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2022 M. SPALIO  MĖN. VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 
nr. 

Priemonė, veikla Data, 
laikas   

Vieta  Organizatorius  Partneriai  Laukiamas rezultatas  Pasta 
bos  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 
1. Aktyviųjų pertraukų organizavimas. 3-17 d.  Sporto salė, 

aktų salė, 
sporto 
aikštelės 

G. Stapulionienė A. 
Kapačinskienė,  
V. 
Baliutavičienė, 
S. Garbenis,  
R. Stapulionis 

90 proc. mokinių ilgąsias pertraukas 
panaudojo fiziniam aktyvumui, 
teigiamų emocijų patyrimui ir 
bendruomeniškumo skatinimui. 

 

MOKYKLOS TARYBA 
MOKYTOJŲ TARYBA  
METODINĖ TARYBA 

2. Posėdis.       
2.1. Atvirų pamokų/pratybų ciklo  

„Veiksmingų patyriminio mokymo(si) metodų 
įvairovė ir poveikis pamokose/pratybose“ 
tvarkaraščio sudarymas  (spalio-gruodžio mėn.). 

20 d., 
15.00 
val.  

Fizikos kab.  A. Budraitienė MG pirmininkai Sudarytas atvirų pamokų/pratybų 
ciklo tvarkaraštis. Atviras pamokas 
ves 9 pedagogai. 
 

 

2.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir 
prioritetų nustatymas. 

Parengtas pedagogų kvalifikacijos 
rengimo planas. 

 

2.3. Kiti aktualūs klausimai. Išanalizuota.  
ATESTACIJOS KOMISIJA 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  
MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

3. Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas ,,Veiksmingi patyriminio ugdymo(si) metodai pamokoje“.  
3.1. Atvira integruota lietuvių k. ir matematikos 

pamoka ,,Geometrinės figūros ir būdvardžių 
ypatybės”. 

26 d. 
 10.15-
10.55 

6b klasė L. Slavickienė 
 

E. Masiulytė Mokiniai sies žinias apie būdvardžių 
ypatybes ir geometrines figūras, 
atlikdami įvairias jiems skirtas 
užduotis. 

 

4.  Interaktyvaus mokymo(si) metodų taikymas pamokoje.  
4.1. Dailės ir matematikos pamoka ,,Simetrijos 

ornamente”. 
5 d. 
9.25-
10.05 

Dailės 
kabinetas 

R. Gabrielaitis L. Slavickienė Prisiminę, kaip atliekamos simetrijos, 
8b klasės mokiniai atliks kūrybinę 
užduotį - kurs ornamentą. Bus 

 



val. surengta mokinių sukurtų ornamentų 
paroda. 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  
5. Streso įveikos ir nusiraminimo technikų 

užsiėmimai 5-10 kl. mokiniams. 
6,13, 20, 
27 d., 
15.00 
val.  

Psichologo 
kab. 

J. Bičiušienė S. 
Tamašauskaitė 

Mokiniai supažindinami su streso 
valdymo technikomis, skatinami 
naudoti nusiraminimo metodus 
kasdieninėje veikloje. Užsiėmimo 
metu mokiniai praktiškai išbando 
skirtingus relaksacijos būdus. 

 

6. Posėdis. 18 d., 
12.10 
val.  

Logopedo 
kab. Nr. 3 

J. Žukauskienė 
 

MG nariai Suorganizuotas posėdis.   
6.1. Tyrimo “Šiaulių “Dermės” mokykloje dirbančių 

švietimo pagalbos specialistų profesinės veiklos 
prioritetus ir motyvaciją lemiantys veiksniai” 
pristatymas. 

A. Nakvosienė, 
Ž. Bielskienė 

Bus atlikta 15 švietimo pagalbos 
specialistų profesinės veiklos 
duomenų analizė. Atliktas tyrimas 
skatins specialistus siekti geriausio 
rezultato,  teikiant mokiniams 
kokybišką ir savalaikę pagalbą.  

 

6.2. Kiti klausimai.  MG nariai Priimti sprendimai.  
PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

7. Integruota pasaulio pažinimo bei dailės ir 
technologijų pamoka ,,Rudens požymiai”. 

4 d., 
10.15 
val.  

