
 

Vilniaus r. prioritetai 

  

2017-2018 M. M. ŠVIETIMO VEIKLOS PRIORITETAI 

teikti kokybišką, praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį ugdymą ir savalaikę 

mokymo(si) pagalbą kiekvienam mokiniui; 

gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę (tęsiamas 2016-2017 m. m. prioritetas); 

tobulinti mokytojų saugios mokymo(si) aplinkos kūrimo mokykloje kompetencijas bei 

sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti patyčių ir smurto prevencinėse programose; 

skirti didesnį dėmesį mokinių pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir dvasines vertybes. 

 

 

Vilniaus r. matematikos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. 

Metodinė diena 

„Neformalaus vaikų IT 

švietimo galimybės“. 

Mokytojai turėjo 

galimybę sudalyvauti 

matematikos pamokas 

5-12 kl., dalyvauti jų 

aptarime, dalintis 

gerąja patirtimi. 

L. Syrnicki įvyko 

2. Matematikos mokytojų 

seminaras „Mokinių 

pažangos pamokoje 

pamatavimai: būdai, 

priemonės, 

veiksmingumas“. 

Mokytojai patobulino 

pamokos vadybos ir 

profesinę 

kompetencijas. 

O. Bevainienė įvyko 

  

Parengė matematikos metodinio būrelio pirmininkė O. Bevainienė 

 

  



 

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 

ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

 1. Dailės konkursas 

“Lietuvos laisvės 

juosta” 

Sustiprintos 

pilietiškos ir dvasinės 

vertybės 

Darbo grupė Įvykdyta. 

Dalyvavo SUPM 

su savo dailės, 

technologijų 

mokytojais ir 

specialistais. 

 2. Konkursas 

‘Paraidžiui” (lietuvių 

ir lenkų k.), konkursas 

“Mano knyga” 

Pagerinta gimtųjų ir 

valstybinės kalbų 

ugdymo kokybė  

Darbo grupė Įvykdyta. 

Dalyvavo SUPM 

specialistų 

pagalba 

 3. Specialiųjų pedagogų 

ir logopedų išvyka į 

SPPC (2018-02-14) 

Patobulintas 

specialistų 

kompetentingumas 

susijęs su kokybišku, 

praktine veikla 

besiremiančiu, 

mokinius įtraukiančiu 

ugdymu ir savalaike 

mokymo(si) pagalba 

kiekvienam mokiniui 

Ana 

Pavilovič-

Jančis 

Įvykdyta. 

dalyvavo 23 iš 30 

logopedų ir 

specialiųjų 

pedagogų. 

  

Parengė Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 

pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis 

 

 

  



 

Vilniaus r. dailės dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1

.

         

Rajoninė dailės 8-12 

klasių mokinių 

olimpiada. 

24-ioji Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada „Lietuvos sėkmės istorijos 

šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja 

Lietuvai“ rajoninis etapas įvyko 2018 

m. kovo 1 d.  Nemenčinės Gedimino 

gimnazijoje. Olimpiadoje dalyvavo 8-

12 klasių mokiniai iš 17 Vilniaus 

rajono mokyklų. 

Kęstutis 

Vaišvila, 

Irena 

Kurklietienė 

Įvykdyta 

2

.

         

Pasidalijimas gerąja 

darbo patirtimi 

Pranešimus skaitė: 

Jovita Vaišvilienė, Nemenčinės 

Gedimino gimnazijos dailės 

mokytoja metodininkė, Irena 

Kurklietienė, 

Kęstutis Vaišvila. 

Kęstutis 

Vaišvila 

Įvykdyta 

3

.

         

Atviri renginiai 

centruose. 

Vilniaus rajono šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazijoje balandžio 16 

d. įvyko 

integruota dailės ir technologijų 

pamoką „Laisvės ženklai“ ir 

kūrybinės dirbtuvės Nemėžio 

metodinio centro dailės ir technologijų 

mokytojams. 

Svetlana 

Voytkevich 

Dalinai 

(renginys 

vyko tik 

viename 

iš keturių 

MC) 

4

.

         

Edukacinė išvyka - 

seminaras mokytojams 

Edukacinė išvyka – seminaras dailės 

ir technologijų  mokytojams įvyko 

gegužės 18 d.  Dalyvavome ne tik 

pažintinėje, teorinėje, bet ir praktinėje 

veikloje - edukacinėje programoje 

„Kraitinės skrynios ir suvenyrinės 

skrynutės“.  

Leokadija 

Žukovskaja 

Įvykdyta 



 

5

.

         

Vilniaus r. dailės 

mokytojų internetinės 

svetainės sukūrimas. 

Sukurta Vilniaus r. dailės mokytojų 

internetinė svetainė 

https://vilniausrdaile.jimdo.com. 

Tikslas: informacinės sistemos dailės 

mokytojams gerinimas, 

bendradarbiavimas. 

Svetainės talpa ribota, todėl 

nuotraukos perkeliamos į Faceebok 

https://photos.google.com 

Leokadija 

Žukovskaja, 

Svetlana 

Voytkevich 

Įvykdyta 

  

6

.

         

Virtuali 5-12 klasių 

mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

(Ilgalaikis projektas 

vykdomas nuo 2018-

06-01 iki 2019-04-01) 

Parengti virtualios parodos „Metų 

laikai“ nuostatai ir paviešinti  Vilniaus 

r. dailės mokytojų internetinėje 

svetainėje.  Mokinių virtualios dailės 

parodos I etapas  atidarytas birželio 1 

d. 

