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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO  PROGIMNAZIJOS 

2021 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

 Tikslinė grupė Atsakingi Įgyvendinimo 

laikas 

Sėkmės rodikliai 

I. TIKSLAS. Puoselėjame holistinį požiūrį į asmenybę, susitelkdami į kiekvieno fizinį ir emocinį sveikatos stiprinimą. 

1.1. STIPRINAME KIEKVIENO FIZINĖS SVEIKATOS ĮGŪDŽIUS 

(judėjimo lauke ir progimnazijos viduje veiklos, aktyvios veiklos, aktyvieji metodai per pamokas, mokymasis apie sveiką gyvenseną, sveika mityba) 

Projektas „Sveikata kasdien“: mankštų sąrašas 

aktyviosioms pertraukoms 

1–8 klasių 

mokiniai 

Mokinių fizinės gerovės 

kūrimo komanda 

Rugsėjo 13–30 d. 1.1.3. Parengtas veiklos planas. 

Sudarytas mankštų bazės sąrašas. 

Mankštos prasideda spalio mėnesį. 

*** VVSB inicijuojamas projektas „Sveikos gyvensenos 

skatinimas ir moksleivių finansinio raštingumo ugdymas 

Vilniaus mieste“. Paskaita „Pirmosios ir būtinosios 

pagalbos teikimo būdai“  

8 klasių 

mokiniai 

Edita Rugsėjo 21 d. 1.1.4. Paskaitoje dalyvavo visi 8 

klasių mokiniai. Mokiniai teoriškai ir 

praktiškai buvo supažindinti su 

pirmosios ir būtinosios pagalbos 

teikimo būdais. 

Antroji projekto paskaita vyks spalio 

21 dieną. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) komandos formavimas; 

b) tikslų išsikėlimas 2021–2021 metams; 

c) robotų konstravimo ir integravimo į restorano veiklą 

sesija 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G., 

Lina Z. 

Rugsėjo 2–30 d. 1.1.5. a) suformuota 15 mokinių 

komanda, prezidentu išrinktas Karolis 

(5f); 

b) išrinkti finansų, pardavimų, 

gamybos, tiekimų vadovai; 

c) atlikti pirmieji gamybiniai 

bandymai. 

1.2. UGDOME KIEKVIENO PSICHINĖS HIGIENOS ĮPROČIUS IR DIDINAME JŲ PSICHOLOGINĮ ATSPARUMĄ 



(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Mokinių pažangos sistema: 

rugsėjo mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, mėnesio tikslų 

kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Rugsėjo 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle sukelti kiekvieno 

dalyko mėnesio tikslai. Mėnesio 

pabaigoje vyko kiekvieno dalyko 

mėnesio refleksija. 

5 įsitraukusio mokymo matmetys: pozityvaus dienoraščio 

rašymas 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Rugsėjo 2–30 d.  1.2.2. 5b mokiniai mokėsi pozityvaus 

dienoraščio rašymo, kuris didina 

pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, 

leidžia įvardyti emocijas,  mintis, 

padeda stebėti save. 

1.3. KURIAME SAUGIĄ MOKYKLOS APLINKĄ, SKATINANČIĄ KIEKVIENO PAGARBŲ IR POZITYVŲ ELGESĮ 

(lauko erdvės mokymuisi ir sveikatai stiprinti, vidaus erdvės įvairiai veiklai, tvarkinga ir svetinga aplinka) 

Aprūpinti progimnazijos darbuotojus ir mokinius higienos 

priemonėmis, paviršių ir rankų dezinfekavimo priemonėmis 

Darbuotojai, 

mokiniai 

Genovaitė Rugsėjo 1–30 d. 1.3.2. Visi progimnazijos darbuotojai 

ir mokiniai aprūpinti higienos, 

paviršių ir rankų dezinfekavimo 

priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų plano 

įgyvendinimas. Turtinimo plano įgyvendinimas: specialiųjų 

priemonių įsigijimas, likusių prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Rugsėjo 1–30 d. 1.3.2. Įsigyta 10 vidinių kaupiklių 

Kingston į nešiojamus kompiuterius, 

mobili 28 planšečių įkrovimo spinta, 

70 maišelių su progimnazijos 

atributika, 50 EDUKA klasės metinių 

licencijų mokytojams, 955 licencijų 

mokiniams, krūmapjovė ir lapų 

pūstuvas teritorijos tvarkymui. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

a) FabLab įrangos pritaikymas; 

b) susipažinimas su braižymo programa Inkscape; 

c) paveikslėlių vektorizavimas 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Rugsėjo 2–30 d. 1.3.2. a) taikė CNC lazerį  dirbinių 

pjovimui iš faneros;  
b) išmokom kurti vektorinio tipo 

brėžinius;  
c) sukurtus vektorinio tipo brėžinius 

panaudojo praktiniam darbui su CNC 

staklėmis.  

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse 

naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Rugsėjo 1–30 d.  

