
BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS VASARIO MĖNESIUI

Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI Mokymai mokytojams „Kaip dirbti su išmaniąja lenta?“ 2 d. 15.00 S.Ambrazaitis

Išplėstinis mokytojų tarybos posėdis (dalyvauja visi mokytojai) 9 d. 15.00 Mokytojų kamb. R.Macė

Kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas 10 d. 14.30 Kab. Rusų 1 R.Karosienė

1-8 klasių mokinių nuotoliniai tėvų susirinkimai. I pusmečio rezultatų aptarimas Iki 11 d. Klasių auklėtojai

Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras pedagoginiams darbuotojams ir mokytojų padėjėjams „Įtraukusis ugdymas“ 11 d. ir 21 d. 14.00-17.00 S.Ambrazaitis,

R. Macė

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, dailės ir technologijų  mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas

23 d. 15.00 Biologijos kab. A.Makštelienė

Vaiko gerovės komisijos posėdis Pagal atskirą

pranešimą

Mokytojų kamb. R.Macė

Metodinės tarybos susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Mokytojų kamb. R.Karosienė

Klasės auklėtojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Mokytojų kamb. R.Ručinskaitė - Špokevičienė

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

Specialiosiose klasėse dirbančių mokytojų, mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą

pranešimą

Kab. Nr. 8 A.Pupštienė

STEBĖSENA 1-8 klasių mokymosi kokybės, pažangumo ir lankomumo kokybinio pokyčio planavimas II pusmečiui (klasių auklėtojai, dalykų mokytojai) Iki 2 d. R. Macė,

klasių auklėtojai,

dalykų mokytojai

1-8 klasių mokinių mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimų lūkesčių planavimas II pusmečiui (dalykų mokytojai) Iki 2 d. Dalykų mokytojai

II pusmečio pritaikytų ir individualizuotų programų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams suderinimas Iki 4 d. Dalykų mokytojai,

specialiosios pedagogės,

VGK

Metodinės tarybos veiklos planavimas 2022 metams Iki 9 d. R.Karosienė

I pusmečio rezultatų įforminimas e. dienyne (pagal direktoriaus įsakymus) iki 10 d. M.Karpavičiūtė

Metodinių grupių veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. Metodinių grupių pirmininkai

Vaiko gerovės komisijos veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. R.Macė,

J.Stacevičienė,

A.Banelytė

Socialinio pedagogo, psichologo asistento veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. J.Stacevičienė,

S.Juknienė

Ugdymo karjerai veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. J.Stacevičienė

Meno vadovo veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. J.Stacevičienė

Darnaus vystymosi įgūdžių programos „Darni mokykla“ veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. S.Juknienė

Gamtosauginės veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. R.Karosienė



Sveikatos stiprinimo programos „Augu sveikas ir saugus“ veiklos planavimas 2022 metams Iki 18 d. A.Makštelienė

Administracijos metiniai individualūs pokalbiai su darbuotojais: metodinės veiklos 2021 metų tobulinimo plano įgyvendinimo įsivertinimas;

metodinės veiklos tobulinimo plano 2022 m. aptarimas (pagal atskirą planą)

S.Ambrazaitis,

R.Macė

INTEGRUOTOS PAMOKOS Nuotolinė integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka „Jaunieji tyrinėtojai” su Valstybės pažinimo cento edukatoriumi  1a klasei 1 d. 12.00 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir biologijos pamoka ,,Pranešimų ,,Nepaprastos Joninių žolelės” pristatymas” 7a klasei
3 d. 12.35 7a klasės kab. V.Batavičienė,

A.Makštelienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos pamoka ,,Parengto lankytinų Lietuvos pilių žemėlapio pristatymas” 8b klasei 3 d. 8.05 8b klasės kab. V.Batavičienė,

T.Puodžiūnas

Teatro pamoka su integruota psichologo asistento veikla „Viskas bus gerai“, skirta Optimisto dienai paminėti 2c ir 3c klasių mokiniams 25 d. 8.10 Kab. Nr. 7 A.Kriščiūnienė,

T.Žalienė,

S.Juknienė

STEAM STEAM veikla „Debesų susidarymas“ 2a klasei 1 d. 13.30 Gamtos mokslų laboratorija I.Žuralovičienė

