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Priedas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

2022 M. BIRŽELIO 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. Edukacinis užsiėmimas ,,Smagieji burbuliukai“.  2 d., 
14.00-

14.40 

val. 

ZOOM 

platforma 
R. Šukienė I. Miniauskienė  

 
95 proc. 5-8 klasių mokinių pagamins 

skirtingų formų, spalvų, kvapų 

priemonę sensoriniams žaidimams, 

eksperimentams. Susipažins su vonios 

burbulų gamybos technologija. 

 

2.  Interaktyvaus mokymo(si) metodų taikymas pamokose. 

2.1. Atvira integruota technologijų ir dailės pamoka 

,,Sveikata–mūsų rankose“.  
6 d., 
11.05-

11.45 

val. 

ZOOM 

platforma 
R. Gabrielaitis, 
I. Miniauskienė 

- 90 proc. mokinių prisimins sveikos 

gyvensenos principus, atlikdami 

kūrybinę užduotį įtvirtins žinias. 

 

3. Apskritojo stalo diskusija su 4 – 5 klasių 

mokytojais „Mokytojas padeda mokiniui“. 

13 d., 

14.15 

val.  

Aktų salė  G. Stapulionienė A. Nakvosienė 100 proc. 4-ųjų klasių mokytojai 

pasidalija patirtimi su 5-ųjų klasių 

mokytojais, klasių vadovais, pagalbos 

specialistais; išskiriami mokiniai, 

dažnai patiriantys mokymosi sėkmę ir 

kuriems reikalinga nuolatinė 

mokymosi pagalba. 

 

4. Seminaras „Patyriminio ugdymo(si) metodai ir jų 

taikymas pamokose“. 

6 d., 

13.00 

val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė G. Stapulionienė 80 proc. mokytojų tobulina profesines 

kompetencijas. 

 

5. Aktyvioji popietė su mokyklos partneriais. 16 d., 

16.15 

val.  

Stadionas  I. Garbenienė S. Garbenis, 

R. Stapulionis, 

N. Ostrauskas, 

J. Poškevičius, 

5-10 klasių 

auklėtojai 

90 proc. mokinių popamokinę veiklą 

panaudoja fiziniam aktyvumui, 

teigiamų emocijų patyrimui ir 

bendruomeniškumo skatinimui. 

 

6. Aktyviųjų pertraukų organizavimas. 13-17 d., 

11.45 – 

Stadionas  A. Kapačinskienė V. Baliutavičienė,  

S. Garbenis,  

90 proc. 5-10 klasių mokinių ilgųjų 

pertraukų metu atliks fizinius pratimus, 
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12.10 

val.  

R. Stapulionis  bus  aktyvūs, patirs pozityvias 

emocijas.  

MOKYKLOS TARYBA 

MOKYTOJŲ TARYBA  

7. Posėdis.  9 d., 

15.00 

val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė Tarybos nariai    

7.1. PUG, P-4 klasių mokinių metinių pasiekimų ir 

lankomumo analizė; kėlimas į aukštesnę klasę. 
 G. Stapulionienė PUG, P-4 klasių 

mokytojai 

Išanalizuota mokinių pažanga, 

lankomumas; nurodytas mokinių, 

keliamų į aukštesnę klasę, skaičius. 

 

7.2. Tyrimas „Mokinių psichologinis ir fizinis 

saugumas“. 

I. Garbenienė I. Garalevičienė,  

V. Valuntinaitė,  

L. Anučauskytė 

Išanalizuoti ir pristatyti atlikto tyrimo 

rezultatai padeda nustatyti P–10 klasių 

mokinių psichologinį ir fizinį 

saugumą, mokinių tarpusavio sąveiką, 

socialinės-emocinės aplinkos įtaką 

mokinių pažangai, mokyklos 

partnerystę su šeima. 

 

7.3. Tyrimas „Šiaulių „Dermės“ mokyklos 

bendruomenės emocinio intelekto raida“. 

