
   
 

   
 

 
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. 

įsakymu Nr. (1.3 E)V-122 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

2022 M. SPALIO 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) 

Klasių valandėlių ciklas 1–4 klasių mokinimas „Augu 

sveikas“ (įrašai fiksuojami pamokų temose dienyne) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo mokytojos 

Spalio 3–28 d. 1.1.4. Visos pradinių 

klasių mokytojos 

organizavo veiklas, 

skatinančias mokinių 

fizinį aktyvumą. Įrašai 

fiksuojami 1 kartą per 

mėnesį dienyne prie klasės 

valandėlės. 

Fizinio raštingumo projektas ,,Olimpinis mėnuo” 

 

1–3 klasių 

mokiniai 

Kristina, Auksė, 

Diana, Nivita, 

Ramunė 

Spalio 3 – 28 d. 1.1.4. Projekto metu 

dalyviai įgijo žinių apie 

fizinį raštingumą. Jie 

dalyvavo įvairiose 

mėnesio veiklose, žiūrėjo 

įrašus su garsiais 



   
 

   
 

žmonėmis. Projekto 

pabaigoje visi dalyviai 

buvo apdovanoti 

diplomais. 

Taisyklingo kvėpavimo pratimai 6 klasių 

mokiniai 

Rūta Spalio 3–28 d. 1.1.4. Mokiniai atliko 

taisyklingo kvėpavimo 

pratimus pagal 

geometrines figūras, 5 

pirštus. Pratimai skatina 

nusiraminimą, 

atsipalaidavimą, suteikia 

energijos, žvalumo, geros 

nuotaikos.   

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui lavinti: 

a) susiskirstymas į padalinius; 

b) pirmieji gamybiniai bandymai; 

c) pirmieji pranešimai socialiniuose tinkluose; 

d) pirmosios prekybos ir reklaminės žinutės 

5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Spalio 3–28 d. 1.1.5. 

a) Prekyba mokykloje 

vykdyta tris kartus; 

b) pajamos 68eur., išlaidos 

53eur., pelnas 15eur.; 

c) prekybai paruošti 5 

skirtingi gaminiai; 

Įgyvendinama programa „Vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Daumantė Spalio 3–28 d. 1.1.5.  Produktai dalinti 6 

kartus per mėnesį 

(antradieniais ir 

ketvirtadieniais). 

Pamokų ciklas 6 klasių mokinimas „Maistas. Sveika 

mityba“ (įrašai fiksuojami pamokų temose dienyne) 

6 klasių 

mokiniai 

Alina Spalio 3–28 d. 1.1.5. Skirtos 4 pamokos 

aptarti greito maisto žalą. 

Diskusija po trumpo 

filmuko “Freeganism-

protestas prieš masinio 

maisto išmetimą”. 



   
 

   
 

Mėgstamo patiekalo 

receptas ir jo pristatymas. 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Naujienlaiškis,  skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos 

dienai 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Spalio 10 d. 1.2.2. Parengtas ir 

pasidalintas su mokyklos 

bendruomene 

naujienlaiškis. 

Mokinių pažangos sistema: 

spalio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, mėnesio 

tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Spalio 3–28 d. 1.2.2. Moodle sukelti 

mėnesio tikslai. Mėnesio 

pabaigoje vyko refleksija. 

Su kiekvienu klasės 

vadovu aptarta individuali 

mokinių pažanga. 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio 

mokymosi matmenis: 

    

Pamokų ciklas 7 klasių mokiniams „Emocijos ir 

jausmai“(įrašai fiksuojami pamokų temose dienyne) 

7 klasių 

mokiniai 

Beata Spalio 3–28 d. 1.2.2. Beata: skirtos 4 

pamokos: aptartas 

emocijų/jausmų žodyno 

ratas, pasidarytas savas 

emocijų/jausmų sąrašas, 

grupelėse mokiniai sukūrė 

klausimynus, naudodami 

Google Forms apie 

emocijas ir jausmus. 

Klasės valandėlė apie mokyklos pagalbos mokiniui 

specialisčių (soc. pedagogės, psichologės) darbą  

1a klasės 

mokiniai 

Aleksandra, 

Daumantė 

 

 

 

Spalio 3 d.  1.2.2. Mokiniai susipažino 

su mokyklos psichologe 

Aleksandra ir socialine 

pedagoge Daumante. 

Sužinojo, ką specialistės 



   
 

   
 

 

 

 

veikia mokykloje , 

dalyvavo ekskursijoje iki 

psichologo ir socialinio 

pedagogo kabinetų. 

