
VDU „Rasos“ gimnazijos 2020 m. gruodžio mėn. 

VEIKLOS PLANAS 

Mėn. 

d. 

 Savaitės diena 
Vieta, laikas Renginio pavadinimas Atsakingas 

1 Antradienis Gimnazijos fasadinis kiemas, 

10.00  val. 

Kalėdinis projektas „Žiedai pusnyse“ - gimnazijos kalėdinis papuošimas. S. Andrulienė 

Gimnazijos erdvės, 14.00 val. Gimnazijos eksterjero ir interjero puošimas ,,Žiedai pusnyse“. A. Viliokaitienė 

2 Trečiadienis Nuotoliu per Zoom,  

14.45 val. 

Mokinių tarybos susirinkimas. A. Viliokaitienė 

 

3 Ketvirtadienis Nuotoliu per Meet, 

15.00 val. 

Gimnazisto individualios pažangos stebėsena. Trišalių pokalbių antrose klasėse 

refleksija, dalyvauja antrų klasių auklėtojai. 

T. Janulevičienė 

7 Pirmadienis Skaitykla,  

10.00-12.00 val. 

I-IV kl. chemijos olimpiada, gimnazijos turas. Z. Černiauskaitė 

 

8 Antradienis Nuotoliu per Meet 

15.00 val. 

Gimnazisto individualios pažangos stebėsena. Trišalių pokalbių antrose klasėse 

refleksija, dalyvauja antrų klasių auklėtojai. 

T. Janulevičienė 

9 Trečiadienis Skaitykla,  

9.00-11.00 val. 

I-IV kl. fizikos olimpiada,  gimnazijos turas. R. Krašauskienė 

Nuotoliu per Zoom,  

14.50 val. 

Mokinių tarybos susirinkimas. A. Viliokaitienė 

 

10 Ketvirtadienis  Gimnazisto individualios pažangos stebėsena. Trišalių pokalbių  trečiose 

klasėse refleksija, dalyvauja trečių klasių auklėtojai. 

T. Janulevičienė 

14 Pirmadienis Nuotoliu per Zoom,  

14.50 val. 

Mokinių tarybos susirinkimas. R. Damaševičienė 

Nuotoliu per Meet, 

15.00 val. 

Gimnazijos metodinės tarybos susirinkimas „Metodinės tarybos veiklos 

refleksija ir 2021 m. veiklos planavimas“. 

V. Bartaševičienė 

15 Antradienis 119 kab. arba nuotoliu per 

Meet, 14.50 val.  

Lietuvių kalbos metodinės grupės susirinkimas. V. Marojan 

 

Nuotoliu  per Zoom,  

14.50 val. 

 

 

 

 

Diskusija su gimnazistais ir mokytojais “COVID krizės  pasekmės psichinei 

sveikatai”. 

K .Keturakytė 
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16 Trečiadienis 114 kab., 14.45 val. Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas „Metodinės 

grupės veiklos refleksija ir 2021 m. veiklos planavimas“. 

L. Kalvinskienė 

Nuotoliu per Zoom,  

14.50 val. 

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas. R. Damaševičienė 

Nuotoliu per Meet, 

14.50 val. 

Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės susirinkimas 

„Metodinės grupės veiklos refleksija ir 2021 m. veiklos planavimas“. 

N. Šlikienė 

307 kab. arba nuotoliniu būdu 

per Meet, 14.50 val. 

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas „Metodinės grupės veiklos 

refleksija ir 2021 m. veiklos planavimas“. 

I. Staniulienė 

17 Ketvirtadienis Skaitykla,  

9.00  -11.00 val. 

I-IV kl. biologijos olimpiada, gimnazijos turas. J. Martinionienė 

301, 302, 303, 305 kab.,  

9.00-12.00 val. 

Matematikos  I-IV kl. olimpiada, gimnazijos turas. V. Bareišienė 

Nuotoliu per Zoom,  

14.50 val. 

I-IV  klasių vadovų pasitarimas.  

 

A. Viliokaitienė 

 

18 Penktadienis Nuotoliu per Zoom,  

14.50 val. 

Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas „Metodinės grupės veiklos 

refleksija ir 2021 m. veiklos planavimas“. 

