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Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1. VGK posėdis (dėl kvalifikacijos tobulinimo seminarų, dėl programų 

pritaikytų ir individualizuotų formų, dėl individualių pagalbos planų 

sudarymo, dėl VGK veiklos plano, dėl individualių veiklos grafikų 

derinimo, einami klausimai) 

1 d. VGK nariai R.Banel 

2. Edukacinė pamoka „Padavimai ir legendos atgimsta: moksleivių lėlių 

teatras“, įgyvendinant Kultūros paso programą 
1 d. 3c klasės mokiniai L.Molienė 

3. Pradedančiojo dirbti mokytojo pedagoginė stažuotė, bendradarbiaujant 

su Vilniaus kolegija 
1 d., Vilniaus 

kolegija 

M.Chaleckaitė K.Karosienė 

4. Policininko pamoka apie saugų eismą (grafikas pridedamas) 2 d. Pirmų klasių 

mokiniai 

M.Ciūnytė 

5. Direkcinis susirinkimas (dėl rugsėjo mėnesio veiklų įgyvendinimo, dėl 

spalio mėnesio veiklos plano sudarymo, dėl darbuotojų sveikatos 

pasitikrinimo kontrolės, dėl pradinio ugdymo mokytojų planų 

įgyvendinimo priežiūros, dėl klasės vadovo veiklos, dėl sporto salės 

užimtumo grafiko, dėl dorinio ugdymo ir anglų k. grupių 

komplektavimo, dėl mokinių bylų tvarkymo ir archyvavimo, 

ERASMUS+ galimybės, dėl metų veiklos plano sudarymo, einami 

klausimai) 

5 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

6. Tarptautinė Mokytojų diena  5 d. 

 

Mokytojai, mokiniai L.Narmontienė, 

L.Venskutė, 

R.Banel, 

L.Jakučionienė 

7. Antrų klasių mokytojų atviros pamokos (grafikas pridedamas) Spalis Antrų klasių 

mokiniai ir 

mokytojai 

L.Venskutė 

8. Edukacinė pamoka „Stebuklų laboratorija“, įgyvendinant Kultūros 

paso programą 
7 d. Pirmų klasių 

mokiniai 

V.Triškuvienė,  

9. VGK posėdis (dėl kvalifikacijos tobulinimo seminarų, dėl taisyklės 1, 

2, 3 pasiskirstymo, einami klausimai) 
8 d., 10:00 VGK nariai R.Banel 



10. Edukacinė pamoka „Išradimas pakeitęs gyvenimą – elektra“, 

įgyvendinant Kultūros paso programą 
8 d. Trečių klasių 

mokiniai 

I.Kurovskienė, 

G.Baublienė, 

L.Molienė, 

I.Laurinavičiūtė 

11. Dalyvavimas „Renkuosi mokyti“ konferencijoje „Mokyklos (ne) 

standartas“, mokykloje įgyvendinto projekto pristatymas 
8 d. E.Rukšėnaitė-

Narūnienė, 

V.Triškuvienė, 

R.Banel, 

L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė 

L.Venskutė 

12. Direkcinis susirinkimas (dėl mokytojų ugdymo planų įgyvendinimo, 

dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, dėl tvarkos 

sąsiuviniuose, dėl mokyklos veiklos plano sudarymo, dėl neformalaus 

ugdymo planų tvirtinimo, dėl VDM planų tvirtinimo, dėl mokyklos 

projektų  įgyvendinimo, einami klausimai) 

12 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

13. Dalyvavimas tarptautiniame marškinėlių logotipų kūrimo konkurse, 

virtualus atrankos finalas mokykloje 
12-16 d. Po 2 šauniausius 

darbus iš kiekvienos 

klasės 

Š.Murauskas, 

R.Keliotienė 

14. Treniruotės tarptautiniame konkurse „Bebras 2020“, skatinančiame 

informatinį mąstymą 
12-23 d. Mokyklos mokiniai R.Banel 

15. VGK posėdis (dėl klasių socialinių pasų, dėl mokinių lankomumo, 

einami klausimai) 
15 d., 10:00 VGK nariai R.Banel 

16. Išvyka į „Iliuzijų kambarį“ 15 d. 3d klasės mokiniai I.Laurinavičiūtė 

17. Direkcinis susirinkimas (dėl ekstremalių situacijų plano įgyvendinimo, 

dėl aikštelių priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo, dėl bendradarbiavimo 

su naujais pedagogais, dėl naujai dirbančių mokytojų pamokų 

stebėjimo, dėl švaros ir tvarkos organizavimo, dėl strateginio plano 

stebėsenos grupės veiklos, dėl mokinių saugos rudens atostogų metu, 

dėl atvirų erdvių grafiko sudarymo, einami klausimai) 

