
   
 

   
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. (1.3 E)V-78 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. GEGUŽĖS 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 

Gegužės 2–27 d. 1.1.4. Kiekvienoje 1–4 klasėje pravesta po 1 klasės 

valandėlę. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ 

mokinių technologiniam mąstymui ir 

kūrybiškumui lavinti: 

a) gamybiniai vasaros produktų 

eksperimentai; 

b) gamybos pasiruošimas „Šeimos dienos“ 

prekybai; 

c) sukurti ir įgyvendinti „Šeimos dienos“ 

reklaminę žinutę. 

5–6 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G., 

Lina Z. 

Gegužės 2–27 d. 1.1.5. a) Šeimos dienos prekybai pagaminti 4 patiekalai: 

gėrimas, keksiukai, pyragas, žagarėliai; 

b) paaukota 15 Eur Ukrainai iš Šeimos šventės; 

c) mėnesio pajamos 52 Eur. 

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



   
 

   
 

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Naujienlaiškis „Kaip sėkmingai užbaigti 

mokslo metus?“ 

1–8 klasių 

mokiniai, tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura 

Gegužės 17 d. 1.2.1. Sukurtas ir mokyklos bendruomenei išsiųstas 

naujienlaiškis.  

Nuotoliniai pozityvios tėvystės mokymai 

„STEP“ 

Tėvai, auginantys 

6–12 metų vaikus 

Simona Gegužės 5, 12, 19, 

26 d. 

1.2.1. Mokymuose dalyvavo 12 tėvų. 

Mokinių pažangos sistema: 

sausio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Gegužės 

I, IV savaitės 

 

1.2.2. Moodle sukelti visų dalykų mėnesio tikslai. Su 

kiekvienu klasės vadovu aptarta individuali mokinių 

pažanga. 

Šokio terapija Mokytojai Simona Gegužės 2–27 d. 1.2.2. Užsiėmimus lankė 5 mokytojai 

Stendas prie soc. pedagogių kabineto 

„Saugi vasara“ 

1–8 klasių 

mokiniai 

Laura P. Gegužės 17 d. 1.2.2. Paruoštas ir pakabintas stendas prie soc. 

pedagogių kabineto 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 

įsitraukusio mokymosi matmenys: 

    

Psichologinių knygų rekomendacijos 

mokytojams 

 

Mokytojai Aleksandra, 

Skirmantė 

Gegužės 4 d. 1.2.2.Parengta 1 knygos rekomendacija mokytojams: 

Dalai Lama ,, Emocinis intelektas 2.0“ 

*** pozityvaus dienoraščio rašymas 5b klasių 

mokiniai 

Rūta Gegužės 2-31 d. 1.2.2. 5b mokiniai rašė pozityvų dienoraštį, kuris didina 

pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, leidžia įvardyti 

emocijas, mintis, padeda stebėti save. 

*** Paskaita mokyklos darbuotojams 

,,Psichinės sveikatos higiena bei 

bendruomeniškumo svarba“ 

Darbuotojai Aleksandra, 

Skirmantė 

Gegužės 24 d. 1.2.2. Psichologės pristatė svarbiausius psichologinės 

sveikatos komponentus bei kodėl ir kaip reikėtų ugdyti 

bendruomeniškumą darbe. 

Klasių valandėlės ,,Savo kūno priėmimas 

ir valgymo sutrikimai“ 

7 klasių mokinės Skirmantė Gegužės 2–31 d. 1.2.2. Pravestos klasių valandėlės, kurių metu aptarti 

pagrindiniai valgymo sutrikimai bei būdai kurie galėtų 

palengvinti savęs priėmimo procesą.  

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:  7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Gegužės 2–27 d. 1.3.2. Lazeriu išpjauta 120 zuikių Šv. Kristoforo 

gimnazijos abiturientų išleistuvėms. 



   
 

   
 

a) Šv. Kristoforo gimnazijos abiturientų 

sveikinimui skirtos atributikos kūrimas, 

b) FabLab įrangos panaudojimas mokyklos 

erdvių dekoravimui 

 

Progimnazijos vizija viešinama FB 

paskyros žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Gegužės 2–27 d. 1.3.3.Paskelbta 12 įrašų. 

