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2021 M. GEGUŽĖS–BIRŽELIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS
Veiklos priemonė

Data
Atsakingi vykdytojai
Pastabos
PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“
Progimnazijos teritorijos sutvarkymo-apželdinimo
Gegužės mėn.
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio
projektui įgyvendinimas;
reikalams A. Pelešynaitė iniciatyvinė grupė
Bendruomenės talka progimnazijos teritorijos
Gegužės 10 d.
„Nenutrink medžio“, želdynų dizainerė J.
sutvarkymo-apželdinimo projektui įgyvendinti.
Vroblevičienė
Virtualus susitikimas su paveikslėlių knygos „Paskutinis
Gegužės 10 d., nuo 18 Progimnazijos tarybos pirmininkė D.
Prisijungimo duomenys:
pasaulyje baltasis raganosis“ autore G. Rakauskiene
val.
Ivanauskaitė-Sabalė, kasių vadovai
https://us02web.zoom.us/j/85954145292...
Meeting ID: 859 5414 5292 Passcode: mGxdH1
„Tikra paskutiniojo baltojo raganosio Sudan istorija“.
(informavimo funkcija)
8 klasės mokinių tėvų susirinkimas (dėl mokslo metų
Gegužės 26 d.
Klasės vadovė G. Kukytė
pabaigos).
Klasių tėvų atstovų, (komitetų narių ir kitų
Birželio 3 d.
Direktorius, direktoriaus pavaduotojos
Forumo tematika: formaliojo ir
pageidaujančiųjų) forumo organizavimas.
ugdymui I. Iljeitienė, G. Kukytė
neformaliojo ugdymo organizavimas,
mokinių ir aplinkos saugumas.
„Idėjų progimnazijos veiklai dėžutės“ progimnazijos el.
Gegužės mėn.
Direktorius, IT specialistas M. Petrauskas
svetainėje sukūrimas, veikimo įgalinimas.
Progimnazijos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai Gegužės–birželio mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų įgyvendinimą
darbai: turinio pateikimo, stiliaus, informatyvumo
atsakingi pedagogai, IT specialistas M.
tobulinimas.
Petrauskas
Progimnazijos paskyros Facebook tinkle
Gegužės–birželio mėn. Mokytoja D. Onaitienė
administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas.
Progimnazijos bibliotekos paskyros Facebook tinkle Gegužės–birželio mėn. Bibliotekininkė I. Žukienė
administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas.
PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“
ORGANIZACINĖ VEIKLA
5–8 kl. mokinių tėvų, mokinių apklausa dėl sugrįžimo į
Gegužės 3–4 d.
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
kontaktinį ugdymą, Savivaldybės administracijos,
G. Kukytė, 5–8 kl. mokytojai
progimnazijos bendruomenės informavimas apie
rezultatus;
Pasirengimas įgyvendinti pasirinktą mokslo metų
Iki gegužės 14 d.
užbaigimo modelį (veiklų suplanavimas, aktualizavimas).
Vadovybės pasitarimai.
Gegužės–birželio mėn. Direktorius, direktoriaus pavaduotojos
(kiekvieną antradienį) ugdymui, ūkio reikalams
VGK pasitarimai ir posėdžiai.
Gegužės 5, 12, IV
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
savaitė d.
VGK nariai
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1–4 kl. mokinių ir darbuotojų profilaktinio COVID-19
testavimo vykdymas, bendruomenės informavimas,
veiklos organizavimas atsižvelgiant į testavimo rezultatus.
Vadovybės, pedagogų pasitarimai, darbas grupėse,
metodinių grupių pasitarimai, posėdžiai:
 dėl vadovėlių ir kitų ugdymo priemonių įsigijimo
poreikio suformulavimo;
 projekto „Informatikos ir technologinės kūrybos
ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse
klasėse“ tęstinumo 2021–2022 m. m. užtikrinimo
veiklos;
 2021–2023 m. m. UP aktualijų: neformaliojo
švietimo, mokinių ugdymo poreikių tenkinimui
skirtų valandų poreikio ir kt. aktualijų;
 ugdymo plano ir jo priedų projektų rengimas.
ES projekto „Kokybės krepšelis“ progimnazijos veiklos
tobulinimo plano įgyvendinimo 2020–2021 m. m.
įsivertinimas, plano 2021–2022 m. m. koregavimas:
 įsivertinimo veiklos;
 plano koregavimo, derinimo su įgyvendinimo
partneriais, paslaugų teikėjais veiklos.
5–8 klasių mokinių tėvų konsultacijų diena.

