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                                                                                                                                                    Priedas 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

2022 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė, veikla Data, 

laikas   

Vieta  Organizatorius  Partneriai  Laukiamas rezultatas  Pasta 

bos  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

1. Seminaras – mokymai „Įtraukioji pamoka“. 4-5 d. ZOOM 

aplinka 

R. Lanauskienė  G. 

Stapulionienė 

NŠA išorės vertintoja O. Saranienė su 

80 proc. mokytojų aptars, išanalizuos  

pamokos įtraukumą, mokinių 

vertinimą ir įsivertinimą; mokytojai 

plės profesines kompetencijas. 

 

2. Patirties mainai kolegoms „Mokinio įsivertinimo 

pamokoje modelis praktiškai“. 

14-31 d.  P– 10 klasės, 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kab. 

Pradinio ugd. 

mokytojų, dalykų 

mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų 

MG pirmininkai 

Mokytojai  4 mokytojai ir 2 logopedai (spec. 

pedagogai) dalinasi patirtimi su 15 

kolegų; teikiamas kolegialus 

grįžtamasis ryšys.  

 

2.1. Atvira anglų kalbos pamoka “My city. Is there… 

Are there…” . 

17 d. , 

11.05-

11.45 

val. 

Anglų k. 

kabinetas 

R. Kavaliauskienė - 100% 6b klasės  mokinių pristatys 

savo miestus, įtvirtins gramatines 

konstrukcijas [is there, are there]; 

įsivertins savo viešo kalbėjimo 

gebėjimus bei gramatikos taisyklių 

pritaikymo įgūdžius. Pasidalinta 

gerąja patirtimi su 3 mokytojais. 

 

2.2. Atvira, integruota dailės ir technologijų pamoka  

“Spalvų maišymas. Papildomos spalvos”. 

31 d.,  

11.05-

11.45 

val. 

Dailės 

kabinetas 

R.Gabrielaitis,  

I. Miniauskienė 

- 100 % 5b klasės mokinių susipažins 

kaip  gaunamos kitos spalvos ir 

atspalviai.  Praktiškai išbandys spalvų 

maišymą ebru dažais ant audinio ir 

popieriaus. Įsivertins savo praktinę 

veiklą. Pasidalinta gerąja patirtimi su 

3 mokytojais. 

 

2.3. Atvira integruota matematikos, pasaulio pažinimo 

pamoka „Laikrodis”. 

27 d., 

10.15 

val. 

1b klasė I. Miceikienė - 1b klasės mokiniai susipažins su 

laikrodžių įvairove, atpažins, pasakys 

ir parašys, kiek valandų rodo 

laikrodis; įsivertins savo gebėjimus. 

Tobulins mokėjimo mokytis ir 
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pažinimo kompetencijas. Pasidalinta 

gerąja patirtimi su 3 mokytojais. 

2.4. Atviros tarties, kalbos ir klausos lavinimo 

pratybos „Prielinksnių [ant, po, už, prieš, šalia] 

taisyklingas vartojimas“.   

26 d., 

12.10 

val.  

Sensorinis 

kab. 

Ž. Bielskienė - Du 1c klasės mokiniai netradicinėje 

aplinkoje mokysis taisyklingai vartoti 

prielinksnius; atliks praktinius 

veiksmus su daiktais, bendradarbiaus 

tarpusavyje; pasidalinta gerąja 

patirtimi su 3 logopedais.  

 

2.5. Atviros tarties, kalbos ir klausos lavinimo 

pratybos „Garsų [ė – ie] diferenciacija. 

25 d., 

13.15 

val.  

Logopedo 

Nr. 2 kab. 

V. Valuntinaitė  - Mokiniai įtvirtins [ė – ie] garsų 

skyrimą žodžiuose ir rišlioje kalboje;  

pasidalinta gerąja patirtimi su 3 

logopedais.  

 

3. Stebėsena ir konsultavimas „Mokinio įsivertinimo 

modelio taikymas“. 

14-31 d. P– 10 klasės, 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kab. 

G. Stapulionienė,  

A. Nakvosienė  

I. Zykienė, 

dalykų 

mokytojų MG 

pirmininkas,  

J. Žukauskienė 

Išanalizuotos pamokos/veiklos, 

teikiamos rekomendacijos 

pedagogams, mokiniai sėkmingai 

įsivertina įgytas žinias; medžiaga 

pateikiama vadovų posėdžio metu 

vasario 7 d. 

 

4. Savalaikės ir sistemingos mokymosi pagalbos 

teikimas (planų sudarymas ir veiklų vykdymas). 

10 – 31 

d.  

P– 10 klasės, 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kab. 

G. Stapulionienė,  

A. Nakvosienė  

Mokytojai/ 

pagalbos 

specialistai 

Mokiniai motyvuojami lankyti 

konsultacijas, daryti mokymosi 

pažangą iš dalyko siauros srities. 