R. Lanauskienė S. Garbenis,  

I. Garbenienė 

100% pagerėję mokyklos 

bendruomenės narių emocinio 

intelekto parametrai. Pagerėjusi 

mokyklos emocinė aplinka. Pagerėję 

socialiniai santykiai tarp mokytojų ir 

mokinių. Pagerėję pradinių klasių 

mokinių akademiniai rezultatai. 

 

7.4. 2022/2023 m. m. ugdymo plano projekto 

svarstymas. 

G. Stapulionienė Darbo grupės 

nariai 

Išanalizuotas 2022/2023 m. m. 

ugdymo plano projektas. Priimtas 

sprendimas. 

 

7.5. Kiti klausimai.  R. Lanauskienė Mokytojai  Išanalizuoti klausimai; priimti 

sprendimai. 
 

8. Posėdis. 23 d., 

14.15 

val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė Tarybos nariai  Suorganizuotas posėdis.  

8.1. 5-10 klasių mokinių metinių pasiekimų ir 

lankomumo analizė; kėlimas į aukštesnę klasę. 

G. Stapulionienė,  

5-10 klasių vadovai 

Išanalizuota mokinių pažanga, 

lankomumas; nurodytas mokinių, 

keliamų į aukštesnę klasę, skaičius. 

 

8.2. 2022 m. I pusmečio veiklos plano analizė. G. Stapulionienė, 

A.Budraitienė  

Išanalizuota I pusmečio veikla, 

rezultatai. 
 

8.3. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Priimti sprendimai.  

METODINĖ TARYBA 

9. Posėdis.  7 d., Aktų salė  A. Budraitienė MT nariai  Suorganizuotas posėdis.   
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9.1. Ugdymo plano projekto derinimas. 15.00 

val.  

G. Stapulionienė - Aptartas ugdymo plano projektas, 

pateiktas direktoriui suderinimui. 
 

9.2. 2022 m. I pusmečio metodinių grupių veiklos planų 

įgyvendinimo aptarimas.  

Metodinių grupių 

pirmininkai 
- Įgyvendinta 60 proc.  veiklos plano 

priemonių. 
 

9.3. Kiti aktualūs klausimas. G. Stapulionienė MT nariai  Priimti sprendimai.  

ATESTACIJOS KOMISIJA 

10. Posėdis.  1 d., 

15.00 

val.  

Aktų salė  G. Stapulionienė Komisijos nariai  Suorganizuotas posėdis.   

10.1. Mokytojų dokumentų analizė. I. Garbenienė Išanalizuoti ketinančių atestuotis 

mokytojų atestacijos dokumentai. 

Priimtas sprendimas. 

 

10.2. Kiti klausimai.  Komisijos nariai  Priimti sprendimai.  

11. Posėdis  20 d., 

15.00 

val.  

Biblioteka  G. Stapulionienė Komisijos nariai  Suorganizuotas posėdis.   

11.1. L. Anučauskytės atestacija.  I. Garbenienė Atestuota L. Anučauskytė.  

11.2. V. Valuntinaitės atestacija. Atestuota V. Valuntinaitė.  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

12. Posėdis.   7 d., 

14.00 

val.  

ZOOM 

aplinka 

A. Nakvosienė VGK nariai Suorganizuotas posėdis.  

12.1. Naujų mokinių priėmimo į mokyklą aptarimas, PPT 

pateiktų dokumentų analizė 

VGK nariai Pateikti dokumentai; rengiamas klasių 

komplektavimas. 
 

12.2. Mokinių, kuriems skirtas namų mokymas, 

ugdymo(si) rezultatų aptarimas. 

J. Steckytė,  

I. Zykienė 

Išanalizuoti Pa klasės mokinio 

mokymosi rezultatai. 
 

12.3. Kiti klausimai.  VGK nariai Priimti sprendimai.   

13. Posėdis.  14 d., 

14.00 

val.  

VGK nariai Suorganizuotas posėdis.  

13.1. 2021-2022 m. m. individualių ugdymo planų 

įvykdymas. 

VGK nariai Išanalizuotas individualiuose ugdymo 

planuose iškeltų pagalbos tikslų 

įgyvendinimas, pristatomos galimos 

priežastys, jei tikslai buvo pasiekti iš 

dalies ar nepasiekti bei numatyti šių 

priežasčių sprendimo būdai. 

