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PATVIRTINTA 

Šiaulių „Dermės“  mokyklos direktoriaus  

2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V1-235 

1 priedas  

           

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

2022 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

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

bos  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

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

1.1. Atvira patyriminio ugdymo pasaulio pažinimo 

pamoka kitoje erdvėje „Gyvybė iš sėklytės”. 

3 d., 11.05 val. Aktų salė J. Steckytė,  

I. Zykienė 

- Pa ir Pb klasių mokiniai pamokos metu 

prisimins pavasario požymius, žmonių 

darbus, sužinos apie augalo augimo ir 

vystymosi stadijas bei sodins pupeles. 

Susipažins ir pradės fiksuoti stebėjimo 

lentelėje pupelės augimo fazes. Plėtos 

pažinimo, mokėjimo mokytis, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

1.2. Integruota pasaulio pažinimo bei matematikos 

pamoka „Judu - esu aktyvus” kitoje aplinkoje 

(Šiaulių centrinis parkas). 

24 d. 

9.10 val. 

Prie Talkšos 

ežero 

J. Maziliauskienė, 

V. Elinskienė 

- 1a, 1c kl. mokiniai išsiaiškins, kaip juda 

žmogaus kūnas, įtvirtins fizinės veiklos 

sąvokas, gilins daugybos veiksmų iki 

penkių žinias. Plėtos pažinimo, 

kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

1.3. Integruota pasaulio pažinimo ir matematikos 

pamoka ,,Šiaulių m. parko medžiai” kitoje 

aplinkoje (Šiaulių centrinis parkas). 

19 d., 10.00 

val. 

Šiaulių 

miesto 

centrinis 

parkas 

N. Zikienė,  

V. Beinorienė 

- 2a ir 2b klasių mokiniai gebės atpažinti  

Šiaulių m. parko medžius, išmatuoti jų 

apimtį; palyginti jų storį, aukštį. Plėtos 

pažinimo, komunikavimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

1.4. Integruota lietuvių k. ir matematikos pamoka 

,,Matematinė statistika gramatikoje“. 
26 d., 
12.10-12.50 

val. 

10 klasė I. Zakienė, 
L. Slavickienė 

- 100 proc. 10 klasės mokinių  tvirtins 

raštingumo įgūdžius, pakartos ir pritaikys 

statistikos žinias. 
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1.5. Gamtos, socialinių mokslų ir technologijų 

pamoka ,,Nuo sėklos iki sėklos“. 
23 d., 
14.15-14.55 

val. 

Lauko klasė I. Miniauskienė,  
B. Sabatauskė, 
L. Pastoraitė  

- 100 proc. 9a klasės mokinių susipažins su 

daržo augalais, jų grupavimu, kilme, 

maistinėmis ir vaistingomis savybėmis.  

 

2.  Interaktyvaus mokymo(si) metodų taikymas pamokose. 

2.1. Atviros specialiojo pedagogo pratybos 

sensoriniame kambaryje ,,Spalvos svečiuose 

pas formas”. 

4 d., 10.15 val. Sensorinis 

kab. 

L. Juozapavičienė - Mokiniai, naudodami sensorines 

priemones,  įtvirtins turimas žinias apie 

geometrines figūras, jų dydžius, spalvas. 

Lavės mąstymas, vaizduotė. Mokiniai 

įsivertins savo darbą, aptars rezultatus, 

apibūdins sėkmes ir nesėkmes. Su 2-3 

švietimo pagalbos specialistais bus 

pasidalinta geraja darbo patirtimi. 

 

2.2. Atvira integruota klasės valandėlė 

,,Psichoaktyvioms medžiagoms NE“. 

16 d., 

14.15 val. 

7b klasė  R. Liukinevičius  - 98 proc. 7b klasės mokinių įgis gebėjimų 

atpažinti problemas, susijusias su 

psichoaktyvių medžiagų vartojimu, giliau 

suvoks jų žalą, tobulins asmenines 

kompetencijas sprendimų priėmime.  

 

MOKYKLOS TARYBA 

3. Posėdis.  25 d., 17.30 

val.  

Aktų salė  R. Liukinevičius  Mokyklos 

tarybos nariai  

Suorganizuotas posėdis.   

3.1. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo 

aptarimas (mokymo priemonių, vadovėlių 

planavimas ir lėšų paskirstymas). 

L. Bielskienė  Priimtas nutarimas dėl vadovėlių ir 

mokymo priemonių įsigijimo. 
 

3.2. 2022–2023 m. m. pradinio ir pagrindinio 

ugdymo plano projekto aptarimas. 

G. 

Stapulionienė 

Išanalizuotas projektas, pateiktas  

derinimui. 
 

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

MOKYTOJŲ TARYBA  

METODINĖ TARYBA 

ATESTACIJOS KOMISIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

4. Posėdis.  24 d., 14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė VGK nariai Suorganizuotas posėdis.  

4.1. 2 klasių mokinių diagnostinių testų vertinimo 

aptarimas. 

