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Direktorius Redas Kononenko 

 

2022 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 

1b klasės šeimų žygis Tuputiškių serpantinu. Spalio 2 d. Mokytoja R. Jonutienė  

Mokytojo dienos šventė. Spalio 5 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytojos N. 

Smalinskienė, R. Grinevičienė, mokinių 

taryba 

 

„Ir mokytojai buvo vaikai“ - mokytojų vaikystės nuotraukų stendas, 

konkursas mokiniams.  
Spalio mėn. pirma 

savaitė 
Mokytoja R. Jonutienė, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
L. Storoženkienė 

 

Mokytojų ugdymo įgūdžių tobulinimo programos „Auksinis penketas“ 

užsiėmimas. 

Spalio 26 d. Psichologė L. Juravičienė  

Socialinė-pilietinė akcija „Tvarkau apleistą kapą“. Spalio mėn. paskutinė 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 8b kl. vadovė N. Smalinskienė 

 

Progimnazijos dalyvavimas visuomeninės organizacijos „Visuomeninė 

Rasų kapų draugija“ organizuojamoje Rasų kapinių tvarkymo akcijoje. 

Spalio mėn. paskutinė 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 5–8 kl. vadovai  

 

Iniciatyva dėl progimnazijos sporto salės atvėrimo progimnazijos 

bendruomenės (klasių bendruomenių) sporto poreikiams. 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams A. Pelešynaitė, klasių 

vadovai 

Programos „Aktyvi mokykla“ 

priemonė. 

Darbo tarybos rinkimai Spalio mėn. Darbo tarybos rinkimų komisija Tęstinė rugsėjo mėn. plano veikla. 

Tęstiniai progimnazijos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai 

darbai. 

Spalio mėn. Direktorius, už viešinamų veiklų 

įgyvendinimą atsakingi pedagogai,  IT 

specialistas M. Petrauskas 

 

Tęstinės progimnazijos aplinkos pritaikymo bendruomenės poreikiams 

veiklos:  

 bendradarbiavimas su Vilniaus m. savivaldybe dėl papildomų 

dviračių stovų įrengimo; 

 progimnazijos želdinių plėtojimas. 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Knygų mainų erdvės (namelio) įrengimas progimnazijos aplinkoje. Spalio mėn. Direktorius, saviraiškos studijos 

AK‘MENUKAI vadovė D. Ivanauskaitė-

Sabalė 

Veikla vykdoma įgyvendinant iniciatyvų 

konkurso „Mes bendruomenė“  

saviraiškos studijos AK‘MENUKAI 

projektą „Knygų nameliai Pavilnyje“.  

Mokinių tarybos susirinkimai. Spalio 12, 21, 28 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytoja R. Grinevičienė 

 

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 

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

„Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos 

įgyvendinimas pradinėse klasėse“ mokymuose“. 

Spalio 3, 5, 17, 19, 24 

d. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 1–4 kl. mokytojai 

Nuo 16.00 val. 

Dalyvavimas tęstinėse „Edu Vilnius“ ir  „Kūrybingumo mokykla“ 

tarptautinio projekto  „Fenomenais grįstas ugdymas“ veiklose. 

Spalio 3, 10, 17, 24 d. Mokytojos L. Petrylienė, A. 

Kovalevskienė, D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė, D. Onaitienė, 

bibliotekininkė I. Žukienė 

 

Vadovybės pasitarimai.  Spalio 4, 11, 18, 25 d.  Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, ūkio reikalams. 

Nuo 14 val. 

Išvažiuojamasis kvalifikacijos tobulinimo renginys, tema 

„Komunikacija ir santykių kūrimas“. 

Spalio 5 d.  Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Storoženkienė 

Išvyka nuo 13 val. Sutrumpintos 

pamokos, pagal atskirą tvarkaraštį 

Pradinio ugdymo, matematikos dalyko mokytojų dalyvavimas „Edu 

Vilnius“ vykdomo projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų 

ugdymas ir pažangos stebėsena“ mokymuose. 

Spalio 6, 13 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 2–4 kl., matematikos mokytojai 

Nuo 15.30 val. 

Lauko gimnastikos aikštelės įrengimo darbai. 