 

13.2. Individualių ugdymo planų 2022-2023 m. m. 

projektas. 

VGK nariai Pristatyti ir aptarti 2022-2023 m. m. 

individualių ugdymosi planų pagalbos 

tikslai, pasidalinta gerąja patirtimi bei 

rekomendacijomis. 

 

13.3. Kiti klausimai.  VGK nariai Priimti sprendimai.  

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

14. Posėdis.  22 d., ZOOM I. Zakienė  MG nariai Suorganizuotas posėdis.  
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14.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimas. 15.00 

val.  

aplinka  

 

5- 10 klasių mokinių mokymosi 

sėkmės stebėjimas ir analizė. 
 

14.2. Dalykų ilgalaikių teminių planų 2022-2023 m. m. 

aptarimas. 
Parengti ir aptarti dalykų ilgalaikiai 

teminiai planai 2022-2023 m. m.  
 

14.3. Klasių vadovų 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. 

veiklų planų aptarimas. 
Parengti ir aptarti klasių vadovų 2022 

m. rugsėjo–gruodžio mėn. veiklų 

planai. 

 

14.4. 2022-2023 m. m. ugdymo plano projekto 

svarstymas. 
Derintas 2022-2023 m. m. ugdymo 

plano projektas.  
 

14.5. Pranešimas ,,Dalykų mokytojų metodinės grupės 

2022 m. I pusmečio veiklų ataskaita“. 
Išanalizuotos 2022 m. I pusmečio 

metodinės grupės veiklos.   
 

14.6. Tyrimo ,,Vaiko sėkmė keramikos pamokose“ 

analizė. 
I. Miniauskienė Pateiktos išvados apie pradinio 

ugdymo mokinių galimybę realizuoti 

save, pajusti emocinį pasitenkinimą. 

 

14.7. Pranešimas ,,Pamokos privalumai ir tobulinimo 

galimybės. Mokinių ir mokytojų požiūris“. 
I. Garbenienė, S. 

Garbenis,  

R. Kavaliauskienė 

Išanalizuota pamokų kokybė, jos 

privalumai ir tobulinimo galimybės, 

pamokos kokybės kriterijai, palanki 

mokymuisi aplinka, motyvavimas, 

aiškumas ir struktūra, mokinių 

aktyvinimas ir aktyvumas, integracija 

ir individualizavimas, metodų įvairovė, 

klasės valdymas, aiškumas, praktinės 

užduotys, diferencijavimas ir metodų 

įvairovė. 

 

14.8. Kiti klausimai.  MG nariai Priimti sprendimai.  

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

15. Posėdis.  14 d., 

13.00 

val.  

Logopedo 

kab. Nr. 3 

J. Žukauskienė MG nariai  Suorganizuotas posėdis.   

15.1. Mokinių ugdymo(si) aptarimas. Mokinių mokymosi sėkmės 

stebėjimas  ir analizė. Aptariami 

taikomi įvairūs sėkmės matavimo 

įrankiai, siekiant geriausio rezultato 

specialistui  ir mokiniams. 

 

15.2. Tikslinio mokinio kalbos pokyčio aptarimas. Logopedai pateiks II pusmečio 

tikslinius mokinių kalbos pokyčių 

rezultatus. 

 

15.3. Pravestų atvirų tarties, kalbos ir klausos lavinimo 

pratybų aptarimas. 

Aptartos atviros tarties, kalbos ir 

klausos lavinimo pratybos, pateiktos 
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rekomendacijos. 

15.4. Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos 2022 m. I pusmečio 

švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės 

veiklos ataskaita. 

Išanalizuotos, aptartos 2022 m. I 

pusmečio švietimo pagalbos 

specialistų organizuotos veiklos. 

 

15.5. Apklausos - tyrimo “Knyga mano gyvenime” 

rezultatų pristatymas. 

L. Baltūsienė Apibendrinti mokytojų, mokinių ir 

tėvų (globėjų/rūpintojų) apklausos 

duomenys. 

 

15.6. Pranešimas ,,Mokymo bendradarbiaujant 

privalumai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių klasėje”. 

