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JIEZNO GIMNAZIJOS  

RENGINIŲ PLANAS 2019–2020 M.M. 
 

RUGSĖJIS 
Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Pastabos 

Mokslo ir žinių dienos šventė 09-02 
 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, gimnazijos III, IV 
klasių auklėtojai, 
1 kl. mokytoja 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių auklėtojų metodinės grupės 
veiklos planas 

Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo 
taurei laimėti 

Bus 
patikslinta 

  6-8, gimnazijos I-IV 
kl., gimnazijos 
bendruomenė 

S. Šimanskas, 
L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Europos kalbų diena 
 

Bus 
patikslinta  

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Užsienio kalbų ir lietuvių kalbos 
mokytojai  

Užsienio kalbų metodinė grupės 
planas 

Rudenėlio šventė 
Integruotas „Seikatiados“ projektas. 
 

09-28 1-4 kl.  D. Acuvienė,  
R. Kandrotienė 
D. Buzienė 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės renginių 
planas 
 

Paroda bibliotekoje ,,Deimančiukų 
ieškotojo - Vaižganto - takais“ Iki 09-20 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje Europos kalbų 
dienai 
 ,,Vienas pasaulis - daug kalbų“ 

 rugsėjo 
pab. 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

SPALIS 
„Pasimatuok“ Mokytojo profesiją  10-05 1-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, gimnazijos III- IV kl. 
auklėtojai, R. Valatkaitė, 
 E. Tiščenkienė 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės  auklėtojų metodinės grupės 
veiklos  planas, Mokinių parlamento 
veiklos planas 

Gimnazijos I kl. mokinių krikštynos 10 mėn.  Gimnazijos 8, I-IV kl. N. Kuliešienė, N. Aleškevienė  
Renginiai A.Klimui atminti. 
 

10 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Administracija, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 



LŠS 100-mečio bei Jiezno šaulių 
paminėjimas 
 

10 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 
 

Sporto varžybos LR Konstitucijos 
dienai paminėti 

10 mėn.  5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 

Helovinas 10-25 8, gimnazijos I-IV kl. E. Tiščenkienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas 
 

 Metų knygos 2019 rinkimų akcija 
 

10 mėn. 
pabaiga- 
lapkričio 
pradžia 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,, ... leisk Tau, 
Mokytojau, nusilenkti...“ Iki 10-02 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Projektas ,,Aš tvarkingas mokinys“ 10 mėn.  1-4 kl. mokiniai R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Švarių rankų akcija   10 mėn.  1-4 kl. mokiniai R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Tarpklasinės futbolo varžybos. 10 mėn.  5-6 kl. 7-8 kl. I – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 
Šventė „Kai lapai krenta ant 
batukų“ 

10 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Rytmetys „Skėčių ir guminių batų 
paradas“ – 10. 25 
 

10 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Išvyka prie laisvės gynėjų paminklo 
pagerbti žuvusius –  

10- 31 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Kūrybinės dirbtuvėlės su tėvais 
„Atminimo žibintų gamyba“ – 

10- 31 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

LAPKRITIS 
 

Etnografinė popietė ,,Supyniau 
pynimėlį“ 

11-15 1 – 4 kl. R. Kandrotienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

LR Kariuomenės dienos minėjimas 
 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

S. Žalys Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 



Tolerancijos diena 11-15 1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

R. Valatkaitė  
Mokinių parlamentas,  
klasių auklėtojai 

Mokinių parlamento veiklos planas 
Socialinio pedagogo veiklos planas 

Etnografinė vakaronė 11-29 7-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

N. Kuliešienė Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas 
Lietuvių kalbos metodinės grupės 
veiklos planas 

Draugo diena  11-29 1-8, gimnazijos I- IV 
kl. mokiniai 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 

Vakaras mokykloje antrokėliams ir 
jų tėveliams 11 mėn. 2 kl. D. Acuvienė,  

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Šiaurės šalių literatūros savaitė-
2019 11 mėn.  

