
TVIRTINU 

Vilniaus Pavilnio progimnazijos  

 

Direktorius Redas Kononenko 

 

2022 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

2022–2023 m. m. pradžios šventė 1 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė 

 

1a kl. mokinių tėvų susirinkimas  Rugsėjo 5 d. Klasės vadovė J. Zygmantienė  

2a kl. mokinių tėvų susirinkimas  Rugsėjo 8 d. Klasės vadovė V. Pelakauskienė  

2b kl. mokinių tėvų susirinkimas  Rugsėjo 8 d. Klasės vadovė M. Ruzgaitė  

5a,b klasių mokinių tėvų susirinkimai. Rugsėjo 14 d. Klasių vadovės D. Onaitienė, L. 

Embrasienė 

 

3a kl. mokinių tėvų susirinkimas Rugsėjo 15 d.  Klasės vadovė A. Avižienytė  

8b kl. mokinių tėvų susirinkimas Rugsėjo 20 d.  Klasės vadovė N. Smalinskienė  

Darbo tarybos rinkimai Rugsėjo mėn. Direktorius  

Mokinių savivaldos formavimo veiklos: Mokinių tarybos 

sudarymas, prezidento, viceprezidento, mokinių atstovų į 

progimnazijos tarybą rinkimai. 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytoja R. Grinevičienė 

 

Progimnazijos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai 

darbai: 2022–2023 m. m. aktualijų paskelbimas, informacijos 

atnaujinimas. 

Rugsėjo mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  IT 

specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos aplinkos pritaikymo bendruomenės 

poreikiams veiklos:  

 bendradarbiavimas su Vilniaus m. savivaldybe dėl 

papildomų dviračių stovų įrengimo; 

 progimnazijos želdinių plėtojimas. 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

VDM grupių veiklos organizavimo veiklos: 

 grupių suformavimas; 

 grupių/pedagogų ir specialistų darbo  tvarkaraščio 

suderinimas; 

 grupių dienos ritmo suderinimas. 

 

Iki rugsėjo  5 d.  

Iki rugsėjo  9 d.  

 

Iki rugsėjo  30 d.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė 

 

2022–2023 m. m. duomenų atnaujinimas registruose: 

 Mokinių registre; 

 Pedagogų registre. 

 

Iki rugsėjo 6 d. 

Iki rugsėjo 30 d. 

Raštinės vedėja A. Demšienė  

Vadovybės pasitarimai.  Rugsėjo 6, 13, 20, 27 d.  Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, ūkio reikalams. 

Nuo 14 val. 

Pasirengimas neformaliojo švietimo veiklų organizavimui: Iki rugsėjo 7 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
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 neformaliojo švietimo veiklų pasiūlos 

aktualizavimas; 

 neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščio 

suderinimas. 

Iki rugsėjo 16 d. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sklandus klasės 

vadovo darbas: psichologinės žinios ir praktiniai darbo 

metodai“. 

Rugsėjo 7 d.  Direktorius, klasių vadovai, mokytojai Nuo 13.00 val., vieta – A2 kabinetas. 

Sutrumpintos pamokos pagal atskirą 

tvarkaraštį. 

1–4 kl. mokytojų dalyvavimas „Edu Vilnius“ programos 

„Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos 

įgyvendinimas pradinėse klasėse“ mokymuose“. 

Rugsėjo 7, 15, 22, 29 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 1–4 kl. mokytojai 

 

Pedagogų ugdomosios veiklos planavimo dokumentų 

suderinimas: 

 ilgalaikių teminių planų, dalyko modulių, ilgalaikių 

projektų, konsultacijų,   neformaliojo švietimo 

programų suderinimas;  

 klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų  planų 

suderinimas; 

 iš užsienio sugrįžusių mokinių (reemigrantų) 

individualių ugdymo planų suderinimas; 

 SUP turintiems mokiniams skirtų pritaikytų ir 

individualizuotų programų, individualių ugdymo 

planų suderinimas. 