J. Biliūnienė Atlikta teorinė pedagogų 

bendradarbiavimo sampratos analizė. 

Pasidalinta gerąja patirtimi apie 

mokymo bendradarbiaujant 

privalumus su švietimo pagalbos 

specialistais. 

 

15.7. Kiti klausimai  MG nariai  Priimti sprendimai.  

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

16. Posėdis.  14 d., 

10.00 

val.  

Aktų salė  I. Zykienė MG nariai Suorganizuotas posėdis.  

16.1 Ugdymo(si) rezultatų aptarimas. Mokinių mokymosi sėkmės stebėjimas 

ir analizė.  
 

16.2. Pranešimas „Patyriminis ugdymas pradinėje 

mokykloje: teoriniai ir praktiniai aspektai”. 

G. Grigaitienė Aptarti patyriminio ugdymo svarbą ir 

vietą šiuolaikinėje mokykloje, 

pasidalinti patyriminio ugdymo 

metodų taikymo patirtimi, būdais ir 

priemonėmis, skatinančiomis vaikų 

kūrybingumą, motyvacijos išlaikymą, 

gebėjimą valdyti emocijas, kritinį 

mąstymą. 

 

16.3. 2022-2023 m. m. UP projekto derinimas. MG nariai Išanalizuotas projektas, pateikti 

siūlymai. 
 

16.4. Ilgalaikių teminių planų derinimas. MG nariai Priimti sprendimai.  

16.5. Klasių vadovų planų 2022 m. rugsėjo – gruodžio 

mėn. derinimas. 

P-4 klasių vadovai  Suderinti planai.  

17. Praktinis užsiėmimas ,,Sveikų desertų gamyba’’. 7 d., 

13.15 

val.  

Technologijų 

kab. 

N. Zikienė L. Strazdauskienė 2a klasės mokiniai susipažins su 

sveikos mitybos principais. Pasigamins 

sveikuoliškų desertų. Ugdysis 

asmenines ir pažinimo kompetencijas. 

 

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 
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18. Posėdis. 10 d., 

15.00 

val. 

Zoom 

aplinka 

I. Garalevičienė, 

 

 

MG nariai Suorganizuotas posėdis.   

18.1. Dėl Šiaulių “Dermės” mokyklos 2022 m. I 

pusmečio auklėtojų metodinės grupės veiklos 

ataskaitos pristatymo. 

Išanalizuotos, aptartos 2022 m. I 

pusmečio auklėtojų organizuotos 

veiklos. 

 

18.2. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) įgyvendinimo 

Šiaulių „Dermės“ mokykloje apžvalga. 

V. Valuntinaitė, 

L. Anučauskytė 

T. Bičiušas, 

M. Rodienė, 

J. Poškevičius 

Dalijamasi gerąja patirtimi: apžvelgti 

mokinių asmeniniai pasiekimai, 

lūkesčiai. Diskutuojama apie visų metų 

pasiekimus, būrelio narių asmeninius 

pasiekimus, gebėjimą nuosekliai siekti 

žinių, iškeltus tikslus, mokinių 

dalyvavimą praktinėse veiklose, 

užduočių atlikimą, STEAM  veiklas. 

 

18.3. Pranešimas „Savanoriai – naujos galimybės kalbų 

mokymuisi“. 

V. Valuntinaitė 

 

S. Deduraitė, 

K. Kazlauskaitė, 

J. Sruogytė 

Pedagogai dalinsis gerąja patirtimi, 

kaip mokyklos savanoriams pavyko 

integruotis, atrasti ir realizuoti save 

mokyklos bendruomenėje, kaip sekėsi 

mokytis lietuvių ir užsienio kalbas, 

kokią naudą suteikė mokiniams.  

 

18.4. Pranešimas „Projekto „Planetos lobis – šiukšlės“ 

veiklų apibendrinimas. 

 

K. Kazlauskaitė 

 

I. Miceikienė, V. 

Čiomėnienė  

Įvertintas projekto naudingumas 

mokiniams, apibendrintos projekto 

veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi. 

 

18.5. Pranešimas „Projekto „Profesijų pasaulyje“ veiklų 

apibendrinimas. 