Priešm. ugd. gr., 
1-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

V. Rūdienė ir komanda Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Lapkričio 23-
oji – Lietuvos kariuomenės diena” Iki 11-23 

Priešm. ugd. gr., 
1-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

„Papuošk mokyklą kalėdine 
šventine puokšte“ 11-12 mėn.  1-8, gimnazijos I- IV 

kl. mokiniai 
R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 

GRUODIS 
 

Protų mūšis “Aids –“Turi žinoti 
geriau” 

12-02 8, 1g–4g klasės D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas, 
Socialinio pedagogo veiklos planas 

Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 
seniūno taurei laimėti 

Bus 
patikslinta 

  7-8, gimnazijos I-IV 
kl., gimnazijos 
bendruomenė 

Fizinio ugdymo mokytojai Kūno kultūros, menų ir technologijų 
metodinės grupės renginių planas 

Advento projektas: 
1. Advento rytmečiai(popietės);  
2. Kalėdinių dovanėlių, atvirukų 
gamyba vienišiems žmonėms; 
3. Ligonių lankymas Jiezno slaugos 
ligoninėje. 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

A.Lisauskienė,  
I.Skulščienė,  
Mokinių parlamentas 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 
Mokinių parlamento veiklos planas 
 

Advento projektas  Bus 
patikslinta 

Priešmokyklinio 
ugdymo grupės 
ugdytiniai, 1-4 kl. 

I. Skulščienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 



Vakaras mokykloje pirmokėliams ir 
jų tėveliams 12 mėn. 1 kl. R.Kandrotienė, 

 V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas  

Paroda bibliotekoje ,, Gruodžio 1-
oji- Pasaulinė AIDS diena” Iki 12-01 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Advento vakaronė „Močiutės 
seklyčioje“  12-06 

Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

 
Paroda bibliotekoje rašytojos, 
aktorės, režisierės Kristinos 
Gudonytės 70-mečiui 

Iki 12-15 
Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Šventė „Pasaka sniege“. Bus 
tikslinama 

Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

 
„Atžygiuoja Nauji metai“ 12-27 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 
ugdytiniai, 1-4 kl. 
 
 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė, 
D.Acuvienė 
 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 
 

Kalėdinių, naujametinių renginių 
diena 

12-27 5-8 klasės, 
 gimnazijos I-IV kl. 
 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė, 
klasės auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
renginių planas 

„Ačiū“ diena 12 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 

Tarpklasinės kvadrato varžybos. 12 mėn.  5 - 7 kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas 
Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 

seniūno taurei laimėti. 
12 mėn.  Tėvai, mokiniai, 

mokytojai 
Fizinio aktyvumo mokytojai, 
Jiezno seniūnas 

Sportinės veiklos planas 

Tarpklasinės tinklinio varžybos. 12 mėn.  7-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

SAUSIS 
Rytmetys “Atsisveikinimas su 
eglute”  

Bus 
tikslinama 

Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Foto konkursas “MES MAŽIEJI 
LIETUVAIČIAI”. 

1 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

„Ačiū“ diena 01-11 1-8, gimnazijos I- IV 
kl. 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 



Sausio 13-osios ,,Laisvės Gynėjų 
dienos“  minėjimas. 

01-13 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

N. Aleškevičienė, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės 
veiklos planas 

Neužmirštuolių akcija 01-13 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

Kvadrato varžybos su tėvais  
 
 

01-13 1-4 kl. Ž.Valatkienė  
 
  

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Akcija “Baltajam badui – ne”  
 

01-13 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Lietuvių kalbos viktorina 01-21 1-4 kl. D.Acuvienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Savarankiško mokymosi diena 01-31 
1-4 kl.  

R.Kandrotienė 
D.Acuvienė, PPUMG 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Integruota pamoka antrokams,, 
Kiekvienas buvo mažas“, skirta 
poetės A. Karosaitės jubiliejui 

1 mėn. 2 kl.  V. Rūdienė, 
 D. Acuvienė 

Bibliotekininkės veiklos planas 

Pirmokų skaitytojų krikštynos 
,,Aš noriu skaityti“ 1 mėn.  1 kl. V. Rūdienė  

 R. Kandrotienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Kruvinasis 
sekmadienis Lietuvoje“ Iki 01-13 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje poetės Almos 
Karosaitės  75-osioms metinėms Iki 01-19 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-
IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Sportinės varžybos, skirtos Laisvės 
gynėjų dienai  paminėti. 01-13 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 
Fizinio ugdymo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

Tarpklasinės smiginio varžybos. 01 mėn.  5 – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas 
VASARIS 

Vasario 16-osios Valstybės 
Atkūrimo dienos minėjimas. 
 
