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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) 

Sveikai gyvensenai ugdyti yra skelbiama mėnesio 

tema: 

sportinių veiklų planas „Skirtingas mėnuo – 

skirtingų raumenų lavinimas“ (4 mankštos pratimų 

programa vėdinimosi pertraukų metu) 

1–8 klasių 

mokiniai 

Mokinių fizinės 

gerovės kūrimo 

komanda 

Lapkričio 10–30 d. 1.1.4. Parengtos ir pateiktos sportinių veiklų, 

mankštų programėlės (pateikimo forma – 

„Sporto klubo nameliai“, pakabinti ant 

kiekvienų klasių durų) skirtos vėdinimo 

pertraukų metu. 

VVSB inicijuojamas projektas „Sveikos gyvensenos 

skatinimas ir moksleivių finansinio raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste“. „Sveikos gyvensenos 

skatinimo mokymai“  

8 klasių mokiniai Edita Lapkričio 10 d. 1.1.4. Paskaita skirta fiziniam aktyvumui ir 

taisyklingai laikysenai. Taisyklinga laikysena 

yra būtina jei norime būti sveiki ir gerai jaustis. 

Mokiniai sužinojo, kad tai padaryti visai 

nesudėtinga–savo laikyseną galima koreguoti 

nuolat kreipiant į tai dėmesį ir pasitelkiant 

nesudėtingas pagalbines priemones. Jas 

mokiniai ir išbandė. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) įmonės akcijų platinimas bendruomenei; 

b) gamybiniai eksperimentai; 

c) pasiruošimas Kalėdinei prekybai 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė 

G., Lina Z. 

Lapkričio 10–30 d. 1.1.5. a) parduota 54 įmonės akcijos; 

b) sukurta kalėdinė pakuotė; 

c) atlikti Kalėdinės prekybos eksperimentai; 

d) finansiniai įmonės rezultatai: pajamos 

49 Eur, išlaidos 44 Eur, pelnas 5 Eur. 

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 

 

Lapkričio 

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 Lapkričio 10–30 d. 1.2.2. 5b mokiniai rašo pozityvų dienoraštį, 

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 Lapkričio 10–30 d. 1.3.2. Aprūpinta paviršių , rankų 

dezinfekcinėmis priemonėmis, medicininėmis 

kaukėmis, higienos priemonėmis 

(servetėlėmis, higieniniu popieriumi, 

vienkartinėmis pirštinėmis, antibakteriniu 

muilu. Įsigytos 6 šiukšliadėžės.  

Turtinimo plano įgyvendinimas: specialiųjų priemonių 

įsigijimas, likusių prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Lapkričio 10–30 d. 1.3.2. Įsigytas tinklinio tinklas, 2 krepšinio 

tinkliukai kūno kultūros pamokoms, 4 

magnetinės juostos su magnetais parodoms 40 

kab., 2 aukšto koridoriuje, 3D spausdinimo 

medžiagos, kabliukai su magnetiniais 

tvirtinimais, kanceliarinės ir dailės pamokoms 

skirtos medžiagos.  

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

gaminių iš veltinio ir organinio stiklo pjovimas lazeriu 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Lapkričio 10–30 d. 1.3.2. Išpjauti darbai iš veltinio ir organinio 

stiklo, pradėta ruoštis kalėdinių žaisliukų 

parodai. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse 

naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Lapkričio 10–30 d. 1.3.3.Paskelbti 5 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 

Lapkričio 11, 18 d. 2.1.1. Pasirengta akcijai „Pasveikink senolį“, 

LP mokinių savivaldos forumui. Suplanuotos 

veiklos gruodžio mėnesiui. 



Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis 

švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Lapkričio 10–30 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo  edukaciniuose 

užsiėmimuose (5), olimpiadose (1), 

konkursuose (1), varžybose (1), pilietinėse 

iniciatyvose (2). Surengtos 4 mokinių kūrybinių 

darbų parodos. 

Paroda ,,Matau tave“, skirta Draugo dienai paminėti 4 klasių mokiniai Vandutė Lapkričio 10–30 d. 2.1.1. 4a klasės mokiai paruošė grupinių 

kūrybinių darbų parodą ,,Matau Tave”, skirtą 

Draugo dienai. Ketvirtokai kvietė visus gražiai 

bendrauti, nepraeiti pro šalį, ištiesti pagalbos 

ranką, o foto sienelėje su draugais 

nusifotografuoti. 

