
   

 

   

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus  2022 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. (1.3 E)V- 54 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. KOVO MĖN. VEIKLO 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) 

Kiekvienos pamokos pradžios įsitraukimą 

skatinančios 5 minutės:  

    

Parengiams įsitraukimą skatinančių 

metodų bankas. Dalijamasi su UKMG 

mokytojais 

5–6 klasių mokiniai UKMG mokytojai Kovo 1–31 d. 1.1.3. Metodais buvo pasidalinta. Kiekvienas MG 

mokytojas pasidalijo mažiausiai vienu įsitraukimą 

skatinančiu metodu. 

Sveikai gyvensenai ugdyti yra skelbiama 

mėnesio tema: „Skirtingas mėnuo – 

skirtingų raumenų lavinimas“ 
(kiekviena klasė parengia individualią 

judriųjų žaidimų pertraukų metu 

programą). 

1–8 klasių mokiniai Mokinių fizinės 

gerovės kūrimo 

komanda 

Kovo 1–31 d. 1.1.4. Mokinių fizinės gerovės kūrimo komanda 

konsultavo mokinius rengiant, keičiant, papildant 

individualias judriųjų žaidimų programas. Programos 

įgyvendintos pertraukų metu. 

*** Sveikatinimosi mėnuo 6 klasių anglų 

kalbos pamokose. Informacinių mini 

plakatų paroda „Neįprastos 

sveikatinimosi terapijos pasaulyje“ 

6 klasių mokiniai Beata Kovo 1–31 d. 1.1.4. Mokiniai parengė informacinius mini plakatus 

porose, juos pristatė. Darbai eksponuojami trečiame 

aukšte, prie 35–38 kab. 

Lytiškumo ugdymo paskaita  5c klasės mokiniai Ilona Kovo 30 d. 1.1.4. Paskaitoje dalyvavo 30 mokinių. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ 

mokinių technologiniam mąstymui ir 

kūrybiškumui lavinti: 

a) idėjų Kaziuko mugei generavimas; 

b) gamybiniai eksperimentai; 

c) Kaziuko mugės prekyba. 

5–6 klasių mokiniai Jurgita, Ramunė G., 

Lina Z. 

Kovo 1–31 d. 1. 1.1.5. a) Kaziuko mugės gamyba ir prekyba. 

(pajamos 27 Eur, 5 Eur paaukoti paramai Ukrainai); 

2. b) „Bluesky“ gamyba, prekyba ir reklama. 

Eksperimentai su didesne kaina (pajamos 32 Eur); 

3. c) „Pavasario deal“ gamyba ir prekyba (pajamos 25 

Eur). 

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



   

 

   

 

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 
*** Informacinis stendas ,,Sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių“ 

1–8 klasių mokiniai Skirmantė Kovo 1 d. 1.2.1. Parengtas informacinis stendas prie socialinių 

pedagogių kabineto apie patyčių reiškinį ir 

prevenciją. 

*** Apklausa ,,Mokinių žinios ir požiūris 

į pagalbos mokiniui specialistus“ 

5, 6, 7 klasių 

mokiniai 

Skirmantė Kovo 1–31 d. 1.2.1. Apklausti 5, 6 ir 7 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“, kad kas mėnesį 

yra  siunčiami  į el. dienyną naujienlaiškiai bei ar 

pažįstą 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 kilus sunkumų 

moksluose).  

Mokiniai nurodė girdėtas įvairias nuostatas, 

įsitikinimus apie socialinius pedagogus ir 

psichologus. Taip pat jie dalinosi, kiek šioms 

nuostatoms pritaria patys. 

Mokinių pažangos sistema: 

sausio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Kovo 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle  sukelti visų dalykų mėnesio tikslai. 

Mėnesio pabaigoje vyko refleksija. Su kiekvienu 

klasės vadovu aptarta individuali mokinių pažanga. 

