
 
 

BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS BIRŽELIO MĖNESIUI 
 

 Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas 

POSĖDŽIAI, 
SUSIRINKIMAI 

Progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 ugdymo plano rengimo grupės 
nuotolinis susirinkimas 

1 d. 16.00 Skype platforma M.Karpavičiūtė 

Mokytojų tarybos posėdis. 1-4 klasių 2021-2022 m.m. pasiekimų ir lankomumo 
analizė; susitarimai dėl 2022-2023 m.m. 
Dalyvauja mokytojų tarybos nariai, kviestiniai asmenys - pradinėse ir C klasėse 
dirbantys mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai 

6 d. 
 

14.20 Mokytojų kamb. R.Macė 

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, 
dailės ir technologijų  mokytojų susirinkimas 

15 d. 12.00 Biologijos kab. A.Makštelienė 

Kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 
susirinkimas 

15 d. 12.30  Kab. Anglų 2  R.Karosienė 

Mokytojų tarybos posėdis. 5-8 klasių 2021-2022 m.m. pasiekimų ir lankomumo 
analizė; susitarimai dėl 2022-2023 m.m. 
Dalyvauja mokytojų tarybos nariai, kviestiniai asmenys - 5-8 klasėse dirbantys 
mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai 

17 d. 
 

12.00 Mokytojų kamb. R.Macė 

Metodinės tarybos susirinkimas Pagal 
atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų kamb. R.Karosienė 

 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal 
atskirą 

pranešimą 

 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė 

 Klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimas Pagal 
atskirą 

pranešimą 

 Mokytojų kamb. R.Ručinskaitė - 
Špokevičienė 

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

Pagal 
atskirą 

pranešimą 

 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 

STEBĖSENA 2021–2022 m. m. progimnazijos ugdymo plano monitoringas ir 2022–2023 
m.m. ugdymo plano pakeitimai 

Iki  7 d.   R.Macė,         
M.Karpavičiūtė 

 II pusmečio ir metinių įvertinimų išvedimas 5-8 klasių mokiniams.  Iki 9 d.   Mokytojai 

 5-8 klasių suplanuoto II pusmečio klasės ir dalykų mokymosi kokybės, 
pažangumo ir lankomumo įgyvendinimo įsivertinimas (klasių auklėtojai, dalykų 
mokytojai) 
 

Iki 10 d.   Klasių auklėtojai, 
mokytojai 

 Suplanuotų 5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčių po II pusmečio 
įgyvendinimo įsivertinimas. 

Iki 10 d.   Klasių auklėtojai, 
mokytojai 



 1-8 klasių auklėtojų 2021-2022 m.m. veiklos planai (google debesyje) Iki 13 d.   Klasių auklėtojai 

 Progimnazijos suplanuoto II pusmečio mokymosi kokybės, pažangumo ir 
lankomumo įgyvendinimo įsivertinimas 

Iki 14 d.   R.Macė 

 Progimnazijos suplanuotų mokinių mokymosi pasiekimų lūkesčių po II 
pusmečio įgyvendinimo įsivertinimas 

Iki 14 d.   R.Macė 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi pasiekimai po II 
pusmečio (dalykų mokytojai fiksuoja pritaikytose ir individualizuotose 
programose google debesyje) 

Iki 20 d.   Mokytojai 

 E. dienyno tvarkymas (direktoriaus įsakymų po II pusmečio ir metinių rezultatų 
įrašymas, mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaitų bei kitų e. dienyno 
statistinių duomenų parengimas archyvavimui). 

Iki 23 d.   M. Karpavičiūtė 

 Tarpinės ataskaitos už  2022 m. I pusmetį:     

 Mokytojų individualios metodinės veiklos ataskaitos  Iki 10 d.   Mokytojai 

 Gamtosauginės veiklos ataskaita  Iki 10 d.   R.Karosienė 

 Ugdymo karjerai veiklos ataskaita  Iki 10 d.   J.Stacevičienė 

 Bibliotekininkės veiklos ataskaita Iki 10 d.   A.Žilytė 

 Psichologo asistentės veiklos ataskaita  Iki 10 d.   S.Juknienė 

 Socialinės pedagogės veiklos ataskaita  Iki 10 d.   J.Stacevičienė 

 Meno vadovo veiklos ataskaita Iki 10 d.   J.Stacevičienė 

 Darnaus vystymosi įgūdžių programos „Darni mokykla“ veiklos ataskaita  Iki 10 d.   S.Juknienė 

 Sveikatos stiprinimo programos 2021-2025 m. „Augu sveikas ir saugus“ veiklos 
ataskaita  

Iki 10 d.   A.Makštelienė 

 Metodinių grupių veiklos ataskaita Iki 14 d.   Metodinių grupių 
pirmininkai 

 Vykdytų STEAM veiklų veiklos ataskaita  Iki 14 d.   5-8 klasės - 
A.Makštelienė 
1-4 klasės - 
V.Ūsienė 
1-4 C klasės – 
A.Pupštienė 

 Vykdytų projektų veiklos ataskaita  Iki 17 d.   R.Karosienė 

 Mokinių laimėjimų konkursuose, olimpiadose ataskaita  Iki 17 d.   R.Karosienė 

 Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis veiklos ataskaita  Iki 17 d.   R.Karosienė 