 

N. Ostrauskas 

 

V. Šimaitienė, R. 

Švambaris  

Bus įvertintas projekto naudingumas 

vaikams, apibendrintos projekto 

veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi. 

 

18.6. Pranešimas „Patirtinio ugdymo(si) galimybės 

 įprastiniame ir    nuotoliniame mokyme“. 

I. Garbenienė 

 

V. Valuntinaitė, 

L. Anučauskytė     

Diskutuojama apie patirtinio ugdymo 

sampratą, tikslus, iššūkius, aptarti 

patirtinio ugdymo teoriniai kontekstai, 

patirtinio ugdymo(si) metodų ir 

savirefleksijos elementų analizė bei 

taikymas ir patirtinio ugdymo iššūkiai 

mokytojo pasirengimui. 

 

18.7. Pranešimas „4a ir 5a klasės projekto „Sveikatos 

keliu ženkime kartu“ veiklų apibendrinimas“. 

V. Sėjūnas, 

V. Valuntinaitė 

 

- Įvertintas projekto naudingumas 

mokiniams, apibendrintos projekto 

veiklos.  

 

18.8. Pranešimas ,,3a ir 3b klasių mokinių projekto ,,Žali 

burtai” apibendrinimas”. 

J. Biliūnienė, 

T. Bičiušas 

- Apibendrintos projekto veiklos ir 

pasidalinta gerąja patirtimi su 

mokyklos auklėtojų metodinės grupės 

nariais. 
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18.9. Kiti klausimai.   MG nariai Priimti sprendimai.  

19. Stendinis pranešimas „6b klasės mokinių socialinis 

emocinis ugdymas neformaliojo ugdymo veiklose“. 

7 d., 

15.00 

val.  

6b klasė V. Šimaitienė N. Medžiaušienė Mokiniai, ugdydamiesi socialines 

emocines kompetencijas, kels savo 

savivertę, pasitikėjimą, lavins emocinį 

savęs ir kitų suvokimą,  tobulins 

bendravimo, bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 

20. Mokinių metinių vertinimo aprašų aptarimas su 

tėvais (globėjais/rūpintojais) individualių lygmeniu. 

8, 9, 22, 

23 d. 

P-10 klasės  G. Stapulionienė Mokytojai/švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Išanalizuoti mokinių lūkesčiai bei 

metiniai vertinimai. 
 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 

21. Mokinių sveikatos ir švaros patikra. 1-20 d. Med. 

punktas  

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir sveikata 

(sudarytas grafikas). 
 

22. Patalpų švara ir tvarka. 13 d., 

10.30 

val.  

Mokyklos 

edukacinės 

patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 

23. Sportinių veiklų iniciavimas ir organizavimas po 

pamokų ruošos 

 Stadionas, 

sporto salė  

R. Kavaliauskienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Mokyklos 

bendruomenė, 

kūno kultūros 

mokytojai ir 

auklėtojai 

Aktyvaus  laisvalaikio po pamokų 

ruošos organizavimas. Pagerėję 

sportiniai įgūdžiai, bendradarbiavimo 

kompetencijos. 

 

23.1. Futbolo varžybos 2 d.,  

18.00 

val. 

Stadionas A. Muzikevičius R. Juozapavičius, 

5-10 klasių 

mokiniai 

Socialinių, sportinių, 

bendradarbiavimo kompetencijų 

tobulinimas. Futbolo žaidimo įgūdžių 

gerinimas. Mokinių savitarpio 

bendravimo įgūdžių ugdymas. 

 

23.2. 3X3 krepšinio varžybos. 8 d. , 

18.00 

val. 

Krepšinio 

aikštelė 

A. Muzikevičius V. Sėjūnas, 

5-10 klasių 

mokiniai 

Socialinių, sportinių, 

bendradarbiavimo kompetencijų 

tobulinimas. Krepšinio žaidimo 

įgūdžių gerinimas. Komandos 

formavimo  pradmenų tobulinimas.  

 

23.3. Estafetės. 15 d.,  

18.00 

val. 

