
                                                                                                                                                                                                                    TVIRTINU 

 

2022 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

Periodinio testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar 

diagnozuoti organizavimas ir vykdymas: 

 

 1–8 kl. mokinių, pedagogų savikontrolės tyrimas (savitestacija 

GAT); 

 Mokinių savitestacija namuose prieš sugrįžtant į UP pasibaigus 

mokinių atostogoms; 

 turėjusių sąlytį 1–8 kl. mokinių, pedagogų testavimas 

vadovaujantis nustatytu algoritmu (intensyvi savitestacija GAT: 

GAT iškart + GAT po 48/72  val. + GAT po 48 val.);  

 bendruomenės informavimas apie situaciją progimnazijoje, 

testavimo rezultatus. 

Balandžio mėn. 

 

 

4, 7, 11, 14, 25, 28 

d. 

24 d. 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

A. Pelešynaitė, A. Demšienė, 

testavimo metu su mokiniais dirbantys 

mokytojai, mokiniai 

Mokinių tėvai, mokiniai 

 

Už COVID-19 valdymą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, A. Demšienė  

 

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Atvirų durų“ renginys būsimų 5 klasių mokinių tėvams. Balandžio 7 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui G. Kukytė 

Pradžia nuo 18.30 val., vieta – aktų 

salė. 

Bendruomenės apklausos ir diskusijos dėl mokyklinės 

uniformos/vieningo aprangos stiliaus poreikio organizavimas. 

Nuo balandžio 11 

d. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ž. Sventickienė 

 

Paramos iniciatyvos Vilniaus m. mokyklose besimokantiems iš 

Ukrainos atvykusiems mokiniams progimnazijos bendruomenėje 

įgyvendinimas. 

Balandžio 13–15 d. 

 

Direktorius, klasių vadovai  

Mokyklos bendruomenės dalyvavimas aplinkotvarkos akcijoje „Darom 

2022“: 

 5–8 kl.*; 

 1–4 kl.**  

 

 

Balandžio 15 d. 

25–29 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, klasių 

vadovai 

Tvarkomos su Naujosios Vilnios seniūnija 

bei Pavilnio bendruomenės savivaldija 

suderintos Pavilnio teritorijos.  

*15 d. 5 min. trumpinamos pamokos, 

ilgosios pertraukos,  pasibaigus 5 

pamokoms, 12.30–14.30 val. tvarkomos 

paskirtos teritorijos; 

** 1–4 kl. suderintas teritorijas tvarko su 

klasės mokytoju suderintu laiku. 

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: bendruomenės 

informavimas apie veiklos aktualijas, informacijos atnaujinimas. 

Balandžio mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  IT 

specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos paskyros Facebook tinkle administravimas, nuolatinis 

informacijos atnaujinimas.   

Balandžio mėn. Mokytoja D. Onaitienė  

Progimnazijos bibliotekos paskyros Facebook  tinkle administravimas, 

nuolatinis informacijos atnaujinimas. 

Balandžio mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Progimnazijos estetinio apipavidalinimo grupės veikla: pavasarinių 

dekoracijų mokyklos erdvėse suplanavimas ir sukūrimas.  

Balandžio 1–9 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, mokytojos J. 
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Adomavičienė, R. Šeštakauskienė, I. 

Šostak, bibliotekininkė I. Žukienė 

Vadovybės pasitarimai. Balandžio 4, 11, 25 

d. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, ūkio reikalams 

 

Vilniaus m. ŠPC organizuojama projekto „Informatikos ir 

technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas 

pradinėse klasėse“ refleksija. 

Balandžio 4, 5, 12, 

14, 25 d.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, programą įgyvendinantys 

mokytojai 

Pradžia nuo 16.00 val.,  diena 

pasirenkama savarankiškai. 

Mokytojų komandos dalyvavimas Vilniaus m. ŠPC projekto 

„Kūrybingumo vaidmuo fenomenais grįsto ugdymo ir STEAM 

filosofijoje“ mokymuose. 

Balandžio 4, 11, 25 

d. 

Mokytojos D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė, A. Kovalevskienė, L. 

Petrylienė, I. Šostak, E. Driukaitė-

Alesienė, bibliotekininkė I. Žukienė. 

 

Mokytojų dalyvavimas VŠPC seminarų įtraukiojo ugdymo tematika 

cikle.  

