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VILNIAUS GEROSIOS VILTIES
PROGIMNAZIJOS
VEIKLOS PLANAS
2021 m. gegužės mėn.
Renginys

Diena

Atsakingas

Mokytojų, metodinės ir progimnazijos tarybų posėdžiai, direkciniai pasitarimai
Progimnazijos Tarybos posėdis (nuotolinis)

4 d.

A.Kunigėlienė

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra
1c ir 2b kl., besimokančių nuotoliniu ugdymosi būdu,
vaizdo pamokų stebėsena, ugdymosi rezultatų analizė ir
individualus aptarimas su klasių mokytojomis.
Ugdymo plano 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. projekto
rengimas.
NMPP:
 4 klasės:
Skaitymo testas
Matematikos testas

visą mėn.

L.Marcinkevičiūtė

visą mėn.

D.Čabanauskienė
Darbo grupė

3, 4 d.
5, 6 d.



8 klasės:
Skaitymo testas
Matematikos testas
Pamokos kitaip:
 integruota matematikos – fizinio ugdymo pamoka
„Olimpinės žaidynės: uždavinių sportine tema
sprendimas“:
5a
5b
6a
8b
 integruotos istorijos-anglų k. pamokos 7-ose klasėse,
tema „Senovės Roma“.



edukacinė-projektinė veikla 2c klasėje „Tarptautinė
muziejų diena“
pamokos, skirtos tarptautinei Etikos dienai
paminėti

10, 11 d.
13,14 d.

D.Čabanauskienė
L.Marcinkevičiūtė
R.Pedzevičius
4 kl. mokytojos
D.Čabanauskienė
R.Pedzevičius
8 kl. auklėtojos
O.Rimšienė
L.Stepanenkienė

6 d.
7 d.
4 d.
7 d.
24 – 27 d.

18 d.

L.Pobedinska
J.Andrijauskaitė
V.Baltruškienė
B.Stankevičienė

3 d.

A.Sutkuvienė

Pagalba mokiniui
Vaiko Gerovės komisijos posėdžiai (nuotoliniu būdu)

pagal atskirą
grafiką

A.Pupelis

Prevencinė ir sveikatinimo veikla:
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informacinis pranešimas: Rūpinkimės savo
psichologine sveikata
 informacinis pranešimas; „Erkių platinamos ligos“
Projektai ir kūrybinės užduotys:
 gamtos mokslų projektas „Bioįvairovė“ (5a, 5b, 5d,
8c)
 kūrybinis darbas „Lietuvos upių ir ežerų pavadinimų
kilmė“
 dailės – lietuvių kalbos-istorijos kūrybinė užduotis
„Baltijos kelias – Laisvės kelias“ (koliažas, 7d kl.)


mokyklos logotipo atnaujinimo projektas (5-8 kl. )



rašinėliai "Knyga mano gyvenime", minint Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną (ekspozicija –
bibliotekoje)
 video reportažo apie progimnazijos lėlių teatriuką
"Bildukas beldžiasi į skaitytojų širdis" kūrimas ir
pristatymas VCB Gerosios Vilties skaitytojams
(Nacionalinė bibliotekos savaitės)
Tautinių šokių kolektyvo „Viltukas“ veikla:
 Virtualus respublikinis tautinių šokių festivalis
„Jaunystės vėjas“ ( Organizatorius Jonavos kultūros
centras)
 Virtualus respublikinis šokių festivalis „Šok laisvai
2021“. (Organizatorius šokių studija „Inkarėlis“)
 Vilniaus kolegijos šokio edukologijos III kurso
studento Emiliaus Liauksmino mokomoji praktika

E.Kuizinaitė

visą mėn.
17-28 d.
3- 14 d.
visą mėn.
7 d.

3-4 d.

2 d.

D.Vėželienė
M.Ožeraitienė
A.Vidugirienė
D.Čabanauskienė
L.Pobedinska
Z.Pluščauskaitė
Z.Pluščauskaitė
S.Jurkynienė
D.Serapinienė

E.Vizgirdienė
D.Serapinienė

J.Urbonienė

14 d.
visą mėn.

Mokyklos bendruomenė ir savivalda
5-8klasių mokytojų pasitarimas (nuotoliniu būdu)
5-8 klasių mokinių tėvų apklausa dėl mokinių grįžimo į
mokyklą nuo gegužės 10 d.
5-8 kl. tėvų bendruomenės supažindinimas su apklausos
rezultatais

pirmadieniais
15.00 val.
3-4 d.
7 d.

D.Čabanauskienė
L.Marcinkevičiūtė
E.Ostrovskė
E.Ostrovskė

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir patirties sklaida
Mokytojas R. Matulevičius dalyvaus Lietuvos mokinių
technologijų olimpiados vertintojų grupės darbe.
Pradinio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas.
Hibridinio ugdymo pradinėse klasėse organizavimo
aptarimas, analizė.
Gegužės KTU Edukacinės kompetencijos centro paskaita
"Kaip mokyti mokymosi strategijų?" (dalyvauja pradinio
ugdymo mokytojos).
Aurelija Kunigėlienė dalyvaus Bendrojo ugdymo
programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų
mokymuose (Nacionalinė švietimo agentūra)

14 d.

R. Matulevičius

10 d.
13.00 val

L.Marcinkevičiūtė,
A.Kunigėlienė

11d.
15.30-17.00

L.Marcinkevičiūtė,
A.Kunigėlienė

20-21 d.

A.Kunigėlienė

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla
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Kultūros paso lėšomis finansuojamų renginių apskaita ir
ataskaitos rengimas (gegužės mėnuo)
1-4 klasių mokinių ir darbuotojų periodinis testavimas
kaupinių metodu
Bibliotekos fondų tvarkymas ir senos, neskaitomos grožinės
literatūros nurašymas
Lauko klasių įrengimas
Pasirengimas NMPP 4 klasėse (kontaktiniu būdu) ir 8
klasėse (nuotoliniu būdu)
Teritorijos tvarkymas.

visą mėn.
ketvirtadieniais

L.Marcinkevičiūtė

visą mėn.

A.Pupelis
E.Kuizinaitė
D.Serapinienė
D.Serapinienė

visą mėn.

G.Rupšlaukienė

______________
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