
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d. 

įsakymu Nr. V- 060 

 

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

RUGSĖJO MĖNESIO 2020-2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1.  Mokslo ir žinių dienos šventė 1 d., 9:00 ir 

11:00 klasėse 

Mokyklos bendruomenė R.Banel 

2.  Direkcinis susirinkimas (dėl mokinių maitinimo, dėl darbuotojų 

budėjimo prie durų, sporto ir aktų salės grafikų derinimo ir tvirtinimo, 

dėl dorinio ugdymo ir anglų k. grupių komplektavimo, dėl mokinių 

sąrašų tvirtinimo, dėl mokinių registro tvarkymo, dėl metodinių 

priemonių ir kito inventoriaus 2020-2021 m. m., dėl mokinių bylų 

sutvarkymo ir saugojimo, dėl suolų pakėlimo ir nuleidimo, dėl 

administracijos darbo pasiskirstymo, dėl neformalaus ugdymo planų 

sudarymo, dėl nuomos sutarčių, dėl VDM, dėl mokinio pažymėjimų, 

einami klausimai) 

7 d., 14:00, 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė 

3.  Edukacinės pamokos Saugaus miesto centre „Saugus eismas”, 

„Priešgaisrinė sauga“ 

8 d. 3c klasės mokiniai L.Molienė 

4.  Mokyklos tarybos išplėstinis posėdis 9 d., 17:30, 

nuotolinis 

Mokyklos tarybos nariai, 

klasių tėvų pirmininkai 

L.Venskutė 

5.  VGK posėdis (dėl specialių poreikių mokinių ugdymo, dėl planų 

specialių poreikių mokiniams parengimo, dėl VGK veiklos plano, dėl 

specialiųjų pedagogų planų parengimo ir tvirtinimo, dėl individualių 

grafikų sudarymo, dėl darbo grafiko derinimo, dėl naudingos 

metodinės medžiagos, dėl edukacinių pamokų mokykloje 

organizavimo, dėl pirmokų adaptacijos, dėl pieno ir vaisių vartojimo 

skatinimo programos įgyvendinimo, dėl SPIS sistemos pildymo, dėl 

taisyklės 1, 2, 3 pasiskirstymo, dėl logopedinių mokinių sąrašo 

pildymo, einami klausimai) 

10 d., 10:00 VGK nariai R.Banel 

6.  Direkcinis susirinkimas (dėl metodinės grupės plano tvirtinimo, dėl 

mokinių ir darbuotojų sveikatos pažymėjimų, dėl mokinių saugos ir 

sveikatos instruktavimo, dėl mokyklos veiklos plano sudarymo, dėl 

14 d., 14:00 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė 



kultūros paso, dėl neformalaus ugdymo organizavimo, einami 

klausimai) 

7.  Išvyka  į Druskininkus 15 d. 3b, 3c klasės mokiniai L.Molienė, 

G.Baublienė 

8.  VGK posėdis (dėl pirmokų adaptacijos,  dėl pritaikytų ir 

individualizuotų programų tvirtinimo, dėl klasės socialinio paso 

pildymo, einami klausimai) 

17 d. VGK nariai R.Banel 

9.  Direkcinis susirinkimas (dėl teritorijos tvarkymo, dėl darbuotojų darbo 

grafikų derinimo, dėl krizių valdymo darbo grupės peržiūrėjimo, dėl 

mokyklos svetainės atitikimo, dėl ekstremalių situacijų valdymo plano 

pateikimo, dėl nuomos sutarčių, einami klausimai) 

21 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė  

10.  Mokyklos diena – Europos kalbų diena  

(veiklų grafikas pridedamas) 

 

 

24 d. K. Karosienė, L.Molienė, G. 

Pošiuvienė, L.Šarkienė, 

R.Keliotienė, M.Staliūnienė 

Š. Murauskas 

11.  VGK posėdis (dėl A spektras projekto įgyvendinimo, einami 

klausimai) 

24 d. VGK nariai R.Banel 

12.  
 

Direkcinis susirinkimas (dėl rugsėjo mėnesio veiklų įgyvendinimo, dėl 

planuojamų spalio mėnesio veiklų, dėl finansų paskirstymo, einami 

klausimai) 

28 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė  

13.  ERASMUS+ KA1 projekto „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn 

žengiu“ įgyvendinimas: suburtos komandos susirinkimas, metodinėje 

grupėje projekto komanda pristatė projekto planuojamas veiklas, 

atrenkami projekto nariai, kurie dalyvaus mobilumo veikloje, 

sukuriamas projekto puslapis eTwinning platformoje, anglų kalbos 

mokymų organizavimas ir kt.) 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Projekto komanda V.Zeziulienė 

14.  Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“: mokinių atranka, seminarai mokytojams, psichologui ir 

mokyklos administracijai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, 

L.Molienė 

 