Balandžio 6, 27 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, mokytojai* 

*Pagal suderintą sąrašą.  

„Renkuosi mokyti!“ projekto komandos veiklos planavimo ir refleksijos 

susitikimai. 

Balandžio 6, 13 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, mokytojos I. Šostak, M. 

Ruzgaitė, L. Petrylienė, Dž. Baužienė, 

J. Zygmantienė 

Pradžia nuo 14.15 val., A9 

kabinetas. 

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir pedagogų 

pasitarimai, darbas grupėse, veiklos „kolega-kolegai“, 

bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais veiklos):  

1. Mokymų programos „Įtraukusis ugdymas, taikant universalaus 

dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ 2 seminaras (VDU prof. dr. 

A. Galkienė). 

2. Mokymų programos „Įtraukusis ugdymas, taikant universalaus 

dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ savarankiškas darbas. 

3. Mokymų programos „Įtraukusis ugdymas, taikant universalaus 

dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ 2 seminaras (VDU prof. dr. 

A. Galkienė). 

4. Darbas metodinėse grupėse: mokymų programos „Įtraukusis 

ugdymas, taikant universalaus dizaino mokymuisi (UDM) 

prieigą“ refleksija (įgytų žinių, praktikos pritaikymo 

progimnazijos, individualiu lygmeniu, galimybės). 

 

 

 

Balandžio 7 d.* 

 

 

Balandžio 11–15 d. 

 

 

 

Balandžio 20 d. ** 

 

 

 

Balandžio 28 d. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

metodinių gr. pirmininkai, pedagogai 

 

 

 

*Pradžia nuo 12.45 val., 

sutrumpintos pamokos vykdomos 

pagal atskirą tvarkaraštį, 

neformaliojo švietimo būreliai 

(išskyrus išlaikomus tėvų lėšomis) 

– neorganizuojami.  

 

**Pradžia – 9.30 val., aktų salėje. 

ES projekto „Kokybės krepšelis“ koordinavimo grupės ir konsultanto 

susitikimas.  

Balandžio 11–15 d. 

* 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui G. Kukytė, I. Iljeitienė, 

mokytojos J. Juodvalkienė, D. 

Onaitienė, konsultantė O. Saranienė 

*Tiksli data ir laikas bus patikslinti. 

Individualios IKT konsultanto konsultacijos pedagogams. 

 

 

Balandžio 11, 25 d. IKT konsultantas R. Venckus, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 
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„Kolega-kolegai“ veiklos: atviros mokytojų M. Ruzgaitės, J. 

Juodvalkienės, J. Dieninienės, Dž. Baužienės pamokos. 

Balandžio 13, 15, 

28 d.  

Mokytojos M. Ruzgaitė, J. 

Juodvalkienė, J. Dieninienė, Dž. 

Baužienė, I. Šostak 

13 d. – 2 pamoka (1b kl.), 3 pamoka 

(4a kl.), 15 d. – 2 pamoka (2b kl.), 28 

d. – 3, 4 pamokos (3a ir 1b kl.). 

2022 m. viešųjų  pirkimų plano parengimas. Iki balandžio 15 d.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė 

Veikla perkelta iš kovo mėn. 

Dalyvavimas VšĮ „Šiaurės licėjaus“ renginyje „Fenomenų tyrinėjimo 

PhenoBL konferencija 2022“. 

Balandžio 15 d. Mokytoja L. Petrylienė  

Pranešimo „Plickers platforma – įtraukianti ir smagi mokiniams, lengvai 

naudojama ir informatyvi mokytojams“  pristatymas tarptautinėje 

metodinėje dienoje „Skaitmeninių mokymo(si) įrankių ir platformų 

panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“. 

Balandžio 21 d.  Mokytoja M. Ruzgaitė  

Mokymų-konsultacijų mokytojams ciklo 6 dalis, tema „Ugdymosi 

metodai ir būdai pamokoje SUP mokiniams”. 

Balandžio 25 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė ir M. 

Ruzgaitė 

Pradžia nuo 16.00 val. 

1–4 kl. mokinių (Dailės būrelio) darbų paroda „Spalvos“. Balandžio  

25–29 d. 

Mokytoja J. Adomavičienė  

Individualios konsultacijos mokytojų padėjėjams, darbo su SUP 

turinčiais mokiniais aptarimas. 