 

Iki spalio 7 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Mokinių tėvų susirinkimai: 

 7b klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

 8a klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

 7a klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

 6b klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

 6a klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

 4b klasės mokinių tėvų susirinkimas; 

Spalio mėn. 

6 d. 

11 d. 

13 d. 

13 d. 

17 d. 

25 d. 

 

Kl. Vadovė J. Butarevič 

Kl. vadovė R. Grinevičienė 

Kl. vadovė E. Tupikovskienė 

Kl. vadovė D. Semeškienė 

Kl. vadovė A. Scarpetta 

Kl. vadovė L. Petrylienė 

 

Progimnazijos komandos dalyvavimas Erasmus+ projekto 

„Menininkai ir botanikos sodai – švietimo inovacijų kūrimas ir 

plėtojimas“ sesijoje: 

 projektą įgyvendinančių mokytojų susitikimas  

 

 bendradarbiavimo partnerių (Airijos, Islandijos mokytojų) 

priėmimas progimnazijoje (progimnazijos pristatymas, 

dalyvavimas pamokose); 

 kūrybinės dirbtuvės VU botanikos sode; 

 

 baigiamoji  sesijos konferencija VU botanikos sode 

 

 

 

Spalio 9 d. 

 

Spalio 10 d.  

 

 

Spalio 11–13 d. 

 

Spalio 14 d.  

 

 

 

Mokytojos M. Ruzgaitė, L. Embrasienė, 

L. Petrylienė  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytojos M. Ruzgaitė, L. 

Embrasienė 

Mokytojos M. Ruzgaitė, L. Embrasienė, 

L. Petrylienė, D. Onaitienė, J. Vadeikytė 

Projekto vadovė, mokytoja M. Ruzgaitė. 

 

Šildymo/vėsinimo, apšvietimo sistemos lauko klasėje įrengimas.  Iki spalio 11 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių, skirtų FabLab laboratorijos 

įveiklinimui ciklas: 

 

 

Spalio 11, 25 d. 

Direktorius, IT, technologijų mokytojai, 

laborantas. 

*Vieta – VILNIUS TECH Kūrybiškumo 

ir inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“, 

laikas – 15.00–18.15 val. 
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 „Edu Vilnius“ mokymų ciklo užsiėmimai: 3D spausdinimo ir 

modeliavimo modulis;* 

 darbas su CNC frezavimo-graviravimo staklėmis, ploteriu**. 

 

Spalio 17, 24 d.  

**Vieta – FabLab laboratorija. Mokymus 

veda VšĮ „Robotikos mokykla“ 

specialistai, laikas – 15.00–18.00 val. 

VGK posėdžiai ir pasitarimai*.  Spalio 12, 19, 26 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, VGK nariai 

Pasitarimai – trečiadieniais (iš 

anksto informavus). 

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir pedagogų 

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

bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais veiklos: 

 Veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarimas, VGK 

posėdis, Aplinkos estetinio gerinimo grupės pasitarimas.* 

 veikla metodinėse grupėse; 

 mokytojų ugdymo įgūdžių programos „Auksinis penketas“ 

užsiėmimas. 

Spalio mėn. 

 

 

12 d.   

 

19 d. 

26 d.  

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. 

Kukytė, I. Iljeitienė, metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

 

*Darbo grupėse 

nedalyvaujantiems mokytojams – 

individuali metodinė veikla 

(pasirengimas UTA). 

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

trišaliai pokalbiai: 2022–2023 m. m. ugdymosi tikslų  aptarimas. 

Iki spalio 12 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 5–8 klasių vadovai 

 

7a klasės mokinių tėvų susirinkimas Spalio 13 d.  Kl. vadovė E. Tupikovskienė  

Progimnazijos vidaus patalpų ir aplinkos vaizdo stebėjimo sistemos 

įrengimas.  

Iki spalio 17 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Periodiniai darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai.  

 

Spalio 21–26 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

Nuotoliniai mokymai, su 

medžiaga susipažįstama 

savarankiškai.  

 

Mokomosios mokinių ir personalo evakavimo pratybos. Spalio 27 d. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

Perkelta iš rugsėjo mėn. 

SUP turinčių mokinių individualių ugdymo planų  aptarimas ir 

derinimas su tėvais ir globėjais. 

