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2018–2019 m. m. skiriamos 10 mokyklos ir 5 savivaldybės
vykdomosios institucijos ugdymo dienos

Laikas Tema Paskirtis Koordinatorius 
Mokyklos ugdymo dienos

3 dienos per
metus

Pažintinė 
kultūrinė 
diena

Mokinių  bendrųjų,  dalykinių,  asmeninių,  pažintinių,
mokėjimo mokytis  kompetencijų ugdymas interaktyvaus
mokymosi laboratorijose, muziejuose.

Klasių vadovai/ 
dalykų mokytojai

2018-09-29
(šeštadienis)

Stadiono 
diena

Sveikos  gyvensenos  įgūdžių  stiprinimas,  socialinių
kompetencijų ugdymas.

Darbo grupė

2018-10-05 Savivaldos 
diena

Mokinių  ir  mokytojų  partnerystės,  komunikacinių,
socialinių  kompetencijų  ugdymas  mokyklos
bendruomenėje.

Mokinių taryba

2018 12-21 Kalėdiniai 
renginiai 
„Jaukios 
baltos 
Kalėdos“

Kūrybingumo,  savanorystės,  bendravimo  ir
bendradarbiavimo,  meninių  gebėjimų  plėtojimo
kompetencijų ugdymas.

Klasės vadovų 
metodinė grupė

2019-02-05 Etninės 
kultūros 
diena, 
„Juodoj 
žemėj balta 
duona...“

Paprotinio  elgesio  ir  tradicinio  etiketo  mokymasis,
muzikinių,  kalbos,  fizinių-plastinių,  bendravimo,
kūrybiškumo,  improvizacijos gebėjimų  ugdymas.
Lavinami tradicinių amatų ir verslų pažinimo pradmenys,
skatinamos perimti paprotinės elgesio normos.

Dalykų metodinės 
grupės

2019-03-04 „Kaziuko“ 
mugė

Verslumo,  kūrybiškumo,  etnokultūrinių  kompetencijų
ugdymas.

Darbo grupė

2019-05-24 Paskutinio 
skambučio 
šventė

Mokinių  ir  mokytojų  partnerystės,  komunikacinių,
socialinių,  viešosios  kalbos  kompetencijų  ugdymas
mokyklos bendruomenėje.

Darbo grupė

1 diena per

mokslo metus

Socialinės 
veiklos ir 
savanorystės 
diena

Labdaros   popietės  „Angelo  pėdos“,  išvykos  į  senelių,
vaikų globos namus, gyvūnų prieglaudas pagalba „Maltos
Ordinui“. Socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Socialinė pedagogė

2018–2019 m. m. ugdymo dienos, patvirtintos 
Kauno rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėjo 
2019-03-20 Žemės diena Gamtamokslinių problemų atpažinimo, dalyvavimo 

galimybių jas sprendžiant ugdymas. Darniojo vystymosi, 
aplinkos apsaugos, sveikos gyvensenos principų ugdymas,
mokymosi per praktinę veiklą bendradarbiaujant grupėje 
ugdymas.

P.Kubiliūtė
Klasių vadovų MG

2019-09-03 Mokslo ir 
žinių diena

Socialinių, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų
ugdymas, mokinių meninių gebėjimų, pomėgių pažinimas.

Darbo grupė

 1 diena 2019
birželio mėn.

Ugdymo 
karjerai diena

Mokinių gebėjimų, polinkių ir pomėgių pažinimas. 
Kompetencijų, padėsiančių pasirinkti profesinę veiklą 
darbo rinkoje ugdymas. 

D.Varškevičienė 
Klasių vadovų MG

2019-06-19 Sveikatiados 
diena

Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas, socialinių 
kompetencijų ugdymas. 

R.Kalėda, 
Klasių vadovų MG

2019-06-07 
/

2019-06-21

Projektas 
„Mano klasės
metai“

Mokymosi per praktinę veiklą bendradarbiaujant grupėje 
ugdymas, socialinių, komunikacinių, viešojo kalbėjimo 
kompetencijų ugdymas.

M.Gavėnienė,
Klasių vadovų MG,

2018–2019 m. m. Ugdymo planas



2018–2019 m. m. Ugdymo planas


