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Eil. 

nr. 

Renginys Data, laikas, 

vieta 

Dalyviai Atsakingi 

1. #walk15 Vilniaus „Žiburio” pradinės mokyklos komandinis 

darbuotojų iššūkis ir dalyvavimas konkurse Sportiškiausia mokykla 
Gruodžio 1-31 

d. 

Spalvotųjų komandų ir 

bendruomenės nariai 

Š. Murauskas 

2. Kalėdinė akcija „Tėveliai kuria Kalėdas“  1-9 d. Mokyklos bendruomenė Š. Murauskas 

3. Pirmų klasių mokinių paroda „Aukso žuvys po ledu“ Gruodis Pirmų klasių mokiniai V. Viliūšienė, G. Baublienė, 

I. Kravčenkienė, L. Molienė 

4. Edukacinė pamoka „Arkadijaus Vinokuro pedagoginis teatras”, 

įgyvendinant Kultūros paso programą 

1 d. 

10:00 val. 

Edukacija aktų 

salėje 

1a ir 1d klasių mokiniai V. Viliušienė,  

I. Kravčenkienė 

5. Edukacinė pamoka „Vilniaus Katedros lobynas, požemiai ir šv. 

Mikalojaus bažnyčios bažnytinio paveldo muziejus“, įgyvendinant 

Kultūros paso programą 

1 d. 3b klasės mokiniai I. Aurylaitė 

6. VGK posėdis (dėl mokinių lankomumo lapkričio mėnesį, dėl akcijų 

organizavimo gruodžio mėnesį – saugus tamsiu paros metu, einami 

klausimai) 

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

7. Susitikimas su katinų veisėja ir veterinare, įgyvendinant projektą 

„Mama, tėti. kur tu dirbi?“ 
2 d. 2a klasės mokiniai V. Zeziulienė 

8. Ekskursija „Šv. Kalėdos – Šventiniai kultūrų atspindžiai Vilniaus 

senamiestyje“ , įgyvendinant Kultūros paso programą 
6 d. 3a klasės mokiniai V. Triškuvienė 

9. Edukacinė pamoka „Šv. Kalėdos – Šventiniai kultūrų atspindžiai 

Vilniaus senamiestyje” , įgyvendinant Kultūros paso programą 
7 d. 3d klasė mokiniai E. Rukšėnaitė-Narūnienė 

10. Direkcinis susirinkimas (dėl instruktažų mokiniams žiemos atostogų 

metu, dėl spintelių tvarkymo, dėl atestacijos perspektyvinio plano 

sudarymo ir teikimo, dėl įsivertinimo darbo grupės, dėl Kalėdinių 

7 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 



renginių, dėl darbuotojų sveikatos patikrinimo, dėl instruktažų 

darbuotojams, einami klausimai) 

11. Dalyvavimas Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

(1-4) klasių mokinių konferencijoje „Tai įdomu!“ 
7 d. 4c klasės mokiniai K. Karosienė 

12. Estafečių varžybos mokykloje 8 d., 1 – 2 kl. 

13 d., 3 – 4 kl. 

1-4 klasių mokiniai D. Kaulakienė, Š. Murauskas 

13. VGK posėdis (dėl pagalbos teikimo, dėl mokinių linkusių pažeisti 

elgesio taisykles, dėl prevencinės programos įgyvendinimo, einami 

klausimai) 

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

14. Eglutės įžiebimas mokyklos kieme 9 d., 7:55 Mokyklos bendruomenė Š. Murauskas 

15. Ekskursija po Vilniaus rotušės rūsius ir Vilniaus rotušę, 

įgyvendinant Kultūros paso programą  

9 d. 3c klasės mokiniai L. Šarkienė 

16. Dalyvavimas tarptautiniame piešinių konkurse „Kalėdų senelio 

kepurė“ 
9 d. 2a klasės mokiniai V. Zeziulienė 

17. Globos namų „Užuovėja” psichologės edukacinė pamoka ,,Mano 

kūnas priklauso man. Saugus elgesys ir kūno saugumo taisyklės“ 

9 d. 1a, 1c klasės mokiniai M. Ciūnytė 

18. Kalėdinė išvyka ir pramogos vaikams su haskiais 12 d. 2d klasės mokiniai G. Bernotavičiūtė 

19. Išvyka į AB „Swedbank“ dalyvavimas „Finansinio raštingumo 

pamokos vaikams" renginyje, įgyvendinant projektą „Mama, tėti, 

kur tu dirbi?“ 

13 d. 3b klasės mokiniai I. Aurylaitė 

20. Kalėdinė paramos akcija „Šiltos Kalėdos“ 12-19 d. Mokyklos bendruomenė L. Jakučionienė 

21. Direkcinis susirinkimas (dėl kilimėlių nuomos mokinių žiemos 

atostogų metu, dėl mokytojų profesinio tobulėjimo planų 

įgyvendinimo, dėl darbo užmokesčio ataskaitos teikimo, dėl #walk 

žingsnių iššūkio apdovanojimo, dėl Kultūros paso įgyvendinimo 

ataskaitos teikimo, einami klausimai) 