Gegužės–birželio mėn.
(kiekvieną trečiadienį)

Neformaliojo švietimo poreikių 2021–2022 m. m.
nustatymo apklausa.
Mokinių nuostatų dėl priklausomybę sukeliančių
medžiagų (tabako, el. cigarečių, alkoholio ir kt.)
vartojimo bei jų vartojimo paplitimo tyrimas.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
savijautos ir poreikių tenkinimo tyrimas.
Paraiškos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Detalaus progimnazijos mokinių vasaros poilsio
programos veiklos plano parengimas, aktualizavimas
Bendradarbiavimas organizuojant progimnazijos mokinių
vasaros poilsį su VšĮ AK`MENUKAI ir kūrybinių
technologijų akademija „bit&Byte“.
IKT konsultanto mokymai: individualios konsultacijos
pagal individualų susitarimą*.
Lietuvių kalbos ir literatūros VBE vykdymo instruktažas
ir vykdymas.

Iki gegužės 28 d.

Kiekvieną trečiadienį*

Gegužės 11 d.,
gegužės–birželio mėn.

Gegužės 19 d.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.

Gegužės–birželio
mėn.
Birželio 4, 7 d.

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams A. Pelešynaitė, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė G. Murmulienė
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I.
*Veikla pagal išankstinį informavimą.
Iljeitienė, G. Kukytė, metodinių grupių
pirmininkės J. Juodvalkienė, A. Mameniškienė,
L. Juravičienė, tikslinės darbo grupės

Projekto konsultantė O. Saranienė, direktorius,
projekto įgyvendinimo komanda

Gegužės 11 d. nuo 16.05 val., komandos
online susitikimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė,
5–8 kl. mokytojai
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I.
Iljeitienė, G. Kukytė, 1–8 kl. vadovai
Socialinė pedagogė S. Meilė, kiti VGK
deleguoti nariai
Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, logopedė L.
Burneikienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
socialinė pedagogė S. Meilė

IKT konsultantas R. Venckus, mokytojai
Direktorius, vykdymo grupė

*Konsultacijos laikas suderinamas
individualiai.
VBE centras – Vilniaus Pilaitės
gimnazija.
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Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai.

Birželio 7, 15, 21, 28
d.
Birželio 9 d.

Darbo tarybos ir direktoriaus pasitarimas:
 dėl mokytojų darbo krūvio sandaros 2020–2021
m. m.;
 dėl Vilniaus Pavilnio progimnazijos darbuotojų
darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimų.
Mokytojų tarybos posėdis:
Birželio 10 d.
 dėl 1–3, 5–8 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę
klasę, papildomų darbų skyrimo;
 dėl išsilavinimo pažymėjimų 4 klasių mokiniams
išdavimo;
 dėl pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį (8 klasių mokiniams)
išdavimo;
 dėl papildomų darbų bei konsultacijų 1–8 kl.
mokiniams organizavimo (tvarkaraščio, tėvų
informavimo ir kt.).
 Progimnazijos birželio-liepos mėn. veiklos plano
pristatymas.
FabLab įrangos įveiklinimo mokymai mokytojams
Birželio 15 d.
Matematikos VBE vykdymo instruktažas ir vykdymas.
Birželio 17, 18 d.
Mokytojų tarybos posėdis:
 dėl 1–4, 5–8 kl. mokinių 2020–2021 m. m.
metinių mokymosi rezultatų;
 dėl 1–8 kl. mokinių konsultacijų rezultatų,
papildomus darbus turėjusių mokinių kėlimo į
aukštesnę klasę ar papildomų darbų pratęsimo iki
rugpjūčio 27 d.;
 dėl 2021–2022 m. m. aktualijų, pritarimo 2021–
2023 m. m. UP projektui.
Progimnazijos tarybos posėdis dėl pritarimo 2021–2023
m. m. UP projektui.
Programos „Renkuosi mokyti“ pokyčio projekto „3D
mokykla“ įgyvendinimo 2020–2021 m. m. įsivertinimas,
veiklų 2021–2022 m. m. suplanavimas.
Erasmus+ tarptautinio projekto „Menininkai ir
botanikos sodai – švietimo naujovių kūrimas ir
plėtojimas“ įgyvendinimo komandos sudarymas, veiklų
2021–2022 m. m. suplanavimas.

