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                                                                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                                                    Šiaulių „Dermės“  mokyklos direktoriaus  

                                                                                                                                                                                                       2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-168 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

2022 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė, veikla Data, laikas   Vieta  Organizatorius  Partneriai  Laukiamas rezultatas  Pasta 

bos  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

1. Mokinio įsivertinimo pamokoje modelio taikymas. 

1.1. Gamtos, socialinių mokslų pamoka ,,Nafta - 

energijos šaltinis“. 

30 d., 

10.15 -10.55 val. 

Socialinių 

mokslų 

kabinetas 

L. Pastoraitė 

B. Sabatauskė 

8 kl. mokiniai 100 proc. 8 klasės mokinių 

susipažins su naftos kilme, 

radimvietėmis, atlikdami 

eksperimentus išanalizuos 

fizikines ir chemines savybes, 

įsivertins savo veiklą pamokoje. 

 

1.2. Atvira pamoka ,,Būdvardžių derinimas su 

daiktavardžiais“. 

3 d.,  

10.15 -10.55 val. 

5b klasė E. Masiulytė 5b kl. mokiniai 100 proc. 5b klasės  mokinių 

atlikdami įvairias užduotis, gebės 

suderinti būdvardžius su 

daiktavardžiais, įsivertins savo 

žinias bei gebėjimus.  

 

1.3. Atviros tarties, kalbos ir klausos lavinimo 

pratybos sensoriniame kambaryje “Taisyklingas 

ilgųjų-trumpųjų balsių tarimas”. 

1 d., 

13.00 val. 

Sensorinis 

kamb. 

J. Steckytė - Mokiniai lavins rišliosios kalbos 

įgūdžius, mokysis taisyklingai 

tarti ilguosius-trumpuosius 

balsius; įsivertins gebėjimus.  Su 

2-3 švietimo pagalbos specialistais 

bus pasidalinta gerąja darbo 

patirtimi. 

 

1.4. Atviros specialiojo pedagogo pratybos 

sensoriniame kambaryje “Mokomės sekti 

pasaką”. 

24 d., 

14 val. 

Sensorinis 

kamb. 

V.Beinorienė -  Mokiniai lavins rišliosios kalbos 

įgūdžius, mokysis derinti žodžius 

sakiniuose, lavės jų atmintis, 

vaizduotė; įsivertins gebėjimus. 

Su 2-3 švietimo pagalbos 
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specialistais bus pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi. 

1.5. Atvira integruota pasaulio pažinimo, keramikos 

ir muzikos pamoka ,,Kaziuko mugėje”. 

2 d., 11.05 val. 2a klasė N. Zikienė, 

V. Kučienė 

I. Miniauskienė 

- 2a klasės mokiniai susipažins su 

Kaziuko mugės tradicijomis.  

Tobulins mokėjimo mokytis, 

kūrybiškumo ir pažinimo 

kompetencijas. Pasigamins molinį 

riestainį, muzikuos. Įsivertins 

gebėjimus. 

 

1.6. Atvira SEKU valandėlė „Pomėgių, gebėjimų ir 

įgūdžių taikymas padedant kitiems“. 

23 d., 15.15 val.  8 klasė  R. Šukienė  - Mokiniai ugdydami veiksmingo 

klausymosi ir interviu 

organizavimo įgūdžius, nustatys, 

kaip jų klasės draugai gali prisidėti 

prie bendrų veiklų, tobulinamos 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos.  

 

 

2. Diagnostinių testų organizavimas 2,4, 6, 8 klasių 

mokiniams.  

21-29 d.,  

pamokų metu 

2-osios, 4-

osios, 6-

osios, 8-oji  

klasės, 

socialinių 

mokslų ir 

fizikos 

kabinetai 

G. Stapulionienė A. Nakvosienė, 

N. Zikienė,  

V. Beinorienė, 

J. 

Kreičmanaitė, 

R. 

Poškevičienė, 

G. Grigaitienė, 

E. Masiulytė,  

I. Zakienė,  

I. Garbenienė, 

A. Budraitienė,  

 

Įvertinta mokinio asmeninė 

pažanga ir išnagrinėti poreikiai, 

svarbūs mokiniui; rezultatai 

išnagrinėti VGK posėdyje 

balandžio mėn.  

Žr. 

direktoriaus 
2022 m. 

vasario 21 d. 

įsakymą Nr. 
V1-163. 

MOKYKLOS TARYBA 

MOKYTOJŲ TARYBA  

METODINĖ TARYBA 

ATESTACIJOS KOMISIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  



 

3 

 

3. Posėdis. 15 d., 14.00 val.  ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė VGK nariai 

  

 

Suorganizuotas posėdis.  

3.1. PPT rekomendacijos dėl psichologinės, 

socialinės, pedagoginės pagalbos teikimo 

rezultatų. 

Išanalizuotos rekomendacijos.  

