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             Direktorius Redas Kononenko 

 

2023 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

PROGRAMA „BENDRUOMENIŠKOS MOKYKLOS KŪRIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ 
Duomenų apie mokinių, darbuotojų sergamumą COVID-19 liga, 

gripu ar ŪVKTI (ŪVKTI požymiai: karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) rinkimas*. 
 

 

Sprendimų dėl IPRR ir/ar nuotolinio ugdymo skelbimo 

progimnazijos, atskiro srauto ar klasės lygmeniu priėmimas*.    

Nuo sausio 9 d. 

(kasdien) 
 

 
 

 

Pagal situaciją 
 

 

A. Demšienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui I. Iljeitienė, 

G. Kukytė, klasių 

vadovai 
Direktorius 

*IPRR skelbiamas: 
Progimnazijos ar srauto lygmeniu: 
1. kai daugiau kaip 20 proc. mokinių progimnazijoje arba atskirame sraute diagnozuojama 

COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba pasireiškė ŪVKTI požymiai ir tokie atvejai nustatomi ne 

mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) progimnazijoje arba atskirame sraute; 
2. kai Progimnazijoje COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI nustatoma tokiai daliai švietimo įstaigos 

darbuotojų, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu. 
Klasės lygmeniu: 
1. kai bent trečdaliui klasės mokinių diagnozuojama COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba 

pasireiškė ŪVKTI požymiai; 
2. kai klasėje nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 14 dienų laikotarpiu COVID-19 liga 

patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su 

progimnazija.  
Kol savivaldybėje nepaskelbta gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemija, IPRR įvedamas 

savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus Progimnazijos vadovo prašymą ir 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikimą raštu. Galimi Progimnazijos sprendimai dėl 

nuotolinio ugdymo 5–8 kl. organizavimo. 
Progimnazijos bendruomenės informavimas apie eismo tvarkos ties 

progimnazijos teritorija (Švariosios ir Paeglinės g.) pakeitimus nuo 

2023-01-07. 
Situacijos stebėsena (bendruomenės apklausa) ir vertinimas.  

Sausio 3 d. 
 
 

Sausio mėn. 

Direktorius 
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Pilates užsiėmimai „Išjudėkime nuovargį“ (mokytojoms, mokinėms, 

jų mamoms). 
Sausio 4, 11, 18, 

25 d. 
Mokytoja G. Motiekaitienė Programos „Aktyvi mokykla“ priemonė. 

Laikas – 17.30–18.30 val., vieta – aktų salė. 

Jogos užsiėmimai (mokytojoms, mokinėms, jų mamoms). Sausio 9, 16, 23, 

30 d. 
Mokytoja D. Semeškienė Programos „Aktyvi mokykla“ priemonė. 

Laikas – 16.00–17.00 val., vieta – aktų salė. 

Teminės parodos bibliotekoje „Laisvės gynėjų diena“, „Naujos 

knygos“. 
Sausio 9–13 d. 

 

Bibliotekininkė I. Žukienė  

Mokinių tarybos susirinkimai. Sausio 10, 17, 

24, 31 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytoja R. Grinevičienė 
Per 3 pertrauką, A2 kabinetas 

Progimnazijos bendruomenės, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 

Savivaldybės administracijos atstovų informacinis susitikimas dėl 

Pavilnio progimnazijos universalios sporto aikštelės ir kitos sporto 

infrastruktūros  projekto sprendinių. 

Sausio 24 d. UAB „VVK atstovai“, direktorius Laikas – nuo 18.30 val., vieta – aktų salė. 

Progimnazijos  elektroninės svetainės  administravimas: 

bendruomenės informavimas apie veiklos aktualijas, informacijos 

atnaujinimas. 

 

Sausio  mėn. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už 

viešinamų veiklų įgyvendinimą atsakingi 

pedagogai,  IT specialistas M. Petrauskas 

 

Progimnazijos paskyros Facebook tinkle administravimas, nuolatinis 

informacijos atnaujinimas.   
Sausio mėn. Mokytoja D. Onaitienė 

 

PROGRAMA „MOKYKLOS PAŽANGA“ 
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ORGANIZACINĖ VEIKLA 
Vadovybės pasitarimai. Sausio 2, 10, 17, 

24, 31 d. 
Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, ūkio reikalams 

 

Mokytojų tarybos posėdis, darbotvarkė: 
 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos programos suderinimas; 

 darbo tvarkos aktualijų pristatymas, aptarimas;  

 atnaujintų Mokinių elgesio taisyklių pristatymas, 

aktualizavimas; 

 sausio mėn. veiklos plano aktualijų aptarimas,  kitos veiklos 

aktualijos.  

