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Mokyklos pristatymas
VIZIJA
Kokybiškas ugdymas, orientuotas į holistinį asmens augimą.
MISIJA
Inovatyvi, fiziškai ir emociškai saugi, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo(si) aplinka.
FILOSOFIJA
Pradinukui – pradinė mokykla.

2021 metų veiklos plano analizės išvados

PRIORITETAI
1. Taikyti probleminio mokymo metodiką (priemonė, veikla).
Pasirinktos veiklos iš 2. Šviesti tėvus pedagoginėmis/psichologinėmis žiniomis (priemonė, veikla).
Mokyklos strateginio 3. Stebėti ir fiksuoti vaiko individualią pažangą (priemonė, veikla).
2018-2022 metų
4. Kurti mokyklos teritorijos aplinką, tinkamą sveikatinimui ir fiziniam mokinių aktyvumui (veikla, priemonė).
veiklos plano
Atlikti tiriamieji 1.
stebėjimo darbai

1. Mokinių tėvų apklausa apie mokinių socialinę emocinę (SE) būseną nuotolinio mokymo(si) metu per Google formą.
2. Atlikta apklausa apie nuotolinio mokymo(si) vertinimą, apibendrinti duomenys ir pateiktos rekomendacijos individualios mokinio
pažangos vertinimo gerinimui per Google formą.
3. Tėvų apklausa apie elektronines patyčias nuotolinio ugdymo(si) metu per Google formą.
4. Mokyklos darbuotojų psichosocialinių veiksnių darbe apklausa ir vertinimo išvados.
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Stipriosios pusės

5. Pirmokų tėvų apklausa apie mokinių adaptaciją mokykloje per Google formą.
6. Pirmokų mokytojų apklausa apie mokinių adaptaciją mokykloje anketavimo būdu.
7. Anketinė 1-4 klasių mokyklos mokinių tėvų, globėjų apklausa NŠA 2021 per IQES sistemą apie mokyklos pažangą.
8. Pirmų klasių mokinių adaptacijos mokykloje stebėjimas.
9. Įvertinti 1a, 1b, 1c ir 1d klasių mokinių bendrieji kalbiniai gebėjimai.
10. Atliekami naujai gautų specialiųjų ugdymo poreikių mokinių įvertinimai.
11. Mokytojų e-dienyne pateikiamos informacijos apie savaitės ugdomąją veiklą dirbant nuotoliniu būdu, vestas pamokas, mokinių
mokymosi pasiekimus priežiūra, e-dienyno pildymo konsultacijos.
1. Dalyvauta projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“.
2. Metų veikla buvo orientuota į mokinių probleminį ugdymą. Vyko dvi probleminio ugdymo savaitės temomis „Žemė-mūsų
planeta“ ir „Vanduo-gyvybės šaltinis“.
3. Parengtos mokyklos mokinių elgesio taisyklės.
4. Aktyvus mokyklos bendruomenės domėjimasis įtraukiuoju ugdymu.
5. Įdiegtas įrankis „Patyčių dėžutė“.
6. Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, “Pienas vaikams”.
7. Ugdymo priemonių bazės kaupimas ir mokomųjų, metodinių, sensorinių priemonių atnaujinimas, įgijimas.
8. Organizuotas dalinis mokinių ugdymas virtualioje erdvėje (skaitmeninės EMA, Eduka klasės, Eduten pratybos).
9. Vyko 41 edukacinis renginys pagal kultūros paso programą.
10. Visos klasės dalyvavo „Geros savijautos“ programoje.
11. Mokykloje veikla vykdoma, vadovaujantis iškeltomis prioritetinėmis kryptimis, nes sukurta aiški ir vizuali veiklų planavimo,
refleksijos ir sklaidos bendruomenei sistema.
12. Įrengta lauko klasė.
13. Pravesta apie 40 konsultacijų tėvams.
14. Sėkmingai vyksta įsivertinimo procesas, įtraukiami visi bendruomenės nariai.
15. Veikia Visos dienos mokykla (viso 13 grupių).
16. Vykdomos patyčių prevencijos programos „Antras žingsnis“, „Įveikiame kartu“.
17. Neformalusis švietimas papildė formalųjį ugdymą ir tenkino didesnės daugumos mokinių saviraiškos poreikius (vyko 11
nemokamų būrelių ir 13 mokamų būrelių).
18. Informacija apie mokyklos veiklą rodoma per info TV, mokyklos internetinėje svetainėje, el. laiškai per E-dienyną, Facebook
paskyroje.
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Silpnosios pusės