5d klasės 

mokiniai 

Laura, Skirmantė Spalio 4 d. 1.2.2. Mokiniai susipažino 

su socialine pedagoge ir 

psichologe. Specialistės 

papasakojo apie savo 

darbą, pareigas 

mokykloje. Buvo 

padalintos atmintinės su 

mokyklos patyčių dėžutės 

adresu, kartu pažaistas 

susipažinimo žaidimas. 

Projekto ,,Kelrodė žvaigždė” dokumentų paruošimas 

ir išsiuntimas VU 

Mokiniai Laura P.  Spalio 3 d.  1.2.2. Paruošti ir išsiųsti 

keturių mokinių 

dokumentai VU ,,Kelrodė 

žvaigždė” projekto 

atsakingiems asmenims. 

Atviros jaunimo erdvės ,,Laisvas plotas” prisitatymas 

8 klasių mokinimas 

8 klasių 

mokiniai 

Laura P. Spalio 3–28 d.  1.2.2. Įvyko 5 klasių 

valandėlės 8 klasių 

mokiniams. Pamokas vedė 

jaunimo darbuotoja, 

klinikinės psichologijos 

studentė Gintė Stančatienė 

„Nusiraminimo kampelių“ pristatymas 2 klasių 

mokinimas 

 

2 klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai 

Laura P., Skirmantė Spalio 3–28 d.  1.2.2. Parengti 

nusiraminimo kampeliai 

visose antrose klasėse, 

vaikams ir klasių 

vadovams pristatyti jame 



   
 

   
 

esantys daiktai, 

susitarimai. 

*** Sensorinio kambario naudijimosi instrukcijų 

parengimas ir instruktažas mokytojoms  

Mokytojai Aleksandra Spalio 3 – 31 d. 1.2.2. Įvyko 4 instruktažai 

mokytojams ir mokytojo 

padėjėjams apie 

sensoriniame kambaryje 

esančios programos 

atnaujinimus. Parengtos 

popierinės instrukcijos. 

*** Emocinio raštingumo ugdymas per meno 

intervencijas bendradarbiaujant su MO ir Sveikatos 

stiprinimo centru 

6a klasės 

mokiniai 

Ramunė G. Spalio 11 – 27 d. 

 

1.2.2. Įvyko 4 susitikimai 

su MO muziejaus 

edukatore. 2 susitikimai 

vyko mokykloje, kiti 2 

MO muziejuje. Dalyvavo 

30 mokinių. Mokiniai 

tyrinėjo savas emocijas, 

pažino įrankius, 

padedančius mažinti stresą 

per meno intervencijas. 

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 Spalio 3–31 d. 1.3.2. Progimnazijos 

darbuotojai, mokiniai 

aprūpinti higienos 

priemonėmis, paviršių ir 

rankų dezinfekavimo 

priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų plano 

įgyvendinimas. Turtinimo plano įgyvendinimas: 

Darbuotojai Genovaitė Spalio 3–31 d. 1.3.2. Atnaujinta licencija 

į sensorinį kambarį, 

Nupirktos 7 „Mozaik 



   
 

   
 

specialiųjų priemonių įsigijimas, prekių pagal 

turtinimo planą įsigijimas 

Teacher“ licenzijos. 

prekės technologijų ir 

dailės mokytojams. 

Nupirkti kabliukai, 

magnetinės juostelės, 

magnetukai, 2 

konferenciniai stovai. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla: 

 lazerinės pjaustyklės panaudojimas nuotraukų 

graviravimui   

5-8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 3–28 d. 1.3.2. Būrelio metu buvo 

mokomasi graviruoti 

nuotraukas. 

Socialinių pedagogių vykdoma intervencija dėl 

mokinių, vėluojančių į pamokas. 

1–8 klasių 

mokiniai 

Laura, Daumantė Spalio 3–28 d. 1.3.3. Visą mėnesį vyko 

vėluojančių mokinių 

stebėjimas, dalinami 

lapeliai su pasiaiškinimais, 

kodėl mokinys vėlavo. 

Pagal poreikį apie tai 

informuoti mokinių tėvai.  

Pamokų ciklas „Gamtos tausojimas per per 

šiukšlių rūšiavimą“ (įrašai fiksuojami pamokų 

temose dienyne) 

8 klasių 

mokiniai 

Lina B., Ramunė S. Spalio 3–28 d. 1.3.3. Skirtos 32 pamokos. 

6 klasėse 12 pamokų, 7 ir 

8 klasėse po 10 pamokų. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros žinutėse 

naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Spalio 3–31 d. 1.3.3. Paskelbta 12 įrašų. 

