
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

BERŽŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS SPALIO MĖNESIUI 
 

 Pavadinimas Data Laikas Vieta Atsakingas 

POSĖDŽIAI, 
SUSIRINKIMAI 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 12 d. 14.30 Mokytojų kamb. R.Macė 

Mokinių parlamento susitikimas su direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
laikinai atliekančia direktoriaus funkcijas  

25 d. 14.00 Mokytojų kamb. J.Stacevičienė 

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

26 d. 15.00 Biologijos kab. A.Makštelienė 

Administracinė valanda 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 

Specialiųjų klasių mokytojų, padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų 
metodinės grupės susirinkimas 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 

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

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Kab. Anglų 2 R.Karosienė 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Pagal atskirą 
pranešimą 

 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė 

STEBĖSENA Lietuvių kalbos ir matematikos diagnostinių testų 6-8 klasių mokiniams 
užduočių parengimas 

Iki 3 d.   V.Batavičienė, 
G.Grigaliūnienė 

Mokinių ir tėvų prisijungimo prie e. dienyno duomenys (informacijos 
pateikimo ir gavimo  galimybės) 

10 d.   M.Karpavičiūtė,  
R.Macė 

Dienyno pildymo patikra Iki 14 d.   M.Karpavičiūtė,  
R.Macė 

6-8 klasių mokinių lietuvių k. ir matematikos diagnostinių testų 
apibendrintų duomenų suvedimas 

Iki 17 d.   V.Batavičienė, 
G.Grigaliūnienė 

DIAGNOSTINIAI 
TESTAI 
 

Lietuvių kalbos ir matematikos diagnostiniai testai 6-8 klasių mokiniams 
(testai vykdomi per lietuvių k. ir matematikos pamokas) 

4-11 d.   V.Batavičienė, 
G.Grigaliūnienė, 
S.Šabaševa 

INTEGRUOTOS 
PAMOKOS 

Tarpdalykinė integracija lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamokose. 
,,Drąsą ir pasitikėjimą įkvepianti vaizduotė. V. Žilinskaitė „Robotas ir 
peteliškė“. Kaip iliustruoti literatūros kūrinį?” 6a klasės mokinių kūrinio 
skaitymas, aptarimas,  iliustracijų piešimas ir jų parodos rengimas 

Nuo 3 d.   V.Batavičienė, 
J.Jasinskienė 

Tarpdalykinė integracija pasaulio pažinimo ir istorijos pamoka 3a klasei 
„Demokratinė valstybė” 
 

3 d. 9.00 Kab. Nr. 15 R.Ručinskaitė – 
Špokevičienė, 
T.Puodžiūnas 



Tarpdalykinė integracija lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamokose. 
8a klasės mokinių projektas ,,Gražiausi žodžiai mano gyvenimo 
mokytojui“ 

Iki 4 d.   V.Batavičienė, 
J.Jasinskienė 

Integruota gamtos ir žmogaus ir matematikos pamoka 6a klasei „Greitis“ 
14 d. 12.10 Lauko klasė A.Makštelienė, 

G.Grigaliūnienė 
Integruota pasaulio pažinimo ir dailės ir technologijų pamoka 4a klasei 
,,Kaip mūsų senoliai puošė namus?’’ 

24 d. 12.10 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė 

STEAM Pasaulio pažinimo pamoka „Medžiai ir krūmai“ su integruota  STEAM 
veikla „Medžių ir lapų stebėjimas bei tyrinėjimas gamtoje“ 1c klasei 

3 d. 
 