Leokadija 

Žukovskaja, 

MB nariai 

Įvykdyta 

(I ir II 

etapas) 

  

Parengė: dailės metodinio būrelio pirmininkė Leokadija Žukovskaja 

 

 

  

https://vilniausrdaile.jimdo.com/
https://vilniausrdaile.jimdo.com/
https://vilniausrdaile.jimdo.com/
https://photos.google.com/
https://photos.google.com/
https://photos.google.com/
https://photos.google.com/


 

Vilniaus r. Lenkų kalbos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-

2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. I rajono švietimo 

prioritetas – 

  

Teikti kokybišką, 

praktine veikla 

besiremiantį, 

mokinius 

įtraukiantį ugdymą 

ir savalaikę 

mokymo(si) 

pagalbą 

kiekvienam 

mokiniui 

  

  

 Veikla: 

pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimas, 

brandos egzaminas, 

olimpiados, 

konkursai. 

  

2018 metų gimtosios 

kalbos (lenkų) PUPP 

vidurkis Lietuvoje – 

7,37, savivaldybėje – 

7,31. 

Vilniaus rajono 

savivaldybės mokyklų 

abiturientai 2018 metais 

100 proc. išlaikė Lenkų 

(gimtosios)  kalbos 

Mokyklinį brandos 

egzaminą. 

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytojų 

metodini

s būrelis, 

  

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytoja

i 

Brandos egzaminų 

ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatai 

labiausiai atspindi 

švietimo kokybės 

lygį. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018 mokiniai 

sėkmingai dalyvavo 

Respublikinėje lenkų, 

kalbos olimpiadoje 

laimėtos - 2 prizinės III 

vietos. 

3 mokiniai apdovanoti 

Pagyrimo raštais 

  

  Š.m. vasario 6, 7 

dieną Vilniaus 

rajono Egliškių šv. 

Jono Bosko 

gimnazijoje vyko 

XXIX Vilniaus 

rajono lenkų 

kalbos ir 

literatūros 

olimpiada, skirta 

Lenkijos 

Respublikos 



 

nepriklausomybės 

atkūrimo 

šimtmečiui bei 

lenkų poeto 

Zbignevo Herberto 

20-osioms mirties 

metinėms 

paminėti. 

  

  

2 mokiniai 

Tarptautinėje lenkų 

kalbos olimpiadoje 

pateko į finalininkų 

grupė. 

  Tarptautinė lenkų 

kalbos olimpiada 

vyko Lenkijoje 

Varšuvos m. 

  

2018 m.  76 rajono 

mokiniai -  metodinių 

centrų laimėtojai 

sėkmingai dalyvavo 

Rajoniniame Lenkų 

kalbos rašybos 

konkurse bei mini 

olimpiadoje  (5-10 , I-II 

G kl.).  

  

  

  

  

  

  

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytojų 

metodini

s būrelis, 

  

Vilniaus r. 

Lenkų 

kalbos 

mokytojai 

Balandžio 23 d. 

vyko rajoninis 

Lenkų kalbos 

rašybos konkursas 

bei mini 

olimpiada. 8-10 

klasių mokiniai 

rašė rašinius, 5-7 

klasių mokiniai- 

diktantus. 

  

  

  

  

  

15 laureatų atstovavo 

Vilniaus rajoną 

Respublikinėje lenkų 

kalbos mini 

olimpiadoje 8 kl. 

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytoja

i 

Respublikinė 

lenkų, kalbos mini 

olimpiada  8 kl. 

vyko Kyviškių 

pagrindinėje 

mokykloje. 



 

    Rajoniniame 

mokyklinių teatrų 

festivalyje 

„Mi*mʼ2018“, 

dalyvavo   apie 125  

mokinių ir jų mokytojai 

.  5 kolektyvai  tapo 

finalistais bei atstovavo 

Vilniaus rajoną  XXI  

Respublikiniame 

mokyklinių teatrų 

festivalyje, kurį 

organizavo Lietuvos 

lenkų mokyklų 

mokytojų draugija 

„Macierz Szkolna“ . 

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytojų 

metodini

s būrelis, 

  

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytoja

i 

Kovo 27 d. 

Vilniaus rajono 

Nemenčinės 

daugiafunkciniame 

kultūros centre 

vyko IV rajoninis 

mokyklinių teatrų 

festivalis 

„Mi*mʼ2018“. 



 

  II rajono švietimo 

prioritetas – 

  

Gerinti gimtųjų ir 

valstybinės kalbų 

ugdymo kokybę 

  

  

Veikla: pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimas, 

brandos egzaminas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III rajono 

švietimo 

prioritetas  - 

2018 metų gimtosios 

kalbos (lenkų) PUPP 

vidurkis Lietuvoje – 7,37, 

savivaldybėje – 7,31. 

Aukštesni rezultatai nei 

respublikoje: tai 

Mostiškių mokykloje-

daugiafunkciame centre 

(8,90), Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio 

gimnazijoje (8,40), 

Bezdonių Julijaus 

Slovackio gimnazijoje, 

(8,30), Medininkų šv. 

Kazimiero gimnazijoje 

(8,30), Avižienių 

gimnazijoje (7,90), 

Pakenės Česlovo 

Milošo pagrindinėje 

mokykloje (7,90), 

Sudervės Mariano 

Zdziechovskio (7,75), 

Lavoriškių Stepono 

Batoro gimnazijoje 

(7,73), Paberžės šv. 

Stanislavo Kostkos 

gimnazijoje (7,72), 

Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazijoje 

(7,70), Maišiagalos kun. 

Juzefo Obrembskio 

gimnazijoje (7,50), 

Egliškių šv. Jono Bosko 

gimnazijoje (7,42).) 

Vilniaus rajono 

savivaldybės mokyklų 

abiturientai 2018 metais 

100 proc. išlaikė Lenkų 

(gimtosios)  kalbos 

Mokyklinį brandos 

egzaminą, Vilniaus 

rajono savivaldybės 

mokyklų abiturientų 

    



 

Skirti didesnį 

dėmesį mokinių 

pažintinei veiklai, 

stiprinančiai 

pilietines ir 

dvasines vertybes. 