 

02-14  5-8, gimnazijos I-IV 
kl.  

N. Aleškevičienė, S. Žalys 
 Klasės auklėtojai 

Socialinių mokslų metodinės grupės 
planas  
Klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 



Šimtadienis Bus 
patikslinta 

 Gimnazijos III-IV kl.  Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
V. Mekionytė, V. Žiūkas 

Kultūrinė, pažintinė veikla 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas 

Nacionalinis diktantas. Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

N.Kuliešienė Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 

Meninio skaitymo konkursas  
 
02-14 1-4 klasės Ž.Valatkienė 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Jiezno J. Marcinkevičiaus 
bibliotekos atstovių viešnagė 
vasario 16 – osios paminėjimui –  

02-14 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Etnokultūros konferencija „Senieji 
amatai karjeros ugdymui“ 

Bus 
patikslinta 

Mokytojams, ugdymo 
karjerai specialistams  

R.Bubnienė, D. Acuvienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Baudų ir tritaškių mėtymo 
konkursas, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti. 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Fizinio ugdymo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

Žiemos šventė 02-20 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai, 
klasių vadovai 

Sportinės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Tėvynė –ne 
vien geografinė sąvoka“ (Vasario 
16- ajai – Kovo 11-ajai) 

2-3 mėn.  
Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje poeto 
Algimanto Baltakio 90-mečiui Iki 02-15 

Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Šventė „Blynų puota. Kanapinio ir 
lašininio kova“   02-18 Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ugdytiniai 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

ugdomosios veiklos planas 
KOVAS 

Etnokultūrinio ugdymo diena 
,,Kaziuko mugė“ 

03-04 Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

R. Bubnienė, klasių auklėtojai 
 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Gimtosios kalbos dienos. 3 mėn.  5-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

B.Dičkuvienė, N.Kuliešienė, 
Z.Zencevičienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 



Gimnazisto diena,  
Proto mūšis ,,Visiems apie viską“ 

03-09 8, gimnazijos I-IV kl.   Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė,  
V. Rudienė 
Mokinių parlamentas, 
Klasės auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Kovo 11-osio Valstybės 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
dienos minėjimas. 
 

03-10 5-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

N. Aleškevičienė, S. Žalys,  
Klasės auklėtojai 

Socialinių mokslų metodinės grupės 
planas  
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
veiklos  planas 

Jaunųjų matematikų šventė 
„Žaidžiu su matematika“  
 

03-17 1-4 kl. R. Kandrotienė    
 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Diskusija “Aš saugus savo grupėje” 
– 03. 3 sav.  
 

03 (3 sav.) Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Šventė „Spalvotų kojinių diena“  
 

03-20 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Žemės diena 03-20 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

STEAM diena Bus 
tikslinama 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

STEAM metodinės grupės nariai STEAM metodinės grupės veiklos 
planas 

Tarpklasinės krepšinio varžybos Bus 
patikslinta 

 5-8, gimnazijos I-IV 
kl.  

S. Šimanskas, 
L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Frankofonijos diena 
 

Bus 
patikslinta 

 6,7, gimnazijos I kl. 
prancūzų kalbą 
besimokantys mokiniai 

A.Talačkienė Užsienio kalbų metodinės grupės 
planas 

Patyčių prevencijos savaitė 
„Savaitė Be patyčių“ 

03 (3 sav.) Priešm. ugd. gr., 1-8, 
gimnazijos I-IV kl. 

D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas 
Socialinio pedagogo veiklos planas 

„Šviesoforo“ konkursas 03-27 1-4 kl. D.Acuvienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

6-os klasės mokinių komandų protų 
mūšis, skirtas Knygnešio dienai  3 mėn.  6 kl.  V. Rūdienė,  

D. Krūvelienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Protų mūšis, skirtas Gimnazisto 
dienai (rajoninis renginys) 3 mėn.  Gimnazijos I-IV kl.  V. Rūdienė,  

Mokinių parlamentas 
Bibliotekininkės veiklos planas 



Paroda bibliotekoje žymaus 
kraštiečio- Justino 
Marcinkevičiaus- 90-mečiui 

Iki 03-10 
Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

BALANDIS 
Akcija ,,Darom“ 04-20 Gimnazijos 5-8, I-IV 

kl., Šaulių būrelio 
nariai 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
S. Žalys 

Socialinio pedagogo veiklos planas 
 

Dailyraščio konkursas (geriausių 
darbų paroda koridoriuje) 

04-10 1-4 kl. Ž. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Kūrybinės dirbtuvėlės su tėvais 
“Margi mūsų margučiai”  
 

04-10 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Šventė „Rieda margučiai“   
 
 

04-14 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Senelių lankymas Velykiniu 
laikotarpiu. Margučių gamyba ir 
dovanojimas seneliams. 