3.2. Mokinių, mokomų namuose, rezultatų aptarimas. Aptarti mokinių pasiekimai.  

3.3. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

4. Pi dienos maratonas. 14 d.,  

11.45 -12.10 val. 

Mokyklos 

erdvės 

A. Budraitienė L. Slavickienė 95 proc. 5-10 klasių mokinių spręs 

įvairius uždavinius, lavins 

pažinimo, komunikavimo, 

kūrybingumo kompetencijas. 

 

5. Judriosios pertraukos. 1,   8, 10 15, 17, 21  

d.,  

11.45 val., 

12.50 val. 

Zoom 

aplinka 

A. Kapačinskienė, 

V. Baliutavičienė 

Mokytojai 95 proc. mokyklos mokinių 

atlikdami fizinius pratimus, 

atsipalaiduos nuo protinio darbo. 

Mokiniai gebės atlikti įvairius 

choreografinius elementus, įsimins 

žingsnių seką, ugdysis 

pusiausvyrą, koordinaciją, 

atmintį.  

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

6. Klasės sutelktumo stiprinimo užsiėmimai 5b 

klasės mokiniams. 

7, 14, 21, 28 d.  

13.15 val.  

Aktų salė J. Bičiušienė D. Balandienė Užsiėmimų metu 5b kl. mok. 

pagerins komandiškumo ir 

įsiklausymo vienas į kitą įgūdžius, 

stiprins atsakomybės ir tarpusavio 

pagarbos jausmą.  

 

7. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“ . 

7.1. Iniciatyva „Komplimentų dėžutė“. 1 - 31 d. Fojė J. Bičiušienė D. Balandienė Mokiniai dalinsis komplimentais, 

linkėjimais tarpusavyje, patirs 

pozityvias emocijas.  

 

7.2. Socialinių emocinių kompetencijų valandėlė 

,,Priekabiavimas“. 

2 d., 

14.00 - 14.40 val. 

1a klasė V. Čiomėnienė V. Elinskienė Bus aptariami 

priekabiavimo/patyčių klausimai, 

vaikai vaidins situacijas apie 

priekabiavimą, ieškos tinkamų 

sprendimo būdų. 
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7.3. Skirtukų „Išskleiskime draugystės skėtį“ 

piešimas.  

8 d., 

14.35 – 15.15 val. 

2b klasė A. Kulikauskienė - Mokiniai išmoks pakantumo 

vienas kito silpnybėms, savo 

emocijas, mintis, išgyvenimus 

perteiks meninės raiškos 

priemonėmis. 100% mokinių 

supras patyčių žalą. 

 

7.4. Klasės valandėlė ,,Mes kuriame gerumą“. 10 d., 

12.10 - 12.50 val. 

1c klasė J. Maziliauskienė I. Miceikienė Pokalbių ir atliekamų užduočių 

pagalba mokiniai sieks sukurti 

geresnį klasės mikroklimatą, 

saugesnę, draugiškesnę aplinką. 

Sieks daugiau tolerancijos ir 

pagarbos vienas kitam. Prisimins 

mokinių elgesio taisykles. 

 

7.5. Klasės valandėlė „Patyčios, kas tai yra?“  14 d., 

13.00 - 13.40 val. 

1b klasė I. Miceikienė K. 

Kazlauskaitė 

1b klasės mokiniai sužinos kas yra 

patyčios, mokysis jas atpažinti bei 

išsiaiškins kaip tinkamai į jas 

reaguoti. 

 

7.6. Vaizdo įrašo „Patyčios turi baigtis“ peržiūra.  15 d., 17 d., 18 d., 

etikos pamokų metu  

  

5-10 klasės G. Krūmas J. Bičiušienė 

D. Balandienė 

Mokiniai peržiūrės motyvacinį 

Nick Vujicic pranešimą. 

Susipažins su autoriaus sėkmės 

istorija. Kartu su pedagogu aptars 

galimus patyčių stabdymo būdus. 

Integracija į dorinio ugd. 

pamokas. 

 

7.7. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

valandėlė ,,Kaip spręsti nesutarimus su 

draugais?“ 

15 d., 

14.20 - 15.00 val. 

Pb klasė J. Kravčenkienė I. Zykienė Pb klasės mokiniai bus skatinami  

draugiškai sutarti su draugais. 

Taikant gyvenimiškos patirties 

situacijų modeliavimo metodą, 90 

proc. mokinių gebės tinkamai 

reaguoti į konfliktą. ir bandys 

nesutarimus taikiai išspręsti. 

 

7.8. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

valandėlė „Drąsa patyčių situacijose“. 

17 d.,  

14.05 - 14.45 val. 

4a klasė V. Valuntinaitė - 4a klasės mokiniai bus skatinami 

drąsą suvokti kaip socialinę 

atsakomybę už kitus, drąsiai elgtis 
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patyčių situacijose. 