Išvados ir
rekomendacijos

19. Mokyklos komanda (direktorė, spec. pedagogė ir 2 mokytojos ir mokytojo padėjėja) bendradarbiavo su Vilniaus Šilo konsultaciniu
centru dėl įtraukiojo ugdymo.
1. Mokytojų ir administracijos bendras darbas, metodinė veikla vykdoma dažniausiai tik mokinių atostogų metu, nes mokytojai dirba
ir VDM grupėse.
2. Pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščių sudarymas, organizuojant papildomą veiklą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių.
3. Nepakankamai sklandi informacijos sklaida mokyklos viduje (per daug įrankių, kuriuose dalinamasi svarbia informacija).
4. Mokytojo padėjėjų trūkumas mokykloje.
5. Trūksta specialistų švietimo pagalbos komandoje. (Vieno logopedo nepakanka atliepti visų mokinių poreikius, kuriems reikalinga
pagalba).
6. Laiko suderinimas, informuojat tėvus apie mokinių pasiekimus.
7. Tik dalis klasių vadovų panaudoja tėvų talentus, profesines patirtis ir žinias organizuojant mokinių ugdymą.
8. Sparti IKT kaita ir tobulėjimas, todėl mokytojams sudėtinga prisitaikyti prie nuolat kintančios informacinės aplinkos.
9. Dalis mokyklos bendrųjų patalpų yra nedidelės, todėl apriboja organizuojamų renginių visai bendruomenei galimybes.
10. Nėra papildomų patalpų edukacinėms veikloms, poilsiui, saviraiškai.
11. Mokytojų pavadavimas.
12. Neigiama technologijų įtaka mokinių raštingumui, fiziniam aktyvumui bei vaikų sveikatai.
13. Sudėtingos mokomųjų dalykų programos, moksleivių savarankiškumo ir mokymosi motyvacijos stoka.
14. Mokytojams ir mokiniams trūksta patirties mokinių individualios pažangos į(si)vertinimui (stebėjimui, aptarimui, išvadų darymui).
15. Reikalingas tėvų indėlis prisidedant prie mokinių individualios pažangos į(si)vertinimo.
16. Nepakankamas mokinių užimtumas grupėse po pamokų.
17. Trūksta apyvartinių lėšų remonto darbams atlikti.
1. Sukurti sistemą informacijos sklaidai apie mokyklos planuojamas, vykdomas veiklas.
2. Sistemingai mokinių atostogų metu organizuoti mokyklos bendruomenės susirinkimus, susitikimus rūpimiems klausimams aptarti,
analizuoti, dalintis patirtimi.
3. Stiprinti mokyklos komandiškumą, organizuoti grupines veiklas, skatinti bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi, organizuoti
susitikimus tikslinėse grupėse (švietimo pagalbos specialistai ir administracija, mokytojų padėjėjai ir administracija, švietimo pagalbos
specialistai ir mokytojai ir kita).
4. Sudarant laikinas ir pastoviąsias darbo grupes, individualiai derinti su darbuotojais (rekomendacija iš rizikos veiksnių vertinimo).
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Veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2022 metams:
PRIORITETINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KRYPTYS
1.
2.
3.
4.
Mėnuo

Metų
eigoje

Tobulinti pedagogų asmenines kompetencijas.
Turtinti ugdymosi priemonių bazę specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
Organizuoti renginius klasėje.
Kurti mokyklos teritorijos aplinką, tinkamą sveikatinimui ir fiziniam mokinių aktyvumui.
Ugdymo skyrius

Neformalaus švietimo ir pagalbos
skyrius

Savivalda
Direkcinė taryba

Biblioteka

1. Dalyvauti mokyklos, Vilniaus miesto numatytuose konkursuose,
seminaruose, projektuose.
2. Mokyklos veiklos pateikimas, mokyklos info TV, stenduose,
internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje analogišku turiniu.
3. Mokytojų bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos specialistu,
psichologu, logopedu, spec. pedagogu, socialiniu pedagogu ir Vaiko
gerovės komisija.
4. Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra.
5. Aktyvus pasiruošimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokyklos
tarybos posėdis.

Individualūs pokalbiai su
skaitytojais, pagalba
ieškantiems medžiagos tam
tikromis temomis,
informacija skaitytojams
apie fondą, naudojimąsi juo.
Nusidėvėjusių knygų
tvarkymas.
Literatūros paieška
įvairiems renginiams,

