
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

 

PATVIRTINTA  

Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos 

Direktoriaus     

2020 m. kovo 2 d.   

Įsakymu Nr. V-46 

 

Kovo mėnesio planas  
  

Mėn. diena  Laikas  Numatoma veikla  

  

  

Dalyviai  

  

  

Vieta  Atsakingas  

Savivaldos, metodinių grupių, mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžiai, susirinkimai, direkciniai pasitarimai  
 

Kiekvieną 

pirmadienį  

9.00-09.30  

  

Direkciniai pasitarimai.  

  

Administracijos 

atstovai  

1 kab.  

  

A. Valiučko  

  

Kiekvieną 

pirmadienį 

* pagal 

poreikį 

11.45-12.05  Mokytojų tarybos pasitarimai.  Mokytojai, 

administracijos  

atstovai  

5 kab.  A. Valiučko,  

J. Venciuvienė  

Esant 

poreikiui  

Pagal laisvą 

pasirinkimą  

Mokyklos viešinimo, įvaizdžio kūrimo darbo 

grupės pasitarimas.   

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darbo grupės nariai  

15 kab.  

   

J. Venciuvienė  

Kas antrą 

antradienį  

11.45-12.05  Pagalbos mokiniui teikimo specialistų, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui pasitarimai.  

Pagalbos mokiniui 

teikimo specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

8 kab.  J. Venciuvienė  

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra  

Visus 

mokslo 

metus  

  

Pagal 

pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį  

Atestuotis planuojančių mokytojų praktinės 

veiklos stebėjimas  ir dokumentacijos analizė.  

Mokytojai  Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį  

A. Valiučko,  

J. Venciuvienė, 

atestacinės  

komisijos 

pirmininkas  

Visą  

mėnesį  

  

08.00-16.00  

  

  

,,Mano dienynas“ pildymo patikra.  

  

  

1-10 klasių dalykų, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai  

1, 3a kab.  

  

  

A. Valiučko,  

J. Venciuvienė  

  

Visus 

mokslo 

metus  

Pagal darbo 

laiką  

Visos dienos mokyklos grupės veiklos 

stebėjimas.  

Mokytojai,  mokiniai  4, 14 kab.  A. Gorbatenko  

T. Vorobjova,  

V. Zalizovskaja  

Visą  

mėnesį  

  

Pagal klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį  

Klasių valandėlių stebėjimas 5-10 klasėse.  

  

Mokiniai, klasių 

vadovai  

Pagal klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį  

A. Valiučko,  

J. Venciuvienė  

  

Visą 

mėnesį  

Pagal 

pamokų  

tvarkaraštį  

Pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

stebėjimas:  

• (Seminaruose  ,,Gabių vaikų ugdymas 

pamokoje‘‘ (V iš ciklo ,,Ugdymo 

kokybės gerinimas“) ir ,,Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymosi kokybės gerinimas ir  

Mokytojai  

 

 

 

 

 

 

Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį  

A. Valiučko,  

J. Venciuvienė  

  



Mėn. diena  Laikas  Numatoma veikla  

  

  

Dalyviai  

  

  

Vieta  Atsakingas  

jos vertinimas‘‘ (VI iš ciklo ,,Ugdymo 

kokybės gerinimas“) įgytų žinių taikymas 

pamokose, užsiėmimuose.  

• Ekperimentinių ir praktinių įgūdžių 

ugdymas gamtos mokslų dalykų 

pamokose (gautų priemonių pagal 

projektą ,,Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ ) naudojimas. 

 

 

 

 

Gamtos mokslų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

   

Šventės, renginiai, išvykos, konkursai, viktorinos, projektai, konsultacijos, seminarai 

2 
9.00-10.00 

Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio 

(kalbėjimo dalies) nustatymo testas. 

10 klasių mokiniai, 

mokytojai 

16 kab. Vykdytojai ir 

vertintojai 

3 8.00-9.00 

 

Mokyklinė rusų kalbos (gimtosios) olimpiada. 5-9 klasių mokiniai, 

dalyko mokytojos 

22 kab. S. Bliznik, 

A. Uspenskaja 

Pagal 

mokyklos 

darbo laiką 

 

 

Keramikos paroda ,,Mano mama ir mano 

namai“. 

