
 
 

                        PATVIRTINTA 

                      Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės  

                  mokyklos direktoriaus  

                                     2016 m. gegužės 2 d. Nr. V1-67 

 

GEGUŽĖS MĖNESIO DARBO PLANAS 

 

I. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas asmuo 

2 d. 9 val.  2 klasės rašymo (2 dalis, teksto kūrimas) 

diagnostinis vertinimas 

Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

I. Jaskelevičienė 

2 d. 9 val.  4 klasės pasaulio pažinimo testas Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

D. Juškaitienė 

 

2 d. 13 val. 6 klasės mokinių skaitymo ir rašymo 

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras Jūratė Jasiulevičienė  

jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt 

Eglė Mačionienė 

M. Tamulevičienė, D. Balčienė 

3 d. 9 val.  8 klasės socialinių mokslų standartizuotas 

testas  

Mokykla Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt 

Asta Gylienė 

3 d. 13 val. 2 klasės rašymo (2 dalis, teksto kūrimas) 

diagnostinio testo vertinimas 

Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

I.Jaskelevičienė 

L. Prapiestienė 

4 d. 9 val. PUPP lietuvių kalba (gimtoji) raštu Mokykla Jūratė Jasiulevičienė  

jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt, 

mokyklų vadovai 

L. Prapiestienė 

Rasa Kukučionienė 

Angelė Danilavičienė 

3 ir 4 d.  13 val.  4 klasės mokinių pasaulio pažinimo  

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras  Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

Eglė Mačionienė 
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D. Juškaitienė, B. Dambrauskienė 

4 d. 9 val.  2 klasės matematikos diagnostinis 

vertinimas 

Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

J. Jaskelevičienė 

4 d. 9 val.  4 klasės matematikos testas ir klausimynas Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

D. Juškaitienė 

4 d. 13 val. 2 klasės matematikos diagnostinio testo 

vertinimas 

Mokykla Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

I.Jaskelevičienė 

L. Prapiestienė 

5 d. 9.30 val.  Pradinių (1-4) klasių mokinių konkursas 

„Šviesoforas“, II etapas  

Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“  

Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

Janė Gudžiauskienė 

L. Prapiestienė 

I. Jaskelevičienė 

5 d. 9 val.  6 klasės matematikos standartizuotas testas 

ir klausimynas 

Mokykla Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt 

Auksė Stirbienė 

aukse.stirbiene@lazdijai.lt 

J. Pileckas 

5 ir 6 d. 14 val.  4 klasės mokinių matematikos   

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

Eglė Mačionienė 

D. Juškaitienė, B. Dambrauskienė 

6 d. 9 val. Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų 

laikymas 

VšĮ Lazdijų sporto centras 

 

Daiva Pacukonytė 

6 d. 9 val. 8 klasės gamtos mokslų standartizuotas 

testas ir klausimynas 

      Mokykla Auksė Stirbienė 

aukse.stirbiene@lazdijai.lt 

G. Šupšinskienė 

10 d. 9 val. PUPP matematika Mokykla Jūratė Jasiulevičienė  

jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt 

mokyklų vadovai 

Z. Kukučionis 

Ugnė Babkauskienė 

Angelė Danilavičienė 

10 d. 12.55 val. Šviečiamosios gyvulininkystės programos 

įgyvendinimo renginys 5-7 kl. 

Mokykla Projekto vykdytojas  

Z. Kukučionis 
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12 d. 8 val.  Užsienio kalbos (rusų) pasiekimų lygio 

testas 

Mokykla Z. Kukučionis 

12 d. 9 val. Lazdijų rajono moksleivių lengvosios 

atletikos keturkovės varžybos I gr. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos stadionas os 

stadionas 

Daiva Pacukonytė 

9 d. 13 val. 6 klasės mokinių matematikos 

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt  

Eglė Mačionienė 

G. Šupšinskienė 

10 d. 10 val.  Pradinių (1-4) klasių mokinių konkursas 

„Šviesoforas“, regioninis etapas  

Lazdijų mokykla-darželis 

„Vyturėlis“  

Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

Janė Gudžiauskienė 

10 d. 13 val. 8 klasės mokinių socialinių mokslų 

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt  

Eglė Mačionienė 

R. Kukučionienė 

11 d. 13 val. 8 klasės mokinių gamtos mokslų 

standartizuotų testų vertinimas 

VšĮ Lazdijų švietimo centras Auksė Stirbienė 

aukse.stirbiene@lazdijai.lt 

Eglė Mačionienė 

Gintutė Durtinevičienė 

16 d. 8 val. Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio 

testas 

Mokykla Z. Kukučionis 

19 d.  Atvira rusų kalbos pamoka 6 kl. Mokykla U. Babkauskienė 

19 d. 9.30 val. Lazdijų rajono moksleivių lengvosios 

atletikos keturkovės varžybos II gr. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos stadionas 

Daiva Pacukonytė 

Z. Kukučionis, R. Kukučionienė 

20 d. 10 val.  Pradinių klasių mokinių  sporto šventė 

,,Olimpinė diena“                             

Lazdijų r. Veisiejų Sigito 

Gedos gimnazija 

  

 

Asta Zablackienė 

asta.zablackiene@lazdijai.lt  

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pradinių 

klasių mokytojų metodinė grupė 

L. Prapiestienė 

20 d. 12.00 val.  Mokyklos aplinkos gražinimo akcija Mokykla Z. Kukučionis 

24 d. 10 val.  Regioninė vaikų ir jaunimo folkloro šventė 

„Piemenėlių Sekminės“ 

Prie senovinio Būdviečio 

svirno 

Neringa Rasiulienė 

neringa.rasiuliene@lazdijai.lt 

D. Balčienė 

 

25 d. 10 val. Direktorių pasitarimas VšĮ Lazdijų švietimo centras Jonas Gudžiauskas 

25 d.  Standartizuotų testų (lietuviųk., istorijos, 

geografijos) 6,8 klasėse pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo aptarimas 

Mokykla M. A. Tamulevičienė 
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25 d.  2 kl. Diagnostinių testų ir 4 kl. 

