
 

 

VILNIAUS VOLUNGĖS DARŽELIS-MOKYKLA     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2020 metų rugsėjo mėnesio veiklos priemonių  planas 

 

Data Veiklos priemonės Vieta, laikas Atsakingi 

 SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, 

POSĖDŽIAI 

 

  

2 d. Administracijos posėdis „Dėl covid-19 

grėsmės valdymo“ 

13.30 

direktorės 

kab. 

Direktorė 

8 d. Mokytojų tarybos posėdis „Dėl ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo  

darželyje – mokykloje“ 

13.30 

Aktų salė 

Direktorė 

15 d. Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų kolegijos pasitarimas dėl vaikų 

pasiekimų vertinimo 

13.30 

Nuotolinis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

16 d. Pradinio ugdymo mokytojų kolegijos 

pasitarimas. 

17.00 

Nuotolinis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

22 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis. 13.30 

direktoriaus 

pavaduotojo 

kab. 

VGK pirmininkas- 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

23 d. Darbo tarybos posėdis 

 

13.30 

Mokytojų 

kamb. 

Darbo tarybos 

pirmininkė 

30 d. VDM mokytojų pasitarimas dėl veiklos 

planų sudarymo. 

13.30 

direktoriaus 

pavaduotojo 

kab. 

Skelbti www.volunges.lt 

 

 

 

 

 

 METODINĖ VEIKLA 

 

  

15 d. Vaiko pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

mokytojų komandos pasitarimas 

13.30 

direktoriaus 

pavaduotojo 

kab. 

Komandos vadovė 

Viktorija 

http://www.volunges.lt/


15 d. Ugdymo turinio diferencijavimo ir 

individualizavimo mokytojų komandos 

pasitarimas 

13.30 

Mokytojų 

kamb. 

Komandos vadovė 

Monika 

16 d. Mąstymo žemėlapių taikymo ugdymo 

procese mokytojų komandos pasitarimas 

13.30 

Švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kab. 

Komandos vadovė 

Daiva 

15 d. Mokyklos įvaizdžio kūrimo mokytojų 

komandos pasitarimas 

13.30 

Mokytojų 

kamb. 

Komandos vadovas 

Mindaugas 

 PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

  

08.30 d., 

31 d. 

Mokymai pradinių klasių mokytojams: 

Classroom mokymo platformos taikymas 

nuotoliniame mokyme. 

10.00 

4 klasės 

patalpose 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

9 d. Tęstiniai mokymai mokytojams, švietimo 

pagalbos specialistams „Mąstymo žemėlapių 

taikymas ugdymo procese“ 

13.30 

Aktų salė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

IR KONSULTAVIMAS 

  

28 d. Jaunų specialistų konsultacijos   Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

28 d. Atvirų veikų stebėjimas „Žvirbliukų“ 

grupėje. Tikslas - pagalba jauniems 

specialistams. 

Žvirbliukų 

gr. patalpose 

Direktorė 

30 d. Atvira gamtos mokslų pamoka 2 kl. 

„Magneto savybių tyrimas“. Stebėjimo 

tikslas – ugdymo turinio 

diferencijavimas/individualizavimas. 

9.00 

2 klasės 

patalpose 

2 kl. mokytoja Lilijana, 

mokytojo padėjėja 

Julija; 

Skelbti  

www.volunges.lt 

 

 PAGALBOS MOKINIUI, ŠVIETIMO 

PAGALBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

  

23 d. Konsultacija dėl veiklos planų sudarymo ir 

pristatymo mokyklos bendruomenei. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas  

 IŠVYKOS IR AKCIJOS   

20 d. Solidarumo bėgimas “Gelbėkit vaikus” 2020  Darželio-

mokyklos 

aikštelė 

2kl. mokytoja Lilijana; 

skelbti www.volunges.lt 

 

30 d. Tarptautinė diena be automobilio. Drugelių gr. 

lauko 

aikštelė 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Violeta; 

skelbti www.volunges.lt 

 

    

 EDUKACINĖS PAMOKOS   

 TIRIAMOJI VEIKLA   

http://www.volunges.lt/
http://www.volunges.lt/
http://www.volunges.lt/


1-13 d. Mokinių apklausa-kodėl verta mokytis 

Volungėje? 

 Socialinė pedagogė 

1-30 d. Tėvų apklausa – ugdytinių adaptacija.  Psichologė 

 BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS, 

TĖVŲ ŠVIETIMAS 

  

 Priešmokyklinės ugdymo grupės (Drugeliai) 

susirinkimas „Dėl priešmokyklinių grupių 

vaikų pietų miego“. 

17.30 

Nuotolinis 

Direktorė 

 RENGINIAI   

26-30 d. Europos kalbų savaitė Pradinėse 

klasėse 

Mokytoja Justina, 

mokytojo padėjėja 

Julija; 

skelbti www.volunges.lt 

 

 

 EDUKACINIŲ ERDVIŲ 

PANAUDOJIMAS, PARODOS, 

STENDAI 

  

 Paroda „Europos kalbų diena, taikant 

mąstymo žemėlapius“ 

Mokyklos 

koridoriuje 

Mokytoja Justina, 

mokytojo padėjėja Julija 

skelbti www.volunges.lt 

 

 

 

http://www.volunges.lt/
http://www.volunges.lt/