Sausio 3 d.  Direktorius, pedagogai  

Progimnazijos darbo tarybos posėdis dėl direktoriaus pateiktų 

dokumentų suderinimo. 
Sausio 3 d.  Direktorius, Progimnazijos darbo 

taryba  
 

Metodinės, organizacinės veiklos popietės (vadovybės ir pedagogų 

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

bendradarbiavimo mokinių ugdymo klausimais veiklos:  
1. Veikla vadovaujantis Pedagogų darbo mokinių žiemos (Kalėdų) 

atostogų metu planu*. 
2. Veikla, vadovaujantis Progimnazijos pasirengimo ugdymo turinio 

atnaujinimui bei diegimui veiksmų ir priemonių 2022–2024 metais 

planu**. 
3. VGK posėdis, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarimas, 

mokytojų ugdymo įgūdžių programos „Auksinis penketas“ 

užsiėmimas. 

 

 

 
Sausio 3–5 d. 

 
Sausio 10, 18 d.  
 
 

Sausio 25 d. 

 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, metodinių gr. pirmininkai, 

pedagogai 

*Sausio 3 d.:  veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės veikla. 
*Sausio 4 d. – jungtinių veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų (ataskaitos) pristatymas, 
aptarimas, prioritetų ir  priemonių 2023 m. 

veiklai išskyrimas. 
*Sausio 5 d. – Strateginio bei 2022 m. veiklos 
planų įgyvendinimo įsivertinimas. Susitarimas 

dėl progimnazijos 2023 m. veiklos plano 

prioritetų ir priemonių.  
** Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir 

nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse. 

Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas 
ugdymo turinys“. 
 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys pedagogams, tema: „Saugios 

mokyklos kūrimas“. 

Sausio 6 d.  Direktorius, pedagogai Nuo 8.30 val. (nuotolinis), lektorius – 

psichologas, soc. m. dr. Tomas 

Lagūnavičius. 

SUP turinčių mokinių individualių ugdymo planų aptarimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir klasių vadovais. 
Nuo sausio 9 iki 

vasario 9 d. 

imtinai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė,  spec. pedagogė J. Rutkauskaitė, 

tėvai (globėjai, rūpintojai), klasių vadovai 

Kiti švietimo pagalbos specialistai 

dalyvauja pagal poreikį. 

Dalyvavimas tęstinėse „Edu Vilnius“ ir „Kūrybingumo mokykla“ 

tarptautinio projekto „Fenomenais grįstas ugdymas“ veiklose ir 

mokymuose. 

Sausio 9, 11, 16, 

23, 30 d. 
Mokytojos I. Žukienė, L. Petrylienė, D. 

Semeškienė, A. Kovalevskienė, D. 

Onaitienė, G. Motiekaitienė 

 

Mokinių tarybos ir mokinių savivaldą kuruojančių mokytojų 

pasitarimai.  
 

Sausio 10, 17, 

24, 31 d. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
L. Storoženkienė, mokytoja R. 

Grinevičienė 

 

VGK pasitarimai. 

 

Sausio 11, 18 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, komisijos nariai, kviestiniai 

pedagogai 
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Progimnazijos tarybos posėdis dėl direktoriaus pateiktų dokumentų 

suderinimo. 
Sausio 12 d. Direktorius, Progimnazijos taryba 

 

5a kl. mokinių tėvų, mokančių mokytojų, pagalbos teikimo specialistų 

susirinkimas. 
Sausio 12 d.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, kl. vadovė D. Onaitienė 
Laikas – 18.00 val., vieta – A4 

kabinetas. 
„Edu Vilnius“ kvalifikacijos tobulinimo renginių, skirtų FabLab 

laboratorijos įveiklinimui ciklas: CNC frezavimo staklių naudojimo 

modulis. 

Sausio 12 d. Laborantai S. Janulis, R. 

Šeštakauskienė, I. Seliščevienė 

Vieta – VILNIUS TECH Kūrybiškumo ir 
inovacijų centras „LinkMenų fabrikas“, laikas 

– 15.00–18.15 val. 