STEAM veikla su Bubble robotukais  1a klasei 2 d. 12.00 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

STEAM veikla „Matuojame temperatūrą” 5a klasei 4 d. 9.00 Gamtos mokslų laboratorija A.Makštelienė

STEAM veikla „Kiaušinis be lukšto” 4a klasei 4 d. Kab. Nr. 13 O.Ivanauskienė

STEAM veikla „Daiktai ir medžiagos” 2a klasei 7 d. 12.35 Gamtos mokslų laboratorija I.Žuralovičienė

STEAM veikla „Augalinės ląstelės sandaros tyrimas” 6a klasei 7 d. 12.35 Gamtos mokslų laboratorija A.Makštelienė

STEAM veikla „Pirštų antspaudų tyrimas” 5-6 klasių neformalaus švietimo būrelio„Tyrinėk, atrask, pažink“ mokiniams 7 d. 14.25 Gamtos mokslų laboratorija A.Makštelienė

Pasaulio pažinimo pamoka „Sėja“ su integruota STEAM veikla „Padidinta sėklytė“ 3c klasei 8 d. 11.20 Gamtos mokslų laboratorija A.Kriščiūnienė

STEAM veikla „Svajonių laivelis” 2b klasei 11 d. 8.05 Gamtos mokslų laboratorija K.Klimkevičienė

STTEAM veikla „Augalinės ląstelės sandaros tyrimas“ 6b klasei 11 d. 8.05 Gamtos mokslų laboratorija A.Makštelienė

STEAM veikla „Kas skęsta, tirpsta, plūduriuoja” 1a klasei 22 d. Gamtos mokslų laboratorija V.Ūsienė

STEAM tiriamasis darbas ,,Nuo ko priklauso Archimedo jėga?”

8a klasė

8b klasė

23 d. 8.05

10.05

Gamtos mokslų laboratorija J.Ivaškienė

8 klasių mokinių technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos  Profesinio rengimo centre ,,Supažindinimas su robotukais, 

programavimas, robotukų valdymas”

8b klasė

8a klasė

23 d.

24 d.

12.35

10.05

Profesinio rengimo centras J.Jasinskienė,

T.Jakas

STEAM veikla „Vieninės ir sudėtinės medžiagos“ 8a klasei 24 d. 8.05 Chemijos kab. G.Brazdžiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kokie gyvūnai vadinami minkštakūniais?Stebėjimas per  mikroskopą“ 4c klasei 24 d. 12.35 Gamtos mokslų laboratorija D.Baltrėnienė

STEAM veikla „Vieninės ir sudėtinės medžiagos“ 8b klasei 24 d. 12.35 Chemijos kab. G.Brazdžiūnienė

Pasaulio pažinimo pamoka,, Kaip išradimai keičia pasaulį’’ su integruota STEAM veikla ,,Mikroskopas’’ 3a klasei 28 d. 11.20-12.05 Gamtos mokslų laboratorija A.Aleknavičienė

Ilgalaikis 3c klasės mokinių STEAM projektas „Gyva žolė, bet ne žolė. Gyvalazdės“ Visas mėnuo Kab. Nr. 7 A.Kriščiūnienė

PARODOS 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Piešiu Lietuvai” 7-11 d. Mokyklos erdvės J.Jasinskienė

5-8 klasių mokinių atvirukų paroda iš antrinių žaliavų, skirta Valentino dienai 7-11 d. Mokyklos erdvės J.Jasinskienė

Sveikinimo atvirukų paroda anglų kalba „Mano Valentinas” 9-11 d. Mokyklos erdvės R.Karosienė

2a, 2b, 4a klasės mokinių dalyvavimas virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Atverkime kalbos turtus”

Nuo 10 d. Virtuali paroda I.Žuralovičienė,

K.Klimkevičienė,

O.Ivanauskienė

Knygų ekspozicija „Paskaitykime apie Lietuvą“ ir penktadieniniai skaitymai Nuo 11 d. Biblioteka V.Batavičienė,



A.Žilytė

Lankstinukas progimnazijos bendruomenei „Lietuvių kalba smaguriams – 2022“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms 21 d. Biblioteka V.Batavičienė

