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 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“: 

vėdinimo pertraukoms parengtos 

rekomendacijos ir  mankštų sąrašas  

1–8 klasių 

mokiniai 

Mokinių fizinės 

gerovės kūrimo 

komanda 

Spalio 4–29 d. 1.1.3. Parengtos ir pateiktos sportinių veiklų – 

mankštų programėlės „Kamuoliukai“, skirtos atlikti 

vėdinimo pertraukų metu. Mankštinasi 80% 

mokinių. 

1–4 klasių mokinių projektas 

„Olimpinis mėnuo“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita, 

Kristina M. 

Spalio 4–29 d. 1.1.4. 1a, 1c ir 4c klasių mokiniai susipažino su 

fizinio raštingumo veiklomis, jas panaudojo ugdymo 

procese. Mokiniai buvo fiziškai aktyvūs, pagerėjo jų 

emocinė savijauta. 

Europos mokyklų sporto dienos 

minėjimas 

5–8 klasių 

mokiniai 

Artūras J., Vytautas, 

Laura 

Spalio 6 d. 1.1.4. Vyko estafetinis bėgimas 5–8 klasių 

mokiniams, skirtas Europos mokyklų sporto dienai 

paminėti.  

VVSB projektas 8 klasių mokiniams 

„Sveikos gyvensenos skatinimas ir 

moksleivių finansinio raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste“. „Sveikos 

gyvensenos skatinimo mokymai“  

8 klasių 

mokiniai 

Edita Spalio 21 d. 1.1.4. Mokiniai susipažino su sveikatos ir sveikos 

mitybos koncepcijomis. Analizavo sveikos mitybos 

taisykles, maistines medžiagas, jų poveikį sveikatai 

Sudėliojo pavyzdinį mokinio valgiaraštį. Ketvirtoji 

projekto paskaita planuojama gruodžio 16 d. 



Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ 

mokinių technologiniam mąstymui ir 

kūrybiškumui lavinti: 

rengiamas marketinginis planas 

7–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G., 

Lina Z. 

Spalio 1–29 d. 1.1.5. a) pateiktas prašymas užregistruoti įmonę 

„Svarbus kiekvienas“; 

b) finansinis veiklos rezultatas: pajamos 35,10 Eur, 

išlaidos 36,10 Eur, nuostolis 1 Eur; 

c) gamybiniai rezultatai ir bandymai: sausainiai „Iš 

širdies į širdį“, šokoladainis, Bubble tea, sausainiai 

„Raganos piršteliai“. Sprendimas Bubble tea 

nepardavinėti dėl didelių sąnaudų; 

d) prezidento susitikimas su direktore ir prekybinės 

vietos suderininimas. 

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 

 

Spalio 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle sukelti kiekvieno dalyko mėnesio 

tikslai. Mėnesio pabaigoje vyko kiekvieno dalyko 

mėnesio refleksija. 

VšĮ „Gebu“ mokymai tėvams „Kaip 

kalbėti su vaikais apie lytiškumą?“ 

Tėvai Simona Spalio 2 d. 1.2.2. Dalyvavo 16 progimnazijos mokinių tėvų. 

Pozityvios tėvystės mokymai „STEP“ Tėvai Simona Spalio 1, 8, 15, 

22, 29 d. 

1.2.2. Dalyvavo 15 progimnazijos mokinių tėvų. 

Prevencinės paskaitos ketvirtokams 

„Ką reikia žinoti apie viešąją tvarką 

mieste?“ 

4 klasių 

mokiniai 

Lina B. Spalio 8 d. 1.2.2. Dalyvavo visi 4-tų klasių mokiniai. Mokiniai 

išmoko viešosios tvarkos taisyklių, analizavo 

praktinius pavyzdžius.   

5 įsitraukusio mokymosi matmenys: 

pozityvaus dienoraščio rašymas 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Spalio 4–29 d. 1.2.2. 5b mokiniai mokosi pozityvaus dienoraščio 

rašymo, kuris didina pasitikėjimą savimi, 

kūrybiškumą, leidžia įvardyti emocijas, mintis, 

padeda stebėti save. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos susitarimai dėl 

Mokytojai Vadovų komanda Spalio 4–29 d. 1.2.2. Pradėtas tikrinti el. dienynas pagal 

kuruojamas sritis. Atkreipiamas dėmesys, ar 

mokiniams, esantiems saviizoliacijoje aiškiai 



vertinimo sistemingumo ir dažnumo 

patikrinimas el. dienyne 

įvardijama, ko ir kaip buvo mokoma(si), kas ir kaip 

bus, buvo vertinama. 

