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Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

I. Mokymasis ir ugdymas 

Tarpdalykinė integracija pamokų ir neformaliojo užsiėmimų 

metu 

  

Nuotolinė integruota žmogaus saugos pamoka ,,Priešgaisrinė sauga“. 7 

kl. Paskaitą skaito Saugaus miesto centro mokytoja metodininkė V. 

Diržinauskienė 

2021 m. – balandžio mėn. Ina Razmislevičienė 

Nuotolinė integruota pamoka ,,Velykų zuikis“. 1b, 3b kl. 2021 m. balandžio 1 d. Rasa Kasperavičiūtė 

Ina Fomenko - Volodko 

Nuotolinė edukacinė pamoka laikrodžių muziejuje ,,Senoviniai 

laikrodžiai“. 1a, 1b, 2b kl. 

2021 m. balandžio 20, 21,28 d. Rita Bakšienė 

Aistė Vaikšnorienė 

Rasa Kasperavičiūtė 

Nuotolinė integruota keramikos – pasaulio pažinimo pamoka – paroda 

,,Magiškas pavasaris“. 1a, 1b kl. 

2021 m. balandžio mėn. Vida Juškaitė 

Aistė Vaikšnorienė 

Rasa Kasperavičiūtė 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Žmogus su negalia irgi gali“. 4a kl. 2021 m. balandžio 2 d. Inga Baublienė 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Žalgirio mūšis“. 4a kl. 

 

2021 m. balandžio 6 d. Inga Baublienė 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Diena su prezidentu“. 3a kl. 2021 m. balandžio 1 d. Jolita Čejauskienė 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Aš pilietis“. 3a kl.  2021 m. balandžio 2 d Jolita Čejauskienė 
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Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Inžinierija. Tiltų statyba“. 3a kl. 2021 m. balandžio 14 d Jolita Čejauskienė 

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Menas kiekvienam“ 3b kl. 2021 m. balandžio 15 d Ina Fomenko - Volodko 

Nuotolinė edukacinė pamoka ,,Išminkyk savo mintis“. 3b kl. 2021 m. balandžio 21 d Ina Fomenko - Volodko 

 2021 m. balandžio mėn. Rita Bakšienė 

Irina Dobrovolskaitė 

Integruota nuotolinė literatūros ir istorijos pamoka ,,Palinko liepa šalia 

kelio“. 7 kl. 

2021 m. balandžio mėn. Danutė Drumžlienė 

Janina Urbonavičienė 

Bandomieji lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, istorijos, IT, 

matematikos, fizikos egzaminai 

2021 m. iki balandžio 30 d. Dalykų mokytojai 

Integruota fizikos – geografijos pamoka ,,Žemės magnetinis laukas“ 2021 m. balandžio 12 d. Genė Talačkienė 

Asta Bajerčiūtė 

II.Pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų organizavimas 

netradicinėje aplinkoje 

  

Nuotolinė netradicinė pamoka ,,Pamoka kitaip“. Finansų laboratorija. 1a 

kl. 

2021 m. balandžio 28 d.  Aistė Vaikšnorienė 

Netradicinė – nuotolinė pamoka ,,Karas ir taika“. III kl. 2021 m. balandžio 1 d. Reda Našliūnienė 

Netradicinė – nuotolinė edukacija LNDM laikrodžių muziejuje ,,Virtuali 

kelionė laiku“. 5a kl. 

2021 m. balandžio mėn. Agnė Avižienienė 

Netradicinė – nuotolinė edukacija Valstybės pažinimo centre ,,Ką gali 

pilietis“. 5a kl. 

2021 m. balandžio mėn. Agnė Avižienienė 

Netradicinė – nuotolinė edukacija ,,Interaktyvaus atviruko kūrimas“. 5a 

kl. 

2021 m. balandžio 16 d. Agnė Avižienienė 

Netradicinė – nuotolinė edukacija ,,Interaktyvaus atviruko kūrimas“. 5a 

kl. 

2021 m. balandžio 14 d. Irina Dobrovolskaitė  

III. Meninė, sportinė ir techninė veikla   

Velykinių darbų paroda ,,Velykinis margutis“ 2021 m. iki balandžio 12 d. Renata Kazlauskienė 

Dalyvavimas piešinių konkurse ,,Praverk dvaro duris“. 1-4 kl. 2021 m. balandžio 30 d. 

