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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO  PROGIMNAZIJOS 

2022 M. LAPKRIČIO 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) 

Kiekvienos pamokos pradžios įsitraukimą 

skatinančios 5 minutės: 

    

parengiamas įsitraukimą skatinančių metodų 

bankas, pasidalijama su kolegomis 

2–8 klasių 

mokiniai 

UKMG mokytojai Lapkričio 7–30 d. 1.1.3. UKMG susirinkime pasidalinta įdomesniais, 

išbandytais, įsitraukimą skatinančiais mokymo(si) 

metodais. Pasidalijimas gerąja patirtimi 

užfiksuotas UKMG susirinkimo protokole. 

Klasių valandėlių ciklas 1–4 klasių mokinimas 

„Augu sveikas“ (įrašai fiksuojami pamokų 

temose dienyne) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Lina B., pradinio 

ugdymo mokytojos 

Lapkričio 7–30 d. 1.1.4. Visos pradinio ugdymo mokytojos 1 kartą 

per mėnesį organizavo fizinį aktyvumą 

skatinančias veiklas. Įrašai fiksuojami dienyne prie 

klasių valandėlių. 

Taisyklingi kvėpavimo pratimai 6, 7 klasių 

mokiniai 

Rūta Lapkričio 7–30 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) informacinis pranešimas į progimnazijos 

svetainę; 

b) naujų produktų gamyba; 

c) naujų produktų reklama ir prekyba. 

5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Lapkričio 1–30 d. 1.1.5. Progimnazijos svetainėje paskelbtas 

straipsnis apie „Socialinio restoranėlio“ veiklą. 

Prekybai paruošti 5 nauji produktai (florentinai, 

kokosiniai sausainiai, MnM sausainiai, bandelės su 

dešrele). Lapkričio mėnesio pajamos 43 Eur. 



Įgyvendinama programa „Vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Daumantė Lapkričio 1–30 d. 1.1.5. Kas savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais 

dalinami produktai visiems 1–4 klasių mokiniams. 

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

(mokymasis apie psichologinę sveikatą, socialinis emocinis ugdymas) 

Mokytojų kambaryje papidoma žurnalų 

savišvietai lentyna 

Mokytojai Aldona Lapkričio 1–30 d. 1.2.1. Savišvietos lentyna papildyta žurnalais 

„Psichologija tau“, „National Geographic 

Lietuva“, „Literatūra ir menas“, laikraščiu 

„Žaliasis pasaulis“. 

Naujienlaiškis ,,Tolerancija“ Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Lapkričio 15 d. 1.2.2. Naujienlaiškis išsiųstas mokytojams, 

tėvams, vaikams, paskelbtas progimnazijos 

svetainėje. 

Klasių valandėlės 4 klasių mokiniams patyčių ir 

tolerancijos temomis 

4 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Lapkričio 7–30 d. 1.2.2. 2 klasės valandėlės 4b klasėje. Mokiniai 

mokėsi išklausyti vienas kitą, gerbti klasės draugų 

pasisakymus, išsakytus jausmus. 

Klasių valandėlės 5 klasių mokiniams 

,,Mokymosi stiliai“ 

5 klasių 

mokiniams 

Laura P. Skirmantė Lapkričio 21–30 d. 1.2.2. 5c, 5d, 5e klasių mokinimas pravestos klasių 

valandėlės. Mokiniai supažindinti su pagrindiniais 

mokymosi stiliais. Užsiėmimų metu mokiniai 

atliko testus, padedančius nusistatyti savo 

mokymosi stilių. Aptarta kaip savo mokymosi 

stilių būtų galima pritaikyti mokymosi procese. 

Mokinių pažangos sistema: 

lapkričio mėn. tikslai Moodle; 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Lapkričio 1–30 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: 

    

Informacinis stendas ,,Tolerancija“ Skirmantė Mokyklos 

bendruomenė 

Lapkričio 7–30 d. 

 

1.2.2. Parengtas informacinis stendas prie 

socialinių pedagogių kabineto. 

*** Klasės valandėlė „Susipažinkime su 

autizmo spektro sutrikimu iš arčiau“ 

7e klasės 

mokiniai 

Laura P., Skirmantė Lapkričio 15 d. 1.2.2. Mokiniai supažindinti su autizmo spektro 

sutrikimu. 