Mokytojai išvadas apie pažangą 

teikia direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ir specialiosios pagalbos 

teikimo skyriaus vedėjui.   

 

5. Mokinių asmenybės ūgties stebėsena. 24 – 28 

d. 

Klasių vadovai  Klasių valandėlių metu aptariami 

mokinių individualūs pažangos 

pokyčiai. Išanalizuojami I pusmečio 

rezultatai. Klasės pažangumo 

ataskaitos pateikiamos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui iki vasario 3 d. 

 

6. Individualios mokinio pažangos vertinimo anketų 

kūrimas.  

4-31 d.  Švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kab. 

A. Nakvosienė  Švietimo 

pagalbos MG  

Parengtos individualios mokinio 

pažangos vertinimo anketos 

psichoemocinės būsenos, kalbos 

raidos, gebėjimų ir įgūdžių 

sistemingam stebėjimui bei pažangos 
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vertinimui.  

7. Diskusija su mokyklos savanoriais ir kuruojančių 

įstaigų darbuotojais. 

7 d., 

10.00 

val.  

Direktoriaus 

kab.  

R. Lanauskienė  I. Garbenienė, 

S. Deduraitė, 

V. Valuntinaitė, 

K. Kazlauskaitė, 

T. Gasitashvili 

Pasidalinta patirtimi su socialiniais 

partneriais apie bendruomenės 

dalyvavimą tarptautiniuose 

savanorystės projektuose; skatinamas 

mokytojų dalyvavimas juose; 

viešinama mokykla tarptautinėje 

bendruomenėje. 

 

8. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. 13 d., 

8.00 val. 

P-10 klasės  R. Kavaliauskienė  Mokinių taryba  Prisiminti ir pagerbti 1991 m. sausio 

13 d. už Lietuvos laisvę kovoję 

asmenys. Dalyvauta Šiaulių m. 

rengiamoje akcijoje pagerbiant 

žuvusiuosius. 

 

MOKYKLOS TARYBA 

9. Posėdis  6 d., 

17.30 

val.  

Aktų salė, 

ZOOM 

aplinka  

R. Liukinevičius  Tarybos nariai  Suorganizuotas posėdis.  

9.1. 2022 m. veiklos perspektyvų aptarimas. R. Lanauskienė  Išanalizuotos veiklos perspektyvos; 

priimti sprendimai. 
 

9.2. 2022 m. mokyklos darbuotojų etatų ir pareigybių 

sąrašo aptarimas. 

Patvirtinti etatų ir pareigybių aprašai.  

9.3. Darbo užmokesčio sistemos aptarimas. Priimta darbo užmokesčio sistema.  

9.4. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Išanalizuota ir priimti sprendimai.  

MOKYTOJŲ TARYBA  

METODINĖ TARYBA 

10. Posėdis.  4 d., 

15.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Budraitienė Tarybos nariai  Suorganizuotas posėdis.  

10.1. Tyrimų plano sudarymas. Parengtas tyrimų planas.  

10.2. Atvirų pamokų/pratybų ciklo „Mokinio 

įsivertinimo modelio taikymas“ tvarkaraščio 

sudarymas (sausio -  kovo  mėn.).                                                                                   

Sudarytas atvirų pamokų/pratybų 

ciklo tvarkaraštis. Atviras 

pamokas/pratybas  ves 9 pedagogai. 

 

10.3. Mokykloje organizuojamų kvalifikacijos kėlimo 

seminarų plano sudarymas. 

Parengtas seminarų planas.  

Bendradarbiaujant su Panevėžio ŠC, 

mokykloje suorganizuoti 2 

kvalifikacijos kėlimo seminarai. 

 

10.4. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  
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ATESTACIJOS KOMISIJA 

11. Posėdis.  25 d., 

15.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

G. Stapulionienė Komisijos nariai  Suorganizuotas posėdis.  

11.1. Kursų, seminarų ir mokytojų gerosios patirties 

sklaida. 

Įgytas kompetencijas plėtoti, siekiant 

užtikrinti aukštą švietimo kokybę. 
 

11.2. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

12. Posėdis. 18 d., 

14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė VGK nariai Suorganizuotas posėdis.  

12.1. Mokinių, ugdomų pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas, sąrašo tvirtinimas. 

A. 

Senkauskienė, 

J. Biliūnienė, 

L. 

Juozapavičienė 

Parengti mokinių, ugdomų pagal 

pritaikytas ir individualizuotas 

programas, sąrašai. 

 

12.2. 2021-2022 m. m. II pusmečio individualizuotų ir 

pritaikytų programų   aptarimas. 

A. 

Senkauskienė, 

J. Biliūnienė, 

L. 

