
    

VIKTORO KUPREVIČIAUS PPOGIMNAZIJA 

2020 m. gegužės mėn. mokyklos veiklos planas 

 Vieta Data ir laikas Dalyvauja 

(klasė/klasių 

grupė/ mokytojai) 

Atsakingas 

Metodiniai užsiėmimai  (susirinkimai, posėdžiai, mokymai, apklausos) 

     

„Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“ 

(40 val.).Lektorė –mokyt. met. E. Rabizaitė. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-04 iki  

2020-06-04 

Užsiregistravę 

pedagogai 

Mokyklos administracija 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas. Mokinių prijungimas prie 

Ofiice 365 aplinkos ir anglų kalbos 

sinchroninių pamokų organizavimas. 

Prevencinių programų "Obuolio draugai" ir 

"Įveikiame kartu" veiklų aptarimas. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-05 1 – 4 klasių mokytojai S. Alijošienė 

Virtualus mokytojų susirinkimas ,,Virtualių 

pamokų tvarkaraščio, mokinių saugaus 

elgesio virtualioje aplinkoje aptarimas“ 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-06 

15.00 val. 

Mokytojai, pagalbos 

specialistai 

J. Butkienė 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-12 1 – 4 klasių mokytojai S. Alijošienė 

Seminaras ,,Istorijos mokymas nuotoliniu 

būdu". Moderuoja – E. Mačiulaitienė ir V. 

Mikutavičiūtė, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos istorijos mokytojos 

metodininkės. 

KPKC, virtuali 

aplinka 

2020-05-07 Istorijos mokytoja R. 

Talalienė 

Mokyklos administracija 

Metodinės rekomendacijos tėvams ir 

mokytojams ,, Elektroninės patyčios ir jų 

prevencija“ 

Virtuali aplinka  2020-05-13 Mokyklos 

bendruomenė 

E. Pocienė 

Bendras mokytojų ir Vaiko gerovės 

komisijos narių susirinkimas  ,, 1 - 8 klasių 

mokinių mokymosi sunkumai ir jų įveikimo 

būdai. Saugus mokinių elgesys virtualioje 

erdvėje“ 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-13 

15.00 val. 

Pedagogai J. Butkienė 

Apklausa mokiniams ,,Kaip sekasi mokytis 

namuose“ 

Microsoft Forms 

aplinka 

2020-05-18 5 – 8 klasių mokiniai J. Butkienė 

TVIRTINU 
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Irena Švėgždienė 
 
 
 
Direktorė 
 
 
Irena Švėgždienė 
 



    

Paskaita ,,Atpasakojimo metodo svarba 

lietuvių literatūros pamokose 5-6 klasėms“ 

Virtuali aplinka 2020-05-19 Lietuvių kalbos 

mokytoja D. 

Adamonienė 

Mokyklos administracija 

 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas. Ugdymo plano pabaiga. 4-ų 

klasių mokinių baigimo pažymėjimų 

išdavimo organizavimo tvarka. 

Įgyvendinamų projektų - finansinio 

raštingumo ir inovacijų įgyvendinimo 

mokykloje - aptarimas. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-19 1 - 4 klasių mokytojai S. Alijošienė 

Virtualus mokytojų susirinkimas ,,2019-2020 

m. m. ugdymo plano pakeitimas“ 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-20 

15.00 val. 

Mokytojai, pagalbos 

specialistai 

Mokyklos administracija 

 Inovacijų diegimo pradiniame ugdyme 

baigiamasis renginys organizuotas 

Nacionalinės švietimo agentūros. Dalyvavo: 

S.Alijošienė, I.Rauleckienė, I.Endrikytė. 

Parengtas ir pranešimas: Mokyklos 

įgyvendintos veiklos ir įgyta patirtis. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-21 1 - 4 klasių mokytojai S. Alijošienė 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės. 

2019-2020 m.m. II pusmečio rezultatų 

išvedimas ir aptarimas. Vadovėlių grąžinimas 

ir padėkų mokiniams išvdavimo tvarka. 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-21 1 - 4 klasių mokytojai S. Alijošienė 

Virtualus mokytojų susirinkimas ,,Nuotolinio 

mokymosi apibendrinimas, II pusmečio 

mokinių vidurkių peržiūra ir pagalbos 

priemonių sudarymas“ 

Microsoft Teams 

aplinka 

2020-05-27 

15.00 val. 

Mokytojai, pagalbos 

specialistai 

J. Butkienė 

Seminaras ,,Streso ir emocijų valdymo 

pagrindai pedagoginiame procese“ 

KPKC, virtuali 

aplinka  

2020-05-26 Socialinė pedagogė E. 

Pocienė 

Mokyklos administracija 

Bendradarbiavimas su Kauno A. Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokyklapristatant trumpų 

vaizdo medžiagų (pamokų) ciklą rūkymo 

prevencijos klausimams kelti 

Virtuali aplinka  Gegužės mėn. 5 – 8 klasių mokiniai E. Pocienė 

„Žmogaus saugos ugdymo sėkmės istorijos“. 

Veda –R. Svigarienė, Kauno „Šilo“ pradinės 

mokyklos dir. pavad. ugdymui, žmogaus 

saugos mokytoja metodininkė 

Virtuali aplinka 2020-05-20 

15.00 val 

Žmogaus saugos 

mokytojas S. Ralys 

Mokyklos administracija 



    

 

Planą rengė direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkienė 

Paskaita ,,Nuotolinio chemijos mokymo(si) 

pamokos: ką sėkmingai galėtume taikyti 

ateityje" 

Virtuali aplinka 2020-05-22 Chemijos mokytoja 

V. Pažėraitė 

Mokyklos administracija 

Mokyklos administracijos pasitarimas. 

Mokslo metų užbaigimas ir baigimo 

pažymėjimų išdavimas. Mokinių priėmimo į 

mokyklą tvarkos aptarimas. 

Metodinis kab. 2020-05-28 Mokyklos 

administracija 

I. Švėgždienė 

Mokinių projektas ,,Sustabdyta akimirka . 

Žvilgsnis į pavasarį  " 

KPKC, virtuali aplinka Gegužės mėn. Dailės mokytoja E. 

Šiurkienė 

Mokyklos administracija 


