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2022 M. GEGUŽĖS–BIRŽELIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

Kariuomenės, visuomenės vienybės ir partizanų 

pagerbimo dienos šventė. 

Gegužės 13 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, mokytojai V. Mockevičius, E. 

Tupikovskienė 

Veiklos, jų formatas ir laikas derinama su 

kariškių bei Šaulių sąjungos atstovais. 

„Šeimos šventė“ 3a kl.  Gegužės 17 d. Mokytoja Dž. Baužienė Pradžia – 18 val., vieta – 3a klasėje 

„Šok į penktoko klumpes“ – pamokas 4-tų klasių 

mokiniams veda pagrindinio ugdymo programos 

mokytojai. 

Gegužės 19 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

mokytojai N. Smalinskienė, G. Motiekaitienė, 

A. Mameniškienė, L. Embrasienė, V. 

Mockevičius, D. Onaitienė, E. Tupikovskienė 

 

Klasių tėvų atstovų, (komitetų narių ir kitų 

pageidaujančiųjų) forumo organizavimas. 

 

Gegužės 26 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui I. Iljeitienė, G. Kukytė 

 

Forumo tematika: formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo organizavimas, 

mokinių ir aplinkos saugumas. 

Bendruomenės mikroklimato tyrimas. Iki birželio 10 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

psichologė L. Juravičienė 

 

Mokyklinės aprangos pasiūlymų paieška ir pasirinkimas, 

aktualizavimas bendruomenėje.  

Gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė 

 

„Nykštukų mokyklėlė“ – veiklos būsimiesiems 

pirmokams, būsimų mokinių tėvų susirinkimas. 

Birželio 20, 21 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

mokytojos J. Zygmantienė, J. Juodvalkienė 

Veiklos planas paskelbiamas skelbiamas 

prieš savaitę iki veiklų pradžios.  

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: 

bendruomenės informavimas apie veiklos aktualijas, 

informacijos atnaujinimas. 

Gegužės-birželio mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų įgyvendinimą 

atsakingi pedagogai,  IT specialistas M. 

Petrauskas 

 

Progimnazijos ir bibliotekos paskyrų Facebook tinkle 

administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas.   

Gegužės-birželio mėn. Mokytoja D. Onaitienė, bibliotekininkė I. 

Žukienė 

 

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Vadovybės pasitarimai. Gegužės–birželio mėn. 

(kiekvieną pirmadienį) 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, ūkio reikalams 

 

Mokytojų komandos tęstinis dalyvavimas Vilniaus m. ŠPC 

projekto „Kūrybingumo vaidmuo fenomenais grįsto 

ugdymo ir STEAM filosofijoje“ 

mokymuose/konsultacijose, praktinių veiklų planavimas. 

Nuo gegužės 2 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytojos G. 

Motiekaitienė, A. Kovalevskienė, D. 

Semeškienė, L. Petrylienė. 

 

Programos „Renkuosi mokyti“ pokyčio projekto „3D 

mokykla“ įgyvendinimo 2021–2022 m. m. įsivertinimas, 

veiklų 2022–2023 m. m. suplanavimas. 

Gegužės 4, 11, 25 

Birželio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

projekto vykdymo komanda 
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ES projekto „Kokybės krepšelis“ progimnazijos veiklos 

tobulinimo plano įgyvendinimo 2020–2022 m. m. 

įsivertinimas, ataskaitos parengimas ir pateikimas: 

 konsultacija dėl veiklos įsivertinimo; 

 konsultacija dėl galutinės ataskaitos parengimo; 

 ataskaitos parengimas, pateikimas. 

 

 

 

Gegužės 5 d. 

Gegužės 27 d. 

Iki birželio 22 d. 

Projekto įgyvendinimo komanda, projekto 

konsultantė O. Saranienė. 

 

Vadovybės, pedagogų pasitarimai, darbas grupėse, 

metodinių grupių pasitarimai, posėdžiai: 

 gegužės-birželio mėn. veiklos plano pristatymas, 

aptarimas; 

 įgyvendintos mokymų programos „Įtraukusis 

ugdymas, taikant universalaus dizaino (UDM) 

prieigą“ geroji patirtis, pritaikymo aktualijos; 

 susitarimo dėl „geros pamokos“ kriterijų 

atnaujinimas; 

 dėl 2022–2023 m. m. UP aktualijų: neformaliojo 

švietimo, mokinių ugdymo poreikių tenkinimui 

skirtų valandų poreikio ir kt. aktualijų; 

 metodinė gerosios patirties konferencija.* 

 

 

Gegužės 5 d. 