Juozapavičienė 

Parengtos pritaikytos ir 

individualizuotos ugdymo 

programos. 

 

12.3. Naujų mokinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai 

ir sunkumai. 

K. 

Kvietkuvienė, 

 I. 

Garalevičienė, 

E. Masiulytė,  

V. Sėjūnas  

Išanalizuoti mokinių pasiekimai, jų 

psichofizinė būsena; pateiktos 

rekomendacijos mokytojams. 

 

12.4. Kiti klausimai.  VGK nariai Išanalizuotos aktualijos, priimti 

sprendimai. 
 

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

13. Posėdis. 6 d., 

12.00 

val.  

Aktų salė  L. Pastoraitė  MG nariai Suorganizuotas posėdis.  

13.1. 2022 m. patyriminio ugdymo(si) projektai 5-10 

klasių mokiniams. 

Pristatyti metodinės grupės narių 

parengti 10 val. trukmės patyriminio 

ugdymo(si) projektai mokiniams. 

Aptarti projektų įgyvendinimo, 

viešinimo, projektinės mokinių 

veiklos vertinimo klausimai. 

 

13.2. Dalykų mokytojų  2021 m. savianalizės ir veiklos Dalykų mokytojai analizuodami savo  
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tobulinimo anketų pristatymas ir aptarimas. 2021 m. veiklas, identifikuos  

tobulintinas asmenines  ir bendras 

profesinio meistriškumo 

kompetencijas, numatys būdus joms 

tobulinti. 

13.3. Metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai. 

Išrinktas MG pirmininkas ir 

sekretorius eiti pareigas 2022-2024 

m.. 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

14. 5b klasės mokinių sutelktumo stiprinimo 

užsiėmimas. 

19, 25 d., 

15.00 

val.  

Kamuoliukų 

kambarys 

D. Balandienė  J. Bičiušienė  Mokiniai pagerins komandiškumo ir 

įsiklausymo vienas į kitą įgūdžius, 

stiprins atsakomybės ir tarpusavio 

pagarbos jausmą. 

 

15. Posėdis.  5 d., 

10.00 

val. 

Logopedo 

kab. Nr. 3 

J.Žukauskienė Metodinės 

grupės nariai 

Suorganizuotas posėdis.  

15.1. Savianalizių pateiktis. Išanalizuotos švietimo pagalbos 

specialistų veiklos, nustatytos 

tobulintinos sritys. 

 

15.2. 2021-2022 m. m. II pusmečio tarties, kalbos ir 

klausos lavinimo planų aptarimas. 

Parengti planai.   

15.3. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

16. Posėdis.  7 d., 

10.00 

val.  

Aktų salė  I. Zykienė MG nariai Suorganizuotas posėdis.  

16.1. Savianalizių pateiktis. 100 proc. mokytojų pateiks savo 

metodinės veiklos rezultatus, 

analizuos sėkmes ir galimybes 

tobulinti savo darbą. 

 

16.2. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

17. Posėdis. 6 d., 

13.00 

val. 

Fizikos kab. I. Garalevičienė 

 

AMG nariai 

 

Suorganizuotas posėdis.  

17.1. Dėl savianalizės ir veiklos tobulinimo anketų už 

2021 m.  pristatymo ir aptarimo. 

27 pedagogai parengs ir metodinės 

grupės posėdyje pristatys metines 

veiklos savianalizės anketas. 

Sistemingas pedagogų įsivertinimas 

skatins pedagogus tikslingai tobulinti 
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savo kompetencijas, siekti asmeninės 

pažangos. 

18. Atvira socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

valandėlė ,,Kaip kurti ir puoselėti draugystę?“ 

20 d., 

14.05 

val. 

4a klasė 

 

 

V. Valuntinaitė  - 80 proc. 4a klasės mokinių mokės 

pasakyti draugui komplimentą. 

Mokiniai puoselės draugiškumą, 

tarpusavio pagalbą ir supratimą, su 

pagalba kurs gero bendravimo 

taisykles, tobulins bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 

19. Konsultacinė pedagogų veikla. Tėvų 

(globėjų/rūpintojų) diena. 

27 d., 

18.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

G. Stapulionienė Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) 

konsultuoti dėl vaikų ugdymosi 

ypatumų. 

 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 

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

punktas  

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir sveikata 

(sudarytas grafikas). 
 

21. Patalpų švara ir tvarka. 14 d., 

10.30 

val.  

Mokyklos 

edukacinės 

patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 

BIBLIOTEKA  

22. Parodos rašytojų jubiliejams paminėti.  

22.1. Ievos Simonaitytės 125-osios gimimo metinės. 10-31 d.  Biblioteka  L. Bielskienė  J. Bosaitė  Mokiniai susipažins su Lietuvos ir 

užsienio rašytojais, jų kūryba, 

žymiomis asmenybėmis. 

