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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. KOVO  mėn.  

                 

                                                                                                                  
Nr. Veikla, priemonės  Data Atsakingas  Numatomi rezultatai  Vieta, partneriai  Rezultato 

įgyvendinimas  

1. Tarptautinė konferencija “Ugdymo 

nuotoliniu būdu patirtys, 

galimybės, iššūkiai“ (pranešimo 

pristatymas) 

2021-03-03 

10.00-14.00 val. 

T. Verba 

 

Gerosios pedagoginės 

patirties sklaida. Mokyklos 

veikla reprezentuojama  

plačiajai visuomenei 

Klaipėdos  

I. Kačinskio muzikos 

mokykla, Klaipėdos 

mokinių laisvalaikio 

centras 

Pedagogai pasidalins 

gerąja patirtimi 

2. Lietuvos specialiosios olimpiados 

2021 m. salės futbolo 5x5 

čempionatas 

2021-03-03 O. Matulevičienė Skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti komandinį 

darbą. Skatinti bendravimą 

ir draugystę tarp komandų 

Kėdainiai virtualioji 

aplinka 

Skatinama mokinių 

sveika gyvensena, 

bei didinama 

motyvaciją 

bendradarbiauti 

3. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktorių pasitarimas 

2021-03-03 

10.00 val. 

 Dalyvauja 

E. Knyzaitė 

Informacijos  pateikimas 

mokyklos  bendruomenei 

Nuotoliniu būdu 

savivaldybėje 

Informacijos sklaida. 

4. Dalyvavimas   respublikinėje 

mokinių konkurso „Olympis“ 

pavasario sesijoje (5a, 6a,9a,10a 

spec. kl.) 

2021-03 mėn. T. Verba 

 

Skatinamas   mokinių 

susidomėjimas  IT dalykų ir 

mokymosi motyvacijos. 

Tobulinamos IT 

kompetencijos 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, konkurso 

„Olympis“ virtualioji 

aplinka 

Tobulinamos 

mokinių IT 

kompetencijos 

 

5. Dalyvavimas tarptautiniame 

kompiuterinių piešinių konkurse 

,,Velykų stebuklai 2021“ (5-10 

spec.kl.) 

2021-03 mėn. T. Verba Mokiniai skatinami ir 

pratinami teorines žinias 

taikyti praktikoje. Sudarytos 

sąlygos mokinių saviraiškai 

ir savirealizacijai. Vyks 

mokyklos veiklos 

reprezentacija visuomenei. 

Lavinamos mokinių 

etnokultūros kompetencijos 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai 

ir savirealizacijai 



6.  Patyriminė pamoka skirta Šv. 

Kazimiero dienai paminėti  . Išvyka 

į  Šv.Kazimiero bažnyčią. 

2021-03-04 

11.00-12.00 val. 

S.Jauneikienė 

A. Šadžiuvienė 

kl. vadovai 

 

Supažindinti mokinius su 

Šv. Kazimiero įtaka tautos  

kultūrai. Paskatinti 

mokinius kūrybinei veiklai, 

gaminant suvenyrus, 

dovanas. 

Šv. Kazimiero 

bažnyčia 

Formuojamos 

socialinės-kultūrinės 

mokinių 

kompetencijos. 

Skatinama mokinių 

kūrybinė veikla. 

7. Mokytojo ir mokytojo padėjėjo 

bendradarbiavimo ypatumai dirbant 

su vaikais, turinčiais autizmo 

spektro sutrikimą 

2021-03-04 

14.00 val. 

J. Pavlova 

R.Šiaulienė 

G. Iljenkienė 

M. Andriuškaitė 

Tobulinamos  dalykinės ir 

asmeninės kompetencijos 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Tobulinamos  

kompetencijos 

8. Kovo 11-osios Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimas. Piešinių paroda (1-

10, SĮU(I-III) kl.) 

2021-03-08 Lav. klasių vadovai 

ir meninės veiklos 

mokytojai 

Lavinti mokinių saviraišką, 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Puoselėti žymių datų 

Lietuvoje paminėjimo 

tradicijas 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Lavinama mokinių 

saviraiška skatinant 

mokinių pilietinę 

savimonę 

9. Apskritojo stalo diskusija. Atvejų 

analizė „Krizių valdymas“ 

2021-03-09 

10.00 val. 