NMPP vykdomo grupių sudarymas. 

Kitos pasirengimo NMPP veiklos*. 

Iki sausio 13 d. 

Sausio mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė 

*Vadovaujantis direktoriaus įsakyme 

nustatyta tvarka. 

Progimnazijos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaitos 

parengimas,  paskelbimas progimnazijos bendruomenės svarstymui.  
Iki sausio 20 d. Direktorius 

 

Metinės bibliotekos ataskaitos rengimas ir pateikimas LIBIS 

bibliotekų statistikos modulyje. 
Iki sausio 31 d. Bibliotekininkė I. Žukienė 

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių atnaujinimas, atmintinės 

mokyklos darbuotojams rengimas ir supažindinimas. 
Iki sausio 31 d.  Bibliotekininkė I. Žukienė 

 

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

„Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos 

įgyvendinimas pradinėse klasėse“ mokymuose“. 

Sausio mėn. nuo 

II sav. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 1–4 kl. mokytojos 

 

Pradinio ugdymo, matematikos dalyko mokytojų dalyvavimas „Edu 

Vilnius“ vykdomo projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų 

ugdymas ir pažangos stebėsena“ mokymuose. 
Sausio mėn. nuo 

II sav. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. 

Iljeitienė, 2–4 kl., matematikos 

mokytojai 

 

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

ugdymui. 

Vadovaujantis 2023 m. sausio mėn. 

pedagoginės veiklos stebėsenos planu. 

Progimnazijos 2023 m. veiklos plano parengimas. Sausio mėn. Direktorius, veiklos plano rengimo 

grupė 

 

2022 m. viešųjų  pirkimų ataskaitos rengimas. Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Progimnazijos estetinio apipavidalinimo grupės veikla: pasirengimas 

ir erdvių papuošimas Lietuvos laisvės gynėjų dienos, Lietuvos 

valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švenčių 

minėjimui.  

Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė, mokytojos R. 

Šeštakauskienė, J. Vadeikytė. 

 

Avarinių remonto darbų poreikio įvertinimas,  reikiamos 

dokumentacijos bei prašymo skirti lėšas parengimas ir pateikimas 

Savivaldybei. 

Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

 

Individualus Progimnazijos dalyvavimas LR FM projekte „Atviros 

ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo 

įstaigų valgyklose kūrimas“*. 

Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

A. Pelešynaitė 

*Partnerio deklaracijos pasirašymas; informacijos 

apie planuojamas patirti išlaidas suderinamas; 

preliminarios partnerystės sutarties dėl dalyvavimo 

projekte pasirašymas; projekto įgyvendinimo plano 

patvirtinimas būtų pasirašoma pagrindinės jungtinės 

veiklos sutarties pasirašymas. 
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Ugdymo karjerai (UKSIS rodiklių) duomenų teikimas (duomenys 

apie mokinius, karjeros specialistus, karjeros paslaugas) už praėjusius 

2021–2022 m. m. 

Iki sausio 31 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokytoja Ž. 

Sventickienė 

 

Pakartotiniai SUP mokinių  ir pirminiai vertinimai (specialiojo 

pedagogo dalies pildymas) 
Sausio mėn.   Spec. pedagogė J. Rutkauskaitė 

 

1–4 KL. MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 
Laisvės gynėjų dienos paminėjimo veiklos: 

 1–4 kl. mokinių dalyvavimas akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“; 
 edukacinės-kūrybinės veiklos klasėse. 

Sausio 9–13 d.  Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. 

Iljeitienė, L. Storoženkienė, 1–4 klasių 

mokytojos 

 

1a kl. mokinių išvyka  į „Mėgintuvėlio laboratoriją“, dalyvavimas 

edukaciniame užsiėmime „Mokslas ar tai pokštas?“. 
Sausio 12 d.  Mokytoja J. Zygmantienė, mokytojos 

padėjėjas O. Kuliešius 
Išvykos laikas – 12.30–17.00 val. 

Mokinių kūrybinių darbų parodos: 

 1b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 1a kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 2a kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 2b kl. mokinių kūrybinių darbų paroda; 

 3b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda. 

Sausio mėn. 

Nuo 13 d. 

Nuo 20 d. 

Nuo 13 d. 

Nuo 13 d. 

Nuo 13 d. 