 

 

22.2. Lietuvių vaikų rašytojų Vytauto Račicko 60-sios 

gimimo metinės. 
 

23. Paroda. Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.  10 – 14 

d. 

Mokinių taryba Mokiniai ugdysis pilietiškumą, 

patriotiškumą. 
 

24. Paroda. Knygų skirtukai (Tarptautinis knygų 

skirtukų mainų projektas 2022). 

17 – 31 

d.  

J. Bosaitė  Ugdyti mokinių saviraišką ir 

kūrybiškumą. 
 

25. Statistinės bibliotekos ataskaitos LIBIS ruošimas.  17 – 31 

d.  

Parengta bibliotekos 2022 m. 

statistinė ataskaita.  
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UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ 

26. UK plano tikslinimas, rezultatų fiksavimas. 10 d.,  

15.00 

val. 

Neformalio 

jo skyriaus 

vedėjo 

kabinetas 

I. Garbenienė UK grupės 

nariai 

Tikslinamas UK veiklos planas, 

fiksuojami rezultatai, ieškoma 

geriausių darbo formų. 

 

27. Klasių auklėtojų ir mokytojų informavimas apie 

įvairias kitų organizacijų siūlomas veiklas. 

10-31 d. - I. Garbenienė UK grupės 

nariai 

Sklandus informavimas padės 

įvairinti UK veiklas. 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

28. Patyriminio ugdymo(si) projektai. 

28.1. „Nuo sėklos iki sėklos“. 25 d., 

14.15-

14.55 

val. 

6b klasė L. Pastoraitė - 100% 6b klasės mokinių susipažins 

su projekto įgyvendinimo etapais, 

veiklų vertinimo kriterijais. 

 

28.2. “Europa - mūsų žemynas”. 27 d. , 

14.15-

14.55 

val. 

Socialinių 

mokslų 

kabinetas 

B. Sabatauskė D. 

Stankevičienė 

100% 6a klasės mokinių susipažins 

su projekto įgyvendinimo etapais, 

veiklų vertinimo kriterijais. 

 

28.3. ,,Matematinė svajonė”. 26 d., 

15.00-

15.40 

6b klasė  A. Budraitienė - 100% 6b klasės mokinių susipažins 

su projekto tikslais, įgyvendinimo 

etapais, veiklų vertinimo kriterijais. 

Sukurs pastato modelį iš turimų 

geometrinių figūrų. 

 

29. Projektas ,,Turi profesiją- turi ateitį“. 

29.1. Tyrimai dėl mokinių profesinių ketinimų.  10-31 d.  Psichologo 

kabinetas 

G. Krūmas I. Zakienė, 

I. Garbenienė, 

PPT specialioji 

pedagogė  

J. Lymantienė. 

100 proc. 9 kl. mokinių ugdysis 

profesines kompetencijas, įsivertins 

savo profesinį kryptingumą 

sukurtomis IDA ir MELBA 

darbinėmis diagnostikos 

priemonėmis, plės profesijų 

pasirinkimo galimybes.  

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  

30. Paroda „Žiemos šiluma“. 17 – 31 

d.  

Mokyklos 

erdvės  

J. Sruogytė - Bus suorganizuota paroda. Mokiniai 

patirs kūrybos džiaugsmą, atskleis 

meninius gebėjimus. 
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31. Tarpklasinės krepšinio rungtynės.  17 – 31 

d. 

Sporto salė  V. Baliutavičienė Grupių 

auklėtojai 

99 proc. 7a ir 8 kl. mokinių žaisdami 

krepšinį ugdysis gebėjimą bendrauti 

ir bendradarbiauti komandoje. 

Tobulins krepšinio technikos 

veiksmus. Lavins taiklumą, pirštų 

motoriką. Patirs judėjimo džiaugsmą. 

Sieks teigiamo rezultato. 

 

32. Gamtosauginė akcija ,,Padėkime paukšteliams 

žiemą“. 

10 – 31 

d.  

Mokyklos 

lauko erdvės 

R. Ledauskienė, 

R. Šukienė, 

R. Arlauskienė,  

K. Serapinaitė  

Bendruomenė Akcijos metu vaikai įstaigos kieme 

kabins lesyklėles, rūpinsis, kad jose 

visada būtų lesalo, stebės 

žiemojančius paukštelius, bus 

ugdomos socialinės, kraštotyrinės 

ekologinės kompetencijos. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 

33. Posėdis. 20 d., 

14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė Darbo grupė Suorganizuotas posėdis.  

33.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo būdų 

pasirinkimas, veiklos organizavimo etapų 

aptarimas. 

Skatinama kryptinga, į rezultatus 

orientuota diskusija apie gerą 

mokyklą. 

 

33.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.  

 

_______________ 