Šiaulių 
miesto 
parkas 

J. Steckytė,  
I. Zykienė 

- 1a ir 1b klasės mokiniai įvardins 
rudens požymius, susipažins su 
Šiaulių miesto parko spygliuočiais ir 
lapuočiais medžiais, iš surinktos 
gamtinės medžiagos sukurs kūrybinį 
darbą. Plėtos pažinimo, kūrybiškumo, 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
kompetencijas. 

 

8. Atvira integruota pasaulio pažinimo, lietuvių 
kalbos ir muzikos pamoka ,,Rudens gėrybės”. 

25 d., 
10.15 
val.  

Muzikos 
kab.  

K. Kvietkuvienė V. Kučienė Mokiniai gebės atpažinti, įvardinti 
pagrindinius rudens požymius, 
dovanojamas gėrybes. Tobulins 
pažinimo, meninę bei mokėjimo 
mokytis   kompetencijas. 

 

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 
9. Atvira klasės valandėlė „Kas yra atsakingas 

vartojimas (tvarumas)?“ 
26 d., 
14.15 
val.  

6a klasė  V. Sėjūnas - 95 proc. 6a klasės mokinių supras, 
kas yra atsakingas  vartojimas, 
mokysis saugoti ir tausoti gamtą ir jos 
išteklius, ugdysis ekologinę 
savimonę, tobulins bendrąsias 
kompetencijas. 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 
10. Tėvų (globėjų/rūpintojų) pozityvios tėvystės 

įgūdžių skatinimo programa. P klasių mokinių 
tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimas 

18 d., 
17.15 
val.  

Aktų salė  S. Tamašauskaitė  J. Bičiušienė Įgyvendinant programą formuojamas 
tėvų (globėjų/rūpintojų) gebėjimas 
ugdyti savarankišką, gebantį 

 



„Pagrindiniai pozityvios tėvystės principai“. bendrauti, savo emocijas valdantį 
vaiką naudojant pozityvios tėvystės 
principus. 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 
11. Mokinių sveikatos ir švaros patikra. 1-20 d. Med. 

punktas  
G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrinta mokinių švara ir sveikata 

(sudarytas grafikas). 
 

12. Patalpų švara ir tvarka. 13 d., 
10.30 
val.  

Mokyklos 
edukacinės 
patalpos 

G. Stapulionienė  N. Rapečkaitė  Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 
13. Tarptautinė Mokytojų diena. Dalyvavimas 

akcijoje „Ačiū“. 
5 d., 8.30 
– 15.00 
val.  

Mokyklos 
erdvės 

A. Kapačinskienė Mokinių tarybos 
nariai 

Paminėta Tarptautinė Mokytojų 
diena, mokyklos mokytojų 
pasveikinimas. 

 

BIBLIOTEKA  
14. Knygų paroda skirta Ramutės Skučaitės 91-ajam 

gimtadieniui paminėti. 
3-28 d. Biblioteka  L. Bielskienė J. Bosaitė  Mokiniai susipažins su R. Skučaitės 

biografija, kūryba. 
 

15. Kūrybinės dirbtuvės „Skaitydami kuriame taikų ir 
harmoningą pasaulį“ (Tarptautinis knygų skirtukų 
mainų projektas 2022). 

17-28 d.  P-10 klasių 
vadovai 

Mokiniai gamins knygų skirtukus ir  
mainysis su kitais projekto dalyviais 
iš kitų šalių. 

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 
16. Neformaliojo švietimo programų, pasirenkamųjų 

dalykų, konsultacijų vykdymo kontrolė. 
24-28 d.  Administraci

jos kab. 
G. Stapulionienė, 
I. Garbenienė 

Mokytojai  Kokybiškas neformaliojo švietimo 
programų, pasirenkamųjų dalykų 
programų ir konsultacijų vykdymas. 

 

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ  
17. 8-10 kl. mokinių susitikimas su UAB 

,,Kormotech“ atstovais. 
12 d., 
 8.00 - 
16.00 
val. 

,,Kormotech
“ įmonė 

I. Garbenienė I. Zakienė 
 

30 proc. 8-10 kl. mokinių susipažins 
su gamybos automatizavimo 
inžinieriaus, maisto pramonės 
technologo,  pramonės įrengimų 
operatoriaus, elektriko-automatiko, 
šaltkalvio-remontininko profesijomis, 
įgis naujų žinių, kurios padės 
renkantis tolimesnį karjeros kelią. 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA  
18. STEAM projektas “Nuo sėklos iki sėklos”. 