3a klasės mokinių dalyvavimas respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių  virtualioje parodoje ,,Kaip aš myliu Lietuvą” Visas mėnuo Virtuali paroda A.Banelytė

1c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Lietuvos žemėlapis” Visas  mėnuo 2a. koridorius A.Pupštienė

1a klasės mokinių piešinių paroda, skirta Valentino dienai Visas mėnuo 3a. koridorius V.Ūsienė

KONKURSAI Dalyvavimas 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Miesto etapas 9 d. Nuotoliniu būdu V.Batavičienė

Dalyvavimas Europos Parlamento nario Liudo Mažylio inicijuotame tarptautiniame Vasario 16-ajai skirtame eilėraščių ir esė 

konkurse ,,Švenčiu Lietuvą”

Iki 11 d. V.Batavičienė

1a klasės mokinių dalyvavimas tarptautiniame konkurse „Lietuvos pilys” Visas mėnuo V.Ūsienė

OLIMPIADOS 1a ir 4a klasės mokinių dalyvavimas Gamtos mokyklos organizuojamoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas 2022” 10 d. 15.00 Gamtos mokykla V.Ūsienė,

O.Ivanauskienė

4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokyklos turas 22 d. 11.20 Anglų 1 R.Karosienė,

V.Savinčienė

PROJEKTAI Ilgalaikio projekto „Laiškai draugams“ su socialinių partnerių „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, l/d „Nykštukas“ ir „Draugystė“ 

ugdytiniais veiklos „Siunčiu širdelę Lietuvai“

1-14 d. A. Kriščiūnienė

T. Žalienė

3c ir 5c klasės mokinių dalyvavimas šalies projekte „Užgavėnių blynų receptai“
Nuo 25 d. „Šviesos“ specialiojo ugdymo 

centras

A.Kriščiūnienė,

V.Eisenaitė

Ilgalaikio projekto ,,Paauglių žodynas” pradžia. Vizijos ir darbų pasiskirstymas Visas mėnuo V.Batavičienė

1a klasės mokinių ilgalaikis projektas „Domiuosi, atrandu, kuriu” Visas mėnuo V.Ūsienė

2a, 4c klasės mokinių ilgalaikis projektas ,,Skaitau ir augu”
Visas mėnuo 12.05-12.35 I.Žuralovičienė,

D.Baltrėnienė

3a klasės mokinių ilgalaikis projektas ,,Vitaminai ant palangės’’ Visas mėnuo A.Aleknavičienė

2a, 2b, 4a klasės mokinių ilgalaikis projektas „Elmeris” Visas mėnuo V.Ūsienė

Ilgalaikis projektas ,, Pasidaryk instrumentą, kuriuo groti įdomu” Visas mėnuo R.Jurkienė

KITI RENGINIAI Meilės ir draugystės paštas, minint Šv. Valentino dieną 1-14 d. 2 a. koridorius c klasių mokytojos

Didžiausia nuotolinė pamoka MOKONOMIKA. „Atradėjai“  1-4 klasių mokiniams. 4 d. 9.00-12.30 Klasės auklėtojai,

J. Stacevičienė

Šv. Agotos dienos minėjimas „Duonos amuletai“ 1a klasėje 4 d. Kab. Nr. 14 V.Ūsienė

Naujausių knygų mūsų bibliotekoje pristatymas ir skaitymas 4 d. 14.25 Biblioteka V.Batavičienė,

A.Žilytė

„Saugaus interneto savaitė” 7-10 d. IT kabinetas R.Ručinskaitė - Špokevičienė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 11d. 9.00-9.15 Klasių kabinetai T.Puodžiūnas

4a klasės mokinių viktorina „Augu sveikas ir stiprus” 23 d. 10.05 Aktų salė A.Makštelienė,

S.Lukoševičienė

,,Minties” gimnazijos prisistatymas 8 klasių mokiniams 23 d. 12.35 Klasės auklėtojai,

J.Stacevičienė

5-8 klasių mokinių judrioji pertrauka 25 d. 2-3 pertraukos A.Makštelienė, S.Lukoševičienė

Protmūšis progimnazijos 5-8 klasių mokiniams, mokytojams ir tėvams „Gimtoji kalba – 2022“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir 

