
PATVIRTINTA

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus

2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2.

Lygmuo Dalyviai Renginys Planuojamos konferencijos, olimpiados, konkursai Atsakingi

2020-01-23 tarptautinis Pedagogai konferencija

Metodinė – praktinė visuminio ugdymo konferencija 

„Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“, 

skirta M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms 

gimimo metinėms pažymėti

Administracija

2020-01-29 tarptautinis
1-4 kl. 

mokiniai
olimpiada Mokinių koliažų konkursas „Mano herojus“

Dailės ir technologijų metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Lušienė
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2020-02-27 miesto
8-12 kl. 

mokiniai
olimpiada

26-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados miesto 

etapas (8–12 kl.)

Dailės ir technologijų metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Lušienė

2020-03-13 miesto 7 kl. olimpiada Šiaulių miesto 7 klasių mokinių dailės olimpiada

Dailės ir technologijų metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Lušienė

2020-03- tarptautinis 4 kl. tyrimas
IEA PIRLS skaitymo pasiekimų tyrimas (Bandomasis 

testavimas)

Pradinių klasių metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja R.Zalogienė

2020-03-19 4 kl.
1-8 kl. 

mokiniai
konkursas Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

Pradinių klasių, tiksliųjų ir gamtos 

mokslų metodinės grupės. Direktoriaus 

pavaduotojos L.Lušienė,  R.Zalogienė

2020-03-19 miesto
1-4 kl. 

mokiniai
konferencija Konferencija  „Prieskonių kvapai vilioja...“

Pradinių klasių metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

L.Lušienė, pradinių kl. mokytojos 

K.Vaidilenė, L.Varnavičienė, A.Kulnienė, 

L.Norvilienė

Konferencijų, olimpiadų, dalykinių konkursų organizuojamų progimnazijoje planas 2020 m.

Mėnuo, data
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2020-03- šalies
1-8 kl. 

mokiniai
konkursas Edukacinis konkursas „Olympis“

Metodinė taryba. Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui L.Lušienė, 

R.Zalogienė

2020-04-09 miesto
7-8 kl. 

mokiniai
olimpiada

Šiaulių miesto 7-8 kl. mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 

Lietuvių k. metodinė grupė. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui R. Zalogienė, 

lietuvių k. ir literatūros mokytoja 

I.Turovaitė

2020-04-28; 

2020-04-30.
šalies 4 kl. eNMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 

(Skaitymas ir Pasaulio pažinimas)

Pradinių klasių metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

L.Lušienė, R.Zalogienė

2020-05-05; 

2020-05-07.
šalies 4 kl. eNMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 

(Matematika)

Pradinių klasių metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

L.Lušienė, R.Zalogienė

2020-05-12; 

2020-05-14.
šalies 8 kl. eNMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 

(Matematika ir gamtos mokslai)

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė 

grupė. Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui L.Lušienė, R.Zalogienė

2020-05-18; 

2020-05-19.
šalies 8 kl. eNMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 

(Skaitymas ir socialiniai mokslai)

Tiksliųjų ir gamtos mokslų, socialinių 

mokslų metodinės grupės. Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui L.Lušienė, 

R.Zalogienė
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2020-06- miesto
1-8 kl. 

mokiniai
forumas

EDUKA klasės veiklos apžvalga, įžvalgos, rezultatų 

aptarimas

Metodinė taryba. Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui L.Lušienė, 

R.Zalogienė
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2020-09-28 miesto
5-8 kl. 

mokiniai
konferencija Konferencija „Mokausi ir augu“

Lietuvių ir užsienio kalbų metodinės 

grupės (mokytojos I. Turovaitė, 

N.Teišerskienė, D.Varpučinskienė). 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

R.Zalogienė
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2020-10- šalies
1-8 kl. 

mokiniai
konkursas LR Konstirucijos egzaminas

Socialinių mokslų metodinė grupė. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. 

Zalogienė, istorijos mokytoja 

N.Teišerskienė
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2020-11-26 šalies

1-4 kl. 

mokiniai, 

mokytojai

konferencija Konferencija  „Jaunieji literatai“

Pradinių klasių, švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės grupės. 

Direktoriaus pavaduotoja L.Lušienė, 

pradinių kl. mokytojos I.Vinickienė, 

A.Adomaitienė, A.Vedeckienė

2020-11- tarptautinis
1-8 kl. 

mokiniai
konkursas IT konkursas „Bebras“

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė 

grupė. Direktoriaus pavaduotoja 

R.Zalogienė, IT mokytojos I.Rafael, 

R.Balčiūnienė

2020-11- šalies
1-8 kl. 

mokiniai
konkursas Edukacinis konkursas „Olympis“

Metodinė taryba. Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui L.Lušienė,  

R.Zalogienė
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Parengė 

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-01-02
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