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bos  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas „Veiksmingi patyriminio ugdymo(si) metodai pamokoje/pratybose“. 

1.1. Atvira integruota lietuvių kalbos bei tarties, 

kalbos ir klausos lavinimo pratybų pamoka 

„Margas drugelio gyvenimas”. 

14 d., 

10.15 

val. 

3b klasė  R. Ledauskienė, 

Ž. Bielskienė 

- 3b klasės mokiniai gebės remiantis 

pavyzdžiais savais žodžiais 

paaiškinti, kaip būdvardžiai derinami 

su daiktavardžiais, taisyklingai 

parašyti būdvardžius, kurie atsako į 

klausimus koks? kokia? kokie? 

kokios?  Bus efektyvinamas skirtingų 

gebėjimų mokinių poreikių 

tenkinimas, bendradarbiaujant 

mokytojui ir logopedui. 

 

1.2. Atvira integruota pasaulio pažinimo ir muzikos 

pamoka „Pavasaris’’. 

27 d., 

9.25 val. 

Muzikos 

kabinetas 

J. Kreičmanaitė, 

V. Kučienė 

- 2c klasės mokiniai atpažins 

parskrendančius  paukščius, dainuos 

daineles, pamėgdžios paukščių 

balsus. Tobulins pažinimo ir 

mokėjimo mokytis kompetencijas. 

 

1.3. Integruota pasaulio pažinimo bei dailės ir 

technologijų pamoka ,,Iš ko semiamės išminties? 

Daraktorinė mokykla” kitoje aplinkoje (Šiaulių 

„Aušros” muziejuje). 

28 d., 

10.00 

val. 

Šiaulių 

„Aušros” 

muziejus 

N. Zikienė L. 

Strazdauskienė 

2a klasės mokiniai susipažins su 

daraktorine mokykla, kokios buvo 

mokymosi sąlygos, mokymo 

priemonės, dėstomi dalykai, kaip 

dirbo ir gyveno daraktoriai. Pabandys 

parašyti žąsies plunksnomis ant 

medinių lentelių. Tobulins pažinimo 

kompetenciją. 

 

1.4. Integruota pasaulio pažinimo bei dailės ir 14 d. Šiaulių R. Vyšniauskienė J. Biliūnienė 3a klasės mokiniai susipažins su  



technologijų pamoka „Molinukai. Švilpukai” 

kitoje aplinkoje (Šiaulių „Aušros” muziejuje). 

14.00val. „Aušros” 

muziejus 

molio plastinėmis savybėmis, 

tradiciniu lietuvišku puodžiaus 

amatu, lipdys švilpuką, jį dekoruos. 

Bus lavinamos kūrybiškumo, 

pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

1.5. Integruota pasaulio pažinimo pamoka 

,,Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su 

akmenukais” kitoje aplinkoje (Šiaulių „Aušros” 

muziejuje). 

5 d., 

14.00 

val. 

Šiaulių 

„Aušros” 

muziejus 

R. Ledauskienė T. Bičiušas 3b klasės mokiniai susipažins su 

senoviniais drabužiais nuo akmens 

amžiaus iki XII a. Dalyviai sužinos 

apie siūlus, audinius, galės apžiūrėti 

kostiumų rekonstrukcijas, jas 

apsirengti. Pasimokys nusivyti vieną 

archeologinio kostiumo elementą - 

spalvotą virvutę, kuri vejama iš 

vikingų išmoktu būdu, naudojant 

akmenukus. Plėtos pažinimo, 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

1.6. Integruota biologijos, keramikos pamoka ,,Augalo 

dalys“. 

29 d.,  

10.15-

10.55 

val. 

Technolo 

gijų kab. 

I. Miniauskienė, 

L. Pastoraitė 

- 90 proc. 10 klasės mokinių įtvirtins 

žinias apie augalo dalis ir pasigamins 

dekoraciją iš molio su augalo ar jo 

dalių motyvais. 

 

1.7. Atviros specialiojo pedagogo pratybos ,,Sudėtis 

iki 10. Skaičiai aplink mus”. 

6 d., 

9.25 val. 

Sensorinis 

kamb. 

 J.Biliūnienė - Mokiniai įtvirtins skaičių numeraciją 

iki 10, mokysis atpažinti ir pritaikyti 

sudėties veiksmus konkrečiose 

gyvenimiškose situacijose. Lavės 

dėmesio koncentracija, mąstymas, 

tobulės taktiliniai pojūčiai. Mokiniai 

mokysis suprasti daromą individualią 

pažangą, įsivertins savo veiklą, 

numatys tolesnius mokymosi 

žingsnius. Su 2-3 švietimo pagalbos 

specialistais bus pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi. 

 

1.8. Atviros specialiojo pedagogo pratybos 

,,Būdvardžio derinimas prie daiktavardžio”. 

14 d.,  

12.10 

val. 

Sensorinis 

kamb. 

A. Senkauskienė - Mokiniai, atlikdami patyriminės 

veiklos užduotis, įtvirtins būdvardžio 

derinimo prie daiktavardžio įgūdžius. 

Lavės jų atmintis, mąstymo 

 



operacijos, vaizduotė, dėmesio 

koncentracija, ugdysis kalbinė raiška, 

tobulės taktilika.  Kiekvienas 

mokinys  įsivertins savo darbą, aptars 

rezultatus, apibūdins, kas pasisekė, ką 

reiktų pasimokyti. Su 2-3 švietimo 

pagalbos specialistais bus pasidalinta 

gerąja darbo patirtimi. 

1.9.  Integruota pamoka „Psichoaktyvių medžiagų 

poveikio prevencija“.  

 11 d.,  

 12.10 - 

12.50 

val.  

(7a kl.); 

11 d., 

13.15 - 

13.55 

val.   

(7b kl.); 

15 d., 

11.05 - 

11.45 

val.  

(8 kl.) 

Klasės D. Balandienė L. Pastoraitė Gilins žinias apie naujų 

psichoaktyvių medžiagų keliamą 

neigiamą poveikį žmogaus sveikatai.  

 

1.10. Atviras užsiėmimas-kūrybinės dirbtuvės 

“Velykinė puošmena”. 

6 d.,  

18.00 –

18.40 

val.  

Technolo 

gijų 

kabinetas 

R. Šukienė, 

R. Gabrielaitis 

- 5-8 kl. mokiniai įsitrauks į bendrą 

kūrybinę veiklą, išmoks sąmoningai 

pritaikyti naudotų kartoninių 

pakuočių medžiagą (kartoną) 

šventinių papuošimų gamybai. 

 

1.11. Atvira SEKU valandėlė „Kelias į draugystę“. 28 d.,  

12.10 -

12.50 

val. 

 3b klasė T. Bičiušas R. Ledauskienė 100 proc. 3b klasės mokinių supras, 

kaip puoselėti draugystę, sėkmingai 

įsitraukti ir priimti kitą į grupę, 

inicijuoti pokalbį, išklausyti, tobulins 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas, toleranciją. 

 

1.12. Atviras edukacinis užsiėmimas „Šv. Velykų 

belaukiant“. 

12 d., 

14.30 – 

15.10 

val. 

4a klasė I. Domkuvienė - 96 proc. mokinių tobulins kūrybines 

kompetencijas, pasitelkiant etninę 

kultūrą bus ugdomos bendrosios 

kompetencijos. mokiniai pasitelks 

 



vaizduotę, įgyvendindami 

kūrybiškumo idėjas. 

1.13. Atviras edukacinis užsiėmimas „Margutis“.  13 d., 

15.05 – 

15.45 

val.  

     7a klasė D. Valiūnaitė - 95 proc.  mokinių ugdys 

kūrybiškumo kompetencijas: kurs ir 

tobulins velykinius margučius, 

siekdami rezultato originalumo, 

išbaigtumo, detalių įvairovės. 

 

1.14. Atviras edukacinis užsiėmimas “Verbų rišimas”. 7 d., 

14.15- 

14.55 

val. 