D. Karalevičiūtė 

 

21 Pirmadienis Nuotoliu per Zoom, 

14.50 val. 

DMT Metodinės grupės susirinkimas „Metodinės grupės veiklos refleksija ir 

2021 m. veiklos planavimas“. 

M. Šležaitė 

 

22 Antradienis Nuotoliu per Meet/Zoom, 

12.00 val. 

Šventinės klasių valandėlės ,,Stebuklingos Kalėdos“. 

 

Klasių vadovai 

 

23 Trečiadienis Nuotoliu per Zoom,  

13.00 val. 

Šventinė pedagogų popietė ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“. A. Jankauskaitė 

AKTUALU: 

• Gruodžio mėn. ketvirtadieniais, 15.00 val. vyks gimnazijos psichologės nuotolinės (Meet) konsultacijos gimnazistams patiriantiems sunkumų karantino      

   laikotarpiu, registruotis per Tamo žinutes. K. Keturakytė. 

• Gruodžio 1- 4 d. – Bibliotekos erdvų  kalėdinis puošimas. G. Malinauskienė, A. Zubrickienė. 

• Gruodžio 1- 14 d. vyksta mokymosi kokybės, lankomumo, mikroklimato stebėsena 1H klasėje. A. Viliokaitienė. 

• Iki gruodžio 2 d. gimnazijos socialinio paso duomenų rinkimas. R. Damaševičienė. 

• Iki gruodžio 5 d. www.sokis.upc.smm.lt   svetainėje  vyksta balsavimas už šokio mokytojos D. Šablauskienės kandidatūrą Lietuvos šokio mokytojo   

   rinkimuose. A. Viliokaitienė. 

• Gruodžio 10 d. nuotoliu vyks Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių antikorupcinis protmūšis, skirtas Tarptautinei antikorupcijos   

   dienai paminėti, dalyvauja gimnazijos komanda. R. Kasperavičienė  

• Gruodžio 15 d. XXXII informatikos olimpiados Kauno etapas, dalyvauja Š. Butnevičius, IIIF kl., L. Aleksandravičius, IIB kl. ir M. Simukaitis, IA kl.    

   V. Kelmienė. 

 

http://www.sokis.upc.smm.lt/
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• Gruodžio 22 d. – Leidinių paroda, skirta prozininko Broniaus Radzevičiaus 80 – ioms metinėms „Toksai skaidrumas net virpa geltoni lapai šviesoj...“     

   G. Malinauskienė,  

• Gruodžio 22 d. – Leidinių paroda, skirta Šv. Kalėdoms – saulės sugrįžimo šventei. A. Zubrickienė. 

• Gruodžio  mėn.  vyks atranka ir pasiruošimas Kauno m. jaunųjų filologų konkursui, dalyvauja I - IV kl. gimnazistai. V. Marojan. 

• Gruodžio mėn. pasiruošimas TITAN verslo čempionatui internetu, dalyvauja II-III klasių gimnazistai  I. Kublickienė. 

• Gruodžio mėn. vyks projektas “ISM verslo klasė” dalyvauja trečių klasių gimnazistai. I. Kublickienė. 

• Gruodžio mėn. vyks Respublikinis vaizdo reportažų konkursas „Kadro nominacijos 2020“, dalyvauja Teatro studija ,,Dėmesio! Pradedam!“                            

   A. Jankauskaitė.  

• Gruodžio mėn. vyks A. Žitkevičiaus saugaus vaiko mokyklos nuotoliniai prevenciniai užsiėmimai tema „Streso valdymas“, dalyvauja  I klasių  

   gimnazistai,  vyks pagal atskirą grafiką,. R. Damaševičienė. 

• Gruodžio mėn. vyks neformaliojo ugdymo ir klasių vadovų veiklos apskaitos stebėsena. A. Viliokaitienė. 

• Gruodžio mėn. vyks ES projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, „Pagrindinio ugdymo turinio tarpdalykinė  

   dermė: lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir dailė“ T. Janulevičienė. 

• Gruodžio mėn. gimnazijoje vyksta VDU, KTU, LSU studentų praktika T. Janulevičienė. 

• Žiemos (Kalėdų) atostogos gimnazistams  nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                            T. Janulevičienė 