 

 

Iki rugsėjo 19 d. 

 

 

Iki rugsėjo 23 d. 

 

Iki rugsėjo 30 d. 

 

Iki rugsėjo 30 d. 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal 

kuruojamas sritis 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, specialioji pedagogė J. 

Rutkauskaitė 

 

5–8 kl. mokinių konsultacijų tvarkaraščio suderinimas. Iki rugsėjo 19 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 

 

Mokytojų ir mokinių budėjimo grafiko suderinimas.  Iki rugsėjo 19 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, skirtų FabLab 

laboratorijos įveiklinimui ciklas.   

Rugsėjo 20, 26 d.  Direktorius, IT, technologijų mokytojai Nuo 15 val., vieta FabLab laboratorija. 

Mokymus veda VšĮ „Robotikos mokykla“ 

specialistai.  

Mokytojų darbo krūvio sandaros suderinimas.  Iki rugsėjo 21 d.  Direktorius  

VGK posėdžiai ir pasitarimai*. Rugsėjo 21 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, VGK nariai 

Pasitarimai – trečiadieniais (iš anksto 

informavus). 

Metodinės tarybos, metodinių grupių susirinkimai (mokytojų 

metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo veiklų popietės). 

 

Rugsėjo 21, 28 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, metodinių grupių pirmininkai 

 

 

2–4 kl., matematikos dalyko mokytojų dalyvavimas „Edu 

Vilnius“ vykdomo projekto „Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ mokymuose. 

Rugsėjo 26 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 2–4 kl., matematikos mokytojai 

 

5-8 klasių vadovų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

individualūs trišaliai pokalbiai: 2022–2023 m. m. ugdymosi 

tikslų  aptarimas. 

Nuo rugsėjo 26 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 5–8 klasių vadovai 
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Progimnazijos atstovo dalyvavimas VILNIUS TECH 

projekto „Ateities inžinerija“  6-ojo sezono rudens sesijoje.  

Rugsėjo 29 d.  Mokytoja D. Onaitienė  

„Edu Vilnius“, „Kūrybiškumo mokykloa“ ir projekte 

„Fenomenais grįstas ugdymas“ dalyvaujančių mokyklų 

mokytojų  susitikimas.  

Rugsėjo mėn. Mokytojos L. Petrylienė, A. 

Kovalevskienė, D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė, bibliotekininkė I. Žukienė 

 

Diagnostiniai 5–8 kl. matematikos testai. Rugsėjo mėn. Mokytojos R. Grinevičienė, I. 

Seliščevienė 

 

Dalyvavimas tęstinėse „Edu Vilnius“ ir  „Kūrybingumo 

mokykla“ tarptautinio projekto  „Fenomenais grįstas 

ugdymas“ veiklose 

Rugsėjo mėn. Mokytojos L. Petrylienė, A. 

Kovalevskienė, D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė, bibliotekininkė I. Žukienė 

 

Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, įvertinimas, 

sąrašo parengimas ir suderinimas su Vilniaus m. PPT. 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, logopedės L. Burneikienė, K. 

Gerulaitytė-Greičė 

 

Bendradarbiavimas su Savivaldybės administracija dėl 

universalios  lauko sporto aikštelės projektavimo, įrengimo 

galimybių.  

Rugsėjo mėn. Direktorius  

Informacijos apie mokyklos patalpas pateikimas patalpų 

nuomos sistemoje „Active Vilnius“, informacijos 

administravimas. 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Individualios pagalbos ir ugdymo planų  aptarimas ir 

derinimas. 

Rugsėjo mėn. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė, 1-4 

klasių vadovai 

 

Trišaliai susitikimai individualiems pagalbos ir ugdymo 

planams aptarti. 

Rugsėjo mėn. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė, 

klasių vadovai 

 

Konsultavimas bendrųjų programų pritaikymo/ 

individualizavimo klausimais. 

