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2022 M. SAUSIO  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 savikontrolės tyrimas (savitestacija 

GAT); 

 

 1–4 kl. mokinių testavimas kaupinių metodu; 

 

 

 5–8 kl. mokinių savikontrolės tyrimas (savitestacija 

GAT); 

 

 turėjusių sąlytį 1–8 kl. mokinių, pedagogų 

testavimas vadovaujantis nustatytu algoritmu 

(savitestacija GAT); 

 

 bendruomenės informavimas apie testavimo 

rezultatus; 

 informacijos atsakingoms institucijoms apie 

nustatytus atvejus, kontaktus teikimas ir kt. 

 

Sausio mėn. 

 

10 d. 

 

 

12, 19, 26  d.  

 

 

13, 17, 20, 24, 

27, 31 d. 

 

Pagal situaciją 

 

 

 

 

 

 

A. Pelešynaitė, A. Demšienė, 

testavimo metu su mokiniais 

dirbantys mokytojai, mokiniai 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė H. Murmulienė, raštinės 

vedėja A. Demšienė 

A. Pelešynaitė, A. Demšienė, 

testavimo metu su mokiniais 

dirbantys mokytojai, mokiniai 

Už COVID-19 valdymą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė 

Direktorius 

Už COVID-19 valdymą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, A. 

Demšienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2022-01-16 – 1–8 kl. mokinių savitestacija GAT 

kiekvieną sekmadienį (namuose), 5–8 kl. mokinių 

savitestacija GAT progimnazijoje – 18, 20, 25, 27 d. 

(antradieniais, ketvirtadieniais) 

Teminės parodos bibliotekoje „Laisvės gynėjų diena“, 

„Naujos knygos“, „Europos duomenų apsaugos diena“. 

Sausio mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: 

bendruomenės informavimas apie veiklos aktualijas, 

informacijos atnaujinimas. 

 

Sausio  mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  

IT specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos paskyros Facebook tinkle administravimas, 

nuolatinis informacijos atnaujinimas.   

Sausio mėn. Mokytoja D. Onaitienė  

Progimnazijos bibliotekos paskyros Facebook  tinkle 

administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas. 

Sausio mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Vadovybės pasitarimai. Sausio 3, 10, 

17, 24, 31 d. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, ūkio 

reikalams 

 

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir 

pedagogų pasitarimai, darbas grupėse, veiklos „kolega-
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kolegai“, bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais 

veiklos:  

1. Darbas grupėse (pagal ugdymo koncentrus): 

 

 1–4 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistemos atnaujinimas. 

 Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos, 5–8 

kl. mokinių „Sėkmės planų“ įgyvendinimo 

aptarimas, mokymosi ir švietimo pagalbos poreikio 

suplanavimas. 

2. Strateginio veiklos plano, 2021 m. veiklos plano 

įgyvendinimo įsivertinimo veiklos. 

3. Veikla metodinėse grupėse. 

4. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos pristatymas. 

5. Veikla metodinėse grupėse. 

 

 

Sausio 4 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 5 d. 

 

Sausio 13 d. 

Sausio 20 d. 

 

Sausio 27 d. 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, metodinių 

gr. pirmininkai, pedagogai 

Pedagogų supažindinimas su elektronine dokumentų 

valdymo sistema „Integrra“ mokymai. 

Individualių konsultacijų teikimas.  

Sausio 6 d. 

 

Sausio mėn. 

Raštinės vedėja A. Demšienė   

Mokytojų tarybos posėdis, darbotvarkė: 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programos suderinimas. 

 naujų bei atnaujintų progimnazijos  veiklą 

reglamentuojančių lokalių tvarkų pristatymas, 

aktualizavimas; 

 kitos veiklos aktualijos.  

Sausio 6 d.  Direktorius, mokytojai  

Progimnazijos tarybos, darbo tarybos posėdis dėl 

direktoriaus pateiktų dokumentų suderinimo. 

Sausio 6 d.  Direktorius, darbo taryba, 

progimnazijos taryba 

 

Mokytojų komandos dalyvavimas Vilniaus m. ŠPC projekto 

„Kūrybingumo vaidmuo fenomenais grįsto ugdymo ir 

STEAM filosofijoje“ mokymuose.  

Sausio 10 d. Mokytojos L. Petrylienė, D. 

Semeškienė, G. Motiekaitienė, I. 

Šostak, bibliotekininkė I. Žukienė 

 

VGK posėdžiai ir pasitarimai. 

 

Sausio 12, 19, 

26 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

I. Iljeitienė, komisijos nariai, 

kviestiniai pedagogai 

 

 

Individualios IKT konsultanto konsultacijos pedagogams. 

 

 

Sausio 10, 17, 

24, 31 d. 

IKT konsultantas R. Venckus, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė 

 

Projekto  „Kokybės krepšelis“ komandos ir projekto 

konsultantės susitikimas. 

17 d.  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui G. Kukytė 

Nuo 16 val. 
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Programą „Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo 

programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“ 

įgyvendinančių mokytojų dalyvavimas mokymuose. 

Sausio 17–19 

d. 

