
                                                                                                                                                                                                                    TVIRTINU 

 

2022 M. VASARIO 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: 

 1–4 kl. mokinių testavimas kaupinių metodu; 

 

 

 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; 

 informacijos atsakingoms institucijoms apie nustatytus 

atvejus, kontaktus teikimas ir kt. 

 

Sausio mėn. 

 

2 d. 

 

 

7, 10, 14, 17, 21, 

24, 28 

 

Pagal situaciją 

 

 

 

 

 

 

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 2022-02-07 – 1–8 kl. mokinių 

savitestacija GAT (pirmadienis –> 

ketvirtadienis) 

11 d. išdalinami GAT savitestacijai 

namuose (atliekama 20 d., prieš sugrįžtant į 

mokyklą). 

Pavilnio bendruomenės šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui 

paminėti. 

Vasario 11 d. Direktorius, mokytojas V. 

Mockevičius, progimnazijos tarybos 

narė D. Ivanauskaitė-Sabalė 

Nuo 18.30 val. 

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: 

bendruomenės informavimas apie veiklos aktualijas, informacijos 

atnaujinimas. 

 

Vasario mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  

IT specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos paskyros Facebook tinkle administravimas, nuolatinis 

informacijos atnaujinimas.   

Vasario mėn. Mokytoja D. Onaitienė  

Progimnazijos bibliotekos paskyros Facebook  tinkle 

administravimas, nuolatinis informacijos atnaujinimas. 

Vasario mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

Teminės parodos bibliotekoje: „Tarptautinė saugesnio interneto 

diena“, „Šv. Valentino diena“, „Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

Vasario mėn. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

Projekto  „Kokybės krepšelis“ komandos ir projekto konsultantės 

susitikimas. 

Pasirengimas projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklų konferencijai, 

pranešimo apie sėkmės istoriją parengimas.  

Vasario 1 d. 

 

Vasario mėn. 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui G. Kukytė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė 

Nuo 13.45 val. 

Vilniaus m. ŠPC organizuojama projekto „Informatikos ir 

technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse 

klasėse” refleksija.  

Vasario 3, 7, 9, 

14 d.  

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, programą įgyvendinantys 

mokytojai 
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Vadovybės pasitarimai. Vasario 2, 7, 21, 

28 d. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, ūkio 

reikalams 

 

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir pedagogų 

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

bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais veiklos):  

1. Vasario mėn. veiklos plano pristatymas, aktualizavimas. 

2. Hibridinio mokymo organizavimo patirtys ir susitarimai 

(darbas pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo mokytojų 

grupėse). Mokymosi praradimų dėl praleistų pamokų 

(izoliacija, Covid) kompensavimo galimybės. 

3. Išplėstinis VGK posėdis*, tema „SUP turinčių mokinių 

individualūs ugdymo ir pagalbos mokiniui planų 

įgyvendinimo (darbo ypatumų – metodų, priemonių, 

pažangos, plano koregavimo poreikio) įsivertinimas“ ir 

darbas metodinėse grupėse, tema: „Mokinių lyderystės, 

mokinių ir tėvų įsitraukimo į progimnazijos veiklas 

stiprinimo galimybės ir veiklų planas“. 

4. Darbas metodinėse grupėse:  

 mokomųjų dalykų aprūpinimo vadovėliais, kitomis ugdymo 

priemonėmis  2022 m. plano rengimas; 

 į progimnazijos tikslų įgyvendinimą orientuoto Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų profesinio meistriškumo/ 

kvalifikacijos tobulinimo (tikslinių mokymo programų, 

patirtinio mokymosi ir dalinimosi gerąja patirtimi veiklų) 

plano rengimas; 

 diskusija ir idėjų paieška dėl 2022 m. smurto ir patyčių 

prevencijos priemonių plano parengimo; 

 pamokos planavimo ir vedimo kokybės aktualijos 

(pasiruošimas išorės veiklos kokybės vertinimui); 

 naujos redakcijos Mokinių elgesio taisyklių aktualizavimas.  

5. Kolega-kolegai veiklos metodinėse grupėse (pamokos 

kokybės aktualijos, VŠPC seminarų įtraukiojo ugdymo 

tematika, kt. kvalifikacijos tobulinimo renginių informacijos 

sklaida*). 