JA Lietuva Accelerator_x Junior inovacijų ir verslumo 

stovykla 

7 klasių mokiniai Asta, Mykolas Lapkričio 11 d. 2.1.1. Inovacijų ir verslumo stovyklos metu 

buvo išgryninama problema (rinkos poreikis), 

sukuriamas sprendimas (verslo idėja), 

prototipas ir gaunamas pirminis verslo mentorių 

grįžtamasis ryšys. Iš 350 dalyvių Lietuvos 

mastu, mūsų 7 kl. mokinių komanda (Redas, 

Tauras, Tomas, Edvilė ir Dainius) buvo išrinkti 

lyderiais. 

Edukacinė pamoka ,,Muzika be ribų“ Lietuvos teatro,  

muzikos ir kino muziejuje 

1a klasės 

mokiniai 

Auksė Lapkričio 12 d. 2.1.1. Edukacinėje pamokoje mokiniai 

sužinojo, kokie yra muzikavimo būdai 

nenaudojant įmantrių muzikos instrumentų, 

kaip galima lengvai pasigaminti instrumentus 

savomis rankomis taip pat tai, jog galime 

smagiai muzikuoti pasitelkus net savo pačių 

kūnus. 

***1c klasės mokinių ekskursija į LR Seimą 1c klasės 

mokiniai 

Nivita Lapkričio 12 d. 2.1.1. Ekskursijos metu mokiniai dalyvavo 

edukaciniame užsiėmime, įgijo žinių apie LR 

Seimą, jo veiklą.  Taip pat dalyvavo susitikime 

su Seimo nariu Mykolu Majausku. 

Tarptautinis Anos Frank jaunimo tinklo projektas 

(tęstiniai mokymai, skirti Tarptautinei tolerancijos 

dienai paminėti) 

8b, 8c klasių 

mokiniai 

Rasa, Žilvija Lapkričio 16 d. 2.1.1. 18 mokinių dalyvavo mokymuose 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje, 

skirtuose tolerancijos skatinimui. Taip pat 

aplankytos muziejaus ekspozicijos. 



Integruota dailės ir technologijų paroda „Oro 

balionai“ 

5–6 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas 

 

Lapkričio 17 d. 

 

2.1.1. Parodoje I a. fojė buvo eksponuota 50 

mokinių darbų. 

Virtualus susitikimas ir edukacinė pamoka su rašytoja 

Jolita Zykute 

1a klasės 

mokiniai 

Auksė Lapkričio 17 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su rašytoja, kalbėjo 

apie slaptą pavydo pusę, kuri, pasirodo, gali 

duoti ir naudos, atliko pastabumo lavinimo 

užduotis. 

Paroda „Medžio pasas“ 6 klasių mokiniai Jurgita R. Lapkričio 18 d. 2.1.1. 6-tų klasių mokiniai susipažino su 

medžių įvairove, gamino savo pasirinkto 

medžio „pasą“. „Pasai“ eksponuojami parodoje 

prie 48 kab. 

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada (nuotolinė) 7–8 klasių 

mokiniai 

Lina B.,  

Ramunė S. 

Lapkričio 18 d. 2.1.1. Dalyvavo 30 mokyklos mokinių. 8e 

klasės mokinė Elzė K. laimėjo pirmą vietą iš 

daugiau nei 4000 olimpiados dalyvių. Jos klasė 

gavo dovanų nuotolinį susitikimą su olimpiete 

Laura Asadauskaite-Zadneprovskiene. 

NŠ būrelio „FabLab lazeris“ mokinių darbų paroda 

 

5, 7 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas 

 

Lapkričio 22 d. 2.1.1. II a. fojė eksponuojami geriausi 10 

mokinių „FabLab lazeris“ būrelio darbai. 

Tarpklasinės kvadrato varžybos.  

7-tokų pusfinalis 

7 klasių mokiniai Artūras J., 

Vytautas 

Lapkričio 23 d. 2.1.1. Varžybose dalyvavo 7a, 7b,7c, 7e klasės. 

Sužaistos 6 rungtynės. 

7b, 7c komandos iškovojo teisę dalyvauti 

finale. Jos 6–7 klasių finale susitiks su 6c, 6e 

klasių komandomis. 

Edukacinė pamoka ,,Šešėlių pasakojimai“ Vilniaus A. 

Mickevičiaus bibliotekoje 

1a klasės 

mokiniai 

Auksė Lapkričio 26 d. 2.1.1. Edukacinėje pamokoje mokiniai supažino 

su šešėlių teatro sandara ir šviesos žaismo 

principais, pasigamino veikėją gerąjį 

monstriuką bei pristatė savo veikėją pasakos 

ekrane. 

Respublikinė 1–4 klasių mokinių praktinė pažintinė 

konferencija ,,Mažoji gamtos dovana“ 

1a, 4a klasių 

mokiniai 

Auksė, Vandutė Lapkričio 29 d. 2.1.1. Konferencijoje dalyvavo po du mokinius 

iš 1a ir 4a klasių. Buvo smagu pasidalinti savo 

sukauptomis žiniomis, patirtimi. Išgirsti 

pranešimai paskatino domėtis augalų 

naudingomis savybėmis bei jų panaudojimu.  

***2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso ,,Atrask 

rašto paslaptį“ I etapas 

 

2–4 klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita Lapkričio 30 d. 2.1.2 Konkurse dalyvavo visi 2–4 klasių 

mokiniai. Visi darbai eksponuojami II aukšto 

ilgajame koridoriuje. I konkurso etapą laimėjo 



2a klasės mokinė Ieva (mokytoja Stasė), 3d 

klasės mokinė Gabrielė (mokytoja Silvija), 4a 

klasės mokinys Motiejus (mokytoja Vandutė). 

Tolerancijos dienos minėjimas.  Pilietinė iniciatyva 

,,Tolerancijos miestas“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Vaiva Š., Sigutė, 

Ramunė G, Ilona 

Lapkričio 16–19 d. 2.1.2. Pirmos pamokos metu diskutuodami apie 

tolerancijos dieną, visi moksleiviai kūrė miesto 

simbolius pakabukus  . Dorinio ugdymo 

pamokų metu vyko pamokos skirtos 

tolerancijos dienai. Mokiniai kūrė Tolerancijos 

miestą. Darbai eksponuojami ant klasių 

kabinetų durų. I a. fojė paroda „Tolerancijos 

miestas“.  

***Stendas Tolerancijos dienai „Kitoniškumas“ 1-8 klasių 

mokiniai 

Aleksandra G. Lapkričio 16 d. 2.1.2. Parengtas stendas prie soc. pedagogo 

kabineto.  

***Darbą atnaujino Kristoforo pokalbių linija, skirta 

visiems mokyklos mokiniams.  

1-8 klasių 

mokiniai 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Lapkričio 16 d. 

 

2.1.2.Facebook messenger platformoje esanti 

pokalbių linija ir el. paštas 

kristoforo.linija@kristoforopro.lt pristatyti 

lapkričio mėnesio naujienlaiškyje ir mokyklos 

Facebook puslapyje. 

***Skaidrės Tolerancijos dienai „Kitoniškumas“ 1-8 klasių 

mokiniai 

Aleksandra G., 

Daumantė, 

Laura, Skirmantė 

Lapkričio 16 d. 2.1.2.Parengtos skaidrės 1-8 klasių vadovams. 

Skaidres klasių vadovai naudojo klasių 

valandėlių metu kalbėdami apie toleranciją. 

***Naujienlaiškis „Visi mes skirtingi“ 1-8 klasių 

mokiniai, 

tėvai, 

mokytojai 

 

Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Lapkričio 16 d. 

 

2.1.2. Naujienlaiškis edienynu išsiųstas 

mokiniams, tėvams, mokytojams. Skelbiamas 

progimnazijos svetainėje ir Fb paskyroje. 

***Juozo Lukšos-Daumanto skvero atidarymo iškilmės 3, 5, 7 klasių 

mokiniai 

Silvija B., Rūta, 

Asta, Mykolas 

Lapkričio 23 d. 2.1.2. Mokiniai atstovavo mokyklai atidarant J. 

Lukšos-Daumanto skverą. Renginį organizavo 

Vilniaus miesto savivaldybė ir LR krašto 

apsaugos ministerija. 

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) 

***Susitikimai su 1, 5 klasių vadovais, skirti aptarti 

adaptacijos tyrimo ir klasių mikroklimato rezultatams 

1, 5 klasių 

vadovai 

Aleksandra G., 

Daumantė, 

Lapkričio 8 – 12 d. 2.2.1. Pristatyti tyrimo rezultatai, pateiktos 

rekomendacijos, numatyti tolimesni veiksmai. 



Laura, Skirmantė 

*** Susirinkimai su pirmų klasių mokinių tėvais 

adaptacijos tyrimų rezultatams aptarti 

1 klasių mokinių 

tėvai 

Aleksandra G., 

Daumantė 

Lapkričio 15 d. 

 

2.2.1. Pristatyti tyrimo rezultatai, pateiktos 

rekomendacijos. 

*** Pranešimas respublikinėje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Mokykla vaiko ateičiai“: „Mokinių 

kompetencijų ugdymas: patirtys ir iššūkiai: 

tarptautinė DofE programa Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijoje“ 

Respublikos 

mokytojai 

Rūta Lapkričio 16 d. 

 

2.2.1. Pasidalinta mokyklos patirtimi 

įgyvendinant tarptautinę DofE programą mūsų 

mokykloje, pasidžiaugta sėkmėmis. 

*** Susirinkimai su penktų klasių mokinių tėvais klasių 

mikroklimato tyrimų rezultatams aptarti 

5 klasių mokinių 

tėvai 

Laura, 

Skirmantė 

Lapkričio 22 d. 2.2.1. Pristatyti tyrimo rezultatai, pateiktos 

rekomendacijos. 

Mokinių žinių patikros:     

2 klasių mokinių pasaulio pažinimo žinių patikra 2 klasių mokiniai Stasė, Marija, 

Ramunė K., 

Elena 

Lapkričio 22 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi stiklo savybės, augalo 

dalys, metų laikai ir ko reikia augalams, kad jie 

augtų. Labai gerai sekėsi simboliai, higiena, 

judėjimas. 

3 klasių mokinių pasaulio pažinimo žinių patikra 3 klasių mokiniai Lina K., Kamilė, 

Birutė, Silvija 

Lapkričio 22 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi nurodyti pasaulio šalių 

kryptis, įvardinti tikslias grybo dalis 

(vaisiakūnis ir grybiena), smegenų atliekamas 

funkcijas. Gerai sekėsi įvardinti rudens 

mėnesius, skirstyti augalus į grupes pagal 

stiebą, suprasti augalų ir gyvūnų prisitaikymą 

skirtingomis aplinkos sąlygomis, įvardinti odos 

funkcijas. 

4 klasių mokinių pasaulio pažinimo žinių patikra 4 klasių mokiniai Vandutė, 

Vitalija, Kristina 

M., Justina 

Lapkričio 22 d. 2.2.1. Pagrindinės klaidos: sunkiai atpažino ir 

išrinko eksperimentui visas paimtas priemones, 

valstybinių švenčių datas, pagal nurodytą 

žemėlapį numatomas orų prognozes. Labai 

gerai sekėsi išrinkti duomenis iš diagramos, 

atsakyti magneto eksperimento priežastis, 

atpažinti medžiagų savybes. 

2 klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikra 2 klasių mokiniai Stasė, Marija, 

Ramunė K., 

Elena 

Lapkričio 24 d. 2.2.1. Daugiausia praleido raides, klydo 

minkštumo ženklus. Gerai sekėsi taikyti 

rašybos taisykles. Reikia atkreipti dėmesį į 

sakinio ribas. 



3 klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikra 3 klasių mokiniai Lina K., Kamilė, 

Birutė, Silvija 

Lapkričio 24 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi nosinių raidžių rašyba, 

atsakant į klausimus – ką? ko daug? Ir esamojo 

laiko veiksmažodžiai – ką veikia? Gerai sekėsi 

įsimintinos rašybos žodžiai, minkštumo ženklo 

rašymas, tikrinių daiktavardžių ir vietos žodžių 

rašyba. 

4 klasių mokinių lietuvių kalbos žinių patikra 4 klasių mokiniai Vandutė, 

Vitalija, Kristina 

M., Justina 

Lapkričio 24 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi galininko linksnio žodžių 

rašyboje, pasitaikančios skirtingos nespecifinės 

rašybos klaidos. Labai gerai sekėsi parašyti 

skyrybos ženklus. 

2 klasių mokinių matematikos žinių patikra 2 klasių mokiniai Stasė, Marija, 

Ramunė K., 

Elena 

Lapkričio 25 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi užduotys su laikrodžiu, 

atskirti atkarpą nuo tiesės, suskaičiuoti kubelių 

statinį ir veiksmai iki 100. Gerai sekėsi 2 

daugyba, tekstiniai sumai rasti, padidinti keliais 

vienetais, diagrama. 

3 klasių mokinių matematikos žinių patikra 3 klasių mokiniai Lina K., Kamilė, 

Birutė, Silvija 

Lapkričio 25 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi braižyti tikslias 

diagramas, atskirti atimties veiksmo narių 

pavadinimus, suprasti ir atlikti uždavinius su 

skaičiaus dalies radimu. Gerai sekėsi sudėti ir 

atimti skaičius iki 1000, spręsti vieno ir dviejų 

žingsnių tekstinius uždavinius. 

4 klasių mokinių matematikos žinių patikra 4 klasių mokiniai Vandutė, 

Vitalija, Kristina 

M., Justina 

Lapkričio 25 d. 2.2.1. Sunkiau sekėsi matavimo vienetų 

skaičiavimo uždaviniuose bei loginiame 

tekstiniame uždavinyje. Apvalinimo, 

geometrinių figūrų, perimetro skaičiavimo, 

diagramos duomenų skaičiavimo užduotyse 

sekėsi puikiai. 

