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 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 

Vasario 1–28 d. 1.1.4. Visos pradinio ugdymo mokytojos organizavo 

veiklas, skatinančias mokinių fizinį aktyvumą. Įrašai 

fiksuojami dienyne prie paskutinės klasės 

valandėlės. 

Sukuriamas „Socialinis restoranėlis“ mokinių 

technologiniam mąstymui ir kūrybiškumui 

lavinti: 

a) parengiamas straipsnis apie kavinės veiklą 

mokyklos internetinei svetainei; 

b) suplanuota gamyba kovo mėnesiui; 

c) prekyba bent du kartus. 

5–8 klasių 

mokiniai 

Jurgita, Ramunė G. Vasario 1–28 d. 1.1.5. a) prekyba vyko du kartus, vasario mėnesio 

pajamos siekė 32eur.; 

b) pagaminti 4 nauji produktai prekybai; 

c) suplanuotas veiklos pristatymas per kovo 7d. 

atvirų durų dieną. 

Įgyvendinama programa „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ 

1–4 klasių 

mokiniai 

Daumantė Vasario 1–28 d. 1.1.5. Vaisių, daržovių ir pieno produktai dalinti 1–4 

klasių mokiniams visą mėnesį, 2–3 kartus per 

savaitę. 

Per technologijų (mitybos pamokas) prioritetas skiriamas sveiko ir tausojančio maisto gaminimui: 

Pamokų ciklas 5 klasių mokiniams 

„Vaivorykštė mano lėkštėje“ 

5 klasių mokiniai Ilona Vasario 1–28 d. 1.1.5. Pravesta 10 pamokų, po 2 pamokas 

kiekvienoje 5 klasėje. Dalyvavo 70 mokinių. 

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 Vasario 1–28 d. 1.2.1. Lentyna papildyta žurnalu    ,,Iliustruotoji 

istorija“. 



Naujienlaiškis „Socialinė–pilietinė veikla. Nuo 

ko pradėti?“ 

Mokiniai, 

mokinių tėvai, 

mokytojai 

Skirmantė, 

Aleksandra, 

Daumantė, Laura P. 

Vasario 20 d.  1.2.2.  Parengtas ir mokyklos bendruomenei 

išsiųstas naujienlaiškis.  

Mokinių pažangos sistema: 

individualios pažangos kreivių aptarimas, 

mėnesio tikslų kėlimas; 

dalyko mėnesio refleksija 

Mokiniai, 

mokinių tėvai 

Pavaduotojos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Vasario 1–28 d. 1.2.2. Mėnesio pabaigoje vyko refleksija, mokiniai 

kėlė mėnesio tikslus. Su kiekvienu klasės vadovu 

aptarta individuali mokinių pažanga. 

Veiklos, skatinančios atskleisti 5 įsitraukusio mokymosi matmenis: 

Klasių valandėlės ,,Bendradarbiaukime“ 5 klasių mokiniai Laura P., Skirmantė Vasario 1–28 d. 1.2.2. Pravestos 4 klasių valandėlės. Valandėlių  

metu mokiniai  mokėsi atlikti pratimus, skatinančius 

komandinį darbą, bendradarbiavimą.  

Klasių valandėlės ,,Draugiška klasė“ 2–4 klasių 

mokiniai 

Daumantė, 

Aleksandra 

Vasario 1–28 d. 1.2.2. Pravestos klasių valandėlės 4b ir 2b klasių 

mokiniams. 4b klasėje užsiėmimų metu atlikdami 

pratimus mokiniai mokėsi girdėti vienas kitą ir dirbti 

komandoje. 2b klasėje su mokiniais kalbėta apie 

draugišką ir pagarbų elgesį. 

Dailės terapijos praktika 

 

Mokytojai Aleksandra, 

Skirmantė  

Vasario 21 d. 1.2.2. Pravesta dailės terapijos praktika mokyklos 

pedagogams.  

Informacinis stendas „Įsitrauk į socialinę-

pilietinę veiklą“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

Aleksandra Vasario 10 d. 1.2.2. Paruoštas informacinis stendas prie socialinių 

pedagogių kabineto. 

SEU pamokų ciklo ,,Draugystė“ apibendrinimas  

,,Draugystės kilimas“ 

6a, 6b, 6c, 6e 

klasių mokiniai 

Ramunė G., Rūta, 

Ilona, Silvija 

Vasario 20–25 d. 1.2.2. „Draugystės kilimai“ eksponuojami 3 

kabinete. Dalyvavo 82 mokiniai.  