 

Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 

Vitalijaus Jagmino klasių valandėlės 7 klasių 

mokiniams „Teisinės atsakomybės“  

7 klasių 

mokiniai 

Laura P.  Spalio 10 – 31 d.  1.3.3. Pravesta valandėlė  

7 d klasės  mokiniams, 

kitų klasių valandėlės 

nukeliamos į lapkričio 

mėnesį. Mokiniai 

supažindinti su teisinėmis 

atsakomybėmis. 



   
 

   
 

*** Bendruomenės pareigūnės Gražinos Gofmanės 

pamokėlės 1 klasių mokiniams „Saugus eismas“ 

1 klasių 

mokiniai 

Daumantė Spalio 26 d.  1.3.3. 1a, 1b ir 1c klasės 

mokiniai su klasės 

mokytojomis vyko į 

Vilniaus aps. VPK Kelių 

policijos valdyboje 

įsikūrusią saugaus eismo 

klasę, išklausė pamokos 

apie saugų eismą. 

Pareigūnė vaikams 

papasakojo, kaip saugiai 

elgtis kelyje, perėjose ir 

sankryžose. 

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 

Spalio 12, 19, 26 d. 2.1.1. Mokinių prezidentės 

ir jos komandos 

prisistatymas seniūnams. 

Planuojamos veiklos 

lapkričio mėnesiui. 

Teikiami siūlymai 

Tolerancijos dienos 

minėjimui. Rengiamasi 

„Talentų šou 2022“  

( numatyta data, 

pasiskirstyta darbais, 

parengti kvietimai, 

registracijos anketos). 

Buriama komanda 

„Dalyvaujamojo biudžeto 



   
 

   
 

mokykloje“ iniciatyvai 

įgyvendinti. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis 

švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Spalio 3–28 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 

9 edukacinėse išvykose 

(327 mokiniai), 2 

konkursuose mieste (204 

mokiniai), 1 konkurse 

mokykloje (35 mokiniai), 

1 integruotame projekte 

(40 mokinių), 7 pilietinėse 

iniciatyvose (834 

mokiniai). Surengtos 9 

mokinių kūrybinių darbų 

parodos (eksponuota 345 

mokinių darbai). 

7 klasių vadovų bendradarbiavimas rengiant SEU 

klasės valandėles 

7 klasių 

mokiniai 

Valda, Jurgita R., 

Kristina N., Eligija, 

Lina Z. 

Spalio 3–28 d. 2.1.1.Dalinamės parengta 

medžiaga pamokoms. 

Edukacinė išvyka į Kuršių Neriją 6b, 6f klasių 

mokiniai 

Rūta, Irena B.  Spalio 7 d.  2.1.1. 6b ir 6f klasių 52 

mokiniai aplankė Lietuvos 

jūrų muziejų, 

delfinariumą, Mirusias ir 

Parnidžio kopas, Saulės 

laikrodį, karmoranų 

buveinę, Nidos medinės 

architektūros pastatus, 

džiaugėsi jūra, stiprino 

bendravimo ir draugystės 

ryšius.  

7a, 7c klasių 

mokiniai 

Jurgita R., Kristina, 

Laura P. 



   
 

   
 

7a ir 7 c klasių 51 

mokinys vyko į edukacinę 

išvyką Nidos link. 

Autobusu buvo pasiektas 

Mingės kaimas, iš jo laivu 

plaukta mariomis link 

Nidos laivų uosto. Pačioje 

Nidoje aplankyta 

Parnidžio kopa, saulės 

laikrodis, jūra. Mokiniai 

puikiai praleido laiką, 

susipažino su miesto 

istorija, jo gražiausiomis 

vietomis.  

Paroda ,,Skėčiai” 

 

3c klasės 

mokiniai 

Ramunė K. Spalio 1d. 2.1.1 Dalyvavo 11 3c 

klasės mokinių. 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 

Valstybės pažinimo centro konkursas 

„Konstituciniu keliu“ 

6b, 7a klasių 

mokiniai 

Rūta Spalio 1–10 d. 2.1.1. I etape mokiniai 

atliko Valstybės pažinimo 

centro užduotis, II etape 

mokiniai atliko praktinį 

darbą ir sukūrė du 

interaktyvius testus, juos 

papuošė mokinių 

piešiniais, kūrybiniais 

darbais.  

Paroda ,,Globokime gyvūnus”, skirta Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai  

1a klasės 

mokiniai 

Vandutė Spalio 4 d.  