  

Veikla: Lenkijos 

valstybės atkūrimo 

šimtmečio 

minėjimas. 

  

  

  

  

  

  

  

MBE egzaminų 

rezultatai tik 0,02 % 

žemesni negu visos 

Lietuvos. 



 

2018 metais skirtas 

Lenkijos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

paminėti. Stiprinant 

mokinių tautines 

vertybes ir tradicijų 

puoselėjimą Vilniaus 

rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose lenkų 

ugdomąja kalba vyko 

įvairūs renginiai. 

Rudaminos Ferdinando 

Ruščico gimnazijoje 

buvo organizuotas 

rajoninis minėjimas-

konferencija šiai progai 

paminėti.  Minint 

Gegužės 3-osios 

Konstitucijos dieną  

tradiciškai kiekviena 

mokykla delegavo savo 

atstovus į iškilmingą 

ceremoniją Rasų 

kapinėse. Gera tradicija 

tapo Lenkų kalbos 

savaitės, kurios metu 

šiais mokslo metais 

mokyklose iš viso vyko 

apie 175 renginiai, 

organizavimas. 

  

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytojų 

metodini

s būrelis, 

  

Vilniaus 

r. Lenkų 

kalbos 

mokytoja

i 

  

 

 

 

                     

  



 

Vilniaus r.  Tikybos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis ) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Konkursas 1-12 kl. 

mokiniams „Pats 

gaminu prakartėlę” 

Sustiprintos dvasinės 

vertybės 

Riešės 

kaimas,Vilniaus 

r. 

A.Pujanauskienė 

J. Pauliaus MC 

Įvykdyta 

  

2. Atviri renginiai 

centruose 

Atvira pamoka 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazijoje: 

„Pasaulio ir Bažnyčios 

veikėjai bei idealai“ 8 

klasėje. 

  

Mostiškių mokykla- 

daugiafunkcis centras. 

Tikybos atvira pamoka 

3 kl.,, Jėzus suteikia 

apaštalams galią 

atleisti nuodėmes‘‘. 

  

  

Vilniaus r. J. 

Pauliaus  II MC, 

tikybos 

mokytojas 

A.Lukaševič 

  

  

Nemenčinės 

MC, Tikybos 

mokytoja 

A.Gricevič 

Įvykdyta 

  

  

  

  

  

  

Įvykdyta 



 

3. Vilniaus r.Pakenės 

Č.Milošo pagrindinė 

mokykla, 

Rajoninis konkursas 

skirtas Trakų Dievo 

Motinos karūnavimo 

300 metų 

jubiliejui:„MANO 

SIELA ŠLOVINA 

VIEŠPATĮ”. 

Gegužės 15 dieną 

Vilniaus rajono 

katalikų tikybos 

konkurso „Mano siela 

šlovina Viešpatį“ 

dalyviai bei jų 

mokytojai dalyvavo 

vienos dienos 

piligriminėje kelionėje 

į Trakus.  Sustiprintos 

dvasinės vertybės  ir 

tikėjimas. 

Rudaminos 

MC,Tikybos 

mokytojai 

Įvykdyta 

  

Parengė : tikybos metodinio būrelio pirmininkė Lilia Spiridovič 

  

 

  



 

Vilniaus r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų lenkų 

dėstomąja kalba metodinio  būrelio   ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo skyriaus 

2017-2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1.   

Rajoninis pradinių 

klasių mokinių rašybos 

konkursas ,,Rašau be 

klaidų. Didelis 

diktantas“. 

  

Skatinti mokinių 

domėjimąsi gimtąja 

kalba, ugdyti 

taisyklingo, aiškaus 

ir estetiško rašymo 

kultūrą. Suteikti 

mokiniams 

galimybę atskleisti 

savo gebėjimus, 

įvertinti kiekvieno 

dalyvio pradinį 

raštingumą. 

  

 

  

H. Feklistova 

A. Cesiul 

  

  

  

Įvykdyta. 

2. Atvira pasaulio 

pažinimo pamoka 3 

klasėje „Kaip išradimai 

keičia pasaulį?". 

Metodinis užsiėmimas 

mokytojams. 

  

Padėti plėtoti 

mokykloje 

besimokančią 

bendruomenę, 

susitelkti į 

mokytojų praktinės 

veiklos tobulinimą, 

užtikrinti daugiau 

galimybių 

mokiniams geriau 

mokytis. Padėti iš 

naujo „atrasti“ 

žinomus dalykus, 

pasidalinti įgyta  

patirtį. 

  

  

A. Poševecki 

  

  

  

Įvykdyta. 



 

3. Rajoninės pradinių 

klasių moksleivių 

varžybos “Šviesoforas”. 

Suteikti mokiniams 

žinių apie saugaus 

elgesio taisykles 

kelyje, apie 

garbingos kovos, 

kilnaus elgesio 

principus varžybų  

metu. Skatinti 

mokinių  

kūrybingumą, 

kritiškumą ir loginį 

mąstymą. Plėtoti 

patrauklias 

popamokinės 

veiklos formas. 

  

  

H. Feklistova 

J. Vasilevskienė 

MB nariai 

  

  

  

Įvykdyta. 

4. Vilniaus rajono 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

vaikų projektas „Tau, 

Lietuva!“ 

Skatinti vaikus 

domėtis savo 

gyvenamosios 

vietos ir valstybės 

istorija, simboliais, 

tradicijomis, plėsti 

vaikų supratimą 

apie Lietuvą. 

  

Vilniaus r. 

Rudaminos F. 

Ruščico 

gimnazija. 

Vilniaus rajono 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių 

grupių vaikai ir 

pedagogai 

(ugdymo įstaigų 

rusų ir lenkų 

dėstomąja 

kalba) MB nariai 

  

  

Įvykdyta. 