10.50 
 

Lauko klasė 
 
 

R.Rumbutienė 
 

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Vasarą su 
kailiniais, žiemą su marškiniais” 2c klasei 
 

3 d. 12.10 Lauko klasė A.Pupštienė 
 

Kūrybinės dirbtuvės „Žaliasis raštingumas”  6 d. 10.00 Kab. Nr. 14 V.Ūsienė 
Pasaulio pažinimo pamoka  su integruota STEAM veikla „Iš ko 
gaminamas apavas?” 2c klasei 

10 d. 12.10 Kab. Nr. 8 A.Pupštienė 
 

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla ,,Ekspermentai su 
vandeniu” 3c klasei 

14 d. 11.05 Gamtos mokslų 
laboratorija 

D.Baltrėnienė 

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Pirštų 
atspaudai“ 1a klasei 

14 d. 8.15 Gamtos mokslų 
laboratorija 

O.Ivanauskienė 

Pasaulio pažinimo pamoka „Kodėl vaikai auga?“ su integruota STEAM 
veikla „Ūgio, svorio matavimas“ 1c klasei 

17 d. 10.50 Medicinos kab. R.Rumbutienė 

Pasaulio pažinimo pamoka 4a klasei ,,Kas teršia orą? STEAM veikla 
Bandymai. 

17 d. 12.10 Kab. Nr. 12 A.Aleknavičienė 

Pasaulio pažinimo pamoka „Medžio lapai“ su integruota STEAM veikla 
„Lapų tyrinėjimas“ 4c klasei 

20 d. 12.10 Gamtos mokslų 
laboratorija 

A.Kriščiūnienė 

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Kiaušinis ant 
vandens, druskos kristalizacija“ 3b klasei 

24 d. 12.10 Gamtos mokslų 
laboratorija 

V.Kvedarienė 

Aplinkosaugos švietimo projekto „Augu sveikas ir laimingas”  STEAM 
veikla „Makaronų bokštas” 

24 d. 13.00 Rožyno 
progimnazija 

V.Ūsienė 

Pasaulio pažinimo pamoka su integruota STEAM veikla „Gelbėkit, 
skęstame šiukšlėse“ 4c klasei 

27 d. 12.10 Mokyklos 
teritorija 

A.Kriščiūnienė 

PARODOS ,,Drąsą ir pasitikėjimą įkvepianti vaizduotė. V. Žilinskaitė „Robotas ir 
peteliškė“. Kaip iliustruoti literatūros kūrinį?” 6 a klasės mokinių parengta 
iliustracijų paroda 

Nuo 3 d.  I a. koridorius V.Batavičienė, 
J.Jasinskienė 

5 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mylimas gyvūnas’ 
4 d.  Mokyklos 

erdvės 
J.Jasinskienė 

8a klasės mokinių projekto ,,Gražiausi žodžiai mano gyvenimo 
mokytojui“ kūrybinių darbų paroda 

Nuo 4 d.  I a. koridorius V.Batavičienė, 
J.Jasinskienė 

2c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,, Lapų vitražai” 9 d.  II a. koridorius A.Pupštienė 
4c klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis atkeliavo“ Nuo 10 d.  II a koridorius A.Kriščiūnienė 



  
4c, 5c klasės mokinių dalyvavimas respublikinėje kūrybinių darbų 
parodoje „Daržo šeimynėlė“ 
 

Nuo 19 d  Panevėžio 
„Šviesos“ 
ugdymo centras 

A Kriščiūnienė, 
E.Geštautienė 

Šiurpios istorijos siaubo literatūroje. Knygų paroda 
Nuo 21 d.  Biblioteka V.Batavičienė, 

A.Žilytė 

1a, 2a klasės mokinių piešinių paroda „Helovynas” 
Nuo 25 d.  III a. koridorius V.Ūsienė, 

O.Ivanauskienė 

 
Paroda, skirta rašytojos K.Paterson 90 metų jubiliejui  

Nuo 28 d.  Biblioteka V.Batavičienė, 
A.Žilytė 

KONKURSAI 5-8 klasių mokinių rašinio konkursas „Mano mokytojas” anglų kalba 3-4 d.   R. Karosienė 

PROJEKTAI Aplinkosaugos švietimo projekto „Augu sveikas ir laimingas” veikla. 
Virtuali nuotraukų paroda „Mano augintinis” bendradarbiaujant su 
Rožyno progimnazijos 2b klasės mokiniais 

3-7 d.   V.Ūsienė 

 3c, 4c klasių mokinių dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2022“, vykdant spalio 
mėn. iššūkį. 

