
   
 

   
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. 

įsakymu Nr. (1.3 E)V-103 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. RUGSĖJO 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) 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) grupių formavimas; 

b) veiklos aptarimas. 

5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Rugsėjo  

12, 19, 26 d. 

1.1.5. a) suformuota 16 mokinių 

komanda; 

b) įmonės prezidentu išrinktas 

Tomas Ladyga; 

c) išrinkti finansų, gamybos ir 

pardavimo vadovai; 

d) iškepta pirma gamybinė partija 

sausainių „Iš širdies į širdį” 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Naujienlaiškis progimnazijos bendruomenei  

„Nauji mokslo metai“ 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Rugsėjo 15 d. 1.2.2. Parengtas naujienlaiškis. 

Išsiųstas bendruomenei, paskelbtas 

progimnazijos svetainėje. 

Mokinių pažangos sistema: 

rugsėjo mėn. tikslai Moodle; 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

Rugsėjo 5–30 d. 1.2.2. Moodle sukelti mėnesio 

tikslai. Mėnesio pabaigoje vyko 



   
 

   
 

individualios pažangos kreivių aptarimas, mėnesio 

tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

klasių vadovai 

 

refleksija. Su kiekvienu klasės 

vadovu aptarta individuali 

mokinių pažanga. 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio 

mokymosi matmenis: 

    

Stendas „Sveiki sugrįžę atgal į mokyklą!” Bendruomenės 

nariai 

Laura P.  Rugsėjo 1 d.  1.2.2.Parengtas ir pakabintas 

informacinis stendas prie 

socialinių pedagogių kabineto. 

Klasių valandėlės 5 klasių mokiniams apie mokyklos 

specialisčių (soc. pedagogės, psichologės) darbą.  

5 klasių mokiniai Laura P., Skirmantė Rugsėjo 5–30 d.  1.2.2. Pravestos klasių valandėlės 

5a, 5b, 5c, 5e klasių mokiniams. 

Mokiniai susipažino su mokyklos 

psichologės Skirmantės, socialinės 

pedagogės Lauros darbu iš arčiau, 

aptarė, kada gali kreiptis pagalbos, 

priminta apie mokyklos patyčių 

dėžutę, padalintos atmintinės, 

kartu pažaistas susipažinimo 

žaidimas.  

Klasių valandėlės 1 klasių mokiniams su psichologe 

ir soc. pedagoge. (Susipažinimas su specialistėmis, 

darbo specifikos pristatymas). 

1 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Rugsėjo 5–30 d. 1.2.2. Pravestos klasių valandėlės 

1b ir 1c klasių mokiniams. 

Mokiniai susipažino su mokyklos 

psichologe Aleksandra ir socialine 

pedagoge Daumante. Sužinojo, ką 

specialistės veikia mokykloje , 

dalyvavo ekskursijoje iki 

psichologo ir soc. pedagogo 

kabinetų. 

*** 1a, 1b, 1c, 4 b  klasių mokiniams, klasių 

vadovams ,,Nusiraminimo kampelių” pristatymas. 

1a, 1b, 1c , 4b 

klasių mokiniai, 

klasės vadovai 

Laura P., 

Skirmantė 

Rugsėjo 5 –30 d. 1.2.2. Mokiniai supažindinti su 

,,Nusiraminimo kampeliu”. 

Aptarta kampelio paskirtis, jame 



   
 

   
 

esančių daiktų naudojimo 

aplinkybes. 

Parengtos ir su mokiniais aptartos 

,,Nusiraminimo kampelio” 

taisyklės. 

Parengtas klasių vadovams 

,,Nusiraminimo kampelio”  

aprašas. 

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 Rugsėjo 5–30 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai, 

mokiniai aprūpinti higienos 

priemonėmis, paviršių ir rankų 

dezinfekavimo priemonėmis. 

SEU mokymai naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams ir klasių vadovams 

Mokytojai Simona Rugsėjo 

 21, 22, 23 d.  

1.3.2. Dalyvavo 13 naujai 

pradėjusių dirbti mokytojų ir 

klasių vadovų. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų plano 

įgyvendinimas. Turtinimo plano įgyvendinimas: 

specialiųjų priemonių įsigijimas, prekių pagal 

turtinimo planą įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Rugsėjo 5–30 d. 1.3.2. Nupirkta: kavos aparatas ir 

kava (mokytojų kambaryje), 16 

stacionarių kompiuterių ir 

monitorių su priedais (26 kab.), 

interaktyvūs ekranai (4, 5, 44 

kab.), 106 „Vilniečio kortelės“, 2 

kilimai (27 kab., psichologės 

kab.), kanceliarinės prekės, 

kopijavimo popierius. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla:  

mokinių supažindinimas su FabLab laboratorijos 

galimybėmis. 