 

2.1.1. Parodos 

,,Globokime gyvūnus” 

dalyviai 1a klasės 

mokiniai ir dailės būrelio 

nariai.  Kūrybiniai darbai 



   
 

   
 

eksponuojama II aukšto 

koridoriuje.  

Pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Sportas ir jo šakos” 

1–4 klasių 

mokiniai 

Sonata, Kamilė, 

Silvija, Birutė 

Spalio 10 d. 

 

2.1.1. I a.  fojė eksponuoti 

1–4 klasių mokinių darbai. 

Paroda „Nuo atomo iki elektrinės“  8 klasių 

mokiniai 

Justina Spalio 12d.  

 

2.1.1. 36 geriausi 

kūrybiniai darbai 

eksponuojami II a. prie 5 

kabineto. 

***Edukacinė išvyka „Klaipėda-–Lietuvos jūrų 

uostas” 

6c, 6e klasių 

mokiniai 

Ilona K., Silvija K. Spalio 14 d. 2.1.1.6c ir 6e klasių 

mokiniai susipažino su 

Klaipėdos senamiesčiu, 

aplankė įdomias, įsimintas 

vietas; mokiniai Lietuvos 

jūrų muziejų, stebėjo 

delfinų pasirodymą, 

pasivaikščiojo pajūriu, 

prisiminė legendą apie 

Jūratę ir Kastytį. Išvykoje 

dalyvavo 49 mokiniai. 

*** Susitikimas su režisiere Jūrate Trimakaite 

 

2a klasės 

mokiniai 

Auksė Spalio 14 d. 2.1.1. Režisierė, lėlininkė 

J. Trimakaitė papasakojo 

mokiniams apie lėlių 

spektaklių kūrimo 

ypatumus, supažindino su 

lėlių rūšimis ir davė 

užduotį būsimo spektaklio 

,,Antis, mirtis ir tulpė” 

peržiūroje. Sutartas 

tolimesnis bendravimas su 

režisiere. 



   
 

   
 

Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje:  Valda Spalio 17–21 d. 2.1.1.Vokiečių kalbos 

dienose dalyvavo visi, 

besimokantys vokiečių 

kalbos. 

5 klasės mokiniai piešė 

savo pirmąjį vokišką žodį. 

6 ir 7 klasės mokiniai 

piešė plakatus apie 

specifinę vokišką virtuvę. 

8 klasės mokiniai surinko 

daug įdomių faktų apie 

Vokietiją.  

Darbai eksponuojami 

progimnazijos 

bibliotekoje.  

Pirmieji vokiški žodžiai 5 klasių 

mokiniai 

Deutsche Küche (Vokiška virtuvė) 6–7 klasių 

mokiniai 

Interessante Fakten über Deutschland (Įdomūs faktai 

apie Vokietiją) 

8 klasių 

mokiniai 

***Vilniaus miesto ugdymo istaigų vaikų 

Aplinkosaugos plakatų konkursas ,,Noriu gyventi 

švariame ir saugiame mieste” 

2 c klasės 

mokiniai 

Nivita Spalio 17 d. 2.1.1. 4 mokinių grupė 

kūrė plakatą konkursui 

aplinkosaugos tema ir 

pateikė plakato koncepciją 

konkurso organizatoriams. 

Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto 

konkursas ,,Atrask rašto paslaptį”:  

I etapas 

2–4 klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita Spalio 17 d. 

 

2.1.1. I dailaus rašto 

konkurso etape dalyvavo 

visi 2 – 4 klasių mokiniai. 

Dailiausiai rašančia 

antroke pripažinta Melisa 

(2a klasė), trečioke - Mila 

Sofija (3 d klasė) ir 

ketvirtoke – Gabriele (4 d 

klasė).  



   
 

   
 

Skaitymo paraidžiui angliškai konkursas „Spelling 

Bee“ 3–4 klasių mokiniams 

3–4 klasių 

mokiniai 

Toma, Miglė Spalio 18 d. 2.1.1. Dalyvavo 35 

mokiniai. 1–3 vietų 

laimėtojams buvo įteikti 

diplomai. 

Paroda ,,Rudeniu pražydę medžiai” 4  klasės  

mokiniai 

Sonata Spalio 24 d 

 

2.1.1. Eksponuoti 4 klasių 

mokinių koliažų darbai. 20 

darbų. 

***Netradicinė pamoka MacDonald’s restorane tema 

 “In a restaurant” 

6a klasės II 

pogrupis 

Alina Spalio 24 d.  2.1.1. Mokiniai dalyvavo 

netradicinėje pamokoje ir 

realioje situacijoje mokėsi 

kaip užsisakyti maisto. 

