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Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1.  Nuotolinių pamokų stebėjimas (grafikas pridedamas). Vasario 1–11 d. Mokyklos 

mokytojai, mokiniai 

L.Venskutė, R.Banel 

2.  Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos bendruomenės dalyvavimas 

mobiliosios programėlės #walk15 Mokyklų iššūkyje. 

Vasaris 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

L.Venskutė 

3.  VGK susirinkimas (dėl pusmečio rezultatų aptarimo, dėl klasės 

valandėlių organizavimo, dėl patyčių masto vertinimo apklausos 

vykdymo, dėl dokumentų VPPT ruošimo, einami klausimai). 

Vasario 4 d. VGK nariai R.Banel 

4.  Saugaus interneto savaitė – pristatymas 1-2 ir 3-4 klasių mokiniams. Vasario 8–13 d. 1-2 klasių mokiniai, 

mokytojai 

3-4 klasių mokiniai, 

mokytojai 

V.Triškuvienė 

 

L.Molienė 

5.   Direkcinis (dėl mokytojų darbo mokinių žiemos atostogų metu, dėl 

metinių pokalbių su mokyklos darbuotojais organizavimo, dėl 

Vasario 16-osios minėjimo organizavimo, einami klausimai). 

Vasario 10 d. Administracija L.Venskutė 

6.  VGK susirinkimas (dėl pritaikytų programų įgyvendinimo ir naujų 

programų tvirtinimo, dėl specialiosios pedagogės ir logopedės 

kabineto įrengimo, dėl mėnesio be patyčių veiklų organizavimo, 

einami klausimai). 

Vasario 11 d. VGK nariai R.Banel 

7.  Vasario 16-osios dienos ir lietuvių kalbos dienos minėjimas.  Vasario 12 d. 

 

Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

Š.Murauskas 

8.  Nuotolinis mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Vasario 17 d., 

9:30 

Mokyklos 

mokytojai ir 

specialistai 

V.Rudomanskienė 

9.  

 

Direkcinis (dėl  mokinių saugumo žiemos atostogų metu, dėl 

pradinio ugdymo programų įgyvendinimo, dėl aikštelių priežiūros, 

dėl vandens skaitiklių rodmenų, einami klausimai). 

Vasario 17 d. Administracija L.Venskutė 



10.  Dalyvavimas Vilniaus miesto renginyje „Pradinukai sportuoja. Būk 

aktyvus!“.  

Vasaris 2 antros klasės 

mokiniai 

Š.Murauskas, D.Kaulakienė 

11.  Nuotolinis susitikimas su būsimų mokinių tėveliais „Atviras 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos ZOOM langas“. 

Vasario 22 d., 

17:00 

Būsimų mokinių 

tėveliai 

L.Venskutė 

12.  Nuotolinis ketvirtų klasių mokinių tėvų susirinkimas. Vasario 23 d., 

17:00 

Ketvirtų klasių 

mokinių tėvai 

R.Banel, L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė, G.Verygaitė, 

V.Zeziulienė 

13.  Direkcinis (dėl mokinių žinių pažangos ir pasiekimų analizės, dėl 

projekto „Mama, tėti, kur tu dirbi?“ įgyvendinimo, dėl darbuotojų 

metinių pokalbių organizavimo, dėl remonto paraiškų, dėl viešųjų 

pirkimo organizavimo, dėl švaros ir kanceliarinių prekių įsigijimo, 

dėl patalpų dezinfekcijos, einami klausimai). 

Vasario 24 d. Administracija L.Venskutė 

14.  VGK susirinkimas (dėl projekto veiklų įgyvendinimo, dėl apklausos 

rezultatų, dėl mokymų mokytojams, einami klausimai). 

Vasario 25 d. VGK nariai R.Banel 

15.  Direkcinis (dėl kovo mėnesio veiklos plano sudarymo, dėl projektų 

įgyvendinimo, einami klausimai). 

Vasario 28 d. Administracija L.Venskutė 

16.  Įgyvendinamas eTwinning projektas „Susitikime prie virtualios 

eglutės“: projekto užbaigimas – baigiamosios dalyvių apklausos ir 

projekto tinklaraščio kūrimas. Paraiškos teikimas įgyti mokyklos 

eTwinning ženklelį. 

Vasaris Projekte 

dalyvaujantys 

mokiniai ir 

mokytojai 

R.Keliotienė 

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

žengiu“ įgyvendinimas: projektinių veiklų analizė, anglų kalbos 

kursų mokytojams įgyvendinimas. 

Vasaris Projekto komanda, 

V.Triškuvienė, 

R.Banel, 

L.Šarkienė, 

S.Klingienė 

V.Zeziulienė 

18.  Projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“: modulių analizė, administracijos susitikimas su projekto 

organizatoriais. 

Vasaris Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, L.Molienė 

19.  Projektas: „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: mokinių prisijungimų stebėjimas, statistinių 

lentelių analizė, ketvirtų klasių mokinių atliekamos užduotys. 

Vasaris Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R.Banel 

 


