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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2021–2022 M. M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1. Išvyka „Panemunės pilys“ 4 d. 4c klasės mokiniai L.Molienė 

2. Žygis su programėle #walk15 Spalis K.Karosienė, 

V.Rudomanskienė, 

D.Šniokienė, 

M.Chaleckaitė, 3a, 

3b, 3c, 3d klasių 

mokiniai 

Š.Murauskas 

3. Direkcinis susirinkimas (dėl darbuotojų sveikatos pasitikrinimo kontrolės, dėl 

klasės vadovo veiklos pildymo elektroniniame dienyne, dėl dorinio ugdymo ir 

anglų k. grupių tvirtinimo, dėl mokinių bylų tvarkymo, dėl ERASMUS+ 

įgyvendinimo galimybių, dėl instruktažų darbuotojams, dėl metų veiklos 

plano sudarymo, einami klausimai) 

6 d. Administracija L.Venskutė 

4. VGK posėdis (dėl kvalifikacijos tobulinimo seminarų, dėl programų pritaikytų 

ir individualizuotų formų, dėl individualių pagalbos planų sudarymo, dėl 

individualių veiklos grafikų derinimo, einami klausimai) 

7 d. VGK nariai R.Banel 

5. Tarptautinė Mokytojų diena  5 d. 

 

Mokytojai L.Narmontienė, 

L.Venskutė, 

R.Banel 

6. Dalyvavimas TĘSK projekto „Pradedančiųjų mokytojų profesinių gebėjimų 

tobulinimas“ programos mokymuose 
6-7, 15, 28-29 

d. 

G.Bernotavičiūtė L.Venskutė 

7. Išplėstinis Mokyklos tarybos susirinkimas 6 d., 17:30 Mokyklos tarybos 

nariai, klasių 

mokinių tėvų 

pirmininkai 

A.Ramanauskas, 

L.Venskutė 

8. Dalyvavimas Vilniaus švietimo pažangos centro „Pradedantieji Vilniaus 

mokytojai“ mokymuose 
6, 14 d. D.Šniokienė, 

G.Bernotavičiūtė 

L.Venskutė 

9. Dalyvavimas Viliaus miesto sveikatos biuro organizuojamoje „Mokyklos 

darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo programoje“ 
11, 25 d., 

14:00-18:00 

Mokyklos 

komanda 

G.Baublienė 

10. Dalyvavimas projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos 

Lietuvoje lyderiams“ antrųjų įgyvendinimo metų pradžios renginyje 
12, 13 d. L.Venskutė L.Venskutė 



11. Išvyka į Veterinarijos kliniką „8 drambliai“, įgyvendinant projektą „Mama, 

tėti, kur tu dirbi“ 
13 d. 4b klasės mokiniai G.Baublienė 

12. Direkcinis susirinkimas (dėl mokytojų ugdymo planų įgyvendinimo, dėl 

aikštelių patikros, dėl krizių ir ekstremalių situacijų valdymo plano, dėl 

finansų paskirstymo, dėl mokyklos svetainės atnaujinimo, dėl e-bibliotekos, 

dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, dėl mokyklos veiklos plano 

sudarymo, dėl neformalaus ugdymo planų tvirtinimo, dėl VDM planų 

tvirtinimo, dėl mokyklos projektų  įgyvendinimo, dėl mokyklinių baldų 

įsigijimo,  einami klausimai) 

13 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

13. Susitikimas su konsultantu dėl „Vilniaus pokyčių mokyklų“ programos veiklų 

planavimo mokykloje 
13 d., 13:30 R.Prakapas, 

J.Rimkuvienė 

L.Venskutė 

14. VGK posėdis (dėl kvalifikacijos tobulinimo seminarų, dėl taisyklės 1, 2, 3 

pasiskirstymo, dėl individualių planų, dėl edukacinių pamokų mokykloje 

organizavimo, dėl SPIS sistemos pildymo, dėl maitinimo organizavimo 

priežiūros, dėl nemokamo maitinimo, einami klausimai) 

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

15. Edukacinė pamoka – judesio spektaklis „Agus ir monstriukai“, įgyvendinant 

Kultūros paso programą 
14 d., 

mokyklos aktų 

salė 

I.Kurovskienė, 

G.Baublienė, 

L.Molienė, 

I.Kravčenkienė 

Š.Murauskas 

16. Edukacinė pamoka „Skrydis LITUANICA – skrydis per Atlantą“, 

įgyvendinant Kultūros paso programą  
15 d. M.Chaleckaitė, 

D.Šniokienė 

Š.Murauskas 

17. Žvalgomasis pamokų stebėjimas (grafikas pridedamas) Spalis Mokytojai L.Venskutė 

18. Dalyvavimas „Vilniaus pokyčių mokyklų“ nuotoliniame seminare „Nuolatinio 

tobulėjimo metodika. Įvadas. Teorija ir praktika“ 

 