 

Į dalykų pamokas integruojamos temos 

apie vartotojiškos elgsenos keitimą, darnųjį 

vystymąsi, tvarumą, kūrybiniais darbais, 

projektais ugdomas mokinių 

sąmoningumas: 

    

Tvarumas 5–7 klasių mokinių tekstilės ir 

mitybos pamokose 

5–7 klasių 

mokiniai 

Ilona, Ramunė G. Gegužės 16–31 d. 

 

1.3.3. Su 5 klasių mokiniais pamokų metu vyko 

diskusijos, kodėl reikia rūšiuoti ir plakatų, skatinančių 

rūšiuoti kūrimas. Papildomai per praktines mitybos 

pamokas šiukšlių rūšiavimasbuvo įtrauktas į vertinimo 

kriterijus. Dalyvavo 163 mokiniai. 

Su 6 klasių mokiniais žiūrėtas ir analizuotas filmas 

„Šiukšlių salos“, o per praktines mitybos pamokas 

šiukšlių rūšiavimas buvo įtrauktas į vertinimo kriterijus. 

Dalyvavo 71  mokinys. 

*** Gamtos tausojimas per šiukšlių 

rūšiavimą. Praktinė temos užbaigimo 

akcija „Einu pasivaikščioti – pasiimu 

šiukšlių maišą“ 

8d, 8e klasių 

mokiniai 

Beata  Gegužės 2–27 d. 1.3.3.Visą mėnesį į anglų kalbos pamokas buvo 

integruojamos temos apie šiukšles, jų žalą gamtai, 

rūšiavimą. Kuriami dialogai, savanoriškai prisijungiama 

prie akcijos „Einu pasivaikščioti – pasiimu šiukšlių 

maišą“. 

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 

Gegužės 5, 12, 19, 

26 d. 

2.1.1.Aptarti mokinių apklausų apie NŠ būrelius, 

mėgstamiausius valgyklos patiekalus rezultatai. Su 

mokinių pageidaujamų lankyti būrelių sąrašu 



   
 

   
 

supažindinti mokytojai, tikintis, kad bus atliepti 

lūkesčiai. Sudarytas TOP 5 mėgiamiausių patiekalų 

sąrašas, padėkota valgyklos personalui, paprašyta pagal 

galimybes dažniau gaminti mėgstamus patiekalus. 

Apklausa, ar pakanka informacijos apie mokyklą. 

Informacijos apie mokyklą mokiniams pakanka. 

Dažniausiai ją sužino iš klasių vadovų, dienyno, klasių 

seniūnų. Paraginti dažniau naudoti progimnazijos 

svetainę ir FB. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, 

konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Gegužės 2–27 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 1 konferencijoje, 7 

konkursuose, 8 edukacinėse išvykose, 2 pilietinėse 

iniciatyvose. Surengtos 9 mokinių kūrybinių darbų 

parodos. 

Konkursas „Mano žalioji palangė“ 8 klasės Jurgita R. Gegužės 2 d. 2.1.1. Konkursui pateikti 2 mokinių darbai 

(nuotraukos). 

*** Tarpklasinio tinklinio žaidimo 

turnyras 

7-8 klasių 

mokiniai 

Artūras J., Laura G. Gegužės 2–27 d. 2.1.1.Tarpklasinės tinklinio turnyras vyko dviem 

etapais. Pirmajame pogrupyje varžėsi keturios 7-tos 

klasės, o antrajame trys 8-tos klasės. Geriausios dvi 

pogrupiuose pasirodžiusios komandos pateko į finalines 

varžybas. I vietą užėmė 8c, II vietą 8e, III vietą 7e 

klasių komandos. 

Skaitymo popietės su skaitymo sunkumus 

patiriančiais 1b klasės mokiniais 

1b klasės 

mokiniai 

Aldona Gegužės 5–26 d. 2.1.1. 4 Skaitymo popietėse dalyvavo 6 mokiniai. 

Pirmokai mokėsi skaityti ir papasakoti perskaitytą 

tekstą. 

*** Respublikinis kompiuterinių piešinių 

konkursas „Mano šeima 2022“ 

5 klasės Giedrė P. Gegužės 2–25 d. 2. 1. 1. Konkursui pateikti 6 mokinių darbai. 