  

Parengė Vilniaus r. priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų lenkų 

dėstomąja kalba metodinio  būrelio pirmininkė Honorata Feklistova   

  

 

 

  



 

Vilniaus r. technologijų dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Vilniaus r. mokinių 

technologijų olimpiada 

„Šimtas ženklų 

Lietuvai“ 

Mokiniai tobulino 

technologinę, 

iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, 

asmeninę 

kompetencijas. 

Metodinis 

būrelis. 

Avižienių 

gimnazija 

Įvyko 

2. Vilniaus r. mokinių ir 

mokytojų kūrybinių 

darbų paroda „Kūriu 

Lietuvai, kuriam 

Lietuvą“ Maišiagalos 

Houvaltų rūmuose 

Tobulintos 

komunikavimo, 

asmeninė, 

iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo, bei 

technologinė 

kompetencijos 

Metodinis 

būrelis. 

Įvyko 

3. Technologijų mokytojų 

kūrybinės dirbtuvės 

Houvaltų rūmuose 

„Pinu verbą“ 

Kūrybinis procesas 

vyko bendraujant ir 

bendradarbiaujant. 

Metodinis 

būrelis. 

Įvyko 

  

Parengė technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Savičienė 

  

  



 

Vilniaus r. chemijos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Integruotas biologijos- 

chemijos konkursas 9-

10 kl. mokiniams 

Mokiniai gilino 

žinias, patobulino 

eksperimentinio 

darbo įgūdžius. 

Gamtos mokslų 

mokytojai pasidalino 

gerąja patirtimi 

konkurso 

organizavimo

darbo grupė, 

I.Babinska 

įvyko 

Dalyvavo 32 

mokiniai iš 16 

mokyk 

2. 56 -osios Lietuvos 

mokinių Chemijos 

olimpiados mokykliniai 

ir rajoninis etapai 

Mokiniai skatinami 

domėtis chemijos 

mokslu ir jį 

populiarinti. 

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų 

chemijos 

mokytojai, 

I.Babinska 

įvyko 

  

Parengė chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė I.Babinska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vilniaus r. …………fizikos……………… dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 

veiklos pagal 

Švietimo skyriaus 

2017-2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1   

66 osios Lietuvos 

mokinių  Fizikos 

olimpiados 

mokyklinių ir 

rajoninių etapų 

organizavimas 

  

  

  

Mokiniai gilino 

žinias, patobulino 

jas, skatinami 

domėtis fizikos 

mokslu ir jį 

populiarinti. 

Mokiniai gilino 

žinias, patobulino 

eksperimentinio 

darbo įgūdžius. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

pasidalino gerąja 

patirtimi 

  

Olimpiados 

organizavimo 

darbo grupė, 

D.Golnis 

  

Įvyko 

Vilniaus r. 

mokyklose I 

etapas, II 

etapas 

Pagirių 

gimnazijoje 

2   

Fizikos mokytojų 

gerosios patirties 

sklaidos 

konferencija 

  

Fizikos mokytojai 

pasidalino gerąja 

patirtimi 

  

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų 

fizikos 

mokytojai, 

D.Golnis 

Įvyko 

Vilniaus r. 

Pagirių 

gimnazijoje 



 

3 Išvyka į mokslo 

festivalį 

,,Erdvėlaivis  

Žemė“ 

Fizikos mokytojai 

dalyvaudami 

festivalio 

renginiuose, 

tobulino savo 

kompetencijas 

Būrelio nariai Įvyko 

  

Parengė fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė D.Golnis 

 

 

  

Vilniaus r. ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio ataskaita 

  

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1.        Vilniaus rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas 

„Aš pažįstu savo 

kraštą“. 

·         Bendrai 

kultūrinei bei pažintinei 

veiklai suburtos šeimos, 

bendruomenės. 

·         Vaikai ir suaugę 

susipažino su gimtojo 

krašto istoriniu ir 

kultūriniu paveldu, 

geriau pažino savo 

krašto žmones, domėjosi 

savo krašto praeitimi ir 

dabartimi. 

·         Taikant įvairius 

pažinimo būdus, buvo 

plėtojamos visos vaikų 

kompetencijos. 

Metodinio būrelio 

nariai 

  



 

2.        Vilniaus rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projekto 

„Aš pažįstu savo 

kraštą“  gerosios 

darbo patirties 

sklaidos 

konferencija. 

17 įstaigų pristatė savo 

dalyvavimo  projekte „Aš 

pažįstu savo kraštą“ patirtį. 

Pristatymai buvo pateikti 

įvairiomis formomis: 

stendiniais pranešimais, 

filmuota medžiaga, 

skaidrėmis. 

Vyko diskusijos, aptarimai,  

refleksija. 

Nutarta, kad Vilniaus rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto „Aš pažįstu 

savo kraštą“     tikslas – 

geriau pažinti, saugoti ir 

puoselėti savo krašto 

tradicijas ir kultūros 

paveldą – pasiektas. 

A. Balcevič 

S. Stefanovičienė 

I. Kivytienė 

E. Staniulionienė 

L. Šilingienė    

  

  

Parengė Vilniaus r. ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinio būrelio sekretorė Irena Kivytienė 

 

 

 

  



 

Vilniaus r.istorijos bei pilietiškumo ugdymo dalykų metodinė būrelio ataskaita 

2017 – 2018 m.m 

Eil. 

Nr. 

Veikla Rezultatas Atsakingas Pastaba 

1. Dalyvavimas LR

 Konstitucijos 

egzamine 

  J.Suboč   

2. Konferencijos skitos 

Lietuvos 100- čiui 

organizavimas ir 

ilgalaikio ( 3 metai) 

projekto 

„Tėvynė būk šiandien, 

rytoj, per amžius, 

vakar, visada“ rezultatų 

pristatymas. 

Apibendrinome 

trijų metų istorijos 

mokytojų veikla 

pasitinkant 

Lietuvos 100 -tį 

J.Suboč 

L.Lapševič 

  

3. Istorijos olimpiados 

organizavimas ir 

pravedimas mokyklose 

ir rajone. 