Kelios mokinės atliko 

apklausą klientų- kodėl jie 

lankosi MacDonald’s 

restorane ir koks jų 

mėgstamiausias maistas? 

Pamokos pabaigoje 

mokiniai reflektavo, kaip 

jie jautėsi, kas buvo 

lengva, o kas sunku. 

*** Puantilizmo paroda ,,Paukščiai”  6–7 klasių 

mokiniai 

Asta Spalio 25 d. 2.1.1 prie 25 kabineto 

eksponuoti 20 mokinių 

darbai. 

*** Edukacinė išvyka į Anykščius. 5c, 5e klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 25 d. 2.1.1. Išvykoje dalyvavo 

51 mokinys, lankėsi 

žvakių liejimo edukacijoje 

,,Arklių muziejuje”, 

pasivaikščiojo Lajų taku, 

lankėsi Siaubo parke ir 

šventė Helovyną. 



   
 

   
 

Edukacija ,,Swedbank” finansų laboratorijoje 7a klasės 

mokiniai 

Jurgita R. Spalio 26 d.  2.1.1. Aplankytoje 

edukacijoje mokiniai 

išgirdo daug patarimų 

įvairiais jiems iškilusiais 

finansiniais klausimais, 

taip pat pabandė 

įgyvendinti praktiškai. 

Skaptuotų moliūgų paroda „Šiurpus helovynas” 5 klasių 

mokiniai 

Ilona, Ramunė Spalio 27–30 d. 

 

2.1.1. Darbai buvo 

eksponuojami I a. fojė. 

Parodai pateikti 57 

išskaptuoti moliūgai. 

*** Lytiškumo ugdymo ir vaisingumo pažinimo 

programa ,,Mano vaisingumas svarbus“ 

6b klasė Rūta Spalio 27 d.  2.1.1.Lytiškumo ugdymo 

ir vaisingumo pažinimo 

programoje dalyvavo 26 

mokiniai. Berniukams 

vyko užsiėmimas 

,,Agentai vykdo misija“, 

mergaitėms - ,,Ciklo šou“. 

Tėvams pravesta nuotolinė 

paskaita. 

*** Išvyka į FL TECHNICS „Susipažink su 

profesija“ bei Kauno senamiesčiu. 

5d klasės 

mokiniai 

Justina ir Toma Spalio 27d. 2.1.1.Išvykoje dalyvavo 

29 mokiniai, lankėsi vieno 

iš tėvų darbovietėje, 

susipažino su lėktuvų 

remonto bei priežiūros 

dirbtuvėmis, turėjo 

galimybę apsilankyti 

piloto kabinoje, 

vadovavimo komandoje 

iššūkiais. Vėliau mokiniai 



   
 

   
 

lankėsi Kauno 

senamiestyje, Tado 

Ivanausko zoologijos 

muziejuje, Vytauto 

Didžiojo karo muziejuje. 

Integruotas šokio, technologijų ir dailės projektas 

„Hello, Halloween” 

5 klasių 

mokiniai 

Ina, Ilona, Ramunė, 

Asta, Mykolas 

 

Spalio 28 d. 2.1.1. Projekto pristatymas 

įvyko sklandžiai. 40 

mokinių labai noriai ir 

atsakingai ruošėsi ir 

dalyvavo projekto 

pristatyme. 6,7 klasių 

mokiniai savo iniciatyva 

padėjo organizuoti ir 

pravesti renginį. Dailės 

paroda vyko 1 a. fojė. 

Paroda ,,Medžio pasas” 6 klasių 

mokiniai 

Jurgita R. Spalio 28 d. 

 

2.1.1. Geriausi mokinių 

darbai eksponuojami IV 

aukšto fojė. 

*** Paroda „Helovynas” 6-7 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Spalio 28 d. Paroda eksponuota I a. Ir 

III a. fojė, eksponuota 80 

mokinių darbų. 

Mokinių prezidento rinkimai: 5–8 klasių 

mokiniai 

Edita, Mokinių 

taryba 

 2.1.2. Debatuose dalyvavo 

po 2 kiekvienos klasės 

atstovus,  kandidatės į 

Mokinių prezidentus 

atsakė į susirinkusių 

klausimus. Informacija 

buvo pasidalinta klasėse. 

Balsavime dalyvavo 5–8 

klasių mokiniai. Mokinių 

Kandidatų debatai Spalio 6 d. 