 

Gegužės 19 d. 

 

 

Gegužės 26 d. 

 

Birželio 2 d. 

 

 

Birželio 8 d. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. 

Iljeitienė, G.  Kukytė, metodinių grupių 

pirmininkės, tikslinės darbo grupės  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Birželio 8 d. – dėl numatytų veiklų 

keičiamas pamokų laikas (trumpinamos 

pamokos). 

Vilniaus m. ŠPC organizuojama projekto „Informatikos ir 

technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas 

pradinėse klasėse“ refleksija. 

Pažangos matavimo įrankio pristatymas. 

Gegužės 9, 12, 23 d. 

 

 

Gegužės 13 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, programą įgyvendinantys 

mokytojai 

 

Pradžia nuo 16.00 val., diena 

pasirenkama savarankiškai. 

Mokymų – konsultacijų ciklo mokytojams 7 dalis 

„Bendradarbiavimo su tėvais / globėjais iššūkiai ir 

galimybės“. 

Gegužės 9 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė Pradžia – 16.00 val. 

Paraiškos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

paskelbtam mokinių vasaros poilsio konkursui 

parengimas ir pateikimas. 

Detalaus progimnazijos mokinių vasaros poilsio 

programos veiklos plano parengimas, aktualizavimas.  

Iki gegužės 12 d. 

 

 

Iki birželio 3 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, socialinė pedagogė J. Butarevič 

 

 

1–4 kl. mokinių tėvų susirinkimai. Gegužės 2 savaitė 1–4 kl. vadovai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Iljeitienė  

 

5–8 klasių mokinių tėvų konsultacijų diena. Gegužės 11 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

5–8 kl. mokytojai 

 

Mokymų - konsultacijų ciklo tėvams 7 dalis, tema „Kad 

startas būtų lengvesnis“. 

Gegužės 16 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė Pradžia – 18.00 val. 

SUP mokinių individualios pagalbos planų aptarimas su 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Nuo gegužės 16 iki 

birželio 9 d. 

Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė,  1–8 

klasių vadovai 

 

Individualios konsultacijos mokytojų padėjėjams, darbo 

su mokiniais aptarimas. 

Gegužės 17 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, psichologė L. 

Juravičienė 

Pradžia – 13.10 val. 
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VGK posėdžiai. Gegužės 18 d., birželio 

15 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

VGK nariai 

 

Neformaliojo švietimo poreikių 2022–2023 m. m. 

nustatymo apklausa. 

Iki gegužės 24 d. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ž. 

Sventickienė, 1–8 kl. vadovai 

 

Mokinių nuostatų dėl priklausomybę sukeliančių 

medžiagų (tabako, el. cigarečių, alkoholio ir kt.) 

vartojimo bei jų vartojimo paplitimo tyrimas. 

Iki gegužės 26 d. Socialinė pedagogė J. Butarevič, kiti VGK 

deleguoti nariai 

 

Trišalės (kl. vadovas, mokinys, tėvai) konsultacijos 

„Sėkmės planų aptarimas“.* 

Gegužės-birželio mėn. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  5–8 kl. vadovai  

  

 

*Pagal poreikį. 

Individualių trišalių (pradinio ugdymo mokytojų, mokinių 

tėvų, mokinių) pokalbių dienos: mokinių III trimestro bei 

mokslo metų pasiekimų rezultatų, pažangos aptarimas. * 

Nuo birželio 1 d. 1–4 kl. vadovai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Iljeitienė  

*Pagal poreikį. 

Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai. 

 

Birželio 1, 7, 13, 21 d. Priėmimo komisija (pirmininkė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė) 

 

2022–2023 m. m. pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo 

I dalies programų ugdymo plano ir jo priedų projektų 

rengimas. 

Birželio 1–22 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

darbo grupė 

 

Darbo tarybos ir direktoriaus pasitarimas dėl mokytojų 

darbo krūvio sandaros 2022–2023 m. m. 