Pranciškaus Skorinos metams

25 d. 14.25 Aktų salė V.Batavičienė,

,,Knygių klubas”

IŠVYKOS 8a klasės mokinių edukacinė išvyka į Panevėžio miesto G. Petkevičaitės- Bitės viešąją biblioteką 1 d. 11.20 G. Petkevičaitės- Bitės viešoji 

biblioteka

B. Gaigalienė



6a klasės mokinių edukacinė išvyka į Panevėžio miesto Dailės galeriją, parodos aptarimas 3 d. 10.05 Dailės galerija B. Gaigalienė,

R.Ručinskaitė - Špokevičienė

3a klasės mokinių edukacinė išvyka į Dailės galeriją. Parodos,,4R’’lankymas ir aptarimas 24 d. 10.00 Dailės galerija. A.Aleknavičienė

6b klasės mokinių pažintinė ekskursija į Valdovų rūmus, ekskursija po Užupio rajoną 25 d. 11.00 Vilnius T.Puodžiūnas

8b klasės mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą ,,Apollo”. Rež. Cecilie Mosli filmo ,,Trys riešutėliai Pelenei” peržiūra ir aptarimas Pagal atskirą

pranešimą

Kino teatras ,,Apollo” V.Batavičienė

„Knygių klubo“ edukacinė išvyka į kino teatrą ,,Apollo”. Rež. Agnės Marcinkevičiūtės filmo ,,Lobis”, ekranizuoto pagal Renatos Šerelytės 

to paties pavadinimo knygą, peržiūra ir diskusija

Pagal atskirą

pranešimą

Kino teatras ,,Apollo” V.Batavičienė,

A.Žilytė

1a klasės mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą “Apollo” Pagal atskirą

pranešimą

Kino teatras ,,Apollo” V.Ūsienė

PAMOKOS 

NETRADICINĖJE 

APLINKOJE

Dailės ir technologijų pamoka 1c klasei ,, Lietuvos vėliava sniege” lauko klasėje 2 d. 11.40 Klevų klasė A.Pupštienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir dailės pamoka 6a ir 8a klasėms „Meno rūšys. Monotipija” Dailės galerijoje 3 d. ir 24 d. 10.30 Dailės galerija B.Gaigalienė,

J.Jasinskienė

Pasaulio pažinimo pamoka 2c, 3c, 4 c  klasėms „Kasdienė mūsų duonelė“ (minint pasaulinę Šv.Agotos, duonos  dieną). Edukacinė veikla 

„Pyragas paukšteliams“

4 d. 11.00 K/c „Garsas“ A.Kriščiūnienė,

T.Žalienė,

D.Baltrėnienė

Lietuvių kalbos pamoka 3a klasei ,,Posmai Lietuvai’’ mokyklos bibliotekoje 10 d. 9.00 Biblioteka A.Aleknavičienė

Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka 3a klasei ,,Lietuvoje žiemojantys paukščiai’’ Šiaurinėje bibliotekoje 21 d. 10.00 Šiaurinė biblioteka A.Aleknavičienė

Lietuvių k. pamoka 3c klasei „Lapė iš pasakos“ Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 25 d. 11.20 Panevėžio raj. savivaldybės 

viešoji biblioteka

A.Kriščiūnienė

Istorijos pamoka 6b klasei Valdovų rūmuose „Renesansas Lietuvoje“ 25 d. 12.30 Vilnius, Valdovų rūmai T. Puodžiūnas

Pasaulio pažinimo pamoka 1a klasei „Lietuvoje žiemojantys paukščiai” Šiaurinėje bibliotekoje Pagal atskirą