Šokio terapija Mokytojai Simona Kovo 1–31 d. 1.2.2. Dalyvavo 8 mokytojai. 

*** 5 įsitraukusio mokymosi matmenys:  

pozityvaus dienoraščio rašymas 

5b mokiniai Rūta Kovo 1–31 d. 

 

1.2.2. 5b mokiniai rašo pozityvų dienoraštį, kuris 

didina pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, leidžia 

įvardyti emocijas, mintis, padeda stebėti save. 

Pagalbos mokiniui specialistų 

naujienlaiškis mokiniams, mokytojams, 

tėvams 

Bendruomenės nariai Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Kovo 15 d. 1.2.1. Sukurtas ir visai mokyklos bendruomenei 

išsiųstas  naujienlaiškis tema „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių“. 

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) 



   

 

   

 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

a) ploterio panaudojimas Velykinių 

dekoracijų kūrimui; 

b) FabLab veiklos integravimas 

tarpdalykiniuose projektuose  

7–8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Kovo 1–31 d. 1.3.2. Išpjaustytos Velykinės dekoracijos, parengtas 

stendas; parengti velykinių kiaušinių trafaretai ir 

dekoruoti dailės pamokų metu. 

Išpjautos dėžutės – daigyklos augalų augimo 

stebėjimui. 

Progimnazijos vizija viešinama FB 

paskyros žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas 

Bendruomenės nariai Lina B. Kovo 1-31 d. 1.3.3. Kovo mėnesį FB paskyroje paskelbta 11 įrašų 

Užrašo #svarbuskiekvienas atnaujinimas  Simona, Mykolas Kovas–balandis 1.3.3. Užsakytos, nupirktos medžiagos užrašui 

atnaujinti. Darbai bus baigti balandžio mėnesį. 

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 

Kovo 

3, 10, 17, 24, 31 d. 

2.1.1. Suplanuotos kovo mėnesio veiklos. 5a klasės 

mokiniai pasidalino Kaziuko mugės organizavimo 

patirtimi. Naudojantis žuvies ašakos metodu, sukurta 

mokinių tarybos misija. Kartu su soc. pedagogėmis 

rengiama akcija „Debesėlis šilumos“. Juokų dienai 

paskelbta akcija „Spalvotas rašiklis“. Diskutuota, kas 

mokiniams padeda siekti raštingumo. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, 

konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Kovo 1–31 d. 2.1.1. Įvyko 10 konkursų, 2 olimpiados, 1 viktorina. 

Mokiniai dalyvavo 2 edukaciniuose užsiėmimuose, 3 

pilietinėse akcijose, 1 konferencijoje, surengtos 7 

kūrybinių darbų parodos. Suorganizuoti 4 KU dienos 

susitikimai su gimnazijų atstovais, 2 tarpkasinių 

varžybų finalai. 

Geografinių ir gamtos žinių konkursas 

pradinukams „Mano gaublys“ 

2–4 klasių mokiniai Lina B., 2–4 klasių 

mokytojos 

Kovo 1 d. 2.1.1. Dalyvavo 262 mokiniai. Antrokai: I vieta 2a 

klasėje, II vieta 2d klasėje, III vieta 2a klasėje, 

trečiokai: I vieta 3a ir 3d klasėje, II vieta 3a klasėje, 

III vieta 3a ir 3d klasėse,  ketvirtokai: I vieta 4b 

klasėje, II ir III vieta 4a klasėje. 

Projektas ,,Kalbų Kengūra“. Lietuvių 

kalbos programa 

4 klasių mokiniai Vandutė Kovo 1–2 d. 2.1.1. Dalyvavo Aretas (2d) ir Rusnė (2d), Ieva (3d), 

Ugnė (3d) ir Ainė (3d). Rezultatų dar laukiame. 

