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                                                                                                                                                     PATVIRTINTA 
                                                                                                                                                                                            Šiaulių „Dermės“  mokyklos direktoriaus  

                                                                                                                                                                                                  2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V1-396 
                                                                                                                                         1 priedas  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  

2022 M. GRUODŽIO 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 pamoka „Kalėdų tradicijos įvairiose 
pasaulio šalyse“. 

19 d.,  
8.30 val.  

IT kab. N. Medžiaušienė  R. Kavaliauskienė 7b klasės mokiniai 
susipažins su Kalėdų 
šventės tradicijomis 
pasaulyje, gebės paruošti 
ir pateikti pasirinktos 
šalies tradicijas, 
naudojantis pasirinktąja 
IKT programa. Mokiniai 
ugdysis pažinimo, 
meninę, skaitmeninę 
kompetencijas, 
kūrybiškumą ir 
saviraišką.  

 

MOKYKLOS TARYBA 
2. Posėdis.  15 d., 

17.00 val.  
Fizikos kab. R. Liukinevičius  Tarybos nariai  Suorganizuotas posėdis.  

2.1. 2022–2025 metų strateginio plano analizės 
ir 2023–2026 metų plano projekto 
pateikimas. 

R. Lanauskienė, 
G. Stapulionienė, 
I. Garbenienė, 
G. Lužeckienė, 
A. Nakvosienė 

Pateikta analizė ir 
projektas. 

 

2.2. Tarptautinio projekto Volunteering for 
Solidarity Education (Nr. 202-2LT02-
ESC13-006925) 2022 m. aptarimas  
 

R. Lanauskienė, 
I. Garbenienė, 
S. Deduraitė 

Pateikta pasiekimų 
analizė. 

 

2.3. 2022 m. Darbo tarybos metinės ataskaitos 
pristatymas.  

R. Lanauskienė, 
L. Pastoraitė, 
I. Garbenienė 

Pateikta 2022 m. Darbo 
tarybos ataskaita. 
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2.4. 2022 metų veiklos plano analizė ir 2023 
metų veiklos plano projekto pateiktis. 

R. Lanauskienė, 
G. Stapulionienė, 
I. Garbenienė, 
G. Lužeckienė, 
A. Nakvosienė 

Pateikta analizė ir 
projektas. 

 

2.5. Kiti klausimai. R. Lanauskienė Priimti sprendimai.  
MOKYTOJŲ TARYBA  

3. Posėdis.  15 d., 
15.00 val.  

Aktų salė  R. Lanauskienė Tarybos nariai Suorganizuotas posėdis.  
3.1. 2022 m. strateginio veiklos plano 

įgyvendinimo analizė; 2023-2025 m. 
strateginio veiklos plano suderinimas. 

G. Stapulionienė,  
I. Garbenienė, 
A. Nakvosienė, 
A. Katkienė 

Pateikta strateginio 
veiklos plano analizė 
2022 m.; suderintas 
strateginis planas 2023-
2025 m. 

 

3.2. 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo 
analizė ir 2023 metų veiklos plano 
suderinimas. 

Išanalizuotos veiklos 
2022 m., suderintas 
veiklų planas 2023 m.  

 

3.3. 2023-2025 metų mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacinės programos 
projektas. 

G. Stapulionienė Suderinta 2023-2025 
metų mokytojų ir 
pagalbos mokiniui 
specialistų atestacinė 
programa. 

 

3.4. Įsivertinimo rodiklių pateiktis. A. Nakvosienė Nurodyta mokyklos 
pažanga.  

 

3.5. Kiti klausimai.    R. Lanauskienė Tarybos nariai  Priimti sprendimai.  
METODINĖ TARYBA 

4. Posėdis.  8 d.,  
15.00 val.  

Fizikos kab.  A. Budraitienė  MT nariai  Suorganizuotas posėdis.   
4.1. Metodinių grupių 2022 m. veiklos planų 

įgyvendinimas ir 2023 m. veiklos 
planavimas. 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

95 proc. įvykdyti 
metodinių grupių planai. 

 

4.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
poreikių ir prioritetų nustatymas. 

Parengtas pedagogų 
kvalifikacijos renginių 
planas. 