18.1. Edukacija ,,Rudens gėrybės”. 3 d., 
15.00-
15.40 
val. 

Laboratorija L. Pastoraitė 7b kl. mokiniai 100 proc. mokinių rinks informaciją 
apie mokyklos sodo-daržo 
teritorijoje užaugusias rudens 
gėrybes, ją susistemins ir pristatys. 

 

19. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 
19.1. Edukacinis užsiėmimas ,,Tausokime gamtą". 

Susitikimas su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 
 26 d.,  
14.15-

Aktų salė B. Sabatauskė D. 
Stankevičienė 

96 proc. 7a kl. mokinių susipažins su 
ŠRATC veikla, sužinos apie 

 



centro darbuotojais. 15.00 
val.   

 greitosios mados taršą, vienkartinio 
plastiko naudojimą. Dalyvaus 
praktiniuose užsiėmimuose. 

20.. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 
20.1. Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Statau namą”. 26 d. 

15.00-
15.40 
val. 

Fizikos 
kabinetas 

A. Budraitienė 7b kl. mokiniai 100 proc. mokinių sukurs savo namą  
iš panaudotų pakuočių, apskaičiuos 
plotą ir tūrį.  

 

21.. Projektas ,,Medžiagos aplink mus“. 
21.1.  Antra veikla. Praktinis užsiėmimas ,,Pati 

saldžiausia diena”. 
 28 d., 
9.25 –
10.05 
val. 

 3a, 3b 
klasės 

N. Zikienė, 
V. Beinorienė 

 - 95 proc. mokinių susipažins su 
sveikesniais desertais, juos 
pasigamins. Ugdysis komandinio 
darbo įgūdžius. Mokysis kultūringo 
elgesio prie stalo. 

 

22. Projektas „ Eksperimentai virtuvėje”  
22.1. Praktinis užsiėmimas „Tas išdykęs obuolys“.  

  
4 d., 
14.15 –
14.55 
val. 

Technol. 
kabinetas 

R. Ledauskienė 
 

 T. Bičiušas 95 proc. mokinių susipažins su 
dažniausiai vartojamais maisto 
produktais, mokysis iš obuolių 
pasigaminti naudingų ir sveikų 
patiekalų. Ugdysis komandinio darbo 
įgūdžius. Mokysis kultūringo elgesio, 
etiketo  prie stalo. 

 

22.2. Praktinis užsiėmimas ,,Sveikuoliškos obuolių 
salotos“. 

18 d., 
14.15 –
14.55 
val.  

 

23. Projektas ,,Žirgas – grožio, jėgos, harmonijos simbolis“.  
23.1. Praktinis darbas ,,Bėga maži žirgeliai“ (Žirgelių 

piešimas, lankstymas, aplikavimas). 
 6 d., 
14.15–
15.15 
val. 

2a, 3a, 3b 
klasės 

V. Čiomėnienė L. 
Strazdauskienė, 
A. Narbutaitė 

Mokiniai išmoks, piešti, aplikuoti, 
išlankstyti žirgelį, ugdys menines, 
kūrybines kompetencijas. 

 

24. Projektas „Lietuvos krepšiniui – 100“ .  
24.1. Išvyka į krepšinio rungtynes.  10 d., 

18.30 
val.  

Šiaulių arena D. Stankevičienė L. Anučauskytė, 
R. Stapulionis 

 7a, 7b klasių mokiniai patirs 
teigiamų emocijų, kultūringai elgsis.  
Susipažins su naujais Šiaulių 
krepšinio klubo žaidėjais. 

 

25. Projektas „Sveikatos keliu ženkime kartu“.  
25.1. „Gaminame naminį limonadą“ . 4 d. , 

14.15-
14.55 
val. 

5a, 6a klasės  V. Valuntinaitė  V. Sėjūnas  95 proc. 5a ir 6a klasės mokinių 
ieškos naminio limonado receptų, bei 
mokysis pasigaminti sveiką naminį 
limonadą namuose, vaišins juo 
mokytojus, ugdysis komandinio 
darbo įgūdžius.  