 

 

 

Vasario 3 d. 

 

Vasario 10 d. 

 

 

 

 

Vasario 14 d.  

 

 

 

 

 

 

Vasario 15 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 24 d. 

 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, metodinių gr. 

pirmininkai, pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Posėdis planuojamas 2 srautais: 1 srautas 

– su pradinio ugdymo programos 

mokiniais dirbantys mokytojai, 2 srautas - 

su pagrindinio ugdymo programos 

mokiniais dirbantys mokytojai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Paskutinis mėnesio ketvirtadienis 

Individualios IKT konsultanto konsultacijos pedagogams. 

 

 

Vasario 7, 21, 28. IKT konsultantas R. Venckus, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 

 

BMK mokymai „Darbo su hibridinio mokymo įrangos komplektu 

SWIVL pradžiamokslis“.  

Mokytojos M. Ruzgaitės konsultacijos kolegėms. 

Vasario 7, 11 d. 

 

Pagal poreikį 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, pradinio ugdymo 

mokytojos, mokytoja M. Ruzgaitė 

Vasario 7 d. – nuo 16 val., 11 d. – nuo 16 

val. 
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Progimnazijos  tarybos posėdžiai: 

 direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos pristatymas, 

vertinimas. 

 progimnazijos 2021 m. veiklos plano aprobavimas. 

 

Vasario 7 d. 

Vasario 23 d. 

Direktorius, mokyklos tarybos 

pirmininkas  

 

Nuo 19.00 val. 

Nuo 18.30 val. 

Individualios konsultacijos mokytojų padėjėjams, darbo su SUP 

turinčiais mokiniais aptarimas.  

Vasario 8 d. 

 

Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, 

psichologė L. Juravičienė, mokytojų 

padėjėjai 

Nuo 13.10 val. 

Progimnazijos 2022 m. veiklos plano rengimo grupės veikla. Vasario 8, 11 d. Direktorius, veiklos plano rengimo 

grupė 

Nuo 14.15 val. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veikla: veiklos 

kokybės įsivertinimo ir mokinių pažangos duomenų analizė, 

pateikimas pažangos anketos rengimui. 

Vasario 9 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, grupės pirmininkė J. 

Juodvalkienė, nariai 

 

Mokytojų dalyvavimas VŠPC seminarų įtraukiojo ugdymo tematika 

cikle.  

Vasario 10, 23 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, mokytojai* 

*Pagal suderintą sąrašą.  

Mokytojos L. Petrylienės dalyvavimas virtualioje respublikinėje 

konferencijoje „STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir 

lyderystės kompetencijų tobulinimas“, pranešimo pristatymas. 

Vasario 10 d. 

 

Mokytoja L. Petrylienė 13 val. 

Mokytojų dalyvavimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 

renginio „Auginame atsakingą, inovatyvų, kūrybišką žmogų“ 

veiklose (kūrybinėse dirbtuvėse). 

Vasario 15 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ž. 

Sventickienė, mokytojos M. 

Ruzgaitė, G. Motiekaitienė, Dž. 

Baužienė, R. Šeštakauskienė 

 

Trišalės (kl. vadovas, mokinys, tėvai) konsultacijos „Sėkmės planų 

aptarimas“. 

Nuo vasario 21 

d.*  

5–8 kl. vadovai   

VšĮ „Paramos vaikams centras“  smurto prevencijos mokymai 

progimnazijos darbuotojams. 

Vasario 21–22 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, psichologė L. 

Juravičienė 

Mokymų laikas – 15.00–16.30 val. Mokymai 

organizuojami įgyvendinant Progimnazijos ir VšĮ 

„Paramos vaikams centras“  2022-02-02 

bendradarbiavimo sutartį Nr. APF/PP 2022-5 

Mokymų-konsultacijų mokinių tėvams ciklo 4 dalis, tema 

„Bendradarbiavimas su mokytojais“. 

Vasario 23 d.  Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė, 

psichologė L. Juravičienė 

Nuo 18 val. 

„Kolega-kolegai“ veiklos: Atvira robotikos pamoka pradinių klasių 

mokytojams 

Vasario 28 d.  Mokytoja L. Petrylienė 

 

3–4 pamokos 

Mokymų-konsultacijų mokytojams ciklo 4 dalis, tema „Pagalba 

mokiniams, turintiems dėmesio sutrikimą“. 

