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Vasario 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 

 10-14 15.35-18.30 

 

 

 

 

 

18.30-19.30  

Individualių susitikimų diena.  

Tėvelių susitikimai su dalykų, visos dienos 

mokyklos mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais (I pusmečio mokymosi 

rezultatų ir individualios pažangos bei kt. 

klausimų aptarimas). 

Tėvų susirinkimai. 

 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

tėveliai 

1a,3a -14a kab., 

1b-4 kab., 

2a,4a -23 kab., 

2b, 3b -26 kab., 

4b- 14 kab., 

5a, 6a -11 kab., 

5b -13kab., 

6b -22 kab.,  

6a -7a-10 kab., 

 7b -17 kab.,  

8b -19 kab.,  

Dalykų mokytojai, 

Klasių vadovai 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

9a -12 kab.,  

9b -16 kab.,  

10a – 15 kab., 

10b - 5 kab. 

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 

jos vertinimas‘‘ (VI iš ciklo 

,,Ugdymo kokybės gerinimas“) 

įgytų žinių taikymas pamokose, 

užsiėmimuose. 

 Ekperimentinių ir praktinių 

įgūdžių ugdymas gamtos mokslų 

dalykų pamokose (gautų 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

priemonių pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ naudojimas. 

Gamtos mokslų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

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

3-7 11.45-12.05 

(per ilgąją 

pertrauką) 

Judrioji pertrauka „Just dance“ ritmu. 1-4 klasių mokiniai, 

klasių  vadovės ir kiti 

šokiu besižavintys 

II aukšto fojė I. Jurgelianecienė 

 

5 Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

paroda „Miško gyvūnai žiemą“. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai ir 

mokytoja 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

A. Narbut 

 

5-7 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

5-10 klasių gimtosios kalbos mokyklinis 

diktantas. 

5-10 klasių mokiniai, 

rusų ir lenkų kalbos 

mokytojos  

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

A. Uspenskaja, 

S. Bliznik, 

M. Naganovič 

7 11. 30-15.00 Edukacinis užsiėmimas ,,Kelias į 

Nepriklausomybę 1918 m. “. 

5-10 klasių mokiniai,  

klasių vadovai 

 Signatarų namai 

Vilnius, Pilies g. 26 

J. Klimašauskaitė 

 

13.00-17.00 Išvyka į boulingo klubą ,,Apolonas“. 6-9 klasių mokiniai, 

klasių vadovės 
Vilniaus boulingo 

klubas „Apolonas“ 

(Ozo g. 25, Vilnius) 

L. Šablevičienė, 

O. Leontjeva-Kurčeikienė,, 

M. Buša 

6 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono tautinių 

mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių 

rašinio konkursas „Laiškas Lietuvai“. 

4a, 4b klasių 

mokiniai, klasių 

vadovės 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

V. Višniakova, 

T. Vorobjova 

9.45-13.00 Išvyka į ,,Žaislų muziejų“. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai ir 

mokytoja 

Žaislų muziejus 

(Šiltdaržio g. 2, 

Vilnius) 

A. Narbut 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

11 

 

 

 

9.00-10.40 Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 

3 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 

(I etapas – mokyklinis). 

3a, 3b klasių 

mokiniai, lietuvių 

kalbos mokytoja 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

S. Umbrasienė 

12-14 

 

 

 

 

 

 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Edukacinė tautinės sagės gamybos 

pamoka. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai ir 

mokytoja,  

1-4 klasių mokiniai, 

klasių vadovės 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

V. Višniakova, 

I. Jurgelianecienė, 

J. Ščiglo, 

A. Gorbatenko, 

T. Vorobjova, 

A. Narbut 

14 

11.00-11.45 Prevencinė pamokėlė ,,Saugus internetas ir 

kylantys pavojai“ skirta tarptautinei 

saugesnio interneto dienai paminėti. 

5b, 9b, 9a klasių 

mokiniai, mokytoja, 

Vilniaus apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Vilniaus 

miesto trečiojo 

policijos komisariato 

2-ojo Veiklos 

skyriaus vyresnioji 

tyrėja M. Karpukienė 

 

5 kab.  J. Venciuvienė 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

16.00-18.00 XXI regioninis vaikų ir jaunimo festivalis 

,,Vieversėlis“. 

1-10 kl. mokiniai, 

neformaliojo, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

Naujosios Vilnios 

kultūros centras 

Neformaliojo, meninio  

 ugdymo  

 mokytojai 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Užgavėnės. Kaukių paroda. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai ir 

mokytoja 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

A. Narbut 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

26 
9.00-10.15 Užsienio kalbos (anglų) pasiekimų lygio 

(rašymo dalies) nustatymo testas. 

10a, b klasių 

 mokiniai, mokytojos 

16 kab. M. Buša, 

R. Myškina 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-11.30 Išvyka į Planetariumą. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai ir 

mokytoja 

Planetariumas, 

(Konstitucijos pr. 

12A, Vilnius ) 

A. Narbut 

13.15-16.00 

 

 

Netradicinė pamoka „Karjeros ugdymas“. 9a, 9b klasių 

mokiniai, karjeros 

ugdymo mokytoja 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo centras 

energetikos ir 

mechatronikos 

skyrius (Kalvarijų 

g. 159, Vilnius) 

J. Šliachtovič 
 

 

28 

 

 

 

 

 

9.50-14.00 

 

 

Išvyka į „Swedbank“ finansų laboratoriją. 9-10 klasių mokiniai, 

ekonomikos ir 

verslumo mokytoja 

Swedbank centrinė 

būstinė 

(Konstitucijos pr. 

20A, Vilnius) 

K. Maloglazova 

Pagalba mokiniui 

 

4 

 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Paskaita – užsiėmimai „Paguodos 

skrynelė“. 

4a, 4b klasių 

mokiniai, mokytojai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

 

H. Murmulienė 

 

 

 

25 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Paskaita – užsiėmimai „Pirmoji pagalba“. 9-10 klasių mokiniai, 

mokytojai, 

visuomenės 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 

 

                 

 