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui 

I. Iljeitienė, programą 

įgyvendinantys mokytojai 

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos 

parengimas. 

Iki sausio 18 

d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

 

Individualios konsultacijos mokytojų padėjėjams, darbo su 

mokiniais aptarimas.  

Sausio 18 d. Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, 

psichologė L. Juravičienė, mokytojų 

padėjėjai 

 

Projekto  „Kokybės krepšelis“ metodinis renginys 

„Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas“. 

Sausio 18 d. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui G. Kukytė 

Laikas – 14–16 val. 

 

 

Erasmus+ tarptautinio projekto „Menininkai ir botanikos 

sodai – švietimo naujovių kūrimas ir plėtojimas“ vadovo ir 

progimnazijos komandos nuotolinis susitikimas. 

 

Sausio 19 d.  Direktorius, mokytojos I. Šostak, 

M. Ruzgaitė, L. Petrylienė, D. 

Onaitienė, J. Adomavičienė 

Pradžia – 15.30 val. 

Progimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitos 

parengimas,  paskelbimas progimnazijos bendruomenės 

svarstymui.  

Iki sausio 20 

d. 

Direktorius  

Mokymų-konsultacijų mokytojams ciklo 3 dalis 

„Padėkime vaikams, turintiems skaitymo, rašymo 

sunkumų“.  

 

Sausio 25 d. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė  

Mokymų-konsultacijų mokinių tėvams ciklo 3 dalis 

„Dėmesio sutrikimas: kaip atpažinti ir tinkamai padėti 

vaikui“.  

 

Sausio 26 d. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė  

Progimnazijos Pažangos ataskaitos parengimas ir 

pateikimas NŠA. 

Iki sausio 31 

d. 

Direktorius  

Metinės bibliotekos ataskaitos rengimas ir pateikimas LIBIS 

bibliotekų statistikos modulyje. 

Iki sausio 31 

d. 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

Progimnazijos 2022 m. veiklos plano parengimas. Sausio mėn. Direktorius, veiklos plano rengimo 

grupė 

 

2021 m. viešųjų  pirkimų ataskaitos parengimas. Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė 

 

 

Pedagoginės veiklos stebėsena. Sausio mėn. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vadovaujantis sausio mėn. pedagoginės veiklos 

stebėsenos planu. 

Progimnazijos estetinio apipavidalinimo grupės veikla: 

pasirengimas ir erdvių papuošimas Lietuvos laisvės gynėjų 

Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, mokytojos 
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dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo švenčių minėjimui.  

J. Adomavičienė,  Šeštakauskienė, I. 

Šostak, bibliotekininkė I. Žukienė 

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

kuruojančių mokytojų pasitarimai.  

 

Sausio mėn. 

mėn. (2 kartus 

per mėn.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ž. Sventickienė, mokytojos J. 

Juodvalkienė, D. Onaitienė 

 

Projektą „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“ vykdančių mokytojų dalyvavimas 

Vilniaus m. mokytojų refleksijoje. 

Sausio mėn. Mokytojos A. Avižienytė, J. 

Dieninienė, D. Baužienė, L. 

Petrylienė, L. Janulevičienė 

Laikas tikslinamas. 

 MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

Paskaita 8a kl. mokiniams „Meilė, draugystė ir aš“. Sausio 10 d. Mokytoja D. Onaitienė Veikla finansuojama „Kultūros paso“ lėšomis, perkelta 

iš gruodžio mėn. 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimo veiklos: 

 akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 teminiai pokalbiai klasėse; 

 1–4 kl. mokinių  kūrybiniai darbai, jų paroda. 

Sausio 10–14 

d.  

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

I. Iljeitienė, G. Kukytė,  

1–8 klasių vadovai 

 

Integruotas 7 kl. mokinių lietuvių kalbos - matematikos 

projektas „Skaitvardžiai eilėraštyje – matematikos 

uždavinyje“. 

Sausio 10–24 

d. 

Mokytojos N. Smalinskienė, A. 

Mameniškienė 

 

1a, b ir 4b kl. mokinių dalyvavimas edukaciniame 

užsiėmime „Kosmosas ir robotika“.  

Sausio 11, 14 

d. 

Mokytojos M. Ruzgaitė, I. Šostak, J. 

Zygmantienė 

 

8 kl. mokinių susitikimas su Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 

atstovu. 

Sausio 12 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ž. Sventickienė, bibliotekininkė I. 

Žukienė, mokytoja D. Onaitienė 

Per 7 pamoką. 

7a,b kl. mokinių dalyvavimas edukaciniame užsiėmime  

„Grafika ant tekstilės“. 

Sausio 12 d.  Mokytojos N. Smalinskienė, A. 

Mameniškienė 

Laikas –  11–13 val., veikla finansuojama „Kultūros 

paso“ lėšomis, perkelta iš gruodžio mėn. 

Pasaulinės sniego dienos veiklos. Sausio 13–14 

d.* 

1–4 kl. mokytojos, mokytoja E. 

Tupikovskienė 

*Atsižvelgiant į oro sąlygas veiklos laikas gali keistis. 

8a kl. mokinių dalyvavimas Mokinių geros savijautos 

programos užsiėmime „SMART komanda“. 

Sausio 14 d. Mokytoja D. Onaitienė Veikla perkelta iš gruodžio mėn. 

8 kl. mokinių nuotolinis susitikimas su Vilniaus Vytauto 

Didžiojo gimnazijos atstovu. 

Sausio 19 d. Ž. Sventickienė, I. Žukienė, D. 

Onaitienė 

Per 7 pamoką. 

4b kl. mokinių išvyka į kino teatrą. Sausio 3-ioji 

savaitė 

Mokytoja J. Zygmantienė  

Integruotas robotikos projektas 2a kl. Sausio 24 d. Mokytoja A. Avižienytė, IT 

konsultantas R. Venckus 

 

Vilniaus gimtadienio paminėjimo veiklos:   

 1–4 kl. mokinių kūrybinių darbų dirbtuvės ir 

paroda; 

 5–8 kl. mokinių protmūšis. 

Sausio 25 d. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

I. Iljeitienė, G. Kukytė,  

1–4 kl. mokytojos, mokytojas V. 

Mockevičius. 
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2a, 3a ir 5–8 klasių mokinių dalyvavimas šalies mokinių 

matematikos konkurso „Pangėja“ mokykliniame ture. 

Sausio 26–27 

d. 

 

Mokytojos A. Avižienytė, Dž. 

Baužienė, L. Janulevičienė, A. 

Mameniškienė 

https://pangea.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pangea-2022-

nuostatai.pdf 

iki 2022 m. sausio 16 d. 24.00 val. užpildoma registracijos 

forma ir sumokamas dalyvio mokestis. Konkurso I etapas 

vyks 2022 m. sausio 26-27 d. nuo 8.00 val. iki 20.00 val., 

nuotoliniu būdu. 

3a,b kl. mokinių dalyvavimas konkurse „Istorijos kengūra“. Sausio 26–27 

d. 

 

Mokytojos Dž. Baužienė, L. 

Petrylienė 

https://vkif.lt/istorijos-kengura/ 

Paraiškos pateikiamos iki 2022 m. sausio 26 d. (imtinai). 

Projektas vykdomas 2022 m. sausio 26, 27 dienomis 

(susidarius nepalankiai situacijai – sausio 28 d.). 

Ilgalaikių 7–8 kl. mokinių kūrybinių-tiriamųjų projektų 

pristatymo renginys. 

Sausio 26 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, 7–8 kl. dalykų mokytojai 

Aktų salėje, per 6 pamoką. 

Tarptautinė muitinių diena, 6a,b kl. mokinių išvyka į 

Muitinės muziejų. 

Sausio 28 d.  Mokytojos E. Tupikovskienė, N. 

Paškovskienė 

 

1a kl. mokinių išvyka į teatrą. Sausio IV 

savaitė 

Mokytoja I. Šostak Laikas derinamas. 

Mokinių dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

Žvilgsnis“ . 

Sausio mėn. 

 

Užsienio kalbų mokytojos https://vkif.lt/tavo-zvilgsnis/ 

Registracija dalyvauti – iki sausio 30 d., užduotys mokiniams 

atveriamos nuo sausio 10 d. 

2a kl. mokinių išvyka į Operos ir baleto teatrą, dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Teatras artistų akimis“. 

Sausio mėn. Mokytoja A. Avižienytė  

3b kl. mokinių komandos „Super protai“ dalyvavimas 

FIRST® LEGO® lygos Cargo Connect Vilnius 700 

nacionalinėse varžybose. 3b kl. mokinių komandos  

„Kilobaitai“ dalyvavimas regioninių varžybų II etape. 

Sausio mėn. Mokytoja L. Petrylienė Pasižiūrėti, kaip sekėsi mūsų ir kitoms komandoms galite čia 

- https://www.youtube.com/watch?v=3xZSzUVgySI 

5–8 klasių mokinių dalyvavimas tarptautiniame 

integruotame matematikos-informacinių technologijų 

piešinių konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“. 

Sausio mėn.  Mokytojos A. Mameniškienė, I. 

Kovaliova 

 

5–8 kl. Mokinių dalyvavimas tarptautiniame IT-

matematikos konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“. 

Sausio mėn. Mokytojos I. Kovaliova, L. 

Janulevičienė, A. Mameniškienė 

 

Integruotas IT ir matematikos projektas 8 kl. mokiniams 

„Matematika kūrybingai“.  

Sausio mėn. Mokytojos I. Kovaliova, A. 

Mameniškienė 

 

1–4 kl. mokinių dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose 

„Kurčiųjų kultūra“. 

Sausio mėn.  Mokytoja M. Ruzgaitė Laikas derinamas. 

________________________ 

 

 

 

 

https://pangea.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pangea-2022-nuostatai.pdf
https://pangea.lt/wp-content/uploads/2021/12/Pangea-2022-nuostatai.pdf
https://vkif.lt/istorijos-kengura/
https://vkif.lt/tavo-zvilgsnis/
https://www.youtube.com/watch?v=3xZSzUVgySI