*** Kompiuterinių animacijų kūrimo 

konkursas „Aš turiu teisę augti 

laimingai“ 

6 klasės Giedrė P. Gegužės 2–26 d.  2. 1. 1. Konkursui pateikta 10 mokinių darbai. Adomas 

S. (6b) laimėjo 1 vietą 5–8 klasių kategorijoje. 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio 

muziejaus organizuojamas konkursas „Ex 

Libris. Vincui Krėvei – 140. Kaip 

žydėjimas liepų“ 

6–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Vaiva S. Gegužės 2 d. 2.1.1. Konkursui pateikti 15 mokinių darbai. 



   
 

   
 

Lankstinukų paroda skirta Žemės dienai 

paminėti 

7 klasės mokiniai Jurgita R., Lina Z., 

Giedrė P. 

Gegužės 2 d. 2.1.1. Lankstinukus gamino 7 klasių mokiniai. Paroda 

surengta prie 48 kabineto. 

*** Edukacinė ekskursija į Kauną, vykdant 

Ekologijos tyrimą 

5a klasės 

mokiniai 

Ramunė G. Gegužės 3d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 28 mokiniai. Kelionė vyko 

traukiniu su komandinėmis užduotimis. Papildomai 

Kaune buvo vykdomas Eko iššūkis, kurio metu 

surinkome 5 maišus šiukšlių. 

Dailės kūrybinių darbų paroda ,,Pasakiška 

pieva“ 

4 klasės mokiniai Justina Gegužės 3 d. 2.1.1. 4b ir 4d dailės kūrinių darbeliai buvo 

eksponuojami prie 5 kabineto. 

Edukacinė pamoka saugomų teritorijų 

Nacionaliniame lankytojų centre ,,Atrask 

ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas“ 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Gegužės 4 d. 2.1.1. 4a klasės mokiniai edukacinėje pamokoje sužinojo 

daug gamtos paslapčių. Keliaudami įspūdingu 

interaktyviu ratu apsilankė net 41 stotelėje. Po 

edukacinės pamokos ketvirtokai nusprendė vasarą 

artimiau pažinti Lietuvos saugomas teritorijas. 

Edukacinė išvyka į Kauną (Karo, M. K. 

Čiurlionio muziejais, Kauno gatvės menas) 

7b klasės 

mokiniai 

Aušra, Jadvyga Gegužės 4 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 26 mokiniai. Mokiniai aplankė 

Karo, M. K. Čiurlionio muziejus, susipažino su miesto 

gatvės menu. 

Lietuvos mokinių trumpametražių filmų 

festivalis „Laisvas kinas 2022“ 

6a klasės 

mokiniai 

Jurgita R. Gegužės 5 d.  2.1.1. 6a klasės mokiniai dalyvavo trumpametražių 

filmų festivalyje. Stebėjo 17 trumpametražių filmų, tarp 

kurių buvo ir klasės draugo Gedimino Janulevičiaus 

kurtas filmas. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 

minėjimas Nacionaliniame muziejuje. 

Edukacinis užsiėmimas „Uždrausta 

knyga“ 

5f, 5b klasių 

mokiniai 

Rūta  Gegužės 5 d.  

 

2.1.1. Patyriminis mokymasis netradicinėje erdvėje. 

Mokiniai rašė žąsies plunksna, braižė raides ant 

grifelinių lentelių, žaidė interaktyvų žaidimą 

„Knygnešių keliais“.  

Integruota geografijos-technologijų 

kūrybinių darbų paroda „Kaip gyvenama 

Okeanijoje“ 

7 klasės Lina B., Ramunė S., 

Ilona, Mykolas 

Gegužės 5 d. 2.1.1. Paroda I aukšto fojė. Eksponuojama 80 darbų. 

Kūrybinių darbų paroda „Talismanas“ 5–8 klasių 

mokiniai 

Asta Gegužės 5 d. 2.1.1. Paroda eksponuojama IIa. fojė. Eksponuojama 20 

mokinių darbų. 

Integruota dailės ir technologijų paroda 

„Skulptūra ir mozaika“ 

8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Gegužės 6 d. 2.1.1. Paroda eksponuojama Ia. fojė, pateikta 20 darbų. 

Europos egzaminas 

 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Rasa Gegužės 9 d.  2.1.1. Minint Europos dieną, nuotaikingame konkurse 

dalyvavo mokiniai, tėvai, mokytojai. Vyko nuotolinis 



   
 

   
 

susitikimas su Andriumi Tapinu, „MEMŲrandomas su 

Paul de Miko“.  