L.Aširovienė Tobulinamos psichologo 

dalykinės ir asmeninės 

kompetencijos 

 PPT 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

10. Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2021-03-09 L. Pareigienė 

T. Verba 

Tobulinamos socialinio 

pedagogo dalykinės ir 

asmeninės kompetencijos 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Tobulinamos  

kompetencijos 

11. Apskritojo stalo diskusija 

„Lyderystė pokyčių akivaizdoje“ 

2021-03-09 

15.00 val. 

V. Samuchova 

S. Jauneikienė 

Informacijos  pateikimas 

mokyklos  bendruomenei 

PPT 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

12. Tautinio paveldo puoselėjimo  

savaitė  „Aš puošiuosi, Lietuva, 

tavo spalvomis“ 

(1-10. SĮU(I-III) lav. kl. mokiniai) 

2021-03-8/10 d 

 

V. Žižiūnienė 

L.  Naraškevičienė 

N. Jauniškienė 

Skatinti domėtis  kultūriniu 

paveldu  

 Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 Skatinama mokinių 

kūrybinė veikla 

13. Virtualus šiaurinės miesto dalies 

švietimo įstaigų šventinis 

koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti „ Nupiešiu Lietuvą“ 

2021-03-10 

10.00 val. 

G. Vaškienė Dalyvavimas šventiniame  

koncerte, skirtame  Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti „Nupiešiu 

Lietuvą“ 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Lavinama mokinių 

saviraiška, 

kūrybiškumas 

 

14. Kovo 11-osios Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimas 

2021-03-10 

10.00-11.00 val. 

J. Gedrimienė, 

J. Bladyka, 

G. Vaškienė,  

S.Treščenkinas 

Gilinsis į Lietuvos istorijos 

įvykius, ugdys pilietiškumo 

kompetencijas 

 

I. Karoso muzikos 

mokyklos pedagogai 

ir mokiniai 

Mokiniai ugdysis 

pilietiškumo 

kompetencijas 

 



 15. Dalyvavimas tarptautinėje mokinių 

ir mokinių fotografijų parodoje – 

konkurse „Šypsausi tau, Lietuva“ 

2021-03-11 T. Verba 

Z. Miltenienė 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė 

Šiaulių Gytarių 

progimnazija 

Skatinamas 

pedagogų 

bendradarbiavimas 

16. Klaipėdos šiaurinio rajono mokymo 

įstaigų šventė „Dainuoju Lietuvai’’  

,,Verdenės’’ progimnazijoje 

2021-03-15 J. Staleriūnienė, 

G.Vaškienė 

„Verdenės“ progimnazija Lavinamųjų klasių 

šokėjų pasirodymas 

šventėje 

Skatinama mokinių 

kūrybinė veikla 

17. Respublikinė, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių, meninių 

darbelių paroda, skirta 40 paukščių 

sugrįžimo dienai pažymėti „Mūsų 

sparnuočiai” 

(1-10, SĮU(I-III) lav. kl. mokiniai) 

2021-03-15 R. Alsienė 

T. Michejeva 

 

Organizuoti kūrybinių darbų 

parodą pagal parengtus 

nuostatus. Formuoti 

meninius kūrybinius 

gebėjimus, saviraiškos 

įgūdžius ir nuotolinio darbo 

metodus bendraujant ir 

bendradarbiaujant  

Klaipėdos 

“Medeinės“ 

mokyklos Facebook 

puslapis ir  

el. svetainė 

Mokyklos Facebook 

puslapyje bus 

surengta virtuali 

paroda 

18. Lietuvos moksleivių  liaudies dailės 

konkursas  

,,Sidabro vainikėlis‘“ 

(1-10, SĮU(I-III) lav. kl. mokiniai) 

 

2021-03-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Samuchova 

Ž. Žemgulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai pagamins, vertins 

savo ir kitų vaikų atliktus 

darbelius, patirs teigiamas 

emocija. Mokinių darbai 

eksponuojami  Klaipėdos 

etnokultūros centre  

 

 

 

Klaipėdos 

etnokultūros centras 

 

Skatinama mokinių 

kūrybinė veikla 

19. Konkursas „Šauniausias pradinukas 

– 2021“ 

(1-4 spec. kl. mokiniai) 

2021-03-18 D. Lembartienė,   

I. Matijošaitienė 

Tobulins bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius,  

dalykines kompetencijas  

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

(mažoji salė) 

Bendradarbiavimo 

tobulinimas tarp 

mokinių 

20. Viešieji pirkimai paprastai 2021-03-18,25 R. Diromas Sudaryti sutartis užsakant 

maitinimą 

Nuotoliniu būdu 

 

Organizuojamas 

maitinimas 

21. Socialinės pedagoginės pagalbos 

atvejo analizės grupė 

2021-03-18 

13.30 val. 