 

Rita Bakšienė 

Aistė Vaikšnorienė 

Rasa Kasperavičiūtė 

Rasa Damijonaitienė 

Ieva Valiukienė 

Jolita Čejauskienė 
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Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

IV. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, konferencijose, 

varžybose 

  

Dalyvavimas Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių sveikos 

gyvensenos nuotoliniame konkurse ,,Mano sveikų ir skaniausių pusryčių 

lėkštė“. 1-4 kl. 

2021 m. balandžio mėn. Jolita Čejauskienė 

Ina Fomenko – Volodko 

Aistė Vaikšnorienė 

Inga Baublienė 

Dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse 

,,Pravėriau vario vartelius“. 4b kl. 

2021 m. vasario – balandžio 

mėn. 

Ieva Valiukienė 

Dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse 

,,Žydintis medis“. 4b kl. 

2021 m. kovo – balandžio 

mėn. 

Ieva Valiukienė 

Dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Mama 

– Tu stebuklas“. 4b kl. 

2021 m. balandžio 23 d. Ieva Valiukienė 

Dalyvavimas Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų 

parodoje – konkurse ,,Gyvybės medis“. 3a, 3b kl. 

2021 m. balandžio 1 d, 

gegužės 10 d. 

Jolita Čejauskienė 

Ina Fomenko – Volodko 

Dalyvavimas Vaikų vasaros poilsio programos konkurse. Programos 

rašymas ir pateikimas steigėjui 

2021 m. iki balandžio 30 d. Reda Našliūnienė 

Kęstutis Bačkis 

V. Projektinė veikla 

 

  

Projektas ,,Balandis – gerų emocijų virusas“. 2b kl. 2021 m. balandžio mėn. Rita Bakšienė 

Projektinis darbas ,,Lietuvos elektrinės“  Ia, Ib kl. 2021 m. balandžio 19 d. Genė Talačkienė 

VI. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams 

 

  

Prevencinė pamoka ,,Triukšmo prevencija“. IV kl. 2021 m. balandžio 28 d. Slaugytoja Birutė Nikitinienė 

Prevencinė pamoka ,,Rūkymo žala. Elektroninės cigaretės“. 6 kl. 2021 m. balandžio 12 d. Slaugytoja Birutė Nikitinienė 

Prevencinė pamoka II-IV kl. mokiniams ,,Erkių platinamos ligos“. 2021 m. balandžio 14 d. Slaugytoja Birutė Nikitinienė 

Dalykų mokytojai supažindina kandidatus su dalykų brandos egzaminų 

instrukcijomis 

2021 m. iki balandžio 30 d. Diana Lukštaraupienė 

Dalykų mokytojai 

Nuotolinė klasės valandėlė ,,Žalingi įpročiai“. 6a kl. Paskaitą skaito 

Saugaus miesto centro mokytoja metodininkė V. Diržinauskienė 

2021 m. balandžio mėn. Ina Razmislevičienė 

Mokymosi sunkumų patiriančių mokinių stebėsena, rezultatų 

sisteminimas ir pagalbos plano sudarymas, siekiant geresnės mokinių 

2021 m. balandžio mėn.  Tadas Matijošaitis 
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pažangos. Trišalių pokalbių organizavimas 

 

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

Mokinių stebėsena pamokose, klasių valandėlių metu. Kylančių iššūkių 

identifikavimas ir psichosocialinės pagalbos poreikio nustatymas ir 

teikimas, siekiant geresnės mokinių psichosocialinės gerovės, mokantis 

nuotoliniu būdu. 

2021 m. balandžio mėn. Tadas Matijošaitis 

ES projekto ,,II ugdymo koncentro mokinių matematikos pasiekimų 

gerinimas naudojant dirbtinio intelekto technologiją“. Ugdymo duomenų 

analizės mokymai 

2021 m. balandžio 7 d. Genė Talačkienė 

VII. Direkciniai pasitarimai, posėdžiai, administracinė veikla   

Priešmokyklinės grupės pedagogų posėdis ,,Priešmokyklinių grupių 

veiklos organizavimas vasaros laikotarpiu“ 

2021 m. balandžio mėn. Genė Talačkienė 

Gimnazijos tarybos posėdis ,,Priešmokyklinių ugdymo grupių veiklos 

organizavimas vasaros laikotarpiu“, ,,Dėl 1- 4 klasių sugrįžimo į 

mokyklą“ 

2021 m. balandžio mėn. 4 sav. Agnė Avižienienė 

Genė Talačkienė 

Mokinių tarybos apskritasis stalas su gimnazijos administracija 2021 m. balandžio mėn. (data 

ir laikas bus patikslinti) 

Genė Talačkienė 

Diana Lukštaraupienė 

Reda Našliūnienė 

MT 

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdytojų sąrašų sudarymas 2021 m. iki balandžio 30 d. Genė Talačkienė 

Kontrolinių lietuvių kalbos, matematikos darbų rašymas 4 kl. mokiniams 2021 m. iki balandžio 30 d. 