 

26. Projektas ,,Let’s sing”.  



26.1.  Linksmoji popietė anglų kalba.  17–21 d.; 
14.00 –
15.00 
val.; 
15.00 –
16.00 
val. 

5b klasė, 
muzikos 
kabinetas, 
anglų 
kabinetas, 
technologijų 
kabinetas 

R. Kavaliauskienė, 
I. Miniauskienė, 
V .Kučienė 

V. 
Taujaunskaitė- 
Kaušė 

94 proc. mokinių daugiau domėsis 
anglų kalba, daile, muzika, plėtos 
kūrybinės raiškos gebėjimus,  
perteikiant dailės ir muzikos menų 
formas. 
Susipažinimas su daina “I like the 
flowers”. Anglų k. tarties žodžių 
lavinimas. Piešimas pagal dainos 
tematiką. 

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  
27. Parodos.   

27.1. Virtuali mokinių paroda  „Rudens spalvos“.  5 d.,  
15.00 
val. 

Mokyklos 
svetainė  

N. Medžiaušienė  9–10 klasių 
mokiniai  

9–10 klasių mokiniai ugdysis 
kūrybiškumą, lavins vaizduotę, gebės 
akimirkas įamžinti fotografijose, 
tobulins savo meninę kompetenciją. 

 

27.2. Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių ir mokytojų 
kūrybinių darbų paroda „Rudens gijos“. 

10–24 d., 
15.00 
val. 

Šiaulių 
menų 
mokykla 

R. Šukienė,  
I. Miniauskienė, 
I. Garalevičienė 

Šiaulių menų 
mokyklos l.e.p. 
direktoriaus 
pavaduotoja 
V. Ptašinskienė 

Mokiniai ugdysis kūrybiškumą ir 
saviraišką, formuos pozityvią 
nuomonę apie mokyklą. 

 

27.3. Kūrybinių darbų paroda „Daržovių ir vaisių 
paradas“. 

17–21 d., 
15.00 
val. 

Mokyklos 
fojė  

I. Miceikienė 
  

Pradinių klasių 
mokytojai, 
auklėtojai 

Bus ugdomos P–4 kl. mokinių 
kūrybiškumo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo bei sveikos 
gyvensenos kompetencijos. 

 

27.4. Koliažų paroda „Bėga žirgeliai, skamba 
pasagėlės“. 

24–28 d., 
15.00 
val. 
 

Mokyklos 
fojė 
 

V. Čiomėnienė A.Narbutaitė, 
L. 
Strazdauskienė, 
V. Elinskienė, 
V. Beinorienė, 
N. Zikienė 

95 proc. 2a, 3a, 3b klasių mokinių 
ugdysis pažinimo, kūrybiškumo 
kompetencijas, plės akiratį, išmoks 
įvairių kūrybinių darbų atlikimo 
technikų, patirs sėkmės džiaugsmą, 
darbeliai papuoš bibliotekos erdves. 

 

27.5. Paroda „Mano mylimiausias augintinis“. 24–28 d., 
15.00 
val. 

Mokyklos 
biblioteka 

M. Kateivienė V. Valiūnaitė, 
I. Domkuvienė 

90 proc. 1–10 kl. mokinių įsitrauks į 
veiklą, ugdysis kūrybiškumą, 
saviraišką, menines kompetencijas. 

 

28. Popietės, įvairios akcijos, valandėlės, įvairios veiklos.  

28.1. Popietė „Sveiki sugrįžę“.  3 d., 
15.00 
val. 

Aktų salė, 
technologijų 
kabinetas 

R. Lanauskienė R. 
Liukinevičius, 
V. Kučienė, 
A. 
Kapačinskienė, 
V. Matakienė 

Popietė skirta tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai. Į 
mokyklą bus pakviesti joje dirbusieji 
pedagogai, bus stiprinami 
bendravimo ryšiai, prisimenamos 
įstaigos tradicijos, papročiai. 

 

28.2. Savanorystės akcija „Į pagalbą keturkojui“. 1–10 d.  VŠĮ 
„Binada“, 

D. Valiūnaitė P–10 klasių 
auklėtojai 

80 proc. mokinių dalyvaus 
savanorystės akcijoje, mokysis 

 



„Šiaulių 
letenėlė“ 

pasirūpinti silpnesniais už save, 
ugdys empatijos, atjautos jausmus. 

28.3. Apvaliojo stalo diskusija „Šiaulių „Dermės“ 
mokykla ir European Solidarity CORPS 
savanoriai“. 

3 d., 
12.00 
val. 

Neform. 
švietimo 
skyriaus 
vedėjo 
kabinetas 

R. Lanauskienė I. Garbenienė, 
I. Grušaitė, 
savanoriai iš 
Turkijos 
Sakartvelo, 
tutoriai 

Bus dalijamasi gerąja patirtimi su 
socialiniais partneriais apie mokyklos 
dalyvavimą tarptautiniuose 
savanorystės projektuose, skatinamas 
aktyvesnis pedagogų dalyvavimas 
viešinant mokyklą. Vykdoma 
gerosios patirties sklaida vykdant 
savanorystės idėjas. 2 savanoriai 
įsitrauks į organizuojamas 
neformaliojo švietimo veiklas. 100 
proc. vyks tarpkultūriniai mainai. 
Mokyklos pedagogai taps mentoriais, 
tutoriais, veiklų organizatoriais. 

 

28.4. Šiaulių apskrities mokinių himnų festivalis. 5 d., 
11.00 
val. 

Šiaulių   
Kultūros 
centras 

 V. Kučienė Dainos studijos 
,,Gama” 
mokiniai 

90 proc. būrelio mokinių patirs 
pozityvių emocijų bendraudami su 
kitų mokyklų kolektyvais, įgis 
sceninės patirties, lavins socialines ir 
menines kompetencijas, viešins 
mokyklą. 

 

28.5. Etninės kultūros savaitė „Sūduvos krašto lobiai“. 
  

10–13 d. Mokyklos ir 
miesto 
erdvės 

J. Sruogytė N. Ostrauskas, 
R. Liukinevičius 

Paminėti Sūduvos metai. 80 proc. 
mokinių ir mokytojų įsitrauks į 
etninės kultūros savaitės „Sūduvos 
krašto lobiai“ veiklas, ugdomos 
mokinių pilietinės, etnokultūrinės, 
etninės kompetencijos. 

 

28.5.
1. 

Visuotinis suvalkietiškas šokis “Ciceliukė, 
Marceliukė”. 

10 d., 
14.00 
val. 

Mokyklos 
sporto 
aikštynas 
(esant 
blogam orui 
– aktų 
salėje) 

J. Sruogytė A. 
Kapačinskienė, 
L. 
Strazdauskienė 

80 proc. P–10 kl. mokinių susipažins 
su šokio specifika, patirs gerų 
emocijų. 

 

28.5.
2. 

Etnosporto varžybos „Lazdos traukynės“ ir 
„Išstūmimas iš rato“. 

11 d., 
17.50 
val. 

 Aktų salė N. Ostrauskas J. Sruogytė 65 proc. 1–4 kl. mokinių patirs 
sportinį azartą, ugdysis lyderystę, 
etnokultūros žinias, tobulins 
bendravimo, bendradarbiavimo 
kompetenciją. 

 

28.5.
3. 

Edukacinis užsiėmimas „Duonos kepimas“. 12 d. 
13.00 
val. 

Žaliūkių 
malūnininko 
sodyba 

J. Sruogytė I. Garalevičienė, 
J. Kravčenkienė 

100 proc. 1b ir 1c kl. mokinių sužinos  
apie valstiečių buityje gyvavusias 
duonos kepimo tradicijas. 

 

28.5. Tautodailininkės Ugnės Vaineikienės edukacinis 13 d., Etninės J. Sruogytė U. Vaineikienė 15 pradinių klasių mokinių sieks  



4. užsiėmimas “Juostų vijimas”. 17.50 
val. 

kultūros 
studija 
“Saulės 
klėtis”. 

susipažinti su juostų vijimo technika. 
 

28.6. Estafečių popietė ,,Vikruoliukų startai“. 17 d., 
14.00 –
14.40 
val. 

 Sporto salė V. Baliutavičienė Grupių 
auklėtojai, 7b 
klasės mokinės 
A. 
Aleksandravičiū
tė, 
A. Valionytė. 

