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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO  PROGIMNAZIJOS 

2022 M. GRUODŽIO MĖN. 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 

Gruodžio 1–23 d. 1.1.4. Visos pradinių klasių mokytojos organizavo 

fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. Įrašai 

fiksuojami 1 kartą per mėnesį dienyne prie klasės 

valandėlių. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui 

lavinti: 

a) informacinis pranešimas į progimnazijos 

svetainę; 

b) naujų Kalėdinių produktų gamyba; 

c) naujų produktų reklama ir prekyba. 

5–8 klasių mokiniai Jurgita, Ramunė G. Gruodžio 1–23 d. 1.1.5. a) restorano Kalėdinė prekyba sugeneravo 

32,4 Eur grynojo pelno. Gruodžio mėnesio 

apyvarta siekė 57,5 Eur. 

b) bendru sutarimu buvo išmokėtos Kalėdinės 

premijos dalyviams; 

c) sukurtas reklaminis stendas su Kalėdiniais 

pasiūlymais. 

Įgyvendinama programa „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ 

1–4 klasių mokiniai Daumantė Gruodžio 1–23 d. 1.1.5. Vaisių, daržovių ir pieno produktai dalinti  

1–4 klasių mokiniams visą mėnesį, 2–3 kartus per 

savaitę. 

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 Gruodžio 1–23 d. 1.2.1. Lentyna savišvietai papildyta žurnalais 

,,Kultūros barai“ ir ,,Literatūra ir menas“. 



Naujienlaiškis ,,Kai užaugsiu, būsiu...? 

Ieškoti atsakymų padės karjeros 

specialistas“ 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Gruodžio 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. Pravestos 2 klasės valandėlės 4b klasėje. 

Mokiniai mokėsi išklausyti vienas kitą, gerbti 

klasės draugų pasisakymus, išsakytus jausmus. 

Ugdyti klasės bendradarbiavimo įgūdžiai, atliekant 

komandines užduotis ir  vykdant refleksijas 

užduočių aptarimui. 

Klasių valandėlės 5 klasių mokiniams 

,,Mokymosi stiliai“ 

5 klasių mokiniams Laura P. Skirmantė Lapkričio 21–30 d. 1.2.2. Pravestos šešios klasių valandėlės. Jų metu 

mokiniams buvo pristatyti 3 informacijos 

priėmimo būdai, apie kiekvieną pakalbėta daugiau. 

Mokiniai atliko testus, kurių dėka išsiaiškino savo 

mokymosi stilių, jiems pateiktos rekomendacijos, 

kurių dėka mokymosi procesas vyks sklandžiau., 

Mokinių pažangos sistema:  

 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Lapkričio 1–30 d. 1.2.2. Mėnesio pabaigoje vyko refleksija. Su 

kiekvienu klasės vadovu aptarta individuali 

mokinių pažanga. 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio 

mokymosi matmenis: 

    

Informacinis stendas ,,Saugi žiema” Laura P. Mokyklos 

bendruomenė 

Gruodžio 1 d. 

 

1.2.2. Paruoštas stendas prie socialinių pedagogių 

kabineto. 

Mokymai „Komandos formavimas: 

kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių 

lavinimas“ 

6b, 6f klasių 

mokiniai 

Rūta, Irena Gruodžio 1 d. 

 

1.2.2. Dalyvavo 60 mokinių. Per psichologinius 

žaidimus ir kūrybinę veiklą pažino save, ugdė 

gebėjimą dirbti su kitais žmonėmis, lavino 

emocinius įgūdžius.   

Klasių valandėlės 3 klasių mokinimas 

„Džiaugsmas dovanoti“ 

3 klasių mokiniai Aleksandra, 

Daumantė 

Gruodžio 1–23 d. 1.2.2. Pravestos klasės valandėlės 3a ir 3c klasių 

mokiniams. Su mokiniais aptarta dovanos sąvoka 

ir dovanojimo reikšmė, išsiaiškinti dovanų tipai. 

Mokiniai pamokos pabaigoje įteikė klasės 

draugams po dovaną palinkėjimą. 