Ugdymo
aprūpinimo
skyrius
1. Paruošti ir teikti
buhalterijai
apmokėjimui
kiekvieną mėnesį
sąskaitas už
mokyklos
gaunamas
paslaugas ir
prekes (internetą,
el.
dienyną, miesto
telefoną, ir kitus).
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6. Dalyvauti projektuose: matematiniame „Šiuolaikiškas matematinių
gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“; informacinių technologijų;
sportiniame „Olimpinis mėnuo“; aplinkosauginiame „Mes
rūšiuojame“.
7. Dalyvauti įvairiuose seminaruose, kurie skirti „Lietuvos
vaikų“ ugdymosi klausimams spręsti.
8. Organizuoti renginius klasėse.
9. Kurti projektą „Mudu abudu“, skirtą anūkų ir senelių tarpusavio
ryšiams bei tolerancijai į skirtingas žmonių kartas stiprinti.
10. Gabių bei turinčių sunkumų mokinių individualaus konsultavimo
stebėsena.
11. Pamokų ir užsiėmimų organizavimas netradicinėse edukacinėse
erdvėse.
12. Prevencinių programų įgyvendinimo stebėsena.
13. Mokyklos bendrųjų erdvių puošimas ir stendinės medžiagos
rengimas.
14. Mokyklos internetinio puslapio informatyvumo koordinavimas.

pedagoginės literatūros
papildymas, naujienų
mokytojams reklama,
pagalbinės medžiagos
kaupimas įvairiomis
temomis.
Fondo papildymas nauja
literatūra, naujų knygų
parodos, naujų knygų
klasifikavimas,
sisteminimas,
antspaudavimas,
katalogavimas. Fondo
nurašymas. Fondo apskaitos
dokumentų tvarkymas.
Darbas su informacine
bibliotekos sistema.

2. Esant poreikiui
vykdyti viešuosius
pirkimus, atlikti
viešųjų pirkimų
apklausas.
3. Atsakinėti į
mokyklos
gaunamas
apklausas, raštus,
paklausimus.
4. Esant poreikiui
nurašyti atsargas,
ilgalaikį,
trumpalaikį
turtą.
5. Nuolat, po
kiekvienos
pamokos
vėdinti patalpas ir
ne
mažiau kaip du
kartus
per dieną valyti
dezinfekciniu
skysčiu
stalų, palangių
paviršius, durų
rankenas.
6. Nuolatinė pastato
apžiūra ir
informacijos
teikimas
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direktoriui. Dėl lėšų
skyrimo kreiptis į
mokyklos steigėją
(veikla iš rizikos
veiksnių
vertinimo) .
7. Nuolatinė
patalpų ir aplinkos
priežiūra (veikla iš
rizikos veiksnių
vertinimo) .
Metų
eigoje

Sausis

1. Metodinės grupės
susirinkimas. 2021 m. veiklų
aptarimas, planavimas.
2. Paralelių klasių mokytojų
susirinkimai. 2021-2022 m.
m. I pusmečio mokinių
mokymosi pasiekimų
ataskaitų rengimas ir
pristatymas.
3. Tarptautinis matematikos
konkursas „Pangea -2022‟
(iki 01.16 d.).
4. 1-4 klasių mokinių
meninio skaitymo
konkursas.

1. Vaiko gerovės komisijos 2021 m.
veiklos plano sudarymas ir aptarimas.
2. Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų
dienos minėjimas.
3. Skelbti naujausią medžiagą dėl
COVID-19, sveikos gyvensenos ir ligų
prevencijos klausimais.
Pokalbis/stendas „Elgesys ant ledo ir
slidžiame kelyje“.
4. Pirmokų adaptacijos tyrimo
rezultatų aptarimas ir rekomendacijos.
5. Tėvų apklausos „Kokios
pedagoginio švietimo temos tėvams

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokytojų
tarybos posėdis.
2021-2022 m. m.
I pusmečio
mokyklos veiklos
ir mokinių
mokymosi
pasiekimų
analizė.

1. Piešinių apie žiemą
paroda.
2. Rašytojo Vytauto
Račicko 70-ajam jubiliejui.
3. Sausio 13-oji (paroda).
4. Rašytojo Stiveno
Hokingo 80-osioms gimimo
metinėms.
5. Rašytojo Alano
Aleksanderio Milno 140osioms gimimo metinėms.

1. Atlikti metinę
turto
inventorizaciją už
2021 metus.
2. Pateikti Viešųjų
pirkimų tarnybai
ataskaitą ATN-3.
3. Klasių
profilaktika.
4. Mokyklos
dezinfekcija ir
deratizacija.
5. Suplanuoti ir
įrašyti
į poreikių žurnalą
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būsimus būtinus
5. Mokyklos veiklos
yra aktualios?” organizavimas,
pirkinius.
įsivertinimo ir pažangos
rezultatų pateikimas, aptarimas.
3. Mokyklos
organizavimas. Ataskaitos
tarybos posėdis.
pateikimas NŠA.
6. Mokyklos internetinio
puslapio informatyvumo
koordinavimas.
7. 1-ų klasių mokinių
adaptacijos mokykloje
stebėjimo ir vertinimo
organizavimas ir pristatymas
Vaiko gerovės komisijai.
8. Stebėsena:
8.1. „Mokinių individualios
pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos
aprašo“ įgyvendinimas.
8.2. E-dienyno pildymo
stebėjimas.
8.3. Ketinančių atestuotis
mokytojų praktinės veiklos
stebėsena.
9. Atestacijos komisijos
posėdis.
Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
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Operatyvi
veikla