14 d., 

pavaduotojų 

kabinetas 

Administracija L. Venskutė 

22. Antrų klasių mokytojų atviros pamokos (grafikas pridedamas) 14-20 d. Mokyklos pedagogai L. Venskutė 

23. VGK posėdis (pirmokų adaptacija, einami klausimai) 15 d. VGK komisijos nariai R .Banel 

24. Kalėdos su ansambliu ,,Lietuva", išvyka 15 d. 1a klasės mokiniai V. Viliušienė 

25. Ekskursija „Kalėdinis Vilnius“ 16 d. 2a klasės mokiniai V. Zeziulienė 

26. Dalyvavimas virtualiame tarptautiniame pradinių klasių mokinių 

raiškiojo skaitymo konkurse ,,Tau, vaikuti, dovanoju ...“ 
19 d. 2b klasės mokinys L. Gavinavičiūtė 



27. Edukacinė pamoka „Žvakių fabrikėlis“, įgyvendinant Kultūros paso 

programą 

19 d. 2b ir 2c klasės mokiniai G. Pošiuvienė, L. 

Gavinavičiūtė 

28. Išvyka į Vievį, į UAB „Malsena Plius“, edukacinė pamoka – 

kūčiukų kepimas 
19 d. 2b klasės mokiniai L. Gavinavičiūtė 

29. Edukacinė pamoka „Kalėdinės eglutės puošimas“ 19 d. 1d klasės mokiniai I. Kravčenkienė 

30. Edukacinė pamoka Žaslių amatų centre „Rugio šiaudo spindesys“ 19 d. 4b klasės mokiniai V. Rudomanskienė 

31. Išvyka į Kernavę, šventinė-edukacinė programa Kerniaus virtuvėje 20 d. 1c klasės mokiniai L. Molienė 

32. Direkcinis (dėl mokyklos vadovo ir jo pavaduotojų ugdymui 

metinių užduočių įgyvendinimo, dėl darbo organizavimo sausio 

mėnesį, einami klausimai) 

21 d. Administracija L.Venskutė 

32. Edukacinė pamoka Pinigų muziejuje 21 d. 

22 d. 

2c klasės mokiniai 

2a klasės mokiniai 

G. Pošiuvienė 

V. Zeziulienė 

33. Ekskursija autobusu po Vilnių „Vilniaus Kalėdų pasakos“ 22 d. 3c klasės mokiniai L. Šarkienė 

34. Interaktyvus miuziklas mokykloje „Stebuklingos senelio rogės“ 23 d. 1b ir antrų klasių mokiniai G. Baublienė, G. Pošiuvienė, 

L. Gavinavičiūtė V. 

Zeziulienė 

35. Edukacinė pamoka Žaslių amatų centre „Rugio šiaudo spindesys“ 23 d. 4c klasės mokiniai K. Karosienė 

36. Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas Gruodis 1 klasių mokiniai, 

mokytoja 

D.Gedvidzienė 

37. Išvažiuojamasis kvalifikacijos renginys Kaune ,Integruotas 

ugdymas - kiekvieno mokinio aktyvaus mokymo(si) sėkmė" 
27 d. Pedagoginis personalas R. Banel 

38. Metodinis susirinkimas: projektinės veiklos mokykloje; Pranešimai; 

Nuolatinio mokymosi įrankiai ugdymo procese – individualios 

pažangos stebėsenos modelio kūrimas; Atnaujintos ugdymo 

programos; vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. 

28 d. 

 

Mokyklos pedagogai L. Venskutė, G. Pošiuvienė 

39. Savišvieta Gruodžio 29 – 

sausio 6 d. 

Mokyklos pedagoginė 

bendruomenė 

L. Venskutė 

40. VPŠC projektas „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“: nuolatinio tobulėjimo įrankio pritaikymas, 

EDUTEN pasiekimų analizė 

Gruodis Mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

R. Banel 



41. ERASMUS+ KA1 projektas „Įsivertinimo metodikos tobulėjimo 

link“: veiklų datų numatymas ir užsakymas, mobiliose veiklose 

dalyvausiančių pedagogų atranka, anglų kalbos mokymų 

numatymas 

Gruodis Projekto komanda V. Zeziulienė 

42. Pokyčių projektas: EDUTEN matavimas, integruoto ugdymo 

lentelės pildymas, UTA apžvalga, Olandų mokymai, komandos 

susitikimas 

Gruodis Projekto komanda, V. 

Triškuvienė, M. 

Chaleckaitė 

L. Venskutė 

43. Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip: pamokų išbandymai Gruodis 4d klasės mokiniai M. Chaleckaitė 

44. eTwinning projektas VILNIUS700: tarptautinių partnerių 

supažindinimas su projektu, twinspace erdvės parengimas darbui, 

Vilnius 700 – klasės žygiuoja su Geležiniu Vilku po Vilnių 

Gruodis Mokyklos mokiniai R. Keliotienė 

45. Dalyvavimas Respublikinėje pradinio ugdymo įstaigų mokinių, 

tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „kalėdinis eglutės 

žaisliukas iš antrinių žaliavų“; Respublikiniame pradinio ugdymo 

mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkurse „Muzikuojanti 

Kalėdų eglutė“; Respublikiniame 1–4 klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkurse „Meduoliais kvepiančios kalėdos“; Tarptautiniame 

pradinių klasių mokinių piešimo konkurse „Kalėdų senelio 

pagalvė“ 

Gruodis 2 d klasės mokiniai G. Bernotavičiūtė 

 