7.9. Klasės valandėlė ,,Mes kuriame gerumą“. 18 d., 

12.10 - 12.50 val. 

1a klasė V. Elinskienė V. Čiomėnienė Pokalbių ir atliekamų užduočių 

pagalba mokiniai sieks sukurti 

geresnį klasės mikroklimatą, 

saugesnę, draugiškesnę aplinką. 

Sieks daugiau tolerancijos ir 

pagarbos vienas kitam. Prisimins 

mokinių elgesio taisykles. 

 

7.10. Solidarumo akcija „Skirtingos kojinės“. 21 d.,  

8.30 – 14.55 val.  

Mokyklos 

erdvės 

D. Balandienė J. Bičiušienė, 

mokytojai  

Mokyklos bendruomenė išreikš 

palaikymą ir toleranciją žmonėms 

su Dauno sindromu.  

 

7.11. Klasės valandėlė „Kas gali mums padėti?” 23 d., 

12.10 val. 

 

Pc klasė I. Garalevičienė V. Gineikienė Pc klasės mokiniai taikys 

gyvenimiškos patirties situacijų 

modeliavimo metodą ir sužinos, į 

ką ir kaip gali kreiptis pagalbos 

netinkamo elgesio jų ir aplinkinių 

atvejais. 

 

7.12. Socialinių emocinių kompetencijų praktinis 

užsiėmimas „Klasė kaip komanda“. 

24 d., 

14.05 -14.45 val. 

4a klasė V. Valuntinaitė 

 

- 4a klasės mokiniai ugdysis 

bendradarbiavimo įgūdžius, 

empatiją praktinių žaidimų metu. 

Bus skatinama asmeninė 

atsakomybė už komandos veiklą ir 

jos kokybę, pasiekimus ir 

pralaimėjimus. 

 

7.13 Tyrimo „Kai šalia manęs kitoks draugas“ 

organizavimas ir rezultatų analizė. 

30 d., 

15.00 -15.40 val. 

7a klasė L. Slavickienė M. Kateivienė 100 proc. 7a klasės mokinių 

dalyvaus tyrime. Mokiniai supras, 

kaip elgtis patyčių metu ir kaip 

padėti šalia esančiam draugui, jei 

iš jo tyčiojamasi. 

 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

8. Apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bei pradinio ugdymo dermė - 

sėkmingas kelias į vaiko širdį (žinių) pasaulį”. 

23 d., 13.00 val. ZOOM 

aplinka 

K. Kvietkuvienė J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

Ž. Jarašūnienė, 

G. Lužeckienė 

Bendradarbiaujant, diskutuojant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

bei pradinio ugdymo programų 

įgyvendinimo klausimais, 
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įvardijant lūkesčius ir iššūkius, 

aptariant problemas, bus siekiama 

užtikrinti nuoseklų vaikų ugdymą. 

9. Draugiškoji SEU olimpiada „DRAMBLYS": 

ikimokyklinukai, pradinukai ir 5-8 klasių 

mokiniai. 

14-18 d., 12.10 val. Pa, Pb, Pc  

klasių 

kabinetai 

K. Kvietkuvienė J. Steckytė, 

I. Zykienė 

 

Lavės Pa, Pb, Pc mokinių 

socialinis - emocinis intelektas, 

remiantis penkiomis socialinėmis 

emocinėmis kompetencijomis. 

Atlikdami užduotis, žaisdami 

mokiniai patobulins bendravimo 

įgūdžius, mokysis priimti 

atsakingus sprendimus, lavins 

savimonę, savitvardą ir socialinį 

sąmoningumą. 

 

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 

10. Mokinių sveikatos ir švaros patikra. 1-28 d. Med. 

punktas  

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir 

sveikata (sudarytas grafikas). 
 

11. Patalpų švara ir tvarka. 14 d., 10.30 val.  Mokyklos 

edukacinės 

patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 

12. Akcija „Knyga – mano pasaulis“. 1-25 d.  Mokyklos 

erdvės  

R. Kavaliauskienė  Mokinių 

tarybos nariai,  

L. Bielskienė,  

I. Miniauskienė 

Daugiausiai skaitančių mokyklos 

mokinių, mokytojų ir 

bendruomenės narių 

apdovanojimas, knygų skirtukų 

dirbtuvėlės;  ugdyti mokinių, 

bendruomenės narių norą skaityti 

knygas. 

 

12.1. Kūrybinės dirbtuvės (skirtukų gamyba). 1-10 d., 14.15 – 14.55 

val.  

Anglų k. 

kab.  