Vasaris

1. Metodinės grupės posėdis.
Aktualių klausimų
aptarimas.
2. Etnokultūrinis ugdymas.
3. 2022 m. Gamtos
Kengūros konkurso
organizavimas (iki 02.09 d.).
4. Tarptautinės lietuvių
kalbos Kengūros 2022 m.
konkurso organizavimas (iki
03.01 d.).
5. Vilniaus miesto 1-4 klasių
mokinių meninio skaitymo
konkurso ,,Ant žodžio
sparnų“ III etapas.
6. Vykdyti individualias
tėvų konsultacijas mokinių
pasiekimų ir pažangos
klausimais (konsultacijų
grafikas).
7. Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymo proceso
stebėjimas.
8. Stebėsena:
8.1. Aktyviųjų metodų
taikymas.

1. Iniciatyvumo ir kompetencijos
ugdymas. Renginys pirmokams ,,100
dienų mokykloje“.
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
3. Iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijų ugdymas. Vasario 16osios, Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos paminėjimas.
4. Etnokultūrinis ugdymas. Užgavėnės.
5. Pelkių dienos minėjimas.
6. Pusiaužiemis ir Vilniaus gimtadienis, stendas ,,Spalvink Vilnių“ .
7. Vasario 14 d. Meilės diena.
8. Informacinis stendas ,,Lavinkime
vaikų kalbinius įgūdžius“.
9. Popietė specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems
mokiniams ,,Linksmųjų labirintų
šalyje“.
10. Neformalaus švietimo užsiėmimų
stebėjimas.
11. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokyklos
tarybos posėdis.
Mokyklos tarybos
posėdžiai
kviečiami pagal
poreikį.

1. Rašytojo Luiso Kerolio
190-osioms gimimo
metinėms.
2. Vasario 16-oji (paroda).
3. Dailininkės Taidos
Balčiūnaitės 70-ajam
jubiliejui.
4. Sveikatinimą ir mokinių
fizinį aktyvumą skatinančių
knygų paroda.

1. Remonto darbų
planavimas ir
darbams
skirtų prekių
įtraukimas į
poreikio
žurnalą.
2. Kvalifikacijos
tobulinimas ir
papildomas
mokymas.
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8.2. Besiatestuojančių
mokytojų praktinė veikla.
9. Mokinių švietimo ir
integracijos darbo grupės
susirinkimas.

mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.

Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams“.
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
Operatyvi
veikla

Kovas

1. Metodinės grupės posėdis.
Aktualių klausimų
aptarimas.
2. 2022 m. Anglų kalbos
Kengūros konkurso
organizavimas (iki 03.08 d.).
3. Kovo 11-osios Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienos paminėjimas.
4. Edukacinių konkursų
„Olympis‟, „Kings″
pavasario sesija.
5. Vilniaus miesto 2-4
klasių mokinių matematikos
olimpiada.

1. Vykdyti neformaliojo vaikų
švietimo veiklas, skatinti jų
pasirodymus projektų, renginių metu.
2. Veiksmo savaitė „Savaitė be
patyčių”: stendo paruošimas, pokalbiai
su mokiniais pamokų metu apie
patyčių prevenciją. („Patyčių
dėžutė“ įrankio pristatymas
mokiniams, pokalbis apie draugystę
klasėse.)
3. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
4. Pozityvios tėvystės mokymai
tėvams.
5. Kaziuko mugė.

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokyklos
tarybos posėdis.

1. Brolių Grimų
knygai ,,Vaikų ir namų
pasakos“ – 210 metų.
2. Kovo 11-oji.
3. Knygnešio diena.
4. Rašytojo Dick KingSmith 100-osioms gimimo
metinėms.

1. Atlikti 12
gesintuvų
patikrą.
2. Pateikti
savivaldybei
avariniams darbams
paraišką.
3. Atnaujinti ir
papildyti inventorių
fizinio ugdymo
pamokoms.
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6. Sveikatinimo ir sporto
diena.
7. Sveikos gyvensenos
įgūdžių ugdymas,
organizuojant sveikos
gyvensenos renginius ir
pamokas apie žalingus
įpročius, sveiką mitybą ir
gyvenseną.
8. Ketinančių atestuotis
mokytojų praktinės veiklos
stebėsena.
9. Pasidalijimas lankytų
kursų, seminarų medžiaga.
10. Atestacinės komisijos
posėdis.