Spalio mėn. Specialioji pedagogė J. Rutkauskaitė  

Progimnazijos dalyvavimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais 

bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.   

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

Elektroninio mokinio pažymėjimo 

su e.piniginės funkcija bei 

elektroninės išankstinio maitinimo 

užsakymo-atsiskaitymo paslaugos 

diegimo galimybės. 

1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas  

 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, psichologė L. Juravičienė, soc. 

pedagogė J. Butarevič 

 

Pedagoginės veiklos stebėsenos vykdymas. Spalio mėn. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

Vadovaujantis 2022 m. spalio 

mėn. pedagoginės veiklos 

stebėsenos planu. 

 1–4 KL. MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

2a, 2b, 3a, 4b kl. mokinių dalyvavimas KINGS olimpiadų 

kvalifikaciniuose turuose. 

Spalio 1–9 d. Mokytojos  V. Pelakauskienė, M. 

Ruzgaitė, A. Avižienytė, L. Petrylienė 
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Mokinių darbų kūrybinės parodos: 

 1a kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 1b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 4b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Rudeninių lapų 

mozaika“; 

 2a kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Linksmieji 

obuoliukai“ ir „Obelys rudenį“; 

 2b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda. 

Spalio mėn. 

3–14 d. 

17–28 d. 

3-30 d. 

 

3–30 d. 

 

17–28 d. 

 

Mokytoja J. Zygmantienė 

Mokytoja R. Jonutienė 

Mokytoja L. Petrylienė 

 

Mokytoja V. Pelakauskienė 

 

Mokytoja M. Ruzgaitė 

Darbai eksponuojami klasėms 

priskirtose mokinių darbų 

eksponavimo vietose. 

„Olimpinis mėnuo 2022“ 1–4 kl. mokinių veiklos: 

 fizinis aktyvumas; 

 sveika mityba; 

 bendradarbiavimas; 

 emocinė sveikata. 

Spalio mėn. 

3–9 d. 

10–16 d. 

17–23 d. 

24–30 d. 

1–4 kl. mokytojos https://www.ltok.lt/olimpinis-

menuo/ 

Programos „Aktyvi mokykla“ 

priemonė. 

1a, 1b kl. mokinių pažintinė pamoka bibliotekoje. Spalio 4, 13 d. Bibliotekininkė I. Žukienė, mokytojos J. 

Zygmantienė, R. Jonutienė 

 

4b kl. mokinių dalyvavimas ES programavimo savaitėje „Code Week 

2022“. 

Spalio 6 d. Mokytoja L. Petrylienė  

2a kl. mokinių išvyka į šeimos ūkį „Sapnuok avį“  Petruliškių kaime, 

Vilniaus r.: susipažinimas su ūkininko veikla ir auginamais gyvūnais. 

Spalio 7 d. Mokytoja V. Pelakauskienė  

Pasaulinės košės dienos minėjimas 4b klasėje. Spalio 10 d. Mokytoja L. Petrylienė  

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas. spalio 10 d. Psichologė L. Juravičienė  

2a kl. mokinių išvyka į Naujosios Vilnios biblioteką, dalyvavimas 

festivalio „Nepatogus kinas“ edukacinėje programoje.  

Spalio 12 d. Mokytoja V. Pelakauskienė Nuo 13 val. 

1–4 kl. mokinių „Kultūros dienos“ (edukacinio turinio išvykos į 

Vilniaus m. muziejus, kt. kultūros, meno, gamtos objektus): 

 2a kl. mokinių išvyka į  Lietuvos Nacionalinį muziejų, 

dalyvavimas edukaciniame užsiėmime „Pirmą kartą 

muziejuje“; 

 1b kl. mokinių išvyka į „Pelėdų parką“, dalyvavimas 

edukacinėse veiklose; 

 3b kl. mokinių išvyka į „Pelėdų parką“, dalyvavimas 

edukacinėse veiklose; 

 3a kl. mokinių edukacinė išvyka Į Vilniaus senamiestį, 

dalyvavimas edukacinėje veikloje „Nepažintas Vilnius“; 

 4a kl. mokinių išvyka į edukacinę pamoką „Pasimatuok 

eigulio kepurę“; 

 4b kl. mokinių išvyka į Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejų. Edukacinė pamoka „Triukšmų įgarsinimas kino 

filmuose“;  

 2b kl. mokinių išvyka į studiją „Laikas sau“: puodelių 

dekoravimo užsiėmimas; 

Spalio  mėn. 