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 Lapkričio 1–30 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: specialiųjų priemonių įsigijimas, 

prekių pagal turtinimo planą įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Lapkričio 1–30 d. 1.3.2. Nupirktas sporto inventorius fizinio 

lavinimo  pamokoms: 6 raketės, stalo teniso 

kamuoliukai, 10 šokdynių, 15 tinklinio kamuolių, 

4 šaškių lentos su šaškėmis. 

Nupirktos priemonės technologijų pamokoms ir 

kalėdinėms dirbtuvėms. 

Ketvirto aukšto koridoriaus dešinėje pusėje įrengta 

mokiniams poilsio ir darbo erdvė (sumontuoti 

suoliukai, stalai, boksai su minkštasuoliais, 16 

ergonominių kėdžių). 

Progimnazijos vidiniame kieme sumontuotas 8 

metrų skersmens kupolas. 

Efektyvesnė STEAM laboratorijos veikla:  

 fizikos laboratorinis darbas „Šviesos atspindžių 

kūrimas“ 

7 klasių mokiniai Giedrius Lapkričio 7–30 d. 1.3.2. Visi 7 klasių mokiniai (114) atliko 

laboratorinį praktinį darbą su veidrodžiais: tyrė ir 

nagrinėjo kaip susidaro 1 ir keli atvaizdai. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla: 

laboratorijos įgalinimas kalėdinių dekoracijų 

kūryboje 

5–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Lapkričio 7–30 d. 1.3.2. Mokiniai braižė brėžinius, pagal juos pjovė 

dekoracijas. 

Socialinių pedagogų intervencija dėl mokinių 

vėluojančių į pamokas, nedėvinčių uniformos 

1–8 klasių 

mokiniai 

Laura P., Daumantė Lapkričio 7–30 d. 1.3.3. Užfiksuota 12 vėlavimo atvejų. 

Vėluojantiems mokiniams įteikti informaciniai 

pranešimai. 

Pamokų ciklas „Gamtos tausojimas per per 

šiukšlių rūšiavimą“ (įrašai fiksuojami pamokų 

temose dienyne) 

8 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S. Lapkričio 7–30 d. 1.3.3. 6 klasėse pravesta 12, 7 klasėse 10, 8 klasėse 

10 pamokų. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Lapkričio 1–30 d. 1.3.3. Paskelbti 9 įrašai. 

 

Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 

Vitalijaus Jagmino klasių valandėlės 7 klasių 

mokinimas „Teisinės atsakomybės“   

7a, 7b, 7c, 7e 

klasės 

mokiniams 

Laura P.  Lapkričio 7–30 d. 1.3.3. Pravestos 4 klasių valandėlės. Valandėles 

vedė Vilniaus m. pirmojo policijos komisariato 

atstovas V. Jagminas. 

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 

Lapkričio  

9, 16, 23, 30 d. 

2.1.1. Pristatyta „Dalyvaujamojo biudžeto 

mokykloje“ iniciatyva. Seniūnai įsitraukė į 

iniciatyvos darbo grupę, dalyvavo susitikimuose su 

koordinatoriais iš EDU Vilnius. Pasirengimas  

Talentų šou (pasidalinta veiklomis, rašomas 

scenarijus). Diskusija apie Kalėdinio pašto akciją. 

Nutarta kiekvienai klasei pasigaminti pašto dėžutę, 

į kurią bus sudėti laiškai. 

7 klasių vadovų bendradarbiavimas rengiant SEU 

klasės valandėles 

7 klasių mokiniai Valda, Jurgita R., 

Eligija, Lina Z. 

Lapkričio 1–30 d. 2.1.1. Rengiama medžiaga SEU klasės 

valandėlėms. Dalijamasi su klasių vadovais. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant galimybę 

rinktis mėgstamą sritį: renginiai, neformalusis 

švietimas, olimpiados, konkursai, projektinė 

veikla: 

Mokiniai Edita Lapkričio 7–30 d. 2.1.1. 22 mokiniai dalyvavo tarptautiniame 

konkurse, 20 respublikiniuose konkursuose, 30 

mokinių nacionalinėje olimpiadoje. Laimėtos 3 

prizinės vietos. Surengtos 4 mokinių kūrybinių 

darbų parodos (eksponuoti 395 darbai).  Mokiniai 

dalyvavo 7 edukaciniuose užsiėmimuose (184 

mokiniai), 3 pilietinėse iniciatyvose (111), 931 

Tolerancijos dienos renginiuose. 