04-10- 
04-18  

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

Mažoji rusų kalbos olimpiada “Šag 
za šagom” I – IV m.m. (mokykloje) 

Bus 
patikslinta 

6-7 kl.  G. Strazdaitė Užsienio kalbų metodinės grupės 
planas 

Rajoninis religinių bei dvasinio 
augimo tekstų meninio skaitymo 
konkursas.  

Bus 
patikslinta 

 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

I.Skulščienė Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 
 

Projektas ,, Vaikų velykėlės“  4 mėn. 1-4 kl.  I.Skulščienė,, N.Bisikirskienė 
 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Konferencija ,,Augu ir auginu“ Bus 
tikslinama 

Mokytojai Administracija, V. Mekionytė Metodinės tarybos planas 
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 2019 4 mėn. 
pabaiga 

Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje gėrio filosofo 
H. K. Anderseno 215-osioms 
metinėms 

Iki 04-02 
Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 



Paroda bibliotekoje ,,Pasauliu 
netikiu, o pasaka tikiu“ (H. 
Radausko 110-osioms metinėms) 

Iki 04-23  
Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Gyvybės diena Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl A.Lisauskienė,  
I.Skulščienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 
 

Koncertas motinos dienai 04-30 1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

R. Bubnienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Šventė mamos dienai ,,Mamyte 
mylima“  
 

04-30 Priešm. ugd. gr. 
ugdytiniai  

D.Buzienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

GEGUŽĖ 

Šventė mamos dienai ,,Mamyte 
mylima“  
 

05-03 Priešm. ugd. gr. 
ugdytiniai 
 

J. Valatkienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės metodinės grupės veiklos 
planas 

Projektas „Kelias į mokyklą“   05-01 – 
05-31 

Priešm. ugd. gr. 
ugdytiniai  

D.Buzienė, R. Valatkaitė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Šeimos šventė “Aš, tėtis ir mama 
esame darni šeima” 

05-15 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Paskutinio skambučio šventė 05-24 Gimnazijos I-IV kl.   Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
1, gimnazijos III-IV kl. auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas, 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Sporto šventė „Judėk, draugauk, 
sveikas auk“  

05-29 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Šventė „Lik sveikas, darželį“  
 

05-29 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Renginys Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienai 5 mėn.  

Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-8, 
gimnazijos I-IV kl.   

V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos planas 



Projektas,,Būsiu sėkmingas 
penktokas“  

2 pusmetis 
 

4 kl.  MT, pradinių klasių mokytojai ir 
dalykininkai 

 

Metodinės tarybos   
veiklos planas, Priešmokyklinio 
ugdymo ir pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

BIRŽELIS 
Neformaliojo vaikų švietimo diena 06-03 1-8, gimnazijos I-IV 

kl.   
Administracija, klasių auklėtojai, 
neformaliojo vaikų švietimo 
mokytojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių auklėtojų metodinės grupės 
planas 

Sporto šventė 
 

06-04 
 

Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-4 kl.   

Ž.Valatkienė, 
 

Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė 
„Labas, vasarėle!“  
 

06-05 Priešmokyklinio ugd. 
gr. ugdytiniai, 1-4kl.   

R.Kandrotienė,  
 

Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Sporto šventė Bus 
tikslinama 

1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

Fizinio ugdymo mokytojai, klasių 
auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas, 
sportinės veiklos planas 

Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimas 

06-13 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

N. Aleškevičienė, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 
 

Profesijų  dienos organizavimas  
 

6 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

Metodinė taryba 
 

Metodinės tarybos veiklos planas 

Naktis mokykloje  Bus 
tikslinama 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė   06-19 1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

Administracija, klasių auklėtojai Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų  metodinės grupės 
planas 

LIEPA 
Atestatų įteikimo šventė 07-17 

 
Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III ir IV kl. 
auklėtojai 

 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė 