*** Iniciatyva „Vasaris – komplimentų 

mėnuo“ 

Mokiniai, 

darbuotojai 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

kultūros stiprinimo 

komanda 

Vasario 20–28 d. 

 

1.2.2. Mokiniai mokytojams, mokyklos 

darbuotojams parašė 12000 komplimentų ir gerų 

žodžių, kurie sudėti į vokus ir išdalinti kiekvienam. 

*** Krepšinio popietės 8 klasių mokiniai Kasparas, Paulius Vasario 3, 10, 17, 24 

d. 

1.2.2. Dalyvavo 20 8 klasių mokinių. 

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 Vasario 1–28 d. 1.3.2. Progimnazijos mokiniai, darbuotojai aprūpinti 

higienos, paviršių ir rankų dezinfekavimo 

priemonėmis. 

Viešųjų pirkimų planavimas ir viešųjų pirkimų 

plano įgyvendinimas. Turtinimo plano 

Darbuotojai Genovaitė Vasario 1–28 d. 1.3.2. Įsigytos kanceliarinės prekės. Taurės, 

apdovanojimai konkursų dalyviams. 



įgyvendinimas: specialiųjų priemonių 

įsigijimas, prekių pagal turtinimo planą 

įsigijimas 

 

Efektyvesnė STEAM laboratorijos veikla: 

energijų tyrimas fizikos praktiniuose darbuose 

8 klasių mokiniai Giedrius Vasario 20–24 d. 1.3.2. Atlikti darbai matuojant mokinių darbą ir galią 

mokyklos koridoriuose. Dalyvavo 139 mokiniai. 

Efektyvesnė FabLab laboratorijos veikla: 

Vasario 16 d. skirtos atributikos projektavimas, 

pjovimas ir dažymas 

5–8 klasių 

mokiniai 

Asta, Mykolas Vasario 1–28 d. 1.3.2. Parengtas stendas,  išpjauta 560 vnt. figūrėlių 

(Lietuvos kontūro ir širdelių) skirtų vasario 16d., 

išpjauti 9 medaliai šeimų krepšinio turnyro 

nugalėtojams. 

Progimnazijos vizija viešinama FB paskyros 

žinutėse naudojant užrašą #svarbuskiekvienas 

Bendruomenės 

nariai 

Lina B. 

 

Vasario 1–28 d. 1.3.3. Paskelbti 9 įrašai. 

 

Į dalykų pamokas integruojamos temos apie vartotojiškos elgsenos keitimą, darnųjį vystymąsi, tvarumą, kūrybiniais darbais, projektais ugdomas mokinių sąmoningumas: 

Į 6 klasių  tekstilės modulio pamokas 

integruojamos temos apie tvarumą, rūšiavimą, 

antrinį dizainą 

6 klasių mokiniai Ilona Vasario 1–28 d. 1.3.3.Pravesta 12 pamokų pamokas. Dalyvavo 70 

mokinių. 

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 

Vasario 1, 8, 22 d. 2.1.1. Aptartos sausio, planuojamos vasario mėnesio 

veiklos. Pasidalinta informacija apie vandens gėrimo 

pertraukas, pasirengtas sveikinimas bendruomenei 

Vasario 16 d. proga, rengiamasi Kaziuko mugei. 

7 klasių vadovų bendradarbiavimas rengiant 

SEU klasės valandėles 

7 klasių mokiniai Valda, Jurgita R., 

Eligija, Edita 

Vasario 1–28 d. 2.1.1. Dalijimasis sukurtomis SEU pamokų 

pateiktimis. Pasidalinta 4 pateiktimis. 

Mokinių skatinimas tobulėti suteikiant 

galimybę rinktis mėgstamą sritį: renginiai, 

neformalusis švietimas, olimpiados, konkursai, 

projektinė veikla: 

Mokiniai Edita Vasario 1–28 d. 2.1.1. Mokiniai dalyvavo 8 olimpiadose (268 

mokiniai), 5 edukaciniuose užsiėmimuose (230 

mokinių), 6 konkursuose (117 mokinių), surengtos 4 

kūrybinių darbų parodos ( eksponuoti 155 darbai). 