Priešmokyklinio  

ugdymo grupės  

ugdytiniai ir 

mokytoja, 1-4 klasių 

mokiniai, mokytojai,  

I aukšto fojė  

 

E. Kazakevičienė 

5-31 Pagal 

mokyklos 

darbo laiką 

 

Autoportretų paroda ,,Nusišypsok“.   2a, 4a klasių 

mokiniai, klasės 

auklėtoja 

I aukšto fojė  

  

V. Višniakova 

  

5 12.00-16.00 Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios 

prevencijos programos ,,Zipio draugai“ 

mokymai. 

Priešmokyklinio  

ugdymo pedagogė,  

1-ų klasių auklėtojos 

Šv. Ignoto g. 5, 

Vilnius 

A. Narbut, 

I. Jurgelianecienė, 

A. Gorbatenko 

6 

 

10.00-12.00 26-oji Lietuvos mokinių  dailės olimpiados 

Vilniaus miesto etapas. 

10b klasės mokinė, 

dailės mokytoja 

Vilniaus Justino 

Vienožinskio 

dailės mokyklos 

Naujosios 

Vilnios filialas 

(Tremtinių g. 1) 

E. Kazakevičienė 

12.00-16.00  Edukacinis užsiėmimas „Būkim pažįstami“.  5-10 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojai  

Valstybės 

pažinimo 

centras (Totorių 

g. 28, Vilnius) 

J. Klimašauskaitė, 

L. Senkus 

  

09-13 Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

30-mečio minėjimas (viktorinos, konkursai, 

diktantai, rašinėliai, parodos ir kt.). 

Priešmokyklinio  

ugdymo grupės  

ugdytiniai ir 

mokytoja, 1-10 klasių 

mokiniai, mokytojai, 

neformaliojo ugdymo 

pedagogai 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

J. Klimašauskaitė, 

dalykų mokytojai 

 

 

 

12 9.00-12.00 Išvyka į Nacionalinį muziejų – Gedimino pilies 

bokštas. 

Priešmokyklinio  

ugdymo grupės  

ugdytiniai ir mokytoja, 

1b klasės mokiniai, 

mokytoja 

Arsenalo g. 5, 

Vilnius 

A. Narbut, 

A. Gorbatenko 

 

 



Mėn. diena  Laikas  Numatoma veikla  

  

  

Dalyviai  

  

  

Vieta  Atsakingas  

10.00-14.00 Išvyka į  Nacionalinį muziejų 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmus. 

2a, 2b,3b, 4a klasių 

mokiniai, klasių 

auklėtojos 

Nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

Didžiosios 

Kunigaikštystės 

valdovų rūmai 

(Katedros a. 4, 

Vilnius) 

V. Višniakova, 

J. Ščiglo 

Pagal 

mokyklos 

darbo laiką 

 

Dailės mokyklinė paroda  „Lietuva“, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

30-mečio paminėjimui. 

8b klasės mokiniai, 

dailės mokytoja 

I aukšto fojė E. Kazakevičienė 

12-19 Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Matematikos ir informacinių technologijų 

savaitė (konkursai, žaidimai). 

Informacinių technologijų konkursas 

,,Olympis“. 

Konkursas ,,Daugybos lentelė“. 

Konkursas ,,Kelionė po trupmenų šalį“. 

Konkursas ,,Įdomios lygtys“. 

Edukaciniai žaidimai ,,Reco“, ,,CS turnyras“, 

,,Sudoku“, ,,Tangara“. 

5-10 klasių mokiniai, 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų mokytojai 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

K. Maloglazova, 

K. Pravlucka, 

L. Voitkevič 

13 13.00-14.40 Anglų kalbos (mokyklinis) konkursas ,,Spelling 

Bee“. 

5-9 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojai 

16 kab. M. Buša, 

R. Myškina 

17 12.05-12.50 Atvira pamoka ,,Įtvirtiname daugybos/dalybos 

žinias su ,,Bee-Bot“. 

3a klasės mokiniai, 

klasės auklėtoja, 

kolegos mokytojai 

14a kab. I. Jurgelianecienė 

12.30-14.30 Edukacinis užsiėmimas Vilniaus universiteto 

botanikos sode ,,Kaip pasigaminti klonų“. 

6-7 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojos 

VU Botanikos 

sodas, Kairėnų 

g. 43, Vilnius 

L. Šablevičienė, 

G. Mučinis 

13.15-16.00 Netradicinė pamoka Vilniaus technologijų 

mokymo centro transporto ir verslo skyriuje. 

8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b 

klasių mokiniai, 

technologijų mokytoja  

 

Vilniaus  

technologijų 

mokymo centro  

transporto ir 

verslo skyrius  

(Pamėnkalnio g. 

