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įsakymu Nr. V-078 

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2021–2022 M. M. RUGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

nr. 

Veiklos Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingas 

1.  Direkcinis susirinkimas (Pirmokų mokyklėlės organizavimas, 

pratybų užsakymas, valgyklos maitinimo tvarkaraštis, 

tarifikacija, tabeliai, nuomos sutarčių peržiūrėjimas, naujų 

darbuotojų įdarbinimas, klasių ir kitų patalpų paruošimas, 

aikštelių priežiūra, vadovo tarpinės veiklos ataskaita, 

apsodinimas gėlėmis, mokytojų padėjėjų poreikis, kilimėliai, 

rugpjūčio mėnesio veiklos plano sudarymas ir kt.) 

17 d., 9:00, 

direktorės 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

2.  Elektroninė mokinių tėvų apklausa dėl pamokų pradžios laiko 17-20 d. Mokinių tėvai R. Banel 

3.  Savišvietos dienos, darbas nuotoliniu būdu 18-20 d. Mokyklos pedagoginis personalas L. Venskutė 

4.  Vaiko gerovės komisijos individualūs susitikimai su būsimų 

mokinių tėvais   
18 d., sensorinis 

kabinetas 

Mokinių tėvai, S. Klingienė, D. 

Liepienė, L.Venskutė 

R. Banel 

5.  Priėmimo komisijos susirinkimas (būsimų pirmokų suskirstymas 

į klases, mokinių į kitas klases suskirstymas, dokumentų 

paruošimas, prašymai perkelti į kitas grupes ar klases ir kt.) 

20 d., 

9:00 nuotolinis 

susirinkimas 

A. Bakonienė, K. Karosienė, M. 

Chaleckaitė, M.  Ciūnytė, 

E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

R. Banel 

6.  Informacinis susirinkimas pirmų klasių mokytojams dėl 

Susipažinimo mokyklėlės organizavimo (klasių paruošimas, 

veiklos mokyklėlės metu, grafikas, sutartys, dokumentų 

surinkimas, mokytojų kortelės ir kt. 

23 d., 9:00, aktų 

salė 

L. Narmontienė, Š. Murauskas, L. 

Jakučionienė, M. Ciūnytė, V. 

Zeziulienė, G. Pošiuvienė, L. 

Gavinavičiūtė, G. Bernotavičiūtė, M. 

Staliūnienė, R. Keliotienė 

R. Banel 

7.  Direkcinis susirinkimas (neformalus ugdymas, VDM grupės 

organizavimas, pamokų tvarkaraščiai, susirinkimas pirmokų 

tėvams ir kt.) 

23 d., 11:00, 

direktorės 

kabinetas 

Administacija L. Venskutė 

8.  Pirmokų susipažinimo mokyklėlė 24-25 d., 9–12 val., 

pirmose klasėse 

Būsimi pirmų klasių mokiniai, 

mokytojai 

R. Banel 

9.  Pirmokų mokyklėlės aptarimas 24-25 d., 12:30, 

mokytojų 

kambarys 

Susipažinimo mokyklėlėje dalyvavę 

mokytojai 

R. Banel 



10.  Susirinkimas dėl Rugsėjo 1-osios šventės organizavimo, 

mokyklos koridorių papuošimo, informacinis skelbimas 

mokyklos svetainėje 

24 d., 13:00, 

pavaduotojų 

kabinetas 

L. Narmontienė, L. Venskutė, G. 

Baublienė 

Š. Murauskas 

11.  Atestacinės komisijos susirinkimas (plano sudarymas, 

peržiūrėjimas, naujų darbuotojų atestacija ir kt.) 
24 d., 13:30, 

mokytojų 

kambarys 

R. Banel, M. Staliūnienė, V. 

Vedrickienė, G. Pošiuvienė, A. 

Lapajeva 

L. Venskutė 

12.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimas (planų patvirtinimas, 

teminis išorinis auditas, nemokamas maitinimas, maitinimo 

organizavimo priežiūra, mokytojai padėjėjai, veiklos planas ir 

kt.) 

25 d., 13:30, 

sensorinis 

kabinetas 

D. Liepienė, M. Ciūnytė, D. 

Pudžiuvelienė, L. Venskutė, S. 

Klingienė 

R. Banel 

13.  Nuotolinis susirinkimas būsimų pirmokų tėveliams 25 d., 16 val., 

nuotolinis 

susirinkimas 

Pirmų klasių mokinių tėvai, R. Banel, 

G. Baublienė 

L.  Venskutė 

14.  Metodinis susirinkimas (ERASMUS+ įgyvendinamo projekto 

pranešimai iš seminarų Ispanijoje, Portugalijoje ir Italijoje; 

„Vaivorykštė“ – teminis vadovėlis ugdymo procese; prevencinių 

programų įgyvendinimas; projektų įgyvendinimas ir naujos 

paraiškos; Rugsėjo 1-osios šventės pristatymas; metų veiklos 

plano sudarymas: renginiai ir konkursai, atvirų pamokų grafikas, 

kuratoriai naujiems mokytojams; nemokamas maitinimas, 

maitinimas; elektroninio dienyno naudojimas; mokinio 

individualios pažangos stebėsena; mokinių praleistų pamokų 

pateisinimų formos ir kt.) 

26 d., 9:00,  

3b klasė 

Mokyklos pedagoginis personalas V. 

Rudomanskienė 

15.  Individualūs mokytojų susitikimai su naujokais į kitas klases 24-26 d. Mokytojai turintys naujokų L. Venskutė 

16.  Savišvietos dienos 27 ir 30 d. Pedagoginis personalas L. Venskutė 

17.  Direkcinis susirinkimas (peržiūrėti Rugsėjo mėnesio Švietimo 

priežiūros planą, svetainės ir stendų atnaujinimas, numatoma 

Mokyklos tarybos susirinkimo data, administracinio darbo 

pasiskirstymas, instruktažai darbuotojams, dėl vadovo darbo 

grafiko ir koeficiento teikimo ir kt.) 

30 d., 11:30, 

direktorės 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

18.  Kabinetų apžiūra 31 d., 9:00 Mokyklos administracija L. Venskutė 

19.  Mokytojų tarybos posėdis (Ugdymo plano pristatymas, 

ilgalaikių planų tvirtinimas, neformalaus ugdymo programų 

tvirtinimas, strateginio  plano darbo grupė, grupių pristatymai 

(pakeitimai, siūlymai ir t. t.), mokymo(si) priemonių poreikis, e-

bibliotekos pristatymas, tėvų susirinkimai ir pirmininkai) 

31 d., 10:00, 

mokyklos aktų 

salė 

 

Pedagoginis personalas L. Venskutė 

 