Geografijos žinių konkursas „Mano 

gaublys“ 

6–8 klasių mokiniai Lina B. ir Ramunė S. Kovo 2 d. 2.1.1. Dalyvavo 400 mokinių. Tarp šeštokų geriausiai 

sekėsi Ignui (6a), Rapolui (6a), Gustei (6a), Linui 

(6c), Gretai (6e), Smiltei (6e) ir Ievai 6e). Septintokų 



   

 

   

 

tarpe geriausiai olimpiadoje sekėsi Tadui (7a), 

Antanui (7b), Žilvinui (7e) ir Ąžuolui (7e). 

Aštuntokų tarpe geriausiai sekėsi Ievai (8b), Domui 

(8d), Elzei (8e) ir Justinui (8e). 

KU diena „Renkuosi ateitį“ (susitikimai 

su gimnazijų atstovais): 

8 klasių mokiniai , 

tėvai 

Edita  2.1.1. Gimnazijų atstovai pristatė savo mokyklas, 

priėmimo į jas tvarką, pasidalino stojamųjų egzaminų 

patirtimi. Susitikimai vyko nuotoliu. Susitikimuose 

dalyvavo 27 (su Vilniaus licėjumi), 32 (su VDG), 34 

(su Žirmūnų gimnazija), 32 (su šv. Kristoforo 

gimnazija) mokiniai. 

Vilniaus licėjus Kovo 1 d. 

Vytauto Didžiojo gimnazija Kovo 2 d. 

Žirmūnų gimnazija Kovo 3 d. 

Šv. Kristoforo gimnazija Kovo 7 d. 

„Širdžių kalba“ (vaizdo klipo 

bendaradrbiaujant su VDG filmavimas) 

Juras V. (4a), 

Dominyka B. (4a) 

Vandutė, Artūras B. Kovo 1–9 d. 2.1.1. Bendradarbiaujant su VDG,  A. Vienuolio, J. 

Basanavičiaus, S. Daukanto  progimnazijomis 

nufilmuotas vaizdo klipas. Įrašu pasidalinta 

progimnazijos svetainėje. 

Konkursas ,,Olympis“ (pavasario sesija) 4 klasių mokiniai Vandutė Kovo 1–31 d. 2.1.1. ,,Olympis“ pavasario sesijoje matematikos 

konkursuose dalyvavo 17 mokinių. Matematikos 

konkurse laimėti 8 I laipsnio, 5 II laipsnio, 4 III 

laipsnio diplomai. Lietuvių kalbos konkurse laimėta 

11 I laipsnio, 5 II laipsnio, 1 III laipsnio diplomai. 

Pasaulio pažinimo konkurse laimėti 7 I laipsnio, 9 II 

laipsnio, 1 III laipsnio diplomai. Anglų kalbos 

konkurse laimėti 13 I laipsnio, 2 II laipsnio, 2 III 

laipsnio diplomai. 

Tarpkasinės 5–6 klasių mokinių salės 

futbolo varžybos 

5–6 klasių mokiniai Artūras J. Vytautas Kovo 1–31 d. 2.1.1. Vyko 3 varžybų etapai. I vietą iškovojo 5b, II 

vietą 5e, III vietą 6 e klasių komandos. 

*** Tarptautinis vaikų piešinių konkursas 

,,Išgirsti slapčiausią gamtos kalbą“ 

1a klasė Auksė Kovo 1–31 d. 2.1.1. Piešinių konkurse dalyvauja dvi mokinės. 

Rezultatai bus paskelbti gegužės mėn. 

Tarptautinis matematikos konkursas 

PANGEA 2022 II etapas 

1, 4 klasių mokiniai Vandutė, Auksė, 

Nivita 

Kovo 3 d. 2.1.1.Dalyvavo 13 mokinių. Laimėtos 1 I vieta, 2 II 

vietos.  

Tarptautinis matematikos konkursas 

PANGEA 2022 II etapas 

5–8 klasių mokiniai Violeta, Inga Kovo 3 d. 