Konkursas „Olympis 2022“, rudens sesija 2–8 klasių 

mokiniai 

Aušra, Vandutė, 

Silvija B., Stasė, 

Marija, Nivita, Auksė 

Lapkričio 7–30 d. 2.1.1. Konkurse dalyvavo 1a klasės 13 mokinių, 2a 

klasės 9 mokiniai. 

Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto 

konkursas ,,Atrask rašto paslaptį“ II etapas 

2–4 klasių 

mokiniai 

Auksė, Lina B. Lapkričio 7 d. 2.1.1. Konkursui pateikti 238 mokinių darbai. 

Išrinkti 25 nugalėtojai. Melisa (2a) pateko tarp 5 

dailiausiai rašančių Vilniaus miesto antrų klasių 

mokinių. 

*** Edukacinė išvyka į SWED banko finansų 

laboratoriją 

6c klasės 

mokiniai 

Ilona Lapkričio 9 d. 2.1.1. Mokiniai išklausė edukacinės paskaitos. 

Diskutavo kaip atskirti sąvokas „taupymas“ ir 

„kaupimas“ ar gali užsidirbti šeštokas;  tyrinėjo 

interaktyvius laboratorijos stendus. Dalyvavo 30 

mokinių. 

Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas 

,,Kas man yra lietuvių kalba?“ 

2c klasės 

mokiniai 

Nivita Lapkričio 13 d. 2.1.1. Dalyvavo Vėjas (2c). Rezultatai bus 

skelbiami Lietuvių kalbos instituto svetainėje 

gruodžio mėnesį. 

Šiaurės šalių literatūros savaitė 1–8 klasių 

mokiniai 

Aldona, Asta, 

Mykolas 

Lapkričio 14 d. 2.1.1. 40 mokinių darbų eksponuota bibliotekoje ir 

II a. fojė. 



Ekskursija „700 metų sav(it)ų istorijų: Vilniaus 

miesto gimtadieniui paminėti“: 

6b, 6c, 6a klasių 

mokiniai  

Rūta, Ilona,  

Ramunė G. 

Lapkričio 14 d. 2.1.1. Interaktyviai, įtraukiai mokiniai susipažino 

su Vilniaus istorija ir šiuolaikiniu jos veidu, 

fiksavo pagrindinius istorinius elementus. 

Mokiniai naudojosi kompasu, matavo, tyrinėjo, 

ieškojo, ragavo, spėjo, žaidė. Patyrė Vilnių 

įvairiais pojūčiais: klausa, uosle, lytėjimu, skoniu 

ir rega. Dalyvavo 30 mokinių. 

6b Lapkričio 14 d. 

***6c Lapkričio 21 d. 

***6a Lapkričio 25 d. 

1–4 klasių mokinių dailės darbų paroda „Skėčių 

pasaka“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Marija, Stasė, 

Ramunė K., Elena 

Lapkričio 14 d. 2.1.1. Dalyvavo 321 1–4 klasės mokinys. 

Dirbdami grupėmis, pasirinkę įvairias technikas 

sukūrė erdvinius kūrinius. 

Edukacija ,,Archeologiniai požemių 

tytinėjimai“ 

7a klasės 

mokiniai 

Jurgita R., Rūta Lapkričio 17 d. 2.1.1. Aplankyta turininga ekskursija Arkikatedros 

požemiuose, specialiais įrankiais kasinėti paruošti 

„kultūriniai sluoksniai“, atliktos užduotys.  

Praktiškai išbandyta archeologo profesija. 

Dalyvavo 30 mokinių. 

*** Integruota netradicinė dorinio ugdymo 

pamoka „Atrask Vilnių“ 

8a klasės 

mokiniai 

Vaiva Š., Valdemar Lapkričio 17 d. 2.1.1. Susiskirstę grupelėmis moksleiviai turėjo 

atlikti pateiktas užduotis, taip suprasdami istorinių 

epochų kaitą, atrasdami įdomybių apie senamiestį. 

