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Eil. 

nr. 

Veikla Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1.  #walk15 darbuotojų iššūkio apdovanojimai Sausio 11 d. Mokyklos komandos Š.Murauskas 

2.  Sausio 13-osios akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13 d., 

8:00-8:10 val. 

Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

Š.Murauskas, V.Slipikovienė 

3.  Direkcinis (dėl LR ŠMSM, Vilniaus švietimo, kultūros ir sporto 

departamento gautų instrukcijų, nutarimų; dėl darbo apmokėjimo 

tvarkos pakeitimų; dėl darbuotojų etatų tvirtinimo; dėl e. dokumentų 

pildymo; dėl strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos; dėl mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo analizės ir veiklų numatymo; einami 

klausimai) 

Sausio 13 d., 

14:00 

Administracija L.Venskutė 

4.  VGK susirinkimas (dėl pritaikytų ugdymo programų įgyvendinimo, 

rengimo; dėl mokinių tėvų informavimo apie VPPT; dėl logopedo 

dokumentų skaitmeninimo; dėl mokinių lankomumo; dėl priemonių 

mokytojo padėjėjams; dėl individualių pagalbos priemonių klasėms; 

einami klausimai) 

Sausio 13 d. VGK nariai R.Banel 

5.  Direkcinis (dėl edukacinių priemonių skirtų VDM panaudojimo ir 

elektroninio dienyno pildymo; dėl darbuotojų metinės veiklos vertinimo; 

dėl I pusmečio baigimo rezultatų; dėl projektų įgyvendinimo; dėl tėvų 

susirinkimų ar individualių pokalbių organizavimo; dėl mokymų 

organizuoti ekskursijas; dėl „Antro žingsnio“ mokymų pedagogams; dėl 

patalpų švaros patikrinimo; einami klausimai) 

Sausio 19 d., 

12:00 

Administracija L.Venskutė 

6.  Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupės veikla Sausis Mokyklos komanda L.Venskutė 

7.  VGK susirinkimas (dėl mokytojų padėjėjų darbo organizavimo; dėl 

pirmokų adaptacijos; dėl  pritaikytų ir individualizuotų programų 

taikymo ir naujų programų tvirtinimo; einami klausimai) 

Sausio 20 d. VGK nariai R.Banel 

8.  Edukacinis užsiėmimas „Piešimas ant marškinėlių" Sausio 14 d. 2a klasės mokiniai V.Triškivienė 

9.  Mokyklos vadovo veiklos vertinimo ataskaitos teikimas bendruomenei, 

bendruomenės siūlymų teikimas iki 2020-01-31 
Sausio 17 d. Mokyklos 

bendruomenė 

L.Venskutė, A.Ramanauskas 



10.  Direkcinis (dėl ugdymo programų, klasių vadovų planų įgyvendinimo; 

dėl veiklos plano įgyvendinimo; dėl kvalifikacijos tobulinimo apklausos 

mokytojams; dėl aikštelių priežiūros aprašo sudarymo; dėl viešųjų 

pirkimų organizavimų ir planų pateikimo; dėl el. dienyno tvarkos; dėl 

mokyklos pastato būklės patikrinimo; dėl varžų matavimo; dėl remonto 

paraiškų teikimo; dėl sausio mėnesio veiklos plano įgyvendinimo; dėl 

vasario mėnesio veiklos plano sudarymo; dėl tvarkos sąsiuviniuose 

aprašo taikymo; dėl pokalbių su darbuotojais organizavimo: metinių 

užduočių aptarimo, vertinimo, kintamosios dalies koeficientų nustatymo, 

einami klausimai) 

Sausio 26 d. Administracija L.Venskutė 

11.  Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA“ I etapas mokykloje Sausis Mokyklos 1-4 klasių 

mokiniai 

Š.Murauskas 

12.  VGK susirinkimas (dėl naujokų mokykloje; dėl klasės valandėlių 

organizavimo; dėl mokymų tėvams; dėl prevencinių pamokų 1-2 klasių 

mokiniams; dėl apklausos 3-4 klasių mokiniams; einami klausimai) 

Sausio 27 d. VGK nariai R.Banel 

13.  Nuotolinis Mokytojų tarybos posėdis Sausio 19-21 d. Mokyklos mokytojai L.Venskutė 

14.  Edukacinė pamoka Taikomosios dailės muziejuje Sausio 21 d. 2d klasės mokiniai E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

15.  Nuotolinis susirinkimas pirmų klasių mokinių tėvams „Adaptacija 

mokykloje – kaip jaučiasi pirmokai?“ 
Sausis Pirmų klasių 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

S.Velikienė, V.Zeziulienė, 

L.Gavinavičiūtė, G.Pošiuvienė, 

G.Bernotavičiūtė 

16.  BMK mokymai apie interaktyvius ekranus Sausio 27 d., 

14:00 

I.Kravčenkienė, 

V.Triškuvienė, 

norintys pedagogai 

R.Banel 

17.  Nuotolinis Mokyklos tarybos susirinkimas  Sausio  31 d., 

17:30 

Mokyklos tarybos 

nariai 

A.Ramanauskas 

18.  Mokyklos 1-2 ir 3-4 klasių mokinių šaškių varžybos klasėse 

 

Sausis, vasaris Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

 

D.Kaulakienė 

19.  Anglų kalbos projektas  „Christmas Songs' City“ Sausis 2-4 klasių mokiniai M.Staliūnienė, R.Keliotienė 

20.  Klasių ir mokyklos dalyvavimas #walk15 žingsnių iššūkyje. Einame už 

mokyklą ir klasę 

Sausis Mokyklos 

bendruomenė 

Š.Murauskas 

21.  Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio 

sparnų“ mokykloje. II etapas mieste 

Sausis Mokyklos skaitovai Š.Murauskas 

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

žengiu“ įgyvendinimas: pasiruošimas mobiliosioms veikloms 

Sausis Projekto komanda,  

M.Chaleckaitė, 

D.Liepienė 

V.Zeziulienė 



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

modulių analizė  

Sausis Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, L.Molienė 

24.  Projektas: „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos 

stebėsena“: platformos aptarimas, funkcionalumas, lipdukai, 

individualizavimas 

Sausis Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R.Banel 

25. Bibliotekos resursų skaitmeninimas Sausis B. Markevič R. Banel 

26. Vilniaus miesto švietimo pažangos centro projektas „Vilniaus pokyčių 

mokyklos“: komandos susitikimas, projekto pristatymas mokyklos 

tarybai, finansinė ataskaita 

Sausis Pokyčių komandos 

nariai 

L.Venskutė 

27. Dalyvavimas UTA mokymuose Sausis I.Aurylaitė, 

G.Pošiuvienė, 

R.Banel 

G. Baublienė, L.Venskutė 

 