N. Zikienė,  

V. Beinorienė, 

J. Kreičmanaitė 

Išanalizuota informacija bus naudojama 

sudarant mokiniams pagalbos planus, 

individualius ugdymo planus bei teikiant 
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4.2. 4, 6, 8 klasių diagnostinių ir nacionalinių 

mokinių patikrinimo testų lyginamoji analizė. 

G. Grigaitienė,  

R. 

Poškevičienė, 

E. Masiulytė,  

I. Zakienė,  

I. Garbenienė,  

A. Budraitienė,  

L. Slavickienė, 

B. Sabatauskė 

kompleksinę švietimo pagalbą. Mokytojai 

bei švietimo pagalbos specialistai 

atsižvelgdami į rezultatus, gebės dar 

kokybiškiau personalizuoti ugdymo 

turinį.  

 

4.3. Kiti klausimai.  VGK nariai Priimti sprendimai.  

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

5. Posėdis. 30 d., 14.00 

val.  

Aktų salė  I. Zykienė MG nariai Suorganizuotas posėdis.  

5.1 2, 4 klasių mokinių lietuvių kalbos, 

matematikos, pasaulio pažinimo žinių, 

gebėjimų patikros rezultatų aptarimas. 

V. Beinorienė, 

J. Kreičmanaitė, 

G .Grigaitienė, 

R. Poškevičienė 

Mokytojai įvertins mokinių žinias ir 

gebėjimus, analizuos, ką pavyko išmokti 

ir įsiminti pradinėse klasėse atliekant 

diagnostinius testus. 

 

5.2. I pusmečio veiklų aptarimas. MG nariai Mokytojai įsivertins metodinės veiklos 

rezultatus. 
 

5.3. Priemonė „Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo (savistabos) aplankas”. 

R. 

Vyšniauskienė 

Pasidalinta gerąja patirtimi apie  

priemonės „Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo (savistabos) aplankas” 

naudojimą, dirbant su pradinių klasių 

mokiniais, siekiant individualios vaiko 

pažangos. 

 

5.4. Kiti klausimai.  MG nariai Priimti sprendimai.  

6. Pilietinė akcija ,,Rūšiuoju ir tuo didžiuojuosi!” 9 d., 

12.20 val. 

Šiaulių 

miesto 

erdvės 

J. Maziliauskienė I. Miceikienė, 

V. Elinskienė 

1a, 1b, 1c klasių mokiniai stiprins  

partnerystę šeimoje siekiant taisyklingai 

rūšiuoti. Didės atsakomybė už supančios 

aplinkos švarą. Ugdysis pilietinį 

atsakingumą, sąmoningumą.  

 

7. Viktorina ,,Ar pažįstu šiuos paukščius?“ 12 d., 12.10 

val. 

Aktų salė K. Kvietkuvienė J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

100 proc. P kl. mokinių lavins kalbą, 

pažinimo, meninę, socialinę, bendravimo 
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V. Kučienė ir bendradarbiavimo kompetencijas 

atlikdami viktorinos užduotis. 

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

8. Posėdis. 19 d., 15.00 

val. 

Zoom 

aplinka 

I. Garalevičienė MG nariai Suorganizuotas posėdis.   

8.1. V. Valuntinaitės metodinės veiklos pateiktis. V. Valuntinaitė MG nariai aptars auklėtojų V. 

Valuntinaitės ir L. Anučauskytės 

metodines veiklas.  

 

8.2. 1) L. Anučauskytės metodinės veiklos pateiktis. L. Anučauskytė  

8.3. Pranešimas „Sveikos gyvensenos ugdymo 

savaitės “Sveikai gyventi sveika“ veiklų 

apibendrinimas. 

L. Anučauskytė, 

V. Valuntinaitė, 

S. Garbenis 

Bus įvertintas projekto naudingumas 

mokiniams, apibendrintos projekto 

veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi. 

 

8.4. Kiti klausimai.  MG nariai Priimti sprendimai.  

9. Sveikos gyvensenos ugdymo savaitė „Sveikai gyventi sveika“:  

9.1. Plakato „SVEIKATA” kūrimas.  2 d., 15.45 val.  Aktų salė  L. Anučauskytė V. Valuntinaitė, 

S. Garbenis 

Bus įvertintas projekto naudingumas 

mokiniams, apibendrintos projekto 

veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi. 

 

9.2. „Linksmosios estafetės” . 3 d., 15.45 val.  Sporto salė   

9.3. „Fantastiškai skanių” salotų gamyba. 4 d., 16.15 val. Valgykla   

9.4. Viktorina „Aš sveikas ir stiprus”. 5 d., 16.00 val.  Aktų salė   

10. Lankstinukas „Sveikai gyventi sveika“ . 30 d., 16.15 

val. 

P-4 klasės T. Bičiušas,  

V. Valuntinaitė 

95 proc. pradinio ugdymo mokinių 

prisimins, pakartos ir pagilins žinias apie 

sveikos gyvensenos naudą.  

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 

11. Atmintinė P-4 klasių tėvams 

(globėjams/rūpintojams) „Vaiko savivertės 

stiprinimas“. 