(data bus patikslinta) 

Gimnazijos administracija, 

matematikos, lietuvių kalbos 

mokytojai 

Apklausos dėl dorinio ugdymo ir II užsienio kalbos pasirinkimo 

vykdymas (prašymų rinkimas) 

2021 m. iki balandžio 30 d. Diana Lukštaraupienė 

Prašymų dėl grįžimo į mokyklą rinkimas 2021 m. iki balandžio 23 d. Genė Talačkienė 

Jolita Zagreckienė 

Sutikimų dėl kaupinių testavimo rinkimas 2021 m. iki balandžio 23 d. Genė Talačkienė 

Jolita Zagreckienė 

VIII. Ugdymo proceso stebėjimas, analizė, vertinimas   

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Susitikimai su pradinių klasių 

mokytojais 

Kiekvieną savaitės antradienį 

14 val.  

Genė Talačkienė 

Reda Našliūnienė 
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Susitikimai su 5-IV klasių auklėtojais Kiekvieną savaitės 

ketvirtadienį 14 val. 

Diana Lukštaraupienė 

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

Supažindinimas su Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimu  

gimnazijoje 

10 kl. mokinių individualių ugdymo planų sudarymas  

2021 m. balandžio – gegužės 

mėnesiai 

Diana Lukštaraupienė, dalykų 

mokytojai 

Mokyklinių vadovėlių apskaita ir užsakymas 2020-2021 m.m. 2021 m. iki balandžio 30 d. Agnė Avižienienė 

PUP patikrinimas 2021 m. balandžio 20-23 d. Diana Lukštaraupienė 

IX. Tiriamoji veikla.   

1-IV klasių mokinių II pusmečio signalinių trimestrų analizė ir 

vertinimas 

2021 m. iki balandžio 30 d. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai 

X. Metodinė veikla   

Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės posėdis. Bandomojo 

lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos egzamino rezultatų analizė 

2021 m. iki balandžio 30 d.  Inga Orencaitė 

 

Reda Našliūnienė 

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės posėdis. Bandomojo IT, 

matematikos, fizikos, biologijos egzaminų rezultatų analizė. 

2021 m. iki balandžio 30 d. Jūratė Bendoraitytė 

Farida Gimbickienė 

Irina Dobrovolskaitė 

Agnė Avižienienė 

Dalyvavimas respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje 

,,Kuo didžiuojasi mano mokykla“. Pranešimus skaito mokytojos Rita 

Bakšienė, Rasa Kasperavičiūtė, Ina Fomenko - Volodko 

2021 m. balandžio 8 d. Ina Fomenko - Volodko 

Dalyvavimas respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje 

,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“. Pranešimą skaito mokytoja 

Jolita Čejauskienė 

2021 m. balandžio 16 d. Jolita Čejauskienė 

XI. Darbas su tėvais   

Mokinių tėvų susirinkimai 1-4 kl.  2021 m. balandžio 13-16 d. Genė Talačkienė 

Pradinių klasių mokytojai 

Nuotolinė ZOOM konferencija mokinių tėvams ,,Bendravimas 

suprantamas visiems“ 

2021 m. balandžio mėn. Genė Talačkienė 

Reda Našliūnienė 

XII. Ugdymas karjerai   

Susitikimas su Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos atstove. 

Pažintis su studijų programomis. II, IV kl.  

2021 m. balandžio mėn. Renata Kazlauskienė 
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Dalyvavimas virtualioje studijų mugėje Vilniaus universitete. IV kl. 2021 m. balandžio mėn. Renata Kazlauskienė 

Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

Susitikimas su policijos pareigūnu Tomu Kielariu. Paskaita ,,Saugus 

eismas suaugusiems“. II, IV kl. 

2021 m. balandžio mėn. Renata Kazlauskienė 

  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui         Reda Našliūnienė 