Etninės 

kultūros 

studija 

“Saulės 

klėtis” 

A. Kulikauskienė J. Sruogytė 2b klasės mokiniai mokysis rišti 

verbas, lavins  kūrybinius įgūdžius, 

vaizduotę. Pagamintas verbas 

panaudos Verbų sekmadienį. 

 

1.15. Edukacinis užsiėmimas “Verbos”. 

 

7 d., 

15.30 – 

16.10 

val. 

Etninės 

kultūros 

studija 

“Saulės 

klėtis” 

I. Garalevičienė J. Sruogytė 100 proc. Pc klasės mokinių sužinos 

apie Verbų sekmadienio tradicijas, 

susipažins su verbų įvairove, mokysis 

rišti verbas, lavins  kūrybinius 

įgūdžius, vaizduotę. Pagamintas 

verbas panaudos Verbų sekmadienį. 

 

1.16. Atviras folklorinių šokių ir žaidimų užsiėmimas. 

 

 

 

 

 

12 d., 

18.00 – 

18.40 

val. 

 

 

 

Aktų salė 

 

 

 

 

J. Sruogytė 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Etninės kultūros būrelio 

“Gaspadoriukai” užsiėmimo metu 

mokiniai patirs naudingą bei malonų 

laisvalaikio praleidimo būdą, turės 

galimybes reikšti emocijas, tobulins 

socialinius įgūdžius. 

 

1.17. Atviras edukacinis užsiėmimas “Dėkingumo 

žiedas Mamai”. 

27 d., 

15.05 – 

15.45 

val. 

9a klasė M. Kateivienė - 95 proc. 9a klasės mokinių ugdys 

kūrybiškumą, saviraišką, menines 

kompetencijas, atskleis meninius 

gebėjimus, patirs teigiamų emocijų 

kūrybos procese, savo sukurtais 

darbais pasveikins mamas. 

 

2.  Interaktyvaus mokymo(si) metodų taikymas pamokose. 

2.1. Atvira pamoka ,,Plokštumos figūrų plotų 

skaičiavimas“. 

26 d., 

8.30-9.10 

val. 

10 klasė L. Slavickienė - 80 proc. 10 klasės mokinių prisimins, 

kokios yra figūros plokštumoje ir 

kaip skaičiuojamas jų plotas. 

Atlikdami praktines plotų 

skaičiavimo užduotis, įsivertins savo 

 



žinias ir gebėjimus. 

2.2. Atvira integruota lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo, muzikos pamoka „Pavasario 

linksmybės”. 

13 d., 

10.15 

val. 

2b kabinetas V Beinorienė, 

V. Kučienė 

- 2b klasės mokiniai gebės atpažinti 

parskrendančius paukščius, įtvirtins 

veiksmažodžius įvardindami jų 

giedojimą, gebės sudaryti 

taisyklingus sakinius. Tobulins 

pažinimo kompetenciją. 

 

3. Ugdymo karjerai savaitė „Pasimatuok profesiją“.  

3.1. Veiklos kitoje erdvėje.  

3.1.1. Profesinio veiklinimo praktinis užsiėmimas 

„Susipažinimas su policininko profesija“. 

12 d., 

14.10–

15.00 

val.  

Šiaulių 

apskrities 

Policijos 

muziejus 

A. Kulikauskienė - 100 proc. 2b kl. mokinių ugdysis 

karjeros, komunikavimo, socialinę 

pilietinę ir asmeninę kompetenciją, 

susipažins su policininko profesija. 

 

3.1.2. Profesinio veiklinimo praktinis užsiėmimas 

„Pažink policiją iš arčiau“. 

13 d., 

14.10–

15.00 

val. 

Šiaulių 

apskrities 

Policijos 

muziejus 

D. Stankevičienė - 100 proc. 6a kl. mokinių ugdysis 

karjeros, komunikavimo, socialinę 

pilietinę ir asmeninę kompetenciją, 

susipažins su policininko profesija. 

 

3.1.3. Profesinio veiklinimo praktinis užsiėmimas 

,,Molinukai. Švilpukai“.  

 14 d., 

14.00–

14.40 

val. 

Šiaulių 

„Aušros“ 

muziejus 

J. Biliūnienė - 100 proc. 3a klasės mokinių 

susipažins su vienu iš seniausių 

amatų, ugdysis kūrybiškumą ir 

saviraišką, patirs emocinį džiaugsmą. 

 

3.1.4. Profesinio veiklinimo praktinis užsiėmimas 

,,Aktoriaus profesija. Interaktyvi ekskursija po 

teatrą“. 
 

14 d., 

14.00–

14.40 

val. 

Šiaulių 

valstybinis 

dramos 

teatras 

D. Valuntinaitė - 100 proc. 3a klasės mokinių 

susipažins su spektaklių muzikiniu 

apipavidalinimu, meniniu apšvietimu 

ir kt.), bandys atskleisti savo 

kūrybiškumą teatro scenoje 

dalyvaujant teatro profesionalams. 

 

3.1.5. Profesinio veiklinimo praktinis užsiėmimas 

„Garvežio mašinisto profesija“. 

14 d., 

13.00–

13.40 

Šiaulių 

geležinkelio 

muziejus 

I. Garalevičienė - 100 proc. Pc kl. mokinių domėsis šiai 

profesijai reikalingomis žmogaus 

savybėmis, bandys praktiškai atlikti 

kasdienes veiklas. 

 

3.1.6. Edukacinė išvyka į UAB „Šiaulių vandenys“ 

vandentvarkos muziejų. 

13 d., 

14.00–

14.40 

val. 

„Šiaulių 

vandenys“ 

vandentvar 

kos muziejus 

L. Anučauskytė - 100 proc. 4b kl. mokinių susipažins 

su muziejaus ekspozicija, bendrovės 

istorija, tobulins komunikacijos 

kompetencijas. 

 

3.1.7. Ekskursija „Pažink savo biblioteką“. 12 d., P. Višinskio V. Čiomėnienė - 100 proc. 1a kl. mokinių susipažins  



14.00–

14.40 

val. 

bibliotekos  

Vaikų ir 

jaunimo 

literatūros 

skyrius 

su bibliotekininko profesija, tobulins 

komunikacijos kompetencijas. 

3.1.8. Išvykos į Šiaulių PRC skyrius.  11 d., 

15.00–

15.40 

val.  

Šiaulių PRC 

statybos 

skyrius 

I. Domkuvienė - 100 proc. 9b kl. mokinių susipažins 

su apdailininko, kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus, staliaus, 

interjero apipavidalintojo, dažytojo-

tinkuotojo padėjėjo profesijomis. 

Dalyvaus praktiniame užsiėmime 

„Pasidaryk pats“. 

 

3.1.9. 11 d., 

15.00–

15.40 

val. 

Šiaulių PRC 

statybos 

skyrius 

D. Valiūnaitė - 100 proc. 9a kl. mokinių susipažins 

su apdailininko, kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus, staliaus, 

interjero apipavidalintojo, dažytojo-

tinkuotojo padėjėjo profesijomis. 

Dalyvaus praktiniame užsiėmime 

„Pasidaryk pats“. 

 

3.1.10. 12 d., 

14.00–

14.40 

Šiaulių PRC 

buitinių 

paslaugų 

skyrius 

V. Šimaitienė - 100 proc. 6b kl. mokinių susipažins 

su multimedijos techniko, 

ekspeditoriaus, e. pardavėjo, 

nekilnojamo turto brokerio, socialinio 

darbuotojo, finansinių paslaugų 

teikėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, 

konditerio, renginių ir poilsio 

organizatoriaus profesijomis. 

 

3.1.11. Išvykos į Šiaulių PRC skyrius. 12 d., 

14.00–

14.40 

val. 

Šiaulių PRC 

buitinių 

paslaugų 

skyrius 

N. Ostrauskas - 99 proc. 10 kl. mokinių susipažins su 

multimedijos techniko, 

ekspeditoriaus, e. pardavėjo, 

nekilnojamo turto brokerio, socialinio 

darbuotojo, finansinių paslaugų 

teikėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, 

konditerio, renginių ir poilsio 

organizatoriaus profesijomis. 