 

2.1.1. Dalyvavo 16 penktų klasių  mokinių(4 III 

vietos). Dalyvavo 9 šeštų klasių mokiniai (1 I vieta, 1 

III vieta). Dalyvavo 5 septintų, 9 aštuntų klasių 

mokiniai (1 I vieta).  

*** „Bendradarbiaukime“ (klasių 

valandėlės 5 klasių mokiniams)  

5 klasių mokiniai Laura P. Skirmantė Kovo 3–31 d. 2.1.1. Pravestos klasių valandėlės visiems penktų 

klasių mokiniams. Jų metu išsiaiškinome 

bendradarbiavimo sąvoką, išsirinkome svarbiausias 

darbo komandoje taisykles ir atlikome praktinę 



   

 

   

 

užduotį komandose, kurių tikslas – 

bendradarbiaujant, laikantis darbo komandose 

taisyklių pasiekti bendrą tikslą.  

*** ,,Kas yra pyktis?“ (klasių valandėlių 

ciklas 3–4 klasių mokiniams) 

3b, 3d, 3c ir 4d 

klasės 

Aleksandra, Daumantė Kovo 3–31 d. 2.1.1. Pravesta 10 klasės valandėlių, kurių metu 

išsiaiškinome apie tai, kas yra pyktis, ką svarbu žinoti 

apie šią emociją bei kokie būdai supykus nusiraminti 

yra tinkami, o kokie ne. 

Kaziuko mugė 1–4 klasių mokiniai Mokinių taryba, Edita, 

Vitalija, Silvija 

Kovo 4 d. 2.1.1. Mokinių taryba organizavo mugę 1–4 klasių 

mokinimas. Prekiavo po 4 mokinius iš kiekvienos 

klasės. Pirkėjai laikėsi srautų valdymo ir kitų saugos 

reikalavimų. Mugės metu rinktos lėšos paramai 

Ukrainai. Surinkta 240,00 Eur. Nupirkta medicininių 

priemonių. 

Respublikinis konkursas ,,Mano žvilgsnis 

į supantį pasaulį“ 

Dominyka B. (4a) ir 

Kamilė P. (4a) 

Vandutė Kovo 5 d. 2.1.1. 4a klasės mokinės Kamilė ir Dominyka pristatė 

tyrimą ,,Augalų sulčių bei nuovirų poveikis sėklų 

dygimui ir daigų augimui“. Kamilė ir Dominyka tapo 

konkurso laureatėmis.  

Tautinių kostiumų plakatų paroda 5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Kovo 7 d. 2.1.1. Plakatų paroda I aukšto fojė pakabinta. 

Eksponuojama 30 darbų. 

Edukacinis užsiėmimas 8 klasių 

mokiniams „Nuo brūkšnelio iki 

paveikslėlio: susipažinkime su kiniškais 

hieroglifais ir tradiciniu Rytų Azijos 

kaligrafijos menu”” 

8 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S. 

 

Kovo 9 d.  

 

2.1.1. Visi aštuntų klasių mokiniai susipažino su 

kiniškais hieroglifais. Mokėsi juos piešti 

savarankiškai. Įtvirtino geografijos pamokų metu 

įgytas teorines žinias apie Rytų Azijos regioną.  

*** Edukacinis užsiėmimas Generolo 

Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 

1c klasės mokiniai Nivita Kovo 10 d. 

 

2.1.2. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai 

susipažino su akademijos paskirtimi, dalyvavo 

šaudymo ir kliūčių įveikimo rungtyse. 

Edukacinė programa „K11“ 5–8 klasių mokiniai Rūta, Rasa Kovo 7–10 d.  2.1.1. 5c, 5e klasės mokiniai dalyvavo edukaciniuose 

užsiėmimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse „Kovoję dėl 

laisvės“; 6a, 7d, 7e ir 8d klasių mokiniai dalyvavo 

edukacinėje programoje ir kūrybinėse dirbtuvėse 

„Sąjūdis. Roko maršas. Kovo 11 d.“ Užsiėmimus 

vedė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direkcijos edukacinių programų koordinatorė-gidė. Iš 

viso dalyvavo 172 mokiniai.  