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 Spalio 4–29 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai 

aprūpinti higienos, paviršių ir rankų dezinfekavimo  

priemonėmis. Buvo 3 kartus atlikta   progimnazijos 

patalpų dezinfekcija dėl COVID-19. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų 

pirkimų plano įgyvendinimas. 

Turtinimo plano įgyvendinimas: 

specialiųjų priemonių įsigijimas, 

likusių prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Spalio 4–29 d. 1.3.2. Tęsiamas turtinimo plano įgyvendinimas, 

nupirktas spausdinimui, kopijavimui popierius, 

gauta 30 nešiojamų kompiuterių, gauti 3 komplektai. 

vaizdo įrašymo ir transliavimo įrangos.  

Efektyvesnė FabLab laboratorijos 

veikla:  

a) kūrybiniai darbai iš faneros; 

b) dovana mokytojams „Ačiū 

mokytojau“ 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 4–29 d. 1.3.2. Surengta II a. fojė paroda, bei išpjaustyta 60 

padėkliukų mokytojams dovanų Mokytojo dienos 

proga. 

Progimnazijos vizija viešinama FB 

paskyros žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Spalio 4–29 d. 1.3.3. Paskelbti 7 įrašai. 

 

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 

Spalio14, 28 d. 2.1.1. Pasirengta Mokinių prezidento rinkimams. 

Pasiūlyti 3 kandidatai: Vilius (8c), Liepa (8e), Rūta 

(8b). Kandidatai parengė prisistatymus, įvardijo 

planuojamas veiklas, problemas, kurias mato. 

Nurodė galimus jų įveikimo būdus. Savo programas 

pristatė seniūnams, seniūnai supažindino mokinius. 



Balsavimas vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavo 511 5–

8 klasių mokinių. Surinkęs 365 balsus Mokinių 

prezidentu išrinktas Vilius. Vilius prie savo 

komandos pakvietė prisijungti Liepą, Rūtą, Sandrą 

(7a). Įvyko susitikimas su direktore, kur buvo 

aptartos planuojamos veiklos. 

Mokytojų dienos proga pasveikinti visi mokytojai. 

Kiekviena klasė iškepė pyragą rytinei kavos 

valandėlei. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: 

renginiai, neformalusis švietimas, 

olimpiados, konkursai, projektinė 

veikla: 

Mokiniai Edita Spalio mėnesį  

 

2.1.1. Surengtos 9 parodos. Dalyvauta 3 

konkursuose, 6 edukacinėse išvykose, 4 pilietinėse 

akcijose. 

Integruota dailės ir technologijų 

paroda „Popieriaus plastika“ 

8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 1–8 d. 2.1.1. I a. fojė eksponuojama paroda, pateikti 26 (8 

klasių) mokinių darbai. 

*** Tarptautinis Anos Frank jaunimo 

tinklo projektas 

8b, 8c klasių 

mokiniai 

Rasa, Žilvija Spalio 8 d.  2.1.1. Istorinės atminties, žmogaus teisių ir 

informacinio raštingumo mokymuose dalyvavo 18 

mokinių. 

6–7 klasių mokinių tarpklasinės 

kvadrato varžybos 

6–7 klasių 

mokiniai  

Artūras J., Vytautas, 

Laura 

Spalio 1–29 d. 2.1.1. Pradėtos vykdyti 6 ir 7 klasių tarpklasinės 

varžybos. Klasės suskirstytos į du pogrupius. 

Pirmame pogrupyje žaidė penkios 6-tos klasės, 

sužaista 13 iš 20 varžybų. 

Geografijos projekto „Kur gyvena 

mūsų mokytojai?“, skirto 

Tarptautinei mokytojų dienai, 

pristatymas 

8 d klasės 

mokiniai 

Lina B. Spalio 4–8 d. 2.1.1. Tyrimas atliktas, pasiruošta pristatyti 

mokytojams. 

NŠ būrelio „FabLab lazeris“ mokinių 

darbų paroda 

5–7 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 5 d. 2.1.1. II a. fojė eksponuojami geriausi 10 mokinių 

„FabLab lazeris“ būrelio darbai. 

Edukacinė išvyka į Šiaulius 6a, 6d klasių 

mokiniai 

Jurgita R., Danguolė Spalio 6 d. 2.1.1. Šiauliuose aplankytas Kryžių kalnas, Katinų 

muziejus. Dalyvauta „Rūtos“ šokolado fabriko 



edukacijoje, klausyta paskaita apie šokolado 

atsiradimą. 