Susitikimas su l/d „Švelnukas“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių mokytojomis. Darbas su EDUKA ir 

EMA aplinkomis 

L/d „Švelnukas“ 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

mokytojos 

Lina B., Nivita Lapkričio 12 d. 2.2.1. Susitikimo metu su mokytojomis buvo 

pasidalinta gerąja patirtimi, suteikta 

informacija, kaip naudotis EDUKA ir EMA 

aplinkomis. 

Pranešimas Lietuvos progimnazijų mokinių savivaldos 

forume „Ką praleidau?“ 

LP mokinių 

savivaldos nariai 

Edita Lapkričio 25 d. 2.2.1. LPA mokinių savivaldos forume Mokinių 

prezidentas Vilius kartu su Rūta (8b), Liepa 

(8e), Sandra (7a) skaitė pranešimą. Mokiniai 

pristatė Mokinių tarybos inicijuotas veiklas 



nuotolinio mokymosi metu, dalinosi ateities 

planais, išbandė „Trigubo deimanto“ metodą. 

Forume dalyvavo praeitų Mokinių prezidentė 

Jogailė. 

***Pasidalinimas su progimnazijos mokytojais SEU 

kompetencijų vertinimo forma (25 forma) 

Visi mokytojai Ina Lapkričio 10–22 d. 2.2.1. Paruošta SEU kompetencijų įsivertinimo 

forma. Tuo pagrindu bus organizuojama 

refleksija pusmečio pokalbiuose 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra (el. 

dienyne pildomų temų atitikimas programoms, 

ilgalaikiams planams, kontrolinio darbo parengimas, 

fiksavimas el. dienyne, mokinių informavimas) 

Mokytojai Vadovų 

komanda 

Lapkričio 10–30 d. 2.2.1.Pagal kuruojamas sritis patikrinti 

mokytojų dienynai. Dėmesys pildymo ir 

vertinimo nuoseklumui, aiškumui. Patikrų 

rezultatai aptariami su kiekvienu mokytoju 

pusmečio pokalbio metu. 

Mokytojų tarybos posėdis: susirinkimai pagal klasių 

koncentrus 

Visi mokytojai Vadovų 

komanda 

Lapkričio 8 d. 2.2.2. Aptarti kiekvienos klasės mokinių 

pasiekimai, mikroklimatas. Žiūrėti  2021 m. 

lapkričio 8 d. Mokytojų tarybos susirinkimo 

protokolą Nr. 1-5-7. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų 

komanda 

Lapkričio 15 d. 2.2.2. Aptartos jau įgyvendintos, šiuo metu 

vykdomos, planuojamos veiklos. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų 

komanda 

Lapkričio 29 d. 2.2.2. Aptartas GR įgyvendinimas (susiformavo 

mokytojų trijulės, jos išsikelia tikslą, stebi vieni 

kitų pamokas) . Diskutuota apie Sutarties 

siekiant mokinio pažangos tikslingumą. 

Nutarta, kad sutartis neveiksminga, jos 

atsisakoma. 

Refleksija pagal SEU įrankį(-ius): 

mokymai „Sąmoningumo praktika grįstas streso 

valdymas“ (Paulius Rakštikas) 

Visi mokytojai Vadovų 

komanda 

Lapkričio 24 d. 2.2.3. Dalyvavo 70% mokytojų. Paskutinis 

susitikimas planuojamas gruodžio 15 d. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona Lapkričio 1–30 d. 2.2.4. Pasveikinti 5 darbuotojai. 

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 Lapkričio 10–30 d. 2.3.1. Konsultacijas lanko 4 mokiniai. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos tėvams ir 

mokiniams 

Mokiniai Švietimo 

pagalbos 

Lapkričio 10–30 d. 2.3.2. Socialinė pedagogė (Laura) konsultavo 5 

mokinius (3 konsultacijos). 



mokiniui 

specialistai 

Socialinė pedagogė (Daumantė)  konsultavo 6 

mokinius (11 konsultacijų). 

Psichologė (Aleksandra G.) konsultavo 12 

mokinių ir 1 tėvui teikta konsultacija. 

Psichologė (Skirmantė L.) konsultavo 11 

mokinių ir 2 tėvams teiktos konsultacijos. 

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 Lapkričio 10–30 d. 2.3.2. Dalyvauta dviejuose atvejo vadybos 

posėdyje. 

 