 

Mokytoja R. Jonutienė 

Mokytoja J. Zygmantienė 

Mokytoja V. Pelakauskienė 

Mokytoja M. Ruzgaitė 

Mokytoja K. Smolskė 

Darbai eksponuojami klasėms 

priskirtose mokinių darbų 

eksponavimo vietose. 

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 3a ir 3b mokiniams. Sausio 13 d., 20, 

27 d. 
Socialinė pedagogė J. Butarevič  

Vilniaus jubiliejaus minėjimo programos „Vilniui 700“ veiklos:  

 1–4 kl. mokinių kūrybinės dirbtuvės „Karūna Vilniui“; 

 1–4 kl. mokinių  koliažo „Mes - vilniečiai!“ kūrimas, paroda; 

 1–4 kl. mokinių  atvirukų „Sveikinu Vilnių!!!“ kūrimas, 

paroda. 

Nuo sausio 14 

d. 
 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. 

Iljeitienė, L. Storoženkienė, 1–4 klasių 

mokytojos 

 

Integruota pasaulio pažinimo pamoka 1b kl. mokiniams „Laikas“. Sausio 17 d.  Laborantas S. Janulis, mokytoja R. 

Jonutienė 
Nuo 11.00 val. 

3b kl. mokinių edukacinė išvyka į Geležinkelių muziejų. Sausio 18 d. Mokytoja K. Smolskė  
1b kl. mokinių ekskursija „Vilniaus gynybinė siena“, skirta Vilniaus 

gimtadienio minėjimui. 
Sausio 20 d.  Mokytoja R. Jonutienė Edukacija finansuojama „Kultūros paso“ 

lėšomis, išvyka nuo 10.00 val. 

1a kl.  išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų, edukacija „Vilniaus 

gynyba ir bastėjos istorija“. 
Sausio 19 d. Mokytoja J. Zygmantienė 

 

1a kl. mokinių išvyka į teatrą „Atviras ratas“, spektaklio „Senelės 

pasaka“ peržiūra. 
Sausio 22 d.  
 

Mokytoja J. Zygmantienė Nuo 12 val. 

1a kl. bendruomenės vakaronė  „Švenčiame Vilniaus 700-ąjį 

gimtadienį“: 

 mokinių spektaklis „Trys ponai kiškiai“ (perkeltas iš 

gruodžio mėn.);  
 nuotraukų paroda „Mes – vilniečiai“, dainos, šokiai Vilniui. 

Sausio 24 d. 

 

Mokytojos J. Zygmantienė, E. 

Lenkevičiūtė, R. Tekorienė 
Laikas – nuo 17.30 val., vieta – 

aktų salė. 
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2 a kl. mokinių išvyka į Vilniaus apskrities Valstybinę mokesčių 

inspekcija, edukacinis užsiėmimas: „Pagalvių mūšis“. 

Sausio 24 d. 

 

Mokytoja V. Pelakauskienė 

 
Nuo 12.45 val. 

4 kl. mokinių dalyvavimas Nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime: 
 Skaitymas; 

 Matematika. 

 

Sausio 24, 25, 

Sausio 31 d., 

vasario 1d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, NMPP vykdymo grupės 

 

4b kl. mokinių komandos dalyvavimas „FIRST® LEGO® lyga“ 

varžybose „Vilnius 700: kaip judam toliau?“. 
Sausio mėn. Mokytoja L. Petrylienė 

 

5–8 KL. MOKINIAMS SKIRTOS VEIKLOS 
Laisvės gynėjų dienos paminėjimo veiklos: 

 pilietinė iniciatyva „Neužmirštuolių kūrimas“; 

 informacinio stendo išleidimas; 

 akcija „Atmintis gyva, nes liudija“*; 

 integruotos dorinio ugdymo-istorijos pamokos „Malda už 

Lietuvą”; 

 dailės darbų paroda; 

 „Laiškas laisvės gynėjams“; 
 7a kl. (grupės) mokinių išvyka į LR Seimą. 

Sausio 9–13 d. 
 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. 

Kukytė, L. Storoženkienė, 5–8 klasių 

vadovai, mokytojos R. Šeštakauskienė, 

mokytoja A. Pelešynaitė, R. 

Serafinavičienė, D. Semaškienė, 
A. Kovalevskienė, J. Vadeikytė, 
N. Smalinskienė 

 

Mokytoja R. Šeštakauskienė 

*Sausio 13 d. nuo 8.00 val., 

pagal per 1-ąją pamoką. 

