2018 M. GEGUŽĖS-BIRŽELIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS
Veiklos priemonė
Data
Atsakingi vykdytojai
Pastabos
ORGANIZACINĖ VEIKLA, MOKYTOJAMS, MOKINIŲ TĖVAMS, MOKYKLOS BENDRUOMENEI SKIRTOS VEIKLOS
Pagrindinio ugdymo programos mokytojų pamokų stebėsena
Gegužės,
Direktorius
birželio
mėn.
Mokymai: ,,Informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos Data
Direktorius
Mokymai, skirti
užtikrinimas mokykloje“.
tikslinama
supažindimui su teisės aktų,
reglamentuojančių asmens
duomenų apsaugą,
pokyčiais. Vieta – Vilniaus
Barboros Radvilaitės
progimnazija
Mokyklos (mokytojų) dalyvavimas (2-ojoje mokyklų apklausoje „IKT Gegužės
Apklausos koordinatorius E. V.
Veikla perkelta iš balandžio
naudojimas švietimo srityje“.
mėn.
Baniulytė
mėn.
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų naujos redakcijos Gegužės
Direktorius, Elektroninio dienyno
Veikla perkelta iš balandžio
rengimo grupės veikla, naujos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų mėn.
tvarkymo nuostatų naujos
mėn.
redakcijos parengimas.
redakcijos rengimo grupė
Mokyklos 2018–2022 m. veiklos strateginio plano rengimo grupės Gegužės,
Direktorius, Strateginio veiklos
veikla, plano rengimas.
birželio
plano rengimo grupė
mėn.
Mokytojų etikos kodekso rengimo grupės veikla.
Gegužės,
Direktorius, Mokytojų etikos
birželio
kodekso rengimo grupė
mėn.
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje Gegužės,
Direktorius, Smurto ir patyčių
tvarkos aprašo naujos redakcijos rengimo grupės veikla.
birželio
prevencijos ir intervencijos
mėn.
vykdymo mokykloje tvarkos aprašo
naujos redakcijos rengimo grupė
Mokyklos elektroninės svetainės atnaujinimo tęstiniai darbai.
Gegužės,
IT specialistas M. Petrauskas,
birželio
sekretorė G. Kukytė, už viešinamų
mėn.
veiklų įgyvendinimą atsakingi
darbuotojai
Mokyklos paskyros Facebook aktualizavimo, palaikymo tęstinumas.
Gegužės,
Mokytoja D. Onaitienė, už
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birželio
viešinamų veiklų įgyvendinimą
mėn.
atsakingi darbuotojai
Mokytojų ir pagalbos mokiniui teikimo specialistų atestacinės komisijos Birželio 7 d. Direktorius
posėdis.
2018–2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo Birželio
Direktorius, 2018–2019 m. m.
plano atnaujinimo grupės veikla, naujos redakcijos 2018–2019 m. m. mėn.
pradinio ir pagrindinio ugdymo
pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano parengimas.
programų ugdymo plano
atnaujinimo grupė
Informacinis administracijos, pedagogų pasitarimas „2018 m. gegužės- Gegužės 9
Direktorius
birželio mėn. veiklos plano aptarimas, aktualizavimas“.
d.
3a, 3 b klasių mokinių tėvų susirinkimai.
Gegužės 10 Mokytojos Dž. Baužienė, L.
d.
Petrylienė
3b klasės tėvų susirinkimas.
Gegužės 15 mokytoja Loreta Petrylienė
d.
Direkciniai pasitarimai.
Gegužės 14, Direktorius
21, 28 d.;
Birželio 4,
11, 18 d.
Mokinių mokymosi baigus pradinio ugdymo programą, pagrindinio
Iki gegužės Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
ugdymo programos 1-ąją dalį, pagrindinio ugdymo programą
18 d.
sėkmingumo kitose ugdymo įstaigose tyrimas.
Mokymo priemonių pirkimo 2018 m. plano sudarymas
Iki gegužės Direktorius, direktoriaus
25 d.
pavaduotojas ūkio reikalams,
metodinė taryba, bibliotekininkas
VBE vykdymas:
Direktorius, VBE vykdymo grupės
 fizikos VBE;
Gegužės 19
d.;
 matematikos VBE
Birželio 9 d.
Mokyklos ir Pavilnio bendruomenei skirta šventė „Šeimos ir kaimynystės Gegužės 21
diena“
d.

Direktorius, muzikos mokytoja J.
Valskienė

Mokyklos vadovybės susitikimas su l.d. „Žiogelis“ priešmokyklinio Gegužės 23
ugdymo grupių ugdytinių tėvais
d.

Direktorius

Nuo 18 val.

