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2021–2022 M. M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1.  2 klasių mokinių paroda „Trispalviai žiedai Lietuvai“ Vasaris 2 klasių mokiniai V.Triškuvienė, I.Aurylaitė, 

L.Šarkienė, E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

2.  Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos bendruomenės 

dalyvavimas mobiliosios programėlės #walk15 Mokyklų 

iššūkyje 

Vasaris 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

L.Venskutė 

3.  VGK susirinkimas (dėl pusmečio rezultatų aptarimo; sausio 

mėnesio lankomumas; dėl individualių pokalbių su mokinių 

tėvais; dėl dokumentų VPPT ruošimo; einami klausimai) 

Vasario 3 d. VGK nariai R.Banel 

4.  Dalyvavimas „Swedbank“ inicijuotoje didžiausioje nuotolinėje 

pamokoje „Mokonomika“ 
Vasario 4 d. 1-4 klasių mokiniai V.Zeziulienė, G.Pošiuvienė, 

G.Bernotavičiūtė, V.Triškuvienė, 

I.Aurylaitė, L.Šarkienė, E.Rukšnėtai-

Narūnienė, L.Molienė, G.Baublienė, 

K.Karosienė 

5.  Jungiamės prie Nacionalinės švietimo agentūros ir asociacijos 

„Langas į ateitį“ bei VšĮ „Vaikų linija“ organizuojamos 
Saugesnio interneto dienos „Kurkime geresnį internetą kartu“: 

 QR kodai – sužinok kaip saugiai elgtis internete; 

 Interaktyvus žaidimas „INTERLAND“ klasėse ir 

namuose. 

Vasario 7-10 

d., mokyklos 

koridoriuose, 

kieme 

Vasario 11 d. 

Mokyklos mokiniai, 

jų tėvai, mokytojai 

 

Š.Murauskas, L.Venskutė 

6.  Edukacinė pamoka „Lituanica“ – skrydis per Atlantą, 

įgyvendinant Kultūros paso programą 

Vasario 9 d. 3c klasės mokiniai K.Karosienė 

7.   Direkcinis (dėl mokytojų darbo mokinių žiemos atostogų metu; 

dėl  mokinių saugumo žiemos atostogų metu; dėl mokyklos 

renginių įgyvendinimo; dėl Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

renginių; einami klausimai) 

Vasario 9 d. Administracija L.Venskutė 

8.  VGK susirinkimas (dėl pritaikytų programų įgyvendinimo ir 

naujų programų tvirtinimo; dėl specialiosios pedagogės ir 

logopedės kabineto įrengimo, dėl mėnesio be patyčių veiklų 

Vasario 10 d. VGK nariai R.Banel 



organizavimo, dėl individualių klasių veiklų plano 

įgyvendinimo, einami klausimai) 

9.  Mokyklos 1-2 ir 3-4 klasių mokinių šaškių varžybos mokykloje, 

organizuojamos įsitraukiant į Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos tautinis olimpinio 

komiteto veiklas „Lietuvos mokyklų žaidynės” 

Vasario 10 d. 

3-4 kl.  

 24 d. 1-2 kl. 

13:45 val. 

28 d. 8:00, 1-2 

klasių; 9:00 , 

3-4 klasių 

apdovanojimai 

Mokyklos mokiniai, 

šauniausi 2 šaškių 

žaidėjai iš kiekvienos 

klasės 

Š.Murauskas, D.Kaulakienė, 

V.Rudomanskienė, E.Rukšėnaitė-

Narūnienė 

10.  Išvyka į Multikino kino teatrą, žiūrimas filmas „Lobis“ Vasario 11 d. Antrų klasių 

mokiniai 

V.Triškuvienė, I.Aurylaitė, 

L.Šarkienė, E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

11.  Mokinių ir jų tėvų pilietiškumo akcija „Sveikinu Lietuvą“ 

mokinių atostogų metu – nuotraukų konkursas 

Vasario 14-18 

d. 

Mokyklos 

bendruomenė 

L.Gavinavičiūtė, I.Aurylaitė, 

V.Rudomanskienė, G.Baublienė, 

Š.Murauskas 

12.  Nuotolinis pokyčių komandos susitikimas: pokyčių projekto 

„Vienas lapas“, nuotolinio mokymosi principų pritaikymas 

lavinant skaičiavimo įgūdžius su EDUTEN 

Vasario 14 d., 

10:00 

D.Šniokienė, 

V.Triškuvienė, 

E.Rukšėnaitė-

Narūnienė, 

M.Chaleckaitė, 

K.Karosienė, 

R.Banel 

L.Venskutė 

13.  Socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos 

programos „Antras žingsnis“ nuotoliniai mokymai 
Vasario 15, 18 

d. 