Balsavimas Mokinių prezidento rinkimuose Spalio 11 d. 



   
 

   
 

prezidente išrinkta Sandra 

(8a). 

Įgyvendinama „DofE“ programa:  

mokinių komandų telkimas ir formavimas 

8 klasių 

mokiniai 

Beata, Rūta, Ramunė Spalio 3–28 d. 2.1.2. Mokiniai pristatė 

užpildytas sutartis, 

kuriomis remiantis buvo 

įtraukti į sistemą. 

Užsiregistravo 

Onlinerecordbook.org 

užrašinėje, keliasi ir 

tvirtinasi tikslus. ,,DofE“ 

komandų telkimas ir 

stiprinimas.  

***8d klasės dalyvavimas paskaitoje ir pratybose 

„Civiliniai mokymai“, kurias organizavo jaunųjų 

karių klubas „Geležinis vilkas“ 

8d klasė Paulius, Beata Spalio 7 d. 2.1.2. Dalyvavo 17 

mokinių. Mokiniai 

sužinojo kas yra civilinė 

sauga, kaip saugiai elgtis 

pavojaus metu. Praktinių 

užsiėmimų metu mokėsi 

saugiai elgtis su 

šaunamaisiais ginklais. 

***8d klasė dalyvavo edukacijoje „Atrask 

Lietuvą!“ Valstybės pažinimo centre 

8d klasė Paulius, Artūras J. Spalio 13 d. 2. 1.2. Dalyvavo 

21mokinys. Edukacinio 

užsiėmimo metu, dirbdami 

komandose, mokiniai 

tyrinėjo ekspozicijos turinį 

bei susipažino su 

iškiliausiomis Lietuvos 

asmenybėmis, biudžeto 

sandara, tarptautinio 



   
 

   
 

bendradarbiavimo 

ypatumais.  

Visuotinė teisinių žinių iniciatyva „Konstitucijos 

egzaminas“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Paulius Spalio 25 d.  2.1.2. Dalyvavo 5–8 klasių 

mokiniai, kurie pagilino 

Konstitucijos žinias, 

sprendė problemines 

situacijas. Dalyvavo 610 

mokinių. 

Lietuvos Valstybės Konstitucijos dienos paminėjimas 

Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse 

7–8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Paulius Spalio 25 d.  2.1.2. 7b, 7c, 7e, 8b, 8d, 

8e klasių 10 mokinių 

komanda dalyvavo 

Teismo inscenizacijoje, 

sprendė, ar teiginys „gerai 

besimokantiems mokslas 

yra nemokamas“  

neprieštarauja 

Konstitucijai, diskutavo su 

teisininku, Vilniaus 

universiteto Teisės 

fakulteto dėstytoju dr. 

Johanu Batrimu, dalyvavo 

Konstitucijos žinių 

patikrinime. Mokiniai 

gavo atminimo dovanėles.  

*** Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 

5–8 klasių mokinių virtuali konferencija ,,Mokausi 

ir augu“ 

7b, 7c klasių 

mokiniai 

Rūta Spalio 26 d.  2.1.2. Olivija (7b) skaitė 

pranešimą ,,Kur slypi 

mokinio sėkmės 

paslaptis?“, Agnė (7b) 

pasidalino ,,Ką rinktis: 

knygą ar filmą?“ ir metų 



   
 

   
 

mokinys Linas (7c) skaitė 

pranešimą ,,Kaip siekti 

sėkmės?“ 

*** Pilietinė akcija ,,Gerumas nieko nekainuoja”. 

Išvyka į Antakalnio kapines.  

7 klasių 

mokiniai 

Vaiva Š. Valdemaras Spalio 24 d. 2.1.2.Dalyvavo visų 7 

klasių moksleiviai. 

Grėbdami lapus,j uos 

nešdami į paskirtą vietą 

dirbdami grupėse ugdė 

bendravimo ir 

bendadarbiavimo ryšius, 

taip išreikšdami pagarbą 

išėjusiems anapilin. 

Dalyvavo 148 mokiniai. 

*** Edukacinė išvyka į socialinį restoranėlį ,,Pirmas 

blynas”. Edukacinė pamoka ,,Kam skambina varpai” 

Katedros varpinėje 

2a klasės 

mokiniai 

 

Auksė 

 

Spalio 24 d. 2.1.2 Mokiniai dalyvavo 

edukacinėje pamokoje 

socialiniame restoranėlyje  

,,Pirmas blynas”, kur 

klausė pasakojimo ir 

žiūrėjo filmuotą medžiagą 

apie dauno sindromu 

sergančius žmones. 