pranešimą

Šiaurinė biblioteka V.Ūsienė

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė
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	3 d.
	8.05
	8b klasės kab.
	V.Batavičienė,
	T.Puodžiūnas
	Teatro pamoka su integruota psichologo asistento veikla „Viskas bus gerai“, skirta Optimisto dienai paminėti 2c ir 3c klasių mokiniams
	25 d.
	8.10
	Kab. Nr. 7
	A.Kriščiūnienė,
	T.Žalienė,
	S.Juknienė
	STEAM
	STEAM veikla „Debesų susidarymas“ 2a klasei
	1 d.
	13.30
	Gamtos mokslų laboratorija
	I.Žuralovičienė
	STEAM veikla su Bubble robotukais 1a klasei
	2 d.
	12.00
	Kab. Nr. 14
	V.Ūsienė
	STEAM veikla „Matuojame temperatūrą” 5a klasei
	4 d.
	9.00
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Makštelienė
	STEAM veikla „Kiaušinis be lukšto” 4a klasei
	4 d.
	Kab. Nr. 13
	O.Ivanauskienė
	STEAM veikla „Daiktai ir medžiagos” 2a klasei
	7 d.
	12.35
	Gamtos mokslų laboratorija
	I.Žuralovičienė
	STEAM veikla „Augalinės ląstelės sandaros tyrimas” 6a klasei
	7 d.
	12.35
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Makštelienė
	STEAM veikla „Pirštų antspaudų tyrimas” 5-6 klasių neformalaus švietimo būrelio„Tyrinėk, atrask, pažink“ mokiniams
	7 d.
	14.25
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Makštelienė
	Pasaulio pažinimo pamoka „Sėja“ su integruota STEAM veikla „Padidinta sėklytė“ 3c klasei
	8 d.
	11.20
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Kriščiūnienė
	STEAM veikla „Svajonių laivelis” 2b klasei
	11 d.
	8.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	K.Klimkevičienė
	STTEAM veikla „Augalinės ląstelės sandaros tyrimas“ 6b klasei
	11 d.
	8.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Makštelienė
	STEAM veikla „Kas skęsta, tirpsta, plūduriuoja” 1a klasei
	22 d.
	Gamtos mokslų laboratorija
	V.Ūsienė
	STEAM tiriamasis darbas ,,Nuo ko priklauso Archimedo jėga?”
	8a klasė
	8b klasė
	23 d.
	8.05
	10.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	J.Ivaškienė
	8 klasių mokinių technologijų patirtinio ugdymo STEAM pamokos Profesinio rengimo centre ,,Supažindinimas su robotukais, programavimas, robotukų valdymas”
	8b klasė
	8a klasė
	23 d.
	24 d.
	12.35
	10.05
	Profesinio rengimo centras
	J.Jasinskienė,
	T.Jakas
	STEAM veikla „Vieninės ir sudėtinės medžiagos“ 8a klasei
	24 d.
	8.05
	Chemijos kab.
	G.Brazdžiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kokie gyvūnai vadinami minkštakūniais?Stebėjimas per mikroskopą“ 4c klasei
	24 d.
	12.35
	Gamtos mokslų laboratorija
	D.Baltrėnienė
	STEAM veikla „Vieninės ir sudėtinės medžiagos“ 8b klasei
	24 d.
	12.35
	Chemijos kab.
	G.Brazdžiūnienė
	Pasaulio pažinimo pamoka,, Kaip išradimai keičia pasaulį’’ su integruota STEAM veikla ,,Mikroskopas’’ 3a klasei
	28 d.
	11.20-12.05
	Gamtos mokslų laboratorija
	A.Aleknavičienė
	Ilgalaikis 3c klasės mokinių STEAM projektas „Gyva žolė, bet ne žolė. Gyvalazdės“
	Visas mėnuo
	Kab. Nr. 7
	A.Kriščiūnienė
	PARODOS
	5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Piešiu Lietuvai”
	7-11 d.
	Mokyklos erdvės
	J.Jasinskienė
	5-8 klasių mokinių atvirukų paroda iš antrinių žaliavų, skirta Valentino dienai
	7-11 d.
	Mokyklos erdvės
	J.Jasinskienė
	Sveikinimo atvirukų paroda anglų kalba „Mano Valentinas”
	9-11 d.
	Mokyklos erdvės
	R.Karosienė
