
PA TVIRTINTA 

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos 

direktorės pavaduotojos ūkio reikalams, 

pavaduojančios direktorę 2022 m. rugpjūčio 16 d. 

įsakymu Nr. V-057 

 

VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

2022–2023 M. M. RUGPJŪČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingas 

1.  Nuotolinis priėmimo komisijos posėdis (būsimų pirmokų 

suskirstymas į klases, mokinių į kitas klases suskirstymas, 

dokumentų paruošimas, prašymai perkelti į kitas grupes ar 

klases ir kt.) 

22 d.  Priėmimo komisijos nariai Rita Banel 

2.  Savišvieta 22 d. Pedagoginis personalas Lina Venskutė 

3.  Direkcinis susirinkimas (Pirmokų susipažinimo mokyklėlė; 

pratybos ir vadovėliai; dėl rugsėjo pirmosios šventės 

organizavimo laiko; tvarkaraščiai, valgyklos tvarkaraštis, 

sutartis, informacija svetainėje; tarifikacija; svetainės 

koregavimas – mokinių atostogos, mokytojai, pamokų 

laikas ir kt.; pedagogų savianalizės; naujų darbuotojų 

įdarbinimas, klasių ir kitų patalpų paruošimas, aikštelių 

priežiūra, suoliukai lauke, apsodinimas gėlėmis, mokytojų 

padėjėjų poreikis, neformalus ugdymas, VDM, 

susirinkimas pirmokų tėvams, lankstinukas, darbo grupės ir 

kt.) 

22 d., 11:00, 

pavaduotojų 

kabinetas 

Rita Banel, Gražina Baublienė, 

Vaiva Slipikovienė, Audronė 

Bakonienė 

Lina Venskutė 

4.  Metodinis susirinkimas (pranešimai, vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje, veiklos planas, projektai, renginiai 

ir konkursai, atvirų pamokų grafikas, kuratoriai naujiems 

mokytojams, naujokai, mokymo(si) priemonių poreikis, 

tėvų susirinkimai – klasių pirmininkai ir kt.) 

23 d., 9:00-11:00, 

3b klasė 

Pedagoginis personalas Vilmantė 

Rudomanskienė 

5.  Susitikimas dėl pirmokų susipažinimo mokyklėlės 

organizavimo (klasės, būsimi pirmokai, krūvis, VPPT 

dokumentai, kiti dokumentai, veiklos mokyklėlės metu, 

grafikas, mokytojų kortelės ir kt. pratybos ir kt.) 

23 d., 12:00, 

1b klasė 

Pirmų klasių mokytojos, mokytojai 

dalykininkai 

Rita Banel 

6.  Pirmokų susipažinimo mokyklėlė 24, 25 d., 9–12 val., 

pirmos klasės 

Pirmų klasių mokytojos, mokytojai 

dalykininkai 

Rita Banel 



7.  Pirmokų susipažinimo mokyklėlės aptarimas  24, 25 d., 12:30, 

1b klasėje 

Pirmų klasių mokytojos, mokytojai 

dalykininkai 

Lina Venskutė 

8.  Susirinkimas dėl Rugsėjo 1-osios šventės organizavimo 24 d., 13:30 Ligita Narmontienė, Lina Venskutė Šarūnas Murauskas 

9.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimas (planų patvirtinimas, 

nuostatai, veiklos planas, dėl tarpžinybinių susitikimų, dėl 

susitikimų su mokinių tėvais ir kt.) 

25 d., 11:00, 

Sensorinis kabinetas 

VGK nariai Rita Banel 

10.  Psichologės Eglės Masalskienės mokymai apie atsparumo 

didinimą mokyklos pedagogams, mokytojų padėjėjams 

„Mikroklimatas – atsakingas kiekvienas“ 

25 d., 13:00-16:30, 

aktų salė 

Mokyklos mokytojai, mokytojų 

padėjėjai, administracija 

Lina Venskutė 

11.  Nuotolinis susirinkimas būsimų pirmokų tėveliams 24 d., 17:30 

ZOOM platforma  

Būsimų pirmų klasių mokinių 

tėveliai 

Rita Banel, Lina 

Venskutė, Gražina 

Baublienė 

12.  Savišvietos diena 26 d. Pedagoginis personalas Lina Venskutė 

13.  Išvažiuojamasis bendradarbiavimo susitikimas su Trakų 

pradine mokykla (fizinio ugdymo, dailės ir technologijų 

ugdymo metodai ir mąstymo žemėlapių taikymas 

pamokose) 

29 d., 8:00-13:00 

Trakų pradinė 

mokykla 

Pedagoginis personalas Lina Venskutė 

14.  Mokytojų tarybos posėdis (prevencinė programa, Rugsėjo 

1-osios šventės pristatymas, elektroninio dienyno 

naudojimas, mokinių praleistų pamokų pateisinimų formos, 

neformalus ugdymas, VDM organizavimas, ugdymo plano 

pristatymas, ilgalaikių planų tvirtinimas, strateginio  plano 

darbo grupė ir kt.) 

30 d. 9:00-11:00, 

aktų salė 

Pedagoginis personalas Lina Venskutė 

15.  Atestacinės komisijos susirinkimas (plano sudarymas, 

peržiūrėjimas, naujų darbuotojų atestacija ir kt.) 

30 d., 11:30, aktų 

salė 

Atestacinės komisijos nariai Lina Venskutė 

16.  Direkcinis susirinkimas (svetainės ir stendų atnaujinimas, 

mokyklos ekranas, numatoma Mokyklos tarybos 

susirinkimo data, administracinio darbo pasiskirstymas, 

instruktažai darbuotojams, darbo grafikai ir jų tvirtinimas, 

ūkio lentelės tvirtinimas, mokyklos vidaus kontrolės rizikų 

įsivertinimas – tobulinamos sritys įtraukiamos į veiklos 

planą ir kt.) 

30 d., 12:30, 

pavaduotojų 

kabinetas 

Rita Banel, Gražina Baublienė, 

Vaiva Slipikovienė, Audronė 

Bakonienė, Šarūnas Murauskas 

Lina Venskutė 

17.  Kabinetų apžiūra 30 d., 14:00 Mokyklos administracija (be 

darbuotojų) 

Lina Venskutė 

18.  Savišvieta 31 d. Pedagoginis personalas Lina Venskutė 

 