  

Dalyvavo 34 

mokyklos,     I – 

os vietos 

nugalėtojas 

dalyvavo 

respublikinėje 

olimpiadoje. 

J.Suboč 

L. Lapševič 

Istorijos 

mokytojai 

  

4. Rajoninių valstybės 

švenčių  ( vasario 

16 d., kovo 11 d.) 

minėjimų 

organizavimas. 

Vyko F.Rušcico 

gimnazijoje ir 

Nemenčinės 

gimnazijoje 

Istorijos 

mokytojų 

metodinis 

būrelis 

  

5. Dalyvavimas lenkų 

istorijos žinių konkurse 

„ Czy znasz historię 

Polski?“ 

Tarp 10 laureatų 4 

buvo iš mūsų 

rajono. 

„Macierz 

szkolna“ 

Istorijos 

mokytojai 

Konkurse 

dalyvauja 

Vilniaus miesto, 

Šalčininkų, 

Vilniaus, Trakų 

rajonų lenkų 

dėst,kalba 

mokyklų 

mokiniai 

Parengė : būrelio pirmininkė Liusia Lapševič 



 

 

Vilniaus r. lietuvių k. ir literatūros dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

Eil. Nr. Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1.         Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

olimpiada Lietuvos 

ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

Rajoninė dailės 8-

12 klasių mokinių 

olimpiada. 

Rajoninis etapas įvyko 

2018 m. sausio 30 d.   

Olimpiadoje dalyvavo 9-

12 klasių mokiniai 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos II laipsnio 

diplomu apdovanota 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazijos II 

G klasės mokinė 

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų kiet. k. 

mokytojai, A. 

Balcevič 

Įvykdyta 

2. Jaunųjų filologų 

konkursas 

  

Mokiniai skatinami 

domėtis lietuvių k. ir 

literatūra 

2018 m. sausio 15 d. 

  

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų kiet. k. 

mokytojai 

Įvykdyta 

3. Edukacinė išvyka 

mokytojams 

Edukacinė išvyka  

lietuvių k. ir lieteratūros  

mokytojams įvyko 

birželio mėn. 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų kiet. k. 

mokytojai, 

  

Įvykdyta 



 

4. Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 

  

Konkursas įvyko 2018 m. 

vasario 1 d. 

  

5-8 klasių gr. Vilniaus r. 

Nemenčinės Gedimino 

gimnazijos 7 klasės 

mokinė gavo padėką; 

9-12 klasių gr. Vilniaus r. 

Nemenčinės Gedimino 

gimnazijos IIIG klasės 

mokinė  laimėjo II vietą; 

Meninė kompozicija 5-8 

klasių kategorijoje – 

Vilniaus r. Pagirių 

kompozicija laimėjo II 

vietą; 

Meninė kompozicija 9-12 

klasių kategorijoje – 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazijos 

kompozicija laimėjo III 

vietą. 

  

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų kiet. k. 

mokytojai 

Įvykdyta 

5. Tautinių mažumų 

mokyklų 9-10 

klasių mokinių 

lietuvių kalbos 

olimpiada 

  

Olimpiada įvyko 2018 m. 

sausio 29 d. 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerijos I laipsnio 

diplomu apdovanota 

Vilniaus r. Medininkų šv. 

Kazimiero gimnazijos II 

G klasės mokinė 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos pagyrimo 

raštais apdovanoti 3 

mokiniai 

Vilniaus r. 

savivaldybės 

mokyklų kiet. k. 

mokytojai, A. 

Balcevič 

Įvykdyta 

Parengė lietuvių k. ir literatūros metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Dudutienė 

 

 

  



 

Vilniaus r. užsienio kalbos (anglų) metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Pamokos kokybės 

gerinimas. 

Rajono anglų kalbos 

mokytojų konferencija 

„Challenges of 

teaching i-

Generation“, partneris 

- LAKMA (Lietuvos 

anglų kalbos mokytojų 

asociacija) 

Tikslas:Pamokos 

kokybės gerinimas, 

geresnis mokinio 

įtraukimas per turinio 

ir metodų 

aktualizavimą. 

Dalyvavo 49 rajono 

anglų k. mokytojai, iš 

jų 9 skaitė 

pranešimus (4 

pranešimai buvo 

anglų k.) Mokytojai 

pasitobulino dalykinę 

kompetenciją. 

Nemenčinės 

Konstanto 

Parčevskio 

gimnazija, 

I.Rusecka 

Dalyvavo ir 

skaitė 

pranešimus 5 

JAV 

ambasados 

atstovai: 

kultūros atašė 

Althea 

Cawley- 

Murphree, 

Georgetown 

universiteto 

lektorė Cristina 

Berry, 2 

Fulbright 

studentai, 1 

mokytoja iš 

JAV  



 

2. Kokybiška, praktine 

veikla įtraukiantį 

kiekvieną mokinį - 

tarptautiniai 

projektai: 

2.1. Erasmus+ „Next 

Step of Social Life 

Learning Through 

English“ 

  

  

  

2.2. 

Erasmus+ 

„Environmental 

education through 

STEAM“ / 

„Gamtamokslis 

mokymasis naudojant 

STEAM“ 

  

2.3. 

Erasmus+ programos 

2 pagrindinio veiksmo 

(KA2) tarpmokyklinės 

strateginės 

partnerystės projektas 

“Education Material, 

Planning, Strategy and 

Tools for CLIL 

Education” 

2.4. 