Aktyvios ir įdomios užduotys praturtino 

moksleivių žinias. Dalyvavo 24 mokiniai. 

*** Edukacinė išvyka į Pinigų muziejų 3c klasės 

mokiniai 

Ramunė K. Lapkričio 18 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su pinigų atsiradimo 

istorija, atliko praktines užduotis. Dalyvavo 17 

mokinių. 

Nacionalinis viktorinų žaidimas „Globalios 

problemos: žemė, oras ir vanduo“ 

6–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita R. Lapkričio 17, 22, 24 

d. 

2.1.1. Viktorinose dalyvavo 10 mokinių komanda. 

Pirmoje viktorinoje mokiniai surinko 19 taškų iš 

24, antroje viktorinoje surinko 22 iš 24 ir trečioje 

surinko 17 taškų. 

Skaitovų konkursas ,,Ant žodžio sparnų“ (I 

etapas) 

1–4 klasių 

mokiniai 

Vandutė Lapkričio 21 d. 2.1.1. 1–2 klasių grupėje laimėjo Saulė (1a), 3–4 

klasių grupėje laimėjo Vaiva (4c). 

Tarpklasinės 5–6 klasių mokinių kvadrato 

varžybos 

5–6 klasių 

mokiniai 

Artūras J. Lapkričio 16, 23, 30 

d. 

2.1.1. Dalyvavo 10 komandų. Finale susitiko  5 ir 

6 klasių komandos. Laimėtojai  I vieta 6e, II vieta 

6d, III vieta 5a. 

Dailės paroda „Mano miestas“ 5–8 klasių 

mokiniai 

Asta Lapkričio 25 d. 2.1.1. Parodoje eksponuoti 24 mokinių darbai. 



Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada  7–8 klasių 

mokiniai 

Ramunė S., Lina B. Lapkričio 25 d. 2.1.1. Dalyvavo 30 mokinių. Dauguma surinko 

daugiau nei 23 balus iš 30 galimų. 

*** Diskoteka „Fancy“ 5–8 klasių 

mokiniai 

Artūras J.,  

Ramunė S. 

Lapkričio 25 d. 2.1.1. Dalyvavo apie 150 mokinių. 

*** Virtuali kumštinių pirštinių paroda „Šilta 

žiema“ 

7 klasių mokiniai Ramunė G. Lapkričio 28 d. 2.1.1. 10 darbų nuotraukos paskelbtos 

progimnazijos svetainėje. 

*** Respublikinis konkursas „Antrasis daiktų 

gyvenimas“ 

8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Lapkričio 30 d. 2.1.1. Konkursui pateikti 10 mokinių darbai. 

Įgyvendinama „DofE“ programa  

 

8 klasių mokiniai Beata, Rūta, Ramunė Lapkričio 1–30 d. 2.1.2. Patys dalyviai pakvietė sveikatos priežiūros 

specialistę Liną, kuri lapkričio 9 d. pravedė 

„Pirmos pagalbos mokymus“. Mokiniai, 

naudodami manekeną,  praktiškai išbandė ir atliko 

dirbtinį kvėpavimą, suteikė pagalbą užspringimo 

atveju. „DofE“ dalyviai įgyvendina išsikeltus 

tikslus, juos fiksuoja e-ORB užrašinėje. 

Iniciatyva „Dalyvaujamasis biudžetas 

mokykloje“: 

a ) mokymai konsultantams; 

b) iniciatyvos pristatymas mokiniams; 

c ) idėjų pasiūlymai. 

5–8 klasių 

mokiniai 

Edita, Justina, Rūta Lapkričio 7–30 d. 2.1.2. Lapkričio 8 d. konsultantai (mokytojai) 

dalyvavo mokymuose. Lapkričio 15 d., 17 d. 

konsultantai, EDU Vilnius ir TILS atstovai  

pristatė iniciatyvą: kas yra dalyvaujamasis 

biudžetas, nuo ko pradėti veiklą, pateikė gaires ir 

formas idėjoms aprašyti, atsakė į mokinių 

klausimus. Mokiniai surašė pirmines idėjas. 