 

3.1.12. 13 d., 

15.00–

Šiaulių PRC 

Mechanikos 

R. Liukinevičius - 100 proc. 7b kl. mokinių susipažins 

su suvirintojo profesija, darbo 

 



15.40 

val. 

skyrius pobūdžiu, reikalingomis 

kompetencijomis ir gebėjimais, darbo 

įrankiais ir įranga, technologijomis, 

mokymosi sąlygomis, mokymo baze, 

ateities perspektyvomis. 

3.1.13. 14 d., 

14.00–

14.40 

val.  

Šiaulių PRC 

Mechanikos 

skyrius 

V. Šimaitienė - 100 proc. 6b kl. mokinių susipažins 

su suvirintojo profesija, darbo 

pobūdžiu, reikalingomis 

kompetencijomis ir gebėjimais, darbo 

įrankiais ir įranga, technologijomis, 

mokymosi sąlygomis, mokymo baze, 

ateities perspektyvomis. 

 

3.1.14. 14 d., 

14.00–

14.40 

val.  

Šiaulių PRC 

Mechanikos 

skyrius 

N. Ostrauskas - 100 proc. 10 kl. mokinių susipažins 

su suvirintojo profesija, darbo 

pobūdžiu, reikalingomis 

kompetencijomis ir gebėjimais, darbo 

įrankiais ir įranga, technologijomis, 

mokymosi sąlygomis, mokymo baze, 

ateities perspektyvomis. 

 

3.2. Klasės valandėlės.   

3.2.1. Kuo dirba  mūsų tėveliai?  12 d.,  

14.45–

15.25 

val. 

2b kl. A. Kulikauskienė - 95 proc. 2b kl. mokinių mokysis 

rinkti informaciją apie savo tėvų 

(globėjų/rūpintojų) profesijas, jas 

pristatyti, ugdysis meninius 

gebėjimus, tobulins komunikacijos 

kompetencijas. 

 

3.2.2. Sumuštinio kelias. 13 d., 

13.15–

13.55 

val.  

Technolo 

gijų kab. 

J. Sruogytė - 100 proc. 2c kl. mokinių gamindami 

sumuštinį sužinos, kokios profesijos 

žmonės prisideda prie sumuštinio 

gamybos, ugdysis  komunikavimo, 

asmenines, pažinimo kompetencijas. 

 

3.2.3. Linksmieji kulinarai. 14 d., 

13.40–

14.20 

val. 

Technolo 

gijų kab. 

L. Strazdauskienė - 100 proc. 2a kl. mokinių susipažins 

su konditerio profesija, ugdysis  

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas. 

 

3.2.4. Karjeros pasirinkimas: kiek svarbu yra pažinti 

save? 

13 d., 

15.00–

8 klasė R. Šukienė - 98 proc. 8 kl. mokinių ugdysis 

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

 



15.40 

val. 

kompetencijas, mokysis teigiamai 

save vertinti, leidžiantis į karjeros 

kelią. Bus skatinamas mokinių 

susidomėjimas mokymosi 

galimybėmis. 

3.2.5. Picų kepėjo profesija. 15 d., 

14.00–

14.40 

val. 

Technolo 

gijų kab. 

T. Bičiušas - 100 proc. 3b kl. mokinių ugdysis  

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas gamindami picas  

sužinos,  kokios profesijos žmonės 

prisideda prie šio patiekalo gamybos. 

 

3.2.6.  Visų talentai, įgūdžiai ir pomėgiai svarbūs. 11 d., 

15.00–

15.40 

val.  

9a klasė D. Valiūnaitė - 90 proc. 9a kl. mokinių gebės 

kūrybiškai išreikšti save, komunikuos 

su kitais klasės mokiniais, naudodami 

įvairias kūrybos priemones. 

 

3.2.7.  Charakteristika. 14 d., 

13.15–

13.55 

val.  

5a klasė V. Sėjūnas  98 proc. 5a kl. mokinių ugdysis  

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas, turės galimybę 

analizuoti, įvardyti ir pristatyti savo 

būdo bruožus. 

 

3.2.8. Pomėgių, gebėjimų ir įgūdžių taikymas 

pasirenkant profesiją. 

14 d. 

15.00–

15.40 

val. 

9b klasė I. Domkuvienė - 95 proc. 9b kl. mokinių gilins žinias 

apie profesijų įvairiapusiškumą ir 

reikalingumą, rinksis tolimesnę 

mokymosi kryptį, profesiją ar darbo 

veiklą, bus skatinamas mokinių 

domėjimasis įvairiomis profesijomis. 

 

3.2.9.  Darbo paskirtis. 12 d., 

15.15–

15.55 

val. 

6b klasė V. Šimaitienė - 95 proc. 6b kl. mokinių ugdysis 

karjeros, komunikavimo, mokėjimo 

mokytis, asmeninę kompetenciją, 

mokiniams bus sudarytos sąlygos 

pažinti karjerai svarbias asmenybės 

charakteristikas. 

 

3.2.10.  Profesijų loto. 11 d., 

13.15–

13.55 

val.  

1b klasė K. Kazlauskaitė - 95 proc. 1b kl. mokinių susipažins su 

įvairiomis profesijomis, žaisdami 

ugdysis  komunikavimo, asmenines, 

pažinimo kompetencijas. 

 

3.2.11. Darbo vertybės ir jų svarba renkantis profesiją. 11 d., 

13.15–

5b klasė R. Juozapavičius - 95 proc. 5b kl. mokinių susipažins su 

įvairiomis profesijomis, mokysis 

 



13.55 

val.  

planuoti savo ateitį, ugdysis  

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas. 

3.2.12. Profesijų įvairovė. 13 d., 

15.00–

15.40 

val.  

7a klasė M. Kateivienė - 100 proc. 7a kl. mokinių ugdysis  

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas, ugdysis pasitikėjimą 

savimi, atkaklumą siekiant svajonės. 

 

3.2.13.  Kuo būsi užaugęs? 14 d., 

13.15–

13.55 

val.  

Pa klasė Ž. Petravičius - 95 proc. Pa kl. mokinių susipažins su 

įvairiomis profesijomis, ugdysis 

komunikavimo, asmenines, pažinimo 

kompetencijas. 

 

3.2.14. Vertybių aukcionas. 14 d., 

14.20–

15.00 

val.  

10 klasė N. Ostrauskas - 100 proc. 10 kl. mokinių ugdysis 

karjeros, komunikavimo, socialinę 

pilietinę ir asmeninę kompetenciją. 

Bus sudarytos sąlygos mokiniams 

žaidybine forma patirti savo vertybių 

reikšmingumą. 

 

3.3. Profesinio veiklinimo praktiniai užsiėmimai.  

3.3.1.  Noriu būti… 12 d., 

14.20–

15.00 

val.  

Pb klasė J. Kravčenkienė - 95 proc. 5a kl. mokinių susipažins su 

profesijomis, jų įvairove. Lavins 

kūrybiškumą, atlikdami koliažą apie 

svajonių profesiją. 

 

3.3.2. Darbo rinka. Nedarbas. 11 d., 

14.00–

14.40 

val. 

7b klasė R. Liukinevičius - 95 proc. 7b kl. mokinių praktiškai 
mokysis nagrinėti darbo rinkos 

informaciją ir sieti ją su konkrečia 

profesija, įgis žinių apie darbo rinkos 

pokyčius, nedarbo lygio matavimus, 

darbo biržų barometrus. 

 

4. Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. 27 d.  P-4 klasės, 

kitos 

edukacinės 

erdvės 

I. Zykienė Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Pradinio ugdymo mokiniai ugdysis 

triukšmo žalos suvokimą protinei, 

dvasinei, emocinei sveikatai. 

 

4.1. Tiriamoji veikla muzikos pamokoje „Tyla - 

triukšmas”. 

10.15 

val.  

