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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. SAUSIO 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 

Sausio 10–30 d. 1.1.4. Parengta ir paskelbta 4 mankštų pratimų 

programa. 

VVSB inicijuojamas projektas „Sveikos 

gyvensenos skatinimas ir moksleivių finansinio 

raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“. Paskaita 

„Lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo 

(tolerancijos) mokymai“ 

8 klasių mokiniai Edita Sausio 27 d. 1.1.4. Mokiniai sužinojo, kas yra lygios galimybės, kuo 

skiriasi socialinė kultūrinė ir biologinė lytis. Diskutavo 

apie lygių galimybių įgyvendinimą, susipažino su 

prigimtines žmonių teises reglamentuojančiais 

įstatymais. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) Kalėdinės prekybos refleksija – svarbiausios 

pamokos ir finansinis rezultatas; 

b)  gamybinių idėjų Valentino dienai bandymai; 

c)  pasiruošimas Valentino dienos prekybai 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė 

G., Lina Z. 

Sausio 10–30 d. 1.1.5. a) Finansiniai rezultatai:  

pelnas: 19,74 Eur; 

išlaidos: 54,16 Eur;  

pajamos: 208,90 Eur;  

pajamos iš produktų: 73,90 Eur. 

b) sugeneruota 10 idėjų Valentino dienos prekybai;  

c) atlikti 5 gamybiniai eksperimentai Valentino dienos 

prekybai.  

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Mokinių pažangos sistema: sausio mėn. tikslai 

Moodle; individualios pažangos kreivių 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Mokytojai, 

klasių vadovai 

Sausio 

I, IV savaitės 

1.2.2. Moodle sukelti kiekvieno dalyko mėnesio tikslai. 

Mėnesio pabaigoje vyko kiekvieno dalyko refleksija. 



aptarimas, mėnesio tikslų kėlimas; dalyko 

mėnesio refleksija 

 

5 įsitraukusio mokymosi matmenys:  

pozityvaus dienoraščio rašymas 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Sausio 1–30 d. 1.2.2. 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 Sausio 1–30 d. 1.3.2. Sausio 17 ir 20 dienomis atliktas kabinetų ir 

pagalbinių patalpų dezinfekavimas. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla: 3D 

modelių kūrimas Fusion 360 programa, 

spausdintuvo panaudojimas modeliams 

atspausdinti 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Sausio 10–30 d. 1.3.2. Sukurtas pieštukinės 3D modelis ir atspausdintas 

panaudojus PRUSA spausdintuvą. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Sausio 10–30 d. 1.3.3. Paskelbti 7 įrašai. 

 

*** Stendas prie soc. pedagogių kabineto 

„Pageidaujamo elgesio taisyklės“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Laura P. Sausio 14 d.  1.3.3. Parengtas stendas, skirtas mokiniams prisiminti 

tinkamo elgesio taisykles mokykloje, viešose vietose.  

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 

Sausio  

13, 20, 27 d. 

2.1.1. Susirinkime dalyvavo mokinių fizinės gerovės 

kūrimo komandos atstovas. Aptartas aktyvių veiklų, 

skirtų vėdinimosi pertraukoms, efektyvumas. Teikti 

siūlymai jų tobulinimui. Išrinkti 3 mokiniai į 

Progimnazijos tarybą. Pasirengta Vilniaus gimtadieniui 

paminėti: parengtos užduotys 1–4 klasių mokiniams ir 

protmūšis 5–8 klasių  mokiniams. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį:  

Mokiniai Edita Sausio 10–30 d. 2.1.1. Surengtos 4 mokinių kūrybinių darbų parodos. 

Mokiniai dalyvavo 5 pilietinėse iniciatyvose (2 pasiūlė 

Mokinių taryba), 2 konkursuose, 1 olimpiadoje. 

Valandėlės pirmų klasių mokiniams „Mokinys 

bibliotekoje“ 

1 klasių mokiniai Aldona Sausio 10–30 d. 2.1.1. Visi pirmokai supažindinti su biblioteka ir jos 

taisyklėmis, nurodytos lentynos, kuriose išdėstyta 



pradinukams skirta literatūra. Užvestos skaitytojo 

kortelės. Vyko pokalbiai apie mėgstamiausias knygeles. 