20 d., 15:00 D.Šniokienė, 

V.Triškuvienė 

L.Venskutė 

19. Direkcinis susirinkimas (dėl aikštelių priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo, dėl 

bendradarbiavimo su naujais pedagogais, dėl naujai dirbančių mokytojų 

pamokų stebėjimo, dėl švaros ir tvarkos organizavimo, dėl mokinių saugos 

rudens atostogų metu, dėl EDUTEN programos įgyvendinimo (licencijos, 

skaičiavimo įgūdžių pokyčiai ir kt.), dėl 1,2% paramos mokyklai, einami 

klausimai) 

20 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

20. VGK posėdis (dėl klasių socialinių pasų, dėl mokinių lankomumo, dėl pastabų 

ir pagyrimo elektroniniame dienyne, einami klausimai) 
21 d., 10:00 VGK nariai R.Banel 

21. Edukacinė pamoka „Fotomagijos laboratorija“, įgyvendinant Kultūros paso 

programą 
22 d., 9:00 V.Triškuvienė, 

I.Aurylaitė, 

L.Šarkienė, 

E.Rukšėnaitė-

Narūnienė 

Š.Murauskas 



22. Direkcinis susirinkimas (dėl teminio išorinio audito, dėl kultūros paso ir Geros 

savijautos programos įgyvendinimo, dėl paslaugų sąskaitų apmokėjimo – 

Inspectum, kenkėjų kontrolės tarnyba ir kt., dėl projektų įgyvendinimo, dėl 

mokinių saugumo rudens atostogų metu, dėl strateginio plano įgyvendinimo 

stebėsenos grupės veiklos, einami klausimai) 

27 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

23. VGK posėdis (dėl mokinių tėvų įsitraukimo, dėl projektų įgyvendinimo, dėl 

pranešimų metodinio susirinkimo metu, dėl individualių ir pritaikytų 

programų taikymo, einami klausimai) 

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

24. Metodinis susirinkimas (dėl projektų įgyvendinimo ir veiklų, dėl planuojamo 

teminio išorinio audito, stebėtų pamokų aptarimas, dėl klasės vadovo veiklos 

ir elektroninio dienyno pildymo, diskusiniai klausimai, dėl mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo, einami klausimai) 

Lapkričio 3 d., 

9:00-11:00 

nuotoliniu 

būdu 

Mokyklos 

pedagoginis 

personalas 

L.Venskutė 

25. Asmens higiena – sveikatos priežiūros specialistės ir socialinės pedagogės 

mokinių apžiūra klasėse 
Spalis Mokyklos 

mokiniai 

D.Paužaitė, 

M.Ciūnytė 

26. Bibliotekos resursų skaitmeninimas Spalis B.Markevič R.Banel 

27. Pirmokų adaptacijos stebėjimas Spalis–

lapkritis 

1 klasių mokiniai S.Klingienė, 

M.Ciūnytė, 

S.Velikienė, 

primų klasių 

mokytojos 

28.  ERASMUS+ KA1 projekto „Laikas mokytis – noriu, galiu, pirmyn žengiu“ 

įgyvendinimas: naujų dalyvių į mobilumo veiklas atranka, pildomas projekto 

puslapis eTwinning platformoje, anglų kalbos mokymų organizavimas, 

mobilumo veiklų galimybės ir kt., mokymų veiklų išbandymas pamokose ir 

kt. 

Spalis Projekto komanda V.Zeziulienė 

29. Projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“: 

užduočių panaudojimas ugdymo procese 
Spalis Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, 

L.Molienė 

30. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ mokymai „Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas“ 

Spalis L. Šarkienė, 

V.Zeziulienė, 

V.Rudomanskienė, 

L.Molienė 

L.Venskutė 

31. Dalyvavimas „Mokyklų iššūkyje“ – „Mokyklos eina“ bei Nacionaliniame 

judumo iššūkyje „Mokyklų iššūkis“ 

Spalis Mokyklos 

bendruomenė 

L.Venskutė 

32. Dalyvavimas TV3 projekto „X faktorius“ ir socialinėje iniciatyvoje – 

konkurse 
Spalis Antrų klasių 

mokiniai 

L.Narmontienė 



33. Projektas „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo 

scenarijai modernizuojant bendrą ugdymą Lietuvoje“: pasiruošimas stažuotei į 

Norvegiją, dalyvavimas mokymuose 

Spalis V.Rudomanskienė, 

M.Chaleckaitė,  

L.Šarkienė, 

I.Aurylaitė 

R.Banel 

34. 
VPŠC projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos 

stebėsena“: mokymai, individualios konsultacijos mokyklos atstovams, 

mokymosi analitika, EDUTEN lipdukai ir motyvacinių sistemų kūrimas 

Spalis Klasių mokytojos,  

1-4 klasių 

mokiniai 

R.Banel 

 


