
BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO 
PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

VASARIO MĖNESIO PLANAS 

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

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai 

 
 
 
 
 

1. 

 

 

Kiekvieną 
pirmadienį 

Pasitarimai dėl ugdymo 
proceso organizavimo 

vadovaujantis LR Sveikatos 
apsaugos ministro-valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 

sprendimu ,,Dėl pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“. 

 

Nuotoliniu 
būdu. 

 

Direktorė 

 
 
 

Pavaduotojai 
ugdymui ir ūkiui, 

skyrių vedėjai 

 
 

2.  
 

1 d.  

VGK pasitarimas dėl vaikų, 
ugdomų pagal pradinio, 

pagrindinio ugdymo 
programas, nuotolinio ugdymo, 

priežiūros organizavimo.  

Nuotoliniu 
būdu, 8 val.  

VGK nariai 
 

V.Greviškienė 

 
3.  15 d.  Klasių vadovų ir mokytojų 

dalykininkų pasitarimas dėl 
mokinių pasiekimų, 

lankomumo, jungimosi į 
pamokas problemų. 

Nuotoliniu 
būdu, 10 val. 

KL. auklėtojai, 
mokytojai 

 

 
4. 17 d. 

 

Mokytojų dalykininkų 
metodikos grupės pasitarimas 
dėl 2021 m. plano ir patirties 

sklaidos. 

Nuotoliniu 
būdu, 10 val. 

J. Mulokienė, 
mokytojai 

 

 
5. 18 d. Klasių auklėtojų metodikos 

grupės pasitarimas dėl 2021m. 
plano, mintys po dalyvavimo 

dviejų dalių Tėvų forumo 
konferencijoje „Kur vaiko 

laimė, kur sėkmė“. 

Nuotoliniu 
būdu, 11 val. 

I.Mizarienė, 
klasių auklėtojai 

 
 

 
6. 11, 25 d.  Mokinių tarybos pasitarimas 

dėl dalyvavimo viktorinoje, 
skirtoje Vasario 16-ajai, dėl 

Nuotoliniu 
būdu, 14.30 val. 

V.Greviškienė 
 



naujos iniciatyvos- mokyklos 
laikraščio leidimo.  

 
7.  Data 

tikslinama 
VGK pasitarimas dėl problemų 

jungiantis į pamokas ir 
atliekant užduotis turinčių 

mokinių. 

Nuotoliniu 
būdu, 15 val. 

A.Grigienė 
 

V.Greviškienė 

Tyrimai, patikros, olimpiados, varžybos 

 
8. 11 d.   5-12 kl. mokinių meninio 

skaitymo konkursas.  
Nuotoliniu 

būdu, 15 val.  

 
Lietuvių k. ir 

literatūros mok. 
J. Gabriūnė 

Iki vasario 8 d. skaitovų 
vaizdo medžiagą atsiųsti 

el.p. 
olimpiados.birzai@gmail

.com 

 
9. 15 d. 

50-asis tarptautinis jaunimo 
epistolinio rašinio konkursas. 

 

Nuotoliniu 
būdu.  

 
Lietuvių k. ir 

literatūros mok. 
J. Gabriūnė 

Iki vasario 11 d. darbus 
atsiųsti Word formatu el.p. 
olimpiados.birzai@gmail

.com 

 
10. 22 d. 

7-12 kl. mokinių technologijų 
olimpiada. 

 
Nuotoliniu 

būdu, laikas 
tikslinamas. 

 
Technologijų 

mokytojai 

 

 
11. 25 d. 

8-12 kl. mokinių dailės 
olimpiada. Nuotoliniu 

būdu, 9 val. 

 
Dailės mokytoja 

Registracija iki vasario 
15 d. Biržų ŠPT 

tinklapyje „Registracija į 
olimpiadas” 

 
Renginiai, projektai 

 
12. 1-a savaitė  1-8 kl. mokinių klasės 

valandėlė „Žiemos pavojai: 
nušalimai, pavojingas ledas“. 

Nuotoliniu 
būdu,14.10.  

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 

specialistė N. 
Gailiūnienė., 

klasės auklėtojai 

 
1-8 klasių 

mokiniai, klasių 
vadovai 

 
13. 8-12 d.  Akcijos „Saugesnio interneto 

savaitė 2021“ paminėjimas. 
Nuotoliniu 

būdu, klasės 
valandėlių metu, 

mokyklos 
Facebook 

puslapis įdomių 
pamokėlių 

sklaidai 

A.Grigienė,  
V. Greviškienė 

1-8 kl. mokiniai, 
klasių vadovai 
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14. 16 d.  Integruota pamoka „ Mano 

žinutė Lietuvai“, skirta Vasario 
16 d.  

Nuotoliniu 
būdu, 9.30 val.  

I.Mizarienė,  
J. Gabriūnė,  
V. Greviškienė 

1-8  klasių 
mokiniai, klasės 

vadovai 

 
15. 15 d.  Nuotolinė viktorina 

„Pažinkime Lietuvą“.  
Nuotoliniu 

būdu, 15 val.  
V. Greviškienė 

https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSdqj-
xMLXGm5xMHrPSmn
mXMp9dO7pE7GZLk0
ZYLDqqT63PaDg/viewf

orm 

 
16.  Vasario 16  

 

Virtuali paroda „Jokūbas 
Šernas: žmogus iš Šiaurės 

Lietuvos“, skirta Vasario 16-ai. 

Nuotoliniu 
būdu.  

E. Timukas,  
L. Kučinskaitė 

 
Priešmokyklinė 

ugd.grupė 

 
17. Vasario 16 

d.  
,, Mažoj širdelėj LIETUVA", 

diena skirta valstybės atkūrimo 
dienai. 

