
MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

  PATVIRTINTA 

                                                                                                                                 Vilniaus Pavilnio pagrindinės mokyklos 

direktorės 2021 m. gegužės 3 d. 

Įsakymu Nr. V-29 

 

Gegužės 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 

 

J. Venciuvienė 

 

Esant 

poreikiui 

Pagal 

susitarimą 

Mokytojų tarybos pasitarimai. Mokytojai, 

administracijos 

atstovai 

Nuotoliniu būdu 

 

J. Venciuvienė 

Esant 

poreikiui 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Mokyklos viešinimo, įvaizdžio kūrimo 

darbo grupės pasitarimas.  

Direktorė, darbo 

grupės nariai 

Nuotoliniu būdu 

 

 

J. Venciuvienė 

Kas antrą 

antradienį 

Pagal 

susitarimą 

Pagalbos mokiniui teikimo specialistų, 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

pasitarimai. 

Pagalbos mokiniui 

teikimo specialistai, 

direktorė 

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 

J. Venciuvienė, 

atestacinės  

komisijos 

pirmininkas 

Visą mėnesį 

 

08.00-16.00 

 

 

,,Mano dienynas“ pildymo patikra. 

 

 

1-10 klasių dalykų, 

neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

 

 

 

J. Venciuvienė 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

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 

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 

J. Venciuvienė 

 

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

Nuo 1 Pagal laisvą 

pasirinkimą 

Virtuali fotografijų paroda „Tau 

mamytė“. 

 

5-10 klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu 

(Mokyklos 

svetainė) 

E. Kazakevičienė 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

3 9.00-9.45 Elektroninis nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 2021. 

Skaitymo diagnostinis testas 4 klasei. 

4 klasių mokiniai, 

vykdytojai 

Nuotoliniu būdu Vykdymo grupės nariai 

5 9.00-9.45 Elektroninis nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 2021.  

Matematikos diagnostinis testas 4 klasei. 

4 klasių mokiniai, 

vykdytojai 

Nuotoliniu būdu Vykdymo grupės nariai 

10 9.00-10.00 
Elektroninis nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 2021. 

Skaitymo diagnostinis testas 8 klasei. 

8 klasių mokiniai, 

vykdytojai 

Nuotoliniu būdu Vykdymo grupės nariai 

Pagal laisvą 

pasirinkimą 
Virtuali dailės paroda „Bundanti gamta“. 5a, b klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu 

(Mokyklos 

svetainė) 

E. Kazakevičienė  

13 9.00-10.00 
Elektroninis nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 2021.  

Matematikos diagnostinis testas 8 klasei. 

8 klasių mokiniai, 

vykdytojai 

Nuotoliniu būdu 

(Mokyklos 

svetainė) 

Vykdymo grupės nariai 

18 Pagal laisvą 

pasirinkimą 
Virtuali technologijų paroda 

„Modeliavimas ir maketo gamyba“. 

7a, b klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu 

(Mokyklos 

svetainė) 

E. Kazakevičienė 

24-28 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

Gamtos mokslų olimpiada. 8a, b klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu J. Kriučkauskienė 

28 Pagal laisvą 

pasirinkimą 
Virtuali dailės paroda „Pleneras “. 5-10 klasių 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu 

(Mokyklos 

svetainė) 

E. Kazakevičienė 

Pagalba mokiniui 

 



Mėn. diena Laikas Numatoma veikla 

 

 

Dalyviai 

 

 

Vieta Atsakingas 

4,11,18,24 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Psichinė mokinių sveikata.  

 

9-10 klasių 

mokiniai, 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

nuotoliniu būdu 

 

H. Murmulienė 

 

 

 

25,31 Pagal 

pamokų 

tvarkaraštį 

 

Erkės ir tymai bei jų platinamos ligos, 

profilaktika. 

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 

Direktorė Jūratė Venciuvienė 

 

   

 