Mokyklinė 8 klasių mokinių fizikos olimpiada  8 klasių mokiniai Giedrius Vasario 2 d. 2.1.1. Dalyvavo 18 mokinių: I vieta Aistė S. (8b), II 

vieta Gytė G. (8d), III vieta Domantas J. (8a) 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

direkcijos edukacinis užsiėmimas  „Istorija iš 

arčiau: žmonių gyvenimas mieste ir kaime“ 

6a, 6e, 6f klasių 

mokiniai 

Rūta Vasario 3 d.  2.1.1. Dalyvavo 90 mokinių. Gilino žinias apie 

žmonių gyvenimo savitumus mieste ir kaime.  



Mokyklinė 6–8 klasių mokinių rusų kalbos 

olimpiada  

 

6–8 klasių 

mokiniai 

Natalja, Eligija Vasario 3 d. 2.1.1. Olimpiadoje dalyvavo  26 mokiniai : I vieta 

Agnė V. (6c), Frida D. (7e), Arnė K. (8e), II vieta 

Veronika S. (6c), Nikita P. (6b),  Kamilė D. (7b), 

Kornelija Ž. (8d), III vieta Robert S. (6b), Miglė 

L.(6b), Robertas Č. (7e), Roberta M. (8e). 

5–8 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

5–8 klasių 

mokiniai 

Vaiva S., Žilvija Vasario 7 d. 2.1.1. Dalyvavo 40 skaitovų. I vieta Agnė D. (7b), II 

vieta Linas S. (7c), Donas A. (5e), III vieta Patricija 

D. (5e), Greta K. (5a), Juras V. (5a). 

***Edukacija „Ozobot robotų kelionė: 

Lietuvos pilys ir dvarai“ 

3a, 3d klasių 

mokiniai 

Stasė, Elena Vasario 7 d. 2.1.1. Dalyvavo 40 3a ir 3 d klasių mokinių. 

Sužinojo apie Lietuvos praeitį, dvarus, apkeliavo 

juos Ozobot robotukais, programavo keliones. 

Mokyklinė istorijos olimpiada ,,Lietuvos 

visuomenės ir valstybės raida“ 

5–8 klasių 

mokiniai 

Edita, Rūta, Paulius Vasario 9 d. 2.1.1 Dalyvavo 68 dalyviai. 

5 kl.: I vieta Mikas L. (5d), II vieta Lukas B. (5d), 

III vieta Jovydas S. (5b). 

6 kl.: I vieta Titas N. (6a), II vieta Austėja M. (6e), 

III vieta Aurėja K. (6e). 

7 kl.: I vieta Linas S. (7c), II vieta Mykolas V. (7b), 

III vieta Greta K. (7e). 

8 kl.: I vieta Žilvinas J. (8e), II vieta Edvilė Z. (8d), 

III vieta Faustas J. (8a). 

Siuvinėtų atvirukų paroda „Sveikinimas 

Lietuvai“ 

5 klasių mokiniai Ilona, Ramunė G. Vasario 9 d. 

 

2.1.1. Parodoje  eksponuojama 60 mokinių 

kūrybinių darbų. 

Vilniaus miesto istorijos olimpiada ,,Vilnius – 

Lietuvos valdovų miestas  (XIV–XVIII a.)“ 

7e klasės mokinė 

Greta 

Rūta Vasario 10 d. 2.1.1. Greta (7e) olimpiadoje užėmė 17 vietą; 

dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Gedimino 

miesto aušra“ LDK Valdovų rūmuose. 

Vasario 16 d. skirtas eilėraščių ir esė konkursas 

,,Švenčiu Lietuvą“ 

2c klasės 

mokiniai 

Nivita Vasario 10 d. 2.1.1. Vėjas (2c) apdovanotas padėkos raštu. 

Pirmokų šimtadienio šventė ,,100 dienų jau 

mokykloje“ 

1 klasių mokiniai Vandutė, Vitalija, 

Kristina M. 

Vasario 10 d. 2.1.1. Mokiniai surengė kūrybinių darbų parodą 

,,Šimtas dienų– šimtas daiktų”, dainavo dainą 

,,Šimtakojis”, atliko įdomių užduočių su skaičiumi 

100. 

Tarptautinė pradinio ugdymo mokinių arbų 

paroda konkursas ,,Su gimtadieniu, Vilniau“ 

1–2, 4 klasių 

mokiniai 

Vandutė, Nivita, 

Auksė, Birutė 

Vasario 10 d.  2.1.1. Tarptautinėje parodoje konkurse dalyvavo 5 

mokyklos mokinių darbai. Konkurso laureatėmis 

tapo Samantė (1a) ir Adelė (2a). 



