
 
 
 

 
BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS RUGSĖJO MĖNESIUI 

 
 Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas 

POSĖDŽIAI, 
SUSIRINKIMAI 

Klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimas 2 d. 11.50 Kab. Nr. 15 R.Ručinskaitė -
Špokevičienė 

Gamtamokslinio, socialinio ugdymo, matematikos, IT, dailės ir technologijų 
mokytojų metodinės grupės susirinkimas 

2 d. 13.00 Biologijos kab. A.Makštelienė 

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

5 d. 15.00 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 

3a klasės mokinių tėvų susirinkimas 6 d. 18.00 Kab. Nr. 15 R.Ručinskaitė -
Špokevičienė 

7a klasės mokinių tėvų susirinkimas 7 d. 18.00 Skype platforma R.Ručinskaitė -
Špokevičienė 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 8 d. 15.00 Mokytojų kamb. R.Macė, 
J.Stacevičienė 

6a klasės mokinių tėvų susirinkimas 8 d. 18.00 Skype platforma J.Stacevičienė 
8a klasės mokinių tėvų susirinkimas 8 d. 19.00 Skype platforma A.Krulys 
4a klasės mokinių tėvų susirinkimas 8 d. 18.30 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė 
3b klasės mokinių tėvų susirinkimas 8 d. 18.00 Kab. Nr. 11 V.Kvedarienė 
5-8 išlyginamosios klasės mokinių tėvų susirinkimas 12 d. 18.00 Skype platforma B.Gaigalienė 
5c klasės mokinių tėvų susirinkimas 12 d. 18.00 5c klasė E.Geštautienė 
4c klasės mokinių tėvų susirinkimas 13 d. 18.00 Skype platforma. A.Kriščiūnienė 
7b kl.mokinių ir  tėvų susirinkimas.  14 d. 19.00 Skype platforma T.Puodžiūnas 
1c klasės mokinių tėvų susirinkimas 14 d. 18.00 Skype platforma R.Rumbutienė 
Individualūs pokalbiai su 6c klasės mokinių tėvais 14 d. 15.10 6c klasė V.Eisenaitė 
1-4 išlyginamosios klasės mokinių tėvų susirinkimas 14 d. 18.00 1-4 išlyg. klasė A.Brazdžionienė 
Individualūs pokalbiai su 3c klasės mokinių tėvais 14 d. 15.00 Kab. Nr. 9 D.Baltrėnienė 
5a klasės mokinių tėvų susirinkimas 14 d. 18.00 Biologijos kab. A.Makštelienė 
2a klasės mokinių tėvų susirinkimas 14 d. 18.00 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė 
Individualūs pokalbiai su 3c  klasės mokinių tėvais 14-15 d. 16.00 Skype platforma A.Kriščiūnienė 
2c klasės mokinių tėvų susirinkimas 15 d. 18.00 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 
1a klasės mokinių tėvų susirinkimas 19 d. 18.00 Kab. Nr. 13 O.Ivanauskienė 
Administracinė valanda 28 d. 15.00 Mokytojų kamb. R.Macė 
Kalbų, muzikos, dorinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 
susirinkimas 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Kab. Anglų 2 R.Karosienė 

Metodinės tarybos susirinkimas Pagal atskirą  Mokytojų kamb. R.Karosienė 



pranešimą 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą 

pranešimą 
 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė 

STEBĖSENA 2021–2022 m. m. e. dienyno duomenų ir ataskaitų parengimas archyvavimui ir 
jų atspausdinimas, pasirašymas 

Iki 1 d.   M.Karpavičiūtė, 
R.Macė 

2022–2023  m. m. 5–8 klasių pamokų tvarkaraščio sudarymas,1-4 ir 5-8 
išlyginamųjų klasių tvarkaraščių sudarymas 

Iki 1 d.   M.Karpavičiūtė 

Mokinių vardiniai sąrašai (pagal abėcėlę)– atsiųsti pavaduotojai Iki 2 d.   Klasių auklėtojai, 
R.Macė 

E. dienyno parengimas darbui: klasių pervardinimas, naujai atvykusių ir 
išvykusių mokinių ir jų tėvų / globėjų duomenų įrašymas / išbraukimas 

Iki 2 d.   M.Karpavičiūtė 

2022–2023  m. m. 1-4 klasių pamokų tvarkaraščio sudarymas Iki 5 d.   M.Karpavičiūtė 
2022-2023 m.m. 1-8 klasių klasės valandėlių, konsultacijų, neformaliojo 
švietimo būrelių tvarkaraščių sudarymas 

Iki 5 d.   M.Karpavičiūtė 

E. dienyne dalykų grupių ir pamokų tvarkaraščių sudarymas Iki 5 d.   Mokytojai 

Naujai atvykusių mokinių ir jų tėvų / globėjų  prisijungimo prie e. dienyno 
tvarkymas 

Iki 6 d.   Klasių auklėtojai, 
M.Karpavičiūtė 

Ilgalaikių planų tvirtinimas – metodinių grupių pirmininkai atsiunčia 
pavaduotojai nuorodas į google debesį 

