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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. BIRŽELIO MĖNESIO 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 

„Augu sveikas ir planuoju savo dieną“ (įrašai 

fiksuojami pamokų temose dienyne) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo mokytojos 

Birželio 1–23 d. 1.1.4. 1–4 klasėse pravesta po 1 klasės valandėlę. 

*** Šventinis piknikas Prezidentūros kiemelyje  1a klasės 

mokiniai 

Auksė Birželio 3 d. 

 

1.1.4. Šventė skirta Vaikų gynimo dienai paminėti. 

Vaikai dalyvavo skirtingose pramoginėse ir sportinėse 

veiklose, gavo simbolines dovanėles bei medalius, 

iškylavo Prezidentūros kiemelio pievoje.  

Varžybos 2 klasių mokiniams „Linksmosios 

estafetės“  

2 klasių mokiniai Ramunė K., Marija Birželio 6 d. 1.1.4. Visi antrų klasių mokiniai dalyvavo 6 rungčių 

estafetėse. 

*** Turistinis žygis į „Žirmūnų paplūdimį“ 4c klasės 

mokiniai 

Kristina Birželio 7 d. 1.1.4. Mokiniai pėsčiomis žygiavo į Žirmūnų 

paplūdimį. Išvykoje dalyvavo 21 mokinys. 

***Turistinis žygis į Skautų slėnį 7b klasės 

mokiniai 

Aušra Birželio 13–14 d. 1.1.4. Mokiniai plaukė baidarėmis, ėjo į pėsčiųjų žygį, 

susipažino su skautiška veikla. 



   
 

   
 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui 

lavinti: 

a) metų veiklos ataskaitos formavimas; 

b) veiklos ataskaitos pridavimas JA; 

c) finansinės ataskaitos pridavimas JA; 

d) įmonės „Svarbus kiekvienas“ uždarymas 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Birželio 1–23 d. 1.1.5. Parengtos metų veiklos ir finansinės ataskaitos. 

Ataskaitos pateiktos JA. Uždaryta įmonė „Svarbus 

kiekvienas“. 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Parengiamas ir el. dienynu išsiunčiamas 

naujienlaiškis aktualia tema 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Birželio 6 d. 1.2.2. Sukurtas ir mokyklos bendruomenei išsiųstas 

naujienlaiškis „Ką galima pamatyti Lietuvoje ir kaip 

smagiai praleisti laiką vasaros metu?“ 

Mokinių pažangos sistema: 

sausio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Birželio 

I, IV savaitės 

 

1.2.2.Moodle sukelti visų dalykų mėnesio tikslai. 

Mėnesio pabaigoje vyko refleksija. Su kiekvienu 

klasės vadovu aptarta individuali mokinių pažanga. 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio 

mokymosi matmenis: 

    

Psichologinių knygų rekomendacijos 

mokytojams 

Mokytojai Aleksandra, Skirmantė Birželio 1–23 d. 1.2.2. Parengtos 7 knygų rekomendacijos mokyklos 

pedagogams. 

Tarptautinis Lietuvos jaunuolių delinkvencijos 

ir viktiminizacijos tyrimas (ISDR-4) 

7c, 8d klasių 

mokiniai 

Simona Birželio 2 d. 1.2.2. Tyrime dalyvavo 57 mokiniai. 

*** Pozityvaus dienoraščio rašymas 5b klasių 

mokiniai 

Rūta Birželio 1–23 d. 

 

1.2.2. 5b 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) 

Efektyviau naudojama progimnazijos teritorija 

mokinių pažintinei ir tiriamajai veiklai: 

    

atnaujinami jau sukurti pažintiniai takai ir 

sukuriami bent 3 nauji 

Darbuotojai, 

mokytojai 

Genovaitė, Lina B., 

Metodinė taryba 

Birželio 1–23 d. 1.3.1. Nupirktos medžiagos ir atnaujintas Kneipo 

takas, paruošta 15 naujų stotelių. 



   
 

   
 

Aprūpinti progimnazijos darbuotojus ir 

mokinius higienos priemonėmis, paviršių ir 

rankų dezinfekavimo priemonėmis 

Darbuotojai, 

mokiniai 

Genovaitė Birželio 1–23 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai aprūpinti 

higienos, 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 Birželio 1–23 d. 1.3.2. Įgyvendinant turtinimo planą nupirktas 

biologijos kabinetui žmogaus griaučių modelis ant 

ratukų, 9 vnt. apsauginių ausinių vaikams, 9 vnt. streso 

kamuoliukų, 9 vnt. raiščių vaikams.  

