
2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 
 

Veiklos priemonė Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 

ORGANIZACINĖ VEIKLA, MOKYTOJAMS, MOKINIŲ TĖVAMS SKIRTOS VEIKLOS 

Informacinis administracijos, pedagogų pasitarimas „2018 m. balandžio 

mėn. veiklos plano aptarimas, aktualizavimas“. 

4 d. Direktorius  

Mokyklos 2018–2022 m. veiklos strateginio plano rengimas: 

 Strateginio planavimo renginys „Mokyklos veiklos strateginis 

planavimas įtraukiant bendruomenę: „Vilnies“ mokykla 2018–

2022 m.“; 

 Mokyklos veiklos strateginio plano 2018–2022 m. rengimo grupės 

veikla, plano rengimas; 

 

 

6 d. 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Direktorius 

 

 

Direktorius, strateginio veiklos 

plano rengimo grupė 

 

 

Pradžia – 9.00 val., vieta – 

mokyklos sporto salė. 

Direkciniai pasitarimai. 9, 16, 23, 30 

d. 

Direktorius  

Vaiko gerovės komisijos posėdis 11 d. VGK pirmininkė I. Iljeitienė Nuo 15.15 val.  

NMPP organizavimo ir vykdymo Vilniaus „Vilnies“ pagrindinėje 

mokykloje tvarkos aprašo parengimas, aktualizavimo veiklos 

 

Iki 13 d. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui  

Mokinių mokymosi baigus pagrindinio ugdymo programos 1-ąją dalį,  

pagrindinio ugdymo programą sėkmingumo kitose ugdymo įstaigose 

tyrimas. 

Iki 17 d.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

2b klasės mokinių tėvų susirinkimas.  17 d.  Mokytoja J. Zygmantienė Nuo 18 val.  

Mokymo priemonių pirkimo 2018 m. plano sudarymas Iki 18 d. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams, 

metodinė taryba, bibliotekininkė 

 

Naujos mokyklos elektroninės svetainės sukūrimas, atnaujinimo 

užtikrinimas:  

 informacijos perkėlimas, papildymas; 

 

 Mokymosi sutarčių papildymas nuostata dėl tėvų sutikimo dėl 

mokinio atvaizdo viešinimo el. svetainėje 

 informacijos teikimo mokyklos svetainei tvarkos parengimas, 

aktualizavimas. 

 

 

Iki 18 d. 

 

Iki 23 d. 

 

Iki 25 d. 

 

 

 

IT specialistas M. Petrauskas, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

Klasių vadovai 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 



„Atvirų durų“ veiklos būsimiems 5-osios klasės mokiniams: 

 susipažinimas su 5-osios klasės pamokomis, mokytojais, mokykla; 

 pagrindinio ugdymo programos, mokymosi sąlygų pristatymas 

mokinių tėvams (mokinių tėvų susitikimas su administracija, 

mokytojais, pagalbos mokiniui teikimo specialistais). 

18 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

4 kl. mokytoja M. Baniulienė, 

pagrindinio ugdymo programos 

mokytojai 

 

1–5 pamokos pagrindiniame 

mokyklos pastate 

 

Nuo 18 val. 

Mokyklos mokytojų, mokinių dalyvavimas gamtos švarinimo akcijoje 

„Darom 2018 m.“ 

20 d.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

„Jokūbo kalno“, miškelio 

šalia Gamtininkų centro, 

Tuputiškių serpantino 

tvarkymas. 

Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų naujos redakcijos 

parengimas, aktualizavimas bendruomenėje 

Iki 25 d. Darbo grupė  

„Atvirų durų“ veiklos būsimų pirmųjų klasių mokinių tėvams: 

pradinio ugdymo programos, mokymosi sąlygų pristatymas mokinių 

tėvams (mokinių tėvų susitikimas su administracija, mokytojais, pagalbos 

mokiniui teikimo specialistais). 

25 d. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

I. Iljeitienė, mokytoja M. 

Baniulienė 

Aktų salėje Džiaugsmo g. 

44, nuo 18 val. 

2a klasės „Tėvų diena“ (individualūs pokalbiai). 30 d.  Mokytoja A. Avižienytė  

Mokyklos paskyros Facebook sukūrimas, aktualizavimas, palaikymas Balandžio 

mėn. 

Mokytoja D. Onaitienė  

Mokyklos (mokytojų) dalyvavimas (2-ojoje mokyklų apklausoje „IKT 

naudojimas švietimo srityje“ 

Balandžio 

mėn. 

Paskirtasis apklausos 

koordinatorius 

 

Patirtinio mokymosi Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje 

organizavimas: 

 integruoto ugdymo dienos pagrindinio ugdymo programos 

mokiniams veiklų  Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje 

stebėjimas, patirties perėmimas; 

 mokytojų dalyvavimas Vilniaus Barboros Radvilaitės 

progimnazijos pradinio ugdymo mokytojų patirtinio mokymosi 

užsiėmimuose. 