Birželio 6 d. Direktorius, Darbo taryba  

Mokytojų tarybos posėdis: 

 dėl 1–3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, 

papildomų darbų skyrimo;   

 dėl išsilavinimo pažymėjimų 4 klasių mokiniams 

išdavimo; 

 dėl papildomų darbų bei konsultacijų 1–4 kl. 

mokiniams organizavimo (tvarkaraščio, tėvų 

informavimo ir kt.). 

 

Birželio 8 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė Klasių vadovai, suderinę su mokančiais 

mokytojais iki birželio 7 d. atsakingai 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui pateikia  

 siūlomų kelti į aukštesnę klasę 

mokinių skaičių; 

 pradinio išsilavinimo pažymėjimą 

gausiančių mokinių skaičių; 

 mokinių, kuriems siūloma skirti 

konsultacijas,  papildomus darbus, 

sąrašą. 

Matematikos VBE vykdymo instruktažas ir vykdymas. Birželio 9, 10 d. Direktorius, vykdymo grupė VBE centras – Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazija. 

Fizikos VBE vykdymo instruktažas ir vykdymas. Birželio 16, 17 d. Direktorius, vykdymo grupė VBE centras – Vilniaus J. Basanavičiaus 

progimnazija. 

Mokytojų tarybos posėdis: 

 dėl 5–8  klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, 

papildomų darbų skyrimo;   

 dėl pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį (8 klasių mokiniams) 

išdavimo; 

Birželio 22 d. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė 

 

 

Klasių vadovai, suderinę su mokančiais 

mokytojais iki birželio 17 d. (imtinai) 

atsakingai direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui pateikia  

 siūlomų kelti į aukštesnę klasę 

mokinių skaičių; 

 mokinių, kuriems siūloma skirti   

papildomus darbus, sąrašą. 
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 dėl papildomų darbų 1–8 kl. mokiniams 

organizavimo (tvarkaraščio, tėvų informavimo ir 

kt.); 

 progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos I dalies 2022–2023 m. m. ugdymo 

plano projekto pristatymas. 

Progimnazijos tarybos posėdis dėl pritarimo 2022–2023 

m. m. UP projektui. 

Birželio 22 d.  Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, Progimnazijos taryba 

 

Tęstiniai Aplinkos pritaikymo ugdymo ir  kt. veiklos 

organizavimui darbai: 

 lauko gimnastikos aikštelės įrangos pirkimo ir 

įrengimo darbai; 

 dalyvavimas Savivaldybės administracijos 

organizuojamoje atrankoje lauko klasei įrengti, 

lauko klasės projekto įgyvendinimas*; 

 lietaus nuvedimo nuo priestato stogo sistemos 

modernizavimo, fasado nuplovimo, įėjimo į 

progimnaziją (iš Švariosios g. pusės) sutvarkymo 

darbai*; 

 priestato defektų šalinimo (garantinių darbų 

atlikimo) užtikrinimas. 

Gegužės–birželio mėn. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė 

 

 

 

 

*Jei bus skirtas finansavimas. 

 

 

*Atsižvelgiant į pagal pateiktą paraišką 

gautą finansavimą. 

Trūkstamų vadovėlių 2022–2023 m. m. komplektavimas: 

poreikių apibendrinimas, skolinimosi bei įsigijimo 

organizavimas. 

Gegužės–birželio mėn. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. 

Iljeitienė, G. Kukytė, bibliotekininkė I. 

Žukienė 

 

Integruotų gamtos mokslų konsultanto ir gamtos mokslų 

bei pradinio ugdymo mokytojų veiklų suplanavimas, 

vykdymas.  

Gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

gamtos mokslų konsultantas S. Janulis, 

mokytojai 

 

Pedagoginės veiklos (pamokų, susitarimų dėl vertinimo, el 

dienyno pildymo) stebėsena. 

 Gegužės mėn. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vadovaujantis gegužės mėn. pedagoginės 

veiklos stebėsenos planu. 

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

savivaldą kuruojančių mokytojų pasitarimai.  

 

Gegužės mėn. (2 

kartus per mėn.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, mokytojos J. Juodvalkienė, D. 

Onaitienė 

 

MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS 

2a,b, 3a,b kl. mokinių susitikimas su Amerikos 

ambasados Lietuvoje atstovu, programos Fulbright 

dalyviu, mokytoju/ asistentu Louis Higuera. 