Dailės kūrybinių darbų paroda ,,Tau 

priskyniau pievoje gėlių“ 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Gegužės 9 d. 2.1.1. 4a klasės mokinių kūrybinių darbų paroda 

eksponuojama II aukšto fojė. Mokiniai savo 20 darbų, 

atliktų akriliniais dažais ant drobės, skyrė progimnazijos 

Šeimos dienai. 

Išvyka į Akropolio ledą 6a klasės 

mokiniai 

Jurgita R. Gegužės 9 d. 2.1.1. 6a klasės mokiniai lankėsi Akropolio ledo 

arenoje.  

3D raidžių instaliacija „Surask žodį“ 5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė Gegužės 16 d. 2.1.1. Parodoje eksponuoti 38 darbai. Paroda 

ekspozicija II aukšte prie 2 kabineto. 

Vaikų piešinių ir pranešimų konkursas 

,,Lietuvos vaikų balsas“, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Gegužės 16 d. 2.1.1. 4a klasės 6 mokinių kūrybiniai darbai dalyvavo 

respublikiniame piešinių konkurse ,,Lietuvos vaikų 

balsas”. Motiejus tapo konkurso laureatu, o ukrainietės 

Kiros darbas apdovanotas specialiu prizu. Birželio 1 d. 

konferencijoje visi dalyviai ir laimėtojai bus apdovanoti 

padėkos raštais, diplomais ir atminimo dovanomis. 

*** Aplikacijų paroda „Pavasario gėlės“ 3 klasės mokiniai Sonata Gegužės 16 – 31 d. 2.1.1. Trečiokų darbai eksponuoti prie 18 kabineto. 

Eksponuojama 20 darbų. 

Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių dailės 

olimpiada 

3–4 klasių 

mokiniai 

Vandutė, Sonata, Lina 

B. 

Gegužės 18 d.  2.1.1. Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių dailės 

olimpiadoje dalyvavo 69  dalyviai iš 41 ugdymo 

įstaigos. Laureatais tapo  8 mokiniai, kuriuos 

apdovanojome diplomais ir BARBOROS prekybos 

centro rėmėjų dovanomis. (Tame tarpe ir mūsų 

progimnazijos 4a klasės mokinys Motiejus). Paroda 

eksponuojama I aukšto fojė.  

Paskutinis skambutis Vilniaus šv. 

Kristoforo gimnazijoje 

1 klasės Lina B., Artūras B., 

Auksė, Diana, Nivita  

Gegužės 19 d.  2.1.1. Pirmokai pasveikino šv. Kristoforo gimnazijos 

dvyliktokus, kiekvienam įteikė simbolines atminimo 

dovanėles.  

Talentų šou 1–8 klasių 

mokiniai 

Dovilė Gegužės 20 d. 2.1.1. Augustės (8c) ir Izabelės (8a) projektinis darbas. 

Darbo vadovė mokytoja Dovilė. Dalyvavo 18 1-8 klasių 

mokinių ir komandų. Visi reikalavimai renginiui 

išpildyti. 



   
 

   
 

*** Integruota anglų kalbos ir dailės 

pamoka, paremta vizualinio mąstymo 

metodu MO muziejuje 

8e klasės 

mokiniai 

Beata, Gediminas  Gegužės 23 d.  2.1.1. Edukacinėje anglų kalbos pamokoje dalyvavo 20 

mokinių. Patyriminis mokymasis netradicinėje erdvėje. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 

minėjimas Nacionaliniame muziejuje. 

Edukacinis užsiėmimas „Iš rašto 

istorijos“ 

5f, 5b klasių 

mokiniai 

Rūta  Gegužės 25 d. 2.1.1. Patyriminis mokymasis netradicinėje erdvėje. 

Mokiniai, tyrinėdami senųjų leidinių iliustravimo 

pavyzdžius, ugdė estetinio suvokimo įgūdžius, pagal 

pirmosios lietuviškos knygos vinjetės pavyzdį kūrė savo 

knygelę.  

Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių 

gamtamokslinė praktinių-tiriamųjų darbų 

konferencija ,,Jaunųjų tyrėjų atradimai“ 

4a klasės 

mokiniai 

Vandutė Gegužės 25 d. 2.1.1. 4a klasės mokiniai Dominyka, Kamilė, Karilė ir 

Šarūnas dalyvavo Vilniaus Abraomo Kulviečio 

klasikinėje gimnazijoje Vilniaus miesto 3-4 klasių 

mokinių gamtamokslinėje praktinių – tiriamųjų darbų 

konferencijoje „Jaunųjų tyrinėtojų atradimai“. Mokiniai 

pristatė du tiriamuosius darbus, bendradarbiavo ir 

diskutavo su bendraminčiais. 