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 Gruodžio 1–31 d. 1.3.2. Progimnazijos darbuotojai, mokiniai 

aprūpinti higienos ir dezinfekavimo priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų 

pirkimų plano įgyvendinimas. Turtinimo 

plano įgyvendinimas: specialiųjų priemonių 

įsigijimas, prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

Darbuotojai Genovaitė Gruodžio 1–31 d. 1.3.2. Į sporto salę nupirktos ir sumontuotos 2 

šoninės krepšinio lentos. Į visuomenės sveikatos 

priežiūros kabinetą nupirktos 5 vaistinėlės ir 

medicininės reikmės prekės, IT prekės, kasetės 

spausdintuvams, pratęsta „Vyturio“ bibliotekos 

prenumerata 2023 m. 

Efektyvesnė STEAM laboratorijos veikla:  

  

8 klasių mokiniai Justina Gruodžio 1–23 d. 1.3.2. Parengta kūrybinių tiriamųjų darbų 

instaliacija ,,Troškulys“, padedanti atpažinti 

molekulės modelį pagal atomų modelių spalvas 

bei grupavimosi kristalinėje gardelėje ir skystoje 

būsenoje ypatybes (pagal pamokų temas). 

Dalyvavo visos 8 klasės, instaliacija eksponuota 

prie 5 kabineto. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla: 

kalėdinių dekoracijų gaminimas, reklama, 

prekyba 

5–8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Gruodžio 1–23 d. 1.3.2. Vyko kalėdinė žaisliukų mugė. Buvo 

išpjauta virš 50 darbelių, kurie papuošė mokytojų 

ir mokinių namus. 

Socialinių pedagogų intervencija dėl mokinių 

vėluojančių į pamokas, nedėvinčių uniformos 

1–8 klasių mokiniai Laura P., Daumantė Gruodžio 1–23 d. 1.3.3. Visą mėnesį vykdyta intervencija. Per 

gruodžio mėnesį užfiksuoti 10 vėlavimo atvejų. 

Pamokų ciklas „Gamtos tausojimas per per 

šiukšlių rūšiavimą“ (įrašai fiksuojami 

pamokų temose dienyne) 

8 klasių mokiniai Lina B., Ramunė S. Gruodžio 1–23 d. 1.3.3. Pravestos 5 pamokos 8 klasių mokiniams. 

Integruota į temas apie pasaulinį vandenyną. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą 

#svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Gruodžio 1–31 d. 1.3.3. FB paskyroje paskelbta 10 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 

Gruodžio  

7, 14, 21d. 

2.1.1. Refleksija po Talentų šou,  „Dalyvaujamojo 

biudžeto mokykloje“ iniciatyvos įgyvendinimo. 

Parengtas klausimynas mokiniams apie pokyčius 

mokykloje nuo rugsėjo iki gruodžio. Pasirengta ir 



įgyvendinta Kalėdinio pašto akcija. Parengtos 

informacinės skaidrės. 

7 klasių vadovų bendradarbiavimas rengiant 

SEU klasės valandėles 

7 klasių mokiniai Jurgita R., Eligija Gruodžio 1–23 d. 2.1.1. Dalinamės parengta medžiaga kiekvienai 

SEU pamokai. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, 

konkursai, projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Gruodžio 1–23 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 6 konkursuose (50 

mokinių, gauti 8 I–III laipsnio diplomai), 

surengtos 4 kūrybinių darbų parodos (eksponuoti 

242 darbai), surengta 17 edukacinių užsiėmimų ir 

išvykų (591 mokinys). Mokiniai dalyvavo 7 

pilietinėse iniciatyvose (3 kartu su mokytojais, 1 

inicijuota mokinių tarybos). 

*** Rudens sesija „Olympis“  Lina Z. Gruodžio 1–23 d. 2.1.1. Dalyvavo 8 mokiniai. Laimėti 5 I laipsnio, 1 

– II laipsnio, 1 – III laipsnio diplomas. 

*** Informatinio mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

 

1, 4, 5, 6 klasių 

mokiniai 

Lina Z. Gruodžio 1–23 d. 2.1.1. Dalyvavo 12 mokinių. 

Meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio 

sparnų“ (II etapas) 

Saulė (1a), Vaiva 

(4c) 

Vandutė, Birutė Gruodžio 1 d. 2.1.1. Saulė (1a kl.) ir Vaiva  

(4c kl.) už šaunų pasirodymą gavo padėkas. 

Vilniaus miesto 8 klasių mokinių viktorina 

„Saugok save ir kitus“ 

8 klasių mokiniai Jurgita R. Gruodžio 1 d. 2.1.1. Dalyvavo  aštuntokų komanda (6 mokiniai). 

Užimta pirma vieta. 