Birželio 22 d.

Priėmimo komisija (pirmininkė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė)
Direktorius, Darbo taryba

Direktorius, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė
Direktorius, vykdymo grupė
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I.
Iljeitienė, G. Kukytė

Direktorius
Birželio 22 d.

Direktorius, Progimnazijos taryba

Birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
projekto vykdymo komanda

Birželio mėn.

Direktorius, projekto koordinatorė I. Šostak

Laikas – 15 val.

Klasių vadovai, suderinę su mokančiais
mokytojais iki 9 d. (imtinai)atsakingam
direktoriaus pavaduotojui ugdymui
pateikia
 siūlomų kelti į aukštesnę klasę
mokinių skaičių;
 pradinio išsilavinimo pažymėjimą
gausiančių mokinių skaičių;
 pažymėjimą (8 klasių mokiniams)
gausiančių mokinių skaičių;
 mokinių, kuriems siūloma skirti
konsultacijas, papildomus
darbus, sąrašą.
VBE centras – Vilniaus Tuskulėnų
gimnazija.
Pradžia – 12.30 val.
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Naujo el. dienyno parinkimas (pasiūlymų įvertinimas),
išbandymas ir parinkimas.
Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Paauglystės
kryžkelės“ mokymų naujiems klasių vadovams
organizavimas.
Pradiniai mokymai 5–8 kl. mokytojams dėl darbo su
interaktyviais ekranais.
Tęstiniai Aplinkos pritaikymo ugdymo ir kt. veiklos
organizavimui darbai:
 bibliotekos-skaityklos
įrengimo,
paruošimo
veiklai darbai;
 administracijos kabinetų perkėlimas, įrengimas;
 socialinio pedagogo kabineto, mokytojų kambario
įrengimas;
 Wifi ryšio užtikrinimas visuose mokomuosiuose
kabinetuose;
 lauko klasės idėjos paieška ir įgyvendinimas.
 universalios sporto, gimnastikos aikštelių
Progimnazijos sklype įrengimo galimybių
paieška;
 lietaus nuvedimo nuo priestato stogo sistemos
modernizavimo galimybių paieška (preliminarios
sąmatos sudarymas, kreipimasis į Savivaldybę dėl
lėšų skyrimo);
 priestato defektų šalinimo (garantinių darbų
atlikimo) užtikrinimas.
Baigiamųjų interjero darbų pirkimas, įgyvendinimas.
Pasirengimas maitinimo paslaugos pirkimo
organizavimas, vykdymas. Kitų pirkimų organizavimas ir
vykdymas.
Progimnazijos inventoriaus perkraustymas iš patalpų
Parko g. 67.

3b klasės mokinių projektas Šeimos metams paminėti,
tapyba guašu „Mamos portretas“ ir aprašymas „Mano
mama“.
4 kl. mokinių dalyvavimas e-NMPP:
 skaitymas;
 matematika.

Birželio mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Gegužės–birželio mėn.

Gegužės–birželio mėn.
Birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė,
metodinė taryba
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė,
IT konsultantas R. Venckus
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams A. Pelešynaitė

Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams A.
Pelešynaitė

Birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams A.
Pelešynaitė
MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS
VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS
Gegužės 3 d.
Mokytoja J. Zygmantienė

Gegužės 4 d.
Gegužės 6 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
mokytojos V. Pelakauskienė, I. Šostak

Nuo 2021–2022 m. m. „Eduka“ el. dienyno
paslauga neteikiama (el. dienynas naikinamas).
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2b, 4a, 4b kl. mokinių dalyvavimas VšĮ Kaimo verslo ir
rinkų plėtros agentūros ir LR ŽŪM organizuojamoje
viktorinoje „Gerai daryk – maistą taupyk“.
4a kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto 1-4 klasių
mokinių virtualioje parodoje-konkurse „Gyvybės medis“.

Gegužės 7 d.

Mokytojos L. Petrylienė, V. Pelakauskienė, I.
Šostak

Gegužės 10 d.