R. Kavaliauskienė  I. Miniauskienė Pagaminti knygų skirtukus 

daugiausiai skaitantiems 

bendruomenės nariams. Skatinti 

Mokinių tarybos narių 

kūrybiškumą, iniciatyvumą. 
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12.2. Skaitytojų apdovanojimai. 16 d., 15.00 val.  Biblioteka  R. Kavaliauskienė  L. Bielskienė Apdovanoti daugiausiai 

skaitančius bendruomenės narius, 

skatinti norą skaityti, dalintis 

labiausiai patikusių knygų 

rekomendacijomis 

 

BIBLIOTEKA  

13. Parodos. 

13.1.  „Kovo 11 - oji – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena“. 

1-14 d.  Biblioteka  L. Bielskienė  J. Bosaitė  Mokiniai ugdysis pilietiškumą, 

patriotiškumą. 
 

13.2. Knygnešys – Lietuvos piliečio atmintyje. 15– 28 d.  

13.3. Knygų skirtukai „ Pasaulio pasakos“. 1-31 d. Mokiniai susipažins su knygų 

skirtukais, pagamintais 

Vengrijoje.  

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

14. Neformaliojo švietimo programų, pasirenkamųjų 

dalykų, konsultacijų vykdymo kontrolė. 

7-25 d.  Edukacinės 

erdvės  

G. Stapulionienė,  

I. Garbenienė 

MG 

pirmininkai, 

mokytojai  

Kokybiškas neformaliojo švietimo 

programų, pasirenkamųjų dalykų 

programų ir konsultacijų 

vykdymas. 

Aptarta kovo 
25 d. MG 

susirinkimuo 

se,  kovo 28 
d.  vadovų 

posėdyje. 15. Pritaikytų ir individualizuotų programų vykdymo 

kontrolė. 

A. Nakvosienė  Švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

Kokybiškas pritaikytų ir 

individualizuotų programų 

vykdymas. 

16. Socialinio pedagogo, psichologų dokumentų ir 

veiklos kontrolė. 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologai 

Pagerės specialistų teikiama 

pagalba. 

Aptariama 

individua 

liai. 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ (žr. „Projektinė veikla“) 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

17. STEAM projektas “Nuo sėklos iki sėklos”. 

17.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Žalioji palangė”. 8 d.,  

14.15 -14.55 val. 

Laboratorija L. Pastoraitė - 100 proc. 6b klasės mokinių 

įrengdami  žaliąją palangę 

mokyklos laboratorijoje, domėsis 

augalais,  susipažins su 

svarbiausiomis augalų dygimo ir 

auginimo sąlygomis. 
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18. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 

18.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Baltijos šalys”. 31 d.,  

14.15 -14.55 val. 

 

Socialinių 

mokslų kab. 

 

B. Sabatauskė D. 

Stankevičienė 

 

100 proc. 6a klasės mokinių 

naudodamiesi interaktyviu 

žemėlapiu ,,Google Earth” 

susipažins su Baltijos šalių 

geografine padėtimi, ieškos 

informacijos apie valstybių 

geografinius  rekordus.  

 

19. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 

19.1. Viktorina ,,Erdvinės figūros”. 23 d.,  

15.00 -15.40 val. 

Fizikos kab. A. Budraitienė - 100 proc. 6b klasės mokinių 

dalyvaudami  viktorinoje gilins 

žinias apie erdvines figūras. 

 

20. STEAM projektas “Žali burtai”. 

20.1. Edukacinė veikla „Skonių ir kvapų įvairovė 

arbatos puodelyje“. 

10 d., 14.00 val.  3a, 3b klasės J. Biliūnienė T. Bičiušas,  

R. 

Vyšniauskienė, 

M. Rodienė 

Mokiniai mokysis atpažinti ir 

įvardinti trijų skirtingų rūšių 

džiovintas vaistažoles pagal 

išorines savybes, kvapą; 

susipažins su tinkamu arbatos 

paruošimu; pasigamins, uostys ir 

ragaus kelių rūšių arbatas; patirs 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

džiaugsmą. 

 

21. STEAM projektas „Termometras“. 

21.1.  Edukacinė veikla „Mano termometras”. 15 d., 14.00 val. 1a, 1b, 1c 

kabinetai 

I. Miceikienė, 

V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė 

K. 

Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

1a, 1b, 1c mokiniai susipažins su 

termometro dalimis, mokysis 

gaminti termometrus, pažinti 

nurodytą temperatūrą. Tobulins 

mokėjimo  mokytis, pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

22. STEAM projektas „Šiaulių miestas“. 

22.1. Išvyka  „Miesto parko augmenijos įvairovė“. 29 d., 11.00 val. Šiaulių 

miesto 

parkas 

N. Zikienė, 

V. Beinorienė 

- 2a ir 2b klasių mokiniai susipažins 

su Šiaulių  miesto parko medžiais. 

Palygins medžių storį, aukštį. 

Tyrinės žievę, pumpurus. Stebės 
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pavasario požymius. 

23. STEAM projektas „Mokausi tyrinėdamas“. 

23.1. Edukacinis užsiėmimas “Kaip atsiranda 

popierius?” 

