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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. VASARIO 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 

Vasario 1–28 d. 1.1.4.Visos 1–8 klasės susikūrė savo 4 pratimų 

mankštų programą, kurią atliko vėdinimosi 

pertraukų metu. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) stendo Valentino dienos prekybai paruošimas; 

b) reklaminės žinutės Valentino dienos prekybai 

suformavimas; 

c) gaminių paruošimas Valentino dienos prekybai; 

d) Valentino dienos prekyba. 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G., 

Lina Z. 

Vasario 1–28 d. 1.1.5. a) parengtas reklaminis stendas; 

b) sukurta reklaminė žinutė su #svarbimeilė; 

c) paruošti 3 rūšių gaminiai, apskaičiuota savikaina 

ir pardavimo kaina; 

d) pajamos 13,00 Eur. 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Naujienlaiškis „Socialinis pedagogas – draugas 

ar policininkas?“ 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Laura, Daumantė, 

Aleksandra, Skirmantė 

Vasario 28 d. 1.2.1.Parengtas naujienlaiškis išsiųstas el. dienynu 

visiems mokiniams, tėvams, mokytojams. 

Mokinių pažangos sistema: 

sausio mėn. tikslai Moodle; 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Vasario 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle sukelti kiekvieno dalyko mėnesio 

tikslai. Mėnesio pabaigoje vyko kiekvieno dalyko 

refleksija. 



individualios pažangos kreivių aptarimas, mėnesio 

tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio 

mokymosi matmenis:  

  Vasario 1–28 d. 1.2.2. 

pozityvaus dienoraščio rašymas 5b klasės 

mokiniai 

Rūta Vasario 1–28 d. 1.2.2. 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 Vasario 1–28 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai 

aprūpinti higienos priemonėmis, paviršių ir rankų 

dezinfekavimo priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų 

plano įgyvendinimas. Turtinimo plano 

įgyvendinimas: specialiųjų priemonių įsigijimas, 

prekių pagal turtinimo planą įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Vasario 1–28 d. 1.3.2. Planuojami viešieji pirkimai. Pagal turtinimo 

planą aprūpinti 32 kabinetas, psichologės kabinetas 

(nupirkti laikrodžiai).  

Nupirktos kanceliarinės prekės. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

a) lesyklėlės projektavimas ir gamyba naudojant 

CNC lazerį;  

b) Tangran žaidimų projektavimas Inkskape 

programa ir gamyba lazerine pjaustykle 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Vasario 1–28 d. 1.3.2. a) suprojektuotos ir išpjaustytos lesyklėlės;  

b) suprojektuoti ir išpjauti Tangran žaidimai; 

c) parengtas stendas skirtas Šv. Valentino dienai, 

darbai eksponuojami II a. fojė. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Vasario 1–28 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 

Vasario 

3, 10, 25 d. 

2.1.1. Suplanuotos ir įgyvendintos vasario mėnesio 

veiklos: kartu su mokinių fizinės gerovės kūrimo 

komanda inicijuotas individualių kiekvienos klasės 

mankštų programų vėdinimosi pertraukų metu 

rengimas, išdalintas Valentino dienos paštas, 

pasveikinti pirmokai su 100 dienų mokykloje,  



įgyvendintas iššūkis „Diena be kuprinių“, pradėta 

ruoštis 1–4 klasių mokinių Kaziuko mugei. 

Seniūnai priminė klasės draugams apie elgesį 

pertraukų metu, mokyklos turto tausojimą, saugų 

elgesį persirengimo kambariuose. Mokinių atstovai 

Mokyklos taryboje pasidalijo joje priimtais 

nutarimais. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis 

švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė 

veikla: 

Mokiniai Edita Vasario 1–28 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 3 mokyklinėse 

olimpiadose, 1 miesto, 1 respublikiniame konkurse, 

2 edukaciniuose užsiėmimuose, 1 pilietinėje 

iniciatyvoje. Surengtos 5 mokinių kūrybinių darbų 

parodos.  

Autorinė Motiejaus B. (4a) dailės paroda ,,Mano 

svajonių pasaulis“ 

4a klasės mokinys 

Motiejus  

Vandutė Vasario 1d. 2.1.1. 4a klasės mokinys Motiejus, baigdamas 

pradines klases,   pakvietė į savo dailės darbų 

autorinę parodą ,,Mano svajonių pasaulis”. Paroda 

džiaugėmės progimnazijos I aukšto fojė,   

svetainėje bei FB paskiroje.  

Vilniaus miesto mokinių vokiečių kalbos 

konkursas 

Deimantė G.(8c)  

Domantas I. (8e)  

Valda Vasario 2 d. 2.1.1. Vilniaus miesto vokiečių kalbos konkurse 

dalyvavo Deimantė G. 8c ir Domantas I. 8e ir 

atliko visas skirtas užduotis. 

8 klasių mokinių mokyklinė fizikos olimpiada 8 klasių mokiniai Giedrius Vasario 3 d. 2.1.1. Dalyvavo 8 mokiniai.  

Rezultatai: I vieta Justas M. (8e) 

II vieta  Ramunė V. (8a)  

III vieta Robertas K. (8b)  

Didžiausia nuotolinė pamoka ,,Mokonomika“ 1a, 1c, 4a, 4b, 4c, 

4d klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita, 

Vandutė, Vitalija, 

Kristina, Justina 

Vasario 4 d. 2.1.1.  ,,Swedbank“ pakvietė mokinius dalyvauti 

Didžiausioje nuotolinėje pamokoje 

,,Mokonomika“. Pradinukai jungėsi į Atradėjų 

grupę, o 4a mokiniai dalyvavo Kūrėjų (5–8 kl.) 

grupės pamokose. Mokiniams patiko teorinių ir 

praktinių žinių derinys ir kad pamokos vyko 

,,Kitaip“.  

Paroda „Molekulė“  8 klasių mokiniai Justina  Vasario 4d. 2.1.1. Parodoje eksponuojama 25 mokinių darbai. 

Paroda „ Žiemos olimpinis kostiumas“ 5 klasių mokiniai Ramunė G., Ilona Vasario 7 d. 2.1.1. Parodoje eksponuojama 30 mokinių darbų. 

Vasario 16 d. minėjimas ir protmūšis 

„Tarpukario Lietuva“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Vasario 7–11 d. 2.1.1. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo minėjime ir 

varžėsi protmūšiuose, skirtuose Lietuvos valstybės 



atkūrimo dienai minėti. Kiekvienoje klasėje išrinkti 

I–III vietų laimėtojai.  

Paroda „Užgavėnių kaukė“ 6-7 klasių 

mokiniai 

Mykolas, Asta Vasario 8 d. 2.1.1. 6–7 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda I 

a. fojė. Eksponuojamos 32 Užgavėnių kaukės. 

Edukacinė pamoka ,,Vabzdžių pasaulio 

įdomybės“ 

1a, 1b, 1c, 2c, 4b 

klasių mokiniai 

Auksė, Diana, Nivita, 

Ramunė, Vitalija 

Vasario 9 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su drugelio gyvenimo 

ciklu. Įgijo žinių apie gražiausius pasaulio 

drugelius, vabzdžius milžinus ir vabzdžius 

pabaisas.  

Paroda „Zodiako ženklas“ 5-8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Vasario 9 d. 2.1.1. Parodai pateikti 30 mokinių darbų, jie 

eksponuojami II a. fojė. 

Esė ir eilėraščių konkursas ,,Švenčiu Lietuvą“ Kamilė P. (4a) Vandutė Vasario 11 d. 2.1.1. Kamilė (4 a) apdovanota Europos 

Parlamento nario profesoriaus Liudo Mažylio 

padėka už dalyvavimą pasaulio lietuvaičių esė ir 

eilėraščių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“. 

*** Instaliacija „Meilė yra svarbi“ NŠ būrelio 

„Drabužių 

dizainas” 

mokiniai 

Ramunė G. Vasario 8-21d. 2.1.1. Maketavimo metodu sukurti 2 tipų drabužiai 

tema „Meilė yra svarbi“. Kuriant instaliaciją 

dalyvavo 12 mokinių. Instaliacijos ekspozicija I a. 

fojė.  

Pirmokų šimtadienis ,,Jau 100-ąjį žingsnelį 

žengiu per mokslo šalį“  

1 klasių mokiniai Nivita, Auksė, Diana Vasario 11 d. 2.1.1. Pirmokai šventinių pamokų atliko įvairias 

užduotis, kurioms atlikti reikėjo įgytų gebėjimų ir 

įgūdžių. Kiekvienas pirmokas buvo apdovanotas 

Pirmoko diplomu. 

5–8 klasių matematikos olimpiada  5–8 klasių 

mokiniai 

Violeta, Inga, Irena, 

Donatas 

Vasario 24 d. 2.1.1. Matematikos olimpiadoje dalyvavo 53 

mokiniai.  

*** Mokyklinė biologijos olimpiada 6–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R. Vasario 21–25 d. 

(nuotoliniu būdu) 

2.1.1. Dalyvauja 16 mokinių.  

I vieta German Š. (6b), Domantas J. (7a), Robert K. 