Nupirktas spausdintuvas HP Laser 107, kasetės ir 

būgnai. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

metodinių priemonių progimnazijos 

mokytojams gamyba 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Birželio 1–23 d. 1.3.2. Pagaminti apdovanojimai „Sveikatingumo 

dienos“ dalyviams, žingsniavimo iššūkio 

nugalėtojams. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Birželio 1–23 d. 1.3.3. Paskelbta 14 įrašų. 

 

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 

Birželio 2, 9, 16 d. 2.1.1. Vilius, Sandra, Agnė pasidalijo darbo Mokyklos 

taryboje patirtimi. Linas papasakojo apie protmūšio 

kūrimą, iššūkius su kuriais susidūrė, kaip juos įveikė. 

Aptartos šiais metais įgyvendintos veiklos, diskutuota, 

ką buvo galima daryti kitaip. Aktyviai taryboje veikę 

seniūnai apdovanoti padėkomis. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, konkursai, 

projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Birželio 1–23 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 2 konferencijose, 6 

edukacinėse išvykose, 2 pilietinėse iniciatyvose. 

Surengtos 3 mokinių kūrybinių darbų parodos. 

*** Respublikinė konferencija „Lietuvos vaikų 

balsas“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Birželio 1 d. 2.1.1. 4a klasės mokiniai  dalyvavo Mykolo Romerio 

universitete konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas 

2022“, skirtoje Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. Šių metų konferencijos tema ,,Mano 

laiškas...“ 4a klasės mokiniai savo piešiniais kvietė 



   
 

   
 

žmoniją spręsti globalias problemas. Ukrainietės Kiros 

piešinys ,,Dėkoju Lietuvai už suteiktus namus“ buvo 

apdovanotas specialiu konferencijos prizu. Motiejus 

savo kūrybinį darbą – laišką ,,Neterškime gamtos“ 

paskyrė Aplinkos apsaugos ministerijai. Jis laimėjo 1 

vietą. Sveikiname laureatą! 

Išvyka į Estiją 6c, 6b klasių 

mokiniai 

Laura P., Valda Birželio 1 d. 2.1.1. Dalyvavo 48 mokiniai. Mokiniai aplankė 

AHHAA mokslo centrą, hidrolėktuvų muziejų, Talino 

ir Tartu senamiesčius. 

*** 4a klasės bendruomenės edukacinė išvyka 

į Ukmergės raj. Duburių sodybą 

4a klasės 

bendruomenės 

nariai 

Vandutė Birželio 4 d. 2.1.1.  4a klasės visa bendruomenė su šeimos nariais 

smagiai šventė pradinių klasių baigimą Ukmergės raj., 

Duburių sodyboje. Įspūdingos edukacinės užduotys, 

tėvelių vaidinimas vaikams, šokiai ir žaidimai paliko 

neišdildomą įspūdį.                                        

*** Mokinių darbų paroda „Ketvirtokai 

išeidami į 5-tą klasę taria visiems – AČIŪ!“ 

4 klasių mokiniai Kristina Birželio 6 d. 2.1.1. Ketvirtokų darbų paroda vyko II aukšto fojė. 

4 klasių mokinių išleistuvių šventė 3–4 klasių 

mokiniai 

Sonata, Silvija, 

Kamilė, Birutė, Ina, 

Artūras B. 

Birželio 9 d. 2.1.1. Surengta 4 klasių mokinių išleistuvių 

šventė:parengtas kvietimas, papuošti kabinetai, 

progimnazijos erdvės, parengta šventinė programa, 

surengtas piknikas progimnazijos kieme. 

*** Išvyka į Latviją, Estiją 6a ir 6d klasės 

mokiniai 

Jurgita R., Danguolė, 

Rūta  

Birželio 9–10 d. 2.1.1. Mokiniai aplankė Cėsio ir Turaidos pilis, 

Siguldos bobslėjaus trasą, AHHAA mokslo centrą, 

Rūjėnos ledų fabriką.  

*** Keramikos darbų paroda „Indas“ 5 klasių mokiniai Ramunė, Ilona Birželio 14 d. 2.1.1. Surengta virtuali keramikos kūrybinių darbų 

paroda. Eksponuojama 18 mokinių darbų.  