T. Verba 

L. Pareigienė 

Pateikti susirinkimo 

dienotvarkės   informaciją 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Informacijos 

pateikimas 

22. Pasaulinė „Saulyčių“ diena 2021-03-21 V. Samuchova, 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė, 

A. Beržanskienė, 

L. Naraškevičienė 

 

Bendrauti ir bendradarbiauti 

su socialiniais partneriais, 

visuomenės atstovais 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

ir klasės mokinių 

tėvai 

Socialinė akcija 

skirta paminėti 

Pasaulinei Dauno 

sindromo diena 

23. Ekologinis projektas „Mes  - žemės 

vaikai” 

2021-03-22  Ž. Žemgulis 

V. Legenzova 

Formuoti mokinių 

ekologines nuostatas, 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 



(SĮU I-III) lav. kl. V. Pencienė 

 

pratinti sveikai gyventi ir 

saugoti aplinką 

24. Įstaigos metinės veiklos ataskaita 2021-03-22 E. Knyzaite  

 

Supažindinti mokyklos 

bendruomenę su įstaigoje 

vykdoma veikla 

El. paštu 

kuruojantiems 

įstaigas vyr. 

specialistams 

Informacijos 

pateikimas 

25. Atvira komunikacinės veiklos 

pamoka. Tema “Raidelė” 

 

2021-03-25 D. Jankauskienė Ugdyti  poreikį ir gebėjimą 

klausyti, bendrauti 

verbalinėmis ir 

neverbalinėmis 

priemonėmis  

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

32 kab. 

Lavinamos mokinių 

komunikacinės 

kompetencijos.. 

Pravesta atvira 

pamoka, pasidalinant 

gerąja pedagogine 

patirtimi. 

26. Tęstinis socialinis projektas „Metų 

laikai“ 

2021-03-25 S. Jauneikienė 

T. Šapovalova 

J. Gedrimienė 

V. Pencienė 

V. Kundrotienė 

Tobulins įgytas žinias, apie 

metų laikus, sveikatą, 

socialinius įgūdžius 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla,  Klaipėdos 

„Gabijos“ 

progimnazija 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

27. Ugdymo karjerai specialistų 

metodinio būrelio susirinkimas 

2021-03-25 

14.00 val. 

L. Pareigienė Informacijos  pateikimas 

mokyklos  bendruomenei 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Informacijos 

pateikimas 

28. Tęstinis projektas „Sveikata visus 

metus 2021“ 

(5a spec. kl. mokyklos plaukikai ir 

futbolininkai) 

2021-03-26 T. Šapovalova, 

O. Matulevičienė 

 Formuoti mokinių gebėjimą  

sveikai gyventi  

Tinklapyje 

www.ssus.lt 

Formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai 

29. Paroda „Šventų Velykų belaukiant“ 

(1-4 lav. kl. mokiniai) 

2021 03-22/26 V. Pencienė 

M. Andriuškaitė 

 

Formuoti mokinių meninius, 

kūrybinius, saviraiškos 

įgūdžius 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius įgūdžius 

30. Dalyvavimas Europos projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ 

(skaitmeninių įgūdžių ugdymo 

akcijoje „Skaitmeninė savaitė“) 

2021-03-22/28 T. Verba 

Z. Miltenienė 

Pasinaudoti skaitmeninėmis 

galimybėmis savo 

kasdienėje bei profesinėje 

veikloje 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla, projekto 

„Prisijungusi 

Lietuva“ 

Mokinių 

skaitmeninių įgūdžių 

ugdymas 

31. Mokyklų logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio 

susirinkimas 

2021-03-29 

15.00 val. 

L. Naraškevičienė 

J. Rimkienė 

V. Žižiūnienė 

Pateikti susirinkimo 

dienotvarkės   informaciją 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Informacijos 

pateikimas 

32. Mokytojų patirties sklaida   

2021 m. kovo  mėn. 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

Skatinti visus mokytojus 

skleisti gerąją patirtį 

mokykloje ir už jos ribų 

 

Atvirų pamokų 

stebėjimas, 

tobulinant mokytojų 

kompetencijas 

Stebėtų veiklų 

ataskaitos, 

informacijos 

pateikimas 



 direkciniuose, 

metodinių grupių, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

33. Higienos normų laikymasis 2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

E. Knyzaitė 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

Įvertinti, kaip laikomasi 

higienos normų sudarant 

pamokų, neformaliojo 

švietimo, specialiųjų 

pratybų tvarkaraščius, ar 

mokomieji kabinetai įrengti 

laikantis higienos normų 

(suolai, apšvietimas) 

