
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos 

Direktoriaus 2021 m. birželio 4 d. 

įsakymu Nr. V- 070 

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2020–2021 M. M. KOVO-BIRŽELIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1. Direkciniai (dėl mokytojų metodinės veiklos; dėl VDM grupių 

veiklos; dėl el. dienynų tvarkymo, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo; dėl mokyklos veiklos plano kovo mėnesio 

renginių įgyvendinimo; dėl mokyklos veiklos įsivertinimo 

rezultatų pristatymo – SELFIE; dėl mokinių saugumo pavasario 

atostogų metu; dėl neformaliojo ugdymo veiklos; dėl 

pareigybių sąrašo ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašo 

tvirtinimo) 

Kovas, 

trečiadieniai 

Mokyklos 

administracijos atstovai 

L.Venskutė 

2. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai (dėl mokinių vertinimo, dėl 

nuotolinių pamokų lankomumo, dėl nemokamo maisto davinių 

išdavimo, dėl specialistų pagalbos teikimo galimybių, dėl 

prevencinių renginių organizavimo, einami klausimai) 

Kovas, 

pirmadieniai 

VGK nariai R.Banel 

3. Mokyklos psichologės S.Mickuvienės paskaita – atvira 

diskusija mokinių tėvams „Vaiko savarankiškumo ugdymas 

šeimoje“ 

Kovo 9 d., 17:30 Mokinių tėvai S.Mickuvienė 

4. Dalyvavimas Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių fizinio 

ugdymo iniciatyvoje „Pradinukai sportuoja. 

Būk aktyvus!“ 

Kovas 4b klasė mokiniai, L. Gavinavičiūtė, 

D. Kaulakienė, 

Š. Murauskas. 

5. Dalyvavimas „Vaikų linijos“ tradiciškai skelbiamoje akcijoje 

„Sąmoningumo didinimo mėnesis BE PATYČIŲ“ 
Kovas Mokyklos mokiniai S.Mickuvienė, M.Ciūnytė, 

Š.Murauskas 

6. Viktorina skirta paminėti Kovo 11-ąją  Kovas Mokyklos mokiniai Š.Murauskas 

7. Dalyvavimas Vilniaus saugaus miesto centras 

organizuojamame konkurse (VSMC): Vilniaus miesto vaikų 

Aplinkosaugos kūrybinės veiklos „Maži darbeliai gali tapti 

didelių darbų 

pradžia“, kūrybinė veikla „Lesyklos draugams“ 

Kovas  2b, 2c klasės mokiniai V.Rudomanskienė, 

K.Karosienė 



8. eTwinning projekto „Virtuali eglutė“ baigiamasis virtualus 

mokytojų dalyvių susitikimas, projekto aptarimas, paraiškų 

pildymas nacionaliniam kokybės ženkleliui gauti 

Kovas Mokyklos mokytojai, 

mokiniai 

R.Keliotienė 

9. Varžytuvės žingsniuojant su programėle #walk15 Kovas-gegužė Mokyklos bendruomenė R.Banel, Š.Murauskas 

10. Direkciniai (dėl ugdymo programų, klasių vadovų planų 

įgyvendinimo; dėl civilinės saugos mokymų organizavimo; dėl 

kuratorių bendradarbiavimo su naujai atėjusiais pedagogais 

stebėjimo ir analizės; dėl NMPP vykdymo; dėl klasių, 

mokyklos patalpų bei teritorijos tvarkymo, kilimėlių užsakymo; 

dėl naujų mokytojų pamokų stebėjimo, aptarimo ir 

konsultavimo; dėl mokyklos teritorijos apželdinimo ir 

eksterjero projekto; dėl DU ataskaitos pateikimo) 

Balandis, 

trečiadieniai 

Mokyklos 

administracijos atstovai 

L.Venskutė 

11. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai (dėl mokinių vertinimo, dėl 

testavimo kaupinių metodu, dėl nemokamo maisto davinių 

išdavimo, dėl specialistų pagalbos teikimo galimybių ugdant 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, dėl mokymų specialistams, 

einami klausimai) 

