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2022 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

Užgavėnių šventė. Kovo 1 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ž. Sventickienė, mokytojos E. 

Lenkevičiūtė, R. Šeštakauskienė, J. 

Adomavičienė 1–8 kl. klasių 

vadovai 

 

Periodinio testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

įtarti ar diagnozuoti organizavimas ir vykdymas: 

 1–8 kl. mokinių, pedagogų savikontrolės tyrimas 

(savitestacija GAT); 

 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 testavimo rezultatus. 

Kovo mėn. 

 

3, 7, 10, 14, 17, 

21, 24, 28, 31 d. 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

A. Pelešynaitė, A. Demšienė, 

testavimo metu su mokiniais 

dirbantys mokytojai, mokiniai 

Už COVID-19 valdymą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, A. 

Demšienė  

Direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilnio bendruomenės šventė, skirta Lietuvos valstybės ir 

nepriklausomybės atkūrimui paminėti. 

Kovo 9 d. Direktorius, mokytojas V. 

Mockevičius, progimnazijos tarybos 

narė D. Ivanauskaitė-Sabalė 

Nuo 18.30 val. Renginys atšauktas. 

Dalyvavimas Vilniaus m. ugdymo įstaigų paramos Ukrainai 

rinkimo akcijoje. 

Iki kovo 10 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, klasių 

vadovai 

 

Atvirų durų“ renginys būsimų 1 ir 2–4 klasių mokinių tėvams. Kovo 24 d. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė 

Nuo 18.30 val.  

Tarptautinės teatro dienos paminėjimo renginys progimnazijos 

bendruomenei. 

Kovo 29 d. Mokytoja E. Driukaitė-Alesienė  

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: 

bendruomenės informavimas apie veiklos aktualijas, informacijos 

atnaujinimas. 

Kovo mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  

IT specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos paskyros Facebook tinkle administravimas, 

nuolatinis informacijos atnaujinimas.   

Kovo mėn. Mokytoja D. Onaitienė  

Progimnazijos bibliotekos paskyros Facebook  tinkle 

administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas. 

Kovo mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

Teminės parodos bibliotekoje: „Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena“, „Tarptautinė knygnešio diena“, „Šatrijos Raganos 

gimtadienis“, „Justino Marcinkevičiaus gimtadienis“, „Pasaulinė 

poezijos diena“. 

Kovo mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 
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„Kolega-kolegai“ veiklos: atvira robotikos pamoka pradinių klasių 

mokytojams. 

Kovo 2 d.  Mokytoja L. Petrylienė 

 

Per 3 pamoką. 

7b kl. mokinių tėvų susirinkimas (nuotolinis). Kovo 2 d.  Mokytoja N. Smalinskienė  

1a kl. mokinių tėvų susirinkimas (nuotolinis). Kovo 3 d.  Mokytoja I. Šostak  

Projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“ vykdančių mokytojų dalyvavimas seminare 

„Matematikos mokymas ir mokymasis XXI a. mokykloje“.  

Kovo 3, 17 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Iljeitienė, mokytojos A. 

Avižienytė, J. Dieninienė, D. 

Baužienė, L. Petrylienė, L. 

Janulevičienė 

Mokymų laikas – 15.30–17.00 val. 

Mokytojų dalyvavimas VŠPC seminarų įtraukiojo ugdymo 

tematika cikle.  

Kovo 3, 7, 14, 23 

d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

I. Iljeitienė, mokytojai* 

*Pagal suderintą sąrašą.  

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir 

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

bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais veiklos):  

1. Metodinių grupių 2022 m. veiklos planų rengimas.  

2. Darbas metodinėse grupėse: „kolega-kolegai“ veiklos 

metodinėse grupėse (pamokos planavimo ir vedimo 

kokybės aktualijos); 

3. Mokymų programos „Įtraukusis ugdymas, taikant 

universalaus dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ 1 

seminaras (VDU prof. dr. A. Galkienė);  

4. Mokymų programos „Įtraukusis ugdymas, taikant 

universalaus dizaino mokymuisi (UDM) prieigą“ 

savarankiško darbo (išsamaus klasės mokinių profilio 

modeliavimas) refleksija. 

 

 

 

Kovo 3 d. 

Kovo 10 d. 