	2a, 2b, 4a klasės mokinių dalyvavimas virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Atverkime kalbos turtus”
	Nuo 10 d.
	Virtuali paroda
	I.Žuralovičienė,
	K.Klimkevičienė,
	O.Ivanauskienė
	Knygų ekspozicija „Paskaitykime apie Lietuvą“ ir penktadieniniai skaitymai
	Nuo 11 d.
	Biblioteka
	V.Batavičienė,
	A.Žilytė
	Lankstinukas progimnazijos bendruomenei „Lietuvių kalba smaguriams – 2022“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms
	21 d.
	Biblioteka
	V.Batavičienė
	3a klasės mokinių dalyvavimas respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualioje parodoje ,,Kaip aš myliu Lietuvą”
	Visas mėnuo
	Virtuali paroda
	A.Banelytė
	1c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Lietuvos žemėlapis”
	Visas mėnuo
	2a. koridorius
	A.Pupštienė
	1a klasės mokinių piešinių paroda, skirta Valentino dienai
	Visas mėnuo
	3a. koridorius
	V.Ūsienė
	KONKURSAI
	Dalyvavimas 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse. Miesto etapas
	9 d.
	Nuotoliniu būdu
	V.Batavičienė
	Dalyvavimas Europos Parlamento nario Liudo Mažylio inicijuotame tarptautiniame Vasario 16-ajai skirtame eilėraščių ir esė konkurse ,,Švenčiu Lietuvą”
	Iki 11 d.
	V.Batavičienė
	1a klasės mokinių dalyvavimas tarptautiniame konkurse „Lietuvos pilys”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė
	OLIMPIADOS
	1a ir 4a klasės mokinių dalyvavimas Gamtos mokyklos organizuojamoje gamtos olimpiadoje „Pelėdžiukas 2022”
	10 d.
	15.00
	Gamtos mokykla
	V.Ūsienė,
	O.Ivanauskienė
	4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Mokyklos turas
	22 d.
	11.20
	Anglų 1
	R.Karosienė,
	V.Savinčienė
	PROJEKTAI
	Ilgalaikio projekto „Laiškai draugams“ su socialinių partnerių „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, l/d „Nykštukas“ ir „Draugystė“ ugdytiniais veiklos „Siunčiu širdelę Lietuvai“
	1-14 d.
	A. Kriščiūnienė
	T. Žalienė
	3c ir 5c klasės mokinių dalyvavimas šalies projekte „Užgavėnių blynų receptai“
	Nuo 25 d.
	„Šviesos“ specialiojo ugdymo centras
	A.Kriščiūnienė,
	V.Eisenaitė
	Ilgalaikio projekto ,,Paauglių žodynas” pradžia. Vizijos ir darbų pasiskirstymas
	Visas mėnuo
	V.Batavičienė
	1a klasės mokinių ilgalaikis projektas „Domiuosi, atrandu, kuriu”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė
	2a, 4c klasės mokinių ilgalaikis projektas ,,Skaitau ir augu”
	Visas mėnuo
	12.05-12.35
	I.Žuralovičienė,
	D.Baltrėnienė
	3a klasės mokinių ilgalaikis projektas ,,Vitaminai ant palangės’’
	Visas mėnuo
	A.Aleknavičienė
	2a, 2b, 4a klasės mokinių ilgalaikis projektas „Elmeris”
	Visas mėnuo
	V.Ūsienė
	Ilgalaikis projektas ,, Pasidaryk instrumentą, kuriuo groti įdomu”
	Visas mėnuo
	R.Jurkienė
	KITI RENGINIAI
	Meilės ir draugystės paštas, minint Šv. Valentino dieną
	1-14 d.
	2 a. koridorius
	c klasių mokytojos
	Didžiausia nuotolinė pamoka MOKONOMIKA. „Atradėjai“ 1-4 klasių mokiniams.
	4 d.
	9.00-12.30
	Klasės auklėtojai,
	J. Stacevičienė
	Šv. Agotos dienos minėjimas „Duonos amuletai“ 1a klasėje
	4 d.
	Kab. Nr. 14
	V.Ūsienė
	Naujausių knygų mūsų bibliotekoje pristatymas ir skaitymas
	4 d.
	14.25
	Biblioteka
	V.Batavičienė,
	A.Žilytė
	„Saugaus interneto savaitė”
	7-10 d.
	IT kabinetas
	R.Ručinskaitė - Špokevičienė
	Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