Papietavę, keliavome į 

Katedros varpinę, kur 

dalyvavome edukacinėje 

pamokoje. 

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) 

Mokomųjų dalykų patikros:     



   
 

   
 

Lietuvių kalbos žinių patikros 2–4 klasių mokiniams 2–4 klasių 

mokiniai 

Paralelinių klasių 

mokytojos 

Spalio IV savaitė 2.2.1. 2 –4 klasių mokinių 

lietuvių kalbos patikros 

rezultatai aptarti klasių  

paralelėse, išskirtos 

stiprybės ir numatytos 

tobulintinos sritys. 

Patikros rezultatai bus 

aptarti PUMG susirinkime 

lapkričio mėnesį. 

Matematikos žinių patikros 2–4 klasių mokinimas 2–4 klasių 

mokiniai 

Paralelinių klasių 

mokytojos 

Spalio IV savaitė 2.2.1. 2 –4 klasių mokinių 

matematikos patikros 

rezultatai aptarti klasių  

paralelėse, išskirtos 

stiprybės ir numatytos 

tobulintinos sritys. 

Patikros rezultatai bus 

aptarti PUMG susirinkime 

lapkričio mėnesį. 

Pasaulio pažinimo žinių patikros 2–4 klasių 

mokiniams 

2–4 klasių 

mokiniai 

Paralelinių klasių 

mokytojos 

Spalio IV savaitė 2.2.1. 2 –4 klasių mokinių 

pasaulio pažinimo patikros 

rezultatai aptarti klasių  

paralelėse, išskirtos 

stiprybės ir numatytos 

tobulintinos sritys. 

Patikros rezultatai bus 

aptarti PUMG susirinkime 

lapkričio mėnesį. 

Anglų kalbos žinių patikros 3–4 klasių mokiniams 3–4 klasių 

mokiniai 

Toma, Miglė Spalio I savaitė 2.2.1. Užsienio kalbų žinių 

patikros 3–4 klasių 

mokiniams įvykdytos, 



   
 

   
 

rezultatai ir tobulintinos 

sritys aptartos UKMG 

susitikime. 

Užsienio kalbų žinių patikros 5–8 klasių mokinimas 5–8 klasių 

mokiniai 

UKMG mokytojai Rugsėjo IV–spalio I 

savaitės 

2.2.1. Užsienio kalbų žinių 

patikros įvykdytos, 

rezultatų aptarimas ir 

tolimesnio darbo gairės 

aptartos UKMG 

susirinkimo metu. 

Socialinių mokslų žinių patikros 7,8 klasių mokinimas 7,8 klasių 

mokiniai 

Rūta, Ramunė S. 

Lina B., Paulius 

Spalio I savaitė 2.2.1. Fiksuojamos 

mokinių socialinių mokslų 

žinios ir įgūdžiai. Išskirtos 

stiprybės ir numatytos 

tobulintinos sritys: skirti 

daugiau dėmesio schemų, 

šaltinių nagrinėjimui.  

Lietuvių kalbos žinių patikros 6,7 klasių mokinimas 6,7 klasių 

mokiniai 

Silvija, Aušra Spalio II savaitė 2.2.1. Lietuvių kalbos 

žinių patikros įvykdytos, 

rezultatai ir tolimesnio 

darbo gairės bus aptartos 

LKLMG susirinkimo 

metu. 

Matematikos žinių patikros 5,8 klasių mokiniams 5,8 klasių 

mokiniai 

Violeta, Irena Spalio II savaitė 2.2.1. Matematikos žinių 

patikros įvykdytos, 

rezultatai ir tolimesnio 

darbo gairės bus aptartos 

TGMMG susirinkimo 

metu. 



   
 

   
 

Gamtos mokslų patikros 6–8 klasių mokiniams 6–8 klasių 

mokiniai 

Giedrius , Jurgita R. 

Justina 

Spalio III savaitė 2.2.1. 6 klasių GM patikra 

įvykdyta, rezultatai aptarti 

kartu su mokiniais. 

8 klasių gamtos mokslų 

patikrą rašė 132 mokiniai 

iš 139. Rezultatų 

aptarimas ir tolimesnio 

darbo gairės bus aptartos 

TGMMG susirinkimo 

metu. 

Lietuvių kalbos žinių patikros 5, 8 klasių mokiniams 5,8 klasių 

mokiniai 

Žilvija, Vaiva Spalio IV savaitė 2.2.1. Lietuvių kalbos 

žinių patikros įvykdytos, 

rezultatai ir tolimesnio 

darbo gairės bus aptartos 

LKLMG susirinkimo 

metu. 