Ilgalaikių 7–8 kl. mokinių kūrybinių-tiriamųjų projektų pristatymo 

renginys. 
Sausio 19 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 7–8 kl. dalykų mokytojai 
 

Vilniaus jubiliejaus minėjimo programos „Vilniui 700“ veiklos:  

 5–8 kl. mokinių  integruotas istorijos – dailės  projektas 

„Legendinis Vilnius 700“,  kūrybinių darbų paroda. 
 5 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Senieji Vilniaus 

stogai“; 
 6, 8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Vilniui 700“; 
 7 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano miestas“; 
 Veiklų integravimas į lietuvių kalbos pamokas „Jubiliejiniai 

linkėjimai Vilniui“; 
 Netradicinio ugdymo diena „PROMODI“*, tema: „Kas 

būtų, jei pas Gediminą nuvykčiau šiandien?“; 
 

 Šventinis koncertas, gimtadienio tortai. 

 

Sausio mėn.: 
Nuo 20 d. 
 

 

 

 

Nuo 23 d. 

 

 

27 d. 

 

27 d. 

 
Mokytojos R. Serafinavičienė, J. 

Vadeikytė 

Mokytoja R. Šeštakauskienė 

 

 
Mokytojos G. Motiekaitienė, N. 

Smalinskienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, 27 d. dirbantys mokytojai 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. 

Storoženkienė, mokinių taryba, 

mokytojos R. Grinevičienė, E. 

Driukaitė-Alesienė, E. Lenkevičiūtė.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* PROMODI – probleminio 

mokymosi diena. 

7 kl. mokinių integruotas geografijos ir lietuvių kalbos projektas 

„Literatūrinis žemėlapis“. 
Sausio mėn. 4 

sav. 
Mokytojos N. Smalinskienė, D. 

Onaitienė 
 

7–8 kl. mokinių dalyvavimas VIII Vilniaus miesto istorijos 

olimpiados „Vilnius – Lietuvos valdovų miestas XIV–XVIII a.“ I 

etape. 

Sausio 25 d. 

 

Mokytoja R. Serafinavičienė 

 

A5 kabinetas, 3 pamoka. 
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Antrosios užsienio kalbos (vokiečių, rusų) mokyklinė olimpiada. Sausio 25 d. Mokytojos S. Bliznik, Ž. Sventickienė  

Pusiaužiemio dienos paminėjimui skirta integruota biologijos ir 

chemijos veikla 8 kl. mokiniams „Organizmų prisitaikymas žiemą. 

Reiškiniai gamtoje“.  
Sausio 26 d. Mokytojos A. Jelagienė,  

J. Repečkienė 
  

6–8 kl. mokinių komandos dalyvavimas Nacionalinėje geografijos 

žinių olimpiadoje „Adventur 2023“. 

Sausio 28 d. Mokytoja D. Onaitienė Vieta – Litexpo parodų rūmai, 

laikas – 10.00–15.00 val. 

5–8 klasių mokinių dalyvavimas tarptautiniame integruotame 

matematikos-informacinių technologijų piešinių konkurse „Piešinys 

– matematikos uždavinys“. 

Sausio mėn.  Mokytojos R. Grinevičienė, I. 

Seliščevienė 

 

6–8 kl. mokinių integruotas matematikos-technologijų-dailės 

projektas „Sierpinski trikampiai“. 
Sausio mėn. Mokytojos R. Grinevičienė, R. 

Šeštakauskienė 

 

5–7 kl. mokinių integruotos finansinio raštingumo pamokos 

Swedbank finansų laboratorijoje. 
Sausio mėn.* Socialinė pedagogė J. Butarevič, 

klasių vadovai 
*Tikslus laikas derinamas. 

7–8  kl. mokinių integruotas matematikos-IT projektas „Statistika“. Sausio mėn. Mokytojos R. Grinevičienė, I. 

Seliščevienė 

 

5–8 kl. mokinių dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“. 
Sausio mėn. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. 

Kukytė, užsienio kalbų mokytojos 
 https://vkif.lt/tavo-zvilgsnis/ 
Registracija dalyvauti – iki sausio 30 d., 

užduotys mokiniams atveriamos nuo 

sausio 16 d. 
Bendra anglų kalbos pamoka/viktorina „School Subjects”. Sausio mėn. Mokytojos L. Embrasienė, A. Scarpetta 

 

________________________ 
 