Ikimokyklinis/ 
priešmok. 

skyrius 

 D. Karosienė 
 

Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė 

ugd.grupė. 

 
18. Vasario 

mėn. 
 Projektas ,,Sveikata visus 
metus 2021".  Vasario mėn. 
iššūkis ,,Šiandien esu labai 
turtingas, nes esu sveikas" 

Nuotoliniu 
būdu. 

L. Kučinskaitė, 
D. Karosienė 

N. Gailiūnienė 

 

 
Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė 
ugd.grupė. 
5-8 kl. mokiniai 

 
19. Vasario 

mėn.  
Vaikų kūrybinių darbų paroda 
,, Atskrido paukštelis į mano 

kiemelį" (org. Kauno lopšelis- 
darželis '' Pušaitė" ) 

Nuotoliniu 
būdu. 

L. Kučinskaitė, 
D. Karosienė 

 
Ikimokyklinė ir 
priešmokyklinė 

ugd.grupė. 
. 

Pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba 

 
20. Visą 

mėnesį 
Mokinių mokymosi situacijų 
aptarimas nuotolinio ugdymo 

metu. 

Nuotoliniu 
būdu, su tėvais 
sutartu laiku.  

VGK 
 

Klasių vadovai 

 
21. Visą 

mėnesį 
Socialinės pedagogės 

konsultacijos mokiniams, 
tėvams, mokytojams. 

El. ryšio 
priemonėmis, iš 
anksto sutartu 

laiku.  

A.Grigienė 
 

 
22.  Visą 

mėnesį 
Grįžusių į mokyklą mokinių 

nuotolinio ugdymo, priežiūros 
organizavimas mokykloje. 

 
Mokykloje. 

V. Greviškienė 
A. Grigienė 
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Informacinis centras. Biblioteka, skaitykla. 

 
23. Visą 

mėnesį 
Virtuali literatūrinė paroda 
„Baliui Sruogai – 125-eri“.  

 
Nuotoliniu 

būdu.  
I.Mizarienė 

 

 
24. 

 
Visą 

mėnesį 
Vaikų ir paauglių metų knygos 

rinkimai „Metų knygos 
rinkimai“.  

Nuotoliniu 
būdu. 

I.Mizarienė 
 

25. 2-13 d.  Virtuali literatūrinė paroda 
„Motiejui Valančiui  - 220 

metų“. 
Mokyklos 

„Facebook“ 
puslapis  

 

I.Mizarienė 

 

Kita veikla: ugdymas mokyklos gyvenimu, aplinkų bendrakūra 

Asmeninis profesinis tobulėjimas 

 
26. 

 
Visą 

mėnesį 

Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose pagal 

Biržų ŠPT renginių planą.  

 
Biržų ŠPT 

 
Mokytojai 

 

 
 

27. 

9 d. 
 

Diskusija "Mokinių saugumas 
internete" 

 
Nuotoliniu būdu 

 
A.Grigienė 

 

 
28. 

 
8 d.  

Forumas „Skaitmeninė 
medžiaga: kokia ji turėtų būti, 

kad mokytojai galėtų 
veiksmingai ja pasinaudoti?“. 

Nuotoliniu 
būdu, 15.00-

17.00 val.  

 
V.Greviškienė 

 

 
 

29. 

 
6 d. 

Konferencija (Tėvų forumo 
organizuota) „Kur vaiko laimė, 

kur sėkmė“(II dalis) 

 
Nuotoliniu 

būdu, 10 val. 

 
Mokytojai 

 

 
30. 

10 d. Konferencija „Vaikas 
pasikeitusioje mokymosi 
aplinkoje“  

Nuotoliniu 
būdu. 

 
V.Greviškienė 

 

 
 
 

 
31. 

 
18 d. 

 
Seminaras "Nuotolinio 

bendravimo su mokiniais 
galimybės“ 

 
Nuotoliniu 

būdu. 

A.Grigienė  

 
 
 

32. 

 
Visą 

mėnesį 

 
Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimas bendrojo 
ugdymo mokyklose. 

Rekomendacijos. 

http://vilniausppt.lt/
wp-

content/uploads/202
0/11/REKOMEND

ACIJOS-
galutinis.pdf 

Visi mokytojai 
susipažįsta ir tam 
skirtas laikas  yra 

savišvieta.  

 
 

VGK 
 



 
33. 

 
Visą 

mėnesį 
(nuo 11d.) 

 
Teachers Lead Tech (TLT) 

programos mokymai. 

Nuotoliniu 
būdu.  

J. Mulokienė 
R. Lapeikienė 

 

 
34. 

Vasario 
pab. 

 

Skaitmeninė informacinė 
medžiaga 

„Įtraukusis ugdymas: poreikiai, 
iššūkiai, galimybės 

 
Nuotoliniu 

būdu..  

 
Savišvieta. 
Mokytojai 

patalpinta ŠPT Fb 
ir tinklapyje 

 
35. 

17 d. Konferencija “Psichoemocinis 
klimatas ugdymo įstaigoje: 

praktiniai metodai” 
 

Nuotoliniu 
būdu.  

V.Greviškienė 
L.Kučinskaitė 

 

Olweus programos renginiai    

 
37. 

 
Visą 

mėnesį 

 
Olweus klasių valandėlės, 

skirtos prevencinei veiklai (po 
dvi kl. valandėles per mėnesį). 

Nuotolinių 
klasių 

valandėlių metu. 

3-8 klasių 
vadovai 

 

37. Pirma/antr
a  vasario 

savaitė 

Olweus programos tyrimo 
rezultatų pristatymas. 

Nuotoliniu 
būdu.  

Programos 
vadovė 

A.Grigienė 

 

 Planą parengė sk. vedėja  
 Vilma Greviškienė 
 

 