   

 

   

 

Instaliacija, skirta Kovo 11 dienai, 

„Vainikas Lietuvai“ 

8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Kovo 11 d. 2.1.1. Pagaminti 2 vainikai (Lietuvai ir Ukrainai), 

kurie eksponuojami I aukšto fojė. Jiems pagaminti 

prireikė 900 gėlių žiedų. 

8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada: 8 klasių mokiniai Alina, Beata, Eglė, 

Gediminas 

  

I etapas mokykloje Kovo 10 d. 2.1.1. Dalyvavo 24 mokiniai. I vieta Elzė B. (8b), II 

vieta Greta R. (8a), III vieta Elena T. (8e). Elzė B. 

atstovaus mokyklai miesto olimpiadoje. 

II etapas – Vilniaus miesto olimpiada Kovo 30 d. 2.1.1. Dalyvavo 43 Vilniaus mokyklų mokiniai. 

Maksimalus galimų surinkti taškų skaičius 83. 

Skirtos 3 I vietos (77 taškai), 2 II vietos (76 taškai), 1 

III vieta (75 taškai). 

Kūrybinių darbų paroda „Lesyklėlė“ 6–7 klasių mokiniai Mykolas Kovo 17 d. 2.1.1. I aukšto fojė eksponuojami 12 mokinių 

gražiausieji darbai. 

*** Tarptautinis matematikos konkursas 

KENGŪRA 2022 

5–8 klasių mokiniai Violeta, Inga Kovo 17 d. 

 

2.1.1. Konkurse dalyvavo 18 mokinių. Rezultatai bus 

žinomi balandžio mėnesį. 

Projektas 1–4 klasių mokiniams „Viru 

viru košę“  

1–4 klasių mokiniai Auksė, Nivita, Vitalija Kovo 18 d. 2.1.1. Vyko keturios integruotos pamokos, kurių 

metu mokiniai prisiminė sveikos mitybos principus, 

plačiau susipažino su grūdinėmis kultūromis, sprendė 

uždavinius, klausė pasakos apie košę bei atliko su ja 

susijusias užduotis, dekoravo savo košės dubenėlį.   

Karikatūrų paroda, skirta Žemės dienai ir 

Pasaulinei vandens dienai „Klimato 

kaita, vandens užterštumas“ 

8 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S. Kovo 18–25 d. 2.1.1. Visi aštuntokai piešė karikatūras, skirtas Žemės 

dienai, akcentuojant pasaulinę klimato kaitos 

problemą. Paroda pavyko. Eksponuojama virš 40 

darbų. Mokiniai moka įvardyti bent tris dalykus 

gamtoje, kurie keičiasi dėl klimato kaitos.   

Geografinių maketų paroda „Neatrasta 

sala“ 

6–7 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S. Kovo 18–25 d. 2.1.1. 6–7 kl. mokinių paroda. Eksponuojama 

daugiau kaip 30 salų. Gamindami salas mokiniai 

įtvirtino geografijos pamokų metu įgytas žinias, kaip 

vaizduoti reljefą, kas sudaro ugnikalnio kūgį. Taip 

pat ši paroda buvo skirta pasaulinei Žemės dienai.  

*** Tarpklasinės 5 klasių mokinių 

estafečių varžybos 

5 klasių mokiniai Laura G., Artūras J. Kovo 22 d. 2.1.1. Dalyvavo 6 klasių komandos. 

 I vieta 5e, II vieta 5f, III vieta 5d, 5a klasių 

komandoms. 

Mokinių darbų paroda „Baltiška rištinė 

lėlė“ 

5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Kovo 21 d. 2.1.1. Surengta paroda bibliotekoje. Eksponuojama 

20 lėlių. 

