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TVIRTINU 

                                                Direktorius S.Milašius                                                  

                                                  2021 01 04   

                                                                               

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJA  

SAUSIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Planuojama veikla, vieta Data, laikas  

Atsakingi asmenys, 

dalyvaujantys asmenys 

BENDRA INFORMACIJA 

1.  Direkcinis susirinkimas (TEAMS) Kiekvieną 

pirmadienį po 4 

pamokų. 

Direktorius S.Milašius; 

pavaduotojos V.L.Lukšienė, 

L.Šakelytė, J.Lokienė, 

R.Narušienė, V.Mankuvienė. 

2.  Laisvės gynėjų dienos 30-mečio paminėjimas. 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Programa 

internetinėje svetainėje 

https://kovo11.kaunas.lm.lt/2017/wordpress/wp-

content/uploads/2021-sausio-13_skelbimas.pdf  

01-13 

8.00-14.00 val. 

Mokytojai; gimnazijos 

bendruomenė 

3.  Mokymai „Psichinė sveikata“ (virtualūs). 01-12  

11.00-12.30val. 

Sveikatos specialistė 

D.Liaudinskienė; 7b kl. 

mokiniai 

4.  Lytiškumo ugdymo seminaras (virtualus). 01-13  

10.00-11.30val. 

Sveikatos specialistė 

D.Liaudinskienė; 8a kl. 

mokiniai 

5.  Mokymai apie vaistažoles (virtualūs). 01-14  

10.55-11.40val 

Sveikatos specialistė 

D.Liaudinskienė; 4a kl. 

mokiniai 

6.  Seminarų ciklas „Mitybos ir fizinio aktyvumo 

įpročiai“. 1 virtualus užsiėmimas. 

01-25 

12.00-12.45val 

Sveikatos specialistė 

D.Liaudinskienė; IIIa kl. 

mokiniai 

7.  Programa „Gyvai“ (TEAMS). Kartą per 

savaitę 

6,7 klasių auklėtojos; 6,7 kl. 

mokiniai 

8.  Po 2 klasės valandėles patyčių tema (pagal 

Olweus programą).  

Sausis 1-8, 10a ir I-II klasių 

vadovai; 1-8, 10a ir I-II kl. 

moksleiviai 

9.  Marijos Gimbutienės 100-mečiui, 

S.Paltanavičiaus 65-mečiui, A.Šlepiko 55-

mečiui, Laisvės gynėjų dienos paminėjimui 

skirtos medžiagos skelbimas gimnazijos 

interneto svetainėje 

https://kovo11.kaunas.lm.lt/e-kovo-11-osios-

gimnazijos-biblioteka/ 

 

Sausis Bibliotekos vedėja 

I.Jurevičiūtė; gimnazijos 

bendruomenė 

MOKYTOJŲ TARYBOS  SUSIRINKIMAI 

    

GIMNAZIJOS TARYBOS  SUSIRINKIMAI 

1. „2020 metų veiklos ataskaita. 2021 m. veiklos 

kryptys.“ (TEAMS) 

01 – 21  

18.00 val. 

A.Doftartienė; gimnazijos 

direktorius, GT nariai ir 

klasių tėvų komitetų 

pirmininkai 

MOKINIŲ KOMITETO SUSIRINKIMAI 

1. Susirinkimai su komitetais/ Mokinių komiteto 

valdyba (TEAMS). 

Paskutinį 

mėnesio 

MP K.Berinkevičiūtė; 

komitetų nariai/komitetų 

https://kovo11.kaunas.lm.lt/2017/wordpress/wp-content/uploads/2021-sausio-13_skelbimas.pdf
https://kovo11.kaunas.lm.lt/2017/wordpress/wp-content/uploads/2021-sausio-13_skelbimas.pdf
https://kovo11.kaunas.lm.lt/e-kovo-11-osios-gimnazijos-biblioteka/
https://kovo11.kaunas.lm.lt/e-kovo-11-osios-gimnazijos-biblioteka/
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penktadienį po 

3 pamokų 

pirmininkai. 

2. „Nuotolinės MK veiklos planavimas.“ 

(TEAMS) 

01-18 

16.00 val. 

MP K.Berinkevičiūtė; MK 

nariai 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUSIRINKIMAI 

1. „Dažniausios problemos dirbant nuotoliniu 

būdu. Kaip jas spręsti?“ (TEAMS) 

01-28 

14.00 val. 

Dir. pavaduotoja ugdymui 

L.Šakelytė; VGK nariai 

METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMAI 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas.“ (TEAMS) 

01-19 

15.00 val. 

MT pirmininkė 

J.Ramanauskienė; MT nariai 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA 

LIETUVIŲ KALBOS METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. Meninio skaitymo konkursai. 

Lietuvių kalbos olimpiada.“ (TEAMS) 

01-20 

14.00 val.  

Lietuvių k. vyr. mokytoja 

J.Lastauskienė; grupės nariai 

KŪNO KULTŪROS, CHOREOGRAFIJOS, DAILĖS, MUZIKOS, TECHNOLOGIJŲ 

METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. “ (TEAMS) 

01-21 

14.00 val.  

Fizinio ugdymo mokytoja 

metodininkė R.Stagniūnaitė; 

grupės nariai 

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. Anglų kalbos olimpiados aptarimas.“ 

(TEAMS) 

01-21 

15.00 val.  

Anglų k. mokytoja 

metodininkė V.Žukauskienė; 

grupės nariai 

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. IKT diegimas ugdymo procese.“ 

(TEAMS) 

01-20 

13.30 val.  

Pradinių kl. vyr. mokytoja 

J.Žukauskienė; grupės nariai 

TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 01-20 Matematikos mokytoja 
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Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. Tiksliųjų ir gamtos mokslo 

olimpiados.“ (TEAMS) 

15.00 val.  metodininkė R.Hasenaitytė; 

grupės nariai 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. Valstybinės šventės kitaip.“ 

(TEAMS) 

01-20 

15.00 val.  

Istorijos vyr. mokytojas 

I.Juškevičius; grupės nariai 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ 

1. „Nuotolinio ugdymo organizavimas, taikant MS 

Office 365 ugdymo platformą: platformos 

taikymo įsivertinimas; savitarpio pagalbos 

grupių organizavimas; mokomosios medžiagos 

kaupimo debesų saugykloje inicijavimas. PEPIS 

diegimas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

rengimas. Pagalbos teikimas nuotoliniu būdu: 

problemos ir jų sprendimas.“ (TEAMS) 

01-20 

14.00 val.  

Mokytoja specialiojoje 

klasėje S.Nedaivodinaitė; 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

__________________________________ 