 

 

Kovo 24 d. * 

 

 

Kovo 31 d. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

metodinių gr. pirmininkai, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

*Pradžia nuo 12.30 val., sutrumpintos 

pamokos vykdomos pagal atskirą tvarkaraštį, 

neformaliojo švietimo būreliai (išskyrus 

išlaikomus tėvų lėšomis) – neorganizuojami.  

Konsultacija mokytojams, tema „Išorės vertinimo aspektai, 

pamokos ir jos dalių atitiktis „geros“ pamokos kriterijams“. 

Kovo 4 d. Direktorius, projekto „Kokybės 

krepšelis“ konsultantė 

Pradžia – 14.15 val. 

Mokymų-konsultacijų mokytojams ciklo 4 dalis, tema „Pagalba 

mokiniams, turintiems dėmesio sutrikimą“. 

Kovo 7 d. Specialioji pedagogė J. 

Rutkauskaitė 

Pradžia – 16.30 val., trukmė 1 val. 

Individualios IKT konsultanto konsultacijos pedagogams. 

 

 

Kovo 7, 14, 21, 

28. 

IKT konsultantas R. Venckus, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė 

 

Vadovybės pasitarimai. Kovo 7, 14, 21, 

28 d. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, ūkio 

reikalams 

 

ES projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklų gerosios patirties 

pristatymo konferencija. 

Kovo 9 d. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui G. Kukytė, I. 

Iljeitienė, mokytojos J. 

Juodvalkienė, D. Onaitienė 

Renginio laikas – 14.00–16.00 val. 

Individualios trišalės (kl. vadovas, mokinys, tėvai) konsultacijos 

„Sėkmės planų aptarimas“. 

Iki kovo 10 d. 5–8 kl. vadovai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui G. Kukytė  
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Individualių trišalių (pradinio ugdymo mokytojų, mokinių tėvų, 

mokinių) pokalbių (online) dienos: mokinių II trimestro 

pasiekimų rezultatų, pažangos aptarimas.  

Nuo kovo 14 d. 1–4 kl. vadovai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I. Iljietienė  

 

Vilniaus m. ŠPC organizuojama projekto „Informatikos ir 

technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas 

pradinėse klasėse“ refleksija. 

Kovo 14, 17, 28–

31 d. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Iljeitienė, programą 

įgyvendinantys mokytojai 

14 d. – nuo 16.00 val., 17 d. nuo 17.00 val.,  

nuo 28 d. – laikas pasirenkamas savarankiškai.  

Mokymų-konsultacijų mokytojams ciklo 5 dalis, tema  „SUP 

turinčių mokinių dokumentų rengimo gairės“. 

Kovo 14 d. Specialioji pedagogė J. 

Rutkauskaitė 

Pradžia 16.30 val., trukmė 1 val. 

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

reikalams A. Pelešynaitė 

 

Mokytojų tarybos posėdis, darbotvarkė: 

 2021–20202 m. m. II trimestro mokinių pasiekimų 

aptarimas/analizė;  

 mokymosi, švietimo pagalbos, mokiniams, turintiems 

nepatenkinamų trimestro įvertinimų, ženklų mokymosi 

pasiekimų kritimą (vadovaujantis 2021–2022 m. m. 

mokinių II trimestro pasiekimų rezultatais) planavimas;  

 kitos veiklos aktualijos.  

Kovo 17 d.  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui I. Iljeitienė, 

G. Kukytė, pedagogai 

 

Individualios konsultacijos mokytojų padėjėjams, darbo su SUP 

turinčiais mokiniais aptarimas.  

Kovo 22 d. 

 

Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, 

psichologė L. Juravičienė, mokytojų 

padėjėjai 

Nuo 13.10 val. 

Mokymų-konsultacijų mokinių tėvams ciklo 5 dalis, 

tema  „Dienotvarkė - viena iš sėkmingų sąlygų ugdymuisi“. 

Kovo 30 d. Specialioji pedagogė J. 

Rutkauskaitė 

Pradžia – 18.00 val., trukmė – 1 val.  

Integruotų gamtos mokslų konsultanto ir gamtos mokslų bei 

pradinio ugdymo mokytojų veiklų suplanavimas, vykdymas.  

Kovo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, gamtos mokslų 

konsultantas S. Janulis, mokytojai 

 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ –  tikslinių veiklų 

progimnazijos bendruomenei organizavimas. 