Vasario 28 d.  Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė Nuo 16.30 val. 

Pedagoginės veiklos (pamokų, neformaliojo švietimo veiklų 

organizavimo, mokinių dalyvavimo konsultacijose ) stebėsena. 

Vasario mėn. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vadovaujantis vasario mėn. pedagoginės 

veiklos stebėsenos planu. 

Progimnazijos estetinio apipavidalinimo grupės veikla: 

pasirengimas ir erdvių papuošimas Lietuvos valstybės atkūrimo ir 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švenčių minėjimui.  

Vasario mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams A. Pelešynaitė, mokytojos 

J. Adomavičienė,  Šeštakauskienė, I. 

Šostak, bibliotekininkė I. Žukienė 
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Mokinių tarybos (2–4, 5–8 kl. mokinių) ir mokinių savivaldą 

kuruojančių mokytojų pasitarimai.  

 

Vasario 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. 

Vasario mėn. Mokytojos A. Avižienytė, J. 

Dieninienė, D. Baužienė, L. 

Petrylienė, L. Janulevičienė 

Laikas tikslinamas. 

Pagalbos mokiniui specialistų ir kuruojančio pavaduotojo 

pasitarimai, atvejų aptarimai/vadyba. 

Vasario mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, pagalbos specialistai, 

kviestiniai pedagogai 

Pagal poreikį. 

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

reikalams A. Pelešynaitė 

 

MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

VEIKLOS 1–4 KL. MOKINIAMS 

3a klasės mokinių integruota kūrybinė veikla „Skaitymo ir rašymo 

pamokos pirmojoje lietuviškoje knygoje  – M. Mažvydo 

„Katekizmo prasti žodžiai”  

Vasario 1 d. Mokytoja Dž. Baužienė Iniciatyvos  „Lietuvių kalbos dienos 2022“ 

veikla. 

Valstybės atkūrimo dienai pažymėti skirta bendra 1–4 kl. mokinių 

šokio kompozicija - flešmobas (Flash mob) „Bitute, pilkoji“.  

Vasario 1–11 d.  1–4 klasių mokytojos ir mokytoja R. 

Tekorienė 

 

SEU užsiėmimų „Paguodos skrynelė“ ciklas 4b, 4a kl. Vasario 2, 7, 9, 

23 d. 

Psichologė L. Juravičienė, 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė H. Murmulienė 

 

Integruotos netradicinio ugdymo dienos 1b kl. „Šimtas dienelių 

mokykloje“ 

Vasario 2–11 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

3b kl. integruotos kūrybinės dirbtuvės „Trispalvė mano pasakoje”.  Vasario 3 d. Mokytoja L. Petrylienė Iniciatyvos  „Lietuvių kalbos dienos 2022“ 

veikla. 

Integruota veikla naudojant „Lego Serious play“ metodą,  tema 

„Lietuvių kalbos dienos“. 

Vasario 4, 11 d.  Mokytoja I. Šostak Iniciatyvos  „Lietuvių kalbos dienos 2022“ 

veikla. 

1–4 kl. mokinių dalyvavimas „Swedbank“ projekto „Mokonomika“ 

nuotolinėse pamokose.  

Vasario 4 d. 1–4 kl. mokytojos  

4b kl. mokinių dalyvavimas tarptautinėje kompiuterinių atvirukų 

parodoje-konkurse „Sveikinu, Lietuva“.  

Vasario 5 d.  Mokytoja J. Zygmantienė Pasiruošimas vasario 1–4 d., vertinimas 

vasario 15 d. –  kovo 1d. 

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

lygos varžybų II (šalies) etape. 

Vasario 7–11 d. Mokytoja L. Petrylienė Komisijos vertinimas – vasario 21–25 d. 

1–4 kl. mokinių integruotos veiklos, skirtos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti  „Spalvų savaitė“. 

Vasario 8–11 d. 1–4 kl. mokytojos   

 2a, 3a, 4b kl. mokinių dalyvavimas konkurse „Gamtos kengūra“ Vasario 9, 10 d. Mokytojos A. Avižienytė, Dž. 