Edukacinė išvyka į Anykščius – 

Šventosios upės miestą 

5b, 5f klasių 

mokiniai 

Rūta, Irena Spalio 7 d. 2.1.1. Patyriminės istorijos,  

etnografijos, gamtos, literatūros pamokos 

netradicinėse erdvėse: Šeimyniškėlių piliakalnio 

istoriniame komplekse, „Arklio muziejuje“, „Laimės 

žiburyje“. 

***Edukacinė išvyka į Anykščius 5a, 5c klasių 

mokiniai 

 

Ramunė G., Ilona Spalio 6d. 2.1.1. 55 mokiniai vyko į ekskursiją Anykščiuose. 

Tyrinėjo ir aktyviai dalyvavo istorinėse veiklose, 

aplankė vietinius žymius objektus: Lajų taką, 

Puntuko akmenį, Laimės žiburį. 

***Edukacinė išvyka į DanskeBank 

miestelį 

5a klasė Ramunė G., Laura   2.1.1 27 5a klasės mokiniai aplankė DanskeBank 

miestelio pastatus: Valley, Pier, Meadow. Tyrinėjo 

ofiso erdves ir diskutavo, kokių įgūdžių ir žinių 

reikia, norint dirbti banke. 

Kūrybinių darbų paroda „Kaip 

kubistai mato rudenį“ 

4 klasių 

mokiniai 

Justina Spalio 6–26 d. 2.1.1 Parodai pateikta 4 klasių 20 mokinių darbų ir 

eksponuota II aukšto koridoriuje. 

Konkursas „Lietuvos gamtininkas“: 5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R.  2.1.1. Aistė (6e) atrinkta dalyvauti II etape. Dėl ligos 

II etape nedalyvauta. I etapas Spalio 5 d. 

II etapas VU Botanikos sode Spalio 14 d. 

Kūrybinių darbų paroda Salvadoro 

Dali paveikslo „Ištirpęs laikas“ 

improvizacija 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 11 d. 2.1.1. Parodai pateikta 19 (7–8 klasių) mokinių 

darbų. Paroda eksponuojama II a. fojė. 

***Edukacinė išvyka į Tartu mokslo 

centrą AHHA Estijoje. 

8 klasių 

mokiniai 

Alina, Vaiva Š. Spalio 12-13 d. 2.1.2. Patyriminės išvykos metu mokiniai aplankė 

Rygos ir Talino senamiestį, susipažino su 

architektūros ypatumais ir istoriniais įvykiais. Tartu 

AHHA mokslo centre mokiniai susipažino 

intriguojančiu mokslu ir technologijomis. Patys 

galėjo  viską išbandyti. 

*** Edukacinė išvyka į Molėtus, 

Mindūnus ir Uteną 

5d, 5e Žilvija, Silvija K. 

 

Spalio 13 d. 2.1.1. Leliūnuose lankėmės keramikos muziejuje, 

pasižvalgėme po Uteną, keliavome į Mindūnus, kur 



lankėmės žvejybos ir medžioklės muziejuose, o po 

pietų keliavome 

 į Etnokosmologijos muziejų. Keliavo 52 mokiniai. 

Konkursas „Reisen durch 

Deutschland“ (pristatome Vokietijos 

žemes) 

8 klasių 

mokiniai 

Valda Spalio 18 d. 2.1.1. Mokiniai  rinkosi Vokietijos žemę, rengė 

prezentaciją ir pristatė pamokoje, gilino vokiečių 

kalbos ir geografijos žinias. 

***Virtuali tekstilinių pakabukų 

paroda 

6 klasių 

mokiniai 

Ramunė G. Spalio  18-24 d. 2.1.1 Virtualioje parodoje dalyvavo 16 mokinių 

darbų. Mokiniai patys kūrė ir įgyvendino reklaminę 

savo darbo nuotrauką. Darbai buvo eksponuojami 

kristoforopro.lt svetainėje. 

1–4 klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Jausmai spalvose“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., Vandutė, 

Vitalija, Kristina M., 

Justina 

Spalio 25–29 d.  2.1.1. Paroda suorganizuota. Mokiniai išmoko 

jausmus reikšti per spalvas. Eksponuota daugiau nei 

100 vaikų darbai. 

Helloween‘o renginys (per 

technologijų pamokas išskaptuotų 

moliūgų paroda mokyklos kieme) 

5 klasių 

mokiniai 

Ilona, Ramunė G. Spalio 25–29 d. 2.1.1. Parodai buvo paruošta 45 moliūgai, kurie 

dekoruoti skirtinga technika (skaptavimas, dažymas, 

dekoravimas Kusama metodu). Dalyvavo 140 

mokinių iš 5 klasių. Parodos ekspozicija vyko prie 

centrinio ir vidinio kiemo įėjimų. 