 

1.3.3. FB paskyroje pasidalinta 4 

naujais įrašais. 



Stendas prie socialinio pedagogo kabineto „Mokinių elgesio 

taisyklės“ 

Bendruomenės 

nariai 

Laura 

 

Rugsėjo 6–30 d. 1.3.4. Parengtas stendas „Mokinių 

elgesio taisyklės“. Tikslas priminti 

mokiniams elgesio taisykles grįžus į 

kontaktinį ugdymą. 

II TIKSLAS. Kuriame rūpestingą mokyklos bendruomenę, siekiančią kiekvieno įsitraukimo. 

2.1. PUOSELĖJAME TEIGIAMUS MOKINIŲ TARPUSAVIO SANTYKIUS 

(mokinių stiprybių ugdymas, pozityvaus elgesio skatinimas, socialinės pilietinės veiklos, skatinančios socialinį sąmoningumą) 

Mokinių tarybos susirinkimai. Mokinių 

tarybos nariai 

Edita,  

Mokinių taryba 

Rugsėjo 16, 30 d. 2.1.1. Suformuota mokinių taryba. 

Tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai ir 

jų pavaduotojai. Rengiamasi Mokinių 

prezidento rinkimams (siūlomi 

kandidatai,  aptariama rinkimų eiga). 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę rinktis 

mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis švietimas, 

olimpiados, konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Rugsėjo mėnesį  

 

2.1.1. Surengtos 4 kūrybinių darbų 

parodos, 3 edukacinės išvykos. 

Mokiniai dalyvavo 4 konkursuose, 1 

olimpiadoje. 

Knygų iliustracijų paroda „Mūsų metai“ 7 klasių 

mokiniai 

Aušra, Nijolė Rugsėjo I savaitė 2.1.1.Eksponuojamos Stasio 

Eidrigevičiaus knygų iliustracijos. 7a, 

b, d klasių mokiniai pamokų metu 

aptarė iliustracijų ir skaitytų knygų 

sąsajas. 

Kūrybinių darbų paroda „Vaisiai ir daržovės“ 2 klasių 

mokiniai 

Ramunė K. Rugsėjo I–III 

savaitės 

2.1.1. paroda I a. prie 18 kab. 

Eksponuota 20 2 klasių mokinių 

darbų. 

Kraštotyrinis kūrybinis konkursas „Šeimos istorija – mano 

istorija“ 

6a, 6d klasių 

mokiniai 

Rūta Rugsėjo 2–20 d. 

 

2.1.1. Pateikti mokinių (6a, 6d) 

darbai. Mokiniai domėjosi savo 

šeimos istorija,  piešė genealoginį 

medį, rinko ir sistemino informaciją, 

susijusią su savo giminės praeities 

išsaugojimu.  

Edukacinė pamoka Lietuvos Bitininkystės muziejuje 

,,Pažink bites saldžiai“ 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Rugsėjo 11 d.  

 

2.1.1. 4a klasės mokinių ir tėvelių 

bendruomenė dalyvavo edukacinėje 

išvykoje Lietuvos bitininkystės 



muziejuje Stripeikiuose „Pažink bites 

saldžiai“. 

*** Edukacinė klasės bendruomenės išvyka į Trakų raj 6a klasės 

mokiniai ir jų 

tėveliai  

Jurgita R. Rugsėjo 18 d. 2.1.1. Dalyvavo 15 moksleivių su 

šeimomis. Klasės bendruomenės 

nariai aktyviai dalyvavo edukacinėje 

išvykoje. 

*** Edukacinė išvyka „Kalvotoji Žemaitija visada graži“ 

 

7e, 7d klasių 

mokiniai 

Violeta, 

Rasa 

Rugsėjo 23 d. 2.1.1.  Kelionė padėjo telkti klasės 

bendruomenę, didėjo noras geriau 

pažinti savo krašto istoriją. 

Aplankėme Plungę, Plungės dvarą, 

Platelius, Šaltojo karo muziejų. 

Lietuvos gamtos olimpiada 6–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R. Rugsėjo 17 d. 2.1.1.Dalyvavo 14 moksleivių. Atliko 

2 dalių užduotis: testines (su 

planšetėmis) ir kompleksines 

(atsakymų lapuose).  

Respublikinis dainų iliustracijų ir tekstų vertimų konkursas, 

skirtas Europos kalbų dienai paminėti 

4 klasių 

mokiniai 

Vandutė Rugsėjo 24 d. 2.1.1. Kamilė (4a) užėmė III vietą. 

Motiejus (4a), Karilė (4a), Dominyka 

(4a) tapo laureatais. Laimėtojų ir 

laureatų darbų parodos atidarymas 

vyks rugsėjo 24 d. LR Seimo 

lankytojų centre. 