5-8 kl. mokiniai Asta, Mykolas Rugsėjo  

15, 22, 29 d. 

1.3.2. Mokiniams pristatytos 

FabLab įrangos galimybės ir 

pagaminti vardiniai raktų 

pakabukai. 



   
 

   
 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse 

naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Rugsėjo 5–30 d. 1.3.3. Paskelbti 6 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 

Rugsėjo  

14, 21, 28 d. 

2.1.1. Parengta apklausa 

mokinimas „Ką mokiniai gali 

padaryti, kad mokykloje būtų 

smagiau“. Planuojamos 2022 m. II 

pusmečio veiklos.  Keliami 

kandidatai į Mokinių prezidentus. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis 

švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita  2.1.1. Surengta 1mokinių darbų 

paroda (50 darbų), vyko 1 

edukacinė (23 mokiniai) ir  4 

bendruomenės stiprinimo 

komandos formavimo išvykos 

(108 bendruomenės nariai). 

Mokiniai dalyvavo 1 olimpiadoje 

(17 mokinių), 1 respublikinėje 

konferencijoje (10 mokinių) , 1 

edukaciniame užsiėmime (28 

mokiniai). 

Mokslo metų pradžios šventė Mokiniai, 

mokytojai, 

tėveliai 

Edita, Aušra, 

Ramunė, Violeta, 

Artūras J., Artūras 

B., Ina, Silvija B. 

Rugsėjo 1 d. 2.1.1. Parengta šventės programa. 

Visi bendruomenės nariai 

pasveikinti su Naujų mokslo metų 

pradžia. Parengta informacija 

progimnazijos svetainei ir Fb 

puslapiui. 



   
 

   
 

Stendas „Mūsų metai“ 5-8 klasių 

mokiniai 

Aušra, Nijolė Rugsėjo 2d. 2.1.1. Demonstruotos knygų 

iliustracijos, pamokose aptarta jų 

ir tekstų sąsaja . 

8b klasės mokinių išvyka į Malborką -Štuthofą- 

Gdanską 

8b klasės 

mokiniai 

Aušra, Justina Rugsėjo 16, 17 d. 2.1.1. Dalyvavo 23 mokiniai. 

Mokiniai aplankė Štuthofą, 

Marienburgą, Gdanską. Čia vyko 

gyvosios istorijos pamokos. 

Įgyvendinama „DofE“ programa: 

programos pristatymas mokiniams ir tėvams 

8 klasių mokiniai, 

tėvai 

Beata, Rūta, 

Ramunė 

Rugsėjo 5-30 d.  2.1.1. Rugsėjo 20 d. aktų salėje visi  

8 klasių mokiniai susipažino su 

asmeninio augimo programa, kuri 

padeda siekti išsikeltų tikslų.  

8 klasių vadovams išsiųstas 

„DofE“ programos pristatymas. 

Juo klasių vadovai pasidalino per 

tėvų susirinkimus rugsėjo mėn.  

7a klasės bendruomenės išvyka į Šilėnų pažintinį 

taką 

7a klasės 

mokiniai, tėveliai, 

auklėtoja 

Jurgita R. Rugsėjo 18 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 15 vaikų 

su tėveliais. Stiprinome klasės 

bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius. 

Nestandartinių vizitinių kortelių paroda 

„Susipažinkime” 

5-7 klasės Ramunė, Ilona Rugsėjo 19 d. 2.1.1. Mokinių darbų paroda 

„Susipažinkime” surengta 

bibliotekoje. Eksponuojama 50 

darbų. 

Lietuvos gamtos mokslų olimpiada 6-8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R., Justina Rugsėjo 23 d. 2.1.1. Olimpiadoje dalyvavo 17 

mokinių. Užduotis atliko 2 etapais: 

testines ir kompleksines. 

Laimėtojai skelbiami spalio 

mėnesį. 

***Europos kalbų diena 5-8 klasių 

mokiniai 

UKMG Rugsėjo 26 d. 

 

2.1.1. Europos kalbų dienai 

paminėti pamokos buvo  



   
 

   
 

organizuojamos kūrybiškai ir 

žaismingai. Ilgųjų pertraukų metu 

mokiniai dainavo savo pasirinktų 

dainų karaokė, sukurdami 

dar gyvesnę, dar smagesnę 

šventinę nuotaiką. 

8e klasės išvyka į Trakus, edukacija Jovariškėse 

„Paklaidinimas miške naktį“. 