Balandžio 

mėn. 

Direktorius  

EMA naudojimo mokymai mokytojams Balandžio 

mėn. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui  

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

NMPP organizavimas, vykdymas. 

 

Balandžio 

mėn.  

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui veikla organizuojama 

vadovaujantis direktoriaus 

įsakymu patvirtintu „NMPP 



(pagal NEC 

patvirtintą 

grafiką) 

organizavimo ir vykdymo 

Vilniaus „Vilnies“ 

pagrindinėje mokykloje 

tvarkos aprašu“.  

Barclays centro savanorių mokymai 5 klasės mokiniams, informaciių 

technologijų mokytojai dėl  darbo su mikrokompiuteriais „micro:bit“. 

Balandžio 

mėn.  

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, informacinių 

technologijų mokytoja M. E. 

Baniulytė 

 

Pradinių klasių mokinių futbolo komandos dalyvavimas  futbolo turnyre 

„Pradinukų lyga“. 

Balandžio 

mėn. 

Mokytojas A. Pusvaškis  

Kūrybinės dirbtuvės mokytojams „Šilko tapyba“ 4 d. Mokytoja A. Kiršienė  

Mokinių kelionė į Vokietiją: Heidės parkas, Serengečio zoologijos sodas. 4–7 d. Mokytojos E. Tupikovskienė, R. 

Tekorienė 

5–10 klasių mokiniai 

2 b klasės edukacinė išvyka į Lietuvos Valdovų rūmus „Susipažinkime - 

Valdovų rūmų muziejus“. 

10 d.  Mokytoja J. Zygmantienė Pradžia – 14 val. 

Edukacinė pamoka 1 klasės mokiniams Lietuvos nacionaliniame 

muziejuje „Pirmą kartą muziejuje“. 

13 d. Mokytoja V. Pelakauskienė Pradžia – 10 val. 

Tarpmokyklinis Apollo boulingo  turnyras: „Mūsų klasė strike'ina“ 13 d.  Mokytoja D. Onaitienė Vieta – PPC „Akropolis“, 

Apollo boulingas, 6 klasės 

mokiniai 

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lektorių paskaita 9–

10 kl. mokiniams „Lytiškumo samprata, asmens higiena, LPL prevencija 

ir kt.“  

13 d. Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas H. 

Murmulienė 

Per 4–5 pamokas, lektoriai – 

Julius Žekas ir 

Gailė  Marcinkevičiūtė 

Mokinių dalyvavimas šalies Česlovo Kudabos konkurse. 14 d.  Mokytoja D. Onaitienė Vieta – LEU gamtos mokslų 

fakultetas. 

3a klasės mokinių išvyka į Operos ir baleto teatrą. Baletas „Snieguolė ir 

septyni nykštukai“.  

15 d. Mokytoja Dž. Baužienė  

1 klasės mokinių išvyka dalyvauti kūrybinių skaitymų dirbtuvėse 

Vilniaus Mokytojų namuose, Milošo Macoureko pasaka „Apie išėjusius 

pasivaikščioti makaronus“.   

16 d.  Mokytoja V. Pelakauskienė Pradžia – 10 val. 

Mokinių darbų paroda „Margas pavasaris“ 16–20 d Mokytoja A. Kiršienė 1-ojo aukšto erdvėse 

SEB banko atstovų interaktyvi finansinio raštingumo diskusija 8–9 klasių 

mokiniams,  

17 d.  Mokytoja D. Juškevičienė Nuo 11.25 val. 



Edukacinių išvykų diena 6 klasės mokiniams. 18 d. E. Tupikovskienė, paskirtas lydintis 

mokytojas 

Pamokų metu. 

4 klasės mokinių išvyka į A. Mickevičiaus biblioteką, edukacinė pamoka 

„Šnipai bibliotekoje“.  

19 d.  Mokytoja M. Baniulienė  

Mokinių darbų paroda „Graikų menas“ 23–27 d.. Mokytoja A. Kiršienė 1-ojo aukšto erdvėse 

Mokyklos atstovo dalyvavimas Rusiškos dainos festivalyje „РУССКИЕ 

ПЕСНИ В КИНО“  

25 d.  Jolanta Valskienė, Svetlana Bliznik Vieta – LEU, nuo 11 val. 

Mokyklinis chemijos projektas 8 klasei:  „Šokolado cheminė sudėtis“ 26 d.  Mokytoja J. Repečkienė  

Mokyklinis chemijos projektas 9 klasei:  „Lietuvą garsinę chemikai“ 26 d.  Mokytoja J. Repečkienė  

2a klasės komandos dalyvavimas respublikiniame konkurse „Lietuvos 

gamtininkas“. 

26 d. Mokytoja A. Avižienytė Vieta – LEU, pradžia – 

10.00 val 

 

__________________________ 

 

 