10-20 d  Mokyklos 
stadionas, 
choreografijos 
salė 

A Kriščiūnienė 

Aplinkosaugos švietimo projekto „Augu sveikas ir laimingas” integruota 
veikla  „Esu aktyvus” 

12 d. 11.00 Paežerio 
girininkija 

V.Ūsienė 

VARŽYBOS 4a – 5a klasių mokinių draugiškos futbolo varžybos  
Pagal atskirą 

pranešimą 
 Sporto salė A.Krulys, 

A.Aleknavičienė 

5a – 6a klasių  tarpklasinės kvadrato varžybos  
Pagal atskirą 

pranešimą 
 Sporto salė A.Krulys 

KITI RENGINIAI „Intelektualų laisvalaikio klubo“ parengtas žaidimas 5-8 klasių 
mokiniams, skirtas Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimui 

4 d. 10.45 Biblioteka V.Batavičienė, 
A.Žilytė 
 
 

Kultūrinės pažintinės veiklos diena 1-8 klasių mokiniams. Tarptautinės 
mokytojų dienos minėjimas 

5 d.   J.Stacevičienė, 
klasių auklėtojai 

Šypsenos dienos paminėjimas 1-4c klasių mokiniams 6 d. 11.05 Kab. Nr. 6, 7 A.Kriščiūnienė, 
R.Rumbutienė 

Šypsenos diena 7 d.   J.Stacevičienė, 
J.Jasinskienė 

Košės diena 
1-4 klasės 
7 klasės 

10 d.  
10.00 
11.50 

Valgykla  Pradinių klasių 
mokytojos, 
R.Ručinskaitė – 
Špokevičienė, 
T.Puodžiūnas, 
S.Lukoševičienė 

Visuomenės sveikatos biuro paskaitų ciklas 7 -8 klasių mokiniams 
paauglystės ir lytiškumo temomis: 

 
 

 
 

 
 

S.Lukoševičienė,  
A.Makštelienė 



8a klasės berniukams 
7-8 klasių mergaitėms 

11 d 
12 d. 

13.05 
13.05 

Istorijos  kab. 
Biologijos kab.  

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas „Muzika teikianti 
ramybę“ pagal sveikatos stiprinimo „Augu sveikas ir saugus“  programą 
3c, 4c klasės mokiniams 

13 d. 10.00 Sensorikos 
kamb. 

A.Kriščiūnienė 
 

Pasaulinės maisto dienos paminėjimas „Valgau-nevalgau“ pagal sveikatos 
stiprinimo „Augu sveikas ir saugus“ programą 3c, 4c klasės mokiniams 

17 d. 10.00  A.Kriščiūnienė, 
S.Lukoševičienė 

Bendradarbiavimo su l/d „Draugystė” ir „Voveraitė”  veikla. Draugiškos 
estafetės 

20 d. 10.00 Sporto salė V.Ūsienė, 
A.Aleknavičienė, 
A.Krulys, 
O.Ivanauskienė, 
V.Kvedarienė 

Spektaklis „Beždžionėlės Lulu nuotykiai“ pradinių klasių mokiniams 27 d. 10.00 Aktų salė  V.Ūsienė 
1-5 klasių mokinių Judrioji pertrauka „Helovino išdaigos” 28 d. 10.45 Aktų salė Pradinio ugdymo 

mokytojos 
 Nedradicinės pamokos 5-8 klasių mokiniams ,,Helovinas” 28 d.   J.Stacevičienė, 

J.Jasinskienė,  
A.Krulys, 
klasių auklėtojai 

Krokų sodinimas mokyklos vejoje Visas mėnuo  Mokyklos 
teritorija 

1-4 c klasių 
mokytojos 

Savanorystės akcija ,,Dalintis gera”. Maisto produktų rinkimas Maisto 
bankui 

Visas mėnuo   J.Stacevičienė, 
J.Jasinskienė 

Bendradarbiavimo su l/d „Draugystė” ir „Voveraitė”  veikla. Edukacinė 
programa darželio „Molinukas” 

Pagal atskirą 
pranešimą 

 Dailės kab. V.Ūsienė, 
J.Jasinskienė 

IŠVYKOS Kultūrinė pažintinė ekskursija siauruku į Anykščius: 
2a klasė 
5c klasė 

 
3 d. 
6 d. 