7 d., 14.10 val. 3a klasė,  

3b klasė 

R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

- Mokiniai mokysis iš įvairių 

priemonių pasigaminti popierinius 

atvirukus ir juos iliustruos.  

Tyrinėjimų, bandymų metu    

mokiniai susipažins su vandens 

galia, aptars vandens apytakos 

ratą, suvoks vandens savybes   

(garai, kondensatas, ledo 

susidarymas, tirpsmas, 

tirpios/netirpios  medžiagos 

vandenyje,  skęstančios/ 

neskęstančios medžiagos). 

 

23.2. Edukacinis užsiėmimas  „Vandens galia“. 15 d. 14.10  

val. 
 

24. STEAM projektas “Maisto chemija”. 

24.1. ,,Kur slepiasi krakmolas?” 24 d., 14.15 val.  4a klasė  R. Poškevičienė  V. Valuntinaitė Mokiniai susipažins su projekto 

tikslais, reikiamomis 

priemonėmis, gebės apibūdinti 

pasirinktą atlikimo techniką. 

Pagilins žinias ir suvokimą, 

kokiuose maisto produktuose yra 

krakmolo.  

 

25. STEAM projektas ,,Eksperimentų laboratorija”. 

25.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Meno pasaulyje”. 30 d., 13.00 val. 1a, 1b, 1c  

kabinetai 

J. Maziliauskienė I. Miceikienė, 

V. Elinskienė 

Mokiniai susipažins su 

eksperimentams reikiamomis 

priemonėmis, sieks išsiaiškinti  

eksperimentų eigą, numatyti 

laukiamus rezultatus, analizuoti 

gautus rezultatus. Tobulins 

kritinio mąstymo, pažinimo 

kompetencijas, patirs emocinį 

džiaugsmą. 

 

26. STEAM projektas „Švaraus pasaulio spalvos”. 

26.1. Projekto pristatymas, informacijos paieška. 7 d., 14.00 

val. 

IT kab.  G. Grigaitienė  - Mokiniai susipažins su projekto 

tikslais, organizavimo etapais. 
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Naudodami informacines 

technologijas ieškos informacijos 

apie atliekų surinkimą, rūšiavimą 

ir perdirbimą 

26.2. Integruota dailės ir technologijų bei informacinių 

technologijų pamoka „Lankstinukas „Švaraus 

pasaulio trispalvė”. 

17 d., 12.10 val.  IT kab.  G. grigaitienė  N. 

Medžiaušienė 

4b klasės mokiniai susipažins su 

informaciniais leidiniais, gebės 

apibūdinti pasirinktą atlikimo 

techniką; ugdys gebėjimą naudoti 

kompiuterio programas ir 

tinklalapius kūrybiniam 

sumanymui įgyvendinti. 

 

26.3. Integruota matematikos bei dailės ir technologijų 

pamoka ,,Konstruoju geometrinėmis figūromis”. 

30 d., 9.25 val.  4a klasė  R. Poškevičienė - 4a klasės mokiniai gebės atpažinti, 

apibūdinti ir tinkamai pavadinti 

geometrines figūras. Iš 

geometrinių figūrų sukurs 

kūrybinį darbą. Plėtos pažinimo, 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

27. Projektas „Mes nupinsim margą šokių pynę“.  

27.1. Lietuvių liaudies šokių valandėlė, skirta Kovo 

11-ajai.  

9 d., 

15.45 –16.15 val. 

Aktų salė J. Sruogytė, 

L. Strazdauskienė 

2–3 klasių 

auklėtojai 

2–3 klasių mokiniai srautais atšvęs 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šventę lietuvių liaudies 

šokio ritmu. Mokiniai patirs 

bendrumo, patriotizmo jausmus.  

 

27.2. Edukacinis užsiėmimas -  Žemaitijos šokio 

„Gyvateris“ mokymas.  

16 d.,  

15.45 –16.15 val. 

 

Aktų salė J. Sruogytė, 

L. Strazdauskienė 

- 2a ir 2c klasių mokiniai srautais 

mokydamiesi naujų žingsnelių 

išmoks šokti žemaitišką šokį. 

Šokdami mokiniai patirs judėjimo 

džiaugsmą, stiprins sveikatą.   

 

27.3. Edukacinis užsiėmimas -  Aukštaitijos  šokio 

„Pleškutis“  mokymas.  

23 d., 

15.45 –16.15 val. 

  

Aktų salė J. Sruogytė, 

L. Strazdauskienė 

- 2a, 2c kl. mokiniai srautais 

mokydamiesi naujų žingsnelių 

išmoks šokti aukštaitišką šokį. 

Šokdami mokiniai patirs judėjimo 

džiaugsmą, stiprins sveikatą.   

 

27.4. Edukacinis užsiėmimas -  Aukštaitijos šokio 

„Polka keturinė“ mokymas.  

30 d. , 

15.45–16.15 val. 