 

4.3. Mokyklos 2022 m. veiklos programos 
įgyvendinimas ir 2023 m. veiklos 
programos priemonių planavimas. 

Aptartas 2022 m. veiklos 
programos 
įgyvendinimas, nustatyti 
metodinės veiklos 
prioritetai, pasiūlytos 
priemonės 2023 m. 
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veiklos programai. 
4.4. Kolegialaus grįžtamojo ryšio „Veiksmingi 

patyriminio ugdymo(si) metodai 
pamokoje/pratybose“ analizė. 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Pateiktos analizės, 
rekomendacijos. 

 

4.5. Kiti aktualūs klausimai. G. Stapulionienė Išanalizuota.  
ATESTACIJOS KOMISIJA 

5. Posėdis.  15 d., 
13.30 val.  

Biblioteka  G. Stapulionienė Komisijos nariai  Suorganizuotas posėdis.  
5.1. S. Masandukienės kvalifikacijos atitikties 

svarstymas.  
Atestuota mokytoja S. 
Masandukienė. 

 

5.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.  
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  

6. Posėdžiai.  6,7 d., 
14.00 val.  

Aktų salė  A. Nakvosienė  Komisijos nariai  Suorganizuotas posėdis.  
6.1. 3, 5, 7, 9 klasių mokinių diagnostinių testų 

lyginamosios analizės aptarimas. 
Mokytojai  Įvertinti mokinių 

ugdymo(si) pasiekimai, 
priimti sprendimai dėl 
ugdymo(si) kokybės 
gerinimo. 

 

6.2. 2022 VGK veiklos ataskaita.  A. Nakvosienė Aptartas 2022 m. plano 
įgyvendinimas, nustatyti 
veiklos prioritetai, 
pasiūlytos priemonės ir 
veiklos 2023 m. planui. 

 

6.3. 2023 m. VGK veiklos plano aptarimas. A. Nakvosienė Vykdoma kryptinga, į 
rezultatus orientuota 
VGK veikla. 

 

6.4. Kiti klausimai.  Komisijos nariai  Išanalizuotos aktualijos, 
priimti sprendimai. 

 

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 
7. Posėdis.  20 d., 

15.00 val.  
ZOOM aplinka I. Zakienė MG nariai  Suorganizuotas posėdis.  

7.1. 2023 m. sausio - birželio mėn. klasių 
vadovų veiklos planų aptarimas. 

5-10 klasių vadovai Parengti ir aptarti klasių 
vadovų 2023 m. sausio- 
birželio mėn. veiklos 
planai. 

 

7.2. Pranešimas „Dalykų mokytojų metodinės 
grupės 2022 m. veikų ataskaita". 

20 d., 
15.00 val.  

ZOOM aplinka I. Zakienė Mokytojai  
  

Parengta ir pristatyta 
2022 m. metodinės 
grupės veiklų ataskaita. 

 

7.3. Mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimas. Mokinių mokymosi  
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sėkmės stebėjimas ir 
analizė. 

7.4. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.   
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ  

8. Posėdis.  19 d., 
12.10 val.  

Logopedo kab. 
Nr. 3 

J. Žukauskienė MG specialistai Suorganizuotas posėdis.  
8.1. Mokinių ugdymo(si) aptarimas. Specialistai  Mokinių mokymosi 

sėkmės stebėjimas  ir 
analizė. Aptariami 
taikomi įvairūs sėkmės 
matavimo įrankiai, 
siekiant geriausio 
rezultato specialistui  ir 
mokiniams. 

 

8.2. Pravestų atvirų tarties, kalbos ir klausos 
lavinimo pratybų, edukacinių veiklų 
aptarimas. 

Bus aptartos atviros 
tarties, kalbos ir klausos 
lavinimo pratybos, 
edukacinės veiklos, 
pateiktos 
rekomendacijos. 

 

8.3. Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos 2022 m. 
metinė  švietimo pagalbos specialistų 
metodinės grupės veiklos ataskaita, 
statistika. 

Bus išanalizuotos, 
aptartos 2022 m. metinė 
švietimo pagalbos 
specialistų organizuotos 
veiklos. 

 

8.4. Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos 2023 m.  
švietimo pagalbos specialistų metodinės 
grupės veiklos plano pristatymas. 

Suderintas Šiaulių 
,,Dermės“ mokyklos 
2023 m.  švietimo 
pagalbos specialistų 
metodinės grupės veiklos 
planas. 