6. Lietuvos vardo diena (kovo 9 d.).
7. Knygnešio dienai skirta
akcija ,,Padovanok bibliotekai knygą“.
8. Renginys, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai
„Ką man reiškia laisvė?“.
9. Kovo 21 d. Pasaulinė Dauno
sindromo diena.
10. Visos dienos mokyklos grupių
veiklos patikra.
11. Pasaulinė Žemės diena.
12. Paskaita ar/ir informacijos sklaida
psichologinėmis temomis moksleivių
tėvams.
13. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ , ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
Operatyvi
veikla
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Balandis

1. Metodinės grupės posėdis.
Aktualių klausimų
aptarimas.
2. Mokytojų pasidalijimas
gerąja patirtimi.
3. Vilniaus miesto 1-4 klasių
mokinių kūrybinių darbų
paroda-konkursas, skirta
Tarptautinei vaikų knygos
dienai.
4. Dalyvavimas e-NMPP.
5. „Mokinių individualios
pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos
aprašą“ taikymo stebėjimas.
6. Organizuoti kiekvieno
mokinio pasiekimų ūgties
stebėjimui aptarimus
(mokytojai, dalykininkai,
mokiniui pagalbą teikiantys
specialistai) koncentrais.

1. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
2. Balandžio 2 d. Pokalbis, kodėl
svarbi knyga.
3. Balandžio 6-oji – Saugaus eismo
diena Lietuvoje.
4. Balandžio 7 d. Pasaulinė sveikatos
diena.
5. Balandžio 15 d. kultūros diena.
6. Balandžio 21 d. pasaulinė
kūrybiškumo ir inovacijų diena.
7. Tarptautinė šokio diena (04.29 d.).
8. Sportinės varžybos ,,Draugystė”.
9. Šachmatų, šaškių varžybos.
10. Neformalaus švietimo užsiėmimų
stebėjimas.
11. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
12. Organizuoti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistės
pranešimų skaitymą mokyklos
bendruomenei sveikos gyvensenos
temomis.

1. Tarptautinė vaikų knygos
diena.
2. Aino Pervik 90-ajam
gimtadieniui.

1. Apgenėti krūmus
ir
medžių šakas.
2. Organizuoti
mokymus
mokyklos
bendruomenei dėl
BDAR reikalavimų
laikymosi (veikla iš
rizikos veiksnių
vertinimo).
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Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais
partneriais
Operatyvi
veikla

Gegužė

1. Metodinės grupės posėdis.
Aktualių klausimų
aptarimas.
2. Baigiamųjų testų
aprobavimas ir vykdymas.
3. Vaikų iniciatyvumo,
kūrybingumo ir
komunikacijos skatinimas.
Vaikų kūrybos diena.
4. Vilniaus miesto 3-4 klasių
mokinių gamtamokslinė
praktinių –tiriamųjų darbų
konferencija ,,Jaunųjų
tyrinėtojų atradimai“.
5. Integracinė veikla ,,Aš
saugus“.
5. Mokinių ir tėvų apklausa
dėl 2022-2023 m. m.
mokinių ugdymosi poreikių.
6. Individualūs pokalbiai su
mokytojais, pagalbos
mokiniui specialistais,

1. Mamos dienos paminėjimas.
2. Gegužės 4 d. - Ugniagesių diena,
3. Gegužės 20 d.- bičių diena:
pasakojimai apie bites, medų, jo ir kitų
vaišių ragavimas (medutis, meduoliai),
galimos išvykos, edukacijos. Stendas
apie bičių nešamą naudą žmogui.
4. Sveikatos ugdymo programa. Sporto
šventė 1-4 klasių mokiniams.
5. Tėvų susirinkimai klasėse.
6. Pokalbiai su neformalaus švietimo
vadovais „Dabartis ir perspektyva“.
7. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
8. Stendas ,,Aktyvios ir saugios
vasaros belaukiant“.
9. Atradimų diena: ekskursijos,
išvykos.
10. Tarpklasinės kvadrato varžybos.
11. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.

1. Motinos dienai.
2. Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai.
3. Rašytojo Jono Avyžiaus
100-osioms gimimo
metinėms.
4. Rašytojo Vytauto V.
Landsbergio 60-ajam
gimtadieniui.

1. Klasių
profilaktika.
2. Organizuoti
darbų saugos
mokymus
mokyklos
darbuotojams
(veikla iš rizikos
veiksnių
vertinimo) .
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Veikla su
socialiniais
partneriais

neformalaus švietimo
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
vadovais.
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
7. Mokinių švietimo ir
integracijos darbo grupės
susirinkimas.
8. Mokinių duomenų
pateikimo duomenų bazei
organizavimas.
9. Kultūrinė -muziejų diena.
Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.

Operatyvi
veikla

Birželis

1. Metodinės grupės
posėdis.
2. Paralelių klasių mokytojų
susirinkimai. Pasidalijimas
gerąja patirtimi (metodine
literatūros apžvalga, vaikų
literatūros apžvalga ir
rekomendacija, renginiai ir
edukacijos skirtos vaikams,
pasidalijimas ir aptarimas
internetinėmis nuorodomis).