Etwinning projektai 

  

  

  

  

  

Gerosios patirties 

sklaida kitoms 

mokykloms 

  

  

  

Užbaigti antri 

projekto veiklos 

projekto metai 

  

  

  

  

  

Užbaigtas 3-jų metų 

projektas: sukurta 

metodinė/praktinė 

medžiaga, 

strategijos, įrankiai 

integruotam dalyko 

ir kalbos mokymui 

  

  

  

  

  

F.Ruščico 

gimnazija, 

J.Malūnavičiūtė- 

Liachovič, 

A.Babičienė 

  

Gedimino 

gimnazija, 

I.Stankevičienė 

  

  

  

  

Lietuvos 

didžiojo 

kunigaikščio 

Algirdo 

gimnazija, 

S. Šližauskaitė 

  

  

  

  

Gedimino 

gimnazija (6 

projektai), 

Nemenčinės 

K.Parčevskio 

gimnazija (2 

projektai) 

  

  

  

  

  

Dalyvavo 

mokiniai iš 

Rudaminos 

centro 

mokyklų 

  

  

  

  



 

3 Pilietiškumą, 

kultūrinę savimonę, 

dvasines vertybes 

ugdantys renginiai: 

  

3.1.Tarptautinis 

integruotas projektas 

„Mokyklos- Europos 

Parlamento 

ambasadorės“ 

  

3.2.Rukainių gimnazija 

mokyklinis projektas 

„That‘s all Lithuania“ 

  

3.3.Integruotas anglų- 

lietuvių-rusų kalbų 

projektas "Impact of 

social networking sites 

on young generation" 

Pilietiškumą, 

kultūrinės 

savimonės, 

dvasinių vertybių 

ugdymas 

  

  

  

  

  

  

  

Rukainių 

gimnazija 

  

  

  

Rukainių 

gimnazija 

  

Medininkų Šv. 

Kazimiero 

gimnazija 

  

  

  

  

  

  

  

  

Parengė užsienio kalbos (anglų)  metodinio būrelio pirmininkė I.Rusecka 

  

 

 

Vilniaus r. pradinio ugdymo mokytojų lietuvių dėstomąja kalba metodinio būrelio 

 ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo skyriaus 

2017-2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1.  Rajono pedagogams: 

Teorinis-praktinis 

seminaras „Komandinis 

darbas“. 

Dvi atviros pamokos. 

  

Gerosios 

patirties sklaida 

  

  

Jolanta 

Vasilevskienė 

Marytė 

Sumbarienė 

Ilona 

Kutrevičienė 

Įvyko 



 

2 . Rajoninis pradinių klasių 

mokinių raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Vaivos juosta“. 

  

Tikslas pasiektas Jolanta 

Vasilevskienė 

Irena 

Malakauskaitė 

Įvyko 

3.  Rajoninis antrų - ketvirtų 

klasių mokinių pilietinio 

ugdymo konkursas 

„Pažink Tėvynę iš 

arčiau“. 

  

Tikslas pasiektas Jolanta 

Vasilevskienė 

Rasa 

Jarumbauskienė 

Įvyko 

4.  Rajoninis trečių-ketvirtų 

klasių mokinių 

matematikos konkursas 

"Matematika visur". 

  

Tikslas pasiektas Jolanta 

Vasilevskienė 

Rasa 

Makarevičienė 

Įvyko 

5.  Rajoninės pradinių 

klasių mokinių saugaus 

eismo varžybos 

„Šviesoforas“. 

  

Tikslas pasiektas Živilė Stasiūnaitė 

H. Feklistova 

J. Vasilevskienė 

MB nariai 

Įvyko 

6.  Rajoninis ketvirtų klasių 

mokinių lietuvių kalbos  

konkursas 

„Raštingiausias 

ketvirtokas -2018“. 

  

Tikslas pasiektas Jolanta 

Vasilevskienė 

Marytė 

Sumbarienė 

Įvyko 

  

Parengė Vilniaus r. pradinio ugdymo mokytojų lietuvių dėstomąja kalba metodinio  būrelio 

pirmininkė Jolanta Vasilevskienė   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vilniaus r. biologijos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Lietuvos mokinių 

bologijos rajonine 

olimpiada 

Vilniaus r. Mickūnų 

gimn. mokinys 

Konstanty Kėda 

pateko į Respublikinę 

biologijos olimpiadą 

S. Ryžova, 

R. Komar, 

Vilniaus r. 

biologijos 

mokytojų 

metod. būrelis 

 

Dalyvavo 53 

mokiniai iš 23 

mokyklų 

2. Lietuvos mokinių 

bologijos respublikine 

olimpiada 

Vilniaus r. Mickūnų 

gimn. mokinys 

Konstanty Kėda 

lajimėjo pirmąją vietą 

Biologijos 

mokytoja 

metod. 

E. Makovska 

Įvyko 

 

 

 

 

 

 

3. Seminaras mokiniams 

,,Į biologijos egzaminą 

be baimės arba kaip 

sėkmingai išlaikyti 

biologijos brandos 

egzaminą” 

Mokiniai pagilino 

žinias 

Biologijos 

mokytojos 

metodininkės 

A. Kodikienė 

bei R. 

Stankevičienė 

Įvyko 

4. Integruotas biologijos- 

chemijos konkursas 9-

10 kl. mokiniams 

Mokiniai pagilino 

teorines ir praktines 

žinias. 

Gamtos mokslų 

mokytojai pasidalino 

gerąją patirtimi 

S. Ryžova, 

I.Babinska, 

R. Komar 

Vilniaus r. 

biologijos 

mokytojų 

metod. būrelis 

 

 

Dalyvavo 34 

mokiniai iš 17 

mokyklų 

 Parengė Vilniaus r. biologijos mokytojų pirmininkė Regina Komar 



 

Vilniaus r. rusų (užsienio ir gimtosios) kalbos dalyko metodinio būrelio 

ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 

veiklos pagal 

Švietimo 

skyriaus 2017-

2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pasta

bos 

  Brandos 

egzaminas 

  

Rusų (gimtoji) 

Vilniaus rajono savivaldybės 

mokyklų abiturientai 2018 

metais 100 proc. išlaikė rusų 

(gimtosios)  kalbos mokyklinį 

brandos egzaminą. 