Aktų salė J. Sruogytė, 

L. Strazdauskienė 

-  

28. Projektas „Sveikatos keliu žengiam kartu“. 
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28.1. Arbatos žolelių degustacijos „Arbatos magija“. 3, 10, 17 d.,  13.15 

val.; 5a klasė 

15.00 val. 4a klasė 

4a klasė, 

5a klasė 

V. Valuntinaitė,  

V. Sėjūnas 

- 90 proc. mokinių mokysis 

gaminti, degustuoti ir tyrinėti 

lietuviškų žolelių, vaistažolių 

arbatų skonius. Turtinamas 

mokinių žodynas arbatžolių 

pavadinimais, skatinamas 

susidomėjimas sveika gyvensena. 

 

28.2. Sveikatingumo užsiėmimas ,,Gaminu sveikatai 

palankius užkandžius“. 

31 d. , 

13.15 val. 5a klasė, 

14.05 val. 4a klasė 

Technologi 

jų kabinetas 

V. Valuntinaitė,  

V. Sėjūnas 

- 100 proc. 4a ir 5a klasių mokinių 

išmoks pasigaminti sveikatai 

palankių užkandžių. Skatinamas 

mokinių noras domėtis sveikos 

gyvensenos nuostatomis saugant ir 

stiprinant mokinio sveikatą jiems 

priimtinais būdais ir 

priemonėmis.  

 

29. Karjeros ugdymo projektas „Profesijų pasaulyje”. 

29.1. Profesinio veiklinimo užsiėmimas. Išvyka į 

Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos 

skyrių. 

8 d., 15.00 val.  ŠPRC, 

Statybininkų 

skyrius 

N. Ostrauskas V. Šimaitienė,  

R. Švambaris,  

A. 

Kapačinskienė 

6b, 10 kl. mokiniai ugdysis 

karjeros kompetenciją, susipažins 

su apdailininko, dažytojo-

tinkuotojo padėjėjo, staliaus 

specialybėmis, bei stojimo 

sąlygomis. 

 

29.2. Patyriminis vizitas į Šiaulių profesinio rengimo 

centro Prekybos ir verslo skyrių. 

24 d., 14.30 val.  ŠPRC, 

Prekybos ir 

verslo 

skyrius 

N. Ostrauskas V. Šimaitienė,  

R. Švambaris,  

A. 

Kapačinskienė 

6b, 10 kl. mokiniai ugdysis 

karjeros kompetenciją, susipažins 

su konditerio, virėjo, padavėjo ir 

barmeno specialybėmis, stojimo 

sąlygomis. 

 

30. Karjeros ugdymo projektas ,,Turi profesiją- turi ateitį“. 

30.1. Individualios konsultacijos ,,Renkuosi profesiją“. 8,10,15,17,22,24,29,31 

d., 

15.00 val. 

Psichologo 

kabinetas 

G. Krūmas I. Zakienė, 

I. Garbenienė, 

PPT specialioji 

pedagogė 

J. Lymantienė. 

30 proc. 9a kl. ir 10 proc. 9b kl. 

mokinių bus atliktas mokinio 

profesinio kryptingumo 

įvertinimas, rengiamos, teikiamos 

ir aptariamos rekomendacijos dėl 

profesijos pasirinkimo galimybių. 

 

31. Projektas “Žemės vaikai”. 
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31.1. Integruotos dalyko pamokos pasaulinei Žemės 

dienai paminėti. 

21 d., 

1-7 pam. 

P-10 klasės 

ir kiti 

kabinetai 

A. Kapačinskienė L. Pastoraitė,  

B. Sabatauskė, 

pradinio 

ugdymo bei 

dalyko 

mokytojai 

100 proc. mokinių susipažins su 

pagrindais, kaip išsaugoti Žemę, 

prisidės prie švarios aplinkos 

išsaugojimo. Ugdytiniai atliks 

įvairias kūrybines užduotis “Mūsų 

namai - Žemė”. 

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  

32. Parodos.        

32.1. Vanduo – gyvybės šaltinis. 22–31 d., 15.00 val. Internetinė 

mokyklos 

erdvė 

D. Stankevičienė B. Sabatauskė, 

V. Matakienė, 

L. Anučauskytė 

Suorganizuota paroda. Lavinamas 

mokinių estetinis suvokimas, 

ugdomos meninės ir mokėjimo 

mokytis kompetencijos. 

 

32.2. Netradicinė kaukė. 14–31 d., 15.00 val. Šiaulių 

miesto 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka, 

Aido 

filialas  

V. Valuntinaitė L. 

Anučauskytė, 

V. Sėjūnas, 

R. 

Poškevičienė 

Suorganizuota paroda. Mokiniai 

patirs pasididžiavimo savimi 

jausmą, pozityvių emocijų. Bus 

lavinamos mokinių meninės 

kompetencijos. 

 

32.3. Tau, Lietuva (skirta Kovo 11-ajai). 7–14 d., 15.00 val. Mokyklos 

fojė 

R. Juozapavičius L. 

Juozapavičienė 

Suorganizuota 5–10 kl. mokinių 

piešinių paroda. Mokiniai patirs 

kūrybinį džiaugsmą, ugdysis 

pilietiškumo jausmą. Tobulins 

bendravimo, bendradarbiavimo 

kompetenciją. 

 

32.4. Šiaulių „Dermės“ mokyklos organizuoto 

tarptautinio mokinių ir mokytojų fotografijų 

konkurso gamtos tema „Aš myliu savo šalį“ 

nominantų darbų paroda.  

1–31 d., 15.00 val. Šiaulių 

Menų 

mokykla 

L. Anučauskytė 

  

R. Šukienė, 

I. 

Garalevičienė, 

I. 

Miniauskienė,  

Šiaulių menų 

mokyklos 

projektų 

organizatorė 

V. Ptašinskienė 

Mokiniai ugdysis kūrybiškumą ir 

saviraišką, formuos pozityvią 

nuomonę apie mokyklą. 
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32.5. “Aš myliu savo šalį”, “Žydėjimas”, “Rudens 

gijos”. 

7 d., 11.00 val. 

 

 

 

 

 

Menų 

mokyklos 

struktūrinis 

padalinys 

„Kibirkštis“ 

 

 

 

I. Garalevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių menų 

mokyklos 

projektų 

organizatorė 

V. 

Ptašinskienė, 

R. Šukienė, 

I. 

Miniauskienė, 

J. Sruogytė 

 

Suorganizuotos 3 parodos 

(tarptautinio mokinių ir mokytojų 

foto konkurso „Aš myliu savo 

šalį“ nominuotų darbų paroda; 

mokyklos mokinių kūrybinių 

darbų parodos „Žydėjimas“, 

„Rudens gijos“) Šiaulių menų 

mokykloje; mokinių kūrybiniai 

pasiekimai viešinami Šiaulių 

mieste; mokiniai ugdysis 

kūrybiškumą ir saviraišką, 

formuos pozityvią nuomonę apie 

mokyklą. 

 

32.6. Prikelti antram gyvenimui.  21–25 d., 

13.00 val. 

I aukšto 

erdvės 

K. Kazlauskaitė 

  

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai ir 

auklėtojai 

Mokiniai formuosis tinkamą 

požiūrį į antrinių žaliavų 

rūšiavimą. Mokiniai ugdysis 

kūrybiškumą, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

32.7. Čia mano Lietuva. 7–14 d., 

13.00 val. 

Mokyklos 

biblioteka 

I. Miceikienė K. 

Kazlauskaitė, 

J. 

Maziliauskienė, 

V. Čiomėnienė, 

V. Elinskienė 

1a, 1b, 1c mokiniai patirs kūrybinį 

džiaugsmą,  ugdysis pilietiškumą. 

Tobulins bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

32.8. Užgavėnių kaukės. 

 

1–10 d., 

(atidarymas 1 d., 

15.00 val.) 

P. Višinskio 

bibliotekos 

„Saulės“ 

filialas 

 

D. Valiūnaitė 

 

P–10 klasių 

auklėtojai 

85% mokyklos mokinių ugdysis 

kūrybinius gebėjimus, gilinsis į 

Užgavėnių tradicijas, mokysis 

perteikti žinias piešiniuose. 

 

 

33. Kūrybinių žaidimų mugė „Žaidžiame ir 

mokomės“. 

24 d., 

 16.00 val. 

Sporto salė M. Kateivienė V. Čiomėnienė 

A. 

Kulikauskienė 

100 proc. 1a ir 2b klasių mokinių 

įsitrauks į atskirai organizuojamas 

veiklas, tobulins komunikacines 

kompetencijas, bendradarbiavimo 

įgūdžius, saviraišką, patirs 

teigiamų emocijų. 
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34. Lietuvos Respublikos 2–6 klasių skirtingų 

gebėjimų mokinių pasakos be galo kūrimo ir 

iliustravimo konkursas ,,Seku pasaką be galo“. 

21–31 d., 

12.00 val. 

Internetinė 

mokyklos 

erdvė 

J. Biliūnienė L. 

Juozapavičienė, 

A. 

Senkauskienė, 

 

Mokiniai, kurdami, iliustruodami 

pasakas, tobulins kalbinę raišką, 

IKT naudojimo įgūdžius, lavins 

vaizduotę, patirs pozityvias 

emocijas kūrybiniame procese. 

 

35. Tarptautinis muzikos ir šokio festivalis-

konkursas „Metų laikai 2022“. 

3 d., 12.00 val. Internetinė 

erdvė 

A. Kapačinskienė, 

I. Garbenienė, 

V. Matakienė 

N. 