Technologijų veltinio darbų instaliacija 

„Žydėjimas“ 

7 klasės  Ilona Gegužės 27 d. 2.1.1. Paroda I aukšto fojė. Eksponuojama 75 mokinių 

darbai. 

*** Nacionalinės teisės žinių olimpiados II 

etapas M. Romerio universitete 

6–7 klasių 

mokiniai 

Rasa, Rūta Gegužės 30 d.  2.1.1. Antrame etape dalyvavo du 6 klasės mokiniai, 

penki 7 klasės mokiniai, viena 8 klasės mokinė. 

Mokiniai apdovanoti padėkos raštais.  

Masinis šokis, skirtas Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti 

1–5 klasių 

mokiniai 

Ina, Laura G. Gegužės 31 d. 2.1.1. Progimnazijos kieme vienu metu šoko apie 500 

1–5 klasių mokinių. 5a ir 5b klasių mokiniai atsakingai 

atliko pagalbinius darbus – reguliavo mokinių srautus, 

leido muziką ir muzikinį foną. 

*** Edukacinė ekskursija į „Safari 

parką“ ir Medžių lajų taką, Anykščiuose 

4c klasės 

mokiniai 

Kristina Gegužės 31 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje 

Safari parke, taip pat lankėsi Medžių lajų take. Išvykoje 

dalyvavo 22 4c klasės mokiniai 

Linkėjimai mažam ir vyresniam mokiniui. 

Linkėjimų klasei forma kabinama ant burtų 

keliu ištrauktos klasės durų 

1–8 klasių 

mokiniai 

Justina, Vitalija Gegužės 3 d. 2.1.2. 1–8 klasių mokiniai gamino baltai geltonas gėles, 

jose rašė linkėjimus burtų keliu ištrauktos klasės 

mokiniams ir slapta papuošė jų duris.  

LR URM organizuojamas projektas „Atgal 

į mokyklą“ 

7 klasių mokiniai Edita, Rasa Gegužės 17 d. 2.1.2. Susitikime su LR URM ES departamento 

COREPER II skyriaus vedėja R. Žemaityte dalyvavo 52 



   
 

   
 

mokiniai. Mokiniai pagilino žinias apie ES istoriją, 

valdymo struktūras, jaunimo galimybes ES. 

Susitikimas su Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Jaunimo 

skyriaus l. e. p. patarėju Vidmantu 

Mitkumi 

7b klasės 

mokiniai 

Aušra Gegužės 18 d. 2.1.2. Susitikimo metu mokiniai susipažino su jaunimo 

NVO, jų veikla ir galimybėmis jose dalyvauti. 

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 socialiniai mokslai 8 klasių mokiniai 

(III srautas) 

Simona Gegužės 2 d. 2.2.1. Dalyvavo 130 mokinių. 

e-NMPP gamtos mokslai 8 klasių mokiniai Simona Gegužės 3, 4 d. 2.2.1. dalyvavo 130 mokinių. 

ICCS tyrimas 8a klasės 

mokiniai 

Simona Gegužės 17 d. 2.2.1. Dalyvavo 26 8a klasės mokiniai. 

Pradinio ugdymo mokinių žinių patikros:     

Lietuvių kalbos patikros 1,3 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo MG 

mokytojai 

Gegužės  

I savaitė 

2.2.1. Pirmokai skiria sakinio ribas, be klaidų parašė 

nesudėtingus dviskiemenius žodžius. Sunkiau sekėsi 

rašyti žodžius, atsakančius į klausimus ką? ir ko daug? 

Dauguma trečiokų pakankamai gerai taiko rašybos 

taisykles, sunkiau sekasi žodžių galūnių rašyba. 

Matematikos patikros 1,3 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo MG 

mokytojai 

Gegužės  

I savaitė 

2.2.1. Pirmokai geba skaičiuoti 20 ribose neperžengiant 

dešimties, spręsti sumos ir skirtumo radimo žodinius 

uždavinius, statistikos užduotis. Sunkiau sekėsi 

skaičiuoti 20 ribose peržengiant dešimtį. 