1. Paskutinio skambučio šventė.
2. Šventiniai renginiai. Mokslo metų
užbaigimo šventės 1-4 klasėse.
3. Neformalaus švietimo ir pagalbos
skyriaus veiklos ataskaitos rengimas ir
pristatymas.
4. Vaiko gerovės komisijos veiklos
aptarimas.
5. Dokumentacijos atsiskaitymas.
6. Stendo parengimas vasaros tematika
„Aktyvi ir sveika vasara“.

1. Paroda ,,Išleistuvių
varpelis ketvirtokui“.
2. Mes – bibliotekos
lankytojai (statistika).
3. Kazio Sajos 90-ajam
jubiliejui.

1. Suremontuoti tris
kabinetus
būsimoms
pirmoms klasėms.
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3. Paralelių klasių mokytojų
susirinkimai 2021-2022 m.
metinių mokinių mokymosi
pasiekimų ataskaitų
rengimas.
4. Vilniaus miesto pradinių
klasių mokytojų praktinė
konferencija ,,Mokyklos
kiemas-erdvė mokyti(s)“.
5. Mokytojų darbo sandaros
2022-2023 m. m. rengimas.
6. Dokumentacijos
atsiskaitymas.
7. Būsimų pirmokų priėmimo
į mokyklą komisijos darbo
organizavimas.
8. Atestacinės komisijos
posėdis.
Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais
partneriais
Operatyvi
veikla
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Liepa

Bibliotekos fondo
tvarkymas.

1. Suremontuoti
sporto salę.
2. Pakeisti grindų
dangą bibliotekoje.
3. Įrengti lauko
erdves pagal
mokyklos parengtą
projektą. Lauko
skaityklos
įrengimas (veikla iš
rizikos veiksnių
vertinimo).

Bibliotekos fondo
tvarkymas.

1. Gavus lėšų
avariniams
darbams;
a) pakeisti trijuose
praėjimuose duris,
b) bendrame
koridoriuje pakeisti
grindų dangą.
2. Mokyklos
dezinfekcija ir

Veikla su
socialiniais
partneriais
Operatyvi
veikla

Rugpjūtis

1. Būsimų pirmokų
priėmimo į mokyklą
komisijos posėdžiai.
2. Mokytojų darbo sandaros
rengimas ir tikslinimas.
3. Pamokų tvarkaraščio
sudarymas ir derinimas.

1. Būsimų pirmokų pirminis kalbinių
gebėjimų įvertinimas.
2. Dokumentų tvarkymas.
3. Specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių adaptacija, priėmimas,
supažindinimas su mokytoja, su
mokykla, klase, būsima aplinka.
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4. Dokumentų tvarkymas:
mokyklos ugdomąją veiklą
reglamentuojančių
dokumentų dermė.
5. Metodinės grupės posėdis.

deratizacija.
3. Paruošiamieji
profilaktiniai darbai
prieš mokslo
pradžią.

Veikla su
socialiniais
partneriais
Operatyvi
veikla

Rugsėjis

1. Metodinės grupės posėdis.
Naujovės dirbant su edienynu. Elektroninių
siūlomų platformų
aptarimas, pasirinkimas.
2. Metodinės grupės posėdis.
Ilgalaikių ugdymo planų
aprobavimas 1-4 kl.
3. Integruota Europos kalbų
diena.
4. Mokytojų darbo sandaros
rengimas ir tikslinimas.

1. Mokslo ir žinių dienos minėjimo
šventė.
2. Renginys „Būrelių mugė“.
3. Sveikatos priežiūra:
- akcija ,,Draugiška kuprinė”,
- stendas „Taisyklinga laikysena“.
4. Visos dienos mokyklos grupių
sudarymas ir dokumentacijos
tvarkymas.
5. Vaiko gerovės komisijos posėdis:
mokinių, kuriems reikalinga pagalbos
mokiniui specialistų pagalba, grupių
sąrašų sudarymas.

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokyklos
tarybos posėdis.

1. Su naujais mokslo
metais.
2. Valdemaro Bonselso
knygai ,,Bitė Maja“ – 110
metų.
3. Europos kalbų dienai.
4. Tarptautinei turizmo
dienai.

1. Atlikti funkcinės
ir priešgaisrinės
saugos
evakuacines
pratybas
su mokyklos
mokiniais ir
darbuotojais.
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5. Ilgalaikių ugdymo planų,
pritaikytų ugdymo programų
derinimas.
6. Mokyklos vidaus
įsivertinimo organizavimas.
7. Ketinančių atestuotis
mokytojų praktinės veiklos
stebėsena.
8. Organizuoti „Europos
judrumo savaitė
2022“ skirtus renginius.
9. Mokinių švietimo ir
integracijos darbo grupės
susirinkimas.