Gegužės 2 d. Mokytoja L. Embrasienė Veikla perkelta iš balandžio mėn. veiklos 

plano. 

Vilniaus m. ŠPC projektas „Kūrybingumo vaidmuo 

fenomenais grįsto ugdymo ir STEAM filosofijoje“ 

praktinės veiklos projekto įgyvendinimas 3b kl.  

Nuo gegužės 2 d. iki 

birželio 15 d. 

L. Petrylienė, A. Kovalevskienė, I. Žukienė, D. 

Semeškienė 
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3b kl. mokinių edukacinė išvyka į Žalvario parką (Molėtų 

raj.).  

Gegužės 4 d. Mokytoja L. Petrylienė  

1–4 kl. mokinių dalyvavimas respublikiniame mokinių 

gebėjimų konkurse „LIETUVOS GAMTININKAS“. 

Gegužės 5 d. Mokytojos M. Ruzgaitė, A. Avižienytė, Dž. 

Baužienė, L. Petrylienė, J. Juodvalkienė, J. 

Zygmantienė 

Veikla vykdoma įgyvendinant progimnazijos 

ir LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį. Dalyvauja 

1b, 2a, 3a,b, 4a,b kl. mokiniai.   

Edukaciniai užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams 

„Susipažinkime su kurčiųjų kultūra“. 

Gegužės 5 d. 

 

Gegužės 12 d. 

Mokytojos I. Šostak, L.Petrylienė, Dž. 

Baužienė, J. Juodvalkienė, J.Zygmantienė.  

Mokytojos M. Ruzgaitė, A. Avižienytė, J. 

Dieninienė 

Veikla perkelta iš balandžio mėn. veiklos plano. 

3-4 kl. – per 2 pamoką, 1a kl. – per 3 pamoką 

1b kl. – per 3 pamoką, 2a,b kl. – per 4 pamoką. 

2a, 3b kl. mokinių išvyka į LOBT spektaklį „Snieguolė ir 

septyni nykštukai“. 

Gegužės 8 d. Mokytojos A. Avižienytė, Dž. Baužienė  

2b kl. mokinių edukacinė išvyka „Vilniaus katedros 

požemiai“. 

Gegužės 10 d. Mokytoja J. Dieninienė  

1b kl. mokinių išvyka į Pinigų muziejų, edukacinė 

pamoka „Pinigai. Nuo kriauklelių iki kortelių“. 

Gegužės 11 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

4a kl. mokinių edukacinė išvyka į Panevėžį. Gegužės 12 d. Mokytoja J. Juodvalkienė, klasės mokinių tėvai  

 3b kl. mokinių išvyka į Vilniaus Mokytojų namus, 

susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla.  Susitikimo tema - 

apie detektyvus Domą, Tomą ir Upę! 

Gegužės 12 d. Mokytoja L. Petrylienė, bibliotekininkė I. 

Žukienė 

 

Edukacinė pamoka 2b kl. mokiniams bibliotekoje: knygų 

pristatymas, aktyviausių skaitytojų apdovanojimas. 

Gegužės 16 d. Mokytoja J. Dieninienė, bibliotekininkė I. 

Žukienė 

 

4b kl. mokinių dalyvavimas edukaciniame užsiėmime 

„Edukacinio kino kūrimas“. 

Gegužės 16 d. Mokytoja J. Zygmantienė 

 

Veikla finansuojama Kultūros paso 

lėšomis. 

2a,b kl. mokinių edukacinė išvyka į Molėtų tradicinių 

amatų centrą „Meniškas kaimas“ ir Mindūnų ežerų 

žvejybos muziejų (Molėtų raj.).  

Gegužės 18 d. Mokytojos A. Avižienytė, J. Dieninienė  

3b kl. mokinių išvyka į mobilų Klimato muziejų, 

interaktyvaus švietimo pamoka apie klimato kaitą ir jos 

sprendimus. 

Gegužės 19 d. Mokytoja L. Petrylienė  

2a kl. mokinių edukacinė išvyka „Vilniaus katedros 

požemiai“. 