8e klasės 

mokiniai 

Violeta, Justina Rugsėjo 29 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 27 

mokiniai. Stiprinome klasės 

mokinių bendravimo, 

bendradarbiavimo, komandinio 

darbo įgūdžius. Dalyvavome 

orientaciniuose žaidimuose Trakų 

Vokėje, Jovariškėse. 

*** 6a klasės išvyka į Pailgį, komandos formavimo 

užduotys. 

6a klasės 

mokiniai 

 

Daumantė, Ramunė Rugsėjo 23–24 d. 

 

2.1.1.švykoje dalyvavo 20 klasės 

mokinių, atliktos 6 komandinio 

darbo užduotys. 

*** Mokymai „Klik galia: internetinio elgesio 

kultūra”. 

6a klasės 

mokiniai 

 

Ramunė Rugsėjo 27 d. 

 

2.1.1. Mokymuose dalyvavo 28 

mokiniai. Edukacijos metu 

mokiniai ieškojo atsakymų į 

klausimą, ką reiškia kultūringas 

elgesys internete, kaip save 

apsaugoti ir dalyvauti kuriant 

pozityvią bendravimo interneto 

kultūrą?  

*** 5d klasės tėvelių ir vaikų žygis Karmazinų 

pažintiniu taku. 

5d klasės 

mokiniai, tėveliai 

ir klasės vadovė 

Justina Rugsėjo 24 d. 2.1.2 Klasės bendruomenei 

stiprinti susirinko 23 šeimų 

tėveliai ir vaikai bei klasės vadovė. 

Susitikimo tikslas  linksmai 

praleisti laiką, susipažinti vieniems 



   
 

   
 

su kitais, stiprinti tarpusavio 

ryšius.  

*** Dalyvavimas Lietuvos Junior Achievement 

organizuojamoje inovacijų ir verslumo stovykloje. 

7–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Rugsėjo 30 d. 2.1.2 7–8 klasių mokinių 

komandos (10 mokinių) atstovavo 

progimnazijai respublikinėje 

mokinių bendrovių programos 

„AcceleratorX Junior“ inovacijų ir 

verslumo stovykloje, pasirinko 

iššūkį, kūrė prototipus, pristatė 

kitoms 23 komandoms ir 

komisijai.  

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) 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Rugsėjo 13 d. 2.2.2. Planuojamos 2022 m. II 

pusmečio veiklos. Pildomas 

progimnazijos veiklos planas. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Rugsėjo 27 d. 2.2.2. Planuojamos 2022 m. II 

pusmečio veiklos. 

Žvaigždžių alėja. Ekspozicija „Kristoforo 

žvaigždės“ 

 Mokytojų 

bendradarbiavimo 

komanda 

Ilona, Ramunė G., 

Jurgita, Rūta, 

Marija, Ramunė K. 

Rugsėjo 1 d.  2.2.2. II a. fojė įrengta alėjos 

„Kristoforo žvaigždės“ ekspozicija. 

Paskelbtos pirmosios nominacijos: 

metų mokytojas, metų mokinys, 

metų renginys. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Rugsėjo 5–30 d. 2.2.4. Pasveikinti 7 progimnazijos 

darbuotojai. 

2.3. UGDOME KIEKVIENO MOKINIO SAVARANKIŠKUMĄ IR SIEKIAME JŲ ĮSITRAUKIMO Į MOKYMOSI PROCESĄ 

(įtraukusis ugdymas, ugdomasis konsultavimas, mokymosi planavimas, pamokos proceso tobulinimas) 



   
 

   
 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos tėvams 

ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Rugsėjo 5–30 d. 2.3.2. Socialinė pedagogė Laura 

teikė konsultacijas 5 mokiniams (8 

konsultacijos).  

Socialinė pedagogė Daumantė 

teikė konsultacijas 5 mokiniams (6 

konsultacijos). 

Psichologė Skirmantė konsultavo 

5 mokinius (7 konsultacijos). 

Įvyko 3 konsultacijos tėvams. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura, Daumantė Rugsėjo 5–30 d. 2.3.2. Įvyko vienas susitikimas su 

išorinėmis institucijomis.  

VGK komisijos posėdis Mokiniai Simona, VGK 

komisijos nariai 

Rugsėjo 21 d. 2.3.2. Aptartas 1 mokinio 

individualus ugdymo planas, 

patvirtintas PPT pervertinimo 

laukiančių mokinių sąrašas (3 

mokiniai), patvirtintas pakartotinio 

pervertinimo SUP mokinių sąrašas 

(9 mokiniai), parengtas VGK metų 

planas. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


