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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2021–2022 M. M. GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1. Pirmų klasių mokinių paroda mokyklos koridoriuose „Žiemos 

miestelis“ 
Gruodis Pirmokai V. Zeziulienė, 

L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė, 

G.Bernotavičiūtė 

2. #walk15 Vilniaus „Žiburio” pradinės mokyklos komandinis 

darbuotojų iššūkis 
Gruodžio 1-31 

d. 

Spalvotosios komandos Š.Murauskas 

3. 

 

Direkcinis susirinkimas (dėl mokyklos dokumentacijos plano 

tvarkymo ir tvirtinimo,  dėl mokyklos pasiruošimo žiemos sezonui, 

dėl mokyklos strateginio plano įgyvendinimo, dėl aikštelių priežiūros 

aprašo sudarymo, dėl Kalėdinio mokyklos papuošimo, dėl 

įgyvendinamų projektų sėkmių ir kliuvinių, einami klausimai) 

1 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

4. Edukacinė pamoka „3D rašiklis – kūrybiškiems moksleiviams“, 

įgyvendinant Kultūros paso programą Kultūros pasas.  

1 d. 1a, 1b, 1c klasės mokiniai Š.Murauskas, 

V.Zeziulienė, 

L.Gavinavičiūtė, 

G.Pošiuvienė 

5. VGK posėdis (dėl mokinių lankomumo lapkričio mėnesį, dėl akcijų 

organizavimo gruodžio mėnesį – saugus tamsiu paros metu, einami 

klausimai) 

2 d., 11:00 VGK nariai R.Banel 

6. Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo 

ugdymo skyrius ir Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinis 

būrelio organizuojamame dailaus rašto konkurse „Atrask rašto 

paslaptį“  

6 d., darbai 

pristatomi iki 

gruodžio 8 d. 

Mokyklos 2-3 klasių 

dailiausiai rašantys mokiniai 

D. Šniokienė, 

G.Pošiuvienė, 

I.Kurovskienė, 

I.Aurylaite 

7. Edukacinė pamoka „Žaidimai, jų įvairovė“, įgyvendinant projektą 

,,Tėti, mama, kur tu dirbi?" 
6 d. 1a klasės mokiniai V.Zeziulienė 

8. Kalėdos mokykloje – koridorių, eglučių ir klasių papuošimas 7 d. Mokyklos bendruomenė Š.Murauskas 



9. Direkcinis susirinkimas (dėl instruktažų mokiniams žiemos atostogų 

metu, dėl spintelių tvarkymo, dėl atestacijos perspektyvinio plano 

sudarymo ir teikimo, dėl įsivertinimo darbo grupės, dėl Kalėdinių 

renginių, dėl darbuotojų sveikatos patikrinimo, dėl instruktažų 

darbuotojams, einami klausimai) 

8 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

10. Dalyvavimas nuotolinėje Respublikinėje konferencijoje „Atrask, 

pažink, mąstyk, kurk“  

 

8 d., 12:00 3c klasės atstovai K.Karosienė 

11. VGK posėdis (dėl pagalbos teikimo, dėl mokinių linkusių pažeisti 

elgesio taisykles, dėl prevencinės programos įgyvendinimo, einami 

klausimai) 

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

12. Edukacinė diena mokykloje (visos pamokos) „Bendradarbiavimo ir 

komandinio darbo įgūdžių formavimas“, įgyvendinant Geros 

savijautos programą. 

10 d., 

klasėse 

Visi mokyklos mokiniai Š.Murauskas 

13. Išvyka į vykti į Elnių SPA Rudeikiškių kaime 10 d., 9:00 3c klasės mokiniai K.Karosienė 

14. Edukacinę išvyką Anykščiuose „Prie balto Kūčių stalo“ 13 d. 2c, 2d klasės mokiniai E.Rukšėnaitė-Narūnienė, 

L.Šarkienė 

15. Direkcinis susirinkimas (dėl kilimėlių nuomos mokinių žiemos 

atostogų metu, dėl mokytojų profesinio tobulėjimo planų 

įgyvendinimo, dėl darbo užmokesčio ataskaitos teikimo, dėl #walk 

žingsnių iššūkio apdovanojimo, dėl Kultūros paso įgyvendinimo 

ataskaitos teikimo, einami klausimai) 

15 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L.Venskutė 

16. Zoom edukacinė pamoka „Mes rūšiuojam. Akademija“, įgyvendinant 

projektą ,,Tėti, mama, kur tu dirbi?" 