  

Rusų (užsienio) 

Vilniaus rajono savivaldybės 

mokyklų abiturientai 2018 

metais 100 proc. išlaikė rusų 

(užsienio)  kalbos valstybinį 

brandos egzaminą. 

  

41 - “ 100“ 

  

Vilniaus r. rusų 

(gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

  

Vilniaus r. rusų 

(gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

mokytojai 

  



 

  Respublikinė 

olimpiada 

XXV Lietuvos 

mokinių rusų 

(gimtosios ir 

užsienio) 

kalbos 

olimpiada 

  

  

  

2018 m.  mokiniai sėkmingai 

dalyvavo XXV Lietuvos 

mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos 

olimpiadoje. 

  

Laimėjimai: 

Vilniaus r. Rudaminos 

Ferdinando Ruščico 

gimnazijos 

II G kl. mokinė – 2 vieta 

 ir 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Gedimino gimnazijos IIIG kl. 

mokinė – 2 vieta 

  

  

  

  

  

  

Mokytojos: 

  

Lilija Ukrainec 

  

  

Erika Tašlinskaja 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  Konkursai, 

renginiai 

  

Respublikinis 

projektas 

„Rusų klasika 

Lietuvos rusų 

dramos teatre „ 

  

  

  

  

  

  

Respublikinis 

konkursas 

“Лишь слову 

жизнь дана”, 

skirtame  

Lietuvos 

valstybės 

atkūrimo 100 – 

mečiui. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rajono rusų 

(gimtosios) 

kalbos renginys. 

Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Rusų klasika 

Lietuvos rusų dramos teatre „ 

  

Respublikinis projektas 

„Atviros kultūriniam paveldui 

asmenybės ugdymas 

daugiakultūrinėje visuomenėje 

per  rusų literatūrą ir jos sąsają 

su Lietuvos kultūra. 

Inscenizacijų jungiamasis 

koncertas-spektaklis. 

  

Dalyvavimas respublikiniame 

konkurse “Лишь слову жизнь 

дана”, skirtame  Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100 – 

mečiui. 

  

Jaunųjų poetų konkursas – 

Valčiūnų gimnazijos mokinė 

- 

1 vieta; 

Ese konkursas „Рушатся 

царства, а книги живут“ - 

Valčiūnų gimnazijos mokinė 

-1 vieta; 

  

  

Rusų poezijos šventė: „Поэзия 

сердцем с тобой говорит“. 

Dalyvavimas meninio 

skaitymo konkurse. 

  

Rajoninio rusų kalbos 

meninio skaitymo konkurso 

laimėtojai 

Nemenčinės Konstanto 

Parčevskio gimnazijos 

mokiniai: 

1vieta – 6 kl. mokinis , 3 

vieta - 

  

  

Mokytoja 

I.Aniukštienė 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S.Korvel, 

N.Zmejevskaja 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vilniaus r. rusų 

(gimtosios) kalbos 

mokytojai 

Nemėž

io šv. 

Rapolo 

Kalina

usko 

gimnaz

ijos 

mokini

ai 



 

Rudaminos Ferdinando 

Ruščico gimnazijos 

mokiniai: 

  

1 vieta – IIIGa ,  IGa – 

mokiniai; 

2 vieta – IIIGa mokinė;                                                                                                                 

3 vieta - 7 a mokinė. 

  

Valčiūnų gimnazijos 

mokiniai: 

  

2 vieta – 7 kl  ir IIG kl. 

mokiniai, 

3 vieta – 5 kl. mokinė. 

  

  

Parengė  Vilniaus r. rusų (užsienio ir gimtosios) kalbos dalyko 

metodinio būrelio pirmininkė Lilija Ukrainec 

 

  



 

Vilniaus r. švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio ataskaita 

  

2018 (I pusmetis) 

  

Eil. Nr. Veikla (2-3 veiklos 

pagal Švietimo 

skyriaus 2017-2018 

m.m. prioritetus ) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1.   Vilniaus r. švietimo 

įstaigų gerumo akcijos 

organizavimas 

„Gerumas mus vienija). 

Skirti didesnį 

dėmesį mokinių 

pažintinei veiklai, 

stiprinti 

pilietiškas ir 

dvasines 

vertybes. 

Vilniaus r. 

švietimo įstaigų 

socialinių 

pedagogų 

metodinio 

būrelio 

darbo grupė 

Įvykdyta. 

Iš viso akcijoje 

dalyvavo 18 

ugdymo 

įstaigų. 

1.   Pasidalijimas gerąja 

darbo patirtimi. 

„Prevencinių programų 

integravimo mokyklose 

patirties sklaida. 

  

Kurti saugią, 

mokinių aplinką 

mokykloje. 

Sudaryti sąlygas 

mokiniams 

dalyvauti patyčių 

ir smurto 

prevencinėse 

programose. 

N.Kriaučiūnien

ė 

S. Juodelienė 

Įvykdyta. 

Skirtingų 

mokyklų 

patirtis. 



 

1.   Respublikinė –

mokslinė – praktinė 

konferencija 

„Vaikas.Šeima. 

mokykla.“ 

  

Tobulinti saugią 

mokymosi 

aplinką bendrojo 

ugdymo 

įstaigose. 

Stiprinti šeimos, 

ugdymo įstaigų ir 

kitų institucijų 

bendradarbiavim

o ryšius.   

Vilniaus r. 

švietimo įstaigų 

socialinių 

pedagogų 

metodinio 

būrelio 

darbo grupė 

Įvykdyta. 

Konferencijoje 

dalyvavo  

Vilniaus rajono 

savivaldybės 

mero 

pavaduotojas 

R. 

Komarovski, 

Švietimo 

skyriaus l.e. 

vedėjos 

pareigas S. 

Ryžova. 