*** Respublikinė projektinių darbų 

konferencija, skirta P. Skorinos metams 

įprasminti 

 

Respublikos 5–12 

klasių mokiniai, 

mokytojai 

Aušra Birželio 14 d. 2.1.1. 6b klasės mokinė Agnė Lietuvos mokiniams 

pristatė metų projektą „Literatūros kūrinys ir kino 

filmas“. Pasidalinta gerąja patirtimi, rengiant metų 

projektą. 

*** Išvyka į Birštoną 5b, 5e klasių 

mokiniai 

Rūta, Silvija Birželio 15 d.  2.1.1.Vyko ekskursija po Birštoną, Velnio duobę, 

mokiniai aktyviai leido laiką nuotykių parke 

,,Tarzanija“.  



   
 

   
 

*** Edukacinė išvyka į Iliuzijų muziejų 7b klasės 

mokiniai 

Romualdas, Kasparas Birželio 15 d. 2.1.1. Mokiniai plėtė kultūrinį akiratį, susipažino su  

iliuzijos menu. 

Mokinių kūrybinių darbų tvarumo ir rūšiavimo 

tema paroda 

5–7 klasių 

mokiniai 

Ilona, Ramunė G. Birželio 17 d. 2.1.1 Surengta paroda II a. fojė. Eksponuojama 20 

kūrybinių mokinių darbų. 

Sveikatingumo diena 5–8 klasių 

mokiniai 

Lavinamųjų mokslų 

MG mokytojai 

Birželio 20 d. 2.1.1. Dalyvavo visi 5–8 klasių mokiniai. Pasiūlytos 

veiklos įvairios 5 pamokoms(kiekvienas rado savo 

gabumus ir interesus atitinkančią). Išrinktos 

sportiškiausios klasės. 

*** Edukacinė išvyka į Vingio parką 5b, 6a klasių 

mokiniai 

Egidijus, Gediminas, 

Natalja 

Birželio 22 d.  2.1.1. Mokiniai aktyviai leido laiką Vingio parke.  

8 klasių mokinių išleistuvių šventė 7–8 klasių 

mokiniai 

Rasa, Ramunė S., 

Aušra, Violeta, 

Artūras J., Artūras  

Birželio 23 d. 2.1.1. Surengta 8 klasių mokinių išleistuvių šventė: 

parengtas kvietimas, papuoštos progimnazijos erdvės, 

paruoštos atminimo dovanos 8 klasių mokiniams, 

surengta atsisveikinimo šventė. 

Mokinių apdovanojimai: didžiausią pažangą 

padariusiems, geriausiai besimokantiems, 

Metų mokiniui, Metų klasei, renginių 

dalyviams ir laimėtojams, kitam pagalbą 

teikusiems, siekiant pastebėti kiekvieną mokinį 

1–8 klasių 

mokiniai 

Simona, Lina B., 

Laura P., Daumantė, 

Skirmantė, Aleksandra 

 

Birželio 9, 23 d. 2.1.1. Apdovanoti visi didžiausią pažangą padarę 1–8 

klasių mokiniai. Išrinkta metų klasė (5a), metų 

mokinys Linas S. (6c). 

*** Akcija ,,Tėčiai skaito vaikams“ 1-4 klasių 

mokinių tėčiai 

Lina B., Auksė Birželio 3 d. 2. 1. 1 Prie akcijos prisijungė 16 tėčių, kurie skaitė 

pasakas, eilėraščius ir linksmas istorijas. 

Pilietinė iniciatyva „Vilties žiedai“, skirta 

Gedulo ir vilties dienai paminėti 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Birželio 6-14 d. 2.1.2. Mokiniai analizavo vaizdo medžiagą, tremtinių 

prisiminimus, pristatė projektinius darbus apie 

artimųjų gyvenimą Sibire. Iniciatyvoje dalyvavo visi 

5–8 klasių mokiniai. Rugiagėlių žiedais (tremties ir 

atminimo simboliu) išpuoštos mokyklos erdvės.  

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) 

*** Pranešimas „Emocinio ryšio kūrimas 

klasėje ir mokyklos bendruomenėje“ 

tarptautinėje mokslinėje-metodinėje 

konferencijoje „Ugdymo(si) poreikių ir patirčių 

Lietuvos ir 

užsienio šalių 

mokslininkai, 

Rūta Birželio 14 d.  2.2.1.Skaitytas pranešimas „Emocinio ryšio kūrimas 

klasėje ir mokyklos bendruomenėje“ tarptautinėje 

konferencijoje. Dalyvavo JAV, Didžiosios Britanijos, 

Norvegijos, Latvijos, Ukrainos, Vokietijos, Lietuvos 



   
 

   
 

įvairovė įtraukiojoje švietimo bendruomenėje: 

nuo teorinių paradigmų link gerosios patirties“ 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai,  tėvai, 

studentai 

mokslininkai, mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, studentai. Pasidalinta progimnazijos gerąja 

patirtimi tarptautiniu mastu.  