15 d. 1c klasės mokiniai G.Pošiuvienė 

17. Išvyka į L.Mačionienės kaimo turizmo sodybą „Grikucis“ 15 d. 2a klasės mokiniai V.Triškuvienė 

18. VGK posėdis (pirmokų adaptacija, einami klausimai 16 d. VGK komisijos nariai R.Banel 

19. Edukacinė pamoka „Spalvoto smėlio sveikinimo atvirukas“, 

įgyvendinant Kultūros paso programą 

17 d. 1 d klasės mokiniai Š.Murauskas, 

G.Bernotavičiūtė 

20. Išvyka į Trakų Vokės dvarą, dalyvavimas edukacinėje 

veikloje  „Gražiai gardu. Kalėdinių meduolių dirbtuvės“ 
17 d. 3c klasės mokiniai K.Karosienė 

21. Direkcinis (dėl mokyklos vadovo ir jo pavaduotojų ugdymui metinių 

užduočių įgyvendinimo, dėl darbo organizavimo sausio mėnesį, 

einami klausimai) 

22 d. Administracija L.Venskutė 



22. Edukacinė išvyka „Kūčiukų kepimas“ - Trakų krašto tradicinių amatų 

centre 

22 d. 1a ir 1c klasių mokiniai V.Zeziuienė, 

G.Pošiuvienė 

23. Dalyvavimas Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla 

organizuojamame konkurse „Su atšvaitu saugiau“ 
Gruodis 4c klasės mokiniai L.Molienė 

24. Dalyvavimas šalies 1-4 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų 

festivalyje „Advento tyloje“, kurį organizuoja: Vilniaus Šeškinės 

pradinė mokykla, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto 

prasidėjimo bažnyčia  

Gruodis 3 klasių mokiniai L.Narmontienė, 

V.Mikalavičiūtė 

25. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas Gruodis 1 klasių mokiniai, mokytoja S.Velikienė 

26. Dalyvavimas Lietuvos Sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos Respublikiniame nuotoliniame pradinio ugdymo 

mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Sportuojanti Kalėdų 

eglutė“ 

Gruodis 1d klasė mokiniai G.Bernotavičiūtė 

27. Dalyvavimas tarptautiniame piešinių konkurse „Spalvotas Kalėdinis 

miestas“ 

Gruodis 1d klasė mokiniai G.Bernotavičiūtė 

28. Dalyvavimas Alytaus Vidzgirio progimnazijos Respublikiniame 

nuotoliniame pradinio ugdymo mokinių langų puošimo konkursas 

„Kalėdų naktį tylią“ 

Gruodis 1d klasė mokiniai G.Bernotavičiūtė 

29. Dalyvavimas Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro 

Respublikinis 1-4kl. mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Nykštukas“ 

Gruodis 1d klasė mokiniai G.Bernotavičiūtė 

30. Išvažiuojamasis kvalifikacijos renginys Kaune 28 d., 12:00 Pedagoginis personalas R.Banel 

31. Nevykstantys į kvalifikacinį renginį pedagogai: 

Kvalifikacijos tobulinimo plano 2022 metams sudarymas; 

Strateginio plano įgyvendino ataskaitos rengimas; 

Giluminio įsivertinimo klausimyno sudarymas. 

28 d., 10:00 Nevykstantys pedagogai L.Venskutė 

32. Metodinės veiklos mokykloje: 

Darbo grupių veiklų pristatymas; Projektinės veiklos mokykloje; 

Pranešimai; Nuolatinio mokymosi įrankiai ugdymo procese – 

individualios pažangos stebėsenos modelio kūrimas; Atnaujintos 

ugdymo programos; Metodų įvairovė bei vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje; 

Gruodžio 29 d. 

ir gruodžio 30 

d. 

9:00-12:00 

Mokyklos pedagogai L.Venskutė 

V.Rudomanskienė 

33. Susitikimas su mokytojų padėjėjais Gruodžio 28 d. 

9:00-11:00 

Mokytojų padėjėjai L.Venskutė 



34. Savišvieta Gruodžio 27 d., 

gruodžio 31 d.-

sausio 7 d. 

Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

L.Venskutė 

35. Bibliotekos resursų skaitmeninimas Gruodis B. Markevič R. Banel 

36. Vilniaus miesto švietimo pažangos centro projektas „Vilniaus 

pokyčių mokyklos“: Olandų mokymai, komandos susitikimas, 

pokyčių projekto plano rašymas ir susitikimas su organizatoriais. 

Gruodis Pokyčių komandos nariai L.Venskutė 

37. Dalyvavimas Vilniaus miesto sveikatos biuro organizuojamoje 

„Mokyklos darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo“ programoje 

Gruodis Komandos nariai G. Baublienė 

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

žengiu“ įgyvendinimas: sėkmės ir kliuviniai 

Gruodis Komandas nariai V. Zeziulienė 

39. Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“: modulių išbandymas 

Gruodis Komandos nariai R. Banel 

40. Projektas „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos 

plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrą ugdymą Lietuvoje“: 

metodinės medžiagos ruošimas ir pristatymas, projekto užbaigimas. 

Gruodis Projekto komanda, 

V.Rudomanskienė,  

R. Banel 

41. VPŠC projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: nuolatinio tobulėjimo įrankio pritaikymas, 

EDUTEN pasiekimų analizė 

Gruodis Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R. Banel 

 


