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Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1. Pirmų klasių mokinių paroda mokyklos koridoriuose „Žiemos pasaka“ Gruodis Pirmokai V.Triškuvienė 

I.Aurylaitė 

L.Šarkienė 

E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

2. Direkcinis susirinkimas (dėl mokyklos dokumentacijos plano tvarkymo ir 

tvirtinimo,  dėl mokyklos pasiruošimo žiemos sezonui, dėl mokyklos 

strateginio plano įgyvendinimo, dėl aikštelių priežiūros aprašo sudarymo, 

dėl Kalėdinio mokyklos papuošimo, dėl įgyvendinamų projektų sėkmių ir 

kliuvinių, einami klausimai) 

2 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

3. Mokyklos eglutės įžiebimo šventė 3 d., 8:00, 

Mokyklos kieme 

Mokyklos 

bendruomenė 

A.Jauneika 

4. Nuotolinė edukacinė pamoka, kurią organizuoja Valstybės pažinimo 
centras „Diena su Prezidentu“ 

3d., 9:00 4a klasės mokiniai V.Zeziulienė 

5. VGK posėdis (dėl mokinių lankomumo lapkričio mėnesį, dėl akcijų 

organizavimo gruodžio mėnesį – saugus tamsiu paros metu, dėl ugdymo 

priemonių apklausos pildymo, einami klausimai) 

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

6. Direkcinis susirinkimas (dėl instruktažų mokiniams žiemos atostogų metu, 

dėl spintelių tvarkymo, dėl atestacijos perspektyvinio plano sudarymo ir 

teikimo, dėl įsivertinimo darbo grupės, dėl Kalėdinių renginių, einami 

klausimai) 

9 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

7. Atvira mokytojos L. Narmontienės muzikos pamoka 9 d., 9:15 Stebi: 

K.Karosienė, 

V.Zeziulienė, 

M.Staliūnienė 

R.Banel 



8. VGK posėdis (dėl pagalbos teikimo, dėl mokinių linkusių pažeisti elgesio 

taisykles, dėl prevencinės programos įgyvendinimo, einami klausimai) 

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

9. Edukacinės pamokos ketvirtų klasių mokiniams, kurias veda sveikatos 

priežiūros specialistė D. Paužaitė, psichikos sveikatos stiprinimas „Atverk 

paguodos skrynelę“  

Gruodis Ketvirtų klasių 

mokiniai 

R.Banel 

10. Edukacinės pamokos pirmų klasių mokiniams, kurias veda sveikatos 

priežiūros specialistė D. Paužaitė, „Graži šypsena“ 

Gruodis Pirmų klasių mokiniai R.Banel 

11. Kalėdinė gerumo akcija „Kalėdinis sveikinimas sergančiam žmogui“ 10-18 d. Mokyklos 

bendruomenė 

L.Jakučionienė 

12. Nuotolinis metodinis susirinkimas: 

 Pranešimai („IKT mokykloje“ – R.Banel, „Fizinės parengties 

matavimo metodika“ – D. Kaulakienė, „Renkuosi mokyti“ projekto 

ataskaita – L. Venskutė 

 Einami klausimai (dėl strateginių planų įgyvendinimo, dėl 

mokyklos įsivertinimo, planuojamos veiklos sausio mėnesį, dėl 

SUP mokinių ugdymo, dėl individualių pokalbių su mokinių tėvais 

ir mokiniais, dėl  atestacinio plano sudarymo) 

(nuorodą atsiųs pavaduotoja R. Banel) 

14 d.,  

10:00-11:30 

 

 

12:00-13:30 

Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

L.Venskutė, 

V.Rudomanskienė 

13. Nuotolinis susitikimas su pradedančiais darbuotojais 

(nuorodą atsiųs pavaduotoja R. Banel) 
15 d., 10:00 I.Laurinavičiūtė, 

M.Ciūnytė, 

M.Chaleckaitė, 

I.Kurovskienė 

L.Venskutė 

14. Metodinių priemonių gamyba, IKT pamokų ruošimas (darbas nuotoliniu 

būdu) 

15 d., 17-22 d. Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

R.Banel 

15. Direkcinis susirinkimas (dėl kilimėlių nuomos mokinių žiemos atostogų 

metu, dėl mokytojų profesinio tobulėjimo planų įgyvendinimo, dėl 

mokyklos įsivertinimo darbo grupės veiklos, dėl darbo užmokesčio 

ataskaitos teikimo, dėl Kalėdinio klasių papuošimo, dėl Kultūros paso 

įgyvendinimo ataskaitos teikimo, einami klausimai) 

16 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

16. Kalėdinis nuotolinis rytmetis 

(nuorodą atsiųs pavaduotoja R.Banel) 

 

16 d., 10:00-12:00 Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

L.Venskutė, R.Banel 

17. Pasiruošimas nuotoliniam darbui su mokiniais (esant poreikiui – resursų 

peržiūra, ZOOM galimybės, atsiskaitymo formos ir kt.) 

28-29 d. Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

R.Banel 



18. Direkcinis (dėl mokyklos vadovo ir jo pavaduotojų ugdymui metinių 

užduočių įgyvendinimo, dėl darbo organizavimo sausio mėnesį, einami 

klausimai) 

Sausio 4d. Administracija L.Venskutė 

19. eTwinning „Susitikime prie virtualios eglutės” Gruodis Projekte 

dalyvaujančios klasės 

ir mokytojai 

R.Keliotienė 

20. Savišvieta 30 d. – sausio 4 d. Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

L.Venskutė 

 

 


