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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2020–2021 M. M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1. Integruota savaitė „Muziejus gamtoje“ (veiklų grafikas pridedamas) Lapkričio 2-5 d. Mokyklos mokiniai R.Banel, Š.Murauskas, 
V.Rudomanskienė, K.Karosienė, 

M.Chaleckaitė, V.Vedrickienė 

2. Direkcinis (dėl aplinkos higienos, estetikos ir uniformų dėvėjimo, dėl VDM 

grupių veiklos karantino laikotarpiu, dėl Strateginio plano įgyvendinimo 
stebėsenos grupės ataskaitos, dėl aikštelių priežiūros aprašo sudarymo, dėl 

patalpų švaros patikrinimo, einami klausimai) 

Lapkričio 4 d. Administracija L.Venskutė 

3. VGK susirinkimas (dėl klasių socialinio paso, dėl VGK posėdžių su mokinių 

tėvais organizavimo, dėl darbo organizavimo karantino laikotarpiu, einami 
klausimai) 

Lapkričio 5 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

4. Nuotolinis informacinis eTwinning seminaras mokytojams Lapkričio 6 d., 

15:00 

Norintys prisijungti 

prie projektinės 
veiklos 

R.Keliotienė 

5. Dalyvavimas Tarptautiniame „Informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse BEBRAS“ 
Lapkričio 9-27 d. Mokyklos mokiniai R.Banel 

6. Skaitmeninio turinio EDUTEN pristatymas ir taikymas 2-3 klasių mokiniams Lapkritis 2, 3 klasių mokiniai, 
mokytojai 

R.Banel 

7. Direkcinis (dėl mokinių VDM grupės veiklos organizavimo, dėl mokyklos 

materialiojo turto apskaitos ir panaudos sutarčių metinės ataskaitos, dėl 

pokalbio su naujais darbuotojais, dėl 1,2% paramos mokyklai, dėl lapų 
mokyklos kieme išvežimo, einami klausimai) 

Lapkričio 11 d. Administracija L.Venskutė 

8. VGK susirinkimas (einami klausimai) Lapkričio 12 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

9. Tolerancijos savaitė mokykloje – pamoką kiekvienoje klasėje veda mokyklos 

specialistai (grafikas pridedamas) 
Lapkričio 16-21 d. Mokyklos mokiniai M.Ciūnytė, Š.Murauskas, 

M.Stalinienė, S.Mickuvienė 

10. Direkcinis (dėl įgyvendinamų projektų sėkmių ir kliuvinių, dėl 

dokumentacijos plano tvirtinimo, dėl plėtros e-dokumentų valdymo 

sistemoje, dėl tėvų susirinkimų datų numatymo, dėl  gruodžio mėnesio 

veiklos plano, dėl sargų darbo grafiko sudarymo, dėl paramos mokyklai, 
einami klausimai) 

Lapkričio 18 d. Administracija L.Venskutė 



11. Dalyvavimas Vilniaus miesto 4 klasių mokinių, lankančių etikos pamokas 

viktorinoje „Esu tolerantiškas“ 
Lapkričio 19 d. 4b klasės mokiniai Š.Murauskas, L.Gavinavičiūtė 

12. VGK susirinkimas (dėl individualių programų sudarymo, dėl naujų pagalbos 
ir sensorinių priemonių, einami klausimai) 

Lapkričio 19 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

13. Direkcinis (dėl pirmokų adaptacija, dėl dokumentacijos plano pildymo, dėl 

mokinių pažangos ir pasiekimų analizės, dėl lapkričio mėnesio plano 
įgyvendinimo, dėl gruodžio mėnesio veiklos plano sudarymo, dėl 

įsivertinimo darbo grupės darbo, dėl Kalėdinio klasių papuošimo, einami 

klausimai) 

Lapkričio 25 d. Administracija L.Venskutė 

14. 3-4 klasių mokinių „Diktanto meistro“ konkursas mokykloje Lapkričio 25-26 d. Iš 3-4 klasių, po 2 
atstovus 

L.Venskutė, Š.Murauskas 

15. VGK susirinkimas (dėl pirmokų adaptacijos, einami klausimai) Lapkričio 26 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

16. Dalyvavimas Vilniaus miesto 4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Papuošk skarelę tautinio rašto motyvais“ 

Lapkritis 4b, 4a klasės mokiniai Š.Murauskas, L.Gavinavičiūtė, 

V.Zeziulienė 

17. Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“, skirtas 

laisvės gynėjų dienos 30-mečiui 

Lapkritis 2b, 2c klasės mokiniai Š.Murauskas, K.Karosienė, 

V.Rudomanskienė 

18. Dalyvavimas ULAC kartu su ŠMSM organizuotoje iniciatyvoje „Švarių 

rankų šokis 2019“ 
Lapkritis 4b klasės mokiniai Š.Murauskas 

19. 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.) 

Lapkritis-gruodis Projekto komanda V.Zeziulienė 

20. Mokytojai susitinka virtualiame seminare aptarti projekto eigos, susipažinti 

su twinspace erdve, įrankiais, kuriuos bus naudojami: Mokiniai susikuria 

savo profilius Twinspace erdvėje. 

Kuriamas projekto logo ir išrenkamas balsavimu 

Mokiniai piešia piešinius „Kalėdos  man – tai...“ ir surengiama bendra 

virtuali piešinių paroda. 

Lapkritis Prisijungusios prie 

projektinės veiklos 

klasės 

R.Keliotienė 

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

mokinių tėvų informavimas, konsultacijų skyrimas, modulių organizavimas 

ir išbandymas.  

Lapkritis Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, L.Molienė, 

S.Mickuvienė 

  


