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

įgyvendinimas  

1. Klaipėdos „Medeinės“ 

mokyklos Korupcijos plano 

ataskaitos pateikimas 

savivaldybei 

2021-01-06 N. Gorbačionok Paruošta ir pateikta ataskaita 

miesto savivaldybei 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, miesto 

savivaldybė 

 

2. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos „Savu keliu“ 

vykdymas (5a,8a,9a spec. 

kl.) 

2021-01-12 T. Verba 

L. Aširovienė 

L. Pareigienė 

Mokiniai susipažins su 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo pavojais, bus 

skatinami ir pratinami jų 

išvengti, sužinos kaip 

saugoti save, kur kreiptis 

pagalbos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 

3.  Prevencinės programos 

„Įveikiame kartu“ vykdymas 

(6a spec. kl.) 

2021-01-12 L. Pareigienė Geriau pažins save ir kitus, 

patobulins  bendravimo, 

konfliktų sprendimo, 

atsisakymo įgūdžių 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 

4. Sausio 13-ąją minėkime 

kartu visuotine pilietine 

iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ (spec. ir lav. 