 

Pamokų, 

neformaliojo 

švietimo, specialiųjų 

pratybų 

tvarkaraščiai, 

mokomieji kabinetai 

Informacijos 

teikimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 

34. Elektroninių dienynų tvarkymas 2021 m. kiekvieno 

mėnesio paskutinę 

dieną  

 

 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova  

Elektroninių dienynų 

priežiūra kiekvieną mėnesį 

Vykdyti dokumentų 

tvarkymo priežiūrą 

Ugdymo proceso 

tobulinimas 

35. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

poreikio aptarimas ir užsakymas.  

Patirties sklaida aktualiomis 

temomis. 

2021 m. 03 mėn. Metodinė taryba Pagal poreikį užsakomi 

vadovėliai, mokymo 

priemonės  

Mokyklos biblioteka Užsakyti vadovėliai 

36. Stendinė informacija: 

1. ,,Kur stoti?“; 

2. ,,Profesinių mokyklų sąrašas“; 

3. „Kaip daugiau sužinoti apie 

profesijos pasirinkimą?“ 

4. Ugdymo karjerai mėnesiai 

„Pamatyk, pabandyk ir pasirink!“; 

5. „Atvirų durų dienos profesinėse 

mokyklose“ 

2021-03 mėn. L. Pareigienė Mokiniai patobulins savo 

teorines žinias apie 

profesijas 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su  profesijomis 

37. Ugdymo karjerai pamoka „Kokią 

profesiją pasirinkti? Kuo noriu ir 

kuo galiu būti?“ (9a-10a klasių 

mokiniams) 

2021-03-29 L. Pareigienė,  

G. Vaškienė,  

J. Gedrimienė 

Įgis naujų žinių, patobulės 

socialiniai įgūdžiai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Pasidalinta gerąja 

pedagogine 

patirtimi, formuojant 

mokinių socialinius 

įgūdžius 

38. Tęsti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

2021-03-29 Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

Formuojamas mokinių 

atsakingas požiūris į 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 



vartojimo programos vykdymą 

(integruota į ugdymo procesą) 

T. Verba,  

L. Pareigienė  

sveikatą, skatinamas sveiko 

gyvenimo būdas 

mokykla 

39. Dalyvavimas darbo grupėje rengiant 

ir vykdant vaikų vasaros poilsio 

dieninės stovyklos programą   

2021-03 mėn. Darbo grupė Organizuotas  turiningas 

mokinių užimtumas vasaros 

metu, lavinami mokinių 

socialiniai įgūdžiai, 

plečiama socialinė patirtis 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Paruoštos mokinių 

vasaros 

socializacijos 

programos. 

Užtikrinamas  

mokinių užimtumas 

vasaros metu 

40. Socialinės paramos (nemokamo 

maitinimo) išduodant maistą į 

namus organizavimas ir apskaita 

2021-03 -29 T. Verba Užtikrintas socialinės 

paramos mokiniams 

(nemokamo maitinimo) 

teikimas  

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos miesto ir 

rajono, kitų miestų 

socialinės paramos 

skyriai 

Užtikrinama 

socialinė parama 

mokiniams 

41. Prevenciniai užsiėmimai  

,,Draugaujame žaisdami“ 

2021- 03 mėn. 5 d. 

12d. 19d. 26 d.  

K. Aširovienė 

E. Mickuvienė 

Formuoti mokinių gebėjimą 

žaisti funkcinius žaidimus 

Šviesos terapijos, 

psichologo kabinetai 

Formuoti mokinių 

bendravimo įgūdžius 

42. Tęstinis projektas ,,Mėnuo be 

patyčių“ 

2021-03 mėn. T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, tolerancija. 

Lavinamos mokinių 

teigiamos socialinės ir 

asmeninės kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Sumažės patyčios 

mokinių tarpe 

43. Pažintiniai užsiėmimai mokiniams 

apie biblioteką, knygą 

2021 m., kartą per 

mėnesį 

Z. Miltenienė, 

mokytojai, 

auklėtojai 

Bibliotekos veiklos 

populiarinimas tarp 

mokinių, skaitymo ir 

domėjimosi knyga 

motyvacijos stiprinimas.  

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos biblioteka.  

Pagerės mokinių 

skaitymo įgūdžiai 

 

Koordinatorė:   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Valentina Samuchova                                                                         