Balandis, 

pirmadieniai 

VGK nariai R.Banel 

12. PANGEA matematikos olimpiada mieste Balandis I etapą įveikę mokiniai V.Rudomanskienė 

13. Antrų klasių mokinių paroda mokyklos koridoriuose „Margi 

drugeliai“ 
Balandžio 12 d. Antrų klasių ir 4b klasės 

mokiniai 

K.Karosienė, 

V.Vedrickienė, 

V.Rudomanskienė, 

M.Chaleckaitė 

14. Dalyvavimas tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2021“ 

 

Balandis Mokyklos mokiniai V.Rudomanskienė 

15. Nuotolinis Atestacinės komisijos posėdis Balandžio 26 

dieną, 15:00 

Atestacijos komisijos 

nariai, besiatestuojantis 

mokytojas 

L.Venskutė 

16. Edukacinė veikla ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas" Balandžio 29 d. 4a, b, c klasių mokiniai V.Zeziulienė, 

L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė 

17. Dalyvavimas tarptautiniame 3–4 klasių mokinių integruoto 

anglų kalbos bei dailės ir technologijų kūrybinių darbų 

virtualiame konkurse   „Mano augintinis“ 

Balandis 3-4 klasių mokiniai R.Keliotienė, 

M.Staliūnienė 

18. Direkciniai (dėl el. dienyno tvarkymo, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo; dėl administracijos, mokytojų bei kitų 

darbuotojų atostogų grafiko derinimo; dėl mokslo metų 1-4 

Gegužė, 

trečiadieniai 

Mokyklos 

administracijos atstovai 

L.Venskutė 

http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2021/04/27/tarptautinis-matematikos-konkursas-kengura-2021/
http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2021/04/27/tarptautinis-matematikos-konkursas-kengura-2021/


klasių pažangumo ir lankomumo rezultatų; dėl mokyklos 

metodinės veiklos apibendrinimo; dėl mokytojų tarybos ir 

mokyklos tarybos posėdžių organizavimo; dėl mokyklos 

metraščio darbo grupės sudarymo ir veiklos priežiūros; dėl 

Ugdymo plano darbo grupės sudarymo; dėl Maitinimo tvarkos 

aprašo atnaujinimo) 

19. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai (dėl mokinių vertinimo, dėl 

testavimo kaupinių metodu, dėl nemokamo maisto davinių 

išdavimo, einami klausimai) 

Gegužė, 

pirmadieniai 

VGK nariai R.Banel 

20. Motinos dienos VIDEO sveikinimas Gegužės 2 d. Mokyklos mokiniai Š.Murauskas, 

L.Narmontienė 

21. Prevencinė akcija „Būk saugus mokinį“ su Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM specialistais 
Gegužės 17-21 d. 2 klasių mokiniai, 

mokytojai 

R.Banel 

22. ESVG Stalo pratybos Gegužės 19 d., 

15:30 

ESVG nariai A.Jauneika 

23. Civilinės saugos mokymai darbuotojams Gegužės 25 d., 

15:30 

Mokyklos darbuotojai A.Jauneika 

24. Edukacinė astronomijos pamoka Lietuvos etnokosmologijos 

muziejuje 
Gegužės 26 d. 2c klasė mokiniai L.Molienė 

25. Edukacinis renginys „OZOBOT robotų kelionė: Lietuvos pilys 

ir keliai“ įgyvendinant Kultūros paso programą 
Gegužės 27 d. Antrų klasių mokiniai V.Mikulėnienė, 

V.Rudomenskienė, 

K.Karosienė, 

M.Chaleckaitė 

26. Edukacinė veikla ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas" Birželio 1 d. 2c klasių mokiniai K.Karosienė 

27. Direkciniai (dėl mokinių instruktažų vasaros atostogų 

laikotarpiui; dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų registracijos 

ir išdavimo; dėl mokytojų darbo krūvio 2021–2022 m. m. 

suderinimo ir tvirtinimo; dėl Vaiko gerovės komisijos 2020–

2021 m. m. veiklos ataskaitos; dėl veiklos plano 2020–2021 m. 