	11d.
	9.00-9.15
	Klasių kabinetai
	T.Puodžiūnas
	4a klasės mokinių viktorina „Augu sveikas ir stiprus”
	23 d.
	10.05
	Aktų salė
	A.Makštelienė,
	S.Lukoševičienė
	,,Minties” gimnazijos prisistatymas 8 klasių mokiniams
	23 d.
	12.35
	Klasės auklėtojai,
	J.Stacevičienė
	5-8 klasių mokinių judrioji pertrauka
	25 d.
	2-3 pertraukos
	A.Makštelienė, S.Lukoševičienė
	Protmūšis progimnazijos 5-8 klasių mokiniams, mokytojams ir tėvams „Gimtoji kalba – 2022“, skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Pranciškaus Skorinos metams
	25 d.
	14.25
	Aktų salė
	V.Batavičienė,
	,,Knygių klubas”
	IŠVYKOS
	8a klasės mokinių edukacinė išvyka į Panevėžio miesto G. Petkevičaitės- Bitės viešąją biblioteką
	1 d.
	11.20
	G. Petkevičaitės- Bitės viešoji biblioteka
	B. Gaigalienė
	6a klasės mokinių edukacinė išvyka į Panevėžio miesto Dailės galeriją, parodos aptarimas
	3 d.
	10.05
	Dailės galerija
	B. Gaigalienė,
	R.Ručinskaitė - Špokevičienė
	3a klasės mokinių edukacinė išvyka į Dailės galeriją. Parodos,,4R’’lankymas ir aptarimas
	24 d.
	10.00
	Dailės galerija.
	A.Aleknavičienė
	6b klasės mokinių pažintinė ekskursija į Valdovų rūmus, ekskursija po Užupio rajoną
	25 d.
	11.00
	Vilnius
	T.Puodžiūnas
	8b klasės mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą ,,Apollo”. Rež. Cecilie Mosli filmo ,,Trys riešutėliai Pelenei” peržiūra ir aptarimas
	Pagal atskirą pranešimą
	Kino teatras ,,Apollo”
	V.Batavičienė
	„Knygių klubo“ edukacinė išvyka į kino teatrą ,,Apollo”. Rež. Agnės Marcinkevičiūtės filmo ,,Lobis”, ekranizuoto pagal Renatos Šerelytės to paties pavadinimo knygą, peržiūra ir diskusija
	Pagal atskirą pranešimą
	Kino teatras ,,Apollo”
	V.Batavičienė,
	A.Žilytė
	1a klasės mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą “Apollo”
	Pagal atskirą pranešimą
	Kino teatras ,,Apollo”
	V.Ūsienė
	PAMOKOS NETRADICINĖJE APLINKOJE
	Dailės ir technologijų pamoka 1c klasei ,, Lietuvos vėliava sniege” lauko klasėje
	2 d.
	11.40
	Klevų klasė
	A.Pupštienė
	Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir dailės pamoka 6a ir 8a klasėms „Meno rūšys. Monotipija” Dailės galerijoje
	3 d. ir 24 d.
	10.30
	Dailės galerija
	B.Gaigalienė,
	J.Jasinskienė
	Pasaulio pažinimo pamoka 2c, 3c, 4 c klasėms „Kasdienė mūsų duonelė“ (minint pasaulinę Šv.Agotos, duonos dieną). Edukacinė veikla „Pyragas paukšteliams“
	4 d.
	11.00
	K/c „Garsas“
	A.Kriščiūnienė,
	T.Žalienė,
	D.Baltrėnienė
	Lietuvių kalbos pamoka 3a klasei ,,Posmai Lietuvai’’ mokyklos bibliotekoje
	10 d.
	9.00
	Biblioteka
	A.Aleknavičienė
	Integruota pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamoka 3a klasei ,,Lietuvoje žiemojantys paukščiai’’ Šiaurinėje bibliotekoje
	21 d.
	10.00
	Šiaurinė biblioteka
	A.Aleknavičienė
	Lietuvių k. pamoka 3c klasei „Lapė iš pasakos“ Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
	25 d.
	11.20
	Panevėžio raj. savivaldybės viešoji biblioteka
	A.Kriščiūnienė
	Istorijos pamoka 6b klasei Valdovų rūmuose „Renesansas Lietuvoje“
	25 d.
	12.30
	Vilnius, Valdovų rūmai
	T. Puodžiūnas
	Pasaulio pažinimo pamoka 1a klasei „Lietuvoje žiemojantys paukščiai” Šiaurinėje bibliotekoje
	Pagal atskirą pranešimą
	Šiaurinė biblioteka
	V.Ūsienė
	Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė

