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Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. 

įsakymu Nr. (1.3 E)V- 61 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. BALANDŽIO 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) 
Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

temos integruojamos į klasės valandėles, 

projektinę veiklą, renginius, netradicinio 

ugdymo dienas: 

    

 Klasių valandėlių ciklas 1–4 klasių 

mokiniams „Taisyklingi kvėpavimo 

pratimai“ (įrašai fiksuojami dienyne) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Nivita, Auksė, Diana, 

Vitalija, Kristina, 

Justina, Vandutė, 

Sonata, Kamilė, 

Silvija 

Balandžio 1–30 d. 1.1.4. 10 pradinio ugdymo mokytojų mokėsi 

kartu su mokiniais taisyklingai atlikti 4 

kvėpavimo pratimus: „5 kvėpavimo pratimai 

vaikams“, pratimas „Liftas“, valdomas 

kvėpavimas „Figūrų kvėpavimas“ ir 

kvėpavimas taikant Mindfulness metodiką. 

Įrašai užfiksuoti dienyne. 

Taisyklingi kvėpavimo pratimai (įrašai 

fiksuojami pamokų temose dienyne) 

5–6 klasių 

mokiniai 

Rūta Balandžio 1–30 d. 1.1.4. Visą mėnesį mokiniai atliko valdomo 

kvėpavimo pratimus pagal figūras: trikampį, 

kvadratą, aštuoniukę. Mokiniai ieškojo ir 

įvardijo valdomo kvėpavimo 

pratimų naudą. Įrašai užfiksuoti dienyne.  

Klasių valandėlių ciklas 1–4 klasių 

mokiniams „Augu sveikas“ (įrašai 

fiksuojami pamokų temose dienyne) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo mokytojos 

Balandžio 1–30 d. 1.1.4. Kiekvienoje 1–4 klasėje pravesta po 1 

klasės valandėlę. 



   
 

   
 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ 

mokinių technologiniam mąstymui ir 

kūrybiškumui lavinti: 

a) kainodaros apžvalga ir sprendimai, kurį 

kainų lygį pasirenkame; 

b) gamybiniai eksperimentai velykinei 

prekybai; 

c) velykinės prekybos reklaminė žinutė ir 

vizualiniai sprendimai; 

d) velykinė prekyba 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Balandžio 1–30 d. 1.1.5. a) bendru sutarimu priimtas sprendimas 

pasilikti prie vidutinio kainų lygio klientams 

siūlant produktus, kurių kaina nuo 0,5–2 Eur; 

b) Velykų prekybai paruošta: tarteletės, citriniai 

keksiukai, Velykų pyragas, šokoladiniai 

keksiukai; 

c) reklaminėje žinutėje pagrindiniai akcentai –

velykiniai simboliai: kiškis, margučiai, 

pavasariškos spalvos; 

d) velykinės prekybos pajamos 31 Eur, išlaidos 

25 Eur, pelnas 6 Eur. 

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 aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Balandžio 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle  sukelti visų dalykų mėnesio 

tikslai. Mėnesio pabaigoje vyko refleksija. Su 

kiekvienu klasės vadovu aptarta individuali 

mokinių pažanga. 

5 įsitraukusio mokymo matmetys:  

pozityvaus dienoraščio rašymas 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Balandžio 1–30 d. 1.2.2. 5b mokiniai rašė pozityvų dienoraštį, 

kuris didina pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, 

leidžia įvardyti emocijas, mintis, padeda stebėti 

save. 

Šokio terapija Mokytojai Lina B. Balandžio 1–30 d. 1.2.2. Užsiėmimus lanko 5 mokytojai. 

Apklausa ,,Mokinių žinios ir požiūris į 

pagalbos mokiniui specialistus“ 

8, 4 ir 3 klasių 

mokiniai 

Skirmantė Balandžio 1–30 d. Apklausti 3, 4, 8 klasių mokiniai, siekiant 

išsiaiškinti jų turimas žinias ir požiūrį apie 

pagalbos mokiniui specialistus. Apklausoje 

mokiniai dalinosi savo žiniomis (kur būtų 

galima rasti socialinių pedagogių ir psichologių 

kabinetus, ar yra tekę girdėti apie „Kristoforo 

pokalbių liniją“ ir ,,Patyčių dėžutę“, kas mėnesį 

siunčiamus į el. dienyną naujienlaiškius, ar 

pažįsta specialistes). Taip pat mokiniai dalinosi, 

kas, jų manymu, galėtų mokykloje padėti 



   
 

   
 

(patyčių atveju, kilus konfliktui su kitu 

mokiniu, mokytoju ar tėvais, karjeros 

planavimo klausimais, norint išgirsti 

padrąsinimą, patarimą ar pasikalbėti, kai kyla 

sunkumų mokantis). Mokiniai nurodė girdėtas 

įvairias nuostatas, įsitikinimus apie socialinius 

pedagogus ir psichologus. Taip pat jie dalinosi, 

kiek šioms nuostatoms pritaria patys. 

Psichologinių knygų rekomendacijos 

mokytojams 

Mokytojai Aleksandra, 

Skirmantė 

Balandžio 4–8 d. 1.2.1. Parengta knygos „Emocinis intelektas 

2.0“ rekomendacija. 

Nuotoliniai pozityvios tėvystės mokymai 

„STEP“ 

12–16 metų 

paauglius 

auginantiems 

tėvams 

Simona Balandžio 7, 14, 21, 28 d. 1.2.1. Dalyvauja 8 tėvai. 

*** Lytinio švietimo paskaita „Mano 

vaisingumas yra svarbus“ 

5e klasės 

mokiniai 

Silvija K.  

(organizavo NŠP) 

Balandžio 6 d. 1.2.1. Paskaitose dalyvavo 28 mokiniai. 

Naujienlaiškis „Sveika gyvensena“ 1–8 klasių 

mokiniai, tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura 

Balandžio 15 d. 1.2.1. Paruoštas ir visai mokyklos 

bendruomenei el. dienynu išsiųstas 

naujienlaiškis. Naujienlaiškis skelbiamas ir 

progimnazijos svetainėje. 

Stendas prie socialinių pedagogių kabineto 

„Mokyklos specialistai“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Daumantė Balandžio 15 d. 

 

1.2.1. Parengtas informacinis stendas prie 

socialinių pedagogių kabineto apie pagalbos 

mokiniui specialistus: psichologus ir socialinius 

pedagogus. 

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) 
Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų 

pirkimų plano įgyvendinimas. Turtinimo 

plano įgyvendinimas: specialiųjų priemonių 

įsigijimas, prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Balandžio 1–30 d. 1.3.2. Sumontuoti roletai aštuoniuose II aukšto 

kabinetuose ir vertikalios žaliuzės 23 kab. 

Nupirkta kanceliarinių prekių.  

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Balandžio 1–30 d. 1.3.2. Išpjautos velykinės dekoracijos, prie 2 

kabineto surengta jų paroda. 



   
 

   
 

lazerinės pjaustyklės panaudojimas velykinių 

dekoracijų gamyboje 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Balandžio 1–30 d. 1.3.3. Paskelbta 14 įrašų. 

 

Į dalykų pamokas integruojamos temos apie 

vartotojiškos elgsenos keitimą, darnųjį 

vystymąsi, tvarumą, kūrybiniais darbais, 

projektais ugdomas mokinių sąmoningumas: 

    

„Gamtos tausojimas per šiukšlių 

rūšiavimą“ per 8 klasių mokinių pamokas 

(įrašai fiksuojami pamokų temose dienyne) 

8 klasių mokiniai   Valda, Alina, Eglė 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

 15, 26, 28 d. 

 

 

 

 

 

1.3.3. Visi 8 klasių mokiniai, besimokantys 

vokiečių kalbos, darė prezentacijas ar plakatus 

tema „Mülltrennung“, plakatai kabo vokiečių 

kalbos kabinete. 

8a, b, c klasės mokiniai rašė problemų 

sprendimų esė tema: „What would I do if I were 

mayor of the city/ principal of the school?“ arba 

„How to improve my living area“. Rašto darbų 

aptarti, geriausi darbai eksponuojami 49 kab. 

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 

Balandžio 

7, 14, 28 d. 

2.1.1. Kartu su mokinių fizinės gerovės 

užtikrinimo komanda parengtas ir įgyvendintas 

žingsniavimo iššūkis. Visos klasės susumavo 4 

savaičių rezultatus. Rezultatai iškabinti ant 

kabinetų durų. Padėta psichologei Aleksandrai 

įgyvendinti akciją „Kuriu savąją mokyklą – 

kuriu saugų Vilnių“. Susipažinus su  5–6 klasių 

mokinių mintimis, iš 77 sakinių išrinkta po 4 

kiekvieno sakinio pabaigas (28 sakiniai). 

Kalbėta apie savanorystę. Mokiniai pakviesti 

prisijungti prie vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ 

akcijos „Nupiešk man avį“. Parengta apklausa 



   
 

   
 

mokiniams apie pageidaujamus NŠ būrelius 

mokykloje, ką mokiniai norėtų žinoti apie 

mokyklos veiklas, renkami 5 skaniausi 

patiekalai. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, 

konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Balandžio 1–30 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 7 olimpiadose (108 

mokiniai), 3 konkursuose (67 mokiniai), 2 

projektuose, 2 viktorinose  (215 mokinių), 2 

pilietinėse akcijose (935 mokiniai), 7 

edukaciniuose užsiėmimuose, surengtos 9 

kūrybinių darbų parodos 

*** Renginys „Naktis mokykloje“ 5e klasės 

mokiniai 

Silvija K. Balandžio 1 d. 2.1.1. Mokiniai džiaugiasi laiką leisdami 

mokykloje. 

Skaitymo popietės su skaitymo sunkumus 

patiriančiais mokiniais 

1a klasės 

mokiniai 

Aldona Balandžio I, IV savaitės 2.1.1. Užsiėmimus lankė 6 1a klasės mokiniai. 

Mokiniai noriai dalyvavo popietėse, skaitė 

ištraukas iš savo pasirinktų knygelių.  

LGGRT centro nacionalinis mokinių 

konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rasa, Rūta Balandžio 1–30 d. 2.1.1. Konkursui buvo pateikta 46 mokinių 

darbai.  

Respublikinė 6–8 klasių mokinių Česlovo 

Kudabos geografijos olimpiada 

6–8 klasių 

mokiniai 

Lina B., Ramunė S. Balandžio 2 d. 2.1.1. Dalyvavo 3 mokiniai. 

Velykinių paukštukų paroda  5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. 

 

Balandžio 4 d. 2.1.1. Parodos ekspozicija surengta I aukšto 

fojė. Iš viso pateikta 32 mokinių darbai. 

Dailės kūrybinių darbų paroda „Animacinio 

filmuko herojus“ 

5–6 klasių 

mokiniai 

Asta Balandžio 5 d. 2.1.1 II a. fojė parodoje eksponuoti 18 mokinių 

darbai. 

*** 2–4 klasių matematikos olimpiada 2–4 klasių 

mokiniai 

Stasė, Kristina Balandžio 6 d. 2.1.1. Dalyvavo 24 mokiniai. Atrinkti 3 

mokiniai dalyvauti Vilniaus miesto 

matematikos olimpiadoje. 

*** Aplinkosauginio švietimo projekto 

„Žalioji odisėja“ inicijuotos moksleivių 

kūrybiškumo ir eko-inovacijų kūrimo 

dirbtuvės „Ateities lyderių eko-

inkubatorius“ 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Balandžio 7 d. 2.1.1. Respublikiniame renginyje (kūrybiškumo 

dirbtuvėse) dalyvavo 10 mokinių komanda, 

sprendė užduotis, kūrė prototipą, plakatą, ėmė 

interviu.  



   
 

   
 

*** Išvyka į „Keistuolių teatrą“ (spektaklis 

„Riešutų duona“)  

6c ir 7a klasių 

mokiniai 

Silvija K., 

Laura P. 

Balandžio 7 d. 2.1.1. Mokiniai skatinami domėtis kultūra. 

Dalyvavo 28 mokiniai. 

Vilniaus miesto jaunųjų matematikų 

olimpiados II etapas  

5–8 klasių 

mokiniai 

 Inga, Donatas 

Violeta 

Balandžio 8 d. 

 

2.1.1.  Dalyvavo 11 mokinių. Prizinių vietų 

neužimta, mokiniai pasidalijo 5–8 vietas. 

5 klasės mokinys užėmė 8 vietą, 6 klasės 

mokinys užėmė 5 vietą, 7 klės 2 mokiniai 

užėmė 7 vietą, 1 mokinys užėmė 8 vietą, 8 

klasės mokinys užėmė 8 vietą. 

*** Tarptautinis eTwining projektas „Easter 

cards“, integruotas su doriniu ugdymu 

5–8 klasių 

mokiniai 

Alina, Vaiva Š., 

Sigutė 

Balandžio 10–17 d. 2.1.1. Tarptautinė paroda „Easter cards“ 

ekponuota eTwining platformoje ir 

progimnazijos FB tinklapyje. 

Vašku dekoruotų margučių paroda 5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. 

 

Balandžio 11 d. 2.1.1. Parodos ekspozicija surengta II aukšte. 

Viso pateikta 43 vašku dekoruoti  mokinių 

margučiai. 

Edukacinė ekskursija ir orientacinis žaidimas 

„Žemutinės pilies paslaptys“ 

5b klasės 

mokiniai 

Rūta Balandžio 11 d.  2.1.1. Mokiniai gilino istorijos, gamtos, 

matematikos žinias, žygiavo po Bekešo kalną, 

tą dieną kiekvienas mokinys nužingsniavo po 

18 000 žingsnių.  

Paroda „Mikro ir makro elementai“ 8 klasių mokiniai Justina Balandžio 11 d. 2.1.1.Parodoje prie 5 kabineto eksponuoti 38 

mokinių darbai. 

XV Lietuvos 5–8 klasių mokinių biologijos 

olimpiada 

6–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R. Balandžio 13 d. 2.1.1. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu 

mokykloje. Dalyvavo 8 mokiniai. 

Vilniaus miesto 8 klasių mokinių fizikos 

olimpiada 

8 klasių mokiniai Giedrius Balandžio 13 d. 2.1.1 Dalyvavo 5 mokiniai. Justas M. (8e) 

užėmė II vietą, pagyrimo raštai skirti Robertui 

K. (8b) ir Ramunei V. (8a). 

*** 1a, 1c klasių mokinių ekskursija į 

Panevėžį 

1a ir 1c klasių 

mokiniai 

Auksė ir Nivita Balandžio 13 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo edukaciniuose 

užsiėmimuose Aukštaitijos siauruko muziejuje, 

Įstros aviacijos muziejuje ir Pašilių stumbryne. 

Į ekskursiją vyko 48 mokiniai. 

*** Paroda sveikinimas: „Sveikinimas su 

gražiausia pavasario švente“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Vaiva ir Sigutė Balandis 13–28 d. 2.1.1. Paroda mokykloje, kieme, Facebook 

paskyroje.  



   
 

   
 

Velykinis renginys 5 klasėms „Ridu ridu 

margutis“ 

5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Balandžio 11–15 d.  2.1.1. Viktorinoje dalyvavo visi 5 klasių 

mokiniai (143). Komandos atliko po 4 užduotis.  

Piešinių konkursas „Pasveikink Vilniaus 

Akropolį su gimtadieniu“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Asta Balandžio 15 d. 2.1.1. Konkursui pateikta 20 5–8 klasių 

mokinių darbų. Gretė K. (6a) laimėjo pirmą 

vietą savo amžiaus kategorijoje, bilietus į filmą, 

bei čiuožinėjimo ledu seansą visai savo klasei. 

*** Edukacinis užsiėmimas Karo 

akademijoje 

5e klasės 

mokiniai 

Silvija K. 

 

Balandžio 15 d. 2.1.1. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai 

susipažino su Karo akademijos paskirtimi, 

dalyvavo šaudymo ir kliūčių įveikimo rungtyse. 

Edukacinė pamoka „Ekologinis iššūkis“ 5c klasės 

mokiniai  

Ilona Balandžio 25 d. 2. 1.1. Mokiniai dalyvavo edukacinėje 

pamokoje, atliko kūrybines užduotis. Dalyvavo 

28 mokiniai. 

*** Viktorina „Pasaulinė knygos diena“ 3–4 klasių 

mokiniai 

Justina Balandžio 26 d. 2.1.1. Dalyvavo 3 ir 4 klasių po 5 mokinius. 

Pirmąsias vietas užėmė 3b ir 4b, antras 4a ir 4d, 

trečiąsias vietas 3a ir 3c. 

Vilniaus miesto XI 8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

8 klasių mokiniai Jurgita, Aušra,  

Vaiva S., Lina Z. 

Balandžio 27 d. 2.1.1. Dalyvavo 30 mokinių. Skirtos 2 I vietos, 

2 II vietos, 4 III vietos, 3 pagyrimo raštai. 

Ramunė V. (8a) užėmė I vietą. 

Technologijų paroda „Simegrafija“ 8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Balandžio 27 d. 2.1.1. I aukšto fojė eksponuoti 24 mokinių 

darbai. 

*** Edukacinė Išvyka į Muitinės muziejų ir 

SKY parką 

5e klasės 

mokiniai 

Silvija K., Aleksandra 

G. 

Balandžio 27 d. 2.1.1. Mokiniai plečią akiratį ir smagiai leidžia 

laiką kartu. 

*** Edukacinė pamoka Europos 

informaciniame centre „Europos Sąjungos 

istorija. Lietuva Europos Sąjungoje“ 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Balandžio 28 d. 2.1.1. Edukacinė pamoka apie Europos 

Sąjungos istoriją ir kaip pasikeitė gyvenimas 

Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą. 

*** Vilniaus saugaus miesto centro paroda 

„Žemės paukščiai“ 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Balandžio 29 d. 2.1.1. Konkursui išsiųsti 15 mokinių darbai. 

Pasaulinės šokio dienos minėjimas  2–5 klasių 

mokiniai 

Ina Balandžio 29 d. 2.1.1. Stebėdami draugų pasirodymus, 

mokiniai, susipažino su įvairiais šokio žanrais, 

patys pašoko. Vyresnių klasių mokiniai 

savarankiškai organizavo flashmobus įvairiose 

erdvėse. 



   
 

   
 

*** Nacionalinės teisės žinių olimpiados I 

etapas 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Balandžio 29 d.  2.1.1. Olimpiadoje dalyvavo 60 mokinių.  

*** Respublikinis moksleivių  integruotas 

technologijų ir dorinio ugdymo konkursas 

paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės 

dvasiniam pasauliui“ 

8a klasės mokinė Sigutė Balandis 2.1.1.Ramunės V. (8a) darbas pripažintas 

meniškiausiu savo amžiaus grupėje. 

*** Karpinių paroda „Su pavasariu“ 2a klasės 

mokiniai 

Stasė Balandis 2.1.1. Paroda eksponuojama prie 11 kabineto. 

Parodoje eksponuojama 20 mokinių darbų. 

Akcijos „Debesėlis šilumos“ uždarymas ir 

debesėlių išdalinimas 

1–8 klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

Laura P., Daumantė, 

Mokinių taryba 

Balandžio 1 d.  2.1.2. Kartu su mokyklos mokinių taryba 

socialinės pedagogės Laura ir Daumantė 

išdalino 273 palinkėjimų debesėlius mokyklos 

mokiniams ir darbuotojams. 

*** Akcija ,,Kuriu sąvają mokyklą – kuriu 

saugų Vilnių“  

5–6 klasių 

mokiniai 

Aleksandra, Vaiva, 

Sigutė 

Balandžio 4–13 d. 2.1.2. Mokiniai diskutavo kokiame mieste 

norėtų gyventi, koks miestas yra saugus, svajojo 

ką pakeistų būdami mokyklos direktoriumi, 

miesto meru. Kiekviena klasė surašė savo 

mintis iš kurių mokinių taryba išrinko 28 

labiausiai mokiniams patikusius sakinius. 

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:     

e-NMPP skaitymas 4 klasių mokiniai Simona Balandžio 1, 4 d. 2.2.1. Dalyvavo 93 mokiniai. 

6 klasių mokiniai Balandžio  

11, 12 d. 

2.2.1. Dalyvavo 149 mokiniai. 

8 klasių mokiniai Balandžio  

25, 26 d. 

2.2.1. Dalyvavo 130 mokinių. 

e-NMPP matematika 4 klasių mokiniai Simona Balandžio 5, 6 d. 2.2.1. Dalyvavo 93 mokiniai. 

6 klasių mokiniai Balandžio  

13, 14 d. 

2.2.1. Dalyvavo 149 mokiniai. 

8 klasių mokiniai Balandžio  

27, 28 d. 

2.2.1. Dalyvavo 130 mokinių. 

e-NMPP pasaulio pažinimas 4 klasių mokiniai Simona Balandžio 7, 8 d. 2.2.1. Dalyvavo 93 mokiniai. 



   
 

   
 

e-NMPP socialiniai mokslai 8 klasių mokiniai Simona Balandžio 29 d. 2.2.1. Dalyvavo 130 mokinių. 

*** Pranešimas „#svarbuskiekvienas 

kasdien“ respublikinėje konferencijoje 

„Įtraukioji mokykla“ 

Konferencijos 

dalyviai 

Simona, Rasa Balandžio 12 d. 2.2.1.Parengtas pranešimas, viešinamas 

mokyklos vardas, pristatomas įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimas per individualios 

pažangos stebėseną ir SEU praktiką. 

*** Patirties apie mokinio individualios 

stebėseną pasidalijimas su kolegomis iš 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

progimnazijos 

Sofijos 

Kovalevskajos 

progimnazijos 

mokytojai 

Jurgita, Lina, Simona Balandžio 20 d. 2.2.1. Su Sofijos Kovalevskajos progimnazijos 

mokytojų komanda pasidalinta patirtimi apie 

mokinio individualios pažangos stebėseną. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Balandžio 4 d. 2.2.2. Aptartos įgyvendintos veiklos, 

planuojamos naujos, ruošiamasi jų 

įgyvendinimui (edukacijai „Marginimas vašku“, 

žingsniavimo iššūkiui). 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Balandžio 11 d. 2.2.2. Aptarti klausimai: vadovėlių 2022–2023 

m. m. užsakymas, mokomųjų dalykų patikrų 

organizavimas, raštingumo ugdymo priemonių 

planas. 

Refleksijos diena Visi mokytojai Vadovų komanda Balandžio 19 d. 2.2.2. Diena skirta individualiai kiekvieno 

refleksijai. 

Mokymai „Kodėl diferencijuojame?“ Visi mokytojai Jurgita Z., Lina B., 

Justina 

Balandžio 25 d. 2.2.2. Mokymai organizuoti balandžio 25 d. 