Viktorina ,,Švari Žemė – tyras vanduo“, 

skirta Pasaulinei vandens dienai 

3–4 klasių mokiniai Vandutė Kovo 22 d. 2.1.1. Viktorinoje ,,Švari Žemė – tyras vanduo“ 

varžėsi 3–4 klasių mokinių komandos.  



   

 

   

 

 I vieta 4a klasės komandai,  

 II vieta  4d klasės komandai,   

 III vieta  3c klasės komandai. 

Vilniaus miesto mokinių technologijų 

olimpiada  

Arnė K, 7e Ilona Kovo 23 d. 2.1.1. Vilniaus miesto technologijų olimpiadoje 7e 

klasės mokinė Arnė užėmė II vietą tekstilės modulio 

7–8 klasių grupėje. 

7 klasių mokinių kūrybinių integruotų 

geografijos ir technologijų darbų paroda 

„Australija ir Okeanija“ 

7 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S., 

Mykolas, Ilona 

Kovo 28 –31 d. 2.1.1. Darbai atlikti, gaminami maketai, ant kurių bus 

eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Dėl parodų 

perkrovos ji nukelta į balandžio mėnesį.  

Mokinių darbų paroda „Portretas iš 

vaisių ir daržovių“ 

5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. 

 

Kovo 28 d. 2.1.1. Progimnazijos valgykloje eksponuojama 90 

mokinių darbų. 

*** Edukacinė pamoka apie šiuolaikinį 

šokį su ŠŠA nare Ieva Jackevičiūte 

4a klasės mokiniai Ina Kovo 29 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su šiuolaikinio šokio 

ištakomis, improvizavo grupėse, stebėjo 

pasirodymus, juos aptarinėjo 

Dailės kūrybinių darbų paroda 

„Animacinio filmuko herojus“ 

5–6 klasių mokiniai Asta Kovo 30 d. 2.1.1. Parodai pasirengta, atrinkti darbai, pasirengta 

jų eksponavimui. Paroda bus eksponuojama 

balandžio mėnesį. 

***Vilniaus m. pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda – konkursas 

„Mano knygos viršelis“ 

1a ir 1c klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita 

 

Kovo 30d. 

 

2.1.1. Parodoje dalyvauja po vieną mokinį iš abiejų 

klasių. Rezultatai bus paskelbti balandžio 6 d. 

*** Integruota dailės ir lietuvių kalbos 

mokinių darbų paroda „Frazeologizmai“ 

5–8 klasių mokiniai Asta, Žilvija Kovo 30 d.  2. 1. 1. Parodai pateikti 13 mokinių darbai, jie 

eksponuojami 4 aukšto fojė. 

*** Tradicinis geografijos protmūšis 7 

klasių mokiniams 

7 klasių mokinių 

komandos klasių 

vadovai, tėvų 

atstovai 

Lina B., Ramunė S. Kovo 30 d. 2.1.1. Dalyvavo visų 7 klasių komandos. Prizines 

vietas pelnė 7a, 7c ir 7d klasių komandos.  

*** Respublikinė pradinių klasių mokinių 

gamtamokslinė konferencija „Vanduo 

supa mus...Tyrinėju ir saugau“ 

1a ir 1c klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita Kovo 31d. 2.1.1. Mokiniai skaitė pranešimą ,,Nė dienos be 

vandens“, kuriame pristatė ne tik savo atliktą tyrimą 

bei jo išvadas, bet ir atskleidė vandens naudą 

žmogaus organizmui. 

5 klasių mokinių konkursas „Mano 

herojus Biblijoje“ 

5 klasių mokiniai Sigutė  Kovo 31 d. 2.1.1. Konkursui pateikti 2 mokinių darbai. 

*** Tarptautinis projektas „Hello my 

friend!“ su 8 klasės mokiniais iš 

Prancūzijos. 