G.Bernotavičiūtė, 

M.Ciūnytė, 

D.Šniokienė 

L.Venskutė 

14.  Nuotolinis mokytojų metodinės grupės susirinkimas (naujų 

dokumentų pristatymas, kvalifikacijos poreikio 

indentifikavimas, dėl universalaus dizaino principų taikymo 

mokykloje, dėl patyčių dėžutės pristatymo mokiniams ir 

mokytojams, pranešimai, einami klausimai) 

Vasario 17 d., 

9:00 

Mokyklos mokytojai 

ir specialistai 

V.Rudomanskienė 

15.  VDM grupėje dirbančių mokytojų ir specialistų nuotolinis 

susirinkimas 
Vasario 17 d., 

13:00 

VDM mokytojai ir 

specialistai 

G.Baublienė 

16.  Direkcinis (dėl mokinių žinių pažangos ir pasiekimų analizės, 

dėl pradinio ugdymo programų įgyvendinimo, dėl aikštelių 

priežiūros, dėl vandens skaitiklių rodmenų, dėl projekto „Mama, 

tėti, kur tu dirbi įgyvendinimo, dėl darbuotojų metinių pokalbių 

organizavimo, dėl kovo mėnesio veiklos plano sudarymo, dėl 

Vasario 23 d. Administracija L.Venskutė 



projektų įgyvendinimo, dėl remonto paraiškų, dėl viešųjų 

pirkimų organizavimo, dėl psichosocialinių rizikos veiksnių 

vertinimo, dėl švaros ir kanceliarinių prekių įsigijimo, dėl 

patalpų dezinfekcijos, einami klausimai) 

17.  VGK susirinkimas (dėl projekto veiklų įgyvendinimo, dėl 

apklausos rezultatų, dėl mokymų mokytojams, einami 

klausimai) 

Vasario 24 d. VGK nariai R.Banel 

18.  Pilietiškumo ugdymo savaitė mokykloje „Mes - Lietuva. 

Lietuva - tai mes" 
Vasario 28 – 

kovo 4 d. 

Mokyklos 

bendruomenė 

L.Gavinavičiūtė, I.Aurylaitė, 

V.Rudomanskienė, G.Baublienė, 

Š.Murauskas 

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

pirmyn žengiu“ įgyvendinimas: projekto viešinimo straipsniai 

mokyklos svetainėje ir eTwinning puslapyje, pasiruošimas 

mobiliosioms veikloms. 

Vasaris Projekto komanda, 

V.Triškuvienė, 

R.Banel 

V.Zeziulienė 

20.  Projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“: modulių analizė, užduočių atlikimas 

Vasaris Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, L.Molienė 

21.  Projektas: „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: mokinių prisijungimų stebėjimas, 

statistinių lentelių analizė, ketvirtų klasių mokinių atliekamos 

užduotys. 

Vasaris Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R.Banel 

22.  Bibliotekos resursų skaitmeninimas Vasaris B. Markevič R. Banel 

23.  Vilniaus miesto švietimo pažangos centro projektas „Vilniaus 

pokyčių mokyklos“: Olandų mokymai, pokyčių komandos 

susitikimas ir pristatymas veiklų mokyklos pedagogams, 

skaitmeninių sprendimų paieška, integruoto ugdymo turinio 

struktūra, geros patirties sklaida. 

Vasaris Pokyčių komandos 

nariai 

L.Venskutė 

24.  Dalyvavimas UTA mokymuose Vasaris I.Aurylaitė, 

G.Pošiuvienė, 

R.Banel 

G. Baublienė, L.Venskutė 

 Projektas su Suomijos mokykla „Flat Stanley Comes to 

Lithuania“   

Vasaris 4a klasės mokiniai R.Keliotienė 

25.  Dalyvavimas pilotiniame projekte „Mokomės žaidžiant: 

pasaulio pažinimas kitaip“: projekto veiklų išbandymas, teikta ir 

laimėta paraiška.                                       

Vasaris 3d klasės mokiniai M.Chaleckaitė 



26.  Dalyvavimas Vilniaus miesto mokyklų 1-4 klasių mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lesyklėlių nuotraukų 

„Vaišės sparnuotiesiems draugams“ konkurse 

Vasaris 3c, 1d klasės 

mokiniai 

K.Karosienė, G.Daugirdienė, 

G.Bernotavičiūtė 

27.  Dalyvavimas Naujosios Vilnios kultūros centro 

organizuojamame linksmiausio video vaizdelio konkurse 

„Gyvenimo realybė su kauke – 2022” 

Vasaris 4a klasės mokiniai I.Kurovskienė 

28.  Dalyvavimas Respublikiniame 1–4 klasių mokinių integruoto 

informacinių technologijų, dailės ir muzikos projekte „Švenčiu 

Lietuvą“ 

Vasaris 3c klasė K.Karosienė, L.Narmontienė, 

V.Mikalavičiūtė 

29.  Dalyvavimas Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų 

komandos ir Tauragės PMMC respublikos mokytojų ir jų 

ugdytinių organizuojamame integruotame technologijų ir 

dorinio ugdymo  konkurse – parodoje „Kūryba ir saviraiška 

asmenybės dvasiniam pasauliui“, tema „Svarbiausias 

krikščionybės simbolis – kryžius“ 

Vasaris Trečiokai L.Jakučionienė 

30.  Dalyvavimas tarptautiniame pradinių klasių mokinių darbų iš 

antrinių žaliavų fotografijų konkurse „Lietuvos pilys“ 

Vasaris 1d klasės mokiniai G.Bernotavičiūtė 

 

 