Matematikos žinių patikros 6,7 klasių mokiniams 6,7 klasių 

mokiniai 

Inga, Violeta Spalio IV savaitė 2.2.1. Matematikos žinių 

patikros įvykdytos, 

rezultatai ir tolimesnio 

darbo gairės bus aptartos 

TGMMG susirinkimo 

metu. 

Mokytojų susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Spalio 11 d. 2.2.2. Mokytojai 

supažindinti su nuotolinio 

mokymo įranga (IT 

specialistas Andrej T.), 

pristatytos atnaujintos 

bendrosios ugdymo 

programos (pavaduotoja 

Lina B.), S.M.A.R.T. 



   
 

   
 

tikslų kėlimas (mokytoja 

Beata L.) 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Spalio 18 d. 2.2.2.Aptarti mokomų 

dalykų patikrų rezultatai, 

projektinių darbų temos, 

trijulių veikla, tvarka 

kabinetuose, planuojamos 

lapkričio mėnesio veiklos. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Spalio 25 d. 2.2.2. Aptartos 

įgyvendintos, planuojamos 

naujos iniciatyvos. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Spalio 1–31 d. 2.2.4. 5 darbuotojai 

pasveikinti asmeninės 

šventės proga. 

Mokytojų dienos šventė „Rudens šypsena“ Visi mokytojai Lina B. ir mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda, Edita ir 

Mokinių taryba, 

Sandra, Artūras B. 

Spalio 5 d. 2.2.4. I aukšto siena 

papuošta 500 murakami 

gėlių ir užrašu 

,,Mokytojai, būkit 

laimingi“. Mokinių 

sveikinimai mokytojams, 

šventinis rytmetis. 

Mokytojų edukacinė 

išvyka. Šventės metu 

talkino Vilniaus šv. 

Kristoforo gimnazijos IV 

klasių mokiniai. 

Iniciatyva „Paragauk moliūgų sriubos“ Visi mokytojai Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Spalio 28 d.  2.2.4. Dalyvavo 25 

mokytojai ir mokyklos 

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 

Spalio 1–31 d. 2.3.2. Socialinė pedagogė 

Laura konsultavo 5 

mokinius (9 

konsultacijos). 

Socialinė pedagogė  

Daumantė  konsultavo 9 

mokinius (16 

konsultacijų). 

Specialioji pedagogė 

konsultavo 21 mokinį (44 

konsultacijos). 

Įvyko 4 konsultacijos 

tėvams, dėl specialiojo 

ugdymosi ir (ar) švietimo 

pagalbos teikimo. 

Psichologė Skirmantė 

konsultavo 7 mokinius 

 ( 13 konsultacijos).  

Įvyko 1 konsultacija 

mokinio tėvams. 

Psichologė Aleksandra 

konsultavo 9 mokinius (22 

konsultacijos) . 

***Individualios skaitymo popietės su 2c klasės 

mokiniu, turinčiu skaitymo sutrikimų 

2c klasės 

mokinys 

Martynas P. 

Aldona Spalio 3, 10, 12, 17, 19,24, 

26 d. 

2.3.2.Pravestos 

papildomos skaitymo 

valandėlės padeda 

Martynui ugdyti skaitymo 

ir pasakojimo įgūdžius. 



   
 

   
 

1 klasių mikroklimato tyrimas 1 klasių 

mokiniai 

Aleksandra, 

Daumantė 

Spalio 3–28 d. 2.3.2. Atliktas visų 1 

klasių mikroklimato 

tyrimas. Rezultatai bus 

pristatyti tėvams, klasių 

vadovams. 

5 klasių mikroklimato tyrimas 5 klasių 

mokiniai 

Skirmantė Spalio 3–28 d. 2.3.2. Atliktas visų 5 

klasių mikroklimato 

tyrimas. Rezultatai bus 

pristatyti tėvams, klasių 

vadovams. 

Disleksijos pažinimo savaitė Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Dovilė Spalio 3–9 d. 2.3.2. Paruoštas 

informacinis stendas 

,,Disleksija”. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura, Daumantė Spalio 1–31 d. 2.3.2. Įvyko 2 susitikimai 

su išorinėmis 

institucijomis. 

VGK komisijos posėdis Mokiniai Simona, VGK 

komisijos nariai 

Spalio 19 d. 2.3.2. Įvyko 3 posėdžiai, 

aptarti 3 mokinių atvejai, 

aptarta 4 specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių 

atvejai. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