Gegužės 24 d. Mokytoja A. Avižienytė  

3a, 4b kl. mokinių ekskursija į Pajūrį (Klaipėdą, Palangą). Gegužės 27 d. Mokytojos Dž. Baužienė, J. Zygmantienė  

Integruota IT ir muzikos pamoka: „Dirbtinis intelektas 

muzikoje: liaudies dainos transformavimas į klasikos 

epochos kūrinius“. 

Gegužės 27 d. Mokytojos L. Petrylienė, E. Lenkevičiūtė  

3a kl. mokinių išvyka į kino teatrą, programos „Mokausi 

iš kino“ filmo peržiūra. 

Birželio 3 d.  Mokytoja Dž. Baužienė Veikla finansuojama Kultūros paso 

lėšomis. 

1b kl. mokinių išvyka į Pelėdų parką. Birželio 7 arba 8 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

3a kl. mokinių edukacinė išvyka į Žalvario parką.  Birželio 7 d. Mokytoja Dž. Baužienė  
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„Paskutinio skambučio“ šventė 1–4 klasėse. 

4 kl. mokinių išleistuvių renginys. 

 

Birželio 9 d. 

 

1–4 kl. mokytojos. 

 Mokytojos R. Tekorienė, E. Lenkevičiūtė,  J. 

Juodvalkienė, J. Zygmantienė, Dž. Baužienė, 

L. Petrylienė 

 

1b kl. mokinių žygis su ornitologu G. Petkumi. Birželio 9 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

2a kl. mokinių  pėsčiųjų orientacinis  žygis po Vilniaus 

senamiestį. 

Birželio 9 d. Mokytoja A. Avižienytė  

4a kl. mokinių išvyka į „Indėnų kaimą“, edukacinis 

užsiėmimas su haskiais. 

Birželio 11 d. Mokytoja J. Juodvalkienė, klasės mokinių tėvai  

1–4 kl. mokinių vasaros poilsio stovykla. Birželio 13–17 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, socialinė pedagogė J. Butarevič, 

1–4 kl. mokytojos 

Stovykla organizuojama pagal atskirą 

veiklos planą. 

VEIKLOS 5–8 KL. MOKINIAMS 

6a,b kl. mokinių susitikimas su Amerikos ambasados 

Lietuvoje atstovu, programos Fulbright dalyviu, 

mokytoju/ asistentu Louis Higuera. 

Gegužės 2 d. Mokytojos L. Embrasienė, A. Scarpetta Veikla perkelta iš balandžio mėn. veiklos 

plano. 

5a,b kl. mokinių dalyvavimas Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamame  

literatūriniame protų mūšyje „Kieno burtai stipresni“. 

Gegužės 2 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytojos A. 

Kovalevskienė, G. Motiekaitienė 

 

Vilniaus m. ŠPC projektas „Kūrybingumo vaidmuo 

fenomenais grįsto ugdymo ir STEAM filosofijoje“ 

praktinės veiklos projekto įgyvendinimas 5a, 5b kl.  

Nuo gegužės 2 d. iki 

birželio 15 d. 

A. Kovalevskienė, G. Motiekaitienė, I. 

Žukienė, D. Semeškienė 

 

7a, b kl. integruoto technologijų–matematikos 

projekto ,,Spalva ir forma“ darbų paroda. 

Nuo gegužės 3 d. iki 

25 d. 

Mokytoja R. Šeštakauskienė  

7a kl. mokinių išvyka į Žirmūnų profesinio mokymo 

centrą. 

Gegužės 9 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytoja A. 

Mameniškienė 

 

6a,b kl. mokinių išvyka į spektaklį „Pilypas ir nutikimai“. Gegužės 11 d. Mokytojos E. Tupikovskienė ir N. 

Paškovskienė 

 

Edukacinis užsiėmimas 7–8 kl. mokiniams 

„Susipažinkime su kurčiųjų kultūra“. 

Gegužės 12 d. Mokytojos A. Mameniškienė, N. Smalinskienė, 

D. Onaitienė  

Laikas – per 2 pamoką. 

 

5a kl. mokinių išvyka į kino teatrą „Pasaka“, į filmą 

„Drugelio širdis“. 