Lapkričio 24 d. mokinių komandos dalyvavo 

kūrybinėse dirbtuvėse ir tikslino idėjas. Lapkričio 

29 d. aštuntokė Edvilė (8d) ir penktokė Atėnė (5d) 

pristatė dvi idėjas 5–8 klasių mokiniams vaizdo 

konferencijos metu. Vyko 5–8 klasių mokinių 

balsavimas internetu. Daugiausiai balsavo už 

ergonominės ir nusiraminimo priemones 

kabinetuose. 

Į 5–8 klasių mokinių pamokas integruojamos 

temos apie skirtingas švenčių tradicijas įvairiose 

šalyse (įrašai fiksuojami pamokų temose dienyne) 

5–8 klasių 

mokiniai 

UKMG mokytojai Lapkričio 7–30 d. 2.1.2. Temos apie skirtingas šventes apima 

lapkričio–gruodžio mėn. Lapkričio mėnesį minima 

Visų Šventųjų diena Lietuvoje, Helovino 

šventimas JAV. Lyginamos šios šventės. Gruodį 

bus skiriamas dėmesys šv. Kalėdų šventimui. 



Lietuvių liaudies kalendorinių švenčių ir papročių 

aptarimas lietuvių kalbos pamokose (įrašai 

fiksuojami pamokų temose dienyne) 

5–8 klasių 

mokiniai 

Lietuvių kalbos MG 

mokytojai 

Lapkričio 7–30 d. 2.1.2. Pravesta 10 pamokų. 

Renginiai, skirti Tolerancijos dienai  1–8 klasių 

mokiniai 

Vaiva Š., Valdemar, 

Laura P., Daumantė, 

Aleksandra, 

Skirmantė 

Lapkričio 7–16 d. 2.1.2. Tolerancijos dienos proga buvo surengta 

paroda I aukšto fojė „Tolerancijos namas“. Namus 

kūrė visi (931) mokyklos mokiniai su klasių 

vadovais, dailės, technologijų, dorinio ugdymo 

pedagogais. Po tolerancijos dienos, dorinio 

ugdymo pamokose vyko refleksijos. 

SEU metodo „Aktualių klausimų stiklainis“ 

pristatymas klasės vadovams 

1–8 klasių 

mokiniai 

 

Aleksandra, 

Daumantė 

Lapkričio 9 d. 2.1.2. 1–8 klasių vadovams pristatytas metodas ir 

pateikta medžiaga, kurią naudodami klasių vadovai 

metodą galės pristatyti savo klasėms. Stiklainiai 

klasių vadovams palikti mokytojų kambaryje. 

Rekomenduota metodą taikyti lapkričio–gruodžio 

mėnesiais. 

*** Edukacinis užsiėmimas „Protmūšis“ 

Valstybės pažinimo centre 

8c klasės 

mokiniai 

Artūras J., Paulius Lapkričio 11 d. 2.1.2. Dalyvavo 18 mokinių. Edukacinio 

užsiėmimo metu, dirbdami komandose, mokiniai 

tyrinėjo ekspozicijos turinį bei susipažino su 

iškiliausiomis Lietuvos kultūros, meno ir sporto 

asmenybėmis, vėliau visas žinias panaudojo 

atsakinėdami į protmūšio klausimus. 

***4–6 klasių mokinių kartu su Delta Koleji Izmir 

tarptautinis projektas „Hello my foreign friend!“  

6a, 6c klasių 

mokiniai 

Alina Lapkričio 14–18 d. 2.1.2. Pirmi laiškus gavo 6 klasės mokiniai. 

Susipažinome su Izmir miestu, Delta Koleji 

mokykla; mokiniai perskaitę laiškus, parašė savo 

atsakymus. Laukiame antro etapo susimatymo 

Zoom platformoje. 

*** Edukacinis užsiėmimas „Atrask Lietuvą!“ 

Valstybės pažinimo centre 

8a klasės 

mokiniai 

Ramunė S., Paulius Lapkričio 23 d. 2.1.2. Dalyvavo 23 mokiniai. Edukacinio 

užsiėmimo metu, dirbdami komandose, mokiniai 

tyrinėjo ekspozicijos turinį bei susipažino su 

iškiliausiomis Lietuvos asmenybėmis, biudžeto 

sandara, tarptautinio bendradarbiavimo ypatumais. 