Iki 6 d.   R. Macė 

1-8 klasės auklėtojų veiklos planų 2022-2023 m.m. tvirtinimas - metodinių 
grupių pirmininkai atsiunčia pavaduotojai nuorodas į google debesį 

Iki 6 d.   R. Macė 

Neformaliojo švietimo programų derinimas ir tvirtinimas - atsiųsti 
pavaduotojai 

Iki 6 d.   R. Macė 

2022 metų metodinių grupių, metodinės tarybos veiklos planų koregavimas Iki 6 d.   R. Karosienė, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Specialiųjų pedagogų, logopedų tvarkaraščių sudarymas ir tvirtinimas - atsiųsti 
pavaduotojai 

Iki 7 d.   R.Macė, 
logopedai, 
specialieji 
pedagogai 

Namų mokymo tvarkaraščių sudarymas Iki 7 d.   R.Macė 
E. dienyne dalykų grupių ir pamokų tvarkaraščių sudarymo patikra Iki 9 d.   M.Karpavičiūtė 
Mokytojų budėjimo pertraukų metu tvarkaraščio sudarymas Iki 9 d.   M.Karpavičiūtė 
Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo papildymo ir patikslinimo parengimas ir 
derinimas 

Iki 9 d.   R.Macė, 
V.Eisenaitė 

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo 
papildymo ir patikslinimp parengimas ir derinimas 

Iki 9 d.   R.Macė, 
A.Banelytė 

Mokinių bylų sutvarkymas – atnešti į pavaduotojos kabinetą Iki 9 d.   Klasių auklėtojai, 
R.Macė 

 2-8 klasių mokymosi kokybės, pažangumo ir lankomumo kokybinio pokyčio Iki 10 d.   Klasių auklėtojai 



planavimas I pusmečiui (klasių auklėtojai) - metodinių grupių pirmininkai 
atsiunčia pavaduotojai nuorodas į google debesį 
Dalykų mokytojų mokymosi pasiekimų kokybinio pokyčio planavimas I 
pusmečiui dėstomose klasėse - - metodinių grupių pirmininkai atsiunčia 
pavaduotojai nuorodas į google debesį 

Iki 10 d.   Mokytojai, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

2-8 klasių mokymosi pasiekimų lūkesčių planavimas I pusmečiui - metodinių 
grupių pirmininkai atsiunčia pavaduotojai nuorodas į google debesį 

Iki 10 d.   Mokytojai 

1-8 klasių tėvų susirinkimai Iki 16 d.   Klasės auklėtojai 
Pritaikytų ir individualizuotų programų specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams suderinimas (rengiamos google debesyje): 
Dėl programų rašymo ir derinimo konsultuotis: 
1-4 C klasės – Asta Banelytė 
1a, 5a, 5c, 8a – Evelina Geštautienė 
2a, 4a, 6a, 6c, 7a, 7b – Virginija Eisenaitė 

Iki 16 d.   Dalykų mokytojai, 
specialistai 
VGK 

Socialinio pedagogo veiklos planas 2022-2023 m.m. Iki 16 d.   J.Stacevičienė 
Individualių ugdymo ir pagalbos planų parengimas specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams – rengiamas google debesyje 
Konsultuoja C  klases dėl IPP rengimo: 
1c – Asta Kriščiūnienė 
2c – Asta Banelytė 
3c - Asta Kriščiūnienė 
4c – Asta Banelytė 
5c – Virginija Eisenaitė 
6c – Evelina Geštautienė 
Konsultuoja C klases dėl elgesio intervencijos plano, socialinių įgūdžių 
ugdymo plano rengimo – Justina Stacevičienė  
Individualius ugdymo ir pagalbos planus bendrojo ugdymo klasių specialiųjų 
poreikių mokiniams rengia specialiosios pedagogės toms klasėms, kuriose 
teikia pagalbą. Logopedės, socialinė pedagogė – įrašo savo teikiamos pagalbos 
laiką (viskas kaip ir 2021-2022 m.m.) 

Iki 16 d.   R.Macė, 
švietimo pagalbos 
specialistai,  
C klasių auklėtojai 

Informacijos apie tolesnį buvusių 8 klasės mokinių mokymąsi pateikimas -  
atsiųsti pavaduotojai 

Iki 16 d.   A.Makštelienė, 
R.Jurkienė 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvų supažindinimas su 
pritaikytomis ir individualizuotomis programomis per elektroninį dienyną  

Iki 23  d.   Mokomųjų dalykų 
mokytojai 

Bendrojo ugdymo klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvų 
supažindinimas su individualiais ugdymo ir pagalbos planais per elektroninį 
dienyną. 