19 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

18. 2-4 klasių dailyraščio konkursas Vilniaus mieste „Atrask rašto 

paslaptis“ 
19 d. 2, 3, 4 klasių 

mokiniai 

R.Banel, 

L.Šarkienė, 

I.Aurylaitė, 

V.Triškuvienė 

19. Integruota savaitė – kultūros ir muziejų dienos – „Muziejus gamtoje“ 21-25 d. Mokyklos 

bendruomenė 

V.Rudomanskienė, 

V.Vedrickienė, 

K.Karosienė, 

G.Verygaitė, 

M.Chaleckaitė  



20. VGK posėdis (dėl mokinių tėvų įsitraukimo, dėl projektų 

įgyvendinimo, dėl pranešimų metodinio susirinkimo metu, dėl 

individualių ir pritaikytų programų taikymo, einami klausimai) 

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

21. Direkcinis susirinkimas (dėl mokyklos įsivertinimo darbo grupės 

veiklos, dėl paslaugų sąskaitų apmokėjimo – Inspectum, kenkėjų 

kontrolės tarnyba ir kt., dėl projektų įgyvendinimo, dėl paramos ir 

labdaros mokyklai, einami klausimai) 

26 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

22. Metodinis susirinkimas (Erasmus+ projekto veiklos, RM projekto 

apibendrinimas, klasės vadovo veiklos plano pristatymo, pranešimai, 

diskusija „Mokėjimo mokytis kompetencijos pradiniame ugdyme“, dėl 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, e-lankos platformos pristatymas 

mokytojams, pasiruošimas diktanto konkursui mokykloje, seminaras 

„Sėkmingas bendradarbiavimas“, einami klausimai) 

Spalis Mokyklos 

pedagoginis 

personalas 

L.Venskutė 

23. 
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokykloje arba už mokyklos ribų 

pasirinktinai (Švietimo konferencija apie gabių vaikų ugdymą 

GABUS2020, Mokytojams ir švietimo entuziastams – nemokama 

nuotolinė konferencija „LINK balanso: virtualus ir gyvas mokymasis“ 

arba jūsų pasirinkti kvalifikacijos seminarai) 

28 d. Mokyklos 

pedagoginis 

personalas 

L.Venskutė  

24. Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“ Spalis Mokyklos mokiniai M.Ciūnytė 

25. 

 

Pokalbis su naujai pradėjusių dirbti mokytojų atviros pamokos Spalis   

26. Edukacinė mokinių sveikatinimo pamoka „Bakteriukai“   D.Paužaitė, 

M.Ciūnytė 

27. Ketvirtų klasių mokinių darbų paroda „Ruduo už lango“ Spalis 

 

4 klasių mokiniai V.Zeziulienė, 

L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė, 

G.Verygaitė 

28. Asmens higiena – sveikatos priežiūros specialistės ir socialinės 

pedagogės mokinių apžiūra klasėse 
Spalis Mokyklos mokiniai D.Paužaitė, 

M.Ciūnytė 

29. Bibliotekos resursų skaitmeninimas Spalis B.Markevič A.Jauneika 

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

žengiu“ įgyvendinimas: atrenkami projekto nariai, kurie dalyvaus 

mobilumo veikloje, sukuriamas projekto puslapis eTwinning 

platformoje, anglų kalbos mokymų organizavimas, mobilumo veiklų 

galimybės ir kt.) 

Spalis Projekto komanda V.Zeziulienė 

31. Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“: 

mokinių atranka, konsultacijų skyrimas, modulių organizavimas.  
Spalis Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, 

L.Molienė 



32. Dalyvavimas Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Knygų namų 

šviesa“, skirtame Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos 100-mečiui 

Spalis Mokyklos mokiniai L.Molienė 

33. Dalyvavimas Vilniaus miesto ugdymo įstaigų moksleivių kūrybinis 

konkursas „Atšvaitas“ 
Spalis-lapkritis Mokyklos mokiniai G.Baublienė 

34. Pirmokų adaptacijos stebėjimas Spalis–lapkritis 1 klasių mokiniai S.Klingienė, 

M.Ciūnytė, 

S.Mickuvienė, 

primų klasių 

mokytojos 

 

 


