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T v i r t i n u  2022 m. birželio mėn darbo planą: 

Sav. 

diena 

Data Veikla  Atsakingas 

I 05-30 9.00 Projektas „Mokausi kitaip“ 

Mokiniai mokiniams. 3b ir ukrainiečių  klasių mokinių 

bendras renginys 

4 b klasės mokiniams edukacija Panevėžio Gamtos 

mokykloje "Prie laužo" 

6a kl. mokiniams edukacija  G.Petkevičaitės Bitės 

bibliotekoje, 

6b kl. mokiniams edukacija J.Miltinio dramos teatre. 

7a kl. mokiniams edukacija J.Miltinio dramos teatre. 

11 (III g-jos)a kl. mokiniams.  keramikos edukacija 

11 (III g-jos)b kl. mokiniams  veikla G.Petkevičaitės-Bitės 

bibliotekoje 

Metodinė taryba 

L.Valainienė, 

Š.Mėlynienė 

 

Z.Satkauskienė  

 

J.Briedienė 

 

 

 

A.Butkūnaitė 

R.Majauskienė 

 

V.Zubienė 

I. Žvinakienė 

 

L. Valionienė 

II 05-31 11 (III g-jos)a kl. mokiniams “Meno terapija” 

3a ir 3b kl.mokinių išvyka į Pasvalį-Biržus. 

V.Zubienė 

 

A.Bendžiuvienė, 

L.Valainienė 

III 06-01 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi 

kitaip“.Vaikystės diena ,,Mano spalvota vaikystė” 

 

1-11 klasių mokiniams skelbiama Nuotolinio mokymosi 

diena.  

8 b išvyka į šokių konkursą Mažeikiuose 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

Dalykų mokytojai  

 

K.Nainienė, 

E.Mickuvienė 

III 06-01 1a- Knygos diena. ,,Knyga geriausia draugė.” 

1b- Kūrybinis darbas ,,Mano spalvota vaikystė”. 

2a -Edukacija Smėlynės bibliotekoje. Popieriaus gamyba 

2 b klasės mokinių išvyka į Medikonių alpakų ūkį 

3a- 3b. ,,Įsimintiniausias įvykis ekskursijos metu”. 

V.Bironaitė 

V.Palepšinė 

 

D. Skukauskienė 

 

R.Plėtienė 

 

A.Bendžiuvienė, 

L.Valainienė 

 



3 b kl. mokinių išvyka į šokių festivalį Mažeikiuose ,  

U-1, Ukrainiečių klasės ir 4 b klasės mokinių išvyka į 

Stumbryną, Krekenavos regioninį parką. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros MBE 

K.Nainienė, 

G.Dargužytė 

Š.Mėlynienė, 

S.Dielieskie 

Z.Satkauskienė 

 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

IV 06-02 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi kitaip“. 

Filmo diena. ,, Iš filmo mokausi gerumo”. 

3a -3b  kl. Filmo diena. ,,Iš filmo mokausi gerumo”. 

4 b kl. Filmo diena “Tai, kas mus skaudina, filme parodo 

gyvūnai”. 

5b kl. mokiniams ekskursija į Šiaulius 

6a kl. mokiniams edukacija Panevėžio gamtos mokykloje 

1 klasių mokiniams pokalbis “Vasaros traumų prevencija” 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

A.Bendžiuvienė, 

L.Valainienė 

Z.Satkauskienė 

 

G.Masilionienė 

 

J.Briedienė 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, 

A.Čebatoriūnienė 

V 06-03 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi kitaip“. 

Knygos diena. ,,Knyga geriausia draugė”; 

1b Projektas ,,SkaiTau” 

2a klasės mokiniai išvyksta į Trakus 

4 b klasė Knygos diena. ,,Knyga geriausia draugė.”  

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

V.Palepšienė 

D. Skukauskienė 

 

Z.Satkauskienė 

I 06-06 1-4 klasių mokiniams – netradicinio ugdymo diena. 

5-11 klasių mokiniams nuotolinė asinchroninio mokymosi 

diena. 

11 kl. mokinių, kurie mokosi švedų kalbos, išvyka į 

Švedijos ambasadą švęsti nacionalinės Švedijos dienos 

Užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Dalykų mokytojai 

L.Juodgudytė 

A.Totilas, 

S.Greviškis 

I 06-06 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi kitaip“. 

Sporto diena. ,,Sportuoju gryname ore”: 

1a-Išvyka į Nausodės žirgyną ir Medikonių alpakų ūkį. 

1b-Išvyka į Nausodės žirgyną ir Medikonių alpakų ūkį. 

2a - Projektinė diena. Šalys - Lietuvos kaimynės. 

2 b - Išvyka į Smėlynės biblioteką dalyvauti edukacinėje 

programoje apie popieriaus gamybą.  

3a - Knygos diena ,,Knyga geriausia draugė”. Nuotolinis 

susitikimas su trimis lietuvių autoriais kuriančiais 

vaikams. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

V.Bironaitė 

 

V.Palepšinė 

 

 

 

R.Plėtienė 

 

 

A.Bendžiuvienė, 

 

 



3b - Knygos diena. ,,Knyga geriausia draugė.” Nuotolinis 

susitikimas su trimis lietuvių autoriais kuriančiais 

vaikams. 

U1 kl. ir ukrainiečių pradinukų išvyka į Gamtos mokyklą 

4 b kl. Sporto diena. ,,Sportuoju gryname ore.” 

L.Valainienė 

 

Š.Mėlynienė 

 

Z.Satkauskienė 

II 06-07 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi kitaip“. 

Eksperimentų diena. ,,Mokausi tyrinėdamas gamtą”; 

4 b Eksperimentų diena. ,,Mokausi tyrinėdamas gamtą.” 

1b išvyka į Smėlynės biblioteką 

Pradinių klasių mokiniams išvedamas metinis vertinimas 

14.00 Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Z.Satkauskienė 

V. Palepšienė 

Mokytojai 

Darbo gr.nariai 

III 06-08 Pradinių klasių mokiniams projektas „Mokausi kitaip“. 

Profesinio orientavimo diena. ,,Profesija iš arti”. 

4 b kl. Profesinio orientavimo diena. ,,Mano tėvelių 

profesija”. 

13.00 Pradinių klasių mokytojų posėdis dėl kėlimo į 

aukštesnę klasę. 

15.00 Metodinės tarybos pasitarimas 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Z.Satkauskienė 

 

 

D.Tamošiūnienė, 

V.Palepšienė 

 

D.Radzevičienė 

IV 06-09 1-4 kl. Paskutinė pamoka ,, Sveika, saugi vasara!‘‘ 

10 .00 Pradinių klasių mokiniams šventinė klasės 

valandėlė Paskutinis įrašas dienyne 

12.00 4 b klasės mokiniams paskutinis skambutis aktų 

salėje, pradinio ugdymo pakopos pažymėjimų teikimas 

8 kl. mokiniams pokalbis “Vabzdžių (erkių) platinamos 

ligos ir jų prevencija” 

14.00 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupės pasitarimas 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

 

Z.Satkauskienė,  

R.Karašienė 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė, 

A.Čebatoriūnienė 

L.Valionienė 

V 06-10 Mokytojų kvalifikacinės programos „Mokinio asmeninės 

sėkmės kūrimo modelis“ IV modulis -  edukacinė išvyka  

„Mokytojo veiklos įsivertinimas siekiant mokinio 

pažangos“. 

5-11 kl. mokiniams  projektas „SkaiTau“ 

Metodinė taryba  

 

Dalykų mokytojai, 

kurie nedalyvauja 

seminare 

I 06-13 11 klasių  mokiniams išvedamas metinis vertinimas Dalykų mokytojai 

II 06-14 5-11 klasių mokiniams nuotolinio mokymosi diena.  

Užsienio (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir 

rašymo dalių valstybinis brandos egzaminas 

Dalykų mokytojai 

A.Totilas 

S.Greviškis 



III 06-15 14.00  5-12 kl. mokytojų posėdis dėl 11 klasių mokinių  

kėlimo į aukštesnę klasę. 

15.00 Darbo grupių pasitarimas 

 

A.Totilas, 

Mokytojų taryba 

Darbo grupių nariai 

IV 06-16 10.00 11 klasių mokiniams šventinė klasės valandėlė 

Paskutinis įrašas 11 klasių dienyne. 

15.00 Darbo grupių pasitarimas 

V.Zubienė, 

L.Valionienė 

 

Darbo gr. nariai 

V 06-17 NVŠ  dienyno patikra 

Žmogaus saugos integruotų pamokų dienyno patikra 

D.Tamošiūnienė 

I 06-20 Nuotolinio mokymosi diena 

5-10 klasių  mokiniams išvedamas metinis vertinimas 

Mokytojų metodinės veiklos ataskaitos pristatymas 

14.00 Nuotoliniai gaisrinės saugos  mokymai 

Užsienio (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių VBE 

Dalykų mokytojai 

MG vadovai 

Pedagogai  

S.Greviškis, 

Darbo grupė 

II 06-21 5-10 klasių mokiniams  Knygų grąžinimo diena. Dalykų mokytojai 

III 06-22 13.00.  5-12 kl. mokytojų posėdis dėl 5- 9 kl. mokinių 

kėlimo į aukštesnę klasę. 

A.Totilas 

IV 06-23  10.00  5-10  klasių mokiniams šventinė klasės valandėlė 

Paskutinis įrašas 5-10 klasių dienyne. 

Klasių vadovai 

Mokytojai  

V 06-27 9.00 Lietuvių kalbos ir literatūros VBE  S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-28 9.00  Biologijos VBE S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-28 13.00 Geografijos VBE S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-29 9.00  Istorijos VBE  S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-29 13.00  Užsienio (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo 

dalių VBE  

S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-30 9.00  Matematikos VBE  S.Greviškis, 

Darbo grupė 

V 06-30 13.00 Užsienio (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių 

VBE  

S.Greviškis, 

Darbo grupė 

 

Direktorius           Artūras Totilas 

 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Danguolė Tamošiūnienė 

 

                   
 


