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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO  PROGIMNAZIJOS 

2021 M. GRUODŽIO 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) 

Sveikai gyvensenai ugdyti yra skelbiama mėnesio 

tema: „Skirtingas mėnuo – skirtingų raumenų 

lavinimas“ (4 mankštos pratimų programa 

vėdinimosi pertraukų metu) 

1–8 klasių 

mokiniai 

Mokinių fizinės 

gerovės kūrimo 

komanda 

Gruodžio 1–30 d. 1.1.4. Parengtos 4 sportinių veiklų mankštų 

programėlės. 

*** Projekto „Mano klasė žaidžia badmintoną“ 

pristatymas 

3c klasės 

mokiniai 

Artūras J., Kamilė  Gruodžio 8 d. 1.1.4. Pristatytas projektas. Kartu su 

profesionalais treneriais lavinti badmintono 

žaidimo įgūdžiai. 

VVSB inicijuojamas projektas „Sveikos gyvensenos 

skatinimas ir moksleivių finansinio raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste“. „Žalingų įpročių ir 

priklausomybių prevencijos mokymai“  

8 klasių mokiniai Edita Gruodžio 16 d. 1.1.4. Paskaitas skaitė dr. R. Badaras. Mokiniai 

diskutavo  kas tai yra žalingi įpročiai, kodėl jie 

taip vadinasi, ir ką turi žinoti kiekvienas apie tai, 

kas žaloja jų sveikatą. Dalyviai gilino žinias apie 

alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų 

vartojimo pasekmes, diskutavo apie priežastis, 

kurios lemia jų vartojimą . Kalbėjo apie sveiką 



gyvenimo būdą, sveikatingumą skatinančias 

veiklas.  

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) parengiamas straipsnis apie restorano veiklą 

mokyklos laikraščiui; 

b) paruošiami produktai Kalėdų prekybai; 

c) prekyba Kalėdiniais produktais. 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė 

G., Lina Z. 

Gruodžio 1–30 d. 1.1.5. a) mokyklos laikraštyje paskelbtas 

straipsnis apie restorano veiklą; 

b) iškepti, dekoruoti supakuoti sausainiai ir 

meduoliai Kalėdinei prekybai; 

c) meduoliai ir arbata parduoti mokyklos 

bendruomenei. 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Bibliotekoje ir mokytojų kambaryje papildoma 

psichologinės literatūros ir žurnalų savišvietai lentyna 

Mokytojai Jurgita Z., Aldona Gruodžio 1–30 d. 1.2.1. Įsigyta 12 psichologinės literatūros knygų. 

*** Kristoforo pokalbių linijos pristatymas Mokinių taryba, 

1–4 klasių 

mokytojai 

Aleksandra 

Gabrielė, 

Daumantė 

Gruodžio 2 d.,  

15 d. 

1.2.1. Pristatyta pokalbių linija ir parengti ir 

kabinetuose pakabinti informaciniai plakatai. 

Mokinių pažangos sistema: 

gruodžio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, mėnesio 

tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Gruodžio 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle sukelti kiekvieno dalyko mėnesio 

tikslai. Mėnesio pabaigoje vyko kiekvieno dalyko 

mėnesio refleksija. 

SEU iniciatyva „Atvirų širdžių pusnis“ 1–8 klasių 

mokiniai 

SEU komanda  Gruodžio 1–10 d. 1.2.2. Klasės valandėlių metu vyko diskusija ir 

žaidimas sėkmingo bendradarbiavimo, atvirumo 

lavinimui. Mokyklos fojė surengta paroda. 

5 įsitraukusio mokymosi matmenys:  

džiaugsmo žinutė, pozityvaus dienoraščio rašymas 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Gruodžio 1–30 d. 1.2.2. 28 mokiniams ir jų tėvams buvo išsiųstos 

džiaugsmo žinutės, pabrėžiant kiekvieno mokinio 

išskirtines savybes. Kuriamas glaudus ryšys.  

Visą mėnesį mokiniai rašė 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 Gruodžio 1–30 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai 

aprūpinti higienos priemonėmis, paviršių ir rankų 

dezinfekavimo priemonėmis. Dezinfekuotos 2 

kartus progimnazijos patalpos dėl COVID-19 

susirgimų. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų plano 

įgyvendinimas. Turtinimo plano įgyvendinimas: 

specialiųjų priemonių įsigijimas, likusių prekių pagal 

turtinimo planą įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Gruodžio 1–30 d. 1.3.2. 1.3.2. Įgyvendintas turtinimo planas.  

Nupirkti į kabinetus 2 interaktyvūs ekranai, balta 

magnetinė lenta, 2 magnetiniai rakinami stendai, 

mobili magnetinė lenta, nešiojama audio 

kolonėlė, priedai skiri kompiuteriams, pelės, 

klaviatūros, kasėtės spausdintuvams, biuro 

popierius, kanceliarinės prekės, FabLab 

laboratorijos veiklai skirtos prekės, faneros, 

spausdinimo medžiagos.  

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

lazerinės pjaustyklės ir 3D spausdintuvo 

panaudojimas kalėdinių dekoracijų gamyboje. 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Gruodžio 1–30 d. 1.3.2. . I a. fojė eksponuojami 25 kalėdiniai 

žaisliukai (5 ir 7 kl. mokinių darbai), išpjauta 

eglutė mokytojų kambaryje. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse 

naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Gruodžio 1–30 d. 1.3.3. Paskelbti 6 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 

Gruodžio  

3, 10, 17 d. 

2.1.1. Pasirengta ir įgyvendinta akcijoms 

„Pasveikink senolį“ ,Kalėdinis paštas, parengti 

kalėdiniai sveikinimai mokyklos bendruomenei. 

Pasidalinta informacija apie Kristoforo pokalbių 

liniją. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį:  

Mokiniai Edita Gruodžio 1–30 d. 2.1.1. Surengtos 7 mokinių kūrybinių darbų 

parodos. Vyko 13 edukacinių užsiėmimų, 3 

konkursai, 3 pilietinės iniciatyvos. 

*** Paroda „Mano miestas“ 2a klasės 

mokiniai 

Stasė Gruodžio 1 d. 2.1.1. Eksponuojami 22 mokinių darbai. 



Susitikimas su EPA vadovu Linu Ivanausku ir NAO 

ambasadore Laura Asadauskaite-Zadneprovskiene 

8e klasės 

mokiniai 

Ramunė S. Gruodžio 1 d. 2.1.1. Mokiniai klausėsi įžvalgų apie 

aplinkosaugą, tvarią gyvenseną. Olimpietė L. 

Asadauskaitė-Zadneprovskienė pasidalijo 

įspūdžiais iš Tokijo olimpiados, kur ji iškovojo 

sidabro apdovanojimą, kuris pagamintas iš 

sidabro, išgauti iš elektronikos atliekų. 

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis miestas“ 3c klasės 

mokiniai 

Birutė Gruodžio 1 d. 2.1.1. Parodoje eksponuojami 20 mokinių 

kūrybiniai darbai. 

Atranka į rusų kalbos meninio skaitymo konkursą 6–8 klasių 

mokiniai 

Natalja, Danguolė Gruodžio 1–6 d. 2.1.1. Išklausyti visi rusų kalbos besimokantys 

mokiniai. Į finalą trinkti 24 geriausi skaitovai. 

*** Informacinis stendas „Saugus elgesys su 

pirotechnikos priemonėmis“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Skirmantė Gruodžio 6 d. 2.1.1. Pateikta informacija apie saugų elgesį su 

pirotechnikos priemonėmis. Stendas prie soc. 

pedagogų kabineto. 

*** Tarpklasinės 6–7 klasių mokinių kvadrato 

varžybos. Finalas. 

6–7 klasių 

mokiniai 

Artūras J, 

Vytautas 

Gruodžio 7 d. 2.1.1. Finale varžėsi 4 6 ir  7 klasių komandos. I 

vietą užėmė 7b, II vietą 6e, III vietą 7c klasių 

komandos. 

Valandėlės penktų klasių mokiniams „Mokinys 

bibliotekoje“ 

5 klasių mokiniai Aldona Gruodžio 1–30 d. 2.1.1. Pravestos valandėlės šešioms penktokų 

klasėms. Mokiniai prisiminė naudojimosi 

biblioteka taisykles, susipažino su naujai gauta 

literatūra. 5E ir 5F klasių mokiniai supažindinti 

kaip išdėstyta literatūra bibliotekoje, Nemažai 

daliai moksleivių užvesti skaitytojų formuliarai. 

*** Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas 

„Bebras“  

5–8 klasių 

mokiniai  

Giedrė  Gruodžio 1–30 d. 2.1.1. Eimantas B. (8b) užėmė 2 vietą Vilniuje ir 

5 vietą Lietuvoje; Marius U. (6b) Vilniuje 7 

vieta, Lietuvoje 14. 