 Dauguma trečiokų gerai parašė patikros darbus, 

daugiausia klydo skaičiuodami. 

Pasaulio pažinimo patikros 1 klasių mokiniai Lina B., pradinio 

ugdymo MG 

mokytojai 

Gegužės  

I savaitė 

2.2.1. Mokiniai skiria augalus, paukščius ir žvėris 

vaisius bei daržoves. Taip pat geba įvardyti žmogaus 

pojūčius. Sunkiau sekėsi įvardyti metų laikų požymius, 

gamtos ir žmogaus sukurtus objektus. 

Lietuvių kalbos žinių patikros:     



   
 

   
 

5 klasių mokiniams 5 klasių mokiniai Jurgita, LKMG 

mokytojai 

Gegužės 

 II savaitė 

2.2.1.  Pamokų metu su mokiniais aptartos dažniausiai 

pasitaikiusios klaidos, dar kartą atliktos analogiškos 

prasčiausiai įveiktos užduotys. Patikrų rezultatai aptarti 

LKLMG susirinkime. 

7 klasių mokiniamas 7 klasių mokiniai Jurgita, LKMG 

mokytojai 

Gegužės  

III savaitė 

2.2.1.  Pamokų metu su mokiniais aptartos dažniausiai 

pasitaikiusios klaidos, dar kartą atliktos analogiškos 

prasčiausiai įveiktos užduotys. Patikrų rezultatai aptarti 

LKLMG susirinkime. 

Matematikos žinių patikros:     

5 klasių mokiniams 5 klasių mokiniai Jurgita, TGMMG 

mokytojai 

Gegužės  

III savaitė 

2.2.1.  Pamokų metu su mokiniais aptartos dažniausiai 

pasitaikiusios klaidos, pakartoti sunkiausių uždavinių 

sprendimai. Patikrų rezultatai aptarti TGMMG 

susirinkime. 

7 klasių mokiniams 7 klasių mokiniai Jurgita, TGMMG 

mokytojai 

Gegužės 

 II savaitė 

2.2.1. Dalyvavo 132 7-ų klasių mokiniai. Pamokų metu 

su mokiniais aptartos dažniausiai pasitaikiusios klaidos, 

pakartoti sunkiausių uždavinių sprendimai. Patikrų 

rezultatai aptarti TGMMG susirinkime. 

Socialinių mokslų žinių patikros:     

6 klasių mokiniams 6 klasių mokiniai Lina B., SMMG 

mokytojai 

Gegužės 

 II savaitė 

2.2.1. Patikras rašė ir 5 klasių mokiniai. Užduotys ir 

rezultatai išanalizuoti su mokiniais pamokų metu. 

Pasidžiaugta sėkmėmis, iškelti kitų metų tikslai. Patikrų 

rezultatai aptarti SMMG susirinkime.  

7 klasių mokiniams 7 klasių mokiniai Lina B., SMMG 

mokytojai 

Gegužės 

 IV savaitė 

2.2.1. Patikros užduotys ir rezultatai išanalizuoti su 

mokiniais pamokų metu. Aptarta mokinių pažanga, 

pasidžiaugta gerėjančiu dalykiniu raštingumu. Patikrų 

rezultatai aptarti SMMG susirinkime. 

Užsienio kalbų žinių patikros 2–8 klasių 

mokinimas 

2–8 klasių 

mokiniai 

Simona, UKMG 

mokytojai 

Gegužės 

 IV savaitė 

2.2.1. Patikrų užduotys ir klaidos analizuoti pamokų 

metu.  

2 kl. nebuvo neigiamų įvertinimų. Sunkiau kai kuriems 

mokiniams sekėsi dialogo pildymas pateiktais žodžiais; 

žodyno pratimai sekėsi gerai.  



   
 

   
 

3 kl. rezultatai išliko gana panašūs į mokslo metų 

pradžios patikros rezultatus. Mokslo metų pabaigos 

patikroje daugiau klaidų pasiteikė vartojant esamojo 

laiko pagalbinius žodžius do/does bei savybinius 

žodžius (būtent vartojant konkrečiam kontekste, o ne 

verčiant į anglų kalbą po vieną savybinį žodį).  

4 kl. pasitaikė skyrybos klaidų (sakinys pradėtas mažąja 

raide, praleistas klausiamasis ženklas ir kt.) bei po 

patikros kartojome trumpinių rašybą.   