***Tekstilės paroda „Miestai“ 5 klasių 

mokiniai 

 

Ilona, Ramunė G. 

 

Spalio 25 d. 

 

2.1.1. Parodai buvo paruošta 120 daigstymo dygsniu 

išsiuvinėtų miesto objektų.  Dalyvavo 140 mokinių 

iš 5 klasių. Parodos ekspozicija vyko II a. 

koridoriuje. 

***5–8 klasių kūrybinių darbų paroda 

„Helovinas“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 26 d. 2.1.1. Parodai pateikti 25 mokinių darbai, 

eksponuota II a. koridoriuje. 

***Helloween‘o šventė 5a, 5b, 5e 

 

Ramunė G., Rūta S., 

Silvija K. 

Spalio 29 d. 2.1.1 5 klasių mokiniai dekoravo savo klases 

Helovino tema. 5a, 5b, 5e klasės turėjo vakarinį 

renginį, kurio metu dainavo, sprendė kryžiažodžius, 

žaidė „Slėpynes“,  Kahoot’ą ir žiūrėjo filmus. 

Pilietinė akcija „Kiekvienas turi teisę 

būti laimingas“ (pagalba pabėgėlių 

vaikams) 

1–8 klasių 

mokiniai 

Lina B., Ramunė G. Spalio 3 d. 2.1.2. Surinktos 365 įvairios kanceliarinės 

priemonės. Aktyviausiai akcijoje sudalyvavo 2c, 6b, 

1a, 1c, 7b, 5a klasių mokiniai. 



Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje 

pilietinė akcija „Wir lesen Deutsch!“ 

(skaitome eilėraščius) 

5–6 klasių 

mokiniai 

Valda Spalio 18–22 d. 2.1.2. Lavinome skaitymo įgūdžius. Rinkamės 

eilėraščius ir taisyklingai fonetiškai juos 

perskaitėme. 

Pilietinė akcija „Tee – ökologisch“ 

(dovanojame pačių surinktą ekologinę 

arbatą) 

7 klasių 

mokiniai 

Valda Spalio 18–22 d. 2.1.2. Vasarą mokinių surinktą ir išdžiovintą 

ekologišką arbatą dovanojome mokyklos 

bendruomenei. 7 klasių mokiniai parengė 

prezentacijas apie vaistažoles. 

***LR Konstitucijos egzaminas 5–8 klasių 

mokiniai 

Rasa, Rūta Spalio 25 d.  

 

2.1.2. Teisinių žinių patikrinimo ir pilietiškumo 

egzamine dalyvavo 110 5–8 klasių mokinių. 

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) 

Mokinių žinių patikros:     

3–4 klasių mokinių anglų kalbos žinių 

patikra 

3–4 klasių 

mokiniai 

Toma, Jolanta Spalio I savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių užsienio kalbų žinios ir 

įgūdžiai. Skirti daugiau dėmesio trumpinių rašybai, 

artikelių vartojimui ir esamojo bei esamojo tęstinio 

laikų klausimų sudarymui. 

5–8klasių mokinių anglų kalbos žinių 

patikra 

5–8 klasių 

mokiniai 

UKMG mokytojai Spalio I savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių užsienio kalbų žinios ir 

įgūdžiai. Skirti daugiau dėmesio mokinių užsienio 

kalbų raštingumui, teksto suvokimui, dialogų 

kūrimui. 

7–8 klasių mokinių socialinių mokslų 

žinių patikra 

7–8 klasių 

mokiniai 

Lina B., Rasa, Rūta, 

Ramunė S. 

Spalio I savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių socialinių mokslų 

žinios ir įgūdžiai. Skirti daugiau dėmesio socialinių 

mokslų raštingumui gerinti.   

6, 7 klasių mokinių lietuvių kalbos 

žinių patikra 

6–7 klasių 

mokiniai 

Aušra, Vaiva S. Spalio II savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių lietuvių kalbos žinios ir 

įgūdžiai. Daugiau dėmesio skirti teksto suvokimo 

užduotims bei morfologiniam kalbos suvokimui. 