Edukacinė išvyka „Kalėdinės dzūkiškos 

patrovos“ 

6b, 6f klasių 

mokiniai 

Rūta, Irena Gruodžio 2 d. 2.1.1. 54 mokiniai gamino patiekalus pagal 

senovinius receptus, kalbėjosi apie Kalėdų 

tradicijas, papročius ir burtus, vaišinosi dzūkiškom 

auselėmis, kučiūkais. 

Instaliacija „Troškulys“ (parodos ciklas 

„Molekulė“) 

8 klasių mokiniai Justina Gruodžio 6 d. 2.1.1. Instaliacijoje dalyvavo 130 mokinių. Darbai 

eksponuojami prie 5 kabineto. 

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis dovanų 

maišelis“ 

1a klasės mokiniai Vandutė Gruodžio 6 d. 2.1.1. Prie 21 kabineto parodoje eksponuojama  17 

spalvingų kūrybinių darbų. 

Talentų šou 1–8 klasių mokiniai Edita, mokinių taryba Gruodžio 7 d. 2.1.1. Renginį organizavo mokinių taryba 

konsultuodamasi su pavaduotoja Edita. 15 

pasirodymų dalyvavo 26 mokiniai. Apdovanoti I–

III vietų laimėtojai, skirtos 3 papildomos 

nominacijos.  

*** Išvyka į Lietuvos nacionalinį dramos 

teatro spektaklį „Atžalynas“ 

6e, 7a, 7b, 8b, 8d 

klasių mokiniai 

Aušra, Silvija, Jurgita 

R., Rūta, Paulius  

Gruodžio 7 d.  2.1.1. Vyko spektaklio „Atžalynas“ peržiūra 

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Dalyvavo 



6e, 7a, 7b, 8b, 8d klasių 100 mokinių. Spektaklis 

aptartas lietuvių k. ir literatūros pamokose. 

***,,Vilnius: 700 metų jaunas“ ekskursija 

„Laiko mašina per 700 metų“ 

1c klasės mokiniai Kristina Gruodžio 7 d. 2.1.2. Išvykoje dalyvavo 22 mokiniai. 

Edukacinis užsiėmimas kino teatre „Skalvija“ 7a, 7b klasių 

mokiniai 

Jurgita R., Valda Gruodžio 8 d. 2.1.1. Edukacinis užsiėmimas „Mokausi iš kino”, 

žiūrėjome filmą  „Gauja”, dalyvavome aptarime. 

Dalyvavo 60 mokinių. 

Edukacinis užsiėmimas „ Išradimas pakeitęs 

gyvenimą – elektra“ 

3a, 3d klasių 

mokiniai 

Stasė, Elena Gruodžio 8 d. 2.1.1. Dalyvavo 44 3a ir 3d klasių mokiniai. 

Sužinojo apie elektros atsiradimą, pasigamino 

žibančią kalėdinę eglutę. 

Edukacinis užsiėmimas „Mokslas 

kriminalistikoje“ 

2b klasės mokiniai Diana Gruodžio 9 d. 2.1.1. Dalyvavo 24 mokiniai. 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių 

konkursas „Kalėdų senelio pagalvė“ 

2c klasės mokiniai Nivita Gruodžio 9 d. 2.1.1. 2c klasės mokinės Gabija ir Gerda dalyvavo 

konkurse. Tarp nugalėtojų nepateko, tačiau ugdė 

savo kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Tekstilinių kalėdinių žaisliukų paroda 5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Gruodžio 12 d. 2.1.1. Parodoje eksponuojama 50 mokinių darbų. 

***Adventinių kalendorių paroda 

„Adventskalender“ 

5 klasių mokiniai Valda.  Gruodžio 12 d. 2.1.1. 45 penktų klasių mokiniai gamino advento 

kalendorius. Advento kalendorių paroda 

eksponuojama I a. fojė. 

*** Kalėdinė išvyka į Grikucio sodybą 

Varėnos rajone 

3c ir 4a klasių 

mokiniai 

Ramunė K., Sonata                             Gruodžio 12 d. 2.1.1. Dalyvavo 34 mokiniai.  

Kalėdinė išvyka į „Keistuolių“ teatrą  4c klasės mokiniai Birutė, Aldona Gruodžio 14 d. 2.1.1. 20 mokinių dalyvavo kalėdiniame 

spektaklyje „Detektyvo Lapino byla“. 

*** Išvyka į ,,Labyrinthus“ pramogų centrą. 5e klasės mokiniai Asta, Mykolas Gruodžio 14 d. 2.1.2 Išvykoje dalyvavo 25 mokiniai. 