Mokytoja V. Pelakauskienė

4b kl. mokinių integruotas STEAM projektas: „Vanduo –
muzikos instrumentas?“.
4a, 4b kl. mokinių dalyvavimas Lietuvos pradinukų
matematikos olimpiadoje (LPMO).
1a kl. mokinių edukacinė išvyka į Kernavę.
1b kl. mokinių edukacinė išvyka į Kernavę.

Gegužės 11–13 d.

Mokytoja I. Šostak

Gegužės 14 d.

Mokytojos V. Pelakauskienė, I. Šostak

Gegužės 17 d.
Gegužės 18 d.

Mokytoja A. Avižienytė
Mokytoja J. Dieninienė

2b, 4a kl. mokinių susitikimas su gamtininku, rašytoju
Saliamonu Paltanavičiumi.

Gegužės 18 d.

4a, b klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada.
4b kl. mokinių edukacinė išvyka į Kernavę.

Gegužės 18 d.
Gegužės 20 d.

Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytojos V.
Pelakauskienė, L. Petrylienė
Mokytoja A. Scarpetta
Mokytoja I. Šostak

3a kl. mokinių edukacinė išvyka į Kernavę.

Gegužės 21 d.

Mokytoja J. Juodvalkienė

3b kl. mokinių edukacinė išvyka į Žalvario parką.

Gegužės 21 d.

Mokytoja J. Zygmantienė

4a mokinių išvyka į Europos parką, edukacinė kūrybinė
pamoka ir orientacinis žaidimas „Lobio paieška“.

Gegužės 21 d.

Mokytojos V. Pelakauskienė, D. Semeškienė

1–4 kl. mokinių dalyvavimas I-ajame respublikiniame
meniniame-edukaciniame jaunučių chorų festivalyje
„Spalvinga nata – 2021“.
2b kl. mokinių edukacinė išvyka į Alpakų ūkį.

Gegužės 27 d.

Mokytoja E. Lenkevičiūtė

Gegužės 27 d.

Mokytoja L. Petrylienė

2a, b klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada.
4a kl. mokinių pažintinė išvyka į Neries regioninį parką.

Gegužės 28 d.
Gegužės 28 d.

Mokytoja R. Ruseckaitė
Mokytojos V. Pelakauskienė, D. Semeškienė

4a kl. mokinių pasaulio pažinimo pamoka Su ornitologu
Gediminu Petkumi Belmonte.

Gegužės 31 d.

Mokytoja V. Pelakauskienė

1b, 4a kl. mokinių dalyvavimas šalies moksleivių piešinių
konkurse „Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną!“.
Integruotos mokomojo dalyko ir IT pamokos 1–4 kl.
mokiniams

Gegužės mėn.

Mokytojos J. Dieninienė, V. Pelakauskienė,

Gegužės–birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
1–4 kl. mokytojos, IT konsultantas R. Venckus

(kiekvienas pirmadienis)

Laikas –12.00–15.00 val.

Nuo 13.00 val.
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Integruotos gamtamokslinio ugdymo pamokos 3–4 kl.

Gegužės–birželio mėn.
(kiekvienas trečiadienis )

3a kl. mokinių edukacinė išvyka į Rumšiškes.

Birželio I savaitė

3b kl. mokinių edukacinė išvyka į Rumšiškes.
4a, b klasės mokinių pradinio ugdymo programos
baigimo šventė.

Birželio I savaitė
Birželio 11 d.

Mokymosi ir papildomų darbų konsultacijos 1–4 kl.
mokiniams.
1–4 kl. mokinių vasaros poilsio stovykla.

Nuo birželio 14 d.

VšĮ AK`MENUKAI ir kūrybinių technologijų akademijos
„bit&Byte“ stovyklos progimnazijos 1–4 kl. mokiniams.

Nuo birželio 21 d.

„Nykštukų mokyklėlė“ – veiklos būsimiesiems
pirmokams.

Birželio 21, 22 d.

1–4 kl. mokinių tėvų konsultacijos/trišaliai susitikimai.

Birželio mėn.