Balandžio 26 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, 

psichologė L. Juravičienė, mokytojų 

padėjėjai 

Pradžia nuo 13.10 val. 

VGK posėdis. Balandžio 27 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, VGK nariai 

 

Mokymų-konsultacijų mokinių tėvams ciklo 6 dalis, tema „Kaip galiu 

padėti savo vaikui įveikti nerimą“. 

Balandžio 27 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė Pradžia nuo 18.00 val. 

Integruotų gamtos mokslų konsultanto ir gamtos mokslų bei pradinio 

ugdymo mokytojų veiklų suplanavimas, vykdymas.  

Balandžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, gamtos mokslų konsultantas 

S. Janulis, mokytojai 

 

Pedagoginės veiklos (pamokų, neformaliojo švietimo veiklų 

organizavimo, mokinių dalyvavimo konsultacijose ) stebėsena. 

Balandžio  mėn. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vadovaujantis balandžio mėn. 

pedagoginės veiklos stebėsenos 

planu. 

Mokinių tarybos (2–4, 5–8 kl. mokinių) ir mokinių savivaldą kuruojančių 

mokytojų pasitarimai.  

 

Balandžio mėn. (2 

kartus per mėn.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, mokytojos J. 

Juodvalkienė, D. Onaitienė 

 

Pagalbos mokiniui specialistų ir kuruojančio pavaduotojo pasitarimai, 

atvejų aptarimai/vadyba. 

Balandžio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, pagalbos specialistai, 

kviestiniai pedagogai 

Pagal poreikį. 

5–8 kl. mokinių aktyvaus laisvalaikio erdvės I aukšte sukūrimas, 

įveiklinimas. 

Balandžio mėn. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ž. Sventickienė 

Veikla perkelta iš kovo mėn. 

Mokinių mokymosi, laisvalaikio erdvės progimnazijos kieme kūrimas. Balandžio mėn. 

mėn. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams A. Pelešynaitė 

Veikla perkelta iš kovo mėn. 

MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS 
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„Atvirkštukų diena“ (Melagių) 1a, 3a klasėse. 

 

Balandžio 1 d. Mokytojos Dž. Baužienė, I. Šostak  

Vaikų knygos dienos minėjimo veiklos  1a, b ir  3a klasėse. Balandžio 1 d. Mokytojos I. Šostak, M. Ruzgaitė, Dž. 

Baužienė, 

 

4a, b kl. mokinių dalyvavimas NMPP. Balandžio 1–8 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, NMPP vykdytojai 

 

3a, b kl. mokinių dalyvavimas Kings olimpiadų finaliniame etape. Balandžio 1–15 d. Mokytojos Dž. Baužienė, L. Petrylienė  

1a, 3a, 4a, b kl. mokinių piešinių paroda „Velykinių margučių raštai“. Balandžio 4–15 d. Mokytojos I. Šostak, Dž. Baužienė, J. 

Juodvalkienė, J. Zygmantienė 

 

Tarptautinei vaikų knygos dienos paminėjimui skirtos edukacinės 1–4 

kl. mokininių veiklos bibliotekoje. 

Balandžio 5–7 d. Bibliotekininkė I. Žukienė  

Integruota robotikos pamoka 1b klasėje. Balandžio 11 d. Mokytoja M. Ruzgaitė, IT 

konsultantas R. Venckus 

 

3b kl. mokinių dalyvavimas LR ŽŪM inicijuotoje akcijoje („įdomiojoje 

pamokoje“) „Kaip elgiuos? Ogi tvariai!“ 

Balandžio 13 d. Mokytoja L. Petrylienė  

3b kl. mokinių edukacinė išvyka į „Paukščių kaimą“. Balandžio 14 d. Mokytoja L. Petrylienė  

1b kl. mokinių dalyvavimas edukacinėje pamokoje su ornitologu G. 

Petkumi „Paukščiai aplink mus“. 

Balandžio 14 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

„Vaikų Velykėlės“:  

 margučių paroda ir ridenimo varžybos 3a, 4a klasėse; 

 4a kl. mokinių dalyvavimas edukacinėje veikloje – „Kiaušinių 

marmuravimas“; 

 kitos veiklos. 