Medžiaušienė, 

N. Ostrauskas, 

I. Zykienė, 

J. Steckytė, 

V. Kučienė. 

Skatinamas Lietuvos ir Latvijos 

specialiojo ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimas ugdant vaikų 

kūrybiškumą, vystomi 

tarpmokykliniai mainai, mokiniai 

ir mokytojai dalyvaus 

kūrybiniame dialoge. Sudaryta 

galimybė mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

pasirodyti viešoje erdvėje, 

atskleidžiant savo meninius 

gebėjimus muzikos ir šokio 

srityse. 

 

36. Kvadrato varžybos.  16 d., 

15.00 - 

15.40 val. 

Sporto salė V. Baliutavičienė Grupių 

auklėtojai 

100 proc. 5a ir 5b klasių mokinių 

žaisdami kvadratą ugdysis 

gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti komandoje, 

įtvirtins kvadrato žaidimo 

technikos veiksmus. Draugiškai 

rungtyniaus, sieks užsibrėžto 

tikslo, patirs judėjimo džiaugsmą. 

Formuosis sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Populiarinami judrieji 

žaidimai. 

 

37. Tarpklasinės krepšinio rungtynės. 23 d., 

15.00 – 

15.40 val. 

Sporto salė V. Baliutavičienė Grupių 

auklėtojai 

7a ir 8 klasių mokiniai žaisdami 

krepšinį ugdysis gebėjimą 

bendrauti ir bendradarbiauti 

komandoje. Tobulins krepšinio 

technikos veiksmus. Lavins 

taiklumą, pirštų motoriką. Patirs 

judėjimo džiaugsmą.  
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38. Kūrybinės raiškos savaitė ,,Svečiuose pas 

pasaką“. 

21–25 d., 15.00 val. Mokyklos 

biblioteka, 

2c klasė, 

„Saulės 

klėtis“, 

logopedo 

kab. Nr. 4 

L. Baltūsienė J. 

Kreičmanaitė, 

J. Sruogytė 

100 proc. 2c klasės mokinių 

ugdysis kūrybiškumą, rišliąją 

kalbą, gilins komunikavimo, 

pažinimo bei socialines 

kompetencijas. 

 

39. Integruota klasės  ir socialinių    mokslų 

valandėlė „Lietuvos vardas skamba mūsų 

lūpose“.       

 

2 d., 15.20 val. Šiaulių P. 

Višinskio 

viešoji 

biblioteka 

D. Stankevičienė 

 

L. 

Anučauskytė, 

B. Sabatauskė 

6a klasės mokiniai ugdysis 

pilietines vertybes, tautiškumą, 

meilę savo gimtajai šaliai, domėsis 

savo krašto istorija. 

 

40. Šiaulių apskrities šokių festivalis „Atvira erdvė“. 5 d., 15.00 val. Meškuičių 

kultūros 

namai 

A. Kapačinskienė - 5-10 klasių 8 mokiniai patirs 

pozityvias emocijas šokdami, 

susipažins su įvairiais Šiaulių 

apskrities šokių kolektyvais, įgis 

sceninės patirties. 

 

41. Užgavėnių balaganas Šiauliuose. 1 d., 18.00 val. Vilniaus g., 

Pėsčiųjų 

bulvaras 

J. Sruogytė - Etninės kultūros būrelio 

„Gaspadoriukai“ nariai dalyvaus 

Užgavėnių šventėje, tęs lietuvių 

liaudies kalendorinių švenčių 

šventimo tradicijas. 

 

42. Edukacinis užsiėmimas „Senovinių vardinių 

sausainių kepimas“. 

 

 

 

 

26 d., 

15.00 val. 

 

 

Žaliūkių 

malūnininko 

sodyba 

 

 

J. Sruogytė 

 

 

 

J. Kreičmanaitė 

 

 

 

 

 

2c klasės mokiniai susipažins su 

gimtadienių, vardinių švenčių 

papročiais. Patys keps, ragaus 

sausainius prie bendro stalo. 

Tobulins bendradarbiavimo ir 

bendravimo įgūdžius. Patirs 

draugų artumą.  

 

43. Lėlių teatras „Žiemiškos girios pasakaitės“. 

 

3 d., 

16.00 val. 

 

Mokyklos 

biblioteka 

 

M. Kateivienė 

 

A. 

Kulikauskienė,  

V. Čiomėnienė 

 

1a ir 2b klasių mokiniai ugdysis 

kūrybiškumą, saviraišką, įveiks 

scenos baimę ir patirs teigiamų 

emocijų. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 

44. Posėdis. 10 d., 14.00 val.  ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė Darbo grupė Suorganizuotas posėdis.  

44.1. Pasirinktos probleminės  srities vertinimo Išanalizuoti vertinimo  
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instrumentų aptarimas. instrumentai. 

44.2. Iliustracijų kūrimas. Sukurtos iliustracijos.  

44.3. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.  

 

______________________________ 