Muzikos 

kabinetas 

K. Kvietkuvienė V. Kučienė Pc klasės mokiniai tyrinės muzikos 

instrumentų skleidžiamų garsų 

stiprumą triukšmometru (garso 

matuokliu). Įvertins triukšmo ir tylos 

įtaką žmogui. 

 



4.2. Tyrimas „Įvairūs garsai. Triukšmo lygio 

matavimas ir fiksavimas”. 

9.25 val. 3a klasė R. Vyšniauskienė - 3a klasės mokiniai su garso 

matuokliu matuos įvairių garsų 

stiprumą, jį fiksuos garso lygio 

suvokimo skalėje, aptars triukšmo 

poveikį sveikatai. 

 

4.3. Sveikatingumo akcija ,,Tyliosios pertraukos”. 9.10 val., 

10.05 

val., 

10.55 

val. 

1c klasė J.Maziliauskienė - 1c klasės mokiniai matuodami garso 

matuokliu sužinos triukšmo, 

pertraukų metu, rodiklius.  Skaidrėse 

bus demonstruojama triukšmo 

daroma žala žmogaus sveikatai. Žais 

tylos žaidimus. 

 

4.4. Tyrimas „Triukšmo žala”. 8.30 val. 1b klasė  I.Miceikienė - 1b klasės mokiniai matuos įvairių 

garsų stiprumą garso matuokliu;  

sužinos apie triukšmo daromą žalą 

žmogaus  sveikatai.  

 

4.5. Tyrimas „Triukšmas. Kaip jo išvengti?“ 8.30val. 4a klasė  R. Poškevičienė - 4a klasės mokiniai, garso matuokliu 

sužinos triukšmo rodiklius. Padarys 

išvadas, kaip triukšmas ir tyla įtakoja 

žmogaus sveikatai? 

 

4.6. Tyrimas „Įvairūs garsai. Triukšmo žala”. 8.30 val. 1a klasė V. Elinskienė - 1 a klasės mokiniai klausysis įvairių 

garsų, matuos garsų stiprumą garso 

matuokliu;  sužinos apie triukšmo 

daromą žalą žmogaus  sveikatai.  

 

4.7. Triukšmas ir gamtos garsai. Tyrimas „Triukšmo 

lygio matavimas aplinkoje”. 

8.30 val. 4b klasė G. Grigaitienė - 4b klasės mokiniai klausysis gamtos 

garsų, matuos triukšmo lygį įvairiose 

aplinkose. 

 

4.8. Tiriamoji veikla „Triukšmas ir gamtos garsai“.  8.30 val. 2a klasė  N. Zikienė - 2a klasės mokiniai klausysis gamtos 

garsų, sužinos, koks triukšmas kenkia 

žmogaus sveikatai. 

 

4.9. Tiriamoji veikla „Triukšmas ir gamtos garsai“.  8.30 val. 2b klasė  V. Beinorienė - 2b klasės mokiniai klausysis gamtos 

garsų, sužinos, koks triukšmas kenkia 

žmogaus sveikatai. 

 

4.10. Tyrimas „Triukšmo lygio nustatymas aplinkoje”. 8.30 val. 2c klasė  

 

J. Kreičmanaitė - 2c klasės mokiniai klausysis įvairių 

garsų ir matuos triukšmo lygį 

aplinkoje; sužinos, koks triukšmas 

kenkia žmogaus sveikatai.  

 

4.11. Tiriamoji veikla „Matuojame triukšmo lygį“. 11.05 Pa klasė J. Steckytė - Pa klasės mokiniai klausysis įvairių  



val. garsų, matuos triukšmo lygį. Gautus 

rezultatus lygins. 

4.12. Tiriamoji veikla „Matuojame triukšmo lygį“. 11.05 

val. 

Pb klasė I. Zykienė - Pb klasės mokiniai klausysis įvairių 

garsų, matuos triukšmo lygį. Gautus 

rezultatus lygins. 

 

5. Tyrimas „Pradinio ugdymo mokinių psichologinis 

ir fizinis saugumas“. 

1-29 d.  - I. Garbenienė I. Garalevičienė, 

D. Balandienė, 

J. Bičiušienė, 

L. Anučauskytė, 

V. Valuntinaitė 

Išanalizuoti ir pristatyti atlikto tyrimo 

rezultatai 2022-06-09 MT posėdyje; 

nustatytas P–4 klasių mokinių 

psichologinis ir fizinis saugumas, 

mokinių tarpusavio sąveika, 

socialinės-emocinės aplinkos įtaka 

mokinių pažangai, mokyklos 

partnerystei su šeima. 

 

6. Tyrimas „Šiaulių „Dermės“ mokyklos pradinio 

ugdymo mokinių, jų mokytojų/auklėtojų 

emocinio intelekto raida“. 

1-29 d.   I. Garbenienė S. Garbenis Tyrimo rezultatai  pateikti MT 

posėdyje 2022-06-09. 100% pagerėję 

mokinių, jų mokytojų/auklėtojų 

emocinio intelekto parametrai. 

Pagerėjusi mokyklos emocinė 

aplinka. Pagerėję socialiniai santykiai 

tarp mokytojų/auklėtojų ir mokinių. 

Pagerėję pradinių klasių mokinių 

akademiniai rezultatai.  

 

MOKYKLOS TARYBA 

MOKYTOJŲ TARYBA  

7. Posėdis. 21 d., 

10.00 

val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė, 

 G. Stapulionienė 

Pedagogų 

bendruomenė 

Suorganizuotas posėdis.   

7.1. Mokinio įsivertinimo modelis 

pamokoje/pratybose/veiklose. 

L. Pastoraitė,  

I. Zakienė, 

B. Sabatauskė,  

J. 

Maziliauskienė,  

V. Elinskienė,  

J. Bičiušienė, 

A. Varneckienė,  

R. Kančauskė, 

D. 

Stankevičienė, 

Pamokose/veiklose taikomas mokytis 

padedantis vertinimas, kūrybiškumą 

skatinantis grįžtamasis ryšys bei 

įsivertinimas.  

Skatinamas: 

- mokytojų tarimasis dėl skirtingų 

mokymosi poreikių mokinių 

mokymo, veiksmingų praktikų 

integravimo, tiriamosios projektinės 

veiklos organizavimo; 

- mokytojų profesinis tobulėjimas. 

 

7.2. Mokymosi pagalbos teikimo rezultatai.  



T. Bičiušas Mokinių žinios siejamos su gyvenimo 

praktika, ką mokiniai įsimena 

sąmoningai, o ne mechaniškai. 

Pristatyta ketverių metų praktika, 

efektyviausios ugdymo veiklos, 

metodai, jų poveikis mokinių SEK 

ugdymui, įvertintas 4-tų, 10-os klasių 

mokinių realus ūgties pokytis.   

7.3. Kiti klausimai.    

METODINĖ TARYBA 

ATESTACIJOS KOMISIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

8. Posėdis. 26 d., 

14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė VGK nariai Suorganizuotas posėdis.  

8.1. Mokinių pakartotinio vertinimo PPT rezultatų, 

rekomendacijų aptarimas. 

VGK nariai Išanalizuotos rekomendacijos.  

8.2. Pranešimas „Universalus dizainas mokymuisi ir 

personalizuotas ugdymas šiuolaikinėje 

mokykloje“. 

R. Grabauskienė Gerosios patirties sklaida.  

8.3. Kiti klausimai.  VGK nariai Priimti sprendimai.  

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

9. Posėdis. 14 d., 

15.00 

val.  

ZOOM 

aplinka  

I. Zakienė  MG nariai  Suorganizuotas posėdis.   

9.1. Tyrimo ,,5-10 klasių mokinių pažangos ir 

pasiekimų įsivertinimas formaliajame ugdyme“ 

analizė.  

L. Pastoraitė, 

B. Sabatauskė 

98 proc. 5-10 klasių mokinių 

nustatytas požiūris į savo pasiekimų 

ir pažangos įsivertinimo naudą 

pamokose. 

 

9.2. Kiti klausimai. Dalykų 

mokytojai 

Priimti sprendimai.  