 

14 d. 

 

 

17 d. 

 

17 d. 

 

19 d. 

 

20 d.  

 

 

 

24 d.  

 

 

 

 

Mokytoja V. Pelakauskienė, mok. 

Padėjėja Z. Bartoševič 

 

Mokytoja R. Jonutienė, mok. padėjėja J. 

Grobienė 

Mokytoja J. Zygmantienė, mok. padėjėjas 

O. Kuliešius 

Mokytoja A. Avižienytė, mok. padėjėja 

D. Misiūrienė 

Mokytoja I. Žukienė, mok. padėjėja A. 

Žardalevičienė 

 

Mokytoja L. Petrylienė, mok. padėjėja A. 

Žardalevičienė 

 

„Kultūros paso“ ir tėvų lėšomis 

lėšomis finansuojamos veiklos. 

 

 

https://www.ltok.lt/olimpinis-menuo/
https://www.ltok.lt/olimpinis-menuo/
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 1a kl. mokinių išvyka į Valdovų rūmus, dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Susipažinkime. Valdovų rūmų 

muziejus“. 

26 d. 

 

 

27 d. 

Mokytoja M. Ruzgaitė, mok. padėjėja A. 

Kavaliauskienė 

 

Mokytoja J. Zygmantienė, mok. padėjėjas 

O. Kuliešius 

1a, 1b kl. mokinių išvyka į Utenos apylinkės Molėtų teismo rūmus; 

Interaktyvi pamoka Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre; 

Edukacinės veiklos Mindūnų žvejybos muziejuje. 

Spalio 21 d. Mokytojos J. Zygmantienė, R. Jonutienė  

2–4 kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto mokinių dailyraščio 

konkurso mokyklos ture. 

Iki spalio 27 d. 2–4 kl. mokytojos Mokinių registraciją vykdo 

mokytoja M. Ruzgaitė 

„Rudenėlio šventė“: sveiko maisto mugė. Spalio 28 d. 1–4 kl. mokytojos  

Halloweeno šventė (pamokų ir pertraukų metu). Spalio 28 d. Mokytoja L. Embrasienė  

4a kl. mokinių Halloweeno šventė. Spalio 28 d. Mokytoja I. Žukienė  

 5–8 KL. MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 

5–6 kl. mokinių dalyvavimas  Kings olimpiados kvalifikaciniame ture. Spalio 6 d. Mokytoja G. Motiekaitienė  
Teminiai pagalbos mokiniui teikimo specialistų užsiėmimai 5–8 kl. 

mokiniams: 

 užsiėmimai 7–8 kl. mokiniams „Psichotropinių medžiagų 

vartojimo pasekmės“;  

 užsiėmimas 5b kl. mokiniams  „Kaip reaguoti į patyčias“;  

 užsiėmimas 5a kl. mokiniams „Pažįstu save ir draugus“; 

 užsiėmimai 5a,b kl. mokiniams „Mokinių teisės ir pareigos“; 

 užsiėmimai 6a, b kl. mokiniams „Pavojai internete“. 

 

 

 

 

Spalio 7, 12, 14 d. 

 

Spalio 12 d.  

Spalio 13 d. 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

 

 

Soc. pedagogė J. Butarevič 

 

Psichologė L. Juravičienė 

Psichologė L. Juravičienė 

Soc. pedagogė J. Butarevič 

Soc. pedagogė J. Butarevič 

 

 

Integruota anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamoka 5b kl. mokiniams,  

pamokoje dalyvauja svečiai iš Islandijos ir Airijos. 