6. Sudaryti mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą,
jį suderinti Vilniaus m. PPT ir teikti
tvirtinti mokyklos direktorei.
7. Sudaryti ir suderinti Vilniaus m.
PPT švietimo pagalbos gavėjų sąrašą.
8. Atlikti pradinį mokinių, turinčių
mokymosi sunkumų, pedagoginį –
psichologinį įvertinimą.
9. Sudaryti kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų turinčių mokinių sąrašą,
jį suderinti Vilniaus m. PPT.
10. Individualių ugdymo ir
individualių pagalbos planų sudarymas
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams.
11. Pamokėlė ,,Saugiai į mokyklą –
saugiai į namus (policijos pareigūnų
kvietimas).
12. Sveikatos priežiūra:
- pedikuliozės profilaktika,
- mokytojų konsultavimas dėl fizinio
ugdymo grupių,
- mokyklos patalpų ir aplinkos
priežiūra.
13. Stendas Europos kalbų dienai.
14. Tėvų susirinkimai klasėse.
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15. Užsiėmimas pirmokams „Kas yra
psichologas“. „ Vaikams apie
psichologus. Pagrindinės žmogaus
emocijos ir jų raiška“.
16. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
17. Rugsėjo 5 d.- Senelių diena.
18. Rugsėjo 22 d.- rudens lygiadienis
ir Baltų vienybės diena.
Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais Organizuoti saugaus eismo pamokėles pirmokams kartu su VPK 6-ojo skyriaus specialistais.
partneriais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
Operatyvi
veikla

Spalis

1. Atestacinės komisijos
posėdis.
2. Bendradarbiavimas su
mokinių tėvais. Profesijų
pristatymas, tėvelių vedamos
pamokos klasėse ir už
mokyklos ribų.
3. Sveikatos ugdymo
programa ,,Prisiviriau

1. Renginys tarptautinei Mokytojo
dienai paminėti.
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
3. Viktorina „Gatvėj būki atsargus, šito
mokyk ir draugus“ 1-4 kl.
4. Edukacinė pamoka „Priešgaisrinė
apsauga“ 1 kl.
5. Sveikatos priežiūra:

1. Kiekvieną
1. Mokytojo dienai.
penktadienį vyks 2. Hanso Petersono 100direkcinės tarybos osioms gimimo metinėms.
posėdis.

1. Klasių
profilaktika.
2. Numatomų
remonto
darbų plano
sudarymas mokinių
rudens atostogų
metu.
3. Paruošiamieji
profilaktiniai darbai
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košės‟ minint Pasaulinę
Košės dieną.
4. Saugaus eismo pamokos.
1-4 klasių mokiniams ,,Aš
pėsčiasis‟, ,,Aš eismo
dalyvis“.
5. Diktanto konkurso 3-4 kl.
organizavimas.
6. Metodinės grupės posėdis.
7. 1-ų klasių mokinių
adaptacijos mokykloje
stebėjimo ir vertinimo
organizavimas ir pristatymas
Vaiko gerovės komisijai.
8. Ketinančių atestuotis
mokytojų praktinės veiklos
stebėsena.
9. Sveikatingumo stiprinimo
Fizinio ugdymo pamokose
stebėjimas.
7. Edukacinių konkursų
„Olympis-2022 m.“, „King2022 m.“ rudens sesija.

- pokalbių sveikos gyvensenos
temomis 1-2 kl. organizavimas,
- košės diena,
- Tarptautinė šypsenos diena.
6. Projektas psichinei sveikatai stiprinti
„Atverk paguodos skrynelę“ 4-ų kl.
mokiniams.
7. Neformalaus švietimo užsiėmimų
stebėjimas.
8. Stendas ,,Pagalba dėmesio problemų
turintiems vaikams“.
9. Bendradarbiavimas su mokinių
tėvais. Profesijų pristatymas, tėvelių
vedamos pamokos klasėse ir
darbovietėse.
10. Sveikatos ugdymo programa.
„Prisiviriau košės“, minint Pasaulinę
košės dieną.
11. Organizuoti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistės
pranešimų skaitymą mokyklos
bendruomenei sveikos gyvensenos
temomis.
12. Pasaulinė muzikos diena.
13. Angelų sargų- policijos diena
(spalio 2 d.).

prieš naują šildymo
sezoną.
4. Ugdymui bei
remonto darbams
skirtų prekių
užsakymai.
5. Atlikti 12
gesintuvų
patikrą.
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Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
.