Edukacinis užsiėmimas „Simbolių paslaptys 

Valdovų rūmuose“ 

4c klasės mokiniai Birutė, Rita Gruodžio 15 d. 2.1.1. Dalyvavo 20 mokinių. 

Edukacinė išvyka į „AJ Šokoladas“ 3a klasės mokiniai Stasė, Aldona Gruodžio 15 d. 2.1.1. Dalyvavo 20 3a klasės mokinių. Gamino 

šokoladą ir saldainius. 

Konkursas „Legendinis Vilnius 700“ 8 klasių mokiniai Asta Gruodžio 15 d. 2.1.1. Konkursui išsiųsti 10 mokinių darbai. 

Respublikinis pradinių klasių mokinių 

piešinių konkursas „Seku seku pasaką“ 

2c klasės mokiniai Nivita Gruodžio 15 d. 2.1.1. Konkursui pateiktas 2 c klasės mokinės 

Amelijos darbas. Rezultatai bus paskelbti sausio 

mėnesį. 

Edukacinė išvyka į LDK plytinę 6c klasės mokiniai Ilona Gruodžio 16 d. 2.1.1. Mokiniai susipažino su kaip senoviniu būdu 

gaminamos plytos ir kokliai, praktiškai išbandė 

molio žiedimą. Išbandė žiemos pramogas: 



važinėjo austriškomis rogutėmis ir padangomis. 

Išvykoje dalyvavo 18 mokinių. 

Edukacinis užsiėmimas „Kosminis Kalėdų 

senelis ir astronautas“ 

1a klasės mokiniai Vandutė Gruodžio 16 d. 2.1.1. Pirmokėliai paruošė Kalėdinį  pasirodymą. 

Dainuodami ir šokdami kartu su Kalėdų seneliu 

smagiai leido laiką. ,,Piktoji” mokslininkė išmokė 

daug eksperimentų. 

*** Lėlės teatro spektaklis „Sniego karalienė” 

su Kalėdų senelio programa. 

1c klasės mokiniai Kristina Gruodžio 16 d. 2.1.2. Išvykoje dalyvavo 23 mokiniai.  

Kalėdiniai sveikinimai darželiuose „Pipiras“, 

„Žirniukas“ 

NŠ būrelių 

„Šypsenėlė“, 

„Jaunučių choras“ 

mokiniai  

Ina, Artūras B. Gruodžio 19 d. 2.1.1. 35 jaunučių choro ir šokių būrelio 

“Šypsenėlė” 1–3 klasių mokiniai vyko sveikinti 

darželinukų.  

Projektas „Skanios Kalėdos“ 

(supažindinimas su Kalėdiniais papročiais, 

tradicijomis, kalėdinių skanėstų gamyba ir 

paroda)  

5–6 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Gruodžio 19–23 d. 2.1.1. 5 klasių mokiniai susipažino su senoviniais 

Advento ir šv. Kalėdų papročiais, grupėse kūrė 

kalėdinį stalo žaidimą. Pravesta 10 pamokų. 

Mitybos pamokose 5–6 klasių mokiniai kepė ir 

dekoravo meduolius. Pravesta 12 pamokų. 

Kalėdinė popietė „Žirmūnų boulinge“ 7a klasės mokiniai Jurgita R., Rūta Gruodžio 20 d. 2.1.1. Mokiniai apsikeitė kalėdinėmis 

dovanėlėmis, sveikino vieni kitus su artėjančiomis 

šventėmis, žaidė boulingą. 

*** Edukacinis užsiėmimas „Žinutė ateičiai“ 6a klasės mokiniai Ramunė, Ilona Gruodžio 20 d. 

 

2.1.1. Radvilų muziejuje edukaciniame užsiėmime 

„Žinutė ateičiai“ dalyvavo 23 mokiniai.  

Kalėdinė išvyka į Anykščius 5d klasės mokiniai Justina, Toma Gruodžio 21 d. 2.1.1. Edukacinėje išvykoje dalyvavo 27 mokiniai 

ir trys tėveliai su jaunesniais broliais ir sesėmis. 

*** Išvyka „Kalėdinis ledas“ 6a mokiniai Ramunė G., Mykolas  Gruodžio 21 d. 2.1.1. 24 mokiniai ugdė pažinimo, komunikavimo 

ir empatijos kompetencijas ant ledo. Užsiėmimas 

vyko ant Akropolio ledo. 

