
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

  PATVIRTINTA 

                                                                                                                                 Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos 

Direktoriaus  

2021 m. vasario 10 d. 

Įsakymu Nr. V-4 

 

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 

Nuotoliniu būdu 

 

A. Valiučko 

 

Esant 

poreikiui 

Pagal 

susitarimą 

Mokytojų tarybos pasitarimai. Mokytojai, 

administracijos 

atstovai 

Nuotoliniu būdu 

 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

Esant 

poreikiui 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Mokyklos viešinimo, įvaizdžio kūrimo 

darbo grupės pasitarimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupės nariai 

Nuotoliniu būdu 

 

 

J. Venciuvienė 

Kas antrą 

antradienį 

Pagal 

susitarimą 

Pagalbos mokiniui teikimo specialistų, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

pasitarimai. 

Pagalbos mokiniui 

teikimo specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuotoliniu būdu 

 

J. Venciuvienė 

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Pagal 

pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį 

Atestuotis planuojančių mokytojų 

praktinės veiklos stebėjimas  ir 

dokumentacijos analizė. 

E. Kazakevičienė Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį 

nuotoliniu būdu 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė, 

atestacinės  

komisijos 

pirmininkas 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

Visą 

mėnesį 

 

08.00-16.00 

 

 

,,Mano dienynas“ pildymo patikra. 

 

 

1-10 klasių dalykų, 

neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Pagal darbo 

laiką 

Visos dienos mokyklos grupės veiklos 

stebėjimas. 
Mokytojai,  

mokiniai 

Nuotoliniu būdu 

 

E. Kazakevičienė, 

T. Vorobjova, 

V. Zalizovskaja, 

G. Jurgelevič, 

R. Gibėžienė 

Visą 

mėnesį 

 

Pagal klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį 

Klasių valandėlių stebėjimas 5-10 klasėse. 

 

Mokiniai, 

klasių vadovai 

Pagal klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį 

nuotoliniu būdu 

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 

priemonių pagal projektą 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ naudojimas. 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamtos mokslų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Pagal pamokų ir 

užsiėmimų 

tvarkaraštį 

nuotoliniu būdu 

A. Valiučko, 

J. Venciuvienė 

 

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



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

11 14.30-16.00 Projektas „Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. 

Matematikos Eduten Playground 

programos mokymosi analitikos mokymai 

I dalis mokytojams. 

Mokytojai 

dalyvaujantys 

projekte 

Nuotoliniu būdu J. Venciuvienė 

I. Jurgelianecienė 

A. Gorbatenko 

K. Maloglazova 

L. Voitkevič 

V. Višniakova 

L. Voitkevič 

1* 

(konkursas 

vyksta iki 

kovo 15 d.) 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Konkursas „Aš noriu išlikti“. 1b klasės mokiniai, 

klasės auklėtoja 
Nuotoliniu būdu T. Vorobjova 

4-12 Pagal 

susitarimą 

Tėvų susirinkimai. Priešmokyklinės 

grupės ugdytinių, 

1-10 klasių 

mokinių tėvai, 

klasių auklėtojos 

Nuotoliniu būdu Klasių vadovai 

8-12 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 
 

Gimtosios kalbos mokyklinis diktantas. 5-10 klasių 

mokiniai, dalykų 

mokytojos 

Nuotoliniu būdu A. Uspenskaja, 

S. Bliznik, 

M. Naganovič 

23 8.00-15.30 Lietuvių kalbos viktorina „Kalba mums 

protėvių palikta“. 

5,9 ir 10 klasių 

mokiniai, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytoja 

Nuotoliniu būdu M. Kožemiakinienė 

Pagalba mokiniui 

 

2, 9 ir 23 

 

Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Paskaita „Mitai apie burnos sveikatą“. 5-7 klasių mokiniai, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuotoliniu būdu 

 

H. Murmulienė 

 

 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

2 ir 9 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Paskaita „Dantų ėduonio prevencija“. 8 klasių mokiniai, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Nuotoliniu būdu 

 

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 

 

E. Kazakevičienė, 

J. Kriučkauskienė 

klasių vadovai, 

mokytojai, pagalbinis 

personalas 

 

Parengė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Venciuvienė 

 

   

 