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) 

Klasių stiprybių, tobulintinų sričių, numatyto 

klasės tikslo aptarimas: 

Mokytojai Vadovų komanda Lapkričio 3–4 d. 2.2.1. Dalyvavo visi klasių vadovai, 

administracijos atstovai, dėstantys mokytojai. 



Klasių vadovai pristatė savo klasių stiprybes, 

tobulintinas sritis, klasės išsikeltą tikslą, jo 

pamatavimą ir apdovanojimą jį pasiekus. 

*** Ilgalaikė programa „Kompetencijomis 

grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimas švietimo 

įstaigose“. Pranešimas „Integracija: atrastos 

galimybės istorijos pamokose“ respublikinėje 

konferencijoje „Tarpdalykinė integracija: gerosios 

patirtys“ 

Konferencijos 

dalyviai 

Rūta Lapkričio 24 d. 2.2.1. Parengtas pranešimas, viešinamas mokyklos 

vardas,  

pasidalinta integruotų pamokų sėkmėmis. 

Refleksijos valanda Mokytojai Vadovų komanda Lapkričio 8 d. 2.2.2. Kiekvienas mokytojas pildė refleksijos 

dienoraštį, rengėsi pusmečio pokalbiui su 

kuruojančiu administracijos atstovu. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Lapkričio 15 d. 2.2.2. Aptartos įgyvendintos veiklos, planuojamos 

naujos. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Lapkričio 22 d. 2.2.2. Aptarti mokomųjų dalykų patikrų rezultatai, 

raštingumo gerinimo, dienyno tvarka, trijulių 

pamokų tvarkaraščiai. 

Mokytojų susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Lapkričio 29 d. 2.2.2. Direktorė Jurgita, pavaduotoja Simona, 

mokytojos Beata, Žilvija pasidalino įspūdžiais iš 

viešnagės Nyderlandų mokyklose. Klasių vadovai 

pasidalino gerąja patirtimi rengiant duomenų 

centrus klasėse.  

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas asmeninės 

šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Lapkričio 1–30 d. 2.2.4. 2 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) 

Mokinių mikroklimato tyrimo pristatymas : Klasių vadovai, 

tėvai 

Aleksandra, 

Skirmantė 

 2.3.1. Pristatyti 1 ir 5 klasių mokinių gauti 

apibendrinti mikroklimato tyrimo rezultatai, 

pateiktos rekomendacijos klasių vadovams ir 

mokinių tėvams. 

1 klasių vadovams, tėvams Lapkričio 15 d. 

5 klasių vadovams, tėvams Lapkričio 16 d. 

Karjeros specialisčių rengiama apklausa 8 klasių 

mokiniams apie stojimus į mokyklas 

8 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Lapkričio 7–11 d.  2.3.2. 8 klasių mokiniams skirta apklausa apie 

karjeros ugdymą ir stojimą į mokyklas parengta 

TAMO dienyne. 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Lapkričio 1–30 d. 2.3.2. Psichologė Skirmantė konsultavo 9 

mokinius (20 konsultacijos). 



Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 10 

mokinių (19 konsultacijų). 

Individualios skaitymo popietės su 2c klasės 

mokiniu, turinčiu skaitymo sutrikimų 

2c klasės 

mokinys 

Martynas P.  

Aldona Lapkričio  

7, 9, 14, 16, 21, 23, 

28, 30 d. 

2.3.2. Pravesti 8 užsiėmimai. Skaitoma knyga 

„Nevala Bertis“. 

Socialinių įgūdžių grupė  3–4 klasių mokiniams 3–4 klasių 

mokiniai 

Daumantė Lapkričio 7–30 d. 

 

2.3.2. Įvyko 2 socialinių įgūdžių grupės 

susitikimai. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Lapkričio 1–30 d. 2.3.2. Įvyko 4 susitikimai su išorinėmis 

institucijomis. 

VGK komisijos posėdis Mokiniai Simona, VGK 

komisijos nariai 

Lapkričio 23 d. 2.3.2. Aptarti 2 individualūs atvėjai. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