11,  

Vilnius) 

E. Kazakevičienė 

16-20 Pagal 

pamokų  

tvarkaraštį 

Gamtos mokslų savaitė ,,Žemė mūsų rankose“, 

skirta žemės dienai  paminėti. 

5-10 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojai 

Pagal pamokų  

tvarkaraštį  

L. Šablevičienė, 

G. Mučinis, 

J. Kriučkauskienė 

 

19 9.00-11.00 Tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra“. 

1-10 klasių mokiniai, 

mokytojai 

10, 19 kab. K. Maloglazova, 

K. Pravlucka, 

L. Voitkevič 

11.00-14.30 Edukacinis užsiėmimas Valstybės pažinimo 

centre ,,Atrask Lietuvą“. 

5-9 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojai 

Valstybės 

pažinimo 

centras (Totorių 

g. 28, Vilnius) 

J. Klimašauskaitė, 

L. Senkus, 

L. Voitkevič 

13.15-16.00 Netradicinė pamoka „Karjeros ugdymas“. 9a, 9b klasių mokiniai, 

karjeros ugdymo 

mokytoja 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo 

J. Šliachtovič 



Mėn. diena  Laikas  Numatoma veikla  

  

  

Dalyviai  

  

  

Vieta  Atsakingas  

centras 

energetikos ir 

mechatronikos 

skyrius 

(Kalvarijų g. 

159, Vilnius) 

20 12.00-13.30 Anglų kalbos regioninis konkursas ,,Spelling 

Bee“. 

7b klasės mokinys, 

8a klasės mokinys, 

dalykų mokytojos 

Tautinių 

bendrijų namai 

(Raugyklos 

g.25, Vilnius) 

M. Buša, 

 R. Myškina 

12.00-16.00 Edukacinis užsiėmimas „Pažink, suprask, 

dalyvauk!“. 

7-10 klasių mokiniai, 

dalykų mokytojai  

Valstybės 

pažinimo 

centras (Totorių 

g. 28, Vilnius) 

J. Klimašauskaitė, 

M. Kožemiakinienė, 

L. Senkus 

25 16.00-18.00 XXI regioninis vaikų ir jaunimo menų festivalis 

„Vieversėlis“. 

3-6 klasių mokiniai, 

šokio ir neformaliojo 

ugdymo mokytojos 

Naujosios 

Vilnios kultūros 

centras 

R. Tekorienė, 

I. Šeibak 

30 Pagal 

mokyklos 

darbo laiką 

Technologijų mokyklinė paroda „Pavasario 

lapai“. 

6a, 6b klasių mokiniai, 

dalyko mokytoja 

I aukšto fojė E. Kazakevičienė 

31 10.00-11.00 Atvirų techninių kūrybinių FabLab 

dirbtuvių atidarymas. 
Technologijų 

mokytojos, mokiniai, 

svečiai, 

administracijos 

atstovai 

02 kab. E. Kazakevičienė, 

K. Maloglazova 

Pagalba mokiniui 

3 Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Koronavirusas. Paskaita-mokymai ,,Pavojai ir 

profilaktika“ (rankų higiena). 

Priešmokyklinio  

ugdymo grupės  

ugdytiniai ir mokytoja, 

1-10 klasių mokiniai, 

mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

H. Murmulienė 

10 Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Paskaita -  užsiėmimai ,,Plokščiapėdystės 

prevencija“. 

Priešmokyklinio  

ugdymo grupės  

ugdytiniai ir mokytoja, 

1-4 klasių mokiniai, 

mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė 

Salė (21 kab.) H. Murmulienė 

17 Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Paskaita – užsiėmimai ,,Tarptautinė vandens 

diena“. 

8 klasių mokiniai, 

mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

H. Murmulienė 

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla 



Mėn. diena  Laikas  Numatoma veikla  

  

  

Dalyviai  

  

  

Vieta  Atsakingas  

Visą  

mėnesį  

  

  

Pagal  

pamokų, 

neformaliojo 

ugdymo  

tvarkaraščius  

Salės, stendų, dekoracijų koridoriuose ir klasėse 

puošyba ir apipavidalinimas.  

  

  

1-10 klasių mokiniai, 

mokytojai  

  

Mokyklos 

kabinetai,  

koridoriai, salė  

  

S. Umbrasienė, klasių 

vadovai, mokytojai, 

pagalbinis personalas  

 

Parengė :direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Venciuvienė  


