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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

RUGSĖJO MĖNESIO 2021-2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

nr. 

Veikla Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

 Mokslo ir žinių dienos šventė 1 d., 8:30 

klasėse ir  

10:00 mokyklos 

kieme 

2-4 klasių mokiniai 

 

1 klasių mokiniai, mokyklos 

bendruomenė 

Š.Murauskas 

 Seminaras mokyklos pedagogams „Sėkminga pradžia“ – Vilniaus Šilo 

mokyklos atstovai 

2 d., 13:30, 

aktų salė 

Mokyklos pedagogai R.Banel 

 EDUTEN platformos naudojimo instruktažas mokytojams 3 d., 13:30 Klasių mokytojai (pagal 

poreikį) 

R.Banel 

 Projekto „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos 

plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ 

seminaras 

3 d., 15:00 Projekto komanda: 

L.Šarkienė, V.Triškuvienė, 

M.Chaleckaitė, 

V.Rudomanskienė 

R.Banel 

 Direkcinis susirinkimas (dėl mokinių maitinimo, sporto ir aktų salės 

grafikų derinimo ir tvirtinimo, dėl dorinio ugdymo ir anglų k. grupių 

komplektavimo, dėl mokinių sąrašų tvirtinimo, dėl mokinių registro 

tvarkymo, dėl metodinių priemonių ir kito inventoriaus 2021-2022 m. 

m., dėl mokinių bylų sutvarkymo ir saugojimo, dėl suolų pakėlimo ir 

nuleidimo, dėl administracijos darbo pasiskirstymo, dėl neformalaus 

ugdymo planų sudarymo, dėl nuomos sutarčių, dėl VDM, dėl mokinio 

pažymėjimų išdavimo, tarifikacija, dėl kilimėlių nuomos, einami 

klausimai) 

6 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija R.Banel 

 Saugaus eismo pamokėlės pirmų klasių mokiniams (grafikas derinamas)  Rugsėjis Pirmų klasių mokiniai M.Ciūnytė 

 VGK posėdis (dėl specialių poreikių mokinių ugdymo, dėl planų 

specialių poreikių mokiniams parengimo, dėl VGK veiklos plano, dėl 

specialiųjų pedagogų planų parengimo ir tvirtinimo, dėl individualių 

grafikų sudarymo, dėl darbo grafiko derinimo, dėl naudingos metodinės 

medžiagos, dėl edukacinių pamokų mokykloje organizavimo, dėl 

pirmokų adaptacijos, dėl pieno ir vaisių vartojimo skatinimo programos 

įgyvendinimo, dėl SPIS sistemos pildymo, dėl taisyklės 1, 2, 3 

pasiskirstymo, dėl logopedinių mokinių sąrašo pildymo, dėl maitinimo 

organizavimo priežiūra, dėl mokytojų padėjėjų, einami klausimai) 

9 d. VGK nariai R.Banel 



 Direkcinis susirinkimas (dėl metodinės grupės plano tvirtinimo, dėl 

mokinių ir darbuotojų sveikatos pažymėjimų, dėl mokinių saugos ir 

sveikatos instruktavimo, dėl mokyklos veiklos plano sudarymo, dėl 

kultūros paso, dėl neformalaus ugdymo organizavimo, aikštelių patikra, 

einami klausimai) 

13 d., 14:00 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė 

 VGK posėdis (dėl pirmokų adaptacijos,  dėl pritaikytų ir 

individualizuotų programų tvirtinimo, dėl klasės socialinio paso 

pildymo, einami klausimai) 

16 d. VGK nariai R.Banel 

 Direkcinis susirinkimas (dėl teritorijos tvarkymo, dėl darbuotojų darbo 

grafikų derinimo, dėl krizių valdymo darbo grupės peržiūrėjimo, dėl 

mokyklos svetainės atitikimo, dėl ekstremalių situacijų valdymo plano 

pateikimo, dėl nuomos sutarčių, einami klausimai) 

20 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė  

 Išvyka „Panemunės pilys“ 23 d. 4b, 4c klasės mokiniai L.Molienė, 

G.Pošiuvienė 

 Mokyklos diena 

 

29 d. K. Karosienė, L.Molienė, G. 

Pošiuvienė, L.Šarkienė 

Š. Murauskas, 

L.Venskutė 

 Dalyvavimas futbolo turnyre „Riterių taurė“ 24 d. 3-4 klasių mokinių rinktinė D.Kaulakienė 

 VGK posėdis (dėl namų mokymo organizavimo, dėl pagalbos 

mokytojams klasėje, dėl seminaro mokytojų padėjėjams, einami 

klausimai) 

27 d. VGK nariai R.Banel 

 

 

Direkcinis susirinkimas (dėl rugsėjo mėnesio veiklų įgyvendinimo, dėl 

planuojamų spalio mėnesio veiklų, dėl finansų paskirstymo, dėl 

administracinio darbo pasiskirstymo, instruktažai darbuotojams, e-

biblioteka, einami klausimai) 

27 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Mokyklos administracija L.Venskutė  

 Mokinių tėvų susirinkimai (grafikas pridedamas) Rugsėjis Mokinių tėvai Klasių vadovai 

 Mokyklos tarybos išplėstinis posėdis Derinama Mokyklos tarybos nariai, 

klasių tėvų pirmininkai 

L.Venskutė 

 Darbuotojų susirinkimas dėl darbo tarybos nario rinkimų Derinama Mokyklos darbuotojai L.Gavinavičiūtė 

 VGK posėdis (einami klausimai) 30 d. VGK nariai R.Banel 

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

žengiu“ įgyvendinimas: suburtos komandos susirinkimas, metodinėje 

grupėje pristatymai iš mobilumo veiklų, atrenkami projekto nariai, kurie 

dalyvaus mobilumo veikloje, pildomas projekto puslapis eTwinning 

platformoje, anglų kalbos mokymų poreikio nustatymas ir kt.) 

Rugsėjis Projekto komanda V.Zeziulienė 

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

modulių peržiūra, užduočių parinkimas mokiniams. 

Rugsėjis Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, 

L.Molienė 

 


