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PATVIRTINTA 

Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 

direktoriaus 2023 m. sausio 31 d.  

įsakymu Nr. V- 254  
 

 

 

VILNIAUS GEROSIOS VILTIES 

PROGIMNAZIJOS 

VEIKLOS PLANAS 
 

 

2023 m. vasario mėn. 
 

Renginys Diena Atsakingas 
 

Mokytojų, metodinės ir progimnazijos tarybų posėdžiai, direkciniai pasitarimai 
 

Progimnazijos Tarybos posėdis 1 d. 

17.00 val. 

L.Kunigėlienė 

Progimnazijos Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-4 klasių 

mokinių I pusmečio rezultatų  (105 kab.) 

13 d. 

10.00 val. 

A.Rakauskienė 

L.Marcinkevičiūtė 

Direkciniai pasitarimai 12.00 val. A.Rakauskienė 

Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informacinis 

susirinkimas ( nuotolinis) 

7d. 

15.00 val. 

A.Rakauskienė 

D.Čabanauskienė 

Metodinės tarybos posėdis  14 d. J.Leite Monteiro 

Metodinių grupių pasitarimai 13-14 d. J.Leite Monteiro 

Metodinių grupių  

pirmininkai 

 
 

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra 
 

NMPP 8 klasėse: D.Čabanauskienė 

G.Rupšlaukienė 

R.Pedzevičius 

A.Pupelis 

 Lietuvių kalba ir literatūra. Skaitymas:  

 I srautas 7 d. 

9.00 val. 

 II srautas 11.00 val. 

 III srautas 

 

8 d. 

9.00 val. 

 Matematika:  

 I srautas 21 d. 

9.00 val. 

 II srautas 11.00 val. 

 III srautas 

 

22 d. 

9.00 val. 

Pamokos kitaip: 

 Atviroji integruota chemijos-matematikos pamoka  

„Skaičiavimai pagal  chemines reakcijas“ (8a/8b; 301 

kab.) 

2 d. 

5/6 pam. 

M. Ožeraitienė 

O. Rimšienė 

G.Malakauskienė 

  Pasaulio pažinimo  pamoka Vilniaus apskrities 

vyriausiame komisariate ( 4c kl.) 

20 d. 

10.00 val. 

B. Stankevičienė 

 
 

Pagalba mokiniui 
 

Vaiko Gerovės komisijos posėdžiai ( Pagalbos mokiniui 

specialistų susitikimai,) 

 2, 9, 23 d. 

9.00 val. 

A.Pupelis 
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Vaiko Gerovės komisijos pasitarimai (atvejo analizė, 

netinkamo elgesio svarstymas ir korekcijos priemonės 

2, 9, 23 d. 

10.00 Val. 

A.Pupelis 

Individualūs pokalbiai (dalyvauja mokinys, jo tėvai, klasės 

auklėtojas, dalyko mokytojai, soc. pedagogas) su 5-8 klasių 

mokiniais, turinčiais  nepatenkinamų signalinio trimestro 

įvertinimų. 

20-28  d. 

(pagal atskirą 

grafiką) 

Klasių auklėtojos 

D.Čabanauskienė 

Projektai ir kūrybinės užduotys: 

 Tiriamasis-kūrybinis darbas 5-8 klasėse „Mano 

namuose esanti įdomiausia/seniausia/mėgstamiausia 

knyga“ (projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos) 

6-23 d.  Lietuvių kalbos 

mokytojos 

 Kūrybinės dirbtuvės „Mano Vilnius“ (5-8 kl.; 

(projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos) 

20  -28 d. Lietuvių kalbos 

mokytojos 

 Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros –technologijų 

projektas „Pasakų veikėjai“ (5a kl.) 

visą mėn. O.Dicevičienė 

L.Petkevičienė 

 Matematikos ir technologijų integruotas projektas 

„Simetrijos taikymas gaminant šaukštą“ (8a, 8b, 8c, 8d 

kl., I-osios grupės) 

visą mėn. O. Rimšienė 

I. Taraškevičienė 

G.Malakauskienė 

R. Matulevičius 

 Konkursai ir olimpiados: 

 Vilniaus 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas 

nuotoliniu būdu ( Įrašas pateikiamas iki 20 d.) 