Baužienė, J. Zygmantienė, 

 

3b kl. mokinių dalyvavimas Valstybės atkūrimo dienai paminėti 

skirtoje šalies akcijoje „Didžiausia bendradarbiavimo pamoka 

(nuotolinė)“.   

Vasario 11 d. 

 

Mokytoja L. Petrylienė https://www.idomipamoka.lt/vasario-16/ 
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1a kl. mokinių susitikimas su paraatletu Ernestu Česoniu: „Kodėl 

svarbu turėti gyvenime tikslų ir jų siekti? Gyvenimo istorija, filmo 

peržiūra ir diskusija“.  

Vasario 11 arba 

25 d.  

Mokytoja I. Šostak  Data derinama  

4a kl. išvyka į LNOBT spektaklį „Mamulė Mū“. Vasario 12 d. Mokytoja J. Juodvalkienė  

4b kl. projektas „Kalba – tautos stiprybė ir gyvastis“.  

 

Vasario 23 d. Mokytoja J. Zygmantienė  

3a kl. mokinių integruota veikla, tema „Mano tėvynė”.  Vasario 21–25 d. Mokytoja Dž. Baužienė  

Edukacija apie Lietuvių kalbos istoriją ir jos ištakas. 

Supažindinimas su Lietuvių kalbos žodynu.  

Vasario 25 d.  Mokytoja I. Šostak   

2a kl. mokinių išvyka į LNOBT spektaklį „Čipolinas“. Vasario 27 d. 

 

Mokytoja A. Avižienytė  

4a kl. mokinių projektas „Lietuvių liaudies pasakų 

veikėjai komiksuose“.   

Vasario mėn. Mokytoja J. Juodvalkienė                  Iniciatyvos  „Lietuvių kalbos dienos 2022“ 

veikla. 

2a kl. mokinių ilgalaikis integruotas projektas „Viena, bet tokia 

skirtinga Lietuva“. 

Vasario –  kovo 

mėn. 

Mokytoja A. Avižienytė  

VEIKLOS 5–8 KL. MOKINIAMS 

6–8 kl. mokinių dalyvavimas geografijos žinių konkurse 

ADVENTUR 2022.  

Vasario 1–4 d. Mokytoja D. Onaitienė  

5a, 5b kl. mokinių dalyvavimas nuotolinėje edukacijoje „Lietuvos 

elniniai žvėrys“, lektorius Romualdas Barauskas. 

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

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį 

5–8 kl. mokinių dalyvavimas „Swedbank“ projekto „Mokonomika“ 

nuotolinėse pamokose. 

Vasario 4 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

G. Kukytė, 5–8 kl. vadovai, 

mokytojai 

Veiklose dalyvaujama pagal atskirą 

tvarkaraštį. 

5a, 5b, 7a, 7b kl. mokinių tapybos darbų paroda „Vasario 16-oji – 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

Nuo vasario 4 d.  Mokytojai J. Adomavičienė  

Prevencinis užsiėmimas 5b, 5a kl. mokiniams „Saugumas 

internete“. 

Vasario 7, 10 d. Psichologė L. Juravičienė  

Integruotos etikos ir tikybos pamokos 5a, 5b kl. „Ši diena man 

reiškia laisvę“. 

Vasario 7 d. Mokytojos D. Semeškienė, A. 

Kovalevskienė 

 

Integruotos 5a, 5b kl. mokinių pilietiškumo ugdymo ir lietuvių 

kalbos veiklos: „Kelionė laiku. 20 Lietuvos Nepriklausomybės 

signatarų“. 

Vasario 7 - 11 d. Mokytoja G. Motiekaitienė  

Integruotos 6–7 kl. mokinių pilietiškumo ugdymo ir lietuvių kalbos 

veiklos: pranešimų apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signatarus rengimas, diskusijos „Kas yra laisvė?“, „Kam žmogui 

reikalinga laisvė?“. 

Vasario 7–11 d. Mokytoja N. Paškovskienė  

Teminės pamokos Šv. Valentino dienos proga 5a, 5b kl. Vasario 7–11 d. Mokytoja A. Scarpetta  

8 kl. mokinių užsiėmimai Fab Lab laboratorijoje. Vasario 7, 21, 28 

d. 