Balandžio 25 d.  1–4 kl. mokytojos  

3–4 kl. mokinių anglų kalbos pamoka su svečiu: „Amerikos švietimo 

sistemos pristatymas ir tiesiog smagus pokalbis su JAV ambasados 

Fulbright programos atstovu, anglų kalbos mokytoju/asistentu Louis 

Higuera“. 

Balandžio 25–26 d.  Mokytoja L. Embrasienė  

2b kl. mokinių išvyka ir dalyvavimas edukaciniame užsiėmime Vilniaus 

katedros požemiuose. 

Balandžio 28 d. Mokytoja J. Dieninienė  

2b klasės mokinių dalyvavimas šalies pradinių klasių mokinių kūrybinių 

darbų konkurse „Žydintis medis“. 

Balandžio mėn. Mokytoja J. Dieninienė  

1a kl. mokinių edukacinė dienos išvyka į Curiocity miestą. Balandžio mėn.* Mokytoja I. Šostak *Data derinama. 

Edukaciniai užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams „Susipažinkime su kurčiųjų 

kultūra“. 

Balandžio mėn.* Mokytoja M. Ruzgaitė *Data derinama. 

VEIKLOS 5–8 KL. MOKINIAMS 

6a,b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Miestas“. Balandžio 1–15 d. Mokytoja R. Šeštakauskienė  

7–8 klasių kūrybinių darbų paroda „Dekupažas“, „Daiktadėžės“. Balandžio 1–15 d. Mokytoja R. Šeštakauskienė  

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti skirta 5a kl. mokinių išvyka į 

nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, susitikimas su akcijos „Metų 

Balandžio 4 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytojos 

G. Motiekaitienė, A. Scarpetta. 

 

https://fb.me/e/2hv18uBl7
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knygos rinkimai“ knygų paaugliams nominantais, dalyvavimas 

edukacinėje veikloje.   

7b kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto mokinių  kūrybinių darbų 

konkurse ,,Inkilas“. 

Iki balandžio 5 d. Mokytoja R. Šeštakauskienė  

Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimui skirta integruota 

literatūros pamoka 5b kl mokiniams. „Ką žinome apie „Mažąjį 

Nobelį“?“. 

Balandžio 8 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytoja 

G. Motiekaitienė 

Pamoka bibliotekoje. 

8a kl. mokinių išvyka į Žirmūnų profesinio mokymo centrą. Balandžio 8 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytoja 

D. Onaitienė 

 

Lietuvių kalbos dienos: 

 5–8 kl. mokinių dailyraščio konkursas; 

 5–6 kl. mokinių projektas „Frazeologizmai mūsų gyvenime ir 

mene“;  

 7–8 kl. mokinių projektas „Kalbos ABC“.   

Balandžio 11–15 d. Mokytojos N. Paškovskienė, N. 

Smalinskienė, G. Motiekaitienė 

 

5a,b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Inkilas“. Balandžio 11–25 d. Mokytoja R. Šeštakauskienė  

5b kl. mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą. Balandžio 13 d. Mokytoja D. Semeškienė  

Mokinių tarybos iniciatyva „Keksiukų diena“. Balandžio 15 d. Mokytoja D. Onaitienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ž. Sventickienė  

 

5–8 kl. mokinių anglų kalbos pamoka su svečiu: „Amerikos švietimo 

sistemos pristatymas ir tiesiog smagus pokalbis su JAV ambasados 

Fulbright programos atstovu, anglų kalbos mokytoju/asistentu Louis 

Higuera“. 

Balandžio 25–26 d.  Mokytoja L. Embrasienė  

6a, b kl. mokinių vitražų paroda „Pavasaris“. Balandžio 25–29 d. Mokytoja J. Adomavičienė  

7b kl. mokinių išvyka į Žirmūnų profesinio mokymo centrą. Balandžio 27 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytoja 

N. Smalinskienė 

 

Vilniaus m. ŠPC projekto „Kūrybingumo vaidmuo fenomenais grįsto 

ugdymo ir STEAM filosofijoje“ praktinės veiklos (projektas) 5a,b 

klasėse. 

Balandžio mėn. * Mokytojos D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė, A. Kovalevskienė, 

bibliotekininkė I. Žukienė. 

*Data bus patikslinta. 

________________________ 

 

 

https://fb.me/e/2hv18uBl7

