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Sausio 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 

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 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

Visus 

mokslo 

metus 

Pagal darbo 

laiką 

Visos dienos mokyklos grupės veiklos 

stebėjimas. 
Mokytojai,  

mokiniai 

4, 14 kab. A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

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 

jos vertinimas‘‘ (VI iš ciklo 

,,Ugdymo kokybės gerinimas“) 

įgytų žinių ir įgūdžių taikymas 

pamokose, užsiėmimuose. 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

 

31 

13.45-14.40 Mokytojų tarybos posėdis.  

 I pusmečio 1-4 klasių mokinių pažangumo 

ir lankomumo rezultatų pristatymas ir 

aptarimas. 

Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

5 kab. 
A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 14.40-15-40 Mokytojų tarybos posėdis.  

 I pusmečio 5-10 klasių mokinių 

pažangumo ir lankomumo rezultatų 

pristatymas ir aptarimas. 

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

3 9.00-15.00 Pedagogų kompetencijų tobulinimo 
seminaras „Medijų ir informacinio 

raštingumo kompetencijų tobulinimas“. 

Mokytojai, VU 

lektorius dr. Vincas 

Grigas 

5 kab. J. Venciuvienė 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

9 14.40-15.40 Seminaras – mokymai ,,Belaidė 

elektroninė testų kūrimo sistema 

mokykloje“. 

Mokytojai, lektorius 5 kab. J. Venciuvienė 

10 13.45-15.45 Išvyka į kalėdinę čiuožyklą Lukiškių 

aikštėje. 

6a,b klasių mokiniai, 

klasių auklėtojos 
Lukiškių aikštė L. Šablevičienė, 

O. Leontjeva-Kurčeikienė 

13 

 

08.00-08.10 Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai,1-4 klasių 

mokiniai, mokytojai 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Pradinių klasių 

 mokytojos, 

 dalykų mokytojai 

09.00-09.30 Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

5-10 kl. mokiniai, 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

II a fojė J. Klimašauskaitė 

14 11.00-12.30 Popietė ,,Kelionė kalėdų pėdsakais“. 

Spektaklis ,,Žiemos nuotykiai prie 

eglutės“. 

Spektaklis ,,Žaisliukai eglutei“. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai, 1-7 klasių 

mokiniai, mokytojai, 

bendruomenė, 

stačiatikių kunigas K. 

Lazukinas 

Salė (21 kab.) A, Narbut, 

J. Klimašauskaitė 

15 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Diktanto konkursas „Diktanto meistras“. 2-4 klasių mokiniai, 

klasių auklėtojos 
Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

I. Jurgelianecienė, 

V. Višniakova, 

J. Ščiglo, 

T. Vorobjova 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

Tarpmokyklinis konkursas „Mes prieš 

AIDS“. 

*perkelta iš gruodžio mėn. 

9-10 klasių mokiniai, 

mokytojai, socialinė 

pedagogė, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

svečiai –mokiniai iš 

A. Mickevičiaus 

licėjaus ir Vilniaus r. 

Juodšilių Šv. Uršulės 

Leduchovskos 

gimnazijos, lydintieji 

mokytojai 

Salė (21 kab.) L. Šablevičienė, 

O. Leontjeva-Kurčeikienė, 

K. Maloglazova, 

Y. Sviderska, 

H. Murmulienė 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15-16.00 Netradicinė pamoka Vilniaus technologijų 

mokymo centro transporto ir verslo 

skyriuje. 

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

10b klasių mokiniai, 

technologijų 

mokytojai 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo centro 

transporto ir verslo 

skyrius 

(Pamėnkalnio g. 11, 

Vilnius) 

G. Jurgelevič 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15-16.00 

 

 

Netradicinė pamoka „Karjeros ugdymas“. 

 

9a, 9b klasių  

mokiniai, karjeros 

ugdymo mokytojai 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo centro 

transporto ir verslo 

skyrius  

J. Šliachtovič 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Gimtosios kalbos konkursas „Žodis ne 

žvirblis, išskrido - nesugausi“. 

3-4 klasių mokiniai, 

klasių auklėtojos 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

I. Jurgelianecienė, 

V. Višniakova, 

J. Ščiglo, 

T. Vorobjova 

24 

 

 

8.00-10.00 Gamtos mokslų mokyklinė olimpiada. 5-10 klasių mokiniai, 

biologijos, chemijos 

ir fizikos mokytojos 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

L. Šablevičienė, 

G. Mučinis, 

J. Kriučkauskienė 

28 

 

 

13.50-15.00 5-7 klasių kvadrato varžybos. 5-7 klasių mokiniai, 

kūno kultūros 

mokytoja 

Mokyklos salė    

(21 kab.) 

O. Leontjeva-Kurčeikienė, 

 

28-30 

 

 

 

 

 

 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį 

glosto“. 

1-4 klasių mokiniai, 

mokytojos 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

A. Gorbatenko, 

I. Jurgelianecienė, 

V. Višniakova, 

J. Ščiglo, 

T. Vorobjova 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

30 08.00-10.30 Lietuvių kalbos olimpiada. 5-10 klasių mokiniai, 

mokytojai 

19 kab. M. Kožemiakinienė 

31 

 

 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Anglų kalbos mokyklinė olimpiada. 5-10 klasių mokiniai, 

anglų kalbos 

mokytojos 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

R. Myškina, 

M. Buša 

Patikra ir tyrimai 

02-15 

 

Pagal 

susitarimą 

Mokyklos 2019 m. veiklos kokybės 

įsivertinimo ir pažangos tyrimo rezutatų 

pateikimas (anketos pildymas). 

Darbo grupės nariai 

 

Pagal susitarimą 

 

Darbo grupės nariai 

 

 

Pagalba mokiniui 

 

 

07 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Paskaita „Mes prieš AIDS“. 9-10 klasių mokiniai, 

mokytojai,  

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

 

H. Murmulienė 

 

 

 

28 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

„Antibiotikų nauda ir žala“. 10 klasių mokiniai, 

klasių auklėtojos, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

 

H. Murmulienė 

 

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla 

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 

 

                 

 