*** Kompiuterinio meno konkursas „Žiemos 

fantazija 2021“  

5–7 klasių 

mokiniai  

Giedrė  Gruodžio 1–30 d. 2.1.1. Mokiniai gilinosi į informacinių 

technologijų pažinimą kurdami skaitmeninį 

atviruką, užsiregistravę organizatorių svetainėje, 

įkėlė savo piešinį. 

Kalėdinės dirbtuvės Mokiniai Asta, Mykolas, 

Ramunė G., Ilona, 

Vitalija 

Gruodžio 3 d. 2.1.1. Parengtas mokyklos puošimo planas. Visi 

1-8 klasių mokiniai dalyvavo kalėdiniame 

mokyklos puošime. 



Edukacinis užsiėmimas Lietuvos kosmologijos 

muziejuje 

1c klasės 

mokiniai 

Nivita, 

Aleksandra 

Gabrielė 

Gruodžio 3 d. 2.1.1. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai įgijo 

žinių apie Lietuvos kosmologijos muziejų, 

susipažino su muziejaus eksponatais. 

Edukacinis užsiėmimas VŠĮ „ZOOPARK.LT“ „Įveik 

savo baimes“ 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Gruodžio 3 d. 2.1.1. Patyriminio užsiėmimo metu mokiniai 

susipažino su įvairiais gyvūnais ir jų ypatybėmis, 

įveikė baimes, laikydami vikšrus, gyvalazdes, 

tarakonus, gyvates, šimtakojį. 

Edukacinis užsiėmimas VŠĮ „ZOOPARK.LT“ 

„Graužikai: kenkėjai ar geriausi draugai?“ 

5f klasės 

 mokiniai 

Irena Gruodžio 3 d. 2.1.1. Edukacijos metu mokiniai sužinojo kuo 

ypatingi graužikai, kuo jie skiriasi nuo kitų 

gyvūnų, ar gerai savijautai turi įtakos buvimas 

šalia graužikų, kodėl būtent jie padeda atrasti 

vaistus nuo baisiausių ligų. 

***Kalėdinė išvyka į menišką kaimą 2b, 2c klasių 

mokiniai 

Marija, Ramunė 

K. 

Gruodžio 3 d. 2.1.1. Veiklose dalyvavo 42 antrokai. Jie dainavo 

kalėdines dainas, drauge muzikavo, sužinojo, 

kaip Kalėdas šventė mūsų senoliai. Pažino molio 

savybes ir nusilipdė po angelą. 

*** Edukacinis užsiėmimas VŠĮ „ZOOPARK.LT“ 

„Aplink pasaulį per 90 min.“ 

6a klasės 

mokiniai 

Jurgita R. Gruodžio 7 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su įvairių žemynų 

gyvūnais, jų savybėmis, prisitaikymu išgyventi. 

Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto 

konkursas „Atrask rašto paslaptį“ II etapas 

Vilniaus miesto 

2–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., Auksė, 

Nivita 

Gruodžio 9 d. 2.1.1. II etape dalyvavo 220 Vilniaus m. 

dailiausiai rašančių 2-4 klasių mokinių darbų. 

Mūsų mokyklos I – ojo konkurso etapo 

laimėtojai 2 klasės mokinė Ieva, 3 klasės mokinė 

Gabrielė ir 4 klasės mokinys Motiejus tarp 

nugalėtojų nepateko, tačiau buvo apdovanoti 

padėkomis. 

***Kalėdinė išvyka į Menišką kaimą 2a, 2d klasių 

mokiniai 

Stasė, Elena Gruodžio 9 d. 2.1.1. Veiklose dalyvavo 42 antrokai. Jie dainavo 

kalėdines dainas, sužinojo, kaip Kalėdas šventė 

mūsų senoliai, susitiko su Kalėdų seneliu. Pažino 

molio savybes ir nusilipdė po angelą. 

*** Filmo „Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ 

peržiūra ir aptarimas kino teatre „Pasaka“ 

6d klasės 

mokiniai 

Danguolė Gruodžio 9 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su autizmo spektro 

turinčių vaikų požymiais, jų gyvenimo 

ypatybėmis, sunkumais. Sužinojo, kaip galima 

bendrauti su tokiais vaikais.  



*** Edukacinė išvyka į Keistuolių teatrą. Spektaklis 

„TAIP NE“  

5c, 5d, 5e klasių 

mokiniai  

lona, Žilvija, 

Silvija K.  

Gruodžio 9 d. 2.1.1. Mokiniai pažiūrėję spektaklį „TAIP NE“ 

žaismingai buvo kviečiami nauju kampu 

pažvelgti kai kuriuos, atrodytų, savaime 

suprantamus įsitikinimus ir pamatyti, kad ne 

visuomet „taip“ yra gerai, o „ne“ – blogai.  

Edukacinis užsiėmimas „Druskos kelias: nuo 

seniausių laikų iki dabar“ 

1 klasių mokiniai Auksė, Diana, 

Nivita 

Gruodžio 10 d. 2.1.1. Edukacinio užsiėmimo metu pirmokai 

susipažino, kaip druska atkeliauja iki mūsų. Taip 

pat atlikdami įvairius bandymus su druska, 

išsiaiškino druskos savybes. 

Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 5–8 klasių 

mokiniai 

Natalja, Danguolė Gruodžio 13 d. 2.1.1. 6-7 klasių laimėtojai: I vieta - Arnė (7e), II 

vieta – Gabija (6d), III vieta - Agnė (6b). 

8 klasių laimėtojai: I vieta – Julija (8a), II vieta– 

Laurynas (8b), III vieta -  Marija (8c), Kamilė 

(8e). 

Kalėdinė išvyka į „Vėjų fėjos“ sodybą Pratkūnų 

kaime 

1a, 1c klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita Gruodžio 14 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 45 1a ir 1c klasių 

mokiniai. Jie susipažino su Kalėdų dainomis, 

žaidimais. Edukacijos metu dekoravo medinius 

žirgelius, dalyvavo susitikime su Kalėdų seneliu. 

*** Kalėdiniai sveikinimai l/d „Švelnukas“ 

auklėtinimas 

Skaitovų būrelis Reda Gruodžio 14 d. 2.1.1. Kalėdinis „Raganiukės šou“ pasirodymas. 

Dalyvavo 15 skaitovų būrelio mokinių. 

Pasveikinti l/d auklėtiniai. 

*** Kalėdinė ekskursija po Vilniaus senamiestį+ 

vitražo kūrimas 

2c klasės 

mokiniai 

Ramunė K. Gruodžio 15 d. 2.1.1. Dvidešimt 2 c klasės mokinių keliavo po 

Vilniaus senamiestį ir klausėsi istorijų apie 

Kalėdų tradicijas ir simbolius. Sukūrė vitražą. 

Edukacinis užsiėmimas „Šokoladas iš jūsų rankų“ 

ir apsilankymas AJ šokolado skulptūrų muziejuje 

5b, 5f klasių 

mokiniai 

Rūta, Irena Gruodžio 16 d. 2.1.1. Patyriminio užsiėmimo metu 52 mokiniai 

susipažino su šokolado istorija, gamyba, patys 

gamino saldainius. Vyko istorijos pamoka kitoje 

erdvėje - prie Trakų pilies. 

Edukacinis užsiėmimas „Kūčiukų kepimas“ Vievio 

malūne 

3c klasės 

mokiniai 

Birutė Gruodžio 17 d. 2.1.1. Mokiniai kepė kūčiukus, susipažino su 

Kalėdų tradicijomis.  

Paroda „Advetskalender“  5–6 klasių 

mokiniai 

Valda Gruodžio 20 d. 2.1.1. 5-6 klasių mokiniai gamino advento 

kalendorius. 38 darbai eksponuojami IVa. fojė. 

Paroda „Kalėdinis žaisliukas“ 6–7 klasių 

mokiniai 

Mykolas Gruodžio 20 d. 2.1.1. I a. fojė eksponuoti 20 mokinių darbų. 



NŠ būrelių „Netradicinės technologijos“ ir 

„Mozaika“ mokinių darbų paroda 

5,7 klasių 

mokiniai 

Mykolas, Asta Gruodžio 20 d. 2.1.1. I a. fojė eksponuoti 25 mokinių darbai, 

stendai papuošti lazeriu pjautomis snaigėmis, bei 

instaliacija Kalėdoms (kalėdiniai žaisliukai). 

***Paroda „Kalėdinė pirštinė“ 8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Gruodžio 20 d. 2.1.1. II a. fojė eksponuota 20 mokinių darbų. 

Paroda „Žiemos pasaka“ 5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Gruodžio 20 d. 2.1.1. I a. fojė eksponuojami 28 mokinių darbai. 

*** Kalėdinė išvyka į „SKYPARK“ 6a ir 6d klasių 

mokiniai 

Jurgita R.,  

Danguolė Š. 

Gruodžio 22 d. 2.1.1. Mokiniai keitėsi kalėdinėmis dovanėlėmis, 

smagiai bendravo ir bendradarbiavo batutų 

centre. 

***Edukacinė išvyka ,,Laikinoji Lietuvos sostinė – 

tautos laisvės miestas“ 

7e ir 7d klasių 

mokiniai  

Violeta, Rasa Gruodžio 22 d. 2.1.1. Ugdomas gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti, pagarba savo ir kitų tautų krašto 

istorijai, kultūros paveldui bei suvokimas apie jo 

išsaugojimo svarbą.   

Dalyvavome edukacinėje programoje „Pažink 

savo kraštą“, „Kaip išgyventi tremtyje“.  

Grožėjomės kalėdiniu Kaunu.  

***Kalėdinė išvyka į Druskininkus, Merkinės 

bioenergetinę piramidę.  

8d klasės 

mokiniau 

Asta, Mykolas Gruodžio 22 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 8d klasės mokiniai, 

lankėsi bioenergetinėje Merkinės piramidėje, 

kėlėsi Lynų keltuvais per Nemuną, lankėsi 

vandens parke. 

*** „Raganiukės šou“ Kalėdiniai sveikinimai 1–4 

klasių mokiniams 

Skaitovų būrelis Reda Gruodžio 23 d. 2.1.1. Kalėdinis „Raganiukės šou“ pasirodymas. 

Dalyvavo 15 skaitovų būrelio mokinių. 

Pasveikinti visi 1–4 klasių mokiniai. 

*** Ekologinis konkursas „Atvirukas medžiui“ 6 klasių mokiniai Jurgita R. Gruodžio 29 d. 2.1.1. Mokiniai įvairia technika piešė atvirukus 

pasirinktam medžiui, rašė jam linkėjimus. 

Iniciatyva „Pasveikink senolį“ Mokiniai Edita, Mokinių 

taryba 

Gruodžio 1–13 d. 2.1.2. 1–8 klasių mokiniai kūrė sveikinimo 

atvirukus vienišiems senoliams, gyvenantiems 

senelių globos namuose. Akcijos metu sukurta 

daugiau kaip 1000 sveikinimo atvirukų. 

Kalėdinė akcija „Pasidalykime gerumu“, skirta 

vienišiems seneliams Žirmūnų seniūnijoje 

3c klasės 

mokiniai 

Birutė Gruodžio 1–17 d. 2.1.2. Paruošta 50 kalėdinių dovanų maišelių, 

numegzta 56 poros kojinių. Dovanos išdalintos 

vienišiems seneliams, gyvenantiems Žirmūnų 

seniūnijoje. 



Tarptautinis eTwinning projektas „December 

Christmas joy“ (Italija, Portugalija, Turkija, 

Rumunija, Lenkija) 

5a, 8a klasių 

mokiniai 

Alina Gruodžio 1–22 d. 2.1.2. Trijų savaičių projekte dalyvavo 5a II gr. ir 

8a I gr. mokiniai. Penktokai sukūrė „Jingle 

Bells” lietuvišką versiją bei paruošė skaidrių 

pristatymą apie lietuviškas Kalėdines švenčių 

tradicijas. Gabija (5a) su Urte (5a) dalyvavo 

Zoom pamokoje pristatydamos mūsų tradicijas 

projekto partneriams. Aštuntokai ruošė projektą 

apie partnerių kalėdinius patiekalus. Dalinomės 

kalėdiniais sveikinimais su visais projekto 

partneriais. 

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) 

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 Gruodžio 1–30 d. 2.2.1. Patikrinti visų mokytojų el.dienynai. 

Patikrų rezultatai aptarti su kiekvienu mokytoju 

pusmečio pokalbio metu. 

Darbuotojų refleksija Visi mokytojai Vadovų komanda Gruodžio 1–30 d. 2.2.2. Pakalbinti visi mokytojai. 

Mokytojų susirinkimas. Svečiuose dr. Violeta 

Jegelevičienė 

Visi mokytojai Vadovų komanda Gruodžio 6 d. 2.2.2.  Aptarti duomenys, jų svarba, 

nagrinėjimas, tinkamas naudojimas siekiant 

pažangos.  

Refleksija pagal SEU įrankį(-ius): 

mokymai „Sąmoningumo praktika grįstas streso 

valdymas“ (Paulius Rakštikas) 

Visi mokytojai Vadovų komanda Gruodžio 15 d. 2.2.3. Paskutinis susitikimas iš 8 užsiėmimų 

ciklo. Skirtas ciklo  refleksijai.  

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona Gruodžio 1–30 d. 2.2.4. Pasveikinti 7 mokytojai. 

Kalėdinės dirbtuvės mokytojams „Advento 

vainikas“ 

Mokytojai Ilona, Ramunė G., 

Rūta, Jurgita R. 

Gruodžio 2 d. 2.2.4. Kalėdinėse dirbtuvėse dalyvavo 19 

mokytojų. Kiekvienas dalyvis pynė advento 

vainiką ir vėliau jį dekoravo. 

***Adventinės giesmės Mokytojai Artūras B. Gruodžio 1, 8,  

15, 22 d. 

2.2.4. Trečiadieniais mokytojų kambaryje 

uždegamos Advento žvakutės, giedamos 

Advento giesmės. 



Kalėdinė popietė mokyklos bendruomenei Visi darbuotojai Ilona, Ramunė G., 

Rūta, Jurgita R., 

Lina B, Edita, 

Dovilė, Vandutė 

Gruodžio 23 d. 2.2.4. Dalyvavo 90 proc. bendruomenės narių. 

Programą parengė „Dainuojantis teatriukas“ ir 

teatro studija „Pelėdžiukas“. Vyko kalėdinės 

meduolių dekoravimo dirbtuvės. 

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 Gruodžio 1–30 d. 2.3.1. Konsultacijas lanko 4 mokiniai. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos tėvams ir 

mokiniams 

Mokiniai Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Gruodžio 1–30 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė Dovilė konsultavo 17 

mokinių (27 konsultacijos). 

Įvyko 1 konsultacija tėvams, dėl specialiojo 

ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimo. 

Socialinė pedagogė Laura konsultavo 5 mokinius 

(10 konsultacijų). 

Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 6 

mokinius (13 konsultacijų). 

Įvyko 1 konsultacija tėvams, dėl mokinio 

adaptacijos. 

Psichologė Aleksandra Gabrielė konsultavo 7 

mokinius (12 konsultacijų). 

Įvyko 1 konsultacija tėvams, dėl mokinio 

adaptacijos. 

Psichologė Skirmantė konsultavo 11 mokinius 

(14 konsultacijų). 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: PPT, 

VTAS 

Mokiniai Laura Gruodžio 1–30 d. 2.3.2. Poreikio bendrauti su išorinėmis 

institucijomis nebuvo. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Gruodžio 1 d. 2.3.2. Išnagrinėti 4 atvejai. 

Naujienlaiškis „Tikslai“ Mokiniai Aleksandra 

Gabrielė, 

Daumantė, Laura, 

Skirmantė 

Gruodžio 1–7 d. 2.3.2. Naujienlaiškis edienynu išsiųstas 

mokiniams, tėvams, mokytojams.  



Atvirų durų diena 1–8 klasių 

mokinių tėvai 

Mokytojai Gruodžio 8 d. 2.3.2. Susitikimai vyko nuotoliniu būdu. Tėvai 

registravosi patys ar buvo tikslingai mokytojų 

kviečiami pokalbiui. Dalyvavo 351 tėvas. 

*** Klasės valandėlė „Kitoniškumas“ 3b klasės 

mokiniai 

Aleksandra, 

Daumantė 

Gruodžio 16 d. 2.3.2. Mokiniai diskutavo: kas yra unikalumas, 

kuo kiekvienas yra išskirtinis ir kaip tą 

išskirtinumą kiekvienas turėtų priimti. 

*** Klasės valandėlė „Priimtinas elgesys su 

bendraklasiais“ 

3a klasės 

mokiniai 

Aleksandra Gruodžio 17 d. 2.3.2.Mokiniai  diskutavo: koks turėtų būti 

priimtinas/pagarbus elgesys jų klasėje, kaip 

derėtų gerbti kito žmogaus asmeninę erdvę 

kasdienybėje ir žaidimų metu. Klasėje įvedė Stop 

taisyklę. 

***Papildomos veiklos 