Kovo mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė, 

VGK nariai 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veikla: veiklos 

kokybės įsivertinimo ir mokinių pažangos duomenų analizė, 

pateikimas pažangos anketos rengimui. 

Kovo mėn.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, grupės pirmininkė J. 

Juodvalkienė, nariai 

 

Pedagoginės veiklos (pamokų, neformaliojo švietimo veiklų 

organizavimo, mokinių dalyvavimo konsultacijose ) stebėsena. 

Kovo  mėn. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vadovaujantis kovo mėn. pedagoginės veiklos 

stebėsenos planu. 

Progimnazijos estetinio apipavidalinimo grupės veikla: 

pasirengimas ir erdvių papuošimas Lietuvos valstybės atkūrimo ir 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švenčių minėjimui.  

Kovo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, mokytojos 

J. Adomavičienė,  Šeštakauskienė, I. 

Šostak, bibliotekininkė I. Žukienė 

 



4 

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

kuruojančių mokytojų pasitarimai.  

 

Kovo 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. 

Kovo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

I. Iljeitienė, pagalbos specialistai, 

kviestiniai pedagogai 

Pagal poreikį. 

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

įveiklinimas. 

Kovo mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė 

 

Mokinių mokymosi, laisvalaikio erdvės progimnazijos kieme 

kūrimas. 

Kovo mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams A. 

Pelešynaitė 

 

MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS 

2b, 3a, 4b kl. mokinių dalyvavimas konkurse „Lietuvių kalbos 

kengūra 2022“. 

Kovo 1, 2 d. Mokytojos J. Dieninienė, Dž. 

Baužienė, J. Zygmantienė 

 

Psichologinis patyčių prevencijos užsiėmimas 3a, 3b kl. 

mokiniams „Mes nesityčiojame”. 

Kovo 2 d. Psichologė L. Juravičienė Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 

3b kl. mokinių dalyvavimas tarptautinio matematikos konkurso 

„PANGEA“ II ture. 

Kovo 3 d. Mokytoja L. Petrylienė 

 

 

1–4 kl. mokinių „Kaziuko mugė“. Kovo 4 d.  1–4 kl. vadovai  

1b, 2a, 3a, 3b  kl. mokinių dalyvavimas lietuvių kalbos 

matematikos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų 

olimpiados KINGS kvalifikaciniame ture. 

Kovo 7–20 d. Mokytojos M. Ruzgaitė, A. 

Avižienytė, Dž. Baužienė, L. 

Petrylienė 

 

3a, 4a kl. mokinių dalyvavimas konkurse „Anglų kalbos kengūra 

2022“ 

Kovo 9 d. Mokytojos Dž. Baužienė, J. 

Juodvalkienė, anglų kalbos 

mokytojos  

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui skirtos veiklos: 

 1–2 kl. mokinių kūrybinių darbų dirbtuvės; 

 teminiai protmūšiai 3–4 kl. 

Kovo 10 d. 1–4 kl. mokytojos  

1–4 kl. mokinių dalyvavimas SEU olimpiadoje „Dramblys 2022“ Kovo 14–18 d. 1–4 kl. mokytojos  

Mokinių dalyvavimas Pasaulinės Žemės dienos paminėjimo 

veiklose:  

 1a kl. mokinių kūrybinės dirbtuvės „Žalioji palangė“; 

 3a kl. mokinių kūrybinės dirbtuvės „Mano piešinys 

tvariam maišeliui“; 

 4b kl. mokinių kūrybinės dirbtuvės „Žalioji palangė“. 

 

 

14–21 d. 

18 d. 

 

21 d. 

 

 

Mokytoja I. Šostak 

Mokytoja L. Petrylienė 

 

Mokytoja J. Zygmantienė 

 

2a kl. mokinių išvyka į LNOBT, dalyvavimas edukaciniame 

užsiėmime „Teatras iš vidaus“. 

Kovo 15 d. Mokytoja A. Avižienytė Integruotos karjeros ugdymo veiklos (pažintis 

su teatro darbuotojų profesijomis). 

Mokinių dalyvavimas regioninio festivalio „Vieversėlis“ veiklose:  Kovo mėn.   
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 1a kl. mokinių  piešinių eksponavimas Naujosios Vilnios 

kultūros centre; 

 4a,b kl. mokinių  piešinių eksponavimas Naujosios 

Vilnios kultūros centre; 

 2a, 2b kl. mokinių dalyvavimas koncerte.  

15 d. 

 

15 d. 

 

16 d. 

Mokytoja I. Šostak 

 

Mokytoja J. Adomavičienė 

 

Mokytoja D. Semeškienė 

1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b kl. mokinių dalyvavimas 

matematikos  konkurse „Kengūra 2022“. 

Kovo 17 d. Mokytojos I. Šostak, A. Avižienytė 

L.Petrylienė, Dž. Baužienė, J. 

Juodvalkienė, J. Zygmantienė,  

 

Ilgalaikio 2a, 4b mokinių mokyklinio projekto „Viena, bet tokia 

skirtinga Lietuva“ vykdymas:  

 4b kl. mokinių baigiamoji projekto  veikla, popietė „Kalba 

– tautos stiprybė ir gyvastis“;  

 2a kl. mokinių baigiamoji projekto  veikla – teminė 

viktorina. 

Kovo mėn. 

 

kovo 22 d. 

 

kovo 31 d. 

 

Mokytojos A. Avižienytė, J. 

Zygmantienė 

 

3a, 3b, 4a kl. mokinių renginys „Miego diena, arba diena su 

pižama“. 

Kovo 18 d. 

 

Mokytojos Dž. Baužienė, L. 

Petrylienė, J. Juodvalkienė 

4a kl. renginio data bus patikslinta 

 

1b kl. mokinių išvyka į Europos parką, edukacinis užsiėmimas 

„Lobio paieškos“. 

Kovo 23 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

3b kl. mokinių komandų dalyvavimas FIRST® LEGO® Explore 

lygos varžybų finaliniame (šalies) etape Panevėžio m. 

Kovo 25 d. Mokytoja L. Petrylienė  

1a kl. mokinių išvažiuojamoji edukacija (tema ir laikas derinama). Kovo mėn. 4 sav. Mokytoja I. Šostak  

3a kl. mokinių išvažiuojamoji edukacija (tema ir laikas derinama). Kovo mėn. 4 sav. Mokytoja Dž. Baužienė  

2b klasės mokinių dalyvavimas šalies vaikų kūrybinių darbų 

konkurse ,,Knygos skirtukas“ 

Kovo mėn. Mokytoja J. Dieninienė  

2b klasės mokinių dalyvavimas šalies pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkurse „Žydintis medis“. 

Kovo – balandžio 

mėn. 

Mokytoja J. Dieninienė  

VEIKLOS 5–8 KL. MOKINIAMS 

6–8 kl. mokinių dalyvavimas šalies mokinių geografijos žinių 

konkurse „Mano gaublys 2022“. 

Kovo 2 d. Mokytoja D. Onaitienė  

5–8 kl. mokinių tarpklasinės kvadrato varžybos. Kovo 2–4 d. Mokytoja E. Tupikovskienė  

Kaziuko mugė 6–7 klasėse. Kovo 4 d. 6–7 kl. vadovai  

Socialinių įgūdžių lavinimo grupės užsiėmimai. Kovo 2, 9 d. Psichologė L. Juravičienė  

5–6 kl. mokinių dalyvavimas tarptautinio matematikos konkurso 

„PANGEA“ II ture. 

Kovo 3 d. Mokytojos L. Janulevičienė, A.  

Mameniškienė 

 

5a, 6b kl. mokinių dalyvavimas nuotolinėje LMNŠC pamokoje 

„Pažintis su kraujasiurbiais: nauda ir žala“. 

Kovo 3 d. Mokytoja D. Onaitienė Veiklos įgyvendinant progimnazijos ir 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį 

7a kl. mokinių komandos dalyvavimas VGTU projekto „Ateities 

inžinerijos“ pavasario sesijoje (nuotolinis). 

Kovo 4 d. Mokytoja D. Onaitienė, 7a komanda  
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7a kl. mokinių dalyvavimas šalies mokinių konkurse „Mano 

žvilgsnis į supantį pasaulį“. 

Kovo 5 d.  Mokytoja M. Petrauskienė  

Patyčių  prevencijos užsiėmimas 6a kl. Kovo 8 d. Psichologė L. Juravičienė Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 

5–8 kl. mokinių dalyvavimas konkurse Anglų kalbos kengūra. Nuo kovo 8 d. Mokytojos A. Scarpetta, L. 

Embrasienė, G. Kukytė 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui skirta 

integruota 5a, 5b kl. mokinių lietuvių kalbos pamoka bibliotekoje.  

Kovo 10 d. Mokytoja G. Motiekaitienė, 

bibliotekininkė I. Žukienė  

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui skirti 

teminiai protmūšiai 5–8 kl.  

Kovo 10 Mokytojas V. Mockevičius  

6–8 kl. mokinių dalyvavimas tarpmokykliniame integruotame 

projekte „Pi diena mokykloje“. 

Kovo 14 d.  Mokytojos I. Kovaliova ir A. 

Mameniškienė 

Veiklos organizuojamos pagal atskirą planą ir 

tvarkaraštį. 

6–8 kl. mokinių dalyvavimas šalies mokinių integruotame 

matematikos ir lietuvių k. konkurse „Uždavinys eilėraštyje“. 

Iki kovo 14 d.  Mokytojos A. Mameniškienė ir N. 

Smalinskienė 

 

VšĮ Paramos vaikams centras smurto prevencijos programos 

užsiėmimai mokiniams. 

Kovo 14, 21, 28 

d. 

Psichologė L. Juravičienė  

5–8 kl. mokinių dalyvavimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis 2022“ . 

Iki kovo 15 d. Mokytojos G. Kukytė, A. Scarpetta, 

L. Embrasienė,  Ž. Sventickienė 

 

6a, b kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto mokyklų 6 klasių 

mokinių konkurse „Skaičiuok ir mąstyk“. 

Kovo 15 d.  Mokytoja A. Mameniškienė  

Mokyklinė 8 klasės mokinių fizikos olimpiada. Kovo 15 d. Mokytoja M. Petrauskienė  

Mokinių dalyvavimas regioninio festivalio „Vieversėlis“ veiklose:  

 5–6 kl. mokinių  piešinių eksponavimas Naujosios Vilnios 

kultūros centre; 

 6a, 7b kl. mokinių dalyvavimas koncerte. 

Kovo mėn. 

15 d. 

 

15 d. 

 

Mokytoja J. Adomavičienė 

 

Mokytoja D. Semeškienė 

 

5a, b kl. mokinių dalyvavimas Kings pasaulio pažinimo 

olimpiados kvalifikaciniame ture. 

Kovo 17 d. Mokytoja D. Onaitiene  

6a kl. mokinių išvyka į Muitinės muziejų. 

 

Kovo 18 d.  Mokytoja E. Tupikovskienė  

5–8 kl. mokinių komandos dalyvavimas LMNŠC 

organizuojamame Žemės dienos minėjimo protmūšis. 

Kovo 21 d. Mokytoja D. Onaitienė Veiklos įgyvendinant progimnazijos ir 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį.  

6–8 kl. mokinių dalyvavimas progimnazijos mokinių rusų kalbos 

žinovų konkurse.   

Kovo 23 d. Mokytoja S. Bliznik  

6–8 kl. mokinių dalyvavimas  progimnazijos mokinių vokiečių 

kalbos žinovų konkurse.   

Kovo 23 d. Mokytoja Ž. Sventickienė  

7a, 7b kl. mokinių dalyvavimas Pasaulinės poezijos dienos 

minėjime, svečiuose gamtininkas Almantas Kulbis, sukauptos 

lietuvių poezijos kolekcijos pristatymas. 

Kovo 23 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, 

mokytoja N. Smalinskienė 

 

8a kl. mokinių išvyka į Litexpo parodą „Mokykla 2022“. Kovo 30 d. Mokytoja D. Onaitienė  
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5a, b kl. mokinių dalyvavimas Kings lietuvių kalbos olimpiados 

kvalifikaciniame ture. 

Kovo mėn.* Mokytoja G. Motiekaitienė *Tikslus laikas bus nurodytas vėliau.  

 

Mokinių dalyvavimas šalies integruotame gamtos-technologijų 

konkurse ,,Paukščių sugrįžtuvės 2022“. 

Kovo mėn. Mokytojos R. Šeštakauskienė, D. 

Onaitienė 

 

5–8 kl. mokinių Pasaulinei vandens dienai paminėti skirtas dailės 

projektas „Lašelis“. 

Kovo mėn. Mokytoja J. Adomavičienė  

________________________ 

 