Integruota dailės ir technologijų paroda 

„Mandala“ 

8 klasių mokiniai Asta, Mykolas Vasario 10 d. 2.1.1 Eksponuoti 16 mokinių darbai. 

Pasirodymas Lietuvos progimnazijų asociacijos 

sueigoje 

Šokių būrelis 

„Šypsenėlė” 

Ina Vasario 10 d. 2.1.1. „Šypsenėlės“ šokėjai pasveikino sueigos 

dalyvius nuotaikingu šokiu, pristatė progimnaziją. 

*** Naktis mokykloje 6c, 7e, 8b klasių 

mokiniai 

Ilona, Edita, Aušra Vasario 10 d. 2.1.1. Dalyvavo 65 mokiniai. Mokiniai susiplanavo 

ir įgyvendino įvairias veiklas. 

*** Ekskursija į Šiaulius 8b ir 8d klasių 

mokiniai 

Paulius, Aušra Vasario 17 d. 2.1.1. Dalyvavo 44 mokiniai. 

 

Dailės paroda ,,Užgavėnių kaukės“ 1a klasės 

mokiniai 

Vandutė Vasario 15 d. 2.1.1. Eksponuoti 25 darbai. 

Kūrybinė paroda ,,Cheminis haiku“ 8 klasių mokiniai Justina Vasario 21 d. 2.1.1. Parodoje eksponuojami 54 darbai. 

Mokyklinė 6–8 klasių mokinių geografijos 

olimpiada  

6–8 klasių 

mokiniai 

Lina B., Ramunė S. Vasario 22 d. 2.1.1. Dalyvavo 33 mokiniai. 

Mokyklinė 8 klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiada 

8 klasių mokiniai Kasparas, Romualdas Vasario 23 d.  2.1.1. Dalyvavo 31 mokinys: I vieta Augustina K. 

(8c), II vieta Radvilė Š. (8a), III vieta Elija B. (8c). 

Edukacinė pamoka Energetikos ir technikos 

muziejuje „Energijos gamyba ir Tesla“ 

7a klasės 

mokiniai 

Jurgita R. Vasario 23 d. 2.1.1. Mokiniai gilino žinias apie energijos gamybos 

būdus, dalyvavo interaktyvioje edukacijoje. 

Dalyvavo 30 mokinių. 

Šeimų krepšinio turnyras,  skirtas Vilniaus 

miesto 700 metų gimtadieniui paminėti 

Bendruomenės 

nariai 

Artūras J., Vytautas, 

Laura, Ina, Artūras 

B., Mykolas 

Vasario 24 d. 2.1.1.  Turnyre dalyvavo 10 komandų (40 dalyvių). 

Vykdyta 16 rungtynių.  

Turnyro dalyvius nuotaikingu šokiu pasveikino 12 

šokių kolektyvo „Šypsenėlė” šokėjų. Mokytojas 

Mykolas parengė medalius, o muzikos mokytojas 

Artūras buvos atsakingas už turnyro metu 

skambančią muziką.  

Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 

2023“ (I etapas)  

5–8 klasių 

mokiniai 

Violeta, Inga Vasario 24–25 d. 2.1.1. Konkurse dalyvavo 39 5–8 klasių mokiniai. 

Geriausiai pasirodę dalyviai rungsis antrajame 

konkurso ture kovo 17 dieną.  

1, 2 klasių 

mokiniai 

Vandutė, Auksė, 

Nivita 

2.1.1. Konkurse dalyvauja 13 mokinių iš 2a klasės, 

12 mokinių iš 2 c klasės. 1a klasės mokiniai Emilis 

ir Saulė pateko į konkurso II etapą, kuris vyks kovo 

17 d. 

*** Edukacija „Magnetukų auksavimas“ 6a mokiniai Ramunė, Mykolas Vasario 27d. 2.1.1. Dalyvavo 26 mokiniai, kurie išauksavo  28 

magnetukus. Edukacija vyko Prano Gudyno 

restauravimo centre. 



5–8 klasių mokinių rusų kalbos skaitovų 

konkursas  

 

5–8 klasių 

mokiniai 

Natalja, Eligija Vasario 28 d. 2.1.1. Skaitovų konkurse dalyvavo 17 mokinių : I 

vieta Agnė D. (7d), II vieta Ieva P. ( 6e), III vieta 

Lukrecija M. (5c). 

Mokyklinė 5–8 klasių mokinių matematikos 

olimpiada  

5–8 klasių 

mokiniai 

Justina, Violeta, Inga, 

Irena 

Vasario 28 d. 2.1.1. Konkurse dalyvavo 67 5–8 klasių mokinių. 

Nugalėtojai bus paskelbti kovo mėnesį ir dalyvaus 

Vilniaus miesto jaunųjų  matematikų olimpiados II 

etape. 

Lietuvių kalbos olimpiadika 5 klasių mokiniai Aušra, Vaiva Vasario 27 d. 2.1.1. Dalyvavo 16 5 klasių mokinių. I vieta 

Martynas J. (5d), II vieta Jokūbas Matas S. (5c), III 

vieta Luka N. (5d). 

Dalyvavo 8 7 klasių mokiniai. I vieta Danielius R. 

(7b); II vieta Rokas U. (7b), III vieta Jokūbas Š. 

7 klasių mokiniai Vasario 28 d. 

Vasario 16-osios minėjimas: 

a) instaliacija „Laisvės medis“; 

b) siuvinėtų atvirukų paroda „Sveikinimas 

Lietuvai“; 

c) 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas; 

d) 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiada 

„Lietuvos visuomenės ir valstybės raida“; 

e) mokinių tarybos sveikinimas bendruomenei; 

f) pamoka skiriama Vasario 16 d. paminėti. 

1–8 klasės Rūta, Paulius, Asta, 

Mykolas 

Vasario 6–10 d. 2.1.2.a) per dailės ir technologijų pamokas mokiniai 

karpė, spalvino paukščius, kuriais papuošė 

instaliaciją „Laisvės medį“ II aukšte. 

b) II aukšto fojė eksponuojama siuvinėtų atvirukų ir 

sveikinimų Lietuvai paroda. 

c) įvyko 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas.  

d) įvyko 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiada 

„Lietuvos visuomenės ir valstybės raida“.  

e) Mokinių taryba sveikino mokyklos bendruomenę 

ir įteikė išpjautus trispalvės širdelės simbolius.  

f) 8.00 val. mokyklos erdvėse visa progimnazijos 

bendruomenė giedojo himną. Visiems 1–8 klasių 

mokiniams pravesta pirma pamoka, skirta Vasario 

16 d. minėti (pateiktos pamokos pateiktys, užduotys, 

video medžiaga).  

Įgyvendinama „DofE“ programa  

 

8 klasių mokiniai Beata, Rūta, Ramunė Vasario 1–28 d. 2.1.2. Žygių maršrutų planavimas, braižymas 

žemėlapyje, dokumentacijos pildymas. Dalyviai 

įgyvendina savo išsikeltus tikslus, juos fiksuoja e-

ORB užrašinėje.    

Integruojamos prevencinės, bendrųjų kompetencijų, etninės kultūros programos, ugdymo karjerai, sveikatos, antikorupcinis ugdymas, žmogaus sauga:  

Muzikos kaip įrankio naudojimas savo 

psichologinės sveikatos gerinimui  

1, 2, 4 klasių 

mokiniai 

Silvija Vasario 1–28 d. 2.1.2. Muzikinėje veikloje, skirtoje psichologinei 

sveikatai gerinti dalyvavo 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a, 



4b, 4c, 4d klasės mokiniai po du kartus per mėnesį, 

muzikos pamokų metu. Veikloje dalyvavo 236 

vaikai.  

*** Vilniaus miesto 2 klasių mokinių renginys 

„Jaunojo turėjo nuotykiai Steam šalyje“ 

2a ir 2 c klasių 

mokiniai 

Auksė, Nivita Vasario 23 d. 2.1.2. Renginyje dalyvavo 2a klasės mokinys Adas 

ir 2 c klasės mokinys Vėjas. Renginio metu vyko 

praktiniai užsiėmimai su LaQ, Lego education 

WEDO 2.0 konstruktoriais, taip pat su programomis 

Scratch ir LittleBits. 

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) 

Kolegų pasidalijimas praktinio žinių taikymo patirtimi (metodinėse grupėse (savo ir kitose)) : 

Iniciatyvos „Dalyvaujamasis biudžetas 

mokykloje“ baigiamasis renginys. Pranešimas 

„DB įgyvendinimo sėkmės istorija 

progimnazijoje“ 

DB iniciatyvoje 

dalyvavusių 

mokyklų, EDU 

Vilnius, TILS 

atstovai 

Edita, Rūta, Justina Vasario 1 d. 2.2.1. Pasidalinta sėkminga DB įgyvendinimo eiga ir 

patirtimi progimnazijoje, rekomendacijomis.  

Pranešimas TGMMG „Kaip kalbėti su 

problematiškais tėvais?" 

TGMMG 

mokytojai 

Justina Vasario 28 d. 2.2.1. Pristatytas pranešimas metodinės grupės 

nariams.  

Pranešimas „Bendrųjų ugdymo programų 

pritaikymo gairės“ 

LDMG, UKMG 

mokytojai 

Dovilė Vasario 13 d.  

9.00 val. 

2.2.1. Pranešimas „BUP pritaikymo gairės“ dirbant 

su SUP mokiniais. 

LKMG, SMMG 

TGMMG 

mokytojai 

Vasario 13 d.  

11.00 val. 

Pradinio ugdymo 

MG mokytojai 

Vasario 13 d.  

14.00 val. 

Ugdymo komandų susirinkimai Ugdymo 

komandų nariai 

Vadovų komanda Vasario 7 d. 2.2.2. Aptartos įgyvendintos, planuojamos naujos 

veiklos UTA kontekste. 

Refleksija. Dailės terapija su progimnazijos 

psichologėmis 

Visi mokytojai Aleksandra, 

Skirmantė 

Vasario 21 d. 2.2.2. Pravesta dailės terapijos praktika mokyklos 

pedagogams. 

Metodinių grupių susirinkimai Visi mokytojai Vadovų komanda Vasario 28 d. 2.2.2. Aptartas raštingumo pokytis. 

Kiekvienas darbuotojas pasveikinamas 

asmeninės šventės proga 

Visi darbuotojai Simona, Jurgita Vasario 1–28 d. 2.2.4. 4 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) 



Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

tėvams ir mokiniams 

Mokiniai Švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai 

Vasario 1–28 d. 2.3.2. Psichologė Skirmantė konsultavo 11 mokinių 

( 17 konsultacijų). Įvyko 2 konsultacijos su mokinių 

tėvais. 

Socialinė pedagogė Laura konsultavo 8 mokinius 

(12 konsultacijų). Įvyko 4 susitikimai su mokinių 

tėvais.  

Socialinė pedagogė Daumantė konsultavo 13 

mokinių (20 konsultacijų). Įvyko 3 susitikimai su 

mokinių tėvais. 

Psichologė Aleksandra konsultavo 11 mokinių (14 

konsultacijų). Įvyko 2 konsultacijos su mokinių 

tėvais. 

KU diena „Renkuosi ateitį“ (susitikimai su 

gimnazijų atstovai) 

8 klasių mokiniai Edita, Aleksandra, 

Daumantė 

Vasario 20–24 d. 2.3.2. Susitikime su šv. Kristoforo gimnazijos 

atstovais dalyvavo 60 , su VŽG 66, su VDG 50, su 

licėjumi 32 mokiniai. 

Su visais 8 klasių mokiniais, jų tėvais pasidalinta 

kvietimais į nuotolinius  susitikimus su Antakalnio, 

Užupio, Tuskulėnų gimnazijų atstovais. 

Individualios skaitymo popietės su 1 klasių 

mokiniais, turinčiais skaitymo sutrikimų 

1 klasių mokiniai  Aldona Vasario 1–28 d. 2.3.2.Pravestos keturios skaitymo popietės su trimis 

1c klasės mokiniais 

Tėvų susirinkimai: 

Susitikimai su tėvų atstovais ir klasių vadovais 

1–2 klasių tėvai, 

klasių vadovai 

Administracija Vasario 27 d. 16.00 

val. 

2.3.2. Pateikta administracijos veiklos ataskaita. 

Dalyvavo 1–4 klasių tėvų komitetų pirmininkai, 

klasių mokytojos, administracijos atstovai. 3–4 klasių tėvai, 

klasių vadovai 

Vasario 27 d. 17.00 

val. 

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

mokiniai 

Daumantė Vasario 1, 8, 22 d. 2.3.2. Įvyko 3 socialinių įgūdžių grupės susitikimai. 

Bendradarbiavimas su išorinėmis institucijomis: 

PPT, VTAS 

Mokiniai Laura Vasario 1–28 d. 2.3.2. Vyko 2 nuotoliniai pokalbiai su išorinėmis 

institucijomis 

VGK komisijos posėdis Mokiniai Simona, VGK 

komisijos nariai 

Vasario 22 d. 2.3.2. Aptarti 3 individualūs atvejai. 

*** Papildomos (neįtrauktos į planą) veiklos. 

 