 
10.30 
10.30 

  
V.Ūsienė, 
E.Geštautienė 

1c-4c klasių edukacinė išvyka į Panevėžio gyvūnų globos draugiją 
 
 

7 d. 
 
 

10.30 Karšinaukos 
km., Panevėžio 
raj. 

1-4 c klasių 
mokytojos 
 

5c klasės mokinių edukacinė išvyka į Molainių žirgyną 12 d. 14.00 Molainių 
žirgynas 

E.Geštautienė 

3a, 3b klasių edukacinė išvyka įį Alpakų ūkį. Edukacinė programa „Nuo 
vilnos iki siūlo” 

13 d. 9.30 Panevėžio raj. R.Ručinskaitė – 
Špokevičienė, 
V.Kvedarienė 

Neformalaus švietimo būrelio „Eksperimentuko atradimai” edukacinė 
išvyka į Gamtos mokyklą  

18 d. 13.00 Gamtos 
mokykla  

V.Ūsienė 

2a klasės mokinių edukacinė išvyka į biblioteką „Žalioji pelėda“ 18 d. 14.00 Biblioteka 
„Žalioji pelėda“ 

A.Banelytė 

4a klasės mokinių kultūrinė pažintinė ekskursija  Sirutiškį ir Krekenavą 18 d. 9.00 Sirutiškio km., 
Kėėdainių raj. 

A.Aleknavičienė 



5a klasės mokinių kultūrinė pažintinė ekskursija į Vilnių 19 d. 10.30 Vilnius A.Makštelienė 
2c klasės mokinių edukacinė išvyka į sulčių spaudyklą Pagal atskirą 

pranešimą 
  A.Pupštienė 

PAMOKOS 
NETRADICINĖJE 
APLINKOJE 

Integruota dailės ir  lietuvių kalbos pamoka Šiaurinėje bibliotekoje: 
1a klasė 
2a klasė 
3a klasė 

 
3 d. 
11 d. 
24 d. 

 
11.30 
11.00 
11.30 

Šiaurinė 
biblioteka 

 
O.Ivanauskienė 
V.Ūsienė 
R.Ručinskaitė - 
Špokevičienė 

Pasaulio pažinimo pamoka „Elgesys ir vertybės“ 4c klasės mokiniams 
Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 

7 d. 11.00 Karšinaukos 
kaimas 
Panevėžio raj. 

A.Kriščiūnienė 

Pasaulio pažinimo pamoka „Naminių gyvūnų priežiūra“ 1c klasės 
mokiniams Panevėžio gyvūnų globos draugijoje 
 

7 d. 10.50 Karšinaukos 
kaimas 
Panevėžio raj. 

R.Rumbutienė 
 

Matematikos pamoka„Matai ir matavimai. Ūgis. Svoris“ 4c klasės 
mokiniams bibliotekoje 

11 d 11.05 Med punktas A.Kriščiūnienė 

Lietuvių kalbos pamoka  „Knyga veda į…“ 4c klasės mokiniams 
bibliotekoje 

12 d. 12.10 Biblioteka A.Kriščiūnienė 

Edukacinė programa „Vokiečių literatūros ir kultūros atradimai 
bibliotekoje“ 6a kl. mokiniams 
 

20 d. 11.00–12.00 G.Petkevičaitės- 
Bitės biblioteka 

M.Karpavičiūtė  

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka Panevėžio raj. Savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje 7 ukrainiečių klasei.  Spektaklio stebėjimas ir 
aptarimas 

21 d. 10.00 Panevėžio raj. 
viešoji 
biblioteka 

B.Gaigalienė 

Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka ,,Lietuvių liaudies 
tautosaka’’  4a klasės mokiniams Šiaurinėje bibliotekoje 

25 d. 10 val. Šiaurinė 
biblioteka 

A.Aleknavičienė 

5a klasės mokinių edukacinė pamoka „Gyvūnų globa ir priežiūra” 
Panevėžio Gamtos mokykloje 

26 d. 13.00 Panevėžio 
gamtos mokykla  

A.Makštelienė 

 
Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė 