 

8.5. Metodinės priemonės „Trupmenos“ 
pateiktis.  

A. Senkauskienė,  
L. Juozapavičienė 

Specialistai supažindinti 
su priemonės naudojimo 
galimybėmis; teikta 
tvirtinti direktoriaus 
įsakymu.  

 

8.6. Kiti klausimai.  MG nariai Priimti sprendimai.  
9. Atviros tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybos sensoriniame kambaryje.   

9.1. Klausau, samprotauju, kuriu. 15 d., Sensorinis V. Matakienė - Mokiniai klausysis  
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16.15 – 
16.55 val. 

kambarys pasakos audio įrašo, 
samprotaus, mokysis 
kurti pasaką 
panaudodami patarles ir 
frazeologizmus, lavins 
rišliosios kalbos 
įgūdžius. 
Su 2-3 logopedais bus 
pasidalinta gerąja darbo 
patirtimi. 

9.2. Prielinksnių vartojimo įtvirtinimas žaidimo 
metu. 

13 d., 
14.30 – 
15.10 val.  

A. Dungveckienė - Mokiniai įtvirtins 
prielinksnių vartojimo 
įgūdžius. Su 2-3 
logopedais bus 
pasidalinta gerąja darbo 
patirtimi. 

 

9.3. Garso [s] įtvirtinimas žodžiuose ir 
sakiniuose. Žodžiai, atsakantys į klausimus 
ką?, ko? Vaisia ir daržovės (jų 
pavadinimai, savybės, ypatybės). 

6 d.,  
13.30 – 
14.10 val.  

V. Šimaitienė 
 
 
 
 

- Mokiniai įtvirtins garso 
[s] tarimą; gebės 
teisingai atsakyti į 
klausimus ką?, ko? Plės 
aktyvųjį žodyną. 

 

9.4. Žodžių su dvibalsiais ir dvigarsiais  
taisyklingo tarimo žodžiuose mokymas. 

14 d., 
14.30 -
15.15 val.  

Sensorinis 
kambarys 

R. Grabauskienė - Mokiniai mokysis 
taisyklingai vartoti 
dvibalsius ir dvigarsius 
žodžiuose, lavins 
rišliosios kalbos 
įgūdžius. Su 2-3 švietimo 
pagalbos specialistais 
bus pasidalinta gerąja 
darbo patirtimi.  

 

10. Patyriminės tarties, kalbos ir klausos 
lavinimo pratybos gaminant kalėdinius 
žaislus iš antrinių žaliavų. 

12-15 d., 
12.15 – 
17.20 val.  

Logopedų 
kabinetai  

A. Nakvosienė  Metodinės grupės nariai Mokiniai ugdysis 
ekologinę savimonę, 
gamtamokslines 
kompetencijas, lavins 
smulkiąją motoriką, 
gebės apibūdinti 
panaudotas žaliavas ir 
kūrybinį procesą. 

 

11. Streso įveikos ir nusiraminimo technikų 
užsiėmimai 5-10 klasių mokiniams.  

1, 8, 15 d., 
15.00 val.  

Psichologo kab.  J. Bičiušienė  S. Tamašauskaitė Mokiniai susipažins su 
streso valdymo 
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technikomis, skatinami 
naudoti nusiraminimo 
metodus kasdieninėje  
veikloje. Užsiėmimo 
metu mokiniai praktiškai 
išbando skirtingus 
relaksacijos būdus. 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 
12.. Posėdis.  20 d., 

14.00 val. 
1b klasė  I. Zykienė MG nariai Suorganizuotas posėdis.   

12.1. Mokytojų metodinės veiklos ataskaitos už 
2022 m. parengimas ir pristatymas. 

Pradinio ugdymo mokytojai Parengta ir aptarta 
mokytojų metodinės 
veiklos ataskaita. 

 

12.2. Veiklos plano projekto 2023 m. m. 
pristatymas. 

Parengtas ir aptartas 
mokytojų metodinės 
grupės veiklos plano 
projektas 2023 metams. 

 

12.3. Klasių vadovų 2023 m. sausio - rugpjūčio 
mėn. veiklos planavimas. 

100 proc. parengti ir 
aptarti klasių vadovų 
2023 m. veiklos planai. 

 

12.4. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  
13. Šventinė popietė „Šv. Kalėdų stebuklas“. 22 d., 

12.30 val.  
„Juone pastogė“ I. Zykienė, 

J. Steckytė,  
K. Kvietkuvienė, 
N. Zikienė, 
V. Beinorienė 

J. Kravčenkienė, 
D. Brokienė, 
I. Garalevičienė 

1a, 1b, 1c, 3a, 3b klasių 
mokiniai patirs 
pozityvias emocijas, 
atliks kūrybinę 
programą, bendraus ir 
bendradarbiaus.  

 

AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 
14. Posėdis. 29 d., 

10.00 val.  
ZOOM aplinka  I. Garalevičienė  Auklėtojai  Suorganizuotas posėdis.  

14.1. Dėl Šiaulių “Dermės” mokyklos 2022 m. 
metinės  auklėtojų metodinės grupės 
veiklos ataskaitos, statistikos pristatymo. 

Išanalizuotos, aptartos 
2022 m. metinės 
metodinės grupės veiklos 
ataskaitos, statistikos 
duomenys, auklėtojų 
organizuotos veiklos. 

 

14.2. Dėl Šiaulių “Dermės” mokyklos 2023 m.  
auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 
pristatymo. 

Suderintas Šiaulių 
“Dermės” mokyklos 
2023 m.  auklėtojų 
metodinės grupės veiklos 
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planas. 
14.3. Dėl 2023 m. sausio-birželio mėn. klasių 

ugdomosios veiklos programų ir 
savaitgalio grupių planų aptarimo. 

29 d., 
10.00 val.  

ZOOM aplinka  I. Garalevičienė  Auklėtojai  27 pedagogai parengs ir 
pristatys 2023 m. sausio-
birželio mėn. klasių 
ugdomosios veiklos 
programas ir savaitgalio 
grupių planus. 

 

14.4. Pranešimas ,,Projekto, Žirgas – grožio, 
jėgos, harmonijos simbolis“ veiklų 
apibendrinimas. 

Bus įvertintas projekto 
naudingumas 
mokiniams, aptartos 
patirtinio mokymosi 
galimybės, apibendrintos 
projekto veiklos, 
pasidalinta gerąja 
patirtimi. 

 

14.5. Kiti klausimai.  Priimti sprendimai.  
15. Apvaliojo stalo diskusija „Karjeros 

įgyvendinimo, planavimo, galimybių 
pažinimo ir savęs pažinimo kompetencijų 
ugdymo galimybės Šiaulių „Dermės“ 
mokykloje“. 

28 d., 
10.00 val.  

ZOOM aplinka  I. Garbenienė R. Juozapavičius, 
R. Liukinevičius, 
R. Šukienė, 
I. Zakienė 

Pedagogai pasidalins 
gerąja patirtimi, kaip 
būtų galima tobulinti 
karjeros ugdymą Šiaulių 
„Dermės“ mokykloje, 
bus priimti sprendimai 
dėl mokyklos karjeros 
ugdymo plano 
tobulinimo. 

 

16. Atviri edukaciniai užsiėmimai. 
16.1.  Iš močiutės kraičio skrynios... 15 d., 

15.00 val.  
7a klasė D. Stankevičienė 

 
B. Sabatauskė 
 

99 proc. mokinių 
tobulins kūrybines 
kompetencijas, bus 
skatinamas kūrybinių 
gebėjimų atsiskleidimas, 
stiprinama savivertė, 
pasitikėjimas. 

 

10.3. Meduoliais kvepiančios Kalėdos. 14 d., 
15.30 val.  

Technologijų kab.  I. Garalevičienė  J. Kravčenkienė 100 proc. 1b ir 1c 
mokinių įsitrauks į 
bendrą veiklą ir, 
dekoruodami  meduolius, 
patirs teigiamų emocijų 
kūrybiniame procese, 
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tobulins ir ugdysis 
kūrybiškumo, 
iniciatyvumo 
kompetencijas. 

11. Stendinis pranešimas ,,1b, 1c klasės 
mokinių sveikatos saugojimo 
kompetencijų ugdymas neformalioje 
veikloje“. 

15-22 d. Muzikos kab., 
žaidimų kambarys  

J. Kravčenkienė I. Garalevičienė, 
mokinių tėvai 
(globėjai/rūpintojai) 

Bus įvertintas taikytų 
priemonių,  metodų  
tikslingumas ir 
naudingumas 
mokiniams, pasidalinta 
gerąja patirtimi. 