100 proc. 2b ir 2c kl. mokinių gebės 
lenktyniauti komandoje, įveiks 
nesudėtingas kliūtis, ugdysis fizinio 
aktyvumo poreikį, pajus judėjimo 
džiaugsmą. Mokysis bendrauti ir 
bendradarbiauti komandoje, 
draugiškai rungtyniaus, bus 
formuojami sveikos gyvensenos 
įgūdžiai. 

 

28.7. Pilietinė akcija ,,Šiaulių miesto senųjų kapinių 
tvarkymas“. 
  

17–20 d., 
15.00 
val. 

Senosios 
miesto 
kapinės 

R. Liukinevičius 8b kl. mokiniai, 
jų tėvai 
(globėjai/ 
rūpintojai) 

90 proc. 5–10 kl. mokinių ugdysis 
pilietines kompetencijas. Lietuvos 
mirusiųjų atminimo tradicijų 
tęstinumas, didės atsakomybė už 
miesto aplinką, tvirtės 
bendruomeniškumo, partnerystės 
jausmas. 

 

28.8. Viktorina „Sveika mityba“. 20 d., 
14.30 
val. 

2b klasės 
kabinetas 

I. Miceikienė 
  

K. Kazlauskaitė, 
V. Čiomėnienė, 
V. Elinskienė, 
J. 
Maziliauskienė 

95 proc. 2a, 2b, 2c kl. mokinių 
atlikdami įvairias užduotis, įtvirtins 
žinias apie sveiką mitybą.  Mokiniai 
ugdysis pažinimo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo bei sveikos 
gyvensenos kompetencijas. 

 

28.9. Respublikinis šokių festivalis-konkursas „Kaunas 
Fest 2022“. 

22 d., 
12.00 
val. 

VDU 
Didžioji 
salė, Kaunas 

A. Kapačinskienė  Šokių būrelio 
„Sparnai“ nariai 

15 P–10 kl. mokinių patirs teigiamų 
emocijų bendraudami su kitais šalies 
kolektyvais, įgis sceninės patirties, 
pasitikėjimo savimi, lavins socialines 
ir menines kompetencijas. 

 

28.10 Edukacinis užsiėmimas „Tausokime gamtą“. 
 

26 d., 
14.15 
val.          

Aktų salė D.Stankevičienė V. Šimaitienė, 
R. 
Liukinevičius, 
R. Šukienė, 
B. Sabatauskė 

100 proc. 7a, 7b, 8b ir 9 kl. mokinių 
susipažins su ŠRATC veikla.  
Sužinos apie greitosios mados taršą, 
vienkartinio plastiko naudojimą, 
dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose. 

 

28.11 Kalbos ugdymo viktorina „Žodžių sodas“. 26 d., 
13.30 
val. 

Fizikos kab.  A. Nakvosienė J. Žukauskienė, 
Ž. Bielskienė, 
R. Grabauskienė 

90 proc. 3–4 klasių mokinių dalyvaus 
kalbos ugdymo viktorinoje, plės 
aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną, ugdys 
rišliąją kalbą, gilins komunikavimo, 
pažinimo bei socialines 
kompetencijas. 

 

28.12 Kūrybinės dirbtuvės „Rudeniškos medžių lapų 27 d., Mokyklos L. Anučauskytė P–2 klasių 100 proc. P–2 kl. mokiniai ugdysis  



išdaigos“. 14.00 
val.  

parkas auklėtojai kūrybiškumą, lavins vaizduotę, 
atskleis kūrybines galias. Tobulins 
bendravimo, bendradarbiavimo 
kompetenciją. 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 
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SVEIKATINIMO MOKYMŲ INTEGRAVIMO Į FORMALŲJĮ UGDYMĄ 

2022 M. SPALIO MĖN. TVARKARAŠTIS 
 

Eil. 
nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmimo  vedėja  Data, laikas Vieta Klasės 
mokiniai  

Mokytojo  
v., pavardė 

Integruota į pamoką 

1.  Integruota pamoka ,,Lytinė branda-
svarbu žinoti‘‘. 

Ž. Žukauskaitė  11 d., 8.30 - 9.10 val.  Laboratorija  5b L. Pastoraitė  Gamta ir žmogus  
11 d., 9.25 – 10.05 val.  5a 
18 d., 11.05 – 11.45 val.  6a klasė 6a E. Masiulytė  Lietuvių k. 
18 d., 12.10 – 12.50 val.  6b klasė 6b L. Slavickienė Matematika  
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