 Metodinės tarybos veiklos ataskaita  Iki 17 d.   R.Karosienė 

 Progimnazijos veiklos ataskaita Iki 20 d.   R.Macė 

 Galutinės ataskaitos     

 5-8 klasių auklėtojų veiklos ataskaita už 2021-2022 mokslo metus Iki 14 d.   R.Špokevičienė 

 Projekto „Kokybės krepšelis“ galutinė veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo 
ataskaita 

Iki 20 d.   R.Macė 

 Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita (pagal 10 rizikos 
vertinimo rodiklių) 

Iki 20 d.   R.Macė 



VBE Matematikos valstybinis brandos egzaminas 
 

10 d. 8.00  S.Ambrazaitis, 
R.Macė 

 Istorijos valstybinis brandos egzaminas 15 d. 8.00  S.Ambrazaitis, 
R.Macė   

INTEGRUOTOS 
PAMOKOS 

Integruota rusų kalbos-dailės pamoka 6 klasių mokiniams, skirta rusų kalbos 
dienai paminėti. 

Iki 9 d.   S.Arlauskienė,    
J.Jasinskienė 

Integruota rusų kalbos-muzikos pamoka 7 klasių mokiniams, skirta rusų kalbos 
dienai paminėti. 
 

Iki 9 d.   S.Arlauskienė, 
R.Jurkienė 

PARODOS ,,Knygių klubo” knygų ir jų herojų iliustracijų paroda, skirta Vytauto V. 
Landsbergio 60-mečiui 

3 d. 14.25  V.Batavičienė, 
A.Žilytė                                                                                                                     

KONKURSAI Gamtosauginės veiklos būrelio mokinių piešinių konkursas „Vieno lapo 
komiksas” 

Iki 9 d.   R.Karosienė 

KITI RENGINIAI Renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti 1 d. 10.50 
 

Mokyklos kiemas J.Stacevičienė, 
J.Jasinskienė, 
klasių auklėtojai 

1-4 klasių kultūrinės pažintinės veiklos diena „Pradinių bendrojo ugdymo ir 
specialiųjų klasių mokinių vykdomo projekto „Būkime pažįstami” veiklos” 

3 d.   Pradinių ir C 
klasių mokytojos 

1-4 klasių kultūrinės pažintinės veiklos diena „Ilgalaikių mokomųjų projektų 
pristatymas ir aptarimas” 

6 d. 9.00 Aktų salė Pradinių ir C 
klasių mokytojos 

1-3 klasių kultūrinės pažintinės veiklos diena „Mokslo metų baigimo šventė” 7 d. 11.00 Aktų salė Administracija, 
J.Stacevičienė 

4-okų pradinio ugdymo programos baigimo šventė 7 d. 10.00 Aktų salė Administracija, 
J.Stacevičienė, 
O.Ivanauskienė 

 1c klasės mokinių ir tėvelių renginys ,,Rytmetys” 7 d. 8.30 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 
 5-8 klasių pažintinės kultūrinės veiklos diena „Ugdymas karjerai. Šok į tėvų 

klumpes” 
10 d.   J.Stacevičienė, 

Klasių auklėtojai 
 Panevėžio miesto savivaldybės finansuojama vasaros stovykla „Vasaros 

mozaika” 
13-17 d.    V.Ūsienė, 

J.Stacevičienė 
 5-8 klasių pažintinės kultūrinės veiklos diena „Krašto pažinimo diena” 15 d.   Klasių auklėtojai 
 5-8 klasių pažintinės kultūrinės veiklos dienos „Savivaldaus mokymosi diena 

(rengiuosi ilgalaikių projektų pristatymui ir aptarimui)” 
16, 17 d.   Projektų vadovai 

 5-8 klasių pažintinės kultūrinės veiklos diena „Ilgalaikių mokomųjų projektų 
pristatymas ir aptarimas” 

20 d. 9.00 Aktų salė Projektų vadovai 

 5-7 klasių pažintinės kultūrinės veiklos diena „Mokslo metų baigimo šventė” 21 d. 9.30 Mokyklos kiemas Administracija, 
J.Stacevičienė 

 8 klasių pažintinės kultūrinės veiklos diena „Mokslo metų baigimo šventė” 21 d. 11.00 Aktų salė Administracija, 
J.Stacevičienė 

IŠVYKOS 1a klasės mokinių pažintinė išvyka į Bistrampolio dvarą 2 d. 9.00  V.Ūsienė 
1a klasės mokinių pažintinė išvyka  į Gamtos mokyklą 8 d. 12.30  

 
V.Ūsienė 



 
PAMOKOS 
NETRADICINĖJE 
APLINKOJE 

Lietuvių  kalbos  pamoka ,,Skaitome knygas kitaip” 6 d. 9.30  Biblioteka D.Baltrėnienė, 
D.Žilytė 

Edukacinė programa 7a ir 8a klasės mokiniams ,,Nuo piemenėlio iki 
muzikontėlio” kraštotyros muziejuje 
 

15 d. 10.00 Kraštotyros 
muziejus 

R.Jurkienė, 
A.Krulys 

5c klasės mokinių informacinių technologijų  ir lietuvių kalbos ir literatūros 
pamoka „Pasaulis per 3D akinius”  

7 d. 11.20  Panevėžio rajono 
biblioteka 

R.Ručinskaitė - 
Špokevičienė, 
B. Gaigalienė 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė 