5–8 kl. mokinių projektas „My favourite song and
creative tasks“.
5b klasės mokinių dalyvavimas edukacinėje paskaitoje
„ES reikalavimai dviračių vairuotojams“.
8 kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto mokinių
lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiadoje.
8 kl. mokinių dalyvavimas e-NMPP:
 skaitymas;
 matematika.
Netradicinio ugdymo pamoka „Lietuvių liaudies dainos
pasaulio ir lietuvių šiuolaikinėje muzikoje“, 7–8 kl.
mokinių supažindinimas bei mokymas naudotis muzikos
karpymo programėlėmis.
7–8 kl. mokinių integruotas chemijos ir biologijos
projektas „Reiškiniai fotografijose“.

Birželio 14–18 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
1–4 kl. mokytojos, gamtos mokslų specialistas
S. Janulis
Mokytoja J. Juodvalkienė
Mokytoja J. Zygmantienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
mokytojos V. Pelakauskienė, I. Šostak, J.
Juodvalkienė, J. Zygmantienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
1–4 kl. vadovai, mokantys mokytojai
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
socialinė pedagogė S. Meilė, 1–4 kl. mokytojos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
klasių vadovės (informavimo funkcija)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
mokytojos I. Šostak, M. Ruzgaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
1–4 kl. mokytojos
VEIKLOS 5–8 KL. MOKINIAMS
Gegužės 3–7 d.
Mokytoja A. Scarpetta
Gegužės 4 d.

Mokytoja N. Paškovskienė

Gegužės 6 d.

Mokytoja N. Smalinskienė

Gegužės 10 d.
Gegužės 13 d.
Gegužės I–II savaitės

Gegužės III–IV
savaitės

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 8 kl.
vadovė G. Kukytė
Mokytoja E. Lenkevičiūtė

Mokytojos J. Repečkienė, A. Jalagienė

Pagal poreikį.
Stovykla organizuojama pagal atskirą
veiklos planą.
Stovyklos organizuojamos bendradarbiaujant su
Progimnazija, pagal organizatorių pateiktus
grafikus ir programas. Stovyklos finansuojamos
tikslinėmis Vilniaus m. savivaldybės ir tėvų
lėšomis.
Veiklos organizavimas bus tikslinamas
atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, teisės aktų
reikalavimus. Veiklos planas paskelbiamas
skelbiamas prieš savaitę iki veiklų pradžios.
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5a, b kl. mokinių dalyvavimas šalies moksleivių piešinių
konkurse „Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną!“.
Mokyklinis 5a, b kl. mokinių anglų kalbos projektas,
skirtas tarimui gerinti ir garsų suvokimui lavinti.
Ilgalaikis 6 kl. mokinių dorinio ugdymo ir dailės
projektas „Šeimos metai“.
5–8 kl. mokinių netradicinio ugdymo dienos (vykdomos
derinant nuotolinį ir kontaktinį* mokymą).

Iki gegužės 25 d.

Mokytoja J. Adomavičienė

Iki gegužės 28 d.

Mokytoja R. Ruseckaitė

Iki gegužės 31 d.

Mokytojos J. Adomavičienė, A.
Kovalevskienė, D. Semeškienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, G. Kukytė,
5–8 kl. mokytojai

8 kl. mokinių išleistuvių renginys.

Birželio 11 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 8 kl.
vadovė G. Kukytė, mokytoja D. Onaitienė

Mokymosi ir papildomų darbų konsultacijos 5–8 kl.
mokiniams.
VšĮ AK`MENUKAI ir kūrybinių technologijų akademijos
„bit&Byte“ stovyklos progimnazijos 5–8 kl. mokiniams.

Nuo birželio 14 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė,
5–8 kl. vadovai, mokantys mokytojai
Klasių vadovai (informavimo funkcija)

Birželio 1–11 d.

Nuo birželio 14 d.

________________________________________________________________

Veiklos organizuojamos pagal atskirą veiklos
planą.
*Kontaktinis mokymas vyktų lauko erdvėse
organizuojant projektines veiklas, dalyvaujant
edukacijose, išvykose, o su jomis susijusias
užduotis atliekant nuotoliniu būdu.

Pagrindinio ugdymo I dalies programos
baigimo pažymėjimų įteikimas 8 kl.
mokiniams: nuo 14 d.
Pagal poreikį.
Stovyklos organizuojamos bendradarbiaujant su
Progimnazija, pagal organizatorių pateiktus
grafikus ir programas. Stovyklos finansuojamos
tikslinėmis Vilniaus m. savivaldybės ir tėvų
lėšomis.