Stadionas A. Muzikevičius V. Sėjūnas, 

5-10 klasių 

mokiniai 

Aktyvus laisvalaikis po pamokų 

ruošos. Bendradarbiavimo, lyderystės 

kompetencijų tobulėjimas. 

 

BIBLIOTEKA  
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24. Aktyviausių bibliotekos skaitytojų/klasės rinkimai 

ir apdovanojimas. 

8 d., 

10.00 

val.  

Aktų salė  L. Bielskienė J. Bosaitė  Apdovanoti daugiausiai skaitantys 

bendruomenės nariai (klasės). 
 

25. Paroda „Knygų rekomendacijos skaitymo iššūkiui 

„Vasara su knyga“. 

1-23 d. Biblioteka  Pateiktos knygų rekomendacijos 

visoms skaitymo iššūkio užduotims  

atlikti, tiek mokiniams, tiek ir 

suaugusiems skaitytojams.  

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 

26. E. dienyno pildymo kontrolė. 1-30 d. - G Stapulionienė A. Nakvosienė,  

I. Garbenienė,  

S. Garbenis  

El. dienynas paruoštas archyvavimui.  

27. Dalykų ilgalaikių planų vykdymo kontrolė. 1-30 d.  - G Stapulionienė MG pradinio 

ugdymo ir 

mokytojų 

dalykininkų 

pirmininkai 

Įgyvendintas 2021-2022 m. m. 

ugdymo planas. 

 

28. Sveikatos ugdymui skirtų užsiėmimų, prevencinių 

programų, socialinės veiklos, pažintinės veiklos 

įgyvendinimas.  

1-20 d. - G Stapulionienė Klasių vadovai, 

mokytojai 

Pateikta ataskaita 2022 m. birželio 27 

d. vadovų posėdžio metu. 

 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ  

29. Ugdymo karjerai skirtos literatūros papildymas 

mokyklos bibliotekoje.  

8 -23 d. 

 

Biblioteka L. Bielskienė J. Bičiušienė Mokyklos bibliotekoje UK skyrius 

papildomas naujais leidiniais. 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

30. STEAM projektas “Nuo sėklos iki sėklos”. 

30.1. Kūrybinė veikla ,,Nuo sėklos iki augalo” (plakato 

apie projekto veiklas sausio-birželio mėn. kūrimas). 
14 d., 
14.15- 

14.55 

val. 

Mokyklos 

laboratorija 
L. Pastoraitė - 100 proc. 6b klasės mokinių aptars 

įgyvendintas veiklas, parengs plakatą. 
 

31. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 

31.1. Kūrybinė veikla - plakato kūrimas ,,Baltijos šalys”. 
 

16 d.,  
14.15-

14.55 

val. 

Socialinių m. 

kabinetas 
B. Sabatauskė D. Stankevičienė 

 
100 proc. 6a klasės mokinių kurs 

plakatą apie Baltijos šalis, aptars savo 

sėkmes ir nesėkmes. 

 

32. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 

32.1. Projekto I pusmečio  darbų apžvalga ir veiklų  

įsivertinimas. 
16 d., 
15.00-

Fizikos 

kabinetas 
A. Budraitienė - 100 proc. 6b klasės mokinių pristatys 

savo darbų aplankus, aptars savo 
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15.40 

val. 
sėkmes ir iššūkius. 

33. Tarptautinis projektas “Judesio dinamika”.  

33.1. Netradicinis užsiėmimas ,,Combat technika“. 7 d.,  

15.00 

val. 

Sveikatin 

gumo ir sporto 

klubas 

,,Impuls” 

didžioji salė. 

S. Trinkūnaitė Šiaulių “Dermės” 

mokyklos 5 - 10 

klasių mokiniai, 

Akmenės raj. 

Dabikinės  

V. Zubovo 

mokyklos 6-8 

klasių mokiniai. 

Mokiniai susipažins su combat 

technika, gebės atlikti  pratimus 

įvairioms raumenų grupėms, ugdys 

valią, ištvermę. 

 

33.2. Netradicinis užsiėmimas ,,Valanda su zumba”. 8 d.,  

15.30 

val. 