(8b); 

II vieta Vesta G. (6b), Tomas S. (7b), Justas M. 

(8e); 

II vieta Aistė V. (6e), Edvilė Z. (7d), Gabrielis T. 

(8a). 

Paroda „Gustavo Klimto darbų improvizacija“ 8 klasių mokiniai Asta Vasario 28 d. 2.1.1. Parodai pateikti 11 mokinių darbai, jie 

eksponuojami II a. 

Pilietinė iniciatyva „Laisvės skrydis“  1–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Vasario 11 d. 2.1.2. Ugdomas pilietiškumas, meilė tėvynei, 

telkiama bendruomenė bendrai iniciatyvai. 



Šventiškai pasipuošę mokyklos langus Laisvės 

paukščiais minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo 

dieną. 

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) 

Bendradarbiaujančių klasių projektas. „Didžiausia 

nuotolinė bendradarbiavimo pamoka, Vasario 

16 d. paminėti“ 

5d, 8a klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Vasario 10 d. 2.2.1. Dalyvavo 5d ir 6d klasių mokiniai, kurie 

gilino supratimą ir žinias apie Vasario 16 d.  

*** Progimnazijos mokinių psichosocialinės 

gerovės užtikrinimo komandos pranešimas „Ko 

mokytojas neturėtų daryti ir sakyti“ 

Visi mokytojai Ina, Toma Vasario 28 d. 2.2.1. Buvo pasidalinta patirtimi su visais 

progimnazijos mokytojais. Skaitytas pranešimas 

mokytojų susirinkime. 

Iniciatyva „Komplimentų stiklainis“ Visi mokytojai Mokytojų 

bendruomenės 

stiprinimo komanda 

Vasario 11 d. 2.2.1. Visi mokyklos mokytojai, psichologai, 

specialistai, bibliotekos darbuotojai, mokytojų 

padėjėjai, specialieji pedagogai rašė komplimentus 

vieni kitiems. Komplimentai pateikti 80 papuoštų 

stiklainių. Iš viso parašyti 1344 komplimentai. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Vasario 21 d. 2.2.2. Su pagalbos mokiniui specialistais 

pasidalinta SUP turinčių vaikų sėkmės istorijomis, 

aptarti sudėtingesni atvejai. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Vasario 7 d. 2.2.2. Aptartos įgyvendintos veiklos, planuojamos 

naujos, ruošiamasi jų įgyvendinimui. 

Mokytojų susirinkimas Visi mokytojai Vadovų komanda Vasario14, 28 d. 2.2.2. Pagalbos mokiniui specialistų MG nariai 

pristatė intervizijų metodą. „Vilniaus pokyčių 

mokyklos“ komanda pristatė Nyderlandų švietimo 

ekspertės M. Broer mokymų medžiagą apie misijos 

kūrimą, svarbą siekiant nuolatinio tobulinimo. 

Pritaikytas ašakos metodas, kuriant MG misiją. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona Vasario 1–28 d. 2.2.4. Pasveikinti 4 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 Vasario 1–28 d. 2.3.1. 5 mokytojai vedė tikslines konsultacijas. 



*** Paskaita–diskusija SUP mokinių skaitymo, 

rašymo sutrikimams aptarti: 

 Dovilė A.  2.3.1. Paskaitoje „Skaitymo, rašymo sutrikimai“ 

dalyvavo 27 mokytojai. Diskusijoje aptarti 3 

individualūs atvejai. lietuvių kalbos, socialinių mokslų mokytojai LKMG, SMMG 

mokytojai 

Vasario 21 d. 

pradinio ugdymo mokytojai PUMG mokytojai Vasario 28 d. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Vasario 1–28 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė konsultavo 20 mokinių 

(38 konsultacijos). Įvyko 2 konsultacijos tėvams, 

dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos 

teikimo. 

Psichologė (Skirmantė) konsultavo 19 mokinių (20 

konsultacijų). Įvyko 1 konsultacija su mokinio 

tėvais.  

Psichologė (Aleksandra) konsultavo 11 mokinių 

(17 konsultacijų). Įvyko 2 konsultacijos su mokinių 

tėvais. 

Socialinė pedagogė (Daumantė) konsultavo 6 

mokinius (9 konsultacijos). Socialinė pedagogė 

(Laura) konsultavo 3 mokinius (9 konsultacijos). 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Vasario 1–28 d. 2.3.2. Dalyvauta dviejuose susitikimuose su 

išorinėmis institucijomis. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Vasario 23 d. 2.3.2. Aptartas 1 individualus atvejis ir pagalbos 6d 

klasei planas. 

 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 