Aptarti klausimai: kas yra diferencijavimas, 

kodėl diferencijuojame, kaip diferencijuoti, kad 

patenkintume visų besimokančiųjų poreikius. 

Mokymai „Kodėl diferencijuojame?“ (Jurgita 

Z.), pranešimas „Galingieji veiksmažodžiai UT 

kontekste“ (Justina), tobulintino rodiklio 

„Ugdymo organizavimas“ iliustracijos 

pristatymas (Lina B.). 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Z. Balandžio 1–30 d. 2.2.4. 6 progimnazijos darbuotojai pasveikinti 

asmeninės šventės proga. 

Juoko diena Visi darbuotojai Lina B. ir mokytojų 

bendradarbiavimo 

Balandžio 1 d. 2.2.4. Parengtas pokštas mokytojams. 



   
 

   
 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Kiaušinių „Marginimo vašku“ edukacija Visi darbuotojai 

 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Balandžio 14 d. 

 

2.2.4. Dalyvavo 13 mokyklos darbuotojų. 

 

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 Balandžio 1–30 d. 2.3.1. Konsultacijas vedė 4 mokytojai. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai, tėvai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Balandžio 1–30 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė konsultavo 20 

mokinių (57 konsultacijos). 

Įvyko 3 konsultacijos tėvams, dėl specialiojo 

ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimo. 

Socialinė pedagogė Laura konsultavo 6 

mokinius (11 konsultacijų). Įvyko 1 

konsultacija tėvams.  

Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 11 

mokinių (21 konsultacija). 

Psichologė Skirmantė konsultavo 13 mokinių  

(24 konsultacijos). 

Psichologė Aleksandra konsultavo 13 mokinių 

(29 konsultacijos). 

Įvyko 2 konsultacijos tėvams. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis: PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Balandžio 1–30 d. 2.3.2. Balandžio mėnesį poreikio 

bendradarbiauti su išorinėmis institucijomis 

nebuvo. 

NMPP pristatymas 6 ir 8 klasių mokiniams 6, 8 klasių 

mokiniai 

Simona Balandžio 13 d. 2.3.2. Visi 6, 8 klasių mokiniai supažindinti su 

NMPP laikymo tvarka. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Balandžio 27 d.  2.3.2. Apsvarstyta IPP forma. Aptarti 2 

individualūs atvejai . 

Klasių valandėlės ,,Mokymosi stiliai“ 6 klasių mokiniai Laura P., Skirmantė Balandžio 1–30 d. 

 

2.3.2. Penkioms šeštoms klasėms pravestos 

valandėlės. Mokiniai daugiau sužinojo apie 



   
 

   
 

esamus mokymosi stilius, atlikę testą, sužinojo 

savo mokymosi stilių.  

Klasių valandėlės ,,Mokėjimas mokytis“ 4 klasių mokiniai Daumantė, 

Aleksandra 

Balandžio 1–30 d. 

 

2.3.2. 4b ir 4c klasių mokiniams pravestos 

klasių valandėlės. Mokiniai supažindinti su 

mokymosi stiliais ir  rekomendacijomis, kaip 

geriausia mokytis, pagal kiekvieną stilių.  

Intervencinių klasės valandėlių ciklo tęsimas 2d, 3c, 3b ir 4d. Daumantė, 

Aleksandra 

Balandžio 1–30 d. 

 

2.3.2.Pravestos 6 intervencinės klasių 

valandėlės, kurių tikslas reaguoti į klasėje 

vykstančius konfliktus ir skatinti bendrystę.  

Klasių valandėlės ,,Asmeninių veiklų 

planavimas“ 

 

1 klasių mokiniai Daumantė, 

Aleksandra 

Balandžio 1–30 d. 

 

2.3.2.Visoms pirmoms klasėms pravestos klasių 

valandėlės. Mokiniai supažindinti su sėkmingos 

pirmoko dienos receptu, asmeninės 

dienotvarkės kūrimu. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