Standartizuotų testų rezultatų aptarimas 

Mokykloje Lijana Prapiestienė, 

Pradinių klasių metodinė grupė 

25-29 d. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 

mokyklos ir Kučiūnų mokyklos vadovų 

atestacija 

Kapčiamiesčio Emilijos 

Pliaterytės mokykla, Kučiūnų 

mokykla 

Vadybos ekspertų grupės 

27 d. 11.30 val.  Popietė „Vasarą pasitinkant“ Mokyklos aktų salė Ikimokyklinio ugd. gr. auklėtoja  

J. Dumbliauskienė 

27 d.  Darbo su „Movie Maker“ programa 

praktinis užsiėmimas.  

Mokykla L. Prapiestienė 

30 d.  Mokytojų tarybos posėdis Mokykla, istorijos kab.  Z. Kukučionis 

L. Prapiestienė 

31 d. 12.00 val.  Mokslo metų pabaigos „Paskutinio 

skambučio“ šventė 

Mokyklos aktų salė Z. Kukučionis, 

L. Prapiestienė, 

D. Balčienė 

 

DĖMESIUI 

Ruoštis Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos renginiui ,,Gyvoji viktorina“ 7-10 kl. mokiniams. Renginys vyks 2016 m. birželio 2 d. 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje.                                                                                                               V. Palubinskienė 

Užtikrinti sklandų diagnostinių, standartizuotų testų, PUPP, valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, 

duomenų suvedimą į sistemas.                                                                                                                     Z. Kukučionis 

Pagal brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nurodytas datas laiku registruoti duomenis Nacionalinio egzaminų 

centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, atlikti kitus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo darbus. 

Kviečiame  teikti paraiškas ir 2016–2017 mokslo metais dalyvauti ankstyvosios prevencijos  programose „Zipio draugai”, „Obuolio 

draugai“ ir „Įveikiame kartu”.  Paraiškos teikiamos iki  gegužės 31 d. VšĮ „Vaiko labui”.                              L. Prapiestienė 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 „Dėl vaiko brandumo 

mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Vaiko brandumo mokytis 

pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu VšĮ Lazdijų švietimo centras nuo gegužės 1 d. iki 

rugpjūčio 31  d. (tėvų (globėjų) prašymu) atlieka vaiko brandumo įvertinimą. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvams (globėjams) 

pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai bei tėvams 

(globėjams) pageidaujant leisti  į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau 

nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.  

Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal 

pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas priima tėvai 

(globėjai).                                                                                                                                                                    L. Prapiestienė 

Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo 

programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.                                                                           L. Prapiestienė 

 

ŽINIŲ PRISTATYMAS 



IKI 05-01  

Išnagrinėti Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2016 m. 

balandžio 6 d. sprendimą Nr. 106-S-1/111-S-4 „Dėl užkrečiamųjų ligų kontrolės formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo įstaigose“ ir pateikti informaciją dėl pasiūlymų įgyvendinimo bei priimtus 

sprendimus el. paštu aukse.stirbiene@lazdijai.lt.  

Auksė Stirbienė 

aukse.stirbiene@lazdijai.lt 

Z. Kukučionis 

IKI 05-13  

Paraiškas dėl įvairių tipų pažymėjimų blankų užsakymo. Jūratei Jasiulevičienei 

jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt  

Z. Kukučionis 

IKI 05-15  

Informaciją apie mokyklos nelankančius mokinius ir mokyklos atliktus veiksmus, kuriais 

siekiama grąžinti mokyklos nelankančius mokinius į mokyklą (lentelė bus atsiųsta el. paštu). 

Mokyklos nelankantis vaikas – 7-18 metų vaikas, įregistruotas Mokinių registre, tačiau per 

mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo 

švietimo programas. 

Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt  

O. Janulevičienė, L. Prapiestienė 

25 d. 10 val.  25 d. 10 val.  

IKI 05-18  

Registracijos anketas į Regioninę vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Piemenėlių Sekminės“. Neringa Rasiulienė 

neringa.rasiuliene@lazdijai.lt 

D. Balčienė 

IKI 05-30  

Informaciją apie įgyvendintas priemones užtikrinant saugų ir patikimą kompiuterių naudojimą 

mokyklose. Informaciją siųsti el. paštu dalius.mockevicius@lazdijai.lt . 

Dalius Mockevičius 

dalius.mockevicius@lazdijai.lt 

J. Sakavičienė 

IKI 05-31  

1-5 klasių pasiekimų, lankomumo suvestinės Klasių auklėtojai 

MOKYKLŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA, TIRIAMOJI VEIKLA 

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas. Jūratė Jasiulevičienė  

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo apklausos (mokinių, tėvų, 

mokytojų). 

Lijana Prapiestienė 

TAMO priežiūra Z. Kukučionis 

L. Prapiestienė 

 

 

Direktorius                                                                     Zigmas Kukučionis 

 

         Zigmas Kukučionis, tel. (8-318) 4 31 48, el.p.  kapciamiescio.mok.dir@lazdijai.lt 
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