Gegužės 12 d. Mokytoja A. Scarpetta  

 5–8 kl. mokinių „Kultūros diena“: 

 5a kl. mokinių edukacinė išvyka „Pasislėpęs 

miestas“; 

 5b klasės mokinių edukacinė išvyka; 

  6a klasės išvyka į Valdovų rūmus, Lietuvos 

mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką, 

įmonę „Paliūtis“; 

Gegužės 18 d. Direktoriaus pav. ugdymui Ž. Sventickienė 

Mokytojos A. Scarpetta, J. Adomavičienė 

 

Mokytojos D. Semeškienė, E. Lenkevičiūtė 

 

Mokytoja E. Tupikovskienė, soc. pedagogė J. 

Butarevič  
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 6b kl. mokinių edukacinė išvyka „Pasislėpęs 

miestas“; 

 7a klasių mokinių edukacinė išvyka į Užupį 

„Miestas mieste“; 

 7b klasių mokinių edukacinė išvyka į Užupį 

„Miestas mieste“; 

 8a kl. mokinių išvyka į Klimato muziejų ir Užupį. 

Mokytojos N. Paškovskienė, Ž. Sventickienė 

 

Mokytojos A. Mameniškienė, S. Bliznik  

 

Mokytoja N. Smalinksienė, mokytojo padėjėja 

J. Buchoveckienė 

Mokytoja D. Onaitienė 

Pasaulinės dienos be tabako paminėjimo veiklos. Gegužės 31 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

VGK, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė H. Murmulienė 

Veiklos derinamos. 

5–8 kl. mokinių fizinio ugdymo konkursas „Stipriausias 

mokinys“. 

Gegužės mėn.  Mokytoja E. Tupikovskienė Integruotas į fizinio ugdymo psamokas, 

neformalio švietimo būrelių veiklas. 

5–8 kl. mokinių technologijų darbų paroda nėrimo 

technika ,,Raštų raštai”. 

Birželio 1–23 d. Mokytoja R. Šeštakauskienė  

7a kl. mokinių dalyvavimas VGTU projekto „Ateities 

inžinerijos“ projektų pristatymo renginyje. 

Birželio 10 d. Mokytoja D. Onaitienė   

Gedulo ir vilties dienos paminėjimo veiklų integravimas į 

5–8 kl. ugdymo procesą.* 

Birželio 14 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė Veiklos derinamos. 

7a,b kl. mokinių edukacinė išvyka  į VU Šiaulių 

akademijos STEAM centrą.  

Birželio 16 d Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

mokytojos A. Jelgienė, A.Mameniškienė, N. 

Smalinskienė 

Veiklos vykdomos ES projekto „Kokybės 

krepšelis” lėšomis.   

6a,b kl. mokinių edukacinė išvyka į Lietuvos 

Etnokosmologijos muziejų. 

Birželio 20 d. Mokytojos N. Paškovskienė, E. Tupikovskienė Veiklos vykdomos ES projekto „Kokybės 

krepšelis” lėšomis.   

5, 7–8 kl. mokinių integruoto ugdymo veiklos „Pažink 

Vilnių“. 

Birželio 20 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

5–8 kl. mokytojai 

Veikla organizuojama pagal atskirą dienos 

planą. 

Edukacinė išvyka pažangiausiems/padariusiems 

didžiausią pažangą 5-8 klasių mokiniams į Lietuvos jūrų 

muziejų, Klaipėdą.   

Birželio 21 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

mokytoja D. Onaitienė, bibliotekininkė I. 

Žukienė  

Veiklos vykdomos ES projekto „Kokybės 

krepšelis” lėšomis.   

Sporto šventė. Birželio 21 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

5–8 kl. mokytojai 

Veikla organizuojama pagal atskirą dienos 

planą.  

Integruotų pamokų diena 5–6 kl. mokiniams, PROMODI 

– 7–8 kl. mokiniams. 

Birželio 22 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

5–8 kl. mokytojai 

Veikla organizuojama pagal atskirą dienos 

planą. PROMODI – probleminio mokymosi 

diena, veikla organizuojama pritaikant Kauno 

raj. Garliavos Jonučių progimnazijos veiklos 

patirtį. 

„Paskutinio skambučio“ šventė 5–8 klasėse. 

8 kl. mokinių išleistuvių renginys. 

Birželio 23 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Kukytė, 

5–8 kl. vadovai 

Pamokų pradžia – 9 val. 1, 2 pamokos – 

klasės vadovo veiklos. Nuo 11.00 val. – 

bendras 8 kl. mokinių išleistuvių renginys.  

_____________________________________ 

 

  


