PATVIRTINTA
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. V-167
VILNIAUS GEROSIOS VILTIES
PROGIMNAZIJOS
VEIKLOS PLANAS
2018 m. spalio mėn.
Renginys

Diena

Atsakingas

Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra
Netradicinio ugdymo pamokos:
 Gamtos pažinimo studijos „Gamtukai“ netradicinės
pasaulio pažinimo pamokos:
o 3-4 kl.
o 1-2 kl.
 Sporto ir sveikatingumo diena (orientacinio sporto
renginiai)


Kino diena

Projektai ir kūrybiniai darbai:
 Lietuvių kalbos-matematikos: ‚Progimnazijos mokinių
vardai‘
 Konstitucija gyvai








1 d.
9.00-10.15
10.30-11.45
2 d.
(perkelta
iš 09-25)
24 d.
visą mėn.
22-26 d.

A.Kunigėlienė

D.Čabanauskienė
R.Dūda
V.Skrebutėnienė
A.Kunigėlienė
A.Ramoškienė
A.Ramoškienė
I.Taraškevičienė
MA
G.Rupšlaukienė
J.Andrijauskaitė
R.Matulevičius

Matematikos- technologijų: „Ašinės simetrijos
taikymas gaminant šaukštą“ ( 8 kl.)
Technologijų: „Vilnius – mano miestas“ (7a, 7c kl.)
„Pasaulio žemynų įdomybės“ (6 kl.)
„Žemė visatoje“ (6a kl.)
Vokiečių k.-geografijos projektas, skirtas Vokiečių
kalbos dienai paminėti
Filologinis tiriamasis projektas 'Tarptautiniai žodžiai
lietuvių kalboje'

visą mėn.

Tarpmokyklinis projektas su “Spindulio“
progimnazija „Lets be friends“ ( 1 etapas)

visą mėn.

A.Urbienė,
A.Čioglienė,
J.Leite Monteiro

8-12 d.
15-26 d.
8-12 d.

A.Liminovič
D.Čabanauskienė
D.Čabanauskienė

4, 11, 18,25 d.
4 d.

A.Pupelis
A.Pupelis
L.Marcinkevičiūtė
L.Pobedinska

Patikra:
 Į mokyklą – tik su uniforma
 stebėjimas: 5-kl. adaptacija
 5-6 kl. dienynų tvarkymas

visą mėn.
1-19 d.
1-19 d.
20 d.
visą mėn.

L.Šaulienė
A.Vidugirienė
A.Vidugirienė
A.Vidugirienė
Ž.Sventickienė
A. Urbienė

Pagalba mokiniui
Vaiko Gerovės komisijos posėdžiai
Konstitucijos egzaminas (I etapas)

1

Respublikinė pradinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų
paroda „Klausausi, įsivaizduoju ir piešiu. Metų laikų spalvos“
Vokiečių kalbos savaitė. Integruotos vokiečių-anglų kalbų
pamokos.
Mokyklos veiklos „platusis“ įsivertinimas
Tyrimas. „I-ųjų klasių mokyklinė adaptacija“.

30 d.

22-28 d.

22-31
9,16,23 d.

Popietė 3b klasėje „Aš ir kiti“ (klasės mikroklimato
gerinimas).

16 d.

2-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Rudens spalvos“
Sveikatos ugdymo renginiai:

pamokos „Sveikos akys“ (1-4 kl.; pamokėles veda
natūralios regos terapijos gydytoja iridologė
J.Aleškevičiūtė )

akcija „Apibėk mokyklą“

23 d.
5 d.
5 pam.
1 d.



paskaita „Košės diena“ (2 kl.)

10 d.



viktorina „Sveika mityba – sveikas žmogus“ (5 kl.;
105 kab.)
paskaita „Lytiškumas ir sveikata“ (7 kl.)
paskaita „Lytiškai plintančių ligų priežastys, plitimas,
prevencija“ (8 kl.)
teatro būrelio vaidinimas apie sveiką mitybą (Ia. fojė)

25 d.





Stendai:
 „Šventieji mūsų gyvenime“ (IIa.)

18 d.
18 d.
24 d.
po 3 pam.
29 d.

J. Semėnienė
B.Blažienė
R.Masliukienė
Ž.Sventickienė,
J.Andrijauskaitė,
V.Baltruškienė
J.žilionienė
A.Suchockis
A.Liminovič
L.Marcinkevičiūtė
A.Suchockis
A.Liminovič
A.Pupelis
D.Montvilienė
R.Rindeikienė
L.Stepanenkienė
R.Rindeikienė
R.Rindeikienė
A.Liminovič
R.Rindeikienė
A.Liminovič
R.Rindeikienė
R.Rindeikienė
R.Rindeikienė
E.Vizgirdienė
R.Arslan

Mokyklos bendruomenė ir savivalda
Seniūnų sueigos
Klasių auklėtojų metodinės grupės pasitarimas

antradienis
po 3 pam.
3 d.

A.Šarmavičius
J.Andrijauskaitė

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas ir patirties sklaida
Pagalbos mokiniui specialistų susitikimas su II PK atstovais.
Bendrų prevencinių renginių planavimas.

25 d.
15.00 val.

A.Liminovič

Nepamokinė veikla
Gyvoji paroda „Mano mažasis augintinis“ (302 kab.)

4 d.

Su Mokytojo diena! Tebūnie šventė!

5 d.

Konstitucijos dienos paminėjimas (Ia. fojė)
Sporto renginiai:
 tarpklasinės kvadrato varžybos
o 5 kl. mergaitės

25 d.

o

5 kl. berniukai

4 d.
6-7 pam.
4 d.
7-8 pam.

M.Ožeraitienė
D.Vėželienė
MA
A.Sutkuvienė
V.Skrebutėnienė

L.Stepanenkienė
R.Dūda

2



o

6 kl. mergaitės

o

6 kl. berniukai

tarpmokyklinės 5-6 kl. komandų kvadrato varžybos

Tautinių šokių kolektyvo „Viltukas“ koncertinė veikla:
 Tarptautinįo futbolo turnyro ATAKA CUB atidarymo
šventinė programa Sportimoje.

11 d.
6-7 pam.
11 d.
7-8 pam.
pagal atskirą
planą
14,28 d.

L.Stepanenkienė
R.Dūda
L.Stepanenkienė
R.Dūda
J.Urbonienė

Edukacinių erdvių gerinimas ir jaukinimas, ūkio veikla
Parodos:
 „Puokštė Mokytojui“ (Ia. fojė)
 kompiuterinių piešinių paroda „Sveikinu Tave,
Mokytojau“ (5-6 ,8 kl.)
 „Mano sveikų pusryčių lėkštė“/“Skaniausias
vaisius/daržovė“ (Ia. fojė)
 8a, 8b, 8c klasių mokinių kūrybos darbų paroda (I a.
fojė)
Gamtamokslinės laboratorijos įrengimas 1-4 kl. mokiniams
Garažo stogo perdengimas
Pasiruošimas šildymo sezonui

nuo 2 d.

Z.Pluščauskaitė
V.Vaškienė
R.Pedzevičius
Z.Pluščauskaitė

12-26 d.

L.Petkevičienė

visą mėn.

G.Rupšlaukienė
Tech. darbuotojai
G.Rupšlaukienė
Tech. darbuotojai

nuo 2 d.
5 d.

iki 12 d.

3