Laborantė R. Šeštakauskienė  
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Netradicinė pamoka 5a, 5b klasėse „Pasaka Lietuvai angliškai“. Vasario 9 d.  Mokytoja G. Kukytė  

Socialinių įgūdžių lavinimo grupės užsiėmimai. Vasario 9, 23 d. Psichologė L. Juravičienė  

5–8 kl. tarpklasinės kvadrato varžybos. Vasario 9–11 d. Mokytoja E. Tupikovskienė  

6b kl. mokinių dalyvavimas nuotolinėje edukacijoje „Paslaptingos 

nakties gyventojos – Lietuvos pelėdų įvairovė“, lektorius Saulius 

Skuja. 

Vasario 10 d. Mokytoja D. Onaitienė Veiklos įgyvendinant progimnazijos ir 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį 

Tęstinės 7a, 7b kl. mokinių projekto „Liaudies dainos anksčiau ir 

dabar“ veiklos. 

Iki vasario 11 d. Mokytoja N. Smalinskienė  

MYLIME LIETUVĄ!  Veiklos skirtos Valentino dienai ir Valstybės 

atkūrimo dienai paminėti: 

 akcija „Puošiamės geltona, žalia, raudona“; 

 kūrybinė užduotis-konkursas: eilėraščio Lietuvai kūrimas; 

 klasių puošimas, tema ,,Mylime Lietuvą“; 

 teminės muzikinės pertraukos. 

Vasario 11 d. Mokytoja D. Onaitienė,  mokinių 

taryba 

 

5–8 kl. mokinių akcija „Sveikinimai Lietuvos nepriklausomybei“. Vasario 11 d. Mokytojos N. Smalinskienė, N. 

Paškovskienė, G. Motiekaitienė 

 

Tęstinės 7a, 7b kl. mokinių integruoto lietuvių kalbos-matematikos 

projekto „Skaitvardžiai eilėraštyje - matematikos uždavinyje“ 

veiklos 

Iki  vasario 21 d. Mokytojos A. Mameniškienė, N. 

Smalinskienė 

 

5a, 5b kl. mokinių integruotos lietuvių kalbos pamokos bibliotekoje, 

skirtos tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Vasario 21 d. Mokytoja G. Motiekaitienė, 

bibliotekininkė I. Žukienė 

 

6a kl. mokinių dalyvavimas nuotolinėje edukacijoje „Paukščiai – 

geriausi klimato kaitos indikatoriai“ , lektorius Marius Karlonas 

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

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo 

skyriaus bendradarbiavimo sutartį. 

Integruotas dailės – geografijos projektas 6a, 6b kl. „Ugnikalniai, 

kalnai“. 

Vasario 21–25 d. Mokytojos J. Adomavičienė, D. 

Onaitienė 

 

Stipriausio moksleivio rinkimai,  I etapas „Atsilenkimai per 1 

minutę“. 

Vasario 21–28 d. Mokytoja E. Tupikovskienė  

8a kl. mokinių dalyvavimas KTU dėstytojo A. Magomedov 

paskaitoje „Elektrą gaminantys rūbai“. 

Vasario 24 d. Mokytojos J. Repečkienė, 

A.Jelagienė 

 

Prevencinis užsiėmimas 5–8 kl. mokiniams „Savo kūno priėmimas. 

Valgymo sutrikimai ir jų prevencija“. 

Vasario 28 d. Psichologė L. Juravičienė  

Integruotas chemijos, biologijos, geografijos ir dailės projektas 7a, 

7b, 8a kl. „Vandens lašelyje“. 

 

Vasario mėn. 

 

Mokytojos J. Repečkienė, A. 

Jelagienė, D. Onaitienė, J. 

Adomavičienė 

 

5–8 kl. mokinių darbų paroda regioniniame vaikų ir jaunimo 

menų festivalyje „Vieversėlis“.   

Vasario mėn. Mokytojos J. Adomavičienė, R. 

Šeštakauskienė 

 

7a, 7b kl. mokinių darbų paroda „Urbanistinis peizažas“. Vasario mėn. Mokytoja J. Adomavičienė  

5–8 kl. mokinių dalyvavimas Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis 2022“ . 

Vasario–kovo 

mėn. 

Mokytojos G. Kukytė, A. Scarpetta, 

L. Embrasienė,  Ž. Sventickienė 
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