18 – 22 d.  - J. Bičiušienė D. Balandienė Pateikta rekomendacinio pobūdžio 

atmintinė tėvams (globėjams/rūpintojams) 

apie pagrindinius vaiko savivertės 

stiprinimo būdus. 

 

12. Tėvų (globėjų/rūpintojų) tarybos susirinkimas. 26 d., 17.30 

val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė L. Pastoraitė,  

I. Garbenienė, 

A. Nakvosienė, 

A. 

Kapačinskienė, 

V. Kučienė 

Pateikta ir išanalizuota  2022 m. I 

pusmečio veiklų analizė (formalusis ir 

neformalusis ugdymas), informuota apie 

švietimo pagalbą mokiniui; teiktos 

rekomendacijos. 

 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 

13. Mokinių sveikatos ir švaros patikra. 1-31 d. Med. 

punktas  

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir sveikata 

(sudarytas grafikas). 
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14. Patalpų švara ir tvarka. 12 d., 10.30 

val.  

Mokyklos 

edukacinės 

patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 

15. Komikso apie mokyklos gyvenimą kūrimas.  2 -30d. Mokyklos 

erdvės 

Mokinių tarybos 

nariai 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos bendruomenės aktyvumas, 

dalijimasis mokyklos gyvenimo 

akimirkomis, kūrybinių gebėjimų 

gilinimas, IT kompetencijų tobulinimas. 

 

BIBLIOTEKA  

16. Paroda spaudos atgavimo,  kalbos ir knygos 

dienai „Atgavome, išsaugojome, turime“. 

1-13 d. Biblioteka  L. Bielskienė  J. Bosaitė  Parodoje pristatomi leidiniai apie 

lietuviškos knygos, spaudos istoriją, 

pirmosios lietuviškos knygos kelią, 

lietuvių kalbos draudimo laikotarpį, 

knygnešių veiklą. 

 

17. Spaudinių paroda „Vytauto V. Landsbergio 

pasakų šalyje“, skirta 60-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

 

16-31 d. Biblioteka  L. Bielskienė  J. Bosaitė   Parodoje mokiniai susipažins su vaikiškų 

knygų autoriumi V. V. Landsbergiu bei jo 

populiariausiomis knygomis. 

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

18. Konsultacijų vykdymo kontrolė. 2-26 d. - G. Stapulionienė Mokytojai  Pagalbos mokiniui planų vykdymas.   

19. Pritaikytų ir individualizuotų programų 

vykdymo kontrolė. 

2-26 d. - A. Nakvosienė Mokytojai  Kokybiškas pritaikytų ir individualizuotų 

programų vykdymas. 

Aptarta MG 
susirinkimuo 

se  ir vadovų 

posėdyje 
2022-05-30. 

20. Socialinio pedagogo, psichologų dokumentų ir 

veiklos kontrolė. 

2-26 d.  - A. Nakvosienė D. Balandienė,  

A. Varneckienė, 

J. Bičiušienė 

Pagerės specialistų teikiama pagalba. Aptariama 
individualiai. 

21. Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų 

tvarkaraščio laikymosi kontrolė. 

2-30 d. - G. Stapulionienė Mokytojai  Laikomasi tvarkaraščio, reguliuojamas 

mokinių mokymo(si) krūvis. 

Aptariama 

individualiai. 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ  

22.  Profesinių ketinimų tyrimas ,,Mano planai 

baigus 10 klasių“  

26 d., 

15.00 val. 

Soc. 

pedagogo 

kab. 

J. Bičiušienė Klasių 

auklėtojai 

 

Išsiaiškinti 10 klasės mokinių profesiniai 

ketinimai, suteiktos rekomendacijos. 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

https://www.kaunas.mvb.lt/spaudiniu-paroda-vaikams-vytauto-v-landsbergio-pasaku-salyje
https://www.kaunas.mvb.lt/spaudiniu-paroda-vaikams-vytauto-v-landsbergio-pasaku-salyje
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23. STEAM projektas “Nuo sėklos iki sėklos”. 

23.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Pavasarinė sėja”. 17 d., 
14.15-14.55 

val. 
 

Mokyklos 

žaliosios 

edukacinės 

erdvės 

L. Pastoraitė  B. Sabatauskė,  
I. Miniauskienė  
 

100 proc. 6b klasės mokinių susipažins su 

daržo augalais, jų sodinimo, auginimo 

reikalavimais, apsodins mokyklos 

teritorijoje esančias lysves. 

 

24. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 

24.1. Virtuali ekskursija ,,Latvija - Lietuvos 

kaimynė”. 
26 d.,  
14.15-14.55 

val. 

Socialinių 

mokslų kab. 
 

B. Sabatauskė D. 

Stankevičienė 
 

100 proc. 6a klasės mokinių 

interaktyviame žemėlapyje “Google 

Earth” susipažins su Latvijos reljefu. 

Naudodamiesi “Street View” funkcija, 

virtualiai aplankys Latvijos sostinę, tris 

lankytinus objektus, pasidomės jų 

istorija. 

 

25. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 

25.1. Išvyka į bulvarą. 26 d., 
15.00-15.40 

val. 

Šiaulių 

bulvaras 
A. Budraitienė  - 100% 6b klasės mokinių prisimins 

erdvinių figūrų pavadinimus, fotografuos 

pastatus Šiaulių mieste, ieškos erdvinių 

figūrų elementų juose.  

 

26. STEAM projektas “Žali burtai”. 

26.1. Viktorina ,,Vaistai iš gamtos“ 17 d.,  

14.00 val. 

 3a, 3b klasė  J. Biliūnienė M. Rodienė, 

T. Bičiušas, 

R. 

Vyšniauskienė 

95 proc. 3a ir 3b klasių mokinių gebės 

pritaikyti turimas ir naujai įgytas žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius apie sveiką 

gyvenseną praktiškai, tobulins 

bendravimo, bendradarbiavimo grupėje ir 

IKT` naudojimo įgūdžius. 

 

27.. STEAM projektas “Planetos lobiai – šiukšlės”. 

27.1.  Švari aplinka. 16 d. , 

13.00 val. 

Šiaulių 

miesto 

Sukilėlių 

kalnelis 

K. Kazlauskaitė I. Miceikienė, 

V. Čiomėnienė 

Mokiniai praktinės veiklos metu  supras, 

kodėl reikia saugoti gamtą, artimiausią 

aplinką, kurioje gyvena.  

 

28.. Projektas „Sveikatos keliu žengiam kartu“. 

28.1. Fizinio aktyvumo popietė „Linksmosios 

estafetės“. 

 19 d., 14.00 

val.  

Mokyklos 

sporto 

aikštynas 

 V. Sėjūnas  V. Valuntinaitė 95% 4a ir 5a klasės mokinių supras 

fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir 

savijautai stengiantis aktyviai judėti, 
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žaisti, gebėti tai daryti saugiai.  

28.2. Edukacinė veikla su Rūta Petkauskiene 

,,Vaistažolių nauda ir sveika gyvensena“. 

  26 d., 14.00 

val. 

 Mokyklos 

aktų salė 

 V. Sėjūnas  V. Valuntinaitė 100%  4a ir 5a klasės mokinių susipažins 

su klasikinėmis auginamomis vaistažolių 

rūšimis, atras savo mėgstamas žoleles, 

diskutuos apie jų naudą, panaudojimą, 

gydymąsi.   

 

29.. Karjeros ugdymo projektas „Profesijų pasaulyje”. 

29.1. Pažintinė profesinio veiklinimo išvyka į 

Šiaulių profesinio rengimo centrą,  

Technologijų skyrių. 

3 d., 14.00 val. Šiaulių 

profesinio 

rengimo 

centras, 

Technolo 

gijų skyrius 

V. Šimaitienė,  

N. Ostrauskas 

A. 

Kapačinskienė, 

N. 

Medžiaušienė, 

R. Švambaris 

 

6b, 10 klasių mokiniai ugdysis karjeros 

kompetenciją, susipažins su 

kompiuterinės įrangos derintojo, 

sekretoriaus, dirbinių (tekstilės, odos) 

gamintojo specialybėmis bei stojimo 

sąlygomis. 

 

29.2. Patyriminis vizitas į Šiaulių profesinio rengimo 

centrą, Buitinių paslaugų skyrių. 

19 d., 14.00 

val. 

Šiaulių 

profesinio 

rengimo 

centras, 

Buitinių 

paslaugų 

skyrius 

V. Šimaitienė,  

N. Ostrauskas 

A. 

Kapačinskienė, 

N. 

Medžiaušienė, 

R. Švambaris 

6b, 10 klasių mokiniai ugdysis karjeros 

kompetenciją, susipažins su fotografo, 

floristo, kirpėjo, kosmetiko, masažuotojo, 

siuvėjo, vizažisto, vizualinės reklamos 

gamintojo specialybėmis, bei stojimo 

sąlygomis. 

 

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

30.1. Individualios konsultacijos ,,Renkuosi 

profesiją“. 

3, 5, 10, 12, 

17, 19 d.,  

15.00-17.00 

val. 

Psichologo 

kab. 

G. Krūmas I. Zakienė, 

I. Garbenienė, 

PPT specialioji 

pedagogė 

J. Lymantienė 

30 proc. 9a kl. mokinių bus atliktas 

mokinio profesinio kryptingumo 

įvertinimas, rengiamos, teikiamos ir 

aptariamos rekomendacijos dėl profesijos 

pasirinkimo galimybių. 

 

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

31.1. Praktinė veikla ,,Arklio piešimas“. 5 d.,  14.00 

val. 

 Muzikos ir 

terapijos 

kambarys 

 V. Čiomėnienė 

 

A.  

Kulikauskienė 

100%  1a, 2b klasės mokinių pažins arklį, 

žinos jo kūno dalis, mokės jį nusipiešti. 

Mokiniai ugdysis pažinimo, menines 

kompetencijas, lavins smulkiąją motoriką, 

plės aktyvųjį žodyną. 

 

31.2. Edukacija ,,Jodinėjimas ant žirgo“. 

 

19 d., 11.30 

val. 

 

Gamtininkų 

centro 

žirgynas 

A. Kulikauskienė V. Beinorienė  100%  2b klasės mokinių susipažins su 

žirgo psichologiniais ir biologiniais 

ypatumais, su tinkamu ir saugiu elgesiu 
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šalia žirgo. Bus ugdoma atsakomybė, 

empatija, pagarba pažįstant žirgus. 

31.3. Edukacija ,,Arklio reikšmė žmogaus 

gyvenime”. 

 

25 d., 

11.00 val. 

Gamtininkų 

centro 

žirgynas 

V. Čiomėnienė V. Elinskienė 100% 1a klasės mokinių susipažins su 

arklio kilme, prijaukinimo istorija, 

reikšme žmogaus gyvenime įvairiais 

istorijos etapais, su tinkamu ir saugiu 

elgesiu šalia žirgo, žirgo psichologiniais ir 

biologiniais ypatumais. Bus ugdoma 

atsakomybė, empatija, pagarba pažįstant 

žirgus. 

 

32. Tarptautinis projektas “Judesio dinamika”.  

32.1. Atvira integruota muzikos ir šokio pamoka 

,,Mano diena“. 

5 d., 

11.05-11.45 

val. 

Zoom 

aplinka, 

šokių klasė 

A. Kapačinskienė 3b klasė, 

Jelgavos 

pradinė 

mokykla plėtros 

centras  

„Valdeka“, 

Telšių 

Naujamiesčio 

mokykla, 

Panevėžio 

„Šviesos“ 

ugdymo centras, 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, 

Šiaulių lopšelis 

darželis 

„Žirniukas. 

100 proc. mokinių gebės improvizuoti 

derindami žodį, judesį ir muziką. 

Gamindami muzikinį barškutį, patirs 

teigiamų emocijų. 

 

32.2. Netradicinis užsiėmimas “Terapiniai pratimai 

įvairioms raumenų grupėms”. 

11 d.,  

10.15 – 10.55 

val. 

Zoom 

aplinka, 

šokių klasė 

Šiaulių 

sveikatingumo ir 

sporto klubas 

„Impuls“ trenerė, 

Šiaulių lopšelis 

darželis 

„Žirniukas“ 

2a, 3a klasės, 

Rygos 1-oji 

mokykla-

ugdymo centras, 

Telšių 

Naujamiesčio 

mokykla, 

Mokiniai susipažins su tikslinga 

treniruočių technika, gebės atlikti 

terapinius pratimus įvairioms raumenų 

grupėms. 
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neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

O. Urbienė 

Akmenės raj. 

Dabikinės V. 

Zubovo 

mokykla. 

33. Projektas „Lietuvos krepšiniui – 100“.   

33.1. Krepšinio varžybos Šiaulių arenoje.  1–31 d. Šiaulių arena D. Stankevičienė 

 

R. Stapulionis, 

L. Anučauskytė  

5–10 klasių mokiniai lavins sportines, 

mokėjimo kompetencijas. Supažins su 

sporto šaka – krepšiniu. 

 

33.2. Išvyka į parodą „Tas oranžinis krepšinio 

kamuolys”.  

1–13 d. Šiaulių P. 

Višinskio 

viešoji 

biblioteka 

D. Stankevičienė 5–10 klasių 

auklėtojai 

5–10 klasių mokiniai susipažins su 

privataus asmens surinkta krepšinio 

pasaulio atributika. 

 

33.3. Tarpklasinės krepšinio varžybos. 24 d., 16.00 

val. 

Sporto salė R. Stapulionis D. 

Stankevičienė 

6–10 klasių mokiniai lavins sportines 

kompetencijas, patirs teigiamas emocijas. 
 

33.4. Krepšinio turnyras „Krepšinis mus vienija“.  25 d., 13.00 – 

16.00 val.  

V. Kudirkos 

progimnazija 

R. Stapulionis  N. Ostrauskas Turnyre dalyvaujančios progimnazijų ir 

kitų ugdymo įstaigų krepšininkų mėgėjų 4 

komandos žaisdamos krepšinį paminės jo 

gyvavimo 100-metį Lietuvoje. Turnyro 

dalyviai bus apdovanoti atminimo 

dovanomis; ugdomi mokinių 

komunikavimo bei įvairiapusio 

bendradarbiavimo gebėjimai. 

 

33.5. Išvyka į Joniškio Krepšinio muziejų. 26 d.,  15.00 -

18.00 val.  

 Joniškio 

krepšinio 

muziejus 

L. Anučauskytė D. 

Stankevičienė, 

B. Sabatauskė 

4-10 klasių 16 krepšinio mėgėjų 

susipažins su krepšinio istorija, gilins 

žinias apie krepšinio sporto šaką. 

 

33.6. Piešinių paroda „Krepšiniui ‒ 100”. 

 

22–30 d. Mokyklos 

fojė 

L. Anučauskytė,  D. 

Stankavičienė, 

V. Matakienė 

4–10 klasės lavins menines 

kompetencijas, patirs kūrybos džiaugsmą. 
 

33.7. Susitikimas su „Šiaulių” komandos 

krepšininkais.  

23 d., 16.00 -

17.00 val.  

