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Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi 

1.  Ekskursija į „Arklio muziejų“ ir edukacinė pamoka „Duonelės 

kepimas“ 
4 d. 4a, 4d klasės 

mokiniai 

D. Šniokienė,  

M. Chaleckaitė 

2.  Išvyka ir edukacinė pamoka A. Mickevičiaus bibliotekoje 4 d. 2d klasė G. Bernotavičiūtė 

3.  Direkcinis susirinkimas (dėl rugsėjo mėnesio veiklų 

įgyvendinimo, dėl spalio mėnesio veiklos plano sudarymo, dėl 

darbuotojų sveikatos pasitikrinimo kontrolės, dėl pradinio 

ugdymo mokytojų planų įgyvendinimo priežiūros, dėl klasės 

vadovo veiklos, dėl sąrašų tvirtinimo, dėl dorinio ugdymo ir 

anglų k. grupių komplektavimo, ERASMUS+ galimybės, dėl 

metų veiklos plano sudarymo, einami klausimai) 

5 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

4.  Tarptautinė Mokytojų diena, pamokas veda mokinių tėveliai 

 

Profesijų pristatymas įgyvendinant projektą „Mama, tėti, kur tu 

dirbi“: „Ką veikia programuotojas?“, „Gotika architektūroje“. 

5 d., 9:00 aktų salė Mokytojai, mokiniai 

 

2c, 4 b klasės 

mokiniai 

L. Venskutė, 

 R. Banel 

G. Pošiuvienė, V. 

Rudomanskienė 

5.  Edukacinė pamoka „Rūgščių ir šarmų įtaka sveikata”, 

įgyvendinant Kultūros paso programą 
5 d.  

Edukacija klasėse 

 

Ketvirtų klasių 

mokiniai 

 

D. Šniokienė,  

V. Rudomanskienė, 

K. Karosienė,  

M. Chaleckaitė 

6.  Išvyka į Gedimino pilį 7 d. 2a klasės mokiniai V. Zeziulienė 

7.  VGK posėdis (dėl kvalifikacijos tobulinimo seminarų 

mokytojams ir padėjėjams, dėl programų pritaikytų ir 

individualizuotų formų, dėl individualių pagalbos planų 

sudarymo, dėl individualių veiklos grafikų derinimo, einami 

klausimai) 

6 d. VGK nariai R. Banel 

8.  Mokyklos diena (veiklų planas pridedamas) 11 d., mokyklos 

kieme 

Mokyklos 

bendruomenė 

Š. Murauskas 

9.  Trečių klasių mokytojų atviros pamokos (grafikas pridedamas) Spalis Trečių klasių 

mokiniai ir 

mokytojai 

L. Venskutė 



10.  Direkcinis susirinkimas (dėl mokytojų ugdymo planų 

įgyvendinimo, dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, dėl 

tvarkos sąsiuviniuose, dėl strateginio plano rengimo, dėl 

neformalaus ugdymo planų tvirtinimo, dėl VDM planų 

tvirtinimo, dėl mokyklos projektų  įgyvendinimo, einami 

klausimai) 

12 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė  

11.  VGK posėdis (einami klausimai) 13 d., 10:00 VGK nariai R. Banel 

12.  Edukacinė pamoka „Vilniaus Katedros požemiai”, įgyvendinant 

Kultūros paso programą 
14 d. 

 

2b ir 2c klasės 

mokiniai 

L. Gavinavičiūtė ,  

G. Pošiuvienė 

13.  Susipažinimas su Šauliais 18 arba 20 d. 4b, 4c klasės 

mokiniai 

V. Rudomanskienė, 

K. Karosienė 

14.  Direkcinis susirinkimas (dėl mokyklos įsivertinimo darbo grupės 

veiklos, dėl paslaugų sąskaitų apmokėjimo – Inspectum, kenkėjų 

kontrolės tarnyba ir kt., dėl projektų įgyvendinimo, dėl 1,2% 

sąmatos, einami klausimai) 

19 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

15.  VGK posėdis (dėl klasių socialinių pasų, dėl mokinių 

lankomumo, einami klausimai) 
20 d., 10:00 VGK nariai R. Banel 

16.  Direkcinis susirinkimas (dėl ekstremalių situacijų plano 

įgyvendinimo, dėl aikštelių priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo, 

dėl bendradarbiavimo su naujais pedagogais, dėl naujai dirbančių 

mokytojų pamokų stebėjimo, dėl švaros ir tvarkos organizavimo, 

dėl strateginio plano stebėsenos grupės veiklos, dėl mokinių 

saugos rudens atostogų metu, einami klausimai) 

19 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

17.  Išvyka L. Mačionienės kaimo turizmo sodybą „Grikucis“ 21 d. 3a, 3b klasės 

mokiniai 

V. Triškuvienė,  

I. Aurylaitė 

18.  2-4 klasių dailyraščio konkursas Vilniaus mieste „Atrask rašto 

paslaptis“ 

Spalis, 27 d. 

pristatomi darbai 

2-4 klasių mokiniai Š. Murauskas 

19.  Direkcinis susirinkimas (dėl mokyklos įsivertinimo darbo grupės 

veiklos, dėl paslaugų sąskaitų apmokėjimo – Inspectum, kenkėjų 

kontrolės tarnyba ir kt., dėl projektų įgyvendinimo, dėl paramos 

ir labdaros mokyklai, einami klausimai) 

26 d., pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

20.  VGK posėdis (dėl mokinių tėvų įsitraukimo, dėl projektų 

įgyvendinimo, dėl pranešimų metodinio susirinkimo metu, dėl 

individualių ir pritaikytų programų taikymo, einami klausimai) 

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

21.  Trečių klasių mokinių darbų paroda „Lapų šėlsmas“ Spalis 

 

3 klasių mokiniai V. Triškuvienė,  

I. Aurylaitė, 

L.Šarkienė,  



E. Rukšėnaitė-

Narūnienė 

22. Asmens higiena – sveikatos priežiūros specialistės ir socialinės 

pedagogės mokinių apžiūra klasėse 

Spalis Mokyklos mokiniai S. Atienė,  

M. Ciūnytė 

23. ERASMUS+ KA1 projektas „Įsivertinimo metodikos tobulėjimo 

link“: mobilumo veiklų datų numatymas ir užsakymas, mobiliose 

veiklose dalyvausiančių pedagogų atranka, anglų kalbos 

mokymų numatymas. 

Spalis Projekto komanda V. Zeziulienė 

24. Aplinkosauginis projektas „Skambina gamta – atsiliepk“: 

edukacinės pamokos mokyklos kieme, medžių stebėjimas 

mokyklos kieme, auginame vaistažoles, talkos organizavimas 

įrengti kompostavimo duobes, medžiagos rinkimas 

informaciniams leidiniams. 

Spalis Projekto komanda I. Aurylaitė 

25. Pokyčių projektas: EDUTEN matavimas, mokymai, integruoto 

ugdymo lentelės pildymas, pažangos matavimo lentelių 

apžvalga. 

Spalis Projekto komanda L. Venskutė 

26. Projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: lipdukai, individualizavimo galimybės, 

anglų kalbos srities prijungimas mokytojams 

Spalis Mokyklos 

bendruomenė 

R. Banel 

27. Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip: pamokų 

išbandymai 

Spalis 4d klasės mokiniai M. Chaleckaitė 

28. eTwinning projektas VILNIUS700: tarptautinių partnerių 

supažindinimas su projektu, twinspace erdvės parengimas darbui, 

Vilnius 700 – klasės žygiuoja su Geležiniu Vilku po Vilnių 

Spalis Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R. Keliotienė 

 