*** Išvyka į kino filmą „Meškio Tedžio 

Kalėdos“ 

5c ir 5e kl. mokiniai Asta, Mykolas, Irena Gruodžio 22 d. 2.1.2. Išvykoje dalyvavo 52 mokiniai. 

Kalėdinė akcija „Pasidalykime gerumu“ 4c klasės mokiniai Birutė Gruodžio 1–20 d. 2.1.2. Paruošta 90 porų kojinių, 57 dovanų 

maišeliai. Įtraukti klasės tėvai. Dovanos pristatytos 

į Žirmūnų seniūniją. 

Įgyvendinama DofE programa  

 

8 klasių mokiniai Beata, Rūta, Ramunė Gruodžio 1–23 d. 2.1.2. DofE dalyviai pakvietė skautus, kurie 

kalbėjo apie rizikų valdymą, saugų elgesį miške, 

pasiruošimą žygiui. Mokiniai išsikėlė žygio tikslus 



pagal S.M.A.R.T. metodiką, sugalvojo komandų 

pavadinimus. Dalyviai įgyvendina savo išsikeltus 

tikslus, juos fiksuoja e-ORB užrašinėje.   

Iniciatyva „Dalyvaujamasis biudžetas 

mokykloje“: 

a) idėjų pristatymas mokiniams, balsavimas; 

b) iniciatyvos įgyvendinimas (prekių paieška, 

užsakymas); 

c) informacijos apie iniciatyvos įgyvendinimą 

viešinimas 

5–8 klasių mokiniai Edita, Justina, Rūta Gruodžio1–20 d. 2.1.2. Vyko ergonominių ir nusiraminimo 

priemonių paieška, užsakymas ir pirkimas. 

Informacija apie iniciatyvą viešinama svetainėje ir 

FB. 

Į 5–8 klasių mokinių pamokas integruojamos 

temos apie skirtingas švenčių tradicijas 

įvairiose šalyse (įrašai fiksuojami pamokų 

temose dienyne): 

5–8 klasių mokiniai Valda, Natalja, Beata Gruodžio 1–23 d. 2.1.2.  

vokiečių kalbos pamokos Aptariamos advento ir šv. Kalėdų tradicijos 

Vokietijoje. 

rusų kalbos pamokos Aptariamos Advento ir šv. Kalėdų tradicijos 

įvairiose šalyse. 

anglų kalbos pamokos Mokiniai grupelėse gilinasi į šv. Kalėdų šventimą 

įvairiose pasaulio šalyse ir šv. Kalėdų simbolius 

bei jų reikšmes. Pasirinkta viena iš temų rengia 

pristatymus. Protmūšis apie šv. Kalėdas 5e klasės 

mokiniams, kurį vedė 7c klasės mokinys Linas. 

*** Tarptautinis projektas „Hello my foreign 

friend“ su privačia Delta Kolej (Izmir) 

mokykla. 

4, 6 , 7 klasių 

mokiniai 

Alina, Toma, Valda Gruodžio 1–23 d. 2.1.2. Susirašinėjimas laiškais su mokiniais iš 

Turkijos. 

Kalėdinis paštas: 

a) pašto dėžės gamyba; 

b) kvietimas bendruomenei; 

c) laiškų skirstymas ir išdalinimas 

1–8 klasių mokiniai Edita, mokinių taryba Gruodžio 19–23 d. 2.1.2. Parengtas ir išsiųstas kvietimas, pagaminta 

pašto dėžė laiškams. Visos klasės pasigamino savo 

pašto dėžes. Surūšiuoti ir išdalinti Kalėdiniai 

sveikinimai. 

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) 

Atvirų durų diena. Individualūs nuotoliniai 

susitikimai 

1–8 klasių mokinių 

tėvai 

Visi mokytojai Gruodžio 6 d. 2.2.1. Į susitikimus užsiregistravo 454 mokinių 

tėvai. Kiekvienas mokytojas turėjo vidutiniškai po 

7 susitikimus. 



*** Emocijų pažinimo terapija. Techninio personalo 

darbuotojai 

Aleksandra Gruodžio 22 d. 2.2.1.Vyko užsiėmimas su techninio personalo 

darbuotojais, kuriuo metu buvo skirtas laikas savo 

emocijų pažinimui atliekant psichologės parengtas 

užduotis. 

*** Išsikelti du mokymosi tikslai su kiekviena 

septinta klase, susiję su raštingumo tobulinimu 

(sakinių vertimo ir žodžių mokymosi rezultatų 

gerinimas). 