Aktų salė D. Stankevičienė L. Anučauskytė, 

R. Stapulionis 

4-10 klasių krepšinio mėgėjai  susipažins 

su krepšininko kasdienybe, ugdysis 

karjeros kompetenciją. 

 

34. Projektas ,,Eksperimentų laboratorija”.  

34.1. ,Draugystė su STEAMuku. 5–16 d., 

12.20 val. 

1a, 1b, 1c 

kabinetai 

J. Maziliauskienė V. Elinskienė, 

I. Miceikienė, 

Eksperimentuodami 1-ųjų klasių mokiniai 

sieks suprasti, kaip ir kodėl vyksta 
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K. Kazlauskaitė įvairios reakcijos. Kaupdami patirtį 

mokiniai išgyvens įvairias emocijas, 

ugdysis mokėjimo mokytis, pažinimo 

kompetencijas. 

35. Erasmus+ projektas „Take Eco action with STEAM“.  

35.1. 3-jų dienų mokymo(si) veiklos projekto 

dalyviams iš Turkijos, Italijos ir Graikijos 

30 d. –birželio 

1 d. 

Mokyklos 

erdvės 

R. Kavaliauskienė I. Garbenienė,  

I. Miniauskienė, 

R. Gabrielaitis, 

N. 

Medžiaušienė,  

L. Pastoraitė, 

I. Zykienė,  

R. 

Vyšniauskienė, 

L. Bielskienė 

Mokyklos bendruomenė dalinsis savo 

gerąja patirtimi su projekto partneriais, 

tobulins savo bendrąsias ir socialines 

kompetencijas EcoSTEAM srityje.  

 

36. Projektas „Ragauju. Liečiu. Uostau. Girdžiu. Matau. Jaučiu.”  

36.1. Patyriminė veikla ,,Pienės pūkelis“. 19, 27 d., 

13.00 val. 

Mokyklos 

kiemas 

J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

K. Kvietkuvienė 

Ž. Petravičius,  

J. Kravčenkienė 

Pa, Pb, Pc klasės mokiniai atpažins, ras 

mokyklos pievoje pienės pumpurą, žiedą, 

pūką. Ragaus pienių žiedų arbatą, sužinos 

vaistines pienės savybes. 

 

37. Projektas „Termometras”.   

37.1 Patyriminė veikla „Oro temperatūra“. 2- 6 d.,  

13.00 val. 

Mokyklos 

kiemas 

I. Miceikienė, 

V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė 

K. Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

1a, 1b, 1c klasių mokiniai  savaitę 

matuos, fiksuos oro temperatūrą ir 

surinktus duomenis pavaizduos 

diagramoje, mokysis daryti išvadas. 

 

38. Projektas ,,Šiaulių miesto augalija“.  

38.1. Patyriminė veikla „Susipažinsiu su Salduvės 

piliakalniu“. 

26 d., 11val. Salduvės 

piliakalnis 

N. Zikienė, 

V. Beinorienė 

- 2a, 2b klasių mokiniai susipažins su 

Salduvės piliakalniu, aplink augančiais 

augalais. Pro padidinamąjį stiklą tyrinės 

augalų žievę, lapus, žiedus. 

 

39. Projektas „Mokausi tyrinėdamas”.  

39.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Vabzdžių pasaulio 

įdomybės”. 

10 d., 9.30 val.  3a, 3b klasės 

kabinetai  

R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

J. Biliūnienė, 

T. Bičiušas 

3-ųjų klasių mokiniai, atlikdami praktines 

užduotis, mokysis pažinti įvairius 
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vabzdžius ir vabalus, jų gyvenimo būdą ir 

prisitaikymo aplinkybes. Klausysis 

įdomių istorijų ir legendų apie vabzdžių 

gyvenimą. 

39.2. Praktinė veikla stebint įvairių drugelių 

kokonus ir auginant išsiritusius drugelius. 

2-13 d. 3a, 3b klasės 

kabinetai  

R. Vyšniauskienė, 

R. Ledauskienė 

J. Biliūnienė, 

T. Bičiušas 

Mokiniai stebės drugelių kokonus, matys 

kaip išsirita drugeliai, rūpinsis jų priežiūra 

ir maitinimu. Pasidalins savo praktiniais 

gebėjimais ir aptars stebėjimo rezultatus. 

 

40. Projektas „Gyvasis pasaulis. Vabzdžiai”.  

40.1. Išvyka ir  edukacinis užsiėmimas Akmenės 

krašto muziejuje. 

3 d., 

8.30- 

13.30 val.  

Akmenės 

krašto 

muziejus. 

R. Ledauskienė 

 

T. Bičiušas 3b klasės mokiniai susipažinę su 

muziejaus ekspozicija, mokysis atpažinti 

drugelių rūšis, išmoks drugelio vystymosi 

stadijų etapus. Patirs pažinimo ir atradimo 

džiaugsmą.  

 

41. Projektas „Švaraus pasaulio spalvos”.  

41.1. Lankstinuko gaminimas. 2 d., 14.00 val.  4b klasė, 

informacinių 

technoligijų 

kabinetas 

G. Grigaitienė N. 

Medžiaušienė 

4b klasės mokiniai pagamins pačių 

sumaketuotą lankstinuką “Rūšiuojam 

atsakingai”, jį pristatys mokyklos 

bendruomenei. 

 

 

41.2. Projekto apibendrinimas. 9 d., 14.00 val.  Apibendrins projekto veiklas, parengs 

tyrimo išvadas. 
 

43. Projektas ,,Maisto chemija”.  

43.1. Patyriminė veikla ,,Kiaušinis”. 26 d., 14.15 

val.  

4a klasė R. Poškevičienė  V. Valuntinaitė 4a klasės mokiniai įgis žinių apie 

kiaušinio sandarą, jo savybes, reaguojant 

su kitomis medžiagomis. Plėtos pažinimo, 

mokėjimo mokytis, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  

44. Parodos.        

44.1.  Krepšinis ir mes.  30 – birželio 1 

d., 

15.00 val. 

Mokyklos 

fojė 

D. Stankevičienė L. Anučauskytė, 

V. Matakienė, 

B. Sabatauskė 

Suorganizuota paroda, lavinamos mokinių 

meninės, sportinės ir mokėjimo mokytis 

kompetencijos. 

 

44.2.  Medinukai. 23 – 30 d., Mokyklos J. Sruogytė – 100 proc. 2c klasės mokinių patirs  
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15.00 val. fojė malonumą, pažinimo, kūrybos džiaugsmą. 

44.3. Žydėjimas. 

  

5–20 d., 15.00 

val. 

Šiaulių 

menų 

mokyklos 

vaikų klubas 

„Kibirkštis“ 

R. Šukienė, 

I. Miniauskienė, 

I. Garalevičienė, 

J. Sruogytė 

  

Šiaulių menų 

mokyklos 

projektų 

organizatorė 

V. Ptašinskienė 

Mokiniai ugdysis kūrybiškumą ir 

saviraišką, formuos pozityvią nuomonę 

apie mokyklą. 

 

44.4.  Mano...akys buvo dvi. 15–30 d. 

 

Šiaulių m. 

Viešosios 

bibliotekos 

„Saulės“ 

filialas 

D. Valiūnaitė P–10 klasių 

auklėtojai 

Mokiniai mokysis stebėti juos supančią 

aplinką ir kūrybiškai ją interpretuoti, 

tobulins bendravimo, bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

44.5.  Spalvota vasara. 23 d. –birželio 

1 d.  

Mokyklos 

erdvės  

I aukšto 

drobės 

I. Miniauskienė, R. Šukienė, 

I. Garalevičienė, 

I. Domkuvienė 

Mokiniai atskleis savo gebėjimus 

meninėje, kūrybinėje veikloje. Susipažins 

su nauja dailės atlikimo technika. 

Dalyvavimas parodoje stiprins mokinių 

savivertę, motyvaciją kurti. 

 

44.6. Mokyklos laboratorijos atidarymas. 18 d.,  

14.15 val. 

Mokyklos 

laboratorija 

L. Pastoraitė  Mokinių tarybos 

nariai 

Mokyklos bendruomenė susipažins su 

naujai įrengta laboratorija,  stebės 

mokinių atliekamus eksperimentus. 

 

45. Konkursai, viktorinos  

45.1. Lietuvos Respublikos skirtingų gebėjimų 1–4 

klasių mokinių, raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas „Žodžio 

sparnai Tavo sielai, Mama“ 

5 d., 13.00 val. Nuotolinė 

erdvė 

(ZOOM) 

Ž. Bielskienė A. Nakvosienė, 

J. Žukauskienė, 

N. 

Medžiaušienė 

Mokiniai išmoks taisyklingai skaityti 

/deklamuoti eiles, ugdant mokėjimo 

mokytis, komunikavimo, socialines, 

pažinimo, kūrybiškumo bei asmenines 

kompetencijas. 

 

45.2. Viktorina „Moki žodį – žinai kelią“ 31 d.,  

15.00 val. 

 Aktų salė 

 

V. Šimaitienė N. Ostrauskas 98 proc. 6b, 10 klasių mokinių tobulins 

kalbos kultūros kompetenciją, pasitikrins 

turimas žinias ir įgis naujų, lavins 

vaizduotę ir kūrybiškumą. 

 

45.3. Viktorina „Ar pažįstame Šiaulius?“ 17 d., 

13.15 –13.55 

val. 

2a, 2b N. Zikienė, 

V. Beinorienė 

L. 

Strazdauskienė, 

A.  

Kulikauskienė 

Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, 

įtvirtins žinias apie Šiaulius, lankytinas 

vietas, žymius žmones. Ugdysis 

pažinimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas, 

pagarbą savo miestui. 
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46.. Popietės, įvairios akcijos, valandėlės, kt. veikla.  

46.1. Edukacinė išvyka ir užsiėmimas apie drugelius 

Akmenės muziejuje. 

3 d., 

8.30 – 

13.30 val. 

 3b  T. Bičiušas  R. Ledauskienė Mokiniai susipažins su muziejaus 

ekspozicija, mokysis atpažinti drugelių 

rūšis ir išmoks drugelio vystymosi stadijų 

etapus. Patirs pažinimo ir atradimo 

džiaugsmą.  