Gamtos mokslų žinių patikra 5–7 klasių 

mokinimas 

5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, gamtos 

mokslų mokytojai 

Gegužės  

I savaitė 

2.2.1. Patikrų užduotys ir klaidos analizuoti pamokų 

metu.  

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Gegužės 2 d. 2.2.2. Metų refleksija. Įgyvendintų veiklų aptarimas. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Gegužės 9 d. 2.2.2. Aptarta raštingumo strategijos įgyvendinimas, 

mokinių pažangos ir įsitraukimo rodikliai, pasirengimas 

mokomųjų dalykų patikroms, KGR trijulių veikla, 

„Šeimos dienos veiklos“. 

Mokytojų susirinkimas  Visi mokytojai Vadovų komanda Gegužės 16 d. 2.2.2. Mokymai „Kodėl diferencijuojame?“ (II dalis). 

Refleksijos diena Visi mokytojai Vadovų komanda Gegužės 23 d. 2.2.2. Refleksija, pasirengimas metiniams pokalbiams. 

Pasirengimo metiniams pokalbiams, 

refleksijos diena 

Visi mokytojai Vadovų komanda Gegužės 30 d. 2.2.2. Refleksija, pasirengimas metiniams pokalbiams. 

Kūrybinės tapybos ant šilko dirbtuvės  Visi mokytojai Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Gegužės 5 d. 2.2.4. Dalyvavo 17 mokytojų, kurių kiekvienas nusitapė 

šilko skarelę. 

Šeimos šventė  Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių 

psichosocialinės 

gerovės komanda 

Gegužės 13 d. 2.2.4. Puikiai pavykusi šventė, kuri teikė džiaugsmo 

kiekvienam jos dalyviui. Mugėje dalyvavo 80 

prekiautojų, klasės sulaukė 250 mokinių tėvų (t. y. apie 

15 proc. visų mokyklos mokinių tėvų), šventės dalyviai 

paaukojo 762,88 Eur, kuriuos 6 savanorių auditorių 

komanda, progimnazijos vardu nusprendė paaukoti 

organizacijai „Gelbėkit vaikus“. 



   
 

   
 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Gegužės 1–31 d. 2.2.4. Pasveikinta 11 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 Gegužės 2–27 d. 2.3.1. Konsultacijas vedė 4 mokytojai. 

Pagalbos mokiniui specialistų 

konsultacijos tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Gegužės 2–27 d. 2.3.2. Specialioji pedagogė konsultavo 20 mokinių (68 

konsultacijos). Įvyko 3 konsultacijos tėvams, dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimo. 

Socialinė pedagogė Laura P. konsultavo 4 vaikus 

mokinius (11 konsultacijų). Įvyko 5 konsultacijos 

mokinių tėvams. Socialinė pedagogė Daumantė 

konsultavo 10 mokinių (14 konsultacijų). Psichologė 

Aleksandra konsultavo 13 vaikų (35 konsultacijos). 

Psichologė Skirmantė konsultavo 16 mokinių (37 

konsultacijos). 

Klasių valandėlės „Individualių veiklų 

planavimas“ 

2 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Gegužės 2–31d. 2.3.2. Visoms antroms klasėms pravestos klasių 

valandėlės. Mokiniai supažindinti su sėkmingos antroko 

dienos receptu, asmeninės dienotvarkės kūrimu 

Klasių valandėlių medžiagos parengimas 

tema ,,Individualių veiklų planavimas“ 

3 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Gegužės 2–31d. 

 

2.3.2. Parengtos ir išsiųstos skaidrės trečiokų 

auklėtojoms. 

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

Aleksandra 

Gegužės 2–31d. 

 

2.3.2. 4a ir 4d klasių mokiniams pravestos klasių 

valandėlės. Mokiniai supažindinti su mokymosi stiliais 

ir rekomendacijomis, kaip geriausia mokytis, pagal 

kiekvieną stilių. 

Klasių valandėlės 8 klasių mokiniams 

,,Karjeros planavimas“ 

8 klasių mokiniai Laura P. Gegužės 2–31d. 

 

2.3.2. Pravestos 4 klasių valandėlės 8 klasių mokiniams. 

Užpildę John L. Holland’o profesijos pasirinkimo 

klausimyną, pagal savo pomėgius, interesus, galimybes, 

mokiniai susipažino su jiems siūlomomis profesijomis, 

apie kurias galės pasidomėti daugiau.  

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 