Iki 23 d.   Specialieji 
pedagogai 

C klasių mokinių individualių ugdymo ir pagalbos planų, elgesio intervencijos 
planų ir socialinių įgūdžių ugdymo planų aptarimas su mokinių tėvais 

Iki 23 d.   C klasių auklėtojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

 1 klasių mokinių veiklos stebėsena  Iki 30 d.    J.Stacevičienė 

INTEGRUOTOS Integruota klasės valandėlės veikla „Draugystės ratas“ (integruota  socialinio 13 d. 12.10 Choreografijos A.Kriščiūnienė 



PAMOKOS emocinio ugdymo  „LIONS QUEST“ programa. Tema:  „Susipažinkime“) 4 c 
ir 4a klasių mokiniams 
 

salė A.Aleknavičienė 

PARODOS 1 - 4 c klasių  kūrybinis darbas ,,Rudens gėrybių kilimas” Nuo 19 d.  II a. koridorius C klasių mokytojos 
2a klasės mokinių piešinių paroda „Auksinis  ruduo” Nuo  19 d.   III a. koridorius  V.Ūsienė 
Užsienio kalbomis parašytų knygų paroda, skirta Europos kalbų dienai Nuo 26 d.  Biblioteka Kalbų mokytojos 

VARŽYBOS 5a ir 4a klasių mokinių draugiškos kvadrato varžybos 
Pagal atskirą 

pranešimą 
 Sporto salė A.Krulys 

Paspirtukų varžybos l/d „Voveraitė” ir „Draugystė” priešmokyklinių grupių 
ugdytiniams 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Stadionas V.Ūsienė,  
pradinių klasių 
mokytojos  

STEAM 4a klasės mokinių dalyvavimas mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė” 
Panevėžio miesto kolegijoje „Šypsenos svarba žmogaus organizmui” 

12 d. 13.30 Panevėžio 
kolegija 

S.Lukoševičienė, 
A.Aleknavičienė 

2c klasės mokinių pasaulio pažinimo  pamoka su integruota STEAM veikla 
„Kokią žemę galima minkyti?“ 

19 d. 12.10  Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 

2a ir 2c klasės mokinių ilgalaikis projektas ,,Nuo vikšro iki drugelio” 
Visas mėnuo   A.Pupštienė, 

V.Ūsienė 
KITI RENGINIAI Kultūrinės pažintinės veiklos diena 1-8 klasių mokiniams. Mokslo ir žinių 

diena 
1 d. 10.00 Mokyklos 

paradinis kiemas 
R.Macė, 
J.Stacevičienė 

Kultūrinės pažintinės veiklos diena 1-8 klasių mokiniams. Dalyvavimas 
Panevėžio miesto gimtadienio šventinėje eisenoje 

10 d. 16.25  R.Macė, 
J.Stacevičienė, 
klasių auklėtojai 

Pradinių klasių mokinių dviračių varžybos „Lėk su vėjeliu 2022” 20 d.  11.00 Stadionas Pradinių klasių 
mokytojos 

5-8 klasių mokinių Judrioji pertrauka 23 d. 10.45 Stadionas A.Makštelienė, 
Lukoševičienė 

1 - 4 klasių mokinių susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
atstove 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Aktų salė S. Lukoševičienė, 
pradinių klasių 
mokytojos 

IŠVYKOS ,,Intelektualų laisvalaikio klubo” išvyka į kino teatrą „Apollo“. Filmo „Ten, 
kur gieda vėžiai“ peržiūra ir diskusija apie žmogaus sugebėjimą išlikti 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Kino teatras 
,,Apollo”  

V.Batavičienė, 
A.Žilytė 

PAMOKOS 
NETRADICINĖJE 
APLINKOJE 

Dailės pamokos 5-6 klasių mokiniams „Rudens spalvos” lauko klasėje II savaitė Pagal 
tvarkaraštį 

Lauko klasė J.Jasinskienė 

Dailės ir technologijų pamoka 4c klasės mokiniams „Mano mokykla“ lauko 
klasėje 

9 d 11.05 Ąžuolų lauko 
klasė 

A. Kriščiūnienė 

Istorijos pamokos 5-8 klasių mokiniams „Lietuvos istorijos paieškos artimoje 
aplinkoje” lauko klasėje ir Panevėžio miesto erdvėse 

II savaitė Pagal 
tvarkaraštį 

Lauko klasė, 
Panevėžio 
miestas 

T. Puodžiūnas 

Pasaulio pažinimo pamoka 2a klasei „Medžiai ir jų vaisiai” lauko klasėje 14 d.   Lauko klasė V.Ūsienė 
Gamtos ir žmogaus pamoka 6a ir 6c klasių mokiniams „Augalų atpažinimas 
pagal lapus” lauko klasėje 

       16 d. 11.05 Lauko klasė A.Makštelienė 

KITA Mokytojų etatinio apmokėjimo parengimas, suderinimas su mokytojais    R.Macė 



Pedagoginių darbuotojų darbo grafikų sudarymas, suderinimas su darbuotojais    R.Macė 
Nemokamo maitinimo organizavimas    J.Stacevičienė 
Nemokamo maitinimo registracijos žurnalo pildymas ir pridavimas Iki 30 d.   J.Stacevičienė 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Rasa Macė 


