
 

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINIO 

UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

SAUSIO MĖNESIO PLANAS 

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

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai 

1.  
Kiekvieną 

pirmadienį 

Pasitarimai dėl ugdymo proceso 

organizavimo.  

Nuotoliniu 

būdu. 
Direktorius 

Pavaduotojai 

ugdymui ir ūkiui, 

skyrių vedėjai 

2.  Sausio 3 d. 

Mokytojų dalykininkų metodikos 

grupės pasitarimas „STEAM 

pamokos. Patirties sklaida: 

„Mąstymo raktai“. 

Metodinis 

9.30 

J. Mulokienė 

(mokytojų 

dalykininkų 

metodikos 

grupės vadovė) 

 

3.  
Sausio 10, 

17, 24. 

Mokinių tarybos pasitarimai dėl 

sausio mėn. renginių. 

  11.30 

užsienio k. 

kabinetas 

V. Greviškienė 

Klasių seniūnai ir 

mokinių prezidentas 

 

Tyrimai, patikros, olimpiados, varžybos 

4. Sausio  mėn. 
Tyrimas: 7-8 kl. „Profesija pagal 

asmenybę.“ „Savanorystė“ . 

Informacinių 

technologijų 

kabinetas 

Kl. vadovai, 

atsakinga už  

POT I. 

Mizarienė 

 

https://www.ism.lt/is

m-karjeros-testas-

suzinok-kokia-

profesija-tau-tinka/ 
https://careers.aviasg.

com/lt/profesijos-

testas 

http://www.euroguida
nce.lt/karjeros-

planavimas/renkuosi-

karjeros-kelia/testai 

Rezultatų aptarimas 
klasėse, bendra 

apžvalga POT stende 

Renginiai, projektai 

5. Sausio mėn.   

 Projektas ,,Mano augintinis" (org. 

Jurbarko r. Skirsnemunės 

J.Baltrušaičio  pagr. mokykla) 

virtualus 
D. Sudeikytė 

D. Karosienė 

L. Kučinskaitė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugd. grupių vaikai 

6. Sausio 13 d.  

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“: žvakučių uždegimas 

languose, atminimo laužai ir 

patriotinės dainos. 

Mokyklos 

vidinis 

kiemelis 

Mokinių 

savivalda (V. 

Greviškienė), 

klasių vadovai. 

1-8 kl. mokiniai 

7. 
Sausio 17-20  

d.  

Pasaulinei sniego dienai: „ Puiki 

istorija apie sniego senį, sniego 

mūšį, Flash Mob‘ą  ...“  

Mokyklos 

lauko erdvė 

Mokinių 

savivalda (V. 

Greviškienė), 

klasių vadovai, 

1-8 kl. mokiniai 

https://www.ism.lt/ism-karjeros-testas-suzinok-kokia-profesija-tau-tinka/
https://www.ism.lt/ism-karjeros-testas-suzinok-kokia-profesija-tau-tinka/
https://www.ism.lt/ism-karjeros-testas-suzinok-kokia-profesija-tau-tinka/
https://www.ism.lt/ism-karjeros-testas-suzinok-kokia-profesija-tau-tinka/
https://careers.aviasg.com/lt/profesijos-testas
https://careers.aviasg.com/lt/profesijos-testas
https://careers.aviasg.com/lt/profesijos-testas
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai


 fizinio ugdymo 

mok. V. 

Venckūnas 

Pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba 

8. 

 
Visą mėnesį 

Socialinės pedagogės individualios 

konsultacijos mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

 

El. ryšio 

priemonėmis, 

iš anksto 

sutartu laiku 

 

 

A. Grigienė 

 
 

9. Sausio 17 d.  

Geros savijautos programos 

renginys: „Gongai – Kvėpavimas – 

Atsipalaidavimas“   

„Aušros“ 

pagrindinė 

mokykla  

A. Grigienė 
3, 5-6, 7-8 kl. 

mokiniai 

Informacinis centras, biblioteka, skaitykla. 

10. Sausio mėn.  Metinės ataskaitos rengimas  biblioteka. I. Mizarienė  

11. Sausio 23 d.  

I. Simonaitytės 125-osioms 

gimimo metinėms „I. Simonaitytės 

citata šių dienų mokinio lūpomis“  

Biblioteka I. Mizarienė 5-8 kl. mokiniai 

Kita veikla: ugdymas mokyklos gyvenimu, aplinkų bendrakūra 

Asmeninis profesinis tobulėjimas 

12. 

 

Visą mėnesį 

 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pagal Biržų 

ŠPT renginių planą: 

Mokytojų dalykininkų met. būrelių 

pasitarimai. 

 

Biržų ŠPT 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

Registracija 

internetinėje 

sistemoje 

www.semiplius.lt 

 

 

13. 

 
Sausio 4-5 d. 

Ilgalaikė programa "Praktinis - 

patirtinis bendrųjų kompetencijų 

ugdymas metodinių būrelių 

pirmininkams" 

Biržų ŠPT 
V. Greviškienė 

J. Mulokienė 

Registracija 

internetinėje 

sistemoje 

www.semiplius.lt 

 

14. 

 

 

 

Visą mėnesį 

 

 

 

Teachers Lead Tech (TLT) 

programos mokymai-Vedliai:  Būk 

interneto genijus: saugumas internete → 

Saugok savo paslaptis: Stiprių slaptažodžių 

svarba, saugumo ir privatumo užtikrinimas. 
Būk interneto genijus: saugumas internete 

→ Šaunu būti geram. Gerumo samprata ir 

taikymo galia internete. Scratch II → 

SąlygosSusipažinimas su sąlygomis, sąlygų 
komandomis Scratch, pirmoji treniruotė. 

Scratch II → SąlygosPasaulio 

pažinimas:&Rūšiavimas 

Kuriama šiukšlių rūšiavimo programa, 
kurios metu rūšiuojamas popierius, stiklas ir 

plastikas. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

 

 

 

 

J. Mulokienė, 

R. Lapeikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


15.  

 

 

 

 

Sausio mėn.  

 

 

 

 

Susipažinti su medžiaga: 

SĖKMINGA PAMOKA: 

VEIKSMINGO PLANAVIMO 

ŽINGSNIAI (Dr. Sergejus 

Neifachas 

PAMOKOS PLANAVIMAS 

 
 

Virtuali erdvė 

 

 

 

 

 

Savišvieta. 

Mokytojai 

 

 

 

 

Medž. El.paštuose 

Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamosios programos “Sveika mokykla“ renginiai 

16. 
Sausio 17-20 

d.  

Pamoka „Pasaulinei sniego dienai“ 

(skatinti būti fiziškai aktyviais 

žiemą ir leisti laiką gryname ore). 

Mokyklos 

lauko erdvės 

V. Venckūnas, 

kl. vadovai  
  

17. 

 
Sausio 14 d. 

  Edukacinė pamoka „Kaip išmokyti 

paauglius daryti tai, ką jie mėgsta, 

išvengiant traumų ir nemalonumų?“ 

 

 5  

 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė  

V. 

Jurgelevičienė 

 

 

 5-8 kl. mokiniai  

18. Sausio 21 d.  Pamokėlė „Švara ir tvarka“. 
Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

grupė 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė  

V. 

Jurgelevičienė 

 

 

Planą parengė skyriaus vedėja Vilma Greviškienė 