Iki 20 d. O.Dicevičienė 

 Progimnazijos 3-4 kl. mokinių diktanto konkursas: 

 3kl. 

 4kl. 

7 d. 

2 pam. 

4 pam. 

 

B.Blažienė 

B.Stankevičienė 

 Vilniaus m. 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas 

„Mažųjų diktantas“ (mūsų progimnazijoje) 

28 d. 

13.30 val. 

L. Marcinkevičiūtė 

A. Kunigėlienė 

 5-8 klasių matematikos olimpiada (I turas) 23 d. G.Malakauskienė 

O.Rimšienė 

I.Taraškevičienė 

 Respublikinis matematikos konkursas „Pangea“ (5-8 

kl.; I turas) 

24-25 d. I.Taraškevičienė 

G.Malakauskienė 

O.Rimšienė 

 5-8 kl. biologijos olimpiada (I turas) 28 d. 

6-7 pam. 

D.Vėželienė 

M.Ožeraitienė 

Prevenciniai renginiai: 

 Progimnazijos socialinio paso 2022-2023 m.m. 

pristatymas 

9 d.  A. Liminovič 

 

 Prevencinės pamokos „Saugus internetas“ 5-6 klasėse 

(lekt. II PK pareigūnė D.Ponidzelskienė ; aktų salė) 

21 d. 

2, 3 pam. 

 

A. Liminovič 

 

 „Saugaus interneto“ pamokos: 

 3c 

 

 4b 

 

 

6 d. 

6 pam. 

23 d. 

5 pam. 

I.Jucienė 

J.Viskantienė 

 

R.Masliukienė 

 Protmūšis „Be dūmo“ (biologija, chemija, IT): 

 8 a, b, c, d klasės 

 7 a, b, c, d klasės 

22 d. 

6 pam. 

7 pam. 

M.Ožeraitienė 

V.Vaškienė 

 Klasės valandėlės „Saugus internetas ir elektroninės 

patyčios“ (6 kl.) 

Klasių valandėlių 

metu 

J. Andrijauskaitė 

L. Pobedinska 

I. Jucienė 

A.Ramoškienė 
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 4-ų klasių mokymosi motyvacijos tyrimo pristatymas  

(122 kab.) 

21 d. A. Suchockis 

I. Bielovienė 

 Klasės valandėlės 6b, 6c klasių mokiniams 

"Kūrybiškas problemų sprendimas". 

2, 23 d. I. Bielovienė 

 Klasės valandėlės 6a, 6d klasių mokiniams "Kritinio ir 

kūrybinio mąstymo ypatumai, sąsaja ir reikšmė 

kasdienybėje". 

3, 24 d. I. Bielovienė 

Ugdymas karjerai: 

 8-ų kl. mokinių individualūs susitikimai su aptariant 

profesinio orientavimo tyrimo (pagal J.Holland) 

rezultatus (122 kab.) 

01-07, 21 d. A.Suchockis 

A.Liminovič 

 „Profesijų aukcionas“ 8-ose klasėse (105 kab.) 01-07, 21, 28 d. A.Suchockis 

A.Liminovič 

Tautinių šokių kolektyvo „Viltukas“ koncertinė veikla:   

Tarptautinio futbolo vaikų ir jaunimo futbolo turnyro „Ateitis 

CUP 2022 AUTUM“ uždarymo ceremonijos šventinės 

programos dalyvis (Sportima  arena) 

12 d. J.Urbonienė 

 
 

Mokyklos bendruomenė ir savivalda 
 

Bendradarbiavimo projekto „Darželis ir mokykla  - draugiška 

šeima“ renginys lopšelyje /darželyje „Skroblinukas“. 

Dalyvauja 1b klasė. 

23 d. 

9.30 val. 

L.Marcinkevičiūtė 

A.Kunigėlienė 

Darbo grupės dėl mokyklinių uniformų atnaujinimo 

susirinkimas. Pasiūlymų analizė 

1, 22 d. 

16.00 val 

A.Pupelis 

A.Liminovič 

V.Jucienė 

Būsimųjų pirmokų ir jų tėvelių supažindinimas su 

progimnazija. 

27 d. 