Išvažiuojamasis mokytojų susirinkimas. 

Konferencija „Kolega kolegai“ 

Mokytojai Vadovų komanda Birželio 16 d. 2.2.1.Konferencijoje dalyvavo 60 mokytojų. I dalis „ 

Ką parduodu? Ką perku?“ (pristatytas trijulės siekis, 

rezultatas, grupės ar (ir) individualus pasiekimas, 

pamokos. II dalis Kodėl diferencijuojame ? (III). 

Kiekviena grupė pristato efektyvų išbandytą 

diferencijavimo pavyzdį, kurį teikia į bendrą dalijimosi 

banką. III dalis – protmūšis. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Birželio 13 d. 2.2.2.Apibendrinti metų rezultatai Padėkos popietė UK 

nariams. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Birželio 6 d. 2.2.2. Aptari raštingumo pokyčiai, 2022–2023 m. m. 

darbo krūvis mokomųjų dalykų patikros. 

Mokytojų susirinkimai:  Vadovų komanda  2.2.2. Aptarti II pusmečio ir metinių įvertinimų 

rezultatai. Visus mokinius, baigusius mokslo metus su 

teigiamais įvertinimais, kelti į aukštesniąją klasę. 

 

1–4 klasių mokytojų susirinkimas 1–4 klasių 

mokytojai 

Birželio 6 d. 

5–8 klasių mokytojų susirinkimas 5–8 klasių 

mokytojai 

Birželio 20 d. 

Mokytojų refleksija. Metų pokalbiai Visi mokytojai Vadovų komanda Birželio 1–23 d. 2.2.2. Pakalbinti visi mokytojai. Aptarti pasiekti 

uždaviniai, įgyvendintos veiklos, asmeniniai 

pasiekimai, naujai išsikelti tikslai. 

Savivaldų atstovai progimnazijos svetainėje 

pristato bendruomenei nuveiktus darbus 

Savivaldų atstovai Edita, Mokinių taryba, 

Mokyklos taryba 

Birželio 23 d. 2.2.2. Progimnazijos svetainėje skelbiami Mokyklos 

tarybos susirinkimų protokolai, Mokinių tarybos 

veikla. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Birželio 1–30 d. 2.2.4. Pasveikinti 4 darbuotojai. 

*** Metų refleksijos minčių paroda  Mokytojai, 

darbuotojai 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Birželio 13 d.  2.2.2. Pasidžiaugta sukaupta mokslo metų patirtimi.10 

refleksijų, kuriose užfiksuotos mintys, įvertinama 

patirtis, ieškoma prasmės papuošė mokytojų kambarį.  



   
 

   
 

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 Birželio 1–23 d. 2.3.1. Konsultacijas vedė 4 mokytojai. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Birželio 1–23 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė konsultavo 2 mokinius (3 

konsultacijos). 

Įvyko 3 konsultacijos tėvams, dėl specialiojo ugdymosi 

ir (ar) švietimo pagalbos teikimo. 

Psichologė Skirmantė konsultavo 8 mokinius (7 

konsultacijos). 

Įvyko 2 konsultacijos tėvams. 

Socialinė pedagogė Laura P. konsultavo 3 mokinius (5 

konsultacijos). 

Psichologė Aleksandra konsultavo 7 mokinius (įvyko 7 

konsultacijos) 

Įvyko viena konsultacija tėvams. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis: PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Birželio 1–23 d. 2.3.2. Įvyko du nuotoliniai susitikimai su išorinėmis 

institucijomis.  

VGK komisijos posėdis  Simona, VGK 

komisijos nariai 

Birželio 8 d. 

 

2.3.2. Parengta 2021–2022 m. m. veiklos ataskaita, 

patvirtinta IPP forma, patikslintas SUP mokinių 

sąrašas. 

Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai Mokinių 

priėmimo 

komisija 

Simona, Auksė, 

Nivita, Jurgita R., 

Rūta, Aleksandra 

Birželio  

2, 7, 13, 21 d. 

2.3.2. Įvyko 4 posėdžiai. Priimti 75 mokiniai į 1 kl., 

150 mokinių į 5 kl., papildytos 3, 4, 6, 7, 8 kl. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 