Sveikatin 

gumo ir sporto 

klubas 

“Impuls” 

mažoji salė. 

A. Kapačinskienė 5-10 klasių 

auklėtojai  

Apie 50 proc. 5 – 10 klasių mokinių 

susipažins su zumbos atsiradimo 

istorija, išmoks pagrindinius  

žingsnius, lavins koordinaciją, 

pusiausvyrą atlikdami choreografinius 

elementus, ugdys pasitikėjimą savimi. 

 

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

34.1. Patirtinė veikla „Žiedų įvairovė - uostau, matau, 

liečiu”. 

6 d., 

10.00 

val. 

Vilniaus 

universiteto 

Šiaulių 

akademijos 

Botanikos 

sodas 

J. Steckytė, 

I. Zykienė, 

K. Kvietkuvienė 

Ž. Petravičius, 

J. Kravčenkienė 

Pa, Pb, Pc klasių mokiniai susipažins, 

stebės, aptars žydinčius augalus 

Botanikos sode, mokysis palyginti bei 

grupuoti remdamiesi vienu ar keliais 

požymiais. Gebės išskirti medžiams, 

krūmams, gėlėms būdingus požymius. 

 

35. Projektas „Termometras”.   

35.1  Patyriminė veikla „Vandens temperatūra“. 1 d.,  

13.00 

val. 

1a, 1b, 1c 

klasės 

I. Miceikienė, 

V. Elinskienė, 

J. Maziliauskienė 

K. Kazlauskaitė, 

V. Čiomėnienė 

1a, 1b, 1c klasių mokiniai matuos, 

fiksuos vandens temperatūrą, gautus 

rezultatus pavaizduos diagramoje, 

mokysis daryti išvadas. 

 

36. Projektas „Tas paslaptingas paukščių pasaulis”.  

36.1. Patirtinė veikla „Nuo kiaušinio iki paukščio”. 7 d., 

11.00 

val. 

Vilniaus 

universiteto 

Šiaulių 

akademijos 

Stasio 

Gliaudžio 

gamtos 

K. Kvietkuvienė I. Zykienė, 

J. Steckytė 

Pa, Pb, Pc mokiniai pagilins žinias 

apie paukščius, gyvenančius Lietuvoje 

ir už jos ribų, ugdysis pažinimo, 

komunikavimo, socialinę, bendravimo 

ir bendradarbiavimo kompetencijas. 
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muziejus 

37. Projektas „Planetos lobis – šiukšlės“.  

37.1. Animacinis filmas „Šiukšlių princo istorija“. 

 

1 d., 

13.00 

val. 

1a, 1b, 1c 

klasės 

K. Kazlauskaitė I. Miceikienė, 

V. Čiomėnienė 

Mokiniai peržiūrėję animacinį filmą 

pagilins žinias taršos tema, sužinos, 

kaip reikia rūpintis aplinka, sugyventi  

su gamta, ją puoselėti ir tausoti.  

 

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

38.1. Edukacinė programa ,,Žirgo draugystė“. 1 d., 

12.00 

val. 

Kurtuvėnų 

dvaro 

žirgynas 

V. Čiomėnienė V. Elinskienė 100 proc. 1a klasės mokinių susipažins 

su žirgyno istorija, su žirgų veislėmis, 

jų ypatumais, charakterio savybėmis, 

suvoks, kad kiekvienas žirgas yra 

individuali asmenybė. Ugdoma meilė 

gyvūnams, atsakomybė, empatija, 

pagarba pažįstant žirgus, tinkamas ir 

saugus elgesys šalia žirgo. 

 

38.2. Edukacinė programa „Žirgo draugystė“. 2 d., 

12.00 

val. 

Kurtuvėnų 

dvaro  

žirgynas 

A. Kulikauskienė V. Beinorienė 100 proc. 2b mokinių susipažins su 

žirgyno istorija, su žirgų veislėmis,jų 

ypatumais, charakterio savybėmis. 

Praktiškai susipažins su žirgo 

priežiūros ypatybėmis, pajus jojimo 

žirgu džiaugsmą. Visi vaikai išgyvens 

teigiamas emocijas. 