18.00 val. 

L.Marcinkevičiūtė 

A.Kunigėlienė 

B.Stankevičienė 
 
 

Nepamokinė veikla 
 

Diena be kuprinių 8 d. MA 

Vasario 16-osios paminėjimas. Kahoot viktorina „V16“ (7b, 

7a, 8a , b, c kl.) 

10 d. I.Jucienė 

A.Pupelis 

Šv. Valentino dienos paštas 10 d. MA 

Vasaris – sveikatingumo  mėnuo.  

Sporto renginiai: 

 Šaškių diena 7 d L.Stepanenkienė 

 5-tų klasių ,, Žiniukų estafetės" 8 d. L.Stepanenkienė 

 ,,Linksmosios estafetės" (6 kl.) 9 d. R.Dūda 

 1-4 klasių - Žiemos sporto šventė 21 d. D.Montvilienė 

 ,,Linksmosios estafetės" (7  kl.) 23 d.  R.Dūda 

Sveikatos ugdymo renginiai: 

 Protmūšis „“Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ (gamtos 

ir žmogaus pamokų metu) 

 6b kl. 

 6a, 6d kl. 

 6c kl. 

 

 

2 d. 

3 d. 

9 d. 

P.Lentinas 

D.Vėželienė 

 Pamoka „Regos higiena“ 

 8d kl. 

 8a kl. 

23 d. 

10.55 val. 

12.00 val. 

P.Lentinas 

 Pamoka „Tabakas mums ne draugas“ (5c kl.) 2 d. 

10.55 val. 

P.Lentinas 
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Profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir patirties sklaida 

 

„Kūrybingumo mokyklos“ ir EDU Vilnius organizuojamos 

kūrybinės dirbtuvės (EDU Vilnius konferencijų salė) 

6 d. 

15.00 val. 

 

A.  Kunigėlienė 

R. Masliukienė  

B. Stankevičienė 

Seminaras „UTA mokymai. Pagrindiniai Ugdymo turinio 

atnaujinimai ir veikla pamokoje, nuo mokymosi uždavinio, 

priemonių iki įsivertinimo”“ (lektorė I.Mereckaitė, aktų salė) 

13 d. 

14.00 val. 

A.Rakauskienė 

L.Marcinkevičiūtė 

Saugaus  interneto konferencija Martyno Mažvydo 

bibliotekoje 

7 d. I.Jucienė 

Kibernetinio saugumo konferencija  9 d. I.Jucienė 

8-oji nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda „Projektų 

mugė2023“ Pranešimą skaito I.Jucienė 

14 d. I.Jucienė 

Konferencija „IKT pradiniame ugdyme“ ( skaito pranešimą    

I. Jucienė) 

15 d. I.Jucienė 

 

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla 
 

Parodos: 

 "Užgavėnių kaukės" (dailės būrelio "Rasos lašeliai" 

darbų paroda, I a. fojė) 

nuo 20 d.  R.Masliukienė 

 „Užgavėnių kaukės“ (7a ir 7b kl. mokinių darbai; I a. 

fojė) 

20–27 d. L. Šaulienė 

 „Medinukai“ ( 6-tų kl. mokinių kūrybiniai darbai)  1–10 d. L.Petkevičienė 

 „Piešiu sportą“ (5–8 klasių mokinių dailės – fizinio 

ugdymo integruoto projekto darbai; III a. fojė) 
visą mėn. 

L. Stepanenkienė 

Z. Pluščauskaitė 

 “Vilniui - 700” (6-7 klasių mokinių istorijos - dailės 

integruoto projekto “Vilniaus legendos” piešiniai; I a. 

fojė)   

visą mėn. 
L. Pobedinska  

Z. Pluščauskaitė 

Ūkio veikla: 

Klausimyno dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo 

reaguoti  į ekstremalias situacijas pildymas ir pateikimas 

Iki 15 d. G.Rupšlaukienė 

Paraiškų dėl aplinkosauginių švietimo projektų konkurso 

parengimas ir pateikimas 

iki 27 d. G.Rupšlaukienė 

Paraiškos dėl remonto darbų finansavimo pateikimas Iki 10 d. G.Rupšlaukienė 

 

 

____________________ 