m. įgyvendinimo sėkmių ir kliuvinių aptarimo; dėl būsimų 

pirmokų klasių komplektavimo; dėl ugdymo plano 2021–2022 

m. m., metų veiklos programos 2021–2022 m. m.; dėl mokytojų 

metodinės grupės veiklos plano 2021–2022 m. m.; dėl resursų 

paskirstymo (neformaliojo ugdymo valandos, tarifikacija, 

finansai); dėl mokinių registro tvarkymo; dėl mokinių bylų 

tvarkymo, atsiskaitymo su biblioteka, su valgykla, kabinetų 

Birželio 2 d., 10 

d., 16 d. 14:30 

 

Mokyklos 

administracijos atstovai 

L.Venskutė 



paruošimo vasaros atostogų laikotarpiui apžiūros rezultatų; dėl 

Maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų organizavimo, sutarties 

pasirašymo; dėl klasių, mokyklos patalpų bei teritorijos 

tvarkymo, kilimėlių nuomos atšaukimas). 

28. Edukacinė pamoka mokykloje „Iš žaislų istorijos“ įgyvendinant 

Kultūros paso programą 
Birželio 3d. 3c klasės mokiniai L.Molienė, Š.Murauskas 

29. Edukacinis žaidimas-ekskursija Vilniaus senamiestyje „Senojo 

Vilniaus paslaptys“ 
Birželio 4 d. 1c klasės mokiniai L.Šarkienė 

30. Tėvo dienos VIDEO sveikinimas Birželio 6 d. Mokyklos mokiniai Š.Murauskas, 

L.Narmontienė 

31. Vaiko gerovės komisijos posėdis (dėl antro pusmečio 

lankomumo, dėl Maitinimo tvarkos aprašo atnaujinimo, dėl 

testavimo kaupinių metodu, dėl nemokamo maisto davinių 

išdavimo, dėl specialistų pagalbos teikimo galimybių ugdant 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, dėl programos EDUSENSUS 

panaudojimo galimybių, einami klausimai) 

Birželio 7 d., 

15:00 

VGK nariai R.Banel 

32. Penkiaminutė (dėl paskutinės pamokos organizavimo, dėl 

ketvirtokų išleistuvių, dėl Gabių mokinių projekto 

įgyvendinimo ir įdarbinimo, dėl dalyvavimo egzaminuose, dėl 

ugdymo turinio įgyvendinimo, dėl mokytojų atostogų grafiko 

sudarymo, dėl mokinių saugos vasaros atostogų metu, dėl 

kvalifikacijos lentelės pildymo, einami klausimai) 

Birželio 7 d. Mokyklos pedagoginis 

personalas 

L.Venskutė 

33. Instruktažas biologijos VBE vykdytojams Birželio 7 d., 

16:00 

Paskirti vykdytojai L.Venskutė 

34. Išvyka į Bernardinų sodą Birželio 7 d. 4d klasės mokiniai G.Verygaitė 

35. Edukacinė pamoka „Keliaujanti cirko laboratorija“ 

įgyvendinant Kultūros paso programą 
Birželio 7 d.  Pirmų klasių mokiniai Pirmų klasių mokytojos, 

Š.Murauskas 

36. Išvyka į UNO parką Birželio 8 d. 4d klasės mokiniai G.Verygaitė 

37. Edukacinė pamoka „Keliaujanti cirko laboratorija“ 

įgyvendinant Kultūros paso programą 
Birželio 8 d. 2c, 3b klasės mokiniai K.Karosienė, G.Baublienė, 

Š.Murauskas 

38. Priėmimo komisijos posėdžiai Birželio 8, 15 

dienomis 16:30; 

birželio 22, 28 d. 

9:00 

A.Bakonienė, 

M.Chaleckaitė, 

E.Rukšėnaitė-Narūnienė, 

K.Karosienė, M.Ciūnytė 

R.Banel 

39. Biologijos VBE vykdymas (pamokos nevyks) Birželio 9 d. Paskirti egzamino 

vykdytojai 

L.Venskutė 



40. Konsultacijų mokiniams organizavimo Birželio 8-17 

dienomis, 

organizuojamos 

iki 16:00 

Konsultacijos skirtos 

visiems mokyklos 

mokiniams, konsultacijas 

veda klasių mokytojai 

R.Banel 

41. Klasės išvyka Birželio 10 d. 3b klasės mokiniai G.Baublienė 

42. Nuotolinis Mokytojų tarybos posėdis (dėl mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, dėl padėkų gerai besimokantiems 

mokiniams, einami klausimai) 

Birželio 10 d. Pedagoginis personalas L.Venskutė 

43. Ketvirtų klasių mokinių išleistuvės Birželio 10 d., 

11:00 

Birželio 14 d., 

13:00 

Birželio 15 d. 