 

46.2. Edukacinis užsiėmimas „Vabzdžių pasaulio 

įdomybės“.  

10 d., 

9.30 val.  

 3a, 3b R. Ledauskienė, 

R. Vyšniauskienė 

T .Bičiušas,  

J. Biliūnienė 

Mokiniai, atlikdami praktines užduotis, 

mokysis pažinti įvairius vabzdžius ir 

vabalus, jų gyvenimo būdą ir pristaikymo 

aplinkybes. Klausysis įdomių istorijų ir 

legendų apie vabzdžių  gyvenimą.  

 

463. Pilietinė akcija ,,Rūšiuoju ir tuo didžiuojuosi“. 9 d., 

12.20 val. 

 

Šiaulių 

miesto 

erdvės 

J. Maziliauskienė V. Elinskienė, 

I. Miceikienė 

 

1a, 1b, 1c kl. mokiniai rūšiuos daiktus, 

susipažins su konteinerių spalvomis ir jų 

paskirtimi. Atlikę praktinę užduotį 

mokiniai pristatys, kokias šiukšles į 

kokios spalvos konteinerius reikia mesti. 

Sužinos, kaip atliekos yra perdirbamos ir 

kokia rūšiavimo nauda. Mokiniai ugdysis 

pilietiškumą, atsakomybę, gilins žinias. 

 

47. Sporto renginiai.  

47.1. Popietė šeimai ,,Judėk daugiau, gyvenk 

sveikiau!“ 

12 d., 

17. 30 val. 

Mokyklos 

vidinis 

kiemas 

R. Vyšniauskienė A. 

Kapačinskienė, 

J. Biliūnienė 

  

100 proc. 3a klasės mokinių suvoks 

fizinio aktyvumo naudą sveikatai, ugdysis 

sveikos gyvensenos nuostatas. 

Stiprinamas pedagogų, tėvų ir mokinių 

bendradarbiavimas neformalių veiklų 

metu. 

 

47.2. Judrieji žaidimai, linksmosios estafetės.  19 d., 

14.00 –15.30 

val. 

Sporto salė, 

mokyklos 

aikštynas 

V. Sėjūnas V. Valuntinaitė 90 proc. 5a ir 4a klasės mokinių įtvirtins 

sveikos gyvensenos komponentus: fizinį 

aktyvumą, grūdinimąsi. Ugdys doro, 

sąžiningo rungtyniavimo, savitvardos, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

 

48. Išvykos  

48.1. Edukacinė išvyka į Alpakų ūkį.  23 d., 

13.00 val. 

Dargaičių k., 

Gruzdžių 

I. Miceikienė, 

K. Kazlauskaitė 

- 1b klasės mokiniai susipažins su 

alpakomis, išsiaiškins kuo ypatingi šie 
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sen. gyvūnai, iš kur jie kilo, kaip atsirado 

Lietuvoje. Mokiniai lavins pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

48.2. Pažintinė–sportinė ,,Pažink Naisius”. 30 d., 

13.00 val. 

 Naisiai R. Vyšniauskienė, 

J. Biliūnienė 

- 3a klasės mokiniai susipažins su 

orientavimosi sportu ir Naisiais. Patirs 

atradimo, judėjimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo džiaugsmą kitoje 

aplinkoje. 

 

48.3.  Interaktyvi edukacija „Atrask Telšių 

meškutes“. 

24 d., 

13.00 val. 

Telšiai L. Strazdauskienė, 

N. Zikienė 

- 2a klasių mokiniai susipažins su Telšių 

miesto ir Žemaitijos krašto istorija. 

Žaisdami, liesdami, galvodami, mindami 

įvairias istorines mįsles, turiningai praleis 

laiką. 

 

48.4. Edukacinė išvyka į Alpakų ūkį. 26 d., 

12.00 val. 

Dargaičių k., 

Gruzdžių 

sen. 

K. Kvietkuvienė, 

I. Garalevičienė 

 V. Gineikienė Pc klasės mokiniai susipažins su 

alpakomis, išsiaiškins, kuo ypatingi šie 

gyvūnai, iš kur jie kilo, kaip atsirado 

Lietuvoje. Mokiniai lavins pažinimo, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 
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2 priedas  

                                                                                                                                           

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

SVEIKATINIMO MOKYMŲ INTEGRAVIMO Į FORMALŲJĮ UGDYMĄ 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN. TVARKARAŠTIS 

 

 

Eil. 

nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Data, laikas Vieta Klasės 

mokiniai  

Mokytojo  

v., pavardė 

Integruota į pamoką 

1.  Pamoka ,,Asmens higiena“. 3 d., 9.25 – 10.05 val.  2a klasė 2a N. Zikienė  Lietuvių k. 

2.  4 d., 11.05 – 11.45 val.  2b klasė  2b V. Beinorienė  Lietuvių k.  

3.  10 d., 9.25 – 10.05 val.  2c klasė 2c J. Kreičmanaitė  Lietuvių k.  

 

 

_________________________ 