 

8 a, b, c klasių 

mokiniai 

 

Alina, Eglė 

 

Kovas–gegužė 2.1.1. Projektas skirtas raštingumui stiprinti. Mokinių 

susirašinėjimo rezultatai bus paskelbti birželio 

pradžioje. 



   

 

   

 

*** Paramos Ukrainai akcija Mokyklos 

bendruomenė 

Edita Kovo 4–14 d. 2.1.2. Progimnazijos bendruomenė atsiliepdama į 

kvietimą,  surinko 42 dėžes paramos. Tėvai padėjo 

paramą pristatyti į M. Biržiškos gimnaziją. 

*** Pilietinė iniciatyva „Sveikinu 

Lietuvą“: 
a) LR himno giedojimas; 

b) video medžiagos „Sąjūdis ir Lietuvos 

nepriklausomybė 1988–1990“ peržiūra ir 

aptarimas; 

c) linkėjimų Lietuvai rašymas ant 

trispalvių paukščių; 

d) instaliacija „K11“ I aukšto fojė.  

1–8 klasių mokiniai Rasa, Rūta Kovo 9 d.  2.1.2. LR himno giedojimas. Vyko video medžiagos 

apie Kovo 11d. peržiūra ir aptarimas, mokiniai rašė 

linkėjimus Lietuvai, mintis užrašė ant trispalvių 

paukščių, kuriais papuošė kabinetų duris. 7,8 klasių 

mokiniai dalyvavo protmūšiuose „Nepriklausoma 

Lietuva“. 

I aukšto fojė papuošta instaliacija „K11“. 

*** Pilietinė iniciatyva „Vaikų laisvės 

apyrankė“ 

 

 

 

1–8 klasių mokiniai Auksė, Rasa,  

Rūta 

Kovo 10 d.  2.1.2. Su 1–8 klasių mokiniais diskutavome apie 

laisvę, analizavome video medžiagą, pynėme laisvės 

apyrankes su Ukrainos ir Lietuvos vėliavos 

spalvomis.  

Mokyklos langai papuošti Ukrainos vėliavos 

spalvomis.  

*** Maldos už taiką akcija Mokyklos 

bendruomenė 

Sigutė Kovo 2–31 d. Bendruomenės nariai bei mokiniai pakviesti maldai 

už Taiką Pasaulyje. 

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) 
„Sąmoningumo didinimo mėnuo be 

patyčių“ (metodinės medžiagos klasių 

vadovams sukūrimas ir pristatymas). 

1–8 klasių mokiniai Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Kovo 1–31 d. 2.2.1. 1–8 klasių mokiniams paruošta ir klasių 

vadovams išsiųsta metodinė medžiaga klasių 

valandėlėms. 

1 klasių mokinių skaitymo gebėjimų 

patikrinimas 

1 klasių mokiniai Lina B., Auksė, Diana, 

Nivita 

Kovo 25 d. 2.2.1. Patikrinti visi pirmokai (75 mokiniai) iš jų 24 

mokiniai skaito puikiai – be sustojimo, neklysdami, 8 

mokiniams skaityti yra sunkiau. Tai vaikai iš 

kitakalbių šeimų arba turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 43 pirmokai skaito savo lygiu. Su 

mokytojomis sutarta, kad mokiniams, kuriems dar 

sunku skaityti, bus skirta papildomo dėmesio per 

konsultacijas, bus parengtos rekomendacijos 

tėveliams, kaip jie galėtų padėti.  

Refleksijos diena  Visi mokytojai Vadovų komanda Kovo 7 d. 2.2.2. Diena skirta individualiai kiekvieno refleksijai. 



   

 

   

 

*** Susitikimas su Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų centro specialistėmis 

Mokytojai Nivita Kovo 9 d. 2.2.2. Susitikime dalyvavo 10 progimnazijos 

mokytojų. Specialistės pasidalijo savo darbo patirtimi 

su klausos sutrikimą turinčiais mokiniais. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo komandų 

nariai 

Vadovų komanda Kovo 14 d. 2.2.2. Aptartos įgyvendintos veiklos, planuojamos 

naujos, ruošiamasi jų įgyvendinimui. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Kovo 21 d. 2.2.2. Diskutuota kas mokinimas padeda siekti 

raštingumo, pasidalinta patirtimi kaip sekėsi kurti 

klasių misijas, kaip sekasi mokytojų trijulėms. 

Atvirų durų diena būsimų mokinių tėvams:   Kovo 24 d. 2.2.2. Dalyvavo 84 būsimų 1, 5 klasių mokinių tėvai. 

Pristatyta progimnazija, papasakota apie priėmimo į 

mokyklą tvarką, pateikti patarimai kaip pirmokui 

pasirengti mokyklai, aptarti mokymosi 5 klasėje 

ypatumai, mokyklos ir  tėvų bendradarbiavimas. 

Susitikimai su būsimų 1 klasių mokinių 

tėvais 

Būsimų 1 klasių 

mokinių tėvai 

Vadovų komanda, 

būsimos 1 klasių 

mokytojos 

16.00 val. 

Susitikimai su būsimų 5 klasių mokinių 

tėvais 

Būsimų 5 klasių 

mokinių tėvai 

Vadovų komanda 17.00 val. 

Mokytojų susirinkimas Visi mokytojai Vadovų komanda Kovo 28 d. 2.2.2. Pristatytos projekto „Vilniaus pokyčių 

mokyklos“ veiklos. Aptartos raštingumo gebėjimus 

skatinančios priemonės, klasių misijos.  Mokytoja Ž. 

Motusienė skaitė pranešimą „Taisyklės: kaip jos 

tampa „gyvos“?“. Direktorė pristatė refleksiją 

„Taisyklės mūsų gyvenime“. Pasidalinta N. 

Marazienės pranešimu „Produktyvios emocijos 

darbe: kaip sustiprinti savo emocinį atsparumą?“, 

skaitytu  konferencijoje „Uždegti, bet neperdegti! 

Socioemocinės inovacijos švietime“. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona Kovo 1–31 d. 2.2.4. 7 darbuotojai pasveikinti asmeninės šventės 

proga. 

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 Kovo 1–31 d. 2.3.1. Konsultacijas vedė 4 mokytojai. 

Paskaita-diskusija SUP mokinių 

skaitymo, rašymo sutrikimams aptarti: 

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

dalyvavo 28 mokytojai ir mokytojo padėjėjai. 

UKMG mokytojai, mokytojo padėjėjai UKMG mokytojai, 

mokytojo padėjėjai 

Kovo 7 d. 

TGMMG mokytojai TGMMG mokytojai Kovo 21 d. 



   

 

   

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

konsultacijos tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Kovo 1–31 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė konsultavo 20 mokinių 

(63 konsultacijos). Įvyko 5 konsultacijos tėvams, dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos 

teikimo. 

Psichologė Skirmantė konsultavo 17 mokinių (47 

konsultacijos) 

Įvyko 1 konsultacija mokinio tėvams. 

Psichologė Aleksandra konsultavo 13 mokinių (38 

konsultacijos) 

Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 11 

mokinių (29 konsultacijos). 

Socialinė pedagogė Laura P. konsultavo 6 vaikus (12 

konsultacijų). 

Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis: PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Kovo 1–31 d. 2.3.2. Vyko 1 susitikimas su išorinėmis 

institucijomis. 

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK nariai Kovo 16 d. 2.3.2. Su 15 mokytojų suorganizuotas VGK 

susirinkimas, kuriame priimtos priemonės, 

padėsiančios 24 5–8 klasių mokiniams, kurie I 

pusmetį baigė turėdami neigiamų įvertinimų. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