Veikla perkelta iš balandžio
mėn.
Veikla perkelta iš balandžio
mėn.

Šventės vieta – Džiaugsmo
g. 44 (aktų salė ir kiemas),
laikas – nuo 18 val.
Nuo 18 val.
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Mokinių tėvų supažindinimas su NMPP rezultatais (mokyklos, klasės,
individualiomis ataskaitomis), individualios konsultacijos su testuotų
dalykų mokytojais dėl rezultatų, mokymosi tobulinimo:
4 kl. mokinių tėvų konsultacijos
Gegužės 28
d.
2 kl. mokinių tėvų konsultacijos
Birželio 5–7
d.*
6, 8 kl. mokinių tėvų konsultacijos
Birželio 4–8
d.*

Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, pradinių klasių bei
pagrindinio ugdymo testuotų
dalykų mokytojai

Mokyklos dieninės vasaros poilsio stovyklos 1–6 klasių mokiniams
„Kartu smagu“ organizaciniai darbai, aktualizavimas:
 mokinių (mokinių tėvų) prašymų dėl dalyvavimo vasaros poilsio
stovykloje, lėšų veiklos organizavimui, maitinimui surinkimas;
 detalios stovyklos veiklos programos parengimas, aktualizavimas.
Mokytojų tarybos posėdžiai:
 dėl 1–3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų
darbų skyrimo, išsilavinimo pažymėjimų 4 klasių mokiniams
išdavimo ir konsultacijų 1–4 kl. mokiniams organizavimo;
 dėl pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį (8 klasių mokiniams), pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimų (10 klasių mokiniams) išdavimo, papildomų darbų
skyrimo, konsultacijų tvarkaraščio 5–9 kl. mokiniams (iki
rugpjūčio 29 d.); dėl parengtų mokyklos veiklos dokumentų

Iki gegužės
25 d.
Iki birželio
1d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I. Iljeitienė, socialinė pedagogė V.
Bareckaitė, klasių vadovai

Gegužės 29
d. , nuo
15.15 val.
Birželio 14
d., nuo
15.15 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I. Iljeitienė, 1–4 klasių vadovai

Direktorius, l.e.p. direktoriaus
pavaduotojas ugdymui M.
Kliokmanas, 5–8 klasių vadovai

NMPP mokyklos, klasės ataskaitų
paskelbimas mokyklos el.
svetainėje; asmeninių mokinio
ataskaitų pateikimas mokinių
tėvams, tėvų informavimas per el.
dienyną, individualių konsultacijų
organizavimas.
*Individualių konsultacijų
laikas:
2a kl. – birželio 6–7 d.;
2b kl. – birželio 5–6 d.;
6–8 kl. mokinių tėvams
konsultacijų su matematikos,
lietuvių kalbos mokytojomis, 8 kl.
mokinių tėvams su istorijos
mokytoju laikas – birželio 6 d.
(registracija per Doodle
platformą);
8 kl. mokinių tėvams – su
geografijos, gamtos mokslų
mokytojomis laikas – birželio 4–8
d. (dėl konsultacijų laiko,
individualiai per el. dienyną
tariamasi su konkrečiu mokytoju).

Vieta – 7 klasės kabinetas. Klasių
vadovai iki atitinkamo posėdžio
atsakingam direktoriaus pavaduotojui
ugdymui pateikia

siūlomų kelti į aukštesnę
klasę mokinių skaičių
(atitinkamai iki gegužės 30
d., birželio 14 d., );

pradinio išsilavinimo
pažymėjimą, pažymėjimą
(8 klasių mokiniams),
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projektų aprobavimo;
 dėl papildomus darbus turėjusių 1–4 klasių mokinių kėlimo į
aukštesnę klasę/pradinio išsilavinimo pažymėjimo išdavimo ar
papildomų darbų pratęsimo iki rugpjūčio 29 d.; dėl parengtų
mokyklos veiklos dokumentų projektų aprobavimo.

Birželio 21
d., nuo 10
val.

Neformaliojo švietimo situacijos 2017–2018 m. m. ir poreikių 2018–
Iki gegužės
2019 m. m. tyrimas.
29 d.
Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai dėl mokinių priėmimo į 1–8, 10 Birželio 6,
klases
15, 22 d.

Direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui I. Iljeitienė,
1–4 klasių vadovai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I. Iljeitienė, klasių vadovai
Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės
mokyklos 2018–2019 m. m.
mokinių priėmimo į mokyklą
komisija
Mokytojų ir pagalbos mokiniui teikimo specialistų atestacinės komisijos Birželio 7 d. Direktorius
posėdis
Vaiko gerovės komisijos posėdis
Gegužės 17 VGK pirmininkė I. Iljeitienė
d., birželio
14 d.
Metodinės tarybos posėdis
Birželio
Direktorius, metodinės tarybos
mėn.
pirmininkė N. Smalinskienė
Mokyklos tarybos posėdis dėl pritarimo Mokyklos 2018–2022 m. veiklos Iki birželio Direktorius, mokyklos tarybos
strateginiam planui, 2018–2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo 21 d.
pirmininkė D. Ivanauskaitė-Sabalė
programų ugdymo plano redakcijai
UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
NMPP organizavimas, vykdymas.
Gegužės
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
mėn. (pagal
NEC
patvirtintą
grafiką)

pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimą gausiančių
mokinių skaičių
(atitinkamai iki gegužės 29
d., birželio 13 ir 20 d);
 mokinių, kuriems siūloma
skirti/pratęsti papildomus
darbus, sąrašą (atitinkamai
iki iki gegužės 29 d.,
birželio 13 ir 20 d).
Veiklos dokumentus rengusių grupių
vadovai ne vėliau kaip dieną prieš
mokytojų tarybos posėdį per el.
dienyną susipažinimui pateikia
parengtų/aprobuoti teikiamų
dokumentų projektus.

Komisijos pirmininkas –
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui I. Iljeitienė.
Nuo 15.15 val.

Veikla organizuojama
vadovaujantis direktoriaus
įsakymu patvirtintu „NMPP
organizavimo ir vykdymo
Vilniaus „Vilnies“
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Barclays centro savanorių mokymai 5 klasės mokiniams, informacinių
technologijų mokytojai dėl darbo su mikrokompiuteriais „micro:bit“.

Gegužės
mėn.

Pradinių klasių mokinių futbolo komandos dalyvavimas futbolo turnyre
„Pradinukų lyga“.
Metiniai kontroliniai darbai:
 1, 3 kl. – lietuvių kalba, matematika;
 5, 7, 9 kl. – lietuvių kalba, matematika, anglų kalba
 6, 8, 10 kl. – anglų kalba.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaitos pradinių klasių
mokiniams „Saugi vasara“.
Pradinių klasių mokinių dalyvavimas Vilniaus m. mokyklų sporto
šventėje

Gegužės
mėn.
Gegužės
mėn.

9–10 klasių mokinių komandos dalyvavimas Vilniaus kolegijos
Ekonomikos fakulteto organizuojamame „protų mūšyje“
1 klasės mokinių išvyka į Danijos ambasadą stebėti Panevėžio lėlių teatro
spektaklį „Sniego Karalienė“.
Mokinių dailės darbų parodos mokyklos erdvėse: „Lietuviški simboliniai
raštai“, „Senovės romėnų mozaika“, „Skulptūra“, „Optinė iliuzija“,
„Tapyba pagal Vincentą van Gogą“.
2 b klasės edukacinė išvyka į Vilniaus Televizijos bokštą.
2a klasės renginys „Naktis mokykloje. Pižamų vakarėlis.“
Tarpmokyklinio bendradarbiavimo renginys „Miegadienis Barboros
Radvilaitės mokykloje“
Edukacinė pamoka 9 kl. mokiniams Vilniaus A. Puškino muziejuje

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas,
informacinių technologijų mokytoja
M. E. Baniulytė
Mokytojas A. Pusvaškis
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Gegužės
mėn.
Gegužės 4
d.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė H. Murmulienė
Mokytojos V. Pelakauskienė, Dž.
Baužienė

Gegužės 11
d.
Gegužės 14
d.
Nuo
gegužės 14
d.
Gegužės 17
d.
Gegužės 17
d.
Gegužės
17–18 d.

Mokytoja E. Tupikovskienė

Gegužės 23
d.

pagrindinėje mokykloje
tvarkos aprašu“.
Veikla perkelta iš balandžio
mėn.

Veikla organizuojama
direktoriaus įsakymu
nustatyta tvarka.

Vieta – „Sportimos“ salė,
Ąžuolyno g. 5, Vilniuje.

Mokytoja V. Pelakauskienė
Mokytoja A. Kiršienė
Mokytoja J. Zygmantienė

Nuo 13.30 val.

Mokytoja A. Avižienytė

Nuo 19.30 val.

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas,
mokytojas V. Mockevičius
Mokytoja S. Bliznik

Dalyvauja 5–8 klasių
mokiniai
Iš mokyklos išvykstama po
3 pamokos
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1 klasės mokinių dalyvavimas edukacinėje pamokoje VU Geologijos
muziejuje „Anžu mamutas“.
2–3 klasių mokinių edukacinė ekskursija į Anykščių kraštą
„Leonardo pamokėlės“ 1 klasės mokiniams Lietuvos vaikų ir jaunimo centre
(saugus elgesys vandenyje ir prie vandens)
8, 9 klasių mokinių išvyka į Lietuvos nacionalinio dramos teatro
spektaklį „Atžalynas“.
1 klasės mokinių edukacinės pamokos „Vikingų kaime“.

