
BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINIO 

UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

BALANDŽIO 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.  
Balandžio 

13/14 d. (data 

tikslinama) 

6-7 kl. tėvų susirinkimas 

(darbotvarkėje: dėl 2 trimestro 

pasiekimų ir ugdymo 

organizavimo 2022- 23 m.m.) 

Metodinis 

17.00 

 

 I.Mizarienė 

V. Greviškienė 

 

3. 

 

Balandžio 4, 

11, 25 d. 

 

Mokinių tarybos pasitarimai dėl 

balandžio mėn. veiklų. 

 

  11.30 

užsienio k. 

kabinetas 

 

V. Greviškienė 

 

 

Klasių seniūnai ir 

mok. savivaldos 

pirmininkas 

 

4. 

 

Iki balandžio 

20 d.  

 

 

 Trišaliai pokalbiai (mokinys, tėvas, 

mokytojas) dėl 2 trimestro 

pasiekimų ir lūkesčių. 

 

 Kl. vadovų 

kabinetai 

 

   Kl. vadovai 

 
 

5.  
Balandžio 21 

d. 

Mokytojų dalykininkų metodinės 

grupės pasitarimas dėl įtraukiojo 

ugdymo.  

Metodinis 

10.00 

Mokyt. 

dalykininkų met. 

pirm. J. Mulokienė 

  

Tyrimai, patikros, olimpiados, varžybos 

6. 

 
Balandžio 7 d. 

Biržų rajono savivaldybės 5-8 

klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

ŠPT 

 

I.Mizarienė 

 

 

 5-8  kl. mokiniai 

7. 

 

 

Balandžio 26 

d. 

Biržų rajono savivaldybės 1-4 klasių 

mokinių meninio skaitymo 

konkursas. 

ŠPT 

 

J. Mulokienė 

R. Lapeikienė 

 

Dalyvio anketą 

siųsti el. p.: 
olimpiados.birzai@

gmail.com iki 

balandžio 13 d. 

 

8.  
Balandžio 27 

d. 

Biržų rajono savivaldybės 5-7 klasių 

mokinių dailės olimpiada. 
 R. Zemlickienė 

Apie olimpiados 

vietą informuos 

mokytojus, 

užregistravusius 

mokinius į 

olimpiadą 

Renginiai, projektai 

mailto:olimpiados.birzai@gmail.com
mailto:olimpiados.birzai@gmail.com


9. 
Balandžio 1-2 

savaitė  

 eTwinning projektas „Žmogaus 

kūnas- kas tai?“(projekto veiklos, 

numatytos balandžio mėnesiui)  

Darželio 

grupės 

L. Kučinkaitė,  

D. Sudeikytė 

D. Karosienė 

 

https://live.etwinnin

g.net/projects/projec

t/368531 

(pildoma veiklų 

ataskaita) 

 sklaida mokyklos 

facebook puslapyje 

(V. Greviškienė) 

10. 
Visą balandžio 

mėn. 

7-8 kl. eTwinning projektas „Add 

salt to your life - A collection of 

recipes“ (projekto veiklos, 

numatytos balandžio mėnesiui: 

išsirinktų patiekalų- 1,2 patiekalo 

ir deserto gaminimo filmavimas) 

Virtuali erdvė, 

anglų k., 

technologijų 

kabinetas 

V. Greviškienė 

https://live.etwinni

ng.net/projects/proj

ect/380351 

(pildoma veiklų 

ataskaita) 

sklaida mokyklos 

facebook puslapyje 

(V. Greviškienė) 

11. 

 

 

 

Balandžio 

11d. 

 

 

Akcija „Darom“ 

 

 

Darželio 

erdvės, netoli 

darželio esanti 

teritorija 

 

L. Kučinkaitė,  

D. Sudeikytė 

D. Karosienė 

 

 

12. 

 

 

 

Balandžio 19 

d. 

 

Margučių ridenimo rytmetys 

grupėje ,,Margutį ridenu"  

Darželio 

lauko erdvės 

(jeigu 

tinkamas oras) 

L. Kučinkaitė,  

D. Sudeikytė 

D. Karosienė 

I. Staskonienė 

sklaida mokyklos 

facebook puslapyje 

(V. Greviškienė) 

 

13.  
Balandžio 12-

15 d. 

Bendras 1-8 kl. mokyklos lauko 

erdvės papuošimo Šv. Velykoms 

projektas „ Velykų belaukiant“. 