 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO VEIKLA 
12. Socialinio tinklo uždaros grupės „Šiaulių 

„Dermės“ mokyklos mokinių tėvai 
(globėjai/rūpintojai)“ koordinavimas.  

1-22 d.  Mokyklos 
FACEBOOK 
aplinkoje 

J. Bičiušienė S. Tamašauskaitė  Dalinamasi informacija 
vaiko pažinimo, tinkamo 
elgesio formavimo, 
pozityvios tėvystės 
temomis. 

 

SVEIKATOS UGDYMO SPECIALISTŲ IR MEDIKŲ GRUPĖ 
13. Mokinių sveikatos ir švaros patikra. 1-23 d. Med. punktas  G. Stapulionienė  

 
N. Rapečkaitė  
 

Patikrinta mokinių švara 
ir sveikata (sudarytas 
grafikas). 

 

14. Patalpų švara ir tvarka. 16 d., 
10.30 val.  

Mokyklos 
edukacinės 
patalpos 

Patikrintos patalpos.  

MOKINIŲ TARYBA 
15. Posėdis ,,2022 metų veiklos analizė ir 

2023 metų veiklų    planavimas“. 
21 d., 
11.45 val.  

Mokinių arbatinė A. Kapačinskienė Tarybos nariai  Pateikta veiklų analizė ir 
suderintas 2023 m. 
veiklos planas. 

 

BIBLIOTEKA  
16. Grožinės literatūros kūriniai Šv. Kalėdų 

tema. Knygų paroda. 
1-23 d.  Biblioteka  L. Bielskienė Mokinių taryba  Populiarinti literatūrą ir 

knygų skaitymą. 
 

17. Akcija „Knygų Kalėdos“. Puoselėti skaitymo 
kultūrą bei dalintis 
knygomis su kitais. 

 

18. Kūrybinės dirbtuvės „Knygų eglutė“. 5 d.,  
15.00 val.  

Skatinti mokinių 
kūrybiškumą, mokiniai 
bibliotekoje papuoš 
neįprastą kalėdinę eglutę. 

 



9 

 

19. Bibliotekos veiklos plano rengimas. 
Bibliotekos veiklos plano ataskaitos 
rengimas.  

5 d., 9.15 
val.  

Direktoriaus kab.  - Parengtas mokyklos 
bibliotekos veiklos 
planas 2023 m.  
Parengta bibliotekos 
2022 m. veiklos 
ataskaita.  

Pateikta 
vadovų 
posėdžio 
metu  

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 
UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ  

20. Posėdis.  6 d., 15.00 
val.  

Aktų salė  I. Garbenienė Darbo grupė  Suorganizuotas posėdis.   

20.1. Rezultatų fiksavimas, veiklos analizė. Atlikta ir pristatyta 
mokyklos  bendruomenei 
UK veiklų  analizė. 

 

20.2. Veiklų 2023 m. planavimas. Darbo planas teiktas 
2023 m. veiklos plano 
sudarymo darbo grupei. 

 

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

21.1. Projekto veiklų refleksija „Aš manau, 
kad...“ 

21 d., 
15.00 val.   

Laboratorija  L. Pastoraitė  - 100 proc. 7a klasės 
mokinių reflektuoja 
projekto veiklas; 
ugdomas mokinių 
kalbėjimas, minties 
raiška, gebėjimas 
įvardyti sėkmes, 
nesėkmes, naujas žinias. 

 

22. STEAM projektas “Europa - mūsų žemynas”. 
22.1. Diskusija „Projekto sėkmės ir iššūkiai“. 22 d., 

15.00 val.  
7a klasė  B. Sabatauskė D. Stankevičienė 100 proc. 7a klasės 

mokinių aptars metinio 
projekto veiklas, sėkmes, 
nesėkmes.  

 

23. STEAM projektas “Matematinė svajonė”. 
23.1. Projekto darbų pateiktys.  22 d., 

15.00 val.  
Fizikos kab.  A. Budraitienė  - 100 proc. 7b klasės 

mokinių gebės pateikti 
darbus, įvardyti sėkmes 
ir nesėkmes, būdus, kaip 
pavyko įveikti 
projektinio darbo 
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sunkumus. 
24. Projektas ,,Medžiagos aplink mus“. 

24.1. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų eglutė 
kitaip“. 

20 d., 
11.05 val.  

3a, 3b klasės  N. Zikienė, 
V. Beinorienė  

- 99 proc. trečiųjų klasių 
mokinių gamins 
kalėdines eglutes iš 
netradicinių medžiagų; 
tobulins pažinimo, 
iniciatyvumo ir 
kūrybingumo 
kompetencijas. 

 

25. Projektas „Sveikatos keliu ženkime kartu“. 
25.1. Edukacinis užsiėmimas „Edukacinė 

duona“. 
7 d., 14.15 
val.  

Technologijų kab.  V. Valuntinaitė V. Sėjūnas, 
I. Miniauskienė 

95 proc. 5a, 6a klasių 
mokinių išmoks 
pasigaminti bananų 
duoną; ugdysis darbo 
įgūdžius. 

 

25.2. Tyrimas „Mokausi skaičiuoti kalorijas“. 25-31 d.  Mokinių erdvės  V. Sėjūnas  V. Valuntinaitė  Padedant tėvams 
(globėjams/rūpintojams) 
85 proc. 5a, 6a klasių 
mokinių pagal programą 
„Mitybos dienoraštis“ 
skaičiuos suvartotas 
kalorijas; grįžę iš 
atostogų 2023 m. sausio 
mėn. apibendrins 
rezultatus.  

 

26. Projektas „Šviesa mano sielai“.  
26.1. Edukacinė veikla „Šviesos ir muzikos 

sintezė“. 
5 d., 8.30 – 
9.10 val.  

Mokyklos 
stadionas  

A. Kapačinskienė Mokinių tarybos nariai,  
N. Ostrauskas 

90 proc. mokinių 
bendraus ir 
bendradarbiaus spalvų, 
vaizdų, garsų, judesio 
kalba; patirs kūrybinį 
džiaugsmą.  

 

26.2. Paskaita „Pamatyk, išgirs, pajusk“. 6 d.,  Šiaulių 
pastoracijos 
centras 

G. Krūmas  A. Kapačinskienė Mokinių tarybos nariai 
turtins emocinį, dorovinį 
bei intelektualinį 
bręstančios asmenybės 
vidinį pasaulį. 
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26.3. Respublikinis virtualus menų festivalis 
„Šviesa mano sielai“. 

7 d., 14.00 
val.  

ZOOM aplinka A. Kapačinskienė Darbo grupė Mokiniai patirs 
pozityvias emocijas, kels 
savivertę, lavins 
kūrybiškumą, saviraišką. 

 

26.4. Išvyka „Pažink supantį pasaulį“. 13 d., 
14.15 – 
14.55 val.  

Šv. apaštalų Petro 
ir Pauliaus 
katedra  

G. Krūmas  A. Kapačinskienė Mokinių tarybos nariai 
kels motyvaciją, 
žingeidumą; ugdysis 
menines, socialines 
kompetencijas. 

 

26.5. Terapiniai žaidimai „Spalvos“. 15 d., 
15.00 val.  

Aktų salė  J. Bičiušienė, 
S. Tamašauskaitė  

A. Kapačinskienė Mokinių tarybos nariai ir 
30 proc. 5-10 klasių 
mokinių gilins pažinimo 
kompetencijas, 
bendradarbiaudami patirs 
pozityvias emocijas. 

 

26.6. Judesio, muzikos ir šviesos terapija 
„Kelias į šviesą“. 

19 d., 
14.00 val.  

Aktų salė  A. Kapačinskienė P-4 klasių mokytojai  Mokinių tarybos nariai, 
98 proc. P-4 klasių 
mokinių gebės skambant 
muzikai atlikti tikslinius 
judesius, kurti, 
improvizuoti, lavins 
vaizduotę, pastabumą, 
orientavimąsi erdvėje. 

 

26.7. Advento žvakių įžiebimas.  20 d., 
15.00 val.  

Mokyklos fojė  G. Krūmas  J. Bičiušienė, 
 J. Steckytė,  
S. Tamašauskaitė 

5-10 klasių 98 proc. 
mokinių patirs bendrystę, 
supras „Artimo meilės“ 
sąvoką, sužinos šv. 
Kalėdų reikšmę, 
prisimins šeimos 
vertybes. 

 

27. Projektas „Winter fun“. 
27.1. Kūrybinės dirbtuvės „Iliustruoti 

eilėraščiai“. 
5-9 d., 
14.00 val.  

3-5 klasės  R. Vyšniauskienė N. Zikienė, 
R. Kavaliauskienė 

3-5 klasių mokiniai 
iliustruos eilėraščius 
(anglų k.) apie žiemą ; 
tobulinami mokinių 
skaitymo ir rašymo anglų 
kalba įgūdžiai. 

 

NEFORMALIOJI VEIKLA  
28. Parodos.   
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28.1. Žiemos pasaka. 12 d., 
12.00 val.  

Biblioteka  I. Zykienė,  
J. Steckytė, 
K. Kvietkuvienė 

J. Kravčenkienė, 
D. Brokienė 

Pirmųjų klasių mokiniai 
ugdysis kūrybiškumą ir 
saviraišką, patirs 
pozityvias emocijas 
piešdami, aplikuodami 
vaizduojamą žiemos 
grožį; darbais papuoš 
mokyklos biblioteką; 
lavinamas mokinių 
estetinis suvokimas, 
ugdomos meninės 
kompetencijos. 

 

28.2. Žiemos nuotaika.  9 d., 13.00 
val.  

Mokyklos erdvės R. Šukienė  I. Miniauskienė, 
R. Gabrielaitis, 
I. Garalevičienė, 
I. Domkuvienė, 
V. Valuntinaitė, 
E. Mollaoglu,  
P-4 klasių mokytojai, 
auklėtojai 

99 proc. mokinių ugdysis 
kūrybiškumą, saviraišką, 
savo darbais papuoš 
mokyklą; lavinamas jų 
estetinis suvokimas, 
ugdomos meninės 
kompetencijos. 

 

28.3. Konkursas – paroda „Laiškas Kalėdų 
Seneliui“. 

12 – 16 d. Mokyklos erdvės I. Domkuvienė D. Valiūnaitė, 
M. Kateivienė 

85 proc. mokinių ugdysis 
kūrybinius ir meninius 
gebėjimus, gilins 
lyderystės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijas. 

 

29. Popietės, įvairios akcijos, valandėlės, įvairios veiklos. 
29.1. Edukacinis užsiėmimas „Molio 

laboratorija“. 
2 d., 14.00 
val.  

Technologijų kab. 
Nr. 3 

I. Miniauskienė Pedagogai  Mokyklos pedagogai 
bendraudami ir 
bendradarbiaudami 
sukurs žvakidę „Snaigė“; 
patirs emocinį džiugesį, 
keramikos terapijos 
poveikį.  

 

29.2. Edukacinis užsiėmimas „Kūčiukų 
kepimas“. 

15 d., 
15.00 val.  

Žaliūkių 
malūnininko 
sodyba 

J. Sruogytė J. Kreičmanaitė,  
R. Povilauskas,  
E. Mollaolu 

Susipažinę su tradiciniais 
lietuvių patiekalais 
mokiniai ugdysis 
gastronomines 
kompetencijas; mokiniai 
supažindins savanorę iš 
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Turkijos   su lietuvių 
Kūčių vakarienės 
papročiais. 

29.3. Viktorina „Waiting for Christmas“. 14 d., 
14.00 val. 

Biblioteka  R. Vyšniauskienė R. Kavaliauskienė, 
N. Zikienė 

3-5 klasių mokiniai gilins 
žinias apie Šv. Kalėdų 
tradicijas, atliks užduotis 
anglų k., tobulins 
komunikavimo, 
pažinimo, kūrybiškumo 
kompetencijas. 

 

29.4. Popietė „Mes esame lietuvininkai, to 
mums pakanka. Daugiau nieko nenorime“, 
skirta I. Simonaitytės paminėjimui. 

14 d., 
14.00 val.  

Aktų salė  I. Garbenienė, 
J. Sruogytė  

N. Brazauskas, 
humanitarinių mokslų 
daktaras 

70 proc. 8-10 klasių 
mokinių ir pedagogų 
susipažins su rašytojos I. 
Simonaitytės kūryba; 
išklausys paskaitą „Kaip 
Etmės Evė tapo rašytoja 
Ieva Simonaityte“; 
susipažins su Lankupių 
kaimo, kuriame gyveno 
ūkininkų Stubrų giminė, 
šiandiena; apžiūrės 4b 
klasės mokinės Ingos 
Tarvydaitės fotografijų 
parodą „Lankupiai“. 

 

29.5. Kūrybinės dirbtuvės „Skaitmeninio 
kalėdinio atviruko gamyba“. 

19 d., 
14.15 val.  

IT kab.  V. Šimaitienė N. Medžiaušienė 99 proc. 5-7 klasių 
mokinių ugdomas  
kūrybiškumas, lavinama 
vaizduotė; mokiniai 
tobulins bendravimo ir 
bendradarbiavimo, 
skaitmeninę 
kompetencijas; 
suorganizuota virtuali 
mokinių darbų paroda.  

 

29.6.. Kūrybinės dirbtuvės „Ant kalėdinės 
eglutės“. 

20 d., 
13.00 val.  

2a klasė  V. Elinskienė V. Čiomėnienė 100 proc. 2a klasės 
mokinių ugdomas 
kūrybiškumas, lavinama 
vaizduotė, tobulinama 
bendradarbiavimo 
kompetencija. 
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29.7. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinis 
žaisliukas“. 

22 d., 
14.00 val. , 
15.00 val.  

2b klasė, 
technologijų kab. 
Nr. 3 

I. Miceikienė, 
I. Miniauskienė 

K. Kazlauskaitė, 
V. Valuntinaitė, 
E. Mollaoglu,  
J. Maziliauskienė 

99 proc. 2b, 2c, 5a klasių 
mokinių ugdomas 
kūrybiškumas, lavinama 
vaizduotė, tobulinama 
bendradarbiavimo 
kompetencija. 

 

29.8. Akcija „Tariu AČIŪ“. 22 d.,  
8.00-18.00 
val.  

Mokyklos erdvės I. Garbenienė R. Kavaliauskienė, 
I. Miniauskienė, 
R. Gabrielaitis,  
I. Zakienė 

80 proc. 5-10 klasių 
mokinių kurdami 
atvirukus lavins 
komunikaciją, pažinimo, 
meninę, socialinę 
kompetencijas; 
pasveikinti mokyklos 
darbuotojai.  

 

29.9. Krepšinio kalėdinis turnyras.  6-20 d., 
17.15 val.  

Sporto salė  R. Stapulionis  V. Sėjūnas, N. Ostrauskas Ugdoma mokinių 
ištvermė, savikontrolė, 
budrumas,  fizinis 
pasirengimas, protiniai 
gebėjimai; gerėja 
mokinių koordinacija, 
pusiausvyra; tvirtėja 
mokinių samprata, kad 
darbas kartu, bendrų 
tikslų siekis padeda 
bendraminčių būryje 
lengviau socializuotis, 
įgyti pasitikėjimą savimi.  

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLA 
30. Posėdis. 8 d.,  

14.15 val.  
Vedėjo kab.  A. Nakvosienė  Darbo grupė  Suorganizuotas posėdis.  

30.1. 2022 m. mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo darbo grupės ataskaita. 

Pateikta ataskaita.  

30.2. Kiti klausimai. Priimti sprendimai.  
 

                                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA 
                                                                                                                                                                                                                           Šiaulių „Dermės“  mokyklos direktoriaus  

                                                                                                                                                                                                                                 2022 m. lapkričio  17 d. įsakymu Nr. V1-396 
                                                                                                                                                                       2 priedas  
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ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA  
 

SVEIKATINIMO MOKYMŲ INTEGRAVIMO Į FORMALŲJĮ UGDYMĄ 
2022 M. GRUODŽIO MĖN. TVARKARAŠTIS 

 
Eil. 
nr. 

Užsiėmimo pavadinimas Užsiėmimo  vedėjas  Data, laikas Vieta Klasės 
mokiniai  

Mokytojo  
v., pavardė 

Integruota į pamoką 

1.  Pirmoji pagalba užspringus, 
kraujavimo stabdymas. 

Rasa Vaišvilė 6 d., 9.25 – 10.05 val. 4a klasė 4a R. Vyšniauskienė Lietuvių k.  
6 d., 10.15 – 10.55 val.  4b klasė 4b R. Ledauskienė Lietuvių k.  

 

 

_______________ 