7 klasių mokiniai Beata L. Gruodžio 12-16 d. 2.2.1.Su kiekviena 7 klase aptarti du rodikliai, t.y. 

grupės sakinių vertimo ir žodžių diktanto 

rezultatai, nuo kurių atsispiriama ir išsikeliami 

tikslai, kurių bus siekiama iki mokslo metų galo. 

Rezultatų ir pokyčio stebėjimas vyks kas 1,5–2 

mėnesius. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Gruodžio 13 d. 2.2.2. Rengiamos veiklos planų ataskaitos, 

planuojamos 2023 m. veiklos , diskutuojama dėl 

naujos ilgalaikių planų rašymo formos.  

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Gruodžio 1–31 d. 2.2.4. 6 darbuotojai pasveikinti asmeninės šventės 

proga. 

Advento giesmės Visi darbuotojai Artūrai B. Gruodžio  

1, 6, 13, 20 d. 

2.2.4. Kiekvieną gruodžio mėn. ketvirtadienį per 

ilgąją pertrauką mokytojai buvo kviečiami giedoti 

Advento giesmių. Dalyvavo 10 mokytojų. 

Kalėdinės dirbtuvės: 

a ) mokyklos puošimas; 

b) iniciatyva „Pasveikink senolį“; 

c) kūrybinės veiklos mokytojams  

Visi bendruomenės 

nariai 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda, 

SEU komanda 

Gruodžio 2 d. 2.2.4. 1–8 klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje 

iniciatyvoje  „Pasveikink vienišą senolį“ ir gamino 

atvirukus, kurie nuvežti į senelių namus. Mokiniai 

puošė mokyklos erdves ir langus, kūrė Kalėdines 

eglutes iš antrinių žaliavų. Eglutės eksponuojamos 

I a. fojė. Kuriama šilta ir kalėdinė atmosfera 

mokykloje. 

Kalėdinės dirbtuvės mokytojams „Advento 

vainikas“ 

Mokytojai Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Gruodžio 2 d. 2.2.4. 15 mokytojų gamino advento vainikus. 

Jauki, šilta, bendradarbiaujanti aplinka. 

Adventinė popietė dirbtuvės „Kalėdų 

žvakė“: 

a) NŠ būrelių „Šypsenėlė“ ir „Jaunučių 

choras“ koncertas; 

b) edukacinis užsiėmimas „Per žvakę į 

mitologiją“ 

Visi darbuotojai Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Gruodžio 23 d. 2.2.4. 35 šokėjai, jaunučių choro dalyviai, 

„Talentų šou“ laureatai pasveikino progimnazijos 

bendruomenę. 

Vyko edukacinis užsiėmimas mokytojams ir 

darbuotojams. Jo metu dainavome, gaminome 

vyniojamąją žvakę, ją dekoravome, sužinojome, 

kas iš kolegų augina bites. Protmūšyje gilinome 

žinias apie bites ir bičiulystę. Edukacijoje 

dalyvavo 27 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 

Gruodžio 1–31 d. 2.3.2. Socialinė pedagogė Laura konsultavo 6 

mokinius (9 konsultacijos), vyko 2 konsultacijos 

su mokinių tėvais. 

Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 8 

mokinius (11 konsultacijų). 

Psichologė Skirmantė konsultavo 11 mokinių ( 20 

konsultacijos). 

Aleksandra 11 mokinių (18 konsultacijos). 

Individualios skaitymo popietės su 2c klasės 

mokiniu, turinčiu skaitymo sutrikimų 

2c klasės mokinys 

Martynas P.  

Aldona Gruodžio 

7, 12, 14, 19, 21 d. 

2.3.2. Vestos penkios valandėlės skaitymo įgūdžių 

įtvirtinimui. 

Socialinių įgūdžių grupė  3–4 klasių 

mokiniams 

3–4 klasių mokiniai Daumantė Gruodžio  

7, 14, 21 d. 

2.3.2. Įvyko 2 socialinių įgūdžių grupės 

susitikimai. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis: PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Gruodžio 1–31 d. 2.3.2. Vyko 2 susitikimai su išorinėmis 

institucijomis. 

VGK komisijos posėdis Mokiniai Simona, VGK 

komisijos nariai 

Gruodžio 21 d. 2.3.2. Aptartas 1 individualaus ugdymo planas, 

patikslintas SUP turinčių mokinių sąrašas. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 