Rugsėjo mėn. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė  

Specialiosios pedagoginės pagalbos planavimas, SUP 

turinčių mokinių sąrašo duomenų atnaujinimas. 

Rugsėjo mėn. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė  

Progimnazijos dalyvavimas Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams 

negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose 

kūrimas“.   

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

Elektroninio mokinio pažymėjimo su 

e.piniginės funkcija bei elektroninės 

išankstinio maitinimo užsakymo-

atsiskaitymo paslaugos diegimas. 

Mokomosios mokinių ir personalo evakavimo pratybos.  Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

Tiksli data derinama. 

Lauko klasės (kupolo) įrengimas. Įveiklinimo plano 

įgyvendinimas.  

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui. 

 

Lauko gimnastikos aikštelės įrengimo darbai. Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Progimnazijos vidaus patalpų ir aplinkos vaizdo stebėjimo 

sistemos įrengimas.  

Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 
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 MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

Netradicinio ugdymo diena „Sutelktuvės“ Rugsėjo 2 d. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. 

Iljeitienė, G. Kukytė, 1–8 kl. vadovai 

 

Vilniaus m. 3 PK bendruomenės pareigūno saugaus eismo 

pamokėlės 1-ųjų klasių mokiniams. 

Rugsėjo 9 d.  Socialinė pedagogė J. Butarevič  

7a kl. mokinių išvyka į kino filmą „Ten, kur gieda vėžiai“. Rugsėjo 13 d. Klasės vadovė E. Tupikovskienė  

Erasmus+ projekto „Menininkai ir botanikos sodai – 

švietimo inovacijų kūrimas ir plėtojimas“, veiklos 3 a, b 

klasių mokiniams: integruoti anglų kalbos, dailės, pasaulio 

pažinimo užsiėmimai. 

Rugsėjo 15 d. Mokytoja L. Embrasienė  

7a kl. mokinių išvyka į boulingą. Rugsėjo 20 d. Klasės vadovė E. Tupikovskienė  

Integruoti 1b klasės mokinių matematikos ir dailės 

technologijų projektai „Geometrinės figūros ir bulvių 

antspaudai“ bei „Rudeniniai obuoliai“,  mokinių kūrybinių 

darbų paroda. 

Rugsėjo 21 d. Mokytoja R. Jonutienė  

Erasmus+ projekto „Menininkai ir botanikos sodai – 

švietimo inovacijų kūrimas ir plėtojimas“, veiklos 2 b klasės 

mokiniams: integruotų lietuvių, matematikos, pasaulio 

pažinimo, fizinio lavinimo ir dailės pamokų diena. 

Rugsėjo 23 d. Mokytoja M. Ruzgaitė  

6b kl. mokinių dalyvavimas „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ 

viktorinoje.  

Rugsėjo 23 d. Klasės vadovė D. Semeškienė  

Užsienio kalbų savaitės renginiai 5–8 klasių mokiniams.   Rugsėjo 26 d. Užsienio kalbų mokytojos G. Kukytė, L. 

Embrasienė, A, Scarpetta, Ž. 

Sventickienė, S. Bliznik 

 

2b, 3a kl. mokinių dalyvavimas Kings olimpiadų 

atrankiniame ture. 

Nuo rugsėjo 26 d. Mokytojos M. Ruzgaitė, A. Avižienytė  

VšĮ  „Robotikos mokykla“ veiklų „Robotika. 3D 

modeliavimas” pristatymas-kūrybinės dirbtuvės dirbtuvės 1–

4 klasių mokiniams. 

Rugsėjo 27 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

L. Storoženkienė 

 

Karjeros ugdymo dienos: veiklos 5–8 kl. mokiniams. Rugsėjo mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytojos Ž. 

Sventickienė, R. Šeštakauskienė 

 

______________________ 

 

 

 