5, 8 klasių mokinių matematikos žinių 

patikra 

5, 8 klasių 

mokiniai 

Irena, Kristina N., 

Inga, Violeta 

Spalio II savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių matematikos žinios ir 

įgūdžiai.  Daugiau dėmesio kreipti į mokinių 

matematikos dalyko raštingumą (klausimų, teiginių, 

atsakymų, sprendimų rašymą). 



6–8 klasių mokinių gamtos mokslų 6–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R., Giedrius, 

Justina 

Spalio III savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių gamtos mokslų žinios ir 

įgūdžiai.   

5, 8 klasių mokinių lietuvių kalbos 

žinių patikra 

5, 8 klasių 

mokiniai 

Jurgita Z., Žilvija, 

Vaiva S. 

Spalio IV savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių lietuvių kalbos žinios ir 

įgūdžiai. 

6, 7 klasių mokinių matematikos žinių 

patikra 

6, 7 klasių 

mokiniai 

Kristina N., Violeta, 

Inga 

Spalio IV savaitė 2.2.1. Fiksuojamos mokinių matematikos žinios ir 

įgūdžiai.  Daugiau dėmesio kreipti į mokinių 

matematikos dalyko raštingumą (klausimų, teiginių, 

atsakymų, sprendimų rašymą). 

Tarptautinis skaitymo gebėjimų 

tyrimas PIRLS 

5b, 5e Simona Spalio 12 d. 2.2.1. Dalyvavo 58 mokiniai. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų 

nariai 

Vadovų komanda Spalio 4 d. 2.2.2. Suplanuotos tolesnės veiklos, pasiskirstyta 

atsakomybėmis. 

Mokytojų tarybos posėdis Visi mokytojai Vadovų komanda Spalio 11 d. 2.2.2. Pristatyti Metodinės tarybos nutarimai, aptarti 

einamieji klausimai (Mokytojų tarybos susirinkimo 

protokolas Nr. 1-5-6) 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Spalio 25 d. 2.2.2. Vyko bendras mokytojų susirinkimas. Aptarti 

einamieji klausimai: budėjimas, tvarka kabinetuose, 

trijulių kolegialiam ryšiui kūrimas, darbų 

planavimas, dienyno pildymas. 

Refleksija pagal SEU įrankį(-ius): 

mokymai „Sąmoningumo praktika 

grįstas streso valdymas“ (Paulius 

Rakštikas) 

Visi mokytojai Vadovų komanda Spalio 20 d. 2.2.3. Dalyvavo 50% mokytojų. Kitas susitikimas 

planuojamas lapkričio 24 d. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi 

darbuotojai 

Simona Spalio 1–31 d. 2.2.4. 5 darbuotojai pasveikinti asmeninės šventės 

proga. 

Tarptautinės mokytojų dienos šventė 

„Rudens šypsena“ 

Visi mokytojai Edita, Lina B., 

 Ina,  

mokytojų 

bendradarbiavimo 

Spalio 5 d. 2.2.4. Mokytojus šventės proga 1 a. fojė pasitiko 26 

šokantys penktų klasių mokiniai, kurie patys parodė 

iniciatyvą, buvo atsakingi, pareigingi,  draugiški.  

Mokytojams suorganizuota šventinė ryto kava ir 

pasibuvimas mokytojų kambaryje.  



ugdymo komanda, 

Mokinių taryba 

Po pamokų mokytojai vyko į edukacinę išvyką po 

Šalčininkų kraštą. Dalyvavo 36 mokytojai. 

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 Spalio 4–29 d. 2.3.1. Lietuvių kalbos tikslinės konsultacijos 5e 

klasėje (mokytoja Aušra). 

Pagalbos mokiniui specialistų 

konsultacijos tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Spalio 4–29 d. 2.3.2. Socialinės pedagogės konsultavo 10 mokinių. 

Psichologės konsultavo 12 mokinių. 

Specialioji pedagogė konsultavo 17 mokinių (39 

konsultacijos). 

Įvyko 2 konsultacijos tėvams, dėl specialiojo 

ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimo. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis: PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Spalio 4–29 d. 2.3.2. Poreikio bendradarbiauti su išorinėmis 

institucijomis nebuvo 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Spalio 6 d. 2.3.2. Svarstytas vienas 8e klasės mokinio atvejis. 

1 ir 5 klasių mokinių mikroklimato 

tyrimas. 

1, 5 klasių 

mokiniai 

Aleksandra, 

Skirmantė, Laura, 

Daumantė 

Spalio III savaitė 2.3.2. Tyrime dalyvavo 64 pirmokai iš 75. Taip pat 

157 penktokai iš 174. Tyrimo rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje lapkričio 8 d. 

*** Papildomos veiklos 