***LIDL organizuojamas konkursas „Susidraugauk su 

vaisiais ir daržovėmis“ 

4c klasės 

mokiniai 

Kristina M. Rugsėjo III–IV 

savaitė 

2.1.1. Dalyvavo visi 4c klasės 

mokiniai. Susipažino su sveikos 

mitybos principais, patys gamino 

patiekalą, kuriame turėjo būti bent 

trys daržovės, sugalvojo mišrainei 

pavadinimą bei aktyviai įsitraukė į 

balsavimo procesą. 

*** Europos kalbų dienos paminėjimas užsienio kalbų 

pamokose 

5–8 klasių 

mokiniai 

UKMG mokytojai Rugsėjo IV savaitė 2.1.1. Mokiniai pamokų metu 

pasirinko Europos valstybę ir atliko 

kūrybinį darbą individualiai arba su 

draugu. Visų mokinių darbai 

eksponuojami ant kabinetų durų bei 

III ir IV aukšto koridoriuose. 



Origami instaliacija „Laisvė“ 5–6 klasių 

mokiniai 

Ilona, 

Ramunė G. 

Rugsėjo IV savaitė 2.1.1. Instaliacijai sukurti buvo 

išlankstyti 130 drugelių. Viso 

dalyvavo 11 klasių (5–6 klasių 

mokiniai). Instaliacija buvo 

eksponuojama koridoriuje ant sienos, 

prie pagrindinio įėjimo. Mokiniai 

mokinosi analizuoti schemas ir kurti 

bendrą kompoziciją. 

Kūrybinių darbų paroda kūrybinių darbų paroda „Rudens 

interpretacijos“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., Sonata, Birutė, 

Kamilė, Silvija 

Rugsėjo IV savaitė 2.1.1. I a. fojė buvo eksponuojami visi 

1–4 klasių mokinių kūrybiniai darbai, 

atlikti per rugsėjo mėnesį. 

Europos sporto savaitė #BEACTIVE. Respublikinis 

projektas „Mes šokam“ 

4–5 klasių 

mokiniai 

Ina Rugsėjo 27–30 d. 

 

2.1.1. Dalyvavo 250 4 ir 5 klasių 

mokinių. Šokio buvo mokomasi visą 

rugsėjo mėnesį. Šokis buvo 

nufilmuotas ir įkeltas į mokyklos 

puslapį. 

2.2. SKATINAME DARBUOTOJŲ KOLEGIALUMĄ IR KIEKVIENO ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ 

(kolegialaus ryšio, mokymosi vieni iš kitų kultūros kūrimas, kiekvieno asmeninės atsakomybės ugdymas, sąmoningas reflektavimas, neformalus 

bendravimas) 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Rugsėjo 13 d. 2.2.2. Metodinių grupių 

susirinkimuose suplanuotos veiklos II 

pusmečiui, parengti veiklos planai, 

diskutuojama apie kolegialaus ryšio 

teikimo būdus ir formas. Metodinių 

grupių pirmininkai idėjas pristato 

Metodinės tarybos susirinkime. 

Mokytojų tarybos posėdis Visi mokytojai Vadovų komanda Rugsėjo 27 d. 2.2.2. Vyko ugdymo komandų 

susirinkimai. Suplanuotos veiklos, 

rengiami planai jų įgyvendinimui. 

Refleksija pagal SEU įrankį(-ius): 

mokymai „Sąmoningumo praktika grįstas streso valdymas“ 

(Paulius Rakštikas) 

Visi mokytojai Vadovų komanda Rugsėjo 22 d. 2.2.3. Dalyvavo 80% mokytojų. Kitas 

susitikimas vyks spalio 20 d. 



Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės šventės 

proga 

Visi darbuotojai Simona Rugsėjo 1–30 d. 2.2.4. 5 darbuotojai pasveikinti 

asmeninių švenčių proga. 

2.3. UGDOME KIEKVIENO MOKINIO SAVARANKIŠKUMĄ IR SIEKIAME JŲ ĮSITRAUKIMO Į MOKYMOSI PROCESĄ 

(įtraukusis ugdymas, ugdomasis konsultavimas, mokymosi planavimas, pamokos proceso tobulinimas) 

Tęsiamos tikslinės konsultacijos iš užsienio grįžusiems, 

atvykusiems mokiniams 

1–8 klasių 

 mokiniai 

Simona Rugsėjo 1–30 d. 2.3.1.Lietuvių kalbos mokytoja Aušra 

vedė tikslines konsultacijas 5e klasėje. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos tėvams ir 

mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Rugsėjo 1–30 d. 2.3.2. 1–8 klasių mokiniams 

konsultacijos nevyko, buvo derinamas 

tvarkaraštis.  

Įvyko 8 konsultacijos tėvams, 

dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) 

švietimo pagalbos teikimo.  

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: PPT, 

VTAS 

Mokiniai Laura Rugsėjo 1–30 d. 2.3.2. Nebuvo poreikio kreiptis į PPT 

ir VTAS. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK komisijos 

nariai 

Rugsėjo 8 d. 2.3.2. Parengtas veiklos planas, 

sudarytas ir aptartas SUP mokinių 

sąrašas. 

*** Papildomos veiklos. 


