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Veiklos sritis, turinys, forma Data, vieta Vykdytojas 

1 2 3 
I. Mokymasis ir ugdymas 
Tarpdalykinė integracija pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu 

Rugsėjo 1-oji - ,,Laisvės ir taikos diena“  2021 m. rugsėjo 1 d.  Mokyklos vadovai, 
klasių auklėtojai 

Pamoka ,,Apsaugok mane“ 2021 m. rugsėjo mėn. 1 sav. Klasių auklėtojai 
Integruota biologijos – chemijos pamoka ,,Angliavandenių nustatymas 
maisto produktuose“ III kl. 

2021 m. rugsėjo 25 d. Ina Razmislevičienė 
Agnė Avižienienė 

Integruota technologijų ir biologijos pamoka ,,Rauginimas“ II kl. 2021 m. rugsėjo 20 d. Renata Kazlauskienė 
Ina Razmislevičienė 

Tarptautinė raštingumo diena. 1- 4 kl. 2021 m. rugsėjo 8 d. Ina Fomenko – Volodko 
Jolita Čejauskienė  

Pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti ,,Aš didžiuojuosi gimtąja 
kalba, bet gerbiu ir svetimas“ 5-IV kl. 

2021 m. rugsėjo 26 d. Lietuvių kalbos, užsienio kalbos 
mokytojai 

Europos kalbų diena - ,,Kalbų mokėjimas atveria vartus į pasaulį“  1-4 kl. 2021 m. rugsėjo 26 d.  Aistė Vaikšnorienė 
Rasa Kasperavičiūtė 

Integruota fizikos – matematikos pamoka ,,Standartinė skaičiaus 
išraiška“ 8 kl. 

2021 m. rugsėjo 11 d. Irina Dobrovolskaitė 
Jūratė Bendoraitytė 

Integruota fizikos ir matematikos pamoka ,,Plotai, matavimo vienetai“ 7 
kl. 

2021 m. rugsėjo mėn. 2 sav.  Jūratė Bendoraitytė 
Irina Dobrovolskaitė 

Integruota fizikos ir matematikos pamoka ,,Vektoriai“ III kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 2 sav. Jūratė Bendoraitytė 
Irina Dobrovolskaitė 
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,,Saugaus eismo gyvatėlė“. 1-4 kl. 2021 m. rugsėjo 4 sav. – spalio 
1 sav. 

Inga Baublienė 

Pamokos, skirtos Vilniaus įkūrėjo Gedimino dienai paminėti 2021 m. rugsėjo 28 d. Rasa Kasperavičiūtė 
Aistė Vaikšnorienė 

II.Pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų organizavimas 
netradicinėje erdvėje 

  

Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis – žemė “. Edukaciniai užsiėmimai VU 
laboratorijoje. III-IV kl. 

2021 m. rugsėjo mėn. Ina Razmislevičienė 

Netradicinė pamoka Kernavėje. 3c kl. 2021 m. rugsėjo 27 d. Rasa Damijonaitienė 
Netradicinė pamoka pelėdų parke. 2b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 3 sav. Rasa Kasperavičiūtė 
Netradicinė pamoka paukščių kaime. 2a kl. 2021 m. rugsėjo 10 d. Aistė Vaikšnorienė 
Netradicinė pamoka kukurūzų kaime. 1b, 4a, 4b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 2-3 sav. Ina Fomenko – Volodko, Jolita 

Čejauskienė, Ieva Valiukienė 
Netradicinė pamoka Druskininkuose. 3b kl. 2021 m. rugsėjo 21 d. Rita Bakšienė 
Netradicinė pamoka Kernavėje ,,Kernavės piliakalniai“. 1b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 4 sav. Ieva Valiukienė 
Netradicinė pamoka Trakų Vokės parke ,,Saugus kelias į mokyklą“ 5a, 
5b kl. 

2021 m. rugsėjo mėn. 2 sav. Ina Razmislevičienė 

Netradicinė pamoka Trakų Vokės parke ,,Medžiai ir krūmai“ 6 kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 3 sav. Agnė Avižienienė 
 

Netradicinė pamoka ,,Ekskursija po mūsų gimnaziją“. 6 kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 3 sav. Irina Uždavinienė 
III. Direkciniai pasitarimai, posėdžiai, administracinė veikla 
Mokytojų tarybos posėdis. Darbotvarkė: 
      1. Dėl ugdymo proceso organizavimo 2021-2022 m.m. 

 2. Dėl gimnazijos ugdymo plano 2021-2023 m.m. pristatymo.  
(ugdymo proceso organizavimo trukmės, ugdymo turinio planavimo, 
papildymo ir/ar pakeitimo ir kt.). 
3. Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir 
rekomendacijų. 
4. Dėl komisijų 2021-2022 m.m. sudarymo. 
5. Dėl papildomų darbų nepažangiems mokiniams, mokinių kėlimo į 
aukštesnę klasę. 
6. Dėl organizacinių klausimų (naujų mokinių skyrimo į klases, 
dokumentų pildymo bei kt.) 
 

2021 m. rugpjūčio  30 d. 10 
val. 
 