VTAT direktorė 

S. 

Lukosevičienė, 

Lietuvos 

socialinių 

pedagogų 

asocijacijos 

direktorė A. 

Petraškevičiūt

ė 

1.   Pasidalijimas gerąja 

darbo patirtimi. 

„Socialinio pedagogo 

veiklos ypatumai 

dirbant ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“. 

Stiprinti socialinį 

ir prevencinį 

darbą ugant 

vaikus nuo 

ankstyvaus 

amžiaus. 

Socialinio 

pedagogo 

poreikis 

ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigose. 

Ilona 

Komarovska 

Įvykdyta. 

  

Parengė: Vilniaus r. Rukainių gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Jovita Gilevič 

 Vilnaius r. švietimo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė 

metodininkė Natalija Kriaučiūnienė (išėjo motinystės atostogų). 

 

  



 

Vilniaus r. šokio dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 veiklos pagal 

Švietimo skyriaus 2017-

2018 m.m. prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Lenkų kultūros festivalis 

„Kwiaty polskie“ 

Dalyvavo 5 šokių 

kolektyvai 

Vilniaus r. 

NDKC 

  

2. Lietuviškų mokyklų 

šventė „Vilniaus jovarai“ 

Dalyvavo 8 šokių 

kolektyvai 

Lietuvių 

švietimo 

draugija „Rytas“ 

ir  Juodšilių 

„Šilo“ gimnazija 

  

3. Dalyvavimas 

tarptautiniuose šokių 

festivaliuose ir 

konkursuose 

Dalyvavo 3 šokių 

kolektyvai 

Kolektyvų 

vadovai 

  

  

Parengė  J. Dombrovskaja 

 

  



 

Vilniaus r. informacinių technologijų dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla (2-3 

veiklos pagal 

Švietimo 

skyriaus 2017-

2018 m.m. 

prioritetus 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Lietuvos mokinių 

informatikos 

olimpiados šalies 

etapo atrankinė 

dalis 

29-osios Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiados 

III etapo I dalis įvyko Pagirių 

gimnazijoje sausio 26 d. 

Dalyvavo tris 11-12 klasių 

mokiniai. 

G. Rudienė, 

A. Surudo 

įvyko 

2. Matematikos 

mokytojų išvyka į 

Vilniaus 

inžinerijos licėjų. 

Mokytojai turėjo galimybę 

sudalyvauti neformaliojo 

švietimo „Robotikos“ 

užsiėmime, pristatyti savo 

mokinių pasiekimų pavyzdžius, 

dalyvauti jų aptarime, dalintis 

gerąja patirtimi. 

L. Syrnicki įvyko 

  

Parengė informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas M. Paketur 

  

 

  



 

Vilniaus r. muzikos dalyko metodinio būrelio ataskaita 

2018 m. (I pusmetis) 

  

Eil.Nr. Veikla 

(2-3 veiklos pagal 

Švietimo skyriaus 

2017-2018 m.m. 

prioritetus) 

Rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. VI –oji muzikos 

olimpiada 

Lapkričio 9 dieną 

Vilniaus r. 

Rudaminos „Ryto“ 

gimnazijoje vyko 

VI Lietuvos m 

 

Muzikos olimpiados 

antrasis etapas 

  

  

  

I kategorijoje 

 I vietą laimėjo Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijos 8 

klasės mokinė Deimantė 

Tamašauskaitė; 

II vietą – Nemenčinės 

Gedimino gimnazijos 7 

klasės mokinė Viktorija 

Šareiko; 

III vietą – Rudaminos 

Ferdinando Ruščico 

gimnazijos 8 klasės 

mokinė Laura Makovska; 

IV vietą – Bezdonių 

„Saulėtekio“ pagrindinės 

mokyklos 8 klasės 

mokinys Vilius Budrys. 

II kategorijoje 

 I vietą laimėjo 

Nemenčinės Gedimino 

gimnazijos 10 klasės 

mokinė Goda 

Bujenauskaitė; 

II vietą – Rudaminos 

„Ryto“ gimnazijos 11 

klasės mokinė Milda 

Jaskevičiūtė; 

 III vietą – Zujūnų    

   gimnazijos 9 klasės 

mokinė Evelina 

Maksimovič. 

  

Metodinis 

būrelis. 

  

Muzikos 

mokytojai. 

  

Į respublikinę 

muzikos 

olimpiadą, 

vyksiančią 2017 

m. gruodžio 2 

dieną Klaipėdos 

universitete, 

buvo deleguoti I 

ir II kategorijos 

pirmų vietų 

laimėtojai. 



 

2. Lietuvos vaikų ir 

moksleivių dainų  

konkursas „Dainų 

dainelė“ 2018 

III etape dalyvavo: 

  

Kornelija Kuckailytė ir 

Estela Marcinkevičiūtė- 

Pagirių muzikos 

auklėtinės. 

Merginų vokalinis 

ansamblis iš Nemenčinės 

muzikos mokyklos 

  

Vilniaus r. 

muzikos 

mokytojai 

Įvykdytas 

3. 2018 Lietuvos 

Šimtmečio Dainų 

Šventė 

2018 Lietuvos Šimtmečio 

Dainų Šventėje “Vardan 

tos” dalyvavo Vilniaus 

rajono meno kolektyvai: 

● Nemenčinės 

Gedimino 

gimnazijos 

merginų choras; 

● Nemenčinės 

muzikos 

mokyklos jaunių 

choras; 

● Pagirių muzikos 

mokyklos jaunių 

choras “Bijūnėlis” 

● Pagirių muzikos 

mokyklos kanklių 

ansamblis; 

● Rudaminos 

“Ryto” 

gimnazijos 

jaunimo mišrus 

choras “Balsų 

mozaika”. 

 

 Muzikos 

mokytojai 

 Įvykdytas 

  

Parengė muzikos  mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jasia Mackevič 

 