Mokyklos 

lauko erdvės 

Klasių vadovai, 

neformalaus ugd. 

mokytojai 

 

sklaida mokyklos 

facebook puslapyje  

(V. Greviškienė) 

14. 
Balandžio 22 

d. 
Renginys, skirtas Žemės dienai. 

Mokyklos 

lauko erdvės 

Kl. vadovai 

Neformalaus ugd. 

mokytojai 

sklaida mokyklos 

facebook puslapyje  

(V. Greviškienė) 

Pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba 

15.  

 

Visą mėnesį. 

 

Socialinės pedagogės individualios 

konsultacijos mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

 

Soc. pedagogės 

kabinetas 

 

 

 

A.Grigienė 

 
 

16. 
Balandžio 

20d.- 22 d. 

Tėvų švietimas. Susitikimas su 4 

kl. mokinio N.F. mama dėl 

adaptacinio laikotarpio mokykloje. 

Soc. pedagogės 

kabinetas 

 

A.Grigienė 

R. Lapeikienė 

 
 

Informacinis centras, biblioteka, skaitykla. 

17. 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Mano mylimiausias herojus“ 

Knygų pristatymas. 

 

 Miestelio 

biblioteka 

I.Mizarienė 

 

 

1-4 kl.  mokiniai 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/368531
https://live.etwinning.net/projects/project/368531
https://live.etwinning.net/projects/project/368531
https://live.etwinning.net/projects/project/380351
https://live.etwinning.net/projects/project/380351
https://live.etwinning.net/projects/project/380351


18. 
Balandžio 

mėn. 
Metų knygos vaikams rinkimai 

 Mokyklos 

biblioteka 

 I.Mizarienė 

 
 1-5 kl. mokiniai 

Kita veikla: ugdymas mokyklos gyvenimu, aplinkų bendrakūra 

Asmeninis profesinis tobulėjimas 

19. 
Visą mėnesį 

 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pagal Biržų 

ŠPT renginių planą 

 

Biržų ŠPT 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

Registracija 

internetinėje 

sistemoje 

www.semiplius.lt 
 

20. 

 

 

Visą mėnesį 

 

 

 

Teachers Lead Tech (TLT) 

programos mokymai 

Nuotoliniu 

būdu 

 

J. Mulokienė, 

R. Lapeikienė 

 

 

 

21.  

 

 

 

 

 

 

Balandžio 12 

d. 

 

 
"ĮTRAUKIOJO UGDYMO 

PRAKTIKA: išorinio vertinimo 

rezultatų įžvalgos ir ukrainiečių vaikų 

ugdymas mokyklose”. 

 

Virtuali 

erdvė 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

https://www.nsa.smm.lt/

2022/04/04/viesoji-

konsultacija-itraukiojo-

ugdymo-praktika-

isorinio-vertinimo-

rezultatu-izvalgos-ir-

ukrainieciu-vaiku-

ugdymas-mokyklose/ 

 

 

22. 

Balandžio 

paskutinis 

penktadienis 

 

 

UGDYMO TURINIO 
ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? 

Nacionalinė švietimo agentūra 

(NŠA) kviečia 

Virtuali 

erdvė 

 

Savišvieta. 

https://www.facebo

ok.com/watch/live/

?ref=watch_permal

ink&v=187688939

377458 

 

Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamosios programos “Sveika mokykla“ renginiai 

23. 

 

 

 

 

Balandžio mėn. 

Sveikatos pamokos  

 „Kas yra mikroorganizmai?“ 

 

Ikimokyklinė, 

priešmokyklinė 

grupės, klasės. 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė  

V. Jurgelevičienė 

 

24. 

 

Balandžio 

mėn.  

Sveikatos valandėlė „Tylos 

stebuklinga versmė“. 

Ikimokyklinė, 

priešmokyklinė 

grupės,pradinių 

kl. kadinetas.  

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė  

V. Jurgelevičienė 

 

Planą parengė skyriaus vedėja Vilma Greviškienė 

 

http://www.semiplius.lt/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.nsa.smm.lt/2022/04/04/viesoji-konsultacija-itraukiojo-ugdymo-praktika-isorinio-vertinimo-rezultatu-izvalgos-ir-ukrainieciu-vaiku-ugdymas-mokyklose/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=187688939377458
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=187688939377458
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=187688939377458
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=187688939377458
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=187688939377458