Spalio 10 d. Mokytoja L. Embrasienė Erasmus+ projekto Menininkai ir 

botanikos sodai – švietimo inovacijų 

kūrimas ir plėtojimas“ veiklos. 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas. Spalio 10 d. Psichologė L. Juravičienė  

7b kl. mokinių - savanorių dalyvavimas „Maisto banko“ akcijoje. Spalio 15 d.  Soc. pedagogė J. Butarevič  

Vokiečių kalbos dienos. Spalio 17–21 d. Mokytoja Ž. Sventickienė https://www.goethe.de/prj/vok/lt/k

al.cfm?event_id=24225212 

5–8 kl. mokinių „Kultūros dienos“ (edukacinio turinio išvykos į 

Vilniaus m. muziejus, kt. kultūros, meno, gamtos objektus): 

 5a kl. mokinių išvyka į Gedimino pilies bokštą, dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Kelionė laiku nuo Gedimino 

laiškų“ 

 5b kl. mokinių išvyka į MO muziejų, dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Kas vyksta šiame paveiksle?“; 

 6a kl. mokinių išvyka į Vilniaus katedros požemius; 

Spalio 19 d.  

 

Mokytojos D. Onaitienė, I. Seliščevienė 

 

 

Mokytoja L. Embrasienė, mok. padėjėja 

N. Kulibaba 

Mokytojos A. Scarpetta, R. 

Serafinavičienė 

„Kultūros paso“  lėšomis 

finansuojamos veiklos 

(koordinuoja mokytoja Ž. 

Sventickienė). 
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 6b kl. mokinių į Vilniaus katedros požemius, dalyvavimas 

edukacinėje programoje „Vilniaus katedros požemiai ir 

lobynas“; 

 7a kl. mokinių urbanistinis žygis „Trys Vilniaus pilys“ 

(ekskursiją ves edukatorius Vytas Navickas). Filmo „Vesper“ 

peržiūra; 

 7b kl. mokinių išvyka į Adomo Mickevičiaus 

viešąją  biblioteką, dalyvavimas lėtosios fotografijos 

kūrybinėse dirbtuvėse;  

 8a kl. mokinių urbanistinis žygis „Atrask viduramžių miškus“; 

 8b kl.  mokinių išvyka į Bažnytinio paveldo muziejų, 

dalyvavimas edukacinėje programoje „Dangaus miestas“. 

Mokytojos D. Semeškienė, G. 

Motiekaitienė  

 

Mokytojos E. Tupikovskienė, S. Bliznik; 

 

 

Kl. vadovė J.. Butarevič, mokytoja Ž. 

Sventickienė 

Mokytoja R. Grinevičienė 

Mokytoja N. Smalinskienė, mok. padėjėja 

J. Buchoveckienė 

6a kl. mokinių dalyvavimas tarptautiniame aplinkosaugos projekte 

,,Plastiko piratai“. 
Spalio 17–28 d. Mokytoja D. Onaitienė https://www.plastic-pirates.eu/lt 

Atšvaitų dienos paminėjimas, akcija „Būk matomas“: teminis stendas, 

atšvaitų mokiniams dalinimas, edukavimas dėl teisingo atšvaito 

dėvėjimo. 

Spalio 17–21 d. Socialinė pedagogė J. Butarevič, 2 PK 

bendruomenės pareigūnė N. Mikėnienė, 

Jaunieji policijos rėmėjai 7. kl. mokiniai 

R. Černiauskas ir E.  Eismontaitė.  

 

„Olimpinis mėnuo 2022“: 5–8 kl. mokinių veiklos:  

 5–8 kl. mokinių tarpklasinės kvadrato varžybos. 

Spalio mėn. 

17–28 d. 

 

Mokytoja E. Tupikovskienė 

 

Karjeros ugdymo dienos: veiklos 5–8 kl. mokiniams. Spalio  24–28 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytojos Ž. 

Sventickienė, R. Šeštakauskienė 

Perkelta iš rugsėjo mėn. 

Integruotų pamokų diena (kalbų, technologijų ir menų integracija) 5–8 

kl. mokiniams. 

Spalio 25 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, kalbų, technologijų ir menų 

mokytojai 

 

5–8 kl. mokinių dalyvavimas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

egzamine. 

Spalio 25 d. Mokytoja R. Serafinavičienė  

5–8 kl. mokinių IT projektas „Nuotraukos dizainas“. Spalio mėn. Mokytoja I. Seliščevienė  

7–8 kl. mokinių ilgalaikių kūrybinių-projektinių darbų parengiamasis 

etapas: veiklų aptarimas su mokytojais, mokinių supažindinimas, 

geriausių praėjusių metų projektinių-kūrybinių darbų pristatymas. 

Spalio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 

 

______________________ 

 

 

 

https://www.plastic-pirates.eu/lt