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

10. Metodinė diena „V modulis. Priemonių 

pristatymas ir diskusija „Kuriame kiekvienam 

vaikui“. 

19 d., 

10.00 -

17.00 

val.  

Pasvalio r. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyboje 

(ŠPT)  

A. Nakvosienė  MG nariai Švietimo pagalbos specialistai 

dalinsis gerąją patirtimi dirbant su 

skirtingų gebėjimų mokiniais, gilins 

žinias personalizuoto mokymosi 

koncepcijos gairėse ir gebės pritaikyti 

tai savo kasdieniame darbe. Mokiniai 

bus aktyviau įtraukti į mokymosi 

 



procesą, metodų bei būdų 

pasirinkimą, didės mokinių 

motyvacija bei savarankiškumas 

mokymosi procese. 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

11. Balandis – sveikatos mėnuo.  

11.1. Popietė ,,Vaisių nauda organizmui”. 4 d., 

12.20 

val. 

1a, 1b, 1c 

kab., 

J. Maziliauskienė I. Miceikienė, 

V. Elinskienė 

1a, 1b, 1c klasės mokiniai sieks 

pritaikyti turimas žinias apie sveiką 

gyvenseną praktiškai. Gilins žinias 

apie vitaminus esančius vaisiuose ir 

daržovėse.  Grupėse gamins ir 

degustuos  iš vaisių ir uogų 

pasigamintus vėrinukus, žaliuosius 

kokteilius. IV sav. vaikai diagramose 

žymės savo miego trukmę, lauke žais 

judriuosius žaidimus. Mokiniai sieks 

suprasti, kad sveika gerti vandenį. 

Ugdys gebėjimą bendradarbiauti, 

dirbti grupėse. Patirs teigiamų 

emocijų. 

 

11.2. Popietė ,,Draugystė su daržovėmis”. 11 d., 

12.20 

val. 

 

11.3. Sportinės varžybos ,,Sportas, poilsis, vanduo”. 25 d., 

12.20 

val. 

Stadionas  

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 

12. Individualios bei grupinės konsultacijos 

mokiniams, esant poreikiui- tėvams 

(globėjams/rūpintojams).  

4-8 d., 

15.00-

15.40 

val. 

Soc. 

pedagogo 

kab. 

D. Balandienė J. Bičiušienė Suderinta tvarka, paskelbtas 

konsultacijų laikas. Mokiniai žino, 

kad visada gali pasikonsultuoti. 

 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 

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

punktas  

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir sveikata 

(sudarytas grafikas). 
 

14. Patalpų švara ir tvarka. 14 d., 

10.30 

val.  

Mokyklos 

edukacinės 

patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 

15. Spalvų savaitė. 4- 8 d. Mokyklos 

erdvės 

Mokinių tarybos 

nariai, 

R. Kavaliauskienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos mokiniai ir mokytojai savo 

aprangą pritaikys prie tą dieną 

numatytos spalvos, taip siekiama 

 



 skatinti mokyklos bendrumą ir 

vienybę, tradicijų išlaikymą. 

BIBLIOTEKA  

16. Paroda „Mano vaikystės knyga“. 1-29 d.  Biblioteka  L. Bielskienė  J. Bosaitė  Paminėta Tarptautinė vaikų knygos 

diena; mokiniai susipažins su 

populiariausiomis vaikų knygomis ir 

jų herojais. 

 

17. Edukacinis užsiėmimas “Interaktyvios knygos 

„Gamtos metų ratas“ skaitymas. 

15– 28 d. P klasių mokiniai, derindami knygos 

skaitymą su išmaniosiomis 

technologijomis,  pajus skaitymo 

džiaugsmą. 

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

18. Asmeninės mokinio ir klasės pažangos stebėjimo 

vykdymo kontrolė. 

1-29 d.  Klasės  G. Stapulionienė I. Zykienė,  

I. Zakienė 

Pastebėtos problemos, suteikta 

reikalinga mokiniui pagalba. 

Aptarta 
individua 

liai su klasės 

vadovu, 
švietimo 

pagalbos 

specialistu. 

19. NMPP testų organizavimo ir vykdymo kontrolė. 1-29 d. Klasės  G. Stapulionienė Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

NMPP organizavimas ir vykdymas 

vadovaujantis ŠMSM 2017-01-04 

įsakymu Nr. V-6. Rezultatai 

aptariami VGK pos 

 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ  

20. Edukacinis užsiėmimas “Kas vairuoja 

traukinius?”   

12 d.,  

13.00 

val. 

Šiaulių 

geležinkelio 

muziejus 

R. Ledauskienė T. Bičiušas 3b klasės mokiniai susipažins su 

geležinkelininko profesija, spręs 

kryžiažodžius, dalyvaus viktorinoje, 

pagilins žinias apie transportą ir 

keliavimo būdus. 

 

21. Edukacinis užsiėmimas ,,Iš ko semiamės 

išminties? Daraktorinė mokykla”. 

28 d., 

10.00 

val. 

Šiaulių 

,,Aušros” 

muziejus 

N. Zikienė L. 

Strazdauskienė 

2a klasės mokiniai susipažins su 

mokytojo profesija, su mokymosi 

sąlygomis, mokymo priemonėmis, 

dėstomais dalykais, kaip dirbo ir 

gyveno daraktoriai. Pabandys 

parašyti žąsies plunksnomis ant 

medinių lentelių. Tobulins pažinimo 

 



kompetenciją. 

22. Individualios bei grupinės konsultacijos 

mokiniams (esant poreikiui tėvams 

(globėjams/rūpintojams). 

4-8 d., 

15.00 – 

15.30 

val.  

Soc. 

pedagogo 

kab. 

D. Balandienė J. Bičiušienė  Suderinta tvarka, konsultacijų 

tvarkaraštis. Konsultuoti mokiniai, 

tėvai (globėjai/rūpintojai). 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

23. STEAM projektas “Nuo sėklos iki sėklos”. 

23.1. Akcija ,,Saugokime žemę, kad ji saugotų mus”. 13 d., 

15.00-

16.00 

val. 

Sodo-daržo 

žalioji 

edukacinė 

erdvė 

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

akcijoje ir sutvarkys sodo - daržo 

teritoriją, paruoš lysves sėjai. 

Mokiniai atkreips dėmesį į  juos 

supančią aplinką bei į tai, kaip 

kiekvienas galime prisidėti prie 

mūsų  žemės išsaugojimo. 

 

24. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 

24.1. Viktorina ,,Estija - šiauriausia Baltijos regiono 

šalis”. 

28 d.,  

14.15-

14.55 

val. 

Socialinių 

m. kab. 

 

B. Sabatauskė D. 

Stankevičienė 

 

100 proc. 6a klasės mokinių 

interaktyviame žemėlapyje “Google 

Earth” susipažins su Estijos reljefu. 

Naudodamiesi “Street View” funkcija 

virtualiai aplankys Estijos sostinę bei 

tris pasirinktus lankytinus objektus ir 

pasidomės jų istorija. 

 

25. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 

25.1. Edukacinis užsiėmimas „Erdvinių figūrų paieška 

pastatų nuotraukose“. 

28 d., 

15.00-

15.40 

val. 

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

naudodamiesi internetu, pasirinks 

pastatų nuotraukas ir juose ras 

įvairias erdvines figūras, lavins 

vaizduotę ir kūrybingumą. 

 

26. STEAM projektas “Žali burtai”. 

26.1. Praktinė veikla: ,,Sveiki desertai“.  28 d., Technolo J. Biliūnienė T. Bičiušas, 100 proc. 3a ir 3b klasių mokinių  



14.00–

14.45 

val.; 

14.45–

15.30 

val. 

gijų  

kabinetas 

 R. 

Vyšniauskienė, 

M. Rodienė 

susipažins su vaisių, uogų ir daržovių 

skanėstais, kurie gali būti ne tik 

skanūs, bet ir naudingi žmogaus 

organizmui. Pasigamins ,,Sveiką 

desertą”. 

27. STEAM projektas „Termometras“. 

27.1. Patyriminė veikla „Kūno temperatūra“. 12 d., 

14.00 

val. 

1a, 1b, 1c 

klasės  

I. Miceikienė, 

V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė 

K. Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

1a, 1b, 1c klasių mokiniai matuos, 

fiksuos kūno temperatūrą, aptars 

gautus rezultatus, pavaizduos 

diagramoje. 

 

28. STEAM projektas „Šiaulių miestas“. 

28.1. Lankymasis Šiaulių miesto „Aušros” muziejuje. 29 d., 

14.00 

val. 

„Aušros” 

muziejus 

J. Kreičmanaitė J. Sruogytė 2c klasės mokiniai ugdysis 

bendravimo, bendradarbiavimo, 

socialinę ir pažinimo kompetencijas. 

 

29. STEAM projektas “Pažįstame Šiaulius”. 

29.1. Išvyka į Šiaulių miesto parką.   26 d., 

10.00–

12.50 

val. 

Šiaulių 

miesto 

parkas 

V. Beinorienė, 

N. Zikienė 

A.  

Kulikauskienė, 

L. 

Strazdauskienė 

100 proc. 2a ir 2b klasių mokinių 

ugdysis pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo bei socialines 

kompetencijas, įtvirtins žinias apie 

gimtąjį miestą 

 

30. Projektas ,,Šiaulių miesto augalija“.  

30.1. Šiaulių miesto augalų, vabzdžių tyrinėjimas. 

Paukščių stebėjimas. 

26 d., 

10.00 

val. 

Salduvės 

piliakalnis 

N. Zikienė, 

V. Beinorienė 

- 2a ir 2b klasių mokiniai per 

mikroskopus stebės vabzdžius, 

augalus, bandys juos atpažinti ir 

įvardinti. Susipažins su augalo 

dalimis. Mokysis gamtoje atpažinti 

paukščių balsus. 

 

31. STEAM projektas “Planetos lobiai – šiukšlės”. 

31.1. Viktorina „Moku rūšiuoti atliekas“. 6 d., 

14 val. 

1a,1b,1c 

klasės 

K. Kazlauskaitė I. Miceikienė, 

V. Čiomėnienė 

100 proc. 1a, 1b, 1c klasių mokinių 

gilins žinias apie atliekų rūšiavimą, 

mokysis iššūkius spręsti kartu – 

komandoje. 

 

32. STEAM projektas ,, Maisto chemija”. 

32.1. Patyriminė veikla ,,Medus”. 28 d., 

14.15 

4a klasė  R. Poškevičienė V. Valuntinaitė 4a klasės mokiniai susipažins su 

medaus rūšių įvairove, sužinos, kad 
 



val. medus apibūdinamas organoleptiniais 

šio produkto kriterijais. Atlikdami 

bandymus, nustatys medaus rūšis 

pagal spalvą, kvapą, skonį, 

konsistenciją, priemaišas medaus 

mėginiuose. 

33. STEAM projektas „Švaraus pasaulio spalvos”. 

33.1. Išvyka į UAB „Švarinta”. 29 d., 

14.00 

val. 

UAB 

„Švarinta” 

G. Grigaitienė UAB „Švarinta” 

komercijos 

direktorė  

A. Grikainienė 

4b klasės mokiniai susipažins su 

įmonės veiklos sritimis, logistika, 

stebės buitinių ir komunalinių atliekų 

rinkimą ir išvežimą į sąvartynus, 

atliks tyrimą. 

 

34. STEAM projektas „Ragauju. Liečiu. Uostau. Girdžiu. Matau. Jaučiu“.  

34.1. Patyriminė veikla „Rūgštu, kartu, saldu, sūru”. 8 d.,  

13.00 

val.; 

 7 d., 

13.00 

val. 

Pa, Pb, Pc 

klasės  

J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

K. Kvietkuvienė 

Ž. Petravičius, 

J. Kravčenkienė 

Pa, Pb, Pc klasių mokiniai ragaus 

maisto produktus, pajaus, įvardins, 

kokį jaučia skonį (rūgštu, kartu, 

saldu, sūru) bei lytėdami (užrištomis 

akimis) bandys atpažinti ir įvardinti 

vaisius bei daržoves. 

 

35. Projektas „Mokausi tyrinėdamas”.  

35.1. Patyriminė veikla „Kristalų auginimas”. 12 d., 

14.00 

val. 

3a, 3b klasės  R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

J. Biliūnienė, 

T. Bičiušas 

3a, 3b klasės mokiniai pažins įvairias 

chemines medžiagas, mokysis saugiai 

su jomis dirbti, vadovaudamiesi 

duota instrukcija, paruoš specialų 

tirpalą bei užaugins kristalų. 

 

36. Projektas „Mes nupinsim margą šokių pynę“.  

36.1. Edukacinis užsiėmimas – Žemaitijos regiono  

šokio „Blezdingelė“ mokymas. 

6 d., 

15.45–

16.15 

val. 

Aktų salė J. Sruogytė L. Strazdauskie

nė 

100 proc. 2a, 2c klasės mokinių 

susipažins su Žemaitijos regiono 

šokių specifika, tobulins bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius.   

 

36.2. Edukacinis užsiėmimas – Aukštaitijos regiono 

šokio „Pliauškutis“ mokymas. 

13 d., 

15.45 – 

16.15 

val. 

 

Aktų salė J. Sruogytė L. 

Strazdauskienė 

100 proc. 2a, 2c klasės mokinių tęs 

pažintį su Aukštaitijos regiono 

folkloriniais šokiais, tobulins 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

 

36.3. Edukacinis užsiėmimas – Žemaitijos regiono 27 d., Aktų salė J. Sruogytė L. 100 proc. 2a, 2c klasės mokinių tęs  



šokio „Grečinikė“ mokymas. 15.45 – 

16.15 

val. 

 

Strazdauskienė pažintį su Žemaitijos regiono 

folkloriniais šokiais, tobulins 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

37. Projektas „Sveikatos keliu žengiam kartu“. 

37.1. Stebėjimo dienoraštis – mitybos tyrimas 

,,Sveikuolio savaitė“. 

 4–9 d.  Mokinių 

namuose 

pasirinktu 

laiku 

V. Valuntinaitė, 

V. Sėjūnas 

- 100 proc. 4a ir 5a klasės mokinių 

atostogų metu pildys stebėjimo 

dienoraštį ir atliks savo mitybos 

tyrimą bei stengsis kuo daugiau 

judėti, sportuoti ir sveikai maitintis. 

 

37.2. Stebėjimo dienoraščio – mitybos tyrimo 

individualus išvadų, rekomendacijų mokiniui 

aptarimas 

11–15 d.  4a klasė, 

5a klasė 

V. Valuntinaitė, 

V. Sėjūnas 

- Su auklėtojų pagalba 100 proc. 4a ir 

5a klasės mokinių apibendrins savo 

stebėjimo dienoraščio–mitybos 

tyrimo rezultatus, mokysis rašyti 

išvadas.  

 

38. Karjeros ugdymo projektas „Profesijų pasaulyje”. 

38.1. Profesinio veiklinimo užsiėmimas.  12 d., 

14.00 

val.  

ŠPRC, 

Buitinių 

paslaugų 

skyrius 

N. Ostrauskas,  

V. Šimaitienė 

A. 

Kapačinskienė 

R. Švambaris, 

N. 

Medžiaušienė 

6b, 10 kl. mokiniai ugdysis karjeros 

kompetenciją, susipažins su 

fotografo, floristo, kirpėjo, siuvėjo 

specialybėmis, bei stojimo sąlygomis. 

 

38.2. Patyriminis vizitas.   14 d., 

14.00 

val. 

ŠPRC, 

Mechanikos 

skyrius 

N. Ostrauskas,  

V. Šimaitienė 

A.  

Kapačinskienė, 

R. Švambaris, 

N. 

Medžiaušienė 

6b, 10 kl. mokiniai ugdysis karjeros 

kompetenciją, susipažins su 

automobilių mechaniko, elektriko, 

suvirintojo, santechniko, šaltkalvio 

specialybėmis, stojimo sąlygomis. 

