
TVIRTINU 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

l. e. direktoriaus pareigas  

Jelena Suruda 

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJA 

VAIKO DIENOS CENTRO VEIKLOS TVARKARAŠTIS 2020-2021 m. m. (I pusmetis) 

Laikas/ diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Iki 13.30 Visos pradinio ugdymo mokytojos dirbančios šiomis savaitės dienomis turi  pamokas, konsultacijas (žr. pamokų tvarkaraščius) ir  iki 13.30 val. 

prižiūri savo ugdytinius. 

13.30-17.30 Vaiko dienos centro veiklos: mok. L. Valentukevičienė (17 kab.), V. Šipilienė (lenkų k., 10 kab.). Veiklos organizuojamos ir reglamentuojamos 

remiantis atviro ugdymo organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis (GUP, 8 priedas, patvirtinta 2020-08-31 įsakymu Nr. V-170. 

Vyksta 

nepamokiniai* 

užsiėmimai: 

Krepšinis: 16.00—16.45 – 

1-2 kl., 16.45-17.30 -3-4 kl. 

sporto salė 

Džangas: 13.20-15.00, 

1-2 kl. aktų salė 

Projektas „Tyrinėk, bandyk, 

eksperimentuok“: 

13.15-14.00, 11 kab. 

Folkloras: 12.00-13.00, 

6 kab. 

Projektas „Vizualinio 

mąstymo strategijos: 

12.20-13.05, 4 kab. 

Keramika: 

15.00-16.30, 30 kab. 

Folkloras: 13.05-14.00, 

6 kab. 

Dailės studija „Koloritas“ 

(lenkų k.): 13.15-14.55, 

14 kab. 

Džangas: 3-4 kl.: 

13.15-15.00  aktų salė 

Kvadratas: 

13.15-14.00 sporto salė 

Dailės būrelis „ Pieštukas ir 

teptukas“ 14.10-15.50, 1 kab. 

Projektas „Kūrybinės 

dirbtuvės“: 13.15-14.00, 

13 kab.- 

Dūdorių studija (lenkų k.): 

13.30-14.30, 19,20 kab. 

Etnokultūrinio ugdymo 

studija „Verpstelė“: 

13.15-14.00, 1 kab. 

Projektas „Kūrybinė erdvė‘: 

13.15-14.00-9 kab. 

Lengvoji atletika: 

15.00-16.00, sporto salė 

Linksmasis šviesoforas 

(lenkų k.) 13.15-14.00, 

10 kab. 

Futbolas: 15.00-16.00, sporto 

salė, stadionas 

Būrelis „Ugdykime 

kūrybiškumą“: 

15.00-16.00, 17 kab. 

Stiprūs, drąsūs, vikrūs: 

13.15-14.00 sporto salė 

Imtynės: 15.10 16.30, 

sporto salė 

Teatrinė raiška (lenkų k.): 

14.10-14.55, 

20 kab. 

Būrelis „Ugdykime 

kūrybiškumą“: 15.00-16.00, 

17 kab. 

Lengvoji atletika: 

15.00-16.00, sporto salė 

Projektas „Pažink savo 

kraštą“ (lenkų k.): 

13.15-14.00 14 kab. 

Karate: 17.00-19.00 aktų salė 
Futbolas 15.05-16.05, 

stadionas, sporto salė 

Šachmatai : 

15.00-16.00, 33P kab. 

Lengvoji atletika: 

15.00-16.30, sporto salė, 

stadionas 

Projektas „Kūrybinės 

dirbtuvės (lenkų k.): 

13.15-14.00, 10 kab. 

  

Krepšinis: 16.10—16.45 – 

1-2 kl., 16.45-17.30 -3-4 kl, 

sporto salė 

 
Imtynės: 14.00 -16 .00 

sporto salė 

   17.00-19.00 Karate aktų salė  
Lengvoji atletika: 

14.00-16.00, sporto salė 

*meno ir kt. neformaliojo ugdymo mokyklos turi savo užsiėmimų tvarkaraščius ir tėvai (globėjai, rūpintojai) derina su dienos centro mokytojais mokinių išleidimo ir grįžimo 

laiką individualiai bei atsako už vaiko saugumą. 

____________________________________________________ 

 


