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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2021–2022 M. M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1.  Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos bendruomenės dalyvavimas 

mobiliosios programėlės #walk15 Mokyklų iššūkyje 
Kovas 

 

Mokyklos bendruomenė L.Venskutė 

2.  

 

 

Direkcinis (dėl ekstremalių situacijų valdymo mokykloje, dėl 

renginių organizavimo kovo mėnesį, dėl projektinių veiklų 

įgyvendinimo, einami klausimai) 

Kovo 2 d. Mokyklos administracija L.Venskutė 

3.  Pilietiškumo ugdymo savaitė mokykloje „Mes - Lietuva. Lietuva - 

tai mes" 
Vasario 28 d. –

kovo 4 d. 

Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

Š.Murauskas, 

L.Gavinavičiūtė, 

I.Aurylaitė, 

V.Rudomanskienė, 

G.Baublienė 

4.  Edukacinė pamoka Vilniaus katedros požemiai, įgyvendinant 

Kultūros paso programą. 

 

Kovo 2 d., 11:00 

Kovo 3 d., 11:00 

Kovo 8 d., 10:30  

4b klasė  

3b klasė  

4c klasė  

G.Baublienė, 

V.Rudomanskienė, 

L.Molienė 

5.  VGK susirinkimas (dėl mokinių lankomumo vasario mėnesį, dėl 

sąmoningumo didinimo mėnesio veiklų įgyvendinimo, dėl 

programų, dėl individualių sprendimų klasėse, einami klausimai) 

Kovo 3 d. VGK nariai L.Venskutė 

6.  Dalyvavimas matematikos konkurso Pangea II etape Kovo 3 d. 1-4 klasių mokiniai Š.Murauskas 

7.  Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių „Kovas – draugystės 

mėnuo“ (grafikas pridedamas) 
Kovo 7-31 d. Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

M. Ciūnytė, S.Velikienė 

8.  Direkcinis (dėl VDM grupių veiklos, dėl būsimų pirmokų priėmimo 

tvarkos aprašo, komisijos sudarymo, dėl avarinių darbų projektų 

teikimo, dėl viešųjų pirkimų plano teikimo, einami klausimai)  

Kovo 9 d. Administracija L.Venskutė 

9.  Edukacinė pamoka Bricks4kidz, lietuvių liaudies pasakos, jų 

simbolika konstruojant su LEGO, įgyvendinant Kultūros paso 

programą. 

Kovo 9 d. 

9:00 val. 

1a klasės mokiniai V.Zeziulienė 

10.  VGK susirinkimas (dėl naujų programų, dėl grafikų sudarymo, dėl 

pagalbos priemonių, dėl literatūros skaitymo, einami klausimai) 
Kovo 10 d. VGK nariai R.Banel 



11.  Direkcinis (dėl el. dienyno tvarkymo, dėl mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, dėl neformaliojo ugdymo veiklos – parodos 

balandžio mėnesį, dėl sąmatų pateikimo, nuomininkų sąskaitų, dėl 

veiklų įgyvendinimo ir planavimo, einami klausimai) 

Kovo 16 d. Administracija L.Venskutė 

12.  VGK susirinkimas (dėl pagalbos teikimo pabėgėlių šeimoms, dėl 

kovo mėnesį vykstančių renginių, literatūros skaitymo, einami 

klausimai) 

Kovo 17 d. VGK nariai R.Banel 

13.  Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ Kovo 17 d. Mokyklos mokiniai Š. Murauskas 

14.  Direkcinis (dėl darbuotojų atostogų grafiko sudarymo, dėl 

sąsiuvinių tvarkos aprašo taikymo, dėl vertinimų elektroniniame 

dienyne, einami klausimai) 

Kovo 23 d. Administracija L. Venskutė 

15.  VGK susirinkimas (kovo mėnesio veiklos aptarimas, einami 

klausimai) 
Kovo 24 d. VGK nariai R. Banel 

16.  Dalyvavimas šokių konkurse „Šokim, šokim nesustokim“, kurį 

organizuoja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija 
Kovo 20 d., 

13 val. 

Šokių būrelio mokiniai Š. Murauskas  

17.  Edukacinė pamoka Muzikinis spektaklis „Baisiai gražu”, 

įgyvendinant Kultūros paso programą. 

 

 

Kovo 25 d. 

10:00 val. 

2a, 2b, 2c, 2d klasės V.Triškuvienė, 

I.Aurylaitė, L.Šarkienė, 

E.Rukšėnaitė-Narūnienė 

18.  Direkcinis (dėl mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų aptarimo, 

dėl klasės vadovo veiklų pildymo, dėl mokytojų metodinės veiklos, 

einami klausimai) 

Kovo 30 d. Administracija L. Venskutė 

19.  VGK susirinkimas Kovo 31 d. VGK nariai L.Venskutė 

20.  ERASMUS+ KA1 projekto „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“ 

įgyvendinimas: dviejų mobiliųjų veiklų organizavimas, pristatymas 

mokyklos svetainėje ir eTwinning projekto platformoje, plano 

įgyvendinimo sėkmės ir kliuviniai, anglų kalbos kursų lankymas,  

projekto viešinimo straipsniai mokyklos svetainėje ir eTwinning 

puslapyje, pasiruošimas mobiliosioms veikloms. 

Kovas Projekto komanda V.Zeziulienė 

21.  Projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos 

plėtra“: modulių analizė, užduočių atlikimas. 
Kovas Projekto komanda L.Gavinavičiūtė, 

L.Molienė 

22.  Projektas: „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: mokinių prisijungimų stebėjimas, statistinių 

lentelių analizė, ketvirtų klasių mokinių atliekamos užduotys. 

Kovas Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R.Banel 

23.  Bibliotekos resursų skaitmeninimas Kovas B. Markevič R. Banel 



24.  Vilniaus miesto švietimo pažangos centro projektas „Vilniaus 

pokyčių mokyklos“: Olandų mokymai, pokyčių komandos 

susitikimas, skaitmeniniai sprendimai, EDUTEN mokymosi 

analitikos panaudojimas nuolatinio mokymosi principams diegti. 

Kovas Pokyčių komandos nariai L.Venskutė 

25.  Dalyvavimas UTA mokymuose, mokymų vadovams vedimas Kovas I.Aurylaitė, G.Pošiuvienė, 

R.Banel 

G. Baublienė, L.Venskutė 

26.  Dalyvavimas pilotiniame projekte „Mokomės žaidžiant: pasaulio 

pažinimas kitaip“: projekto veiklų išbandymas, teikta ir laimėta 

paraiška.                                       

Kovas  3d klasės mokiniai M.Chaleckaitė 

27.  Tarptautinio pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda - 

konkursas „Lietuva vaiko akimis“. 

Kovas 1b klasė, 1d klasė L.Gavinavičiūtė, 

G.Bernotavičiūtė 

 