 

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

39.1. Individualios konsultacijos ,,Renkuosi profesiją“. 5,7,12,14

, 26, 28 

d. 

15.00-

17.00 

val. 

Psichologo 

kabinetas 

G. Krūmas I. Zakienė, 

I. Garbenienė, 

PPT specialioji 

pedagogė 

J. Lymantienė 

70 proc. 9a kl. mokinių bus atliktas 

mokinio profesinio kryptingumo 

įvertinimas, rengiamos, teikiamos ir 

aptariamos rekomendacijos dėl 

profesijos pasirinkimo galimybių. 

 

40. Projektas ,,Žirgas–grožio, jėgos, harmonijos simbolis“ 

40.1. Popietė ,,Arklys – žmogaus pagalbininkas ir 

draugas“. 

13 d.,  

14.00 

1a, 2a, 2b 

klasės 

V. Čiomėnienė, 

A. Kulikauskienė, 

- 100 proc. 1a, 2a, 2b klasių mokinių 

įgis žinių apie žirgo (arklio) kilmę, 
 



val. L. Strazdauskienė susipažins su arklio dirbamais 

darbais,  su arklių veislėmis, suvoks 

jo reikšmę bei svarbą žmogaus 

gyvenime senovėje ir dabar. 

41. Tarptautinis projektas “Judesio dinamika”.  

41.1. Atvira šokio pamoka ,,Šokis pasakoje“. 14 d.,  

12.10-

12.50 

val. 

Šokių klasė, 

ZOOM 

aplinka 

A. Kapačinskienė Šiaulių “Dermės” 

mokyklos 3a klasė, 

Jelgavos pradinė 
mokykla plėtros 

centras  „Valdeka“, 

Rygos 1-oji 
mokykla-ugdymo 

centras, Akmenės 

raj. Dabikinės  
V. Zubovo mokykla, 

Panevėžio „Šviesos“ 

ugdymo centras, 
Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla. 

90 proc. 3a klasės mokinių įtvirtins 

išmoktus choreografinius elementus, 

gebės juos atlikti vieni, poroje. Patirs 

teigiamų emocijų derindami judesį ir 

muziką. 

 

41.2. Pamoka „Kūno balansas“. 7 d., 

11.05-

11.45 

val. 

Aktų salė, 

ZOOM 

aplinka 

Šiaulių J. Janonio 

gimnazijos fizinio 

ugdymo mokytoja 

L. Gudaitė 

Jelgavos pradinės 

mokyklos plėtros 
centro ,,Valdeka“ 

mokiniai, Rygos 1-

osios specialiosios 
mokyklos-plėtros 

centro mokiniai, 

Dabikinės  
V. Zubovo 

mokyklos, Šiaulių 

,,Dermės“ mokyklos 
mokiniai ir 

pedagogai. 

90 proc. 3b klasės mokinių susipažins 

su tikslinga balanso treniruočių 

technika, gebės atlikti pusiausvyros, 

koordinacijos, laikysenos lavinimo 

pratimus. 

 

41.3. Matematikos pamoka ,Kas taikliausias? Krepšinio 

rungtynių statistika“. 

28 d., 

12.10-

12.50 

val. 

10 klasė, 

ZOOM 

aplinka 

L. Slavickienė Šiaulių ,,Dermės“ 
mokyklos 10 kl. 

mokiniai, Panevėžio 

,,Šviesos“ ugdymo 
centro, Rygos 1-ojo 

specialiojo ugdymo 
centro pedagogai ir 

mokiniai. 

100 proc. 10 klasės mokinių pritaikys 

stochastikos žinias praktikoje. 
 

41.4. Fizinio ugdymo pamoka „Judėjimo laisvė“. 6 d., 

13.15-

13.55 

val. 

Sporto salė S. Garbenis Jelgavos pradinės 
mokyklos plėtros 

centro ,,Valdeka“ 

mokiniai, Rygos 1-
osios specialiosios 

90 proc. 4b klasės mokinių  

judriuosiuose žaidimuose lavins 

fizines savybes, ugdysis 

komunikacines kompetencijas. 

 



 mokyklos-plėtros 
centro mokiniai, 

Telšių Naujamiesčio 

mokyklos mokiniai, 
Šiaulių ,,Dermės“ 

mokyklos 4b kl. 

mokiniai. 

41.5. Anglų k. pamoka „My healthy lifestyle“. 5 d., 

13.15-

13.55 

val. 

Anglų k. 

kab., ZOOM 

aplinka 

R. Kavaliauskienė Šiaulių ,,Dermės“ 

mokyklos 6b kl. 
mokiniai, Jelgavos 

pradinės mokyklos 

plėtros centro 
,,Valdeka“ mokiniai, 

Rygos 1-osios 

specialiosios 
mokyklos-plėtros 

centro mokiniai, 

Dabikinės  
V. Zubovo 

mokyklos mokiniai 

ir pedagogai. 

90 proc. 6b klasės  mokinių tobulins 

anglų k. įgūdžius, gilins žinias apie 

sveiką gyvenseną. Sudarydami 

sveikos mitybos planą, lygins savo ir 

draugų gyvenimo būdą, tobulins 

pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

41.6. Lietuvių k. pamoka. Teksto suvokimo užduotis 

,,Gerai daryk – maistą taupyk“. 

11 d., 

8.30-

10.05 

val. 

7b klasė, 

ZOOM 

aplinka 

I. Garbenienė 7b klasė 100 proc. 7b klasės mokinių sužinos 

maisto švaistymo priežastis ir 

pasekmes, pradės palaipsniui suvokti, 

kaip patys gali kovoti su maisto 

atliekomis namie ir mokykloje. 

 

41.7. Fizinio ugdymo pamoka ,,Krepšinio technikos 

veiksmai“. 

4 d., 

10.15-

10.55 

val. 

Sporto salė, 

ZOOM 

aplinka 

V. Baliutavičienė Šiaulių ,,Dermės“ 

mokyklos 6b kl. 
mokiniai, Jelgavos 

pradinės mokyklos 

plėtros centro 
,,Valdeka“ mokiniai, 

Rygos 1-osios 

specialiosios 
mokyklos-plėtros 

centro mokiniai, 

Dabikinės  
V. Zubovo 

mokyklos mokiniai 

ir pedagogai. 

90 proc. 6b klasės mokinių  žaisdami 

krepšinį ugdys gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti, lavins krepšinio 

technikos veiksmus, taiklumą. 

 

41.8. Judriosios pertraukos. Šokio ,,Mes galingi“ 

mokymas. 

4, 5, 11, 

19 d., 

11.45-

12.10 

val., 

P-4 kl.,  

5- 10 kl., 

mokyklos 

kiemas, 

šokių klasė, 

A. Kapačinskienė Šiaulių 

,,Dermės“ 

mokyklos P - 10 

kl. mokiniai. 

95 proc. P-10 klasių mokinių išmoks 

atlikti šokio ,,Mes galingi“ 

choreografinius elementus, įsimins 

žingsnių seką, ugdys pusiausvyrą, 

koordinaciją, atmintį, lavės meniniai 

 



12.50-

13.15 

val. 

ZOOM 

aplinka 

 

įgūdžiai. 

NEFORMALIOJI VEIKLA  

42. Parodos.        

42.1. Pavasario raštai. 4 d.,  

15.00 

val. 

1–3 aukšto 

koridorius 

I. Miniauskienė R. Šukienė, 

R. Gabrielaitis, 

I. Garalevičienė, 

P–10 klasių 

mokytojai ir 

auklėtojai 

95 proc. P–10 klasių mokinių ugdysis 

kūrybiškumą ir saviraišką, savo 

sukurtais darbais papuoš mokyklos 

erdves. Bus lavinamas estetinis 

suvokimas, ugdomos meninės 

kompetencijos. 

 

42.2. Mano gyvūnas. 11 d., 

14.00 

val. 