1-4 klasių mokinių turistinis žygis traukiniu į Trakus, edukacinė
ekskursija aplankant Trakų nacionalinio istorinio parko objektus.
PUPP organizavimas ir vykdymas:
 lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis
 mietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis
 matematika
1–4 klasių mokinių „Paskutinio skambučio šventė“
1 klasės mokinių susitikimas su žygeiviu Tadu Šidiškiu, išvyka į Pavilnių
regioninį parką.
Tarpmokyklinė („Vilnies“ ir Pavilnio mokyklų) 5–10 klasių mokinių
sporto šventė

4–10 klasių mokinių renginys „Miegadienis mokykloje“
Ugdmosios veiklos organizavimas vadovaujantis NMPP, metinių
kontrolinių darbų rezultatais:
 konsultacijos (grupinės, individualios) 1–4 klasių mokiniams;
 konsultacijos (grupinės, individualios) 5–10 klasių mokiniams;

Gegužės 23
d.
Gegužės 24
d.
Gegužės 24
d.
Gegužės 24
d.
Gegužės 25
d.
Gegužės 29
d. arba 30 d.
Gegužės
28 d.
29 d.
Birželio 1d.
Gegužės 31
d.

Mokytoja V. Pelakauskienė
2–3 klasių mokytojos
Mokytoja V. Pelakauskienė
Klasių vadovės D. Juškevičienė, N.
Smalinskienė
Mokytoja V. Pelakauskienė

Nuo 17.40 val.

1–4 klasių mokytojos

Data tikslinama

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas

Veikla organizuojama
direktoriaus įsakymu
nustatyta tvarka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I. Iljeitienė, pradinių klasių
mokytojos
Birželio 1 d. Mokytoja V. Pelakauskienė
Birželio 1
d., 8d.

Nuo 7.30 val.

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas, kūno
kultūros mokytojai

Birželio 1–2 L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
d.
ugdymui M. Kliokmanas, 5–10 kl.
seniūnai
Direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, pradinių klasių bei
Birželio 4–8 pagrindinio ugdymo dalykų
d.
mokytojai
Birželio 18–

Šventės pradžia – 10 val.,
vieta – aktų salė
(Džiaugsmo g. 44)
Laikas – 9.00–14.00 val.
Netradicinio ugdymo diena
(pamokos nevyksta), laikas
– 9.00–12.00 val. Birželio 1
d. – mūsų mokykloje, 8 d. –
Pavilnio mokykloje.
Veikla organizuojama pagal
direktoriaus patvirtintą
programą
Pradinės klasės (tėvams
sutikus, pageidaujant)
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Netradicinio ugdymo dienos 5–10 kl. mokiniams, edukacinė veikla
Vilniaus miesto muziejuose

22 d.
Birželio 4,
11, 13 d.

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas,
mokytojas V. Mockevičius
Birželio 6 d. L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas, 5–10 kl.
dalykų mokytojai

Veikla organizuojama pagal
direktoriaus patvirtintą
programą
Netradicinio ugdymo diena:
5–6 klasių mokiniams
edukacinė veikla Pavilnio
erdvėse, 7–9 klasių
mokiniams –Vilniaus
Senamiesčio erdvėse.

1–6 kl. mokinių vasaros poilsio stovykla „Kartu – smagu“

Birželio 11- Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
22 d.
I. Iljeitienė

Netradicinio ugdymo diena: Gedulo ir vilties dienos paminėjimo veiklos

Birželio 14
d

L.e.p. direktoriaus pavaduotojas
ugdymui M. Kliokmanas, dalykų
mokytojai

5–10 klasių mokinių „Paskutinio skambučio šventė“

Birželio 15
d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I. Iljeitienė, 5–10 klasių vadovai

Veikla organizuojama
vasaros poilsio programos
„Kartu – smagu“ veiklos
plane nustatyta tvarka
Netradicinio ugdymo diena,
veikla organizuojama pagal
direktoriaus patvirtintą
programą
Šventės pradžia – 10 val.,
vieta – aktų salė
(Džiaugsmo g. 44)

Netradicinių integruotų pamokų diena ,,Pažink Pavilnį“ ir ,,Pažink
Vilnių“.

5–10 kl. mokinių edukacinė kelionė į Taliną, Tartu.

Birželio 18– Mokytojos E. Tupikovskienė, R.
19 d..
Tekorienė, A. Pelešynaitė
__________________________