Genė Talačkienė 
Diana Lukštaraupienė, 
Reda Našliūnienė 
 

Susitikimas su klasių auklėtojais dėl klasės vadovo darbo planavimo, dėl 
neformalaus ugdymo grafikų suderinimo, dėl socialiai remtinų mokinių 

2021 m.  rugsėjo mėn. 2 sav. 
Mokytojų kambarys 

 
Reda Našliūnienė 
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nemokamo maitinimo organizavimo mokykloje, dėl mokinių pavėžėjimo.  
2021-2022 m. m. klasių mokinių skaičiaus statistinių ataskaitų 
pateikimas 

2021 m. iki rugsėjo 5 d. Klasių auklėtojai 

Humanitarinių, kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos, pradinių klasių, 
tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinių grupių neformalaus 
švietimo programų pateikimas tvirtinimui 

2021 m. iki rugsėjo 5 d. Reda Našliūnienė, metodinių grupių 
pirmininkai 

Klasių auklėtojų darbo planų pateikimas tvirtinimui 2021 m. iki rugsėjo 22 d.  Reda Našliūnienė 
Pritaikyto ugdymo turinio programų derinimas 2021 m. iki rugsėjo 15 d. Diana Lukštaraupienė 
Mokytojų parengtų ilgalaikių planų, dalykų modulių programų 
pateikimas derinimui 

2021 m. iki rugsėjo 15 d. Diana Lukštaraupienė 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų mugė 2021 m. iki rugsėjo 5 d. Reda Našliūnienė 
Gimnazijos tarybos posėdis 2021 m. rugsėjo mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 
Genė Talačkienė 
Agnė Avižienienė 

IV. Projektinė veikla   
Projektas ,,Kiek sveria mano kuprinė“ 5 kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 3 sav. Agnė Avižienienė 

Birutė Nikitinienė 
Projektas ,,Muzika mus vienija“. 3b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. Rita Bakšienė 
Projektas ,,Ar esu saugus“. 1b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. Ieva Valiukienė 
Dalyvavimas projekte ,,Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių 
sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“. 8-III kl. 

2021 m. rugsėjis – 2022 m. 
sausis 

Genė Talačkienė 
Reda Našliūnienė 
8-III kl. auklėtojai 

V. Meninė, sportinė ir techninė veikla 
Stendo ,,Saugus elgesys kūno kultūros pamokų metu, leidimas‘‘ 2021 m. rugsėjo mėn. 2 sav. Kęstutis Bačkis, 

Marytė Naruševičienė 
Dailės paroda ,,Linksmieji monstriukai“ 1b kl. 2021 m. rugsėjo mėn. 3 sav. Ieva Valiukienė 
Sveikatingumo renginys ,,Vokė bėga 2021“ 2021 m. rugsėjo mėn (data ir 

laikas bus patikslinti) 
 
Kęstutis Bačkis, 
Marytė Naruševičienė 
Renata Kazlauskienė 

Dalyvavimas projekte ,,Mokomės plaukti“ 2a, 2b kl. 2021 m. rugsėjis – birželis Aistė Vaikšnorienė 
Rasa Kasperavičiūtė 

VII. Pagalba mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams 
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 2021-2022 m. m. kartą per 

savaitę, ketvirtadieniais, 14.55 
val. 

Genė Talačkienė 
Reda Našliūnienė  
Klasių auklėtojai 
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Paskaita ,,Draugiška kuprinė“. 5a, 5b kl. 2021 m. rugsėjo 14 d. Birutė Nikitinienė 
Paskaita ,,Ypatinga laikysena“. 5a, 5b kl. 2021 m. rugsėjo 21 d. Birutė Nikitinienė 
Akcija ,,Koks mano kraujospūdis“. XI – XII kl. 2021 m. rugsėjo 30 d. Birutė Nikitinienė 
VGK posėdis. 4a, 4b kl. mokytojų susitikimas su mokytojais – 
dalykininkais, dirbančiais su 5a, 5b kl. mokiniais 

2021 m. rugsėjo mėn. Genė Talačkienė 

VIII. Mokyklos bendruomenė ir savivalda   
Mokinių tarybos susirinkimas 2021 m. rugsėjo mėn. 

(data bus patikslinta) 
Istorijos kabinetas 

Reda Našliūnienė 
MT 

Mokinių tarybos apskritasis stalas su gimnazijos administracija 2021 m. rugsėjo mėn. (data ir 
laikas bus patikslinti) 

Reda Našliūnienė 
MT 

IX. Ugdymo proceso stebėjimas, analizė, vertinimas, specialistų veikla 
1a, 1b klasių mokinių adaptacija (stebėjimas, vertinimas) 2021 m. rugsėjo – spalio mėn. Genė Talačkienė 

Tadas Matijošaitis 
Jolanta Kovgerė 

X. Metodinė veikla 
Pradinių klasių mokytojų metodikos grupės posėdis.  2021 m. rugsėjo mėn. (data ir 

laikas bus patikslinti) 
 

Ina Fomenko - Volodko 

Humanitarinių mokslų mokytojų metodikos grupės posėdis.  2021 m. rugsėjo 2 d. 
 

Danutė Drumžlienė 

Kūrybinės raiškos ir sportinės veiklos mokytojų metodinės grupės 
posėdis.  

2021 m. rugsėjo mėn. 
(data bus patikslinta) 

Kęstutis Bačkis 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodikos grupės posėdis.  2021 m. rugsėjo mėn. 
(data bus patikslinta) 

Agnė Avižienienė 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės posėdis 2021  m. rugsėjo mėn. 
(data bus patikslinta) 

Kristina Čiapienė 

XI. Darbas su tėvais   
1-4 klasių mokinių tėvų susirinkimai 2021 m. rugsėjo mėn. Pradinių klasių mokytojos 
Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos renginys ,,Kaip saugiau 
elgtis kelyje“ 

2021 m. rugsėjo 6 d. Birutė Nikitinienė 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui         Reda Našliūnienė 


