
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

  PATVIRTINTA 

                                                                                                                                 Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. 

Įsakymu Nr. V-16 

 

Balandžio mėnesio planas 

 

Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

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

Esant 

poreikiui 

Pagal 

susitarimą 

 

Administracijos pasitarimai. 

 

Administracijos 

atstovai 

Nuotoliniu būdu 

 

J. Venciuvienė 

 

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. 

 Eksperimentinių 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 

1 11.00-13.00 Vilniaus m. projekto „Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų ugdymas ir 

pažangos stebėsena“ (Eduten 

Playground) konsultacija „Pagrindinės 

matematikos mokymosi analitikos 

įžvalgos“ koordinatoriams ir mokyklų 

vadovams. 

Projekto 

koordinatorius ir 

mokyklos vadovai 

Nuotoliniu būdu J. Venciuvienė 

1 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Vilniaus miesto tautinių mažumų 3-4 

klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 

(I etapas). 

3-4 klasių 

mokiniai, lietuvių 

kalbos mokytoja 

Nuotoliniu būdu S. Umbrasienė 

15.00-17.00 Kūrybinės dirbtuvės ,,Šv. Velykų 

netradicinė, dekoratyvinė stalo 

puošmena“. 

Vilniaus Pavilnio 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu E. Kazakevičienė 

2-26 Pagal 

pasiekimų 

patikrinimo 

tvarkaraštį 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas 10 klasių mokiniams. 

10 klasių mokiniai, 

vykdytojai ir 

vertintojai 

Pagal pasiekimų 

patikrinimo 

tvarkaraštį 

J. Venciuvienė,  

vykdytojai, vertintojai 

2-18 Pagal 

konkurso 

vykdymo 

laiką 

Vilniaus miesto 5-6 klasių mokinių 

nuotolinė paroda-konkursas ,,Margutis 

2021“. 

 

Vilniaus miesto 5-6 

klasių mokiniai, 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu E. Kazakevičienė 

12-16 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

5-10 klasių rusų kalbos (gimtosios) 

mokyklinė olimpiada. 

5-10 klasių 

mokiniai, rusų 

kalbos ir literatūros 

mokytojos 

Nuotoliniu būdu S. Bliznik, 

A. Uspenskaja 

20 Pagal 

olimpiados 

vykdymo 

tvarkaraštį 

7-8 klasių geografijos olimpiada. 

(I etapas) 

7-8 klasių 

mokiniai, 

geografijos 

mokytoja 

Nuotoliniu būdu R. Gibėžienė 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

22 Pagal 

olimpiados 

vykdymo 

tvarkaraštį 

7-8 klasių geografijos olimpiada. 

(II etapas) 

7-8 klasių 

mokiniai, 

geografijos 

mokytoja 

Nuotoliniu būdu R. Gibėžienė 

27 10.00-11.00 Vilniaus technologijų mokymo centro 

atvira pamoka „Paprastasis 

magnetizmas“. 

9a,b klasių 

mokiniai, karjeros 

specialistas 

Nuotoliniu būdu J. Šliachtovič 

29 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Edukacinė pamoka „Duonutės kelias“. 4a,b klasių 

mokiniai, lietuvių 

kalbos mokytoja 

Nuotoliniu būdu S. Umbrasienė 

Pagalba mokiniui 

 

1923 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Psichologinė sveikata. 6,7 klasių mokiniai, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

nuotoliniu būdu 

 

H. Murmulienė 

 

 

 

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla 

Visą mėnesį 

 

 

Pagal 

pamokų, 

neformaliojo 

ugdymo 

tvarkaraščius 

Dekoracijų, eskizų ir trafaretų  

koridoriams, klasėms, mokyklos erdvėms 

puošti rengimas 

 

 

1-10 klasių 

mokiniai, mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu E. Kazakevičienė, 

J. Kriučkauskienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Venciuvienė 

 



   

 


