Mokytojai 

Pamokų stebėjimo 
grafikas išsiųstas visiems 
mokytojams į el.paštus 

25. 29 d. 

PRAKTINIAI MOKYMAI 
“Kolega-kolegai” 
„Interaktyvių užduočių 
kūrimas internetinėje 
užduočių sistemoje” 

Nuotoliniu būdu Mokytojai  
Registracija internetinėje 
sistemoje 
www.semiplius.lt 

26. 7,12, 21, 26 
d. 

Teachers Lead Tech (TLT) 
programos mokymai Nuotoliniu būdu J. Mulokienė 

R. Lapeikienė  

27. Visą mėn. 

Susipažinti su informaciją 
apie Ugdymo turinio 
atnaujinimą tinklapyje 
MOKYKLA2030.LT 

Nuotoliniu būdu Savišvieta 
Mokytojai 

https://www.mokykla2030
.lt/?fbclid=IwAR2SZD5m
3FV_HPjXXkuVR2whJC
edA6_qj7r5ZQeFL15BoR
3nrcsxH7dm 

Olweus programos renginiai    

28. Visą 
mėnesį 

Olweus klasių valandėlės, 
skirtos prevencinei veiklai 
(po dvi kl. valandėles per 
mėnesį) 

Nuotolinių klasių 
valandėlių metu 

3-8 klasių 
vadovai 

 

29. 13 d.  

SUSITIKIMAS su Biržų 
rajono policijos komisariato 
bendruomenės pareigūnė V. 
Andžiene:  „Mokinių 
saugumas internetinėje 
erdvėje“ 

Nuotoliniu būdu 
Programos 
vadovė A. 
Grigienė 

Pakviesti į susitikimą 
Teams 
vita.andziene@policija.lt 

 
 
Planą parengė skyriaus vedėja  
Vilma Greviškienė 

mailto:vita.andziene@policija.lt