Operatyvi
veikla

Lapkritis

1. Metodinės grupės posėdis.
2.Tolerancijos diena.
3. Sveikos gyvensenos
ugdymo programa.
Akcija ,,Solidarumo
bėgimas“.
4. 2-4 kl. mokinių dailaus
rašto konkursas.
5. Dalyvavimas miesto
renginiuose.
6. Organizuoti kiekvieno
mokinio pasiekimų ūgties
stebėjimui aptarimus
(mokytojai, dalykininkai,
mokiniui pagalbą teikiantys
specialistai) koncentrais.
7. Metodinės grupės posėdis.
8. Šalies teorinės – praktinės
3-4 klasių mokinių
konferencijos, skirtos

1. Pilietinė iniciatyva, skirta
Tarptautinei tolerancijos dienai
paminėti.
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis.
3. Tarpklasinės kvadrato varžybos.
4. Lapkričio 16 d. Lietuvos pašto
diena.
5. Sveikatos priežiūra:
- stendas. Europos sveikos mitybos
diena.
- užsiėmimas „Būk saugus ant ledo ir
atsargus su pirotechnika“.
6. Pasaulinė sveikinimosi diena.
7. Vykdyti mokyklinių uniformų
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
8. Įgyvendinti prevencines
programas: ,,Antras
žingsnis“ ir ,,Įveikiame kartu“.

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.

1. Rašytojos Katerinos
Paterson 90-ajam jubiliejui.
2.Vilhelmo Haufo 220osioms gimimo metinėms.
3. Tolerancijos diena.

1. Klasių
profilaktika.
2. Žiemos atostogų
metu planuojami
pasiruošiamieji
remonto darbai.
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Tolerancijos dienai
paminėti,
organizavimas.
9. Mokyklos veiklos
įsivertinimo organizavimas.
10. 1 klasių mokinių
adaptacijos mokykloje
stebėjimo ir vertinimo
organizavimas.
11. Ketinančių atestuotis
mokytojų praktinės veiklos
stebėsena.

9. Tikslingai (pagal poreikį)
organizuoti pagalbą teikiančių
specialistų konsultacijas mokyklos
bendruomenei (psichologo, logopedo,
specialiojo pedagogo).

Mokyklos dalyvavimas ES projektuose: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, ,,Pienas vaikams”.
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
Operatyvi
veikla

Gruodis

1. Metodinės grupės posėdis.
2. Renginiai, šventės,
dalyvavimas Vilniaus miesto
organizuojamuose
renginiuose. Iniciatyvumo ir
kūrybingumo,

1. 2021 m. II pusmečio Neformalaus
švietimo ir pagalbos skyriaus veiklos
ataskaitos rengimas ir pristatymas.
2. 2021 m. metinio veiklos plano
rengimas.
3. Akcija „Advento labdara“.
4. ,,Gyvasis“ Advento kalendorius.

1. Kiekvieną
penktadienį vyks
direkcinės tarybos
posėdis.
2. Mokyklos
tarybos posėdis.

1. Dailininko Quentin Blake
90-ajam jubiliejui.
2. Kalėdos. Žiema.
3. 2022 m. ataskaitos
rengimas.
4. 2023 m. plano
sudarymas.

1. Atnaujinti ir
papildyti inventorių
kūno kultūros
pamokoms.
2. Atliktų darbų
apžvalga ir darbų
plano sudarymas
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komunikavimo ir socialinių 5. Mokyklos bendruomenės vakaronės.
2023
kompetencijų ugdymas.
6. Sportinių, kalėdinių renginių savaitė
metams.
3. 2022 m. metodinės
„Sportinės Kalėdos“.
3. Atlikti metinę
veiklos ataskaitos
7. Neformalaus švietimo užsiėmimų
turto
parengimas.
analizė.
inventorizaciją.
2023 m. metodinės grupės
8. Eglutės įžiebimo šventė.
4. Dviejų procentų
darbo plano rengimas.
9. Vykdyti mokyklinių uniformų
lėšų paskirstymas
4. 1-ų klasių mokinių
dėvėjimo stebėseną, užtikrinant
remonto darbams.
adaptacijos mokykloje
mokinių elgesio taisyklių ir mokinių
stebėjimas ir vertinimas.
uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi.
5. Mokyklos veiklos
įsivertinimo organizavimas.
6. Atestacijos komisijos
posėdis.
7. Integruotos savaitės ,,Šv.
Kalėdų
belaukiant“ organizavimas.
8. Mokyklos 2022 m.
veiklos plano įvertinimas,
2023 m. mokyklos veiklos
plano prioritetų, tikslų,
uždavinių kėlimas.
Susitikimas su Vilniaus Fabijoniškių seniūnijos senjorais (R. Pacevičienė).
Veikla su
socialiniais Dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamame projekte ,,Mokausi plaukti“ antrų klasių mokiniams. Bendradarbiauti su IMPULS.
partneriais
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Operatyvi
veikla

_____________________________________________