Kūrybinių darbų paroda ,,Kalėdų angelas“ 4 klasių mokiniai Vandutė Sausio 10 d. 2.1.1. Advento laikotarpio progimnazijos bendruomenės 

žaidimas ,,Angelas sargas“ paskatino 4a klasės 

mokinius surengti kūrybinių darbų parodą ,,Kalėdų 

angelas“. Darbai tradiciškai buvo piešiami ant 

BARBOROS prekybos tinklo pakavimo maišų. 

Mokiniai sulaukė ir  dovanų. Darbai eksponuojami II 

aukšto koridoriuje. 

Paroda „Kristalas“ 8 klasių mokiniai Justina Sausio 10 d. 2.1.1. Parodoje eksponuoti 45 mokinių užauginti 

kristalai. Papuošta II a. fojė. 

*** Klasių valandėlių ciklas „Patyčių istorija“ 6 klasių mokiniai Laura P. Sausio 15–31 d. 2.1.1. Įvyko 3 šeštų klasių klasės valandėlės, per kurias 

peržiūrėtas Nepatogaus kino klasės filmas „Patyčių 

istorija“, po jo vyko diskusija.  

Mokyklinė vokiečių kalbos olimpiada 8 klasių mokiniai Valda Sausio 20 d. 2.1.1. Dalyvavo 8 mokiniai. Deimantė G. (8c), užėmusi 

I vietą, ir Domantas I. (8e), užėmęs II vietą, dalyvaus 

Vilniaus miesto 8 klasių mokinių vokiečių kalbos 

olimpiadoje. 

*** Kūrybinių darbų paroda ,,Sniegena“ 2c klasės 

mokiniai 

Ramunė K. Sausio 20 d. 2.1. Dalyvavo 14 mokinių. Tapė ant  juodo popieriaus. 

Geriau pažino tapymo guašu galimybes. 

*** 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas „Ant žodžio sparnų“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Silvija B., Kamilė Sausio 25 d. 2.1.1. Dalyvavo 12 mokinių. I vieta 1–2 klasių 

kategorijoje skirta Kotrynai B. (2d), 3–4 klasių 

kategorijoje Tomui K. (4b). Mokiniai atstovaus 

progimnazijai miesto meninio skaitymo konkurse. 

Tarptautinis matematikos konkursas ,,PANGEA 

2022“ 

I etapas (nuotoliniu būdu)  

1–4 klasių 

mokiniai  

Nivita, Vandutė Sausio 26–27 d. 2.1.1. Dalyvavo 18 1 klasių mokinių (8 pateko į II 

etapą), 4 2 klasių mokiniai (2 pateko į II etapą), 2 

3klasių mokiniai (2 pateko į II etapą), 14 4 klasių 

mokinių (11 pateko į II etapą). 

5–8 klasių 

mokiniai  

Violeta, Inga 2.1.1. Dalyvavo 45 5–8 klasių mokiniai. Į II etapą 

pateko 26 mokiniai. 

*** ADVENTUR Geografijos žinių konkursas 

„Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 

6–8 klasių 

mokiniai  

Lina B. Sausio 28 d. 2.1.1. Dalyvavo 67 mokiniai. Jiems buvo pateikta 30 

klausimų. Gustė (6a), Domantas (8d), Eimantas (8d) 

teisingai atsakė į  27, Džiugas (7b) į 26 klausimus. 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“: 5–8 klasių 

mokiniai  

Rūta, Rasa Sausio 13 d. 2.1.2. Vyko video medžiagos peržiūra ir aptarimas, 

viktorina apie Sausio 13-ąją, neužmirštuolės simbolio 



a) video medžiagos „Nepriklausomybės kovos 

1991 m. sausis–rugpjūtis“ peržiūra ir aptarimas; 

b) sausio 13 d. simbolio neužmirštuolės gamyba; 

c) kūrybinis darbas „Laisvė“; 

d) viktorina, skirta sausio 13 d.; 

e) instaliacija „Laisvė“ I a. fojė. 

gamyba, mokiniai įprasmino mintis kūrybiniuose 

darbuose „Laisvė“.  

I aukšto fojė papuošta instaliacija „Laisvė“.  

Jaunimas jaunimui ,,Kodėl man svarbi 1991 m. 

sausio 13 d.?“  

1–8 klasių 

mokiniai  

Rūta, Rasa Sausio 13 d. 2.1.2. Iš kiekvienos 5–8 klasės po du mokinius vedė 

pilietinę akciją, giedojo LR himną, pagerbė tylos minute 

žuvusiuosius, dalijosi pranešimais apie Sausio 13-osios 

svarbą. 

*** Pilietinė iniciatyva „Neužmirštuolių pieva“ 5 b klasės 

mokiniai, 

Mokinių taryba 

Rūta, Edita Sausio 13 d. 2.1.2.  5b klasės mokiniai kartu su  mokinių tarybos 

atstovais pasigamino 30 neužmirštuolių žiedų, kuriuos 

kartu su kitų Vilniaus mokyklų mokiniais susmeigė į 

Lukiškių aikštėje kuriamą neužmirštuolių pievą. 

Susirinkusius į renginį mokinius sveikino LR 

Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. Landsbergis, 

signataras E. Zingeris, Vilniaus miesto meras R. 

Šimašius. 

*** Iliustruotos Mokinio elgesio taisyklės  5–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Edita, 

Mokinių taryba 

Sausio 14 d. 2.1.2. Mokiniai prisiminė ir iliustravo Mokinio elgesio 

taisykles. Darbai eksponuojami I–IV a. laiptinėse. 

*** Vilniaus gimtadienis 1–8 klasių 

mokiniai 

Edita, 

Mokinių taryba 

Sausio 25 d. 2.1.2. Mokyklos bendruomenė pakviesta paminėti 699 

Vilniaus gimtadienį. Parengtos veiklos 1 pamokai. 1–4 

klasių mokiniai spalvino atvirukus, klausėsi legendos 

apie Vilniaus įkūrimą, sudarė 10 lankytinų vietų sąrašą, 

svajojo, koks bus ateities Vilnius. 5–8 klasių mokiniai 

varžėsi protmūšyje „Ar gerai pažįsti Vilnių?“, svajojo 

apie miesto ateitį.   

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) 

Atviros integruotos istorijos ir lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokos „Gediminas: NOSTRA 

VILNA“, skirtos Vilniaus 699 m. gimtadieniui  

5a klasė  Jurgita Z., Rūta  Sausio 21 d.   2.2.1. Netradicinėje erdvėje – Gedimino pilies bokšte 5a 

klasės mokiniai dalyvavo integruotose istorijos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose apie DK Gediminą, jo 

darbus.  



Mokiniai atliko įvairias užduotis, rašė laiškus, juos 

antspaudavo. Pamokas vedė Jurgita Z., Rūta ir 

edukatorė Agnė. 

2022 m. I pusmečio veiklų planavimas Visi mokytojai Vadovų komanda Sausio 10 d. 2.2.2. Suplanuotos 2022 m. I pusmečio MG veiklos. 

Vadovaujantis jomis, rengiamas progimnazijos metų 

veiklos planas. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Sausio 24 d. 2.2.2. I pusmečio veiklos plano tikslinimas, raštingumo 

strategijos įgyvendinimas,  MG aktualūs klausimai. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Sausio 17 d. 2.2.2. Aptartos jau įgyvendintos, planuojamos 

tolimesnės veiklos. 

Klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas Klasių tėvų 

komitetų 

pirmininkai 

Vadovų komanda Sausio 18 d. 2.2.2. Pristatyti nauji progimnazijos nuostatai. Išrinktas 

Progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas ir sekretorius, 

3 tėvų atstovai į Progimnazijos tarybą. 

Progimnazijos tarybos posėdis Progimnazijos 

tarybos nariai 

Jurgita Z. Sausio 25 d. 2.2.2. Pristatyta progimnazijos direktorės 2021 m. 

veiklos ataskaita, 2022 m. veiklos prioritetai. 

Mokytojų susirinkimas Visi mokytojai Vadovų komanda Sausio 31 d. 2.2.2. Aptarti I pusmečio rezultatai ir 2021 metų veiklos 

ataskaita. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona Sausio 1–30 d. 2.2.4. Pasveikinti 7 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 Sausio 10–30 d. 2.3.1. 3 mokytojai konsultavo 18 mokinių. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Sausio 10–30 d. 2.3.2. Socialinė pedagogė Laura konsultavo 5 vaikus 

(12 konsultacijų). Specialioji pedagogė konsultavo 20 

mokinių (33 konsultacijos). Įvyko 6 konsultacijos 

tėvams dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo 

pagalbos teikimo. Psichologė Skirmantė konsultavo 8 

mokinius (10 konsultacijų). 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Sausio 10–30 d. 2.3.2. Pagal užklausas parašytos 5 charakteristikos. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Sausio 19 d. 2.3.2. Išnagrinėtas 1 atvejis. 

*** Papildomai atliktos (į planą neįtrauktos) veiklos. 