II aukšto 

koridorius 

I. Miniauskienė I. Zykienė,  

J. Kravčenkienė 

100 proc. Pb klasės mokinių ugdysis 

kūrybiškumą ir saviraišką, savo 

sukurtais darbais papuoš mokyklos 

erdves. Patirs emocinį džiaugsmą. 

 

42.3. Velykų margutis (emociukas). 11–25 d. 1 aukšto 

fojė, 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

D. Valiūnaitė P–10 klasių 

auklėtojai 

85 proc. P–10 klasių mokinių ugdysis 

kūrybiškumą, susipažins su emocijų 

raiškos būdais, papuoš mokyklos 

erdves, bendraus ir bendradarbiaus su 

miesto bendruomene. 

 

43. EcoSTEAM savaitė.  

43.1. Iniciatyva  „Žemė – mylinčio žmogaus rankose“. 13 d., 

14.15–

14.55val. 

Mokyklos 

edukacinės – 

žaliosios 

erdvės 

B. Sabatauskė, 

L. Pastoraitė 

- 100 proc. 6b klasės mokinių gilins 

ekologines žinias. Sutvarkys 

pasirinktą mokyklos žaliąją 

edukacinę erdvę, ugdysis sveikos 

gyvensenos ir ekologinės savimonės 

pagrindus  

 

43.2. Netradicinė anglų k. pamoka „Your 

Ecofootprint“. 

12 d. , 

8.30–

9.10 val.  

13 d., 

12.10–

12.50 

val.,  

13.15–

13.55 

val. 

Anglų k. 

kabinetas 

R. Kavaliauskienė - 100 proc. 8–9 klasių mokinių gilins 

savo ekologinio sąmoningumo 

įgūdžius, įtvirtins anglų kalbos IT 

gebėjimus, ugdysis sveikos 

gyvensenos ir ekologinės savimonės, 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 



43.3. Netradicinė muzikos pamoka „Sukurk ir 

išbandyk”. 

5 

d., 12.10 

– 12.50 

val.  

Muzikos 

kab. 

A. Kapačinskienė -  3b klasės mokiniai ugdys 

kūrybiškumą, dėmesingumą 

gamindami ekologiškus muzikos 

instrumentus, ugdysis sveikos 

gyvensenos ir ekologinės savimonės, 

bendradarbiavimo kompetencijas.. 

 

43.4. Viktorina ,,Rūšiuoju – mąstau“. 14 d.,  

9.25–

10.05 

val.  

Fizikos kab. A. Budraitienė - Mokiniai atsakinėdami į viktorinos 

klausimus prisimins kaip rūšiuoti 

atliekas, tobulins pažinimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

44. STEAM veiklos.  

44.1. Augalų dauginimas. Dovana mamai. 5, 25 d., 

15.30 

val. 

Technolo 

gijų 

kabinetas 

I. Garalevičienė, 

J. Kravčenkienė 

– 100 proc. Pc, Pb klasės mokinių 

sužinos apie augalų dauginimą 

sėklomis ir augalo dalimis,  žinias 

pritaikys praktinėje veikloje, plėtos 

pažinimo, mokėjimo mokytis, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

44.2. Šokantis vanduo. 4 d., 

15.30 

val. 

Technolo 

gijų 

kabinetas 

I. Garalevičienė, 

J. Kravčenkienė 

– 100 proc. Pc, Pb klasės mokinių 

tiriamosios veiklos metu sužinos, 

stebės įvairių skysčių sąveikos 

galimybes, mokysis saugiai dirbti su 

įvairiomis medžiagomis ir tobulins 

pažinimo, mokėjimo mokytis, 

bendradarbiavimo  kompetencijas.  

 

45. Išvyka „Dėk į kojas“. 29 d., 

11.05–

12.50 

val.  

Šiaulių 

miesto 

parkas 

I. Garbenienė - 100 proc. 7b kl. mokinių gilins žinias 

apie Šiaulių krašto knygnešystės, 

lietuviškos spaudos ir lietuvių kalbos 

istorinę atmintį, aktyviai ir turiningai 

leis laiką gryname ore, tobulins 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

46. Tarpklasinės futbolo rungtynės.  27 d. 

15.00–

15.40 

val. 

Mokyklos 

stadionas 

V. Baliutavičienė Grupių 

auklėtojai 

99 proc. 6a ir 7b kl. mokinių 

žaisdami futbolą ugdys gebėjimą 

bendrauti ir bendradarbiauti 

komandoje ,įtvirtins futbolo žaidimo 

technikos veiksmus. Draugiškai 

 



rungtyniaus, sieks užsibrėžto 

tikslo,patirs judėjimo džiaugsmą. 

Formuosis sveikos gyvensenos 

įgūdžius. Populiarinami sportiniai 

žaidimai. 

47. Popietė „Šok, nesustok“.  28 d.,  

14. 05 

val. 

Aktų salė 

(ZOOM 

platforma), 

jei geras 

oras, 

mokyklos 

kiemas 

A. Kapačinskienė N. Ostrauskas Paminėta tarptautinė Šokio diena. 85 

proc. P–10 klasių mokinių įgis 

pasitikėjimo atlikdami įvairias 

choreografines kompozicijas, patirs 

teigiamų emocijų atlikdami šokį 

„Mes galingi“, tobulins pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

48. Gamtosauginė pilietinė akcija „Darom ir gamta 

mums padėkos 2022“. 

 

26 d., 

13.15– 

16.15 

val. 

Salduvės 

piliakalnio 

prieigos, 

miesto 

parkai 

I. Garalevičienė J. Kravčenkienė, 

socialiniai 

partneriai, 

Šiaulių jaunųjų 

gamtininkų 

centras, 

auklėtojai. 

70 proc. P–10 klasių mokinių 

savanoriškai tvarkys Talkšos ežero ir 

Salduvės piliakalnio lankomas 

teritorijas, miesto parkus, ugdysis 

pilietinio atsakingumo, sąmoningumo 

ir gamtosaugines nuostatas. 

 

49. Tradicinių šokių, liaudies žaidimų ir ratelių 

dirbtuvės. 

11 d., 

18.00–

18.40 

val.  

Aktų salė J. Sruogytė - P–4 kl. mokiniai išmoks liaudies 

šokių, žaidimų ir ratelių. Bus 

suorganizuotos tradicinių šokių, 

liaudies žaidimų ir ratelių dirbtuvės. 

 

50. Kūrybinių žaidimų mugė „Žaidžiame ir 

mokomės“. 

6 d., 

16.15–

17.00 

val.  

Aktų salė M. Kateivienė V. Čiomėnienė,  

A. 

Kulikauskienė 

99 proc. 1a ir 2b klasių mokiniai 

įsitrauks į bendrą veiklą, patirs 

teigiamų emocijų, tobulins 

komunikavimo įgūdžius, saviraišką. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 

51. Posėdis. 29 d., 

14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė Darbo grupė Suorganizuotas posėdis.  

51.1. Pasirinktos probleminės srities giluminis 

nagrinėjimas, duomenų kaupimas, rezultatų 

analizė, išvadų ir rekomendacijų rengimas. 

Išanalizuoti duomenų rezultatai; 

pateiktos išvados ir rekomendacijos. 
 

51.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.  

 



2 priedas  

                                                                                                                                           

SVEIKATINIMO MOKYMŲ INTEGRAVIMO Į FORMALŲJĮ UGDYMĄ 

2022 M. BALANDŽIO MĖN. TVARKARAŠTIS 

 

 

Eil. 

nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Data, laikas Vieta Klasės 

mokiniai  

Mokytojo  

v., pavardė 

Integruota į 

pamoką 

1.  Pamoka ,,Burnos higienos svarba“ 5 d., 10.15 – 10.55 val.  1a klasė 1a V. Elinskienė Fizinis ugdymas 

2.  5 d., 9.25 – 10.05 val.  1b klasė  1b A. Kapačinskienė Muzika  

3.  6 d., 9.25 – 10.05 val.  1c klasė 1c J. Maziliauskienė Matematika  

 

 

_____________ 