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  

39. Parodos.        

39.1. Šiaulių miesto augalai. 1–10 d.  2a ir 2b 

klasės 

 N. Zikienė,  

V. Beinorienė 

 - 100 proc. 2a, 2b klasių mokinių 

ugdysis kūrybiškumo, pažinimo ir 

asmenines kompetencijas. Savo 

darbais papuoš klases. 

 

39.2.  Mes. 1–23 d. Prie anglų 

kalbos kab. 

I. Miniauskienė,  

R. Gabrielaitis 

 -  Pristatyti 2019 m. mokyklą baigusių 

mokinių kūrybiniai darbai. 

 

39.3. Bičiulystė su raidėmis. 1–10 d. Biblioteka J. Steckytė K. Kvietkuvienė 

I. Zykienė 

Bus suorganizuota paroda. 100 proc. 

Pa, Pb, Pc klasės mokinių patirs 

pažinimo ir kūrybos džiaugsmą. 

 

40. Kitos veiklos.  

40.1. Apvaliojo stalo diskusija „Būrelių poreikis ir 

nauda“. 

10 d., 

14.00 

val.  

NŠ skyriaus 

vedėjo 

kabinetas 

I. Garbenienė R. Lanauskienė 

R. Kavaliauskienė 

Mokinių tarybos 

Dalijamasi gerąja patirtimi: apžvelgti 

mokinių asmeniniai pasiekimai, 

lūkesčiai. Diskutuojama apie visų metų 
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atstovai veiklas, gebėjimą nuosekliai siekti 

žinių, iškeltus tikslus, mokinių 

dalyvavimą praktinėse veiklose, 

užduočių atlikimą; mokinių tarybos 

atstovai pateiks mokinių pageidavimus 

dėl naujųjų būrelių. 

40.2. Renginys „Naktis mokykloje“. 17 d.,   

19.00 

val. 

Mokyklos 

erdvės 

J. Bičiušienė,  

D. Balandienė 

T. Bičiušas, 

J. Steckytė, 

V. Valuntinaitė, 

I. Miniauskienė, 

I. Garbenienė, 

R. Liukinevičius 

R. Šukienė, 

V. Sėjūnas, 

S. Garbenis, 

A. Kapačinskienė 

30 5–10 klasių mokinių renginio metu 

stiprins saviraiškos, kūrybiškumo, 

darbo komandoje kompetencijas, patirs 

pozityvias emocijas. 

 

40.3. Tyrimas „Maisto gelbėjimo laboratorija“. 1-22 d. Mokyklos 

valgykla 

I. Garbenienė V. Šimaitienė, 

5–10 klasių 

mokiniai 

90 proc. 5–10 klasių mokinių kartu su 

valgyklos darbuotojais sveria maisto 

atliekas, skaičiuoja išmetamo maisto 

kiekį, diskutuoja apie galimybes 

tausoti maisto produktus. 

 

 Vaikai – pasaulio stebuklai. 1 d., 

11.05 

val.  

Mokyklos 

stadionas 

A. Kapačinskienė P - 4 klasių 

mokytojai  

Paminėta „Tarptautinė vaikų gynimo 

diena“. 
 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 
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Priedas  

                                                                                                                                           

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

 

SVEIKATINIMO MOKYMŲ INTEGRAVIMO Į FORMALŲJĮ UGDYMĄ 

2022 M. BIRŽELIO MĖN. TVARKARAŠTIS 
 

Eil. 

nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmimo  vedėja  Data, laikas Vieta Klasės 

mokiniai  

Mokytojo  

v., pavardė 

Integruota į pamoką 

1.  Pamoka ,,Pirmoji pagalba“. Ž. Žukauskaitė  7 d., 13.15 val.  5a klasė  5a E. Masiulytė  Lietuvių k.  

2.  8 d., 11.05 val.  5b klasė  5b E. Masiulytė  Lietuvių k.  

3.  14 d., 12.10 val.  6a klasė  6a L. Pastoraitė  Gamta ir žmogus  

4.  14 d., 11.05 val.  6b klasė  6b L. Pastoraitė  Gamta ir žmogus  

 

___________________ 
 

 

 

 

 