11:00 

13:00 

4d klasės mokiniai 

 

4c klasės mokiniai 

 

 

4a klasės mokiniai  

4b klasės mokiniai 

Ketvirtų klasių mokytojos, 

L.Narmontienė, 

Š.Murauskas, R.Banel, 

L.Venskutė 

44. Išvyka į Trakus įgyvendinant Kultūros paso programą Birželio 11 d. 1d klasės mokiniai E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

45. VGK susirinkimas (dėl mokinių metinių pasiekimų aptarimo, 

VGK veiklos ataskaitos parengimo, einami klausimai) 
Birželio 14 d., 

15:00 

VGK nariai R.Banel 

46. Penkiaminutė (dėl darbuotojų sveikatos pasitikrinimo, dėl 

mokinių atsiskaitymo su mokyklos biblioteka, vadovėlių ir 

skaitmeninių priemonių grąžinimas, dėl ketvirtos klasės 

mokinių aprašų parengimo; einami klausimai) 

Birželio 14 d. Mokyklos pedagoginis 

personalas 

L.Venskutė 

47. Instruktažas matematikos VBE vykdytojams Birželio 15 d., 

16:00 

Paskirti vykdytojai L.Venskutė 

48. Edukacinė programa Gedimino pilyje „Legendų pilis“ Birželio 16 d. 1c klasės mokiniai L.Šarkienė 

49. Šokių konkursas „Šokim, šokim, nesustokim“ Birželio 16 d. 

10:00 

Birželio 17 d. 

10:00 

3-4 klasių mokiniai, 

mokytojai 

1-2 klasių mokiniai, 

mokytojai 

Š.Murauskas 

 

 

50. Matematikos VBE vykdymas Birželio 18 d. Paskirti egzamino 

vykdytojai 

L.Venskutė 

51. Išeinamasis posėdis „Žengiu su draugu, atostogauti visus 

kviečiu“ 
Birželio 21 d., 

10:00 

Pedagoginis personalas R.Banel 

52. Nuotolinis Mokyklos tarybos posėdis (dėl Maitinimo tvarkos 

derinimo; dėl Ugdymo plano 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 

derinimo, einami klausimai) 

Birželio 22 d. Mokyklos tarybos nariai L.Venskutė 



53. Direkcinis (dėl Ugdymo plano tvirtinimo; dėl IT inventoriaus ir 

interneto ryšio gerinimo; dėl pedagoginio ir techninio personalo 

poreikio nuo rugsėjo 1 d.; dėl remonto darbų vasarą; dėl 

mokinių priėmimo komisijos veiklos; einami klausimai) 

Birželio 23 d., 

10:00 

Mokyklos 

administracijos atstovai 

L.Venskutė 

54. Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“ (konsultacijos, užduočių atlikimas ir kt.) 
Gegužė, birželis 3-4 klasių mokytojai, 

mokiniai 

L.Molienė, 

L.Gavinavičiūtė 

55. ERASMUS+ grupės susitikimas (dėl disputų organizavimo, dėl 

mobilumo veiklų organizavimo, dėl eTwinning svetainės 

pildymo, dėl pranešimų mokyklos svetainėje, einami 

klausimai) 

Birželis G.Pošiuvienė, 

G.Baublienė, 

V.Triškuvienė, 

V.Zeziulienė, L.Šarkienė 

L.Venskutės 

56. EDUTEN projekto įgyvendinimas (gerosios patirties sklaida, 

rezultatų analizė, mokymai „Mokymosi analitika“, einami 

klausimai 

Birželis Mokyklos 2-4 klasių 

mokytojai 

R.Banel 

 


