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1. Metodinis susirinkimas (dėl išorinio teminio vertinimo mokykloje; stebėtų 

pamokų apžvalga; dėl pasikeitimų dokumentų valdymo sistemoje; einami 

klausimai) 

Lapkričio 3 d. Pedagoginis 

personalas 

V. Rudomanskienė 

2. Nuotoliniai teminio išorinio audito vertintojų susitikimai su VGK, 

įsivertinimo grupės nariais bei Metodinės grupės nariais. 

Lapkričio 4-5 d. Pedagoginis 

personalas 

L. Venskutė 

3. Nuotolinis susitikimas su VPPT komanda – individualaus atvejo aptarimas Lapkričio 5 d., 

10:00 

Mokyklos specialistai R. Banel 

4. Direkcinis (dėl aplinkos higienos, estetikos ir uniformų dėvėjimo; dėl 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupės ataskaitos rengimo, dėl 

aikštelių priežiūros aprašo sudarymo, dėl Kultūros paso programos 

įgyvendinimo, dėl darbuotojų sveikatos patikrinimo, dėl instruktažų 

darbuotojams, dėl mokyklos projektų įgyvendinimo, dėl patalpų švaros 

patikrinimo, einami klausimai) 

Lapkričio 11 d. Administracija L. Venskutė 

5. VGK susirinkimas (dėl sėkmių ir kliuvinių įgyvendinant individualios 

pagalbos vaikui planus; dėl mokinių linkusių pažeisti taisykles sąrašo 

sudarymo; einami klausimai) 

Lapkričio 11 d. VGK komisijos nariai R. Banel 

6. Naujai dirbančių mokytojų pamokų stebėjimas Lapkričio 11-12 d. Naujai dirbantys 

mokytojai 

L. Venskutė, R. Banel 

7. Projekto „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo 

scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ organizatorių 

apsilankymas mokykloje 

Lapkričio 12 d. Projekto komanda R. Banel 

8. Dalyvavimas nuotolinėje edukacinėje pamokoje „Senoviniai laikrodžiai", 

kurią organizuoja Laikrodžių muziejus 

Lapkričio 12 d., 

12:00 

3a klasės mokiniai D. Šniokienė 

9. Ekstremalių situacijų valdymo plano papildymo (priedas Nr. 12) 

įgyvendinimas („Stabiliojo jodo preparato, saugojimo ir laikymo įstaigoje 

bei dalijimo organizavimas galimos branduolinės ar radiologinės avarijos 

atveju“) 

Lapkričio 12-22 d. Klasių mokytojos, 

mokinių tėvai 

V. Slipikovienė 



10. Dalyvavimas NŠA „TĘSK“ projekto mentorių stažuotėje Airijoje Lapkričio 15-19 d. K. Karosienė L. Venskutė 

11. Dalyvavimas Tarptautiniame „Informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse BEBRAS“ 

Lapkričio 15 d. – 

gruodžio 10 d. 

Mokyklos mokiniai R. Banel 

12. Mokyklos tarpklasinis žingsnių iššūkis su #walk15 programėle Lapkritis Klasių komandos Š. Murauskas 

13. Mokinių paroda mokyklos koridoriuose „Žiemos belaukiant“ Lapkritis 1 klasių mokiniai V. Zeziulienė, G. 

Pošiuvienė, L. 

Gavinavičiūtė, G. 

Bernotavičiūtė 

14. Direkcinis (dėl mokinių VDM grupės veiklos organizavimo, dėl 

neformalaus ugdymo priežiūros, dėl mokyklinių baldų įsigijimo, dėl 

mokyklos materialiojo turto apskaitos ir panaudos sutarčių metinės 

ataskaitos, dėl kvalifikacijos tobulinimo seminaro gruodžio mėnesį, dėl 

lapų mokyklos kieme išvežimo, dėl projektų įgyvendinimo, einami 

klausimai) 

Lapkričio 18 d. Administracija L. Venskutė 

15. 3-4 klasių mokinių „Diktanto meistro“ konkursas klasėse Lapkričio 29-

gruodžio 3 d. 

3-4 klasių mokiniai V. Rudomanskienė 

16. VGK susirinkimas (dėl IKT panaudojimo pratybų metu, einami klausimai) Lapkričio 18 d. VGK komisijos nariai R. Banel 

17. Tolerancijos savaitė mokykloje „Tolerancijos miestas“ (grafikas 

pridedamas)  

Lapkričio 22-26 d. Mokyklos mokiniai S. Velikienė, M. Ciūnytė 

18. Direkcinis (dėl įgyvendinamų projektų sėkmių ir kliuvinių, dėl 

dokumentacijos plano tvirtinimo, dėl plėtros e-dokumentų valdymo 

sistemoje, dėl tėvų susirinkimų datų numatymo, dėl  gruodžio mėnesio 

veiklos plano, dėl sargų darbo grafiko sudarymo, dėl pirmokų adaptacija, 

dėl mokinių pažangos ir pasiekimų analizės, dėl įsivertinimo darbo grupės 

darbo, dėl vandens skaitiklių parodymų, dėl Kalėdinio klasių papuošimo, 

einami klausimai) 

Lapkričio 25 d. Administracija L. Venskutė 

19. VGK susirinkimas (dėl pirmokų adaptacijos, dėl patyčių masto nustatymo 

3-4 klasėse klausimyno pildymo, einami klausimai) 

Lapkričio 25 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

20. Bibliotekos resursų skaitmeninimas Lapkritis-gruodis B. Markevič R. Banel 

21. Dalyvavimas Vilniaus miesto sveikatos biuro organizuojamoje „Mokyklos 

darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo“ programoje 

Lapkritis-gruodis Komandos nariai G. Baublienė 

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

žengiu“ įgyvendinimas: informacinis pranešimas mokyklos internetiniame 

puslapyje, 2 priemonių išbandymas ir sėkmingų priemonių paketo kūrimas 

Lapkritis Komandas nariai V. Zeziulienė 



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

modulių išbandymas 

Lapkritis Komandos nariai R. Banel 

24. Projektas „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo 

scenarijai modernizuojant bendrą ugdymą Lietuvoje“: stažuotė 

Norvegijoje, refleksija po stažuotės, įvairių skaitmeninių priemonių 

pritaikymas pamokose. 

Lapkričio 8-10 d., 

lapkričio mėnuo 

Projekto komanda, V. 

Rudomanskienė,  

R. Banel 

25. VPŠC projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: nuolatinio tobulėjimo įrankio pritaikymas, EDUTEN 

pasiekimų analizė 

Lapkritis Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R. Banel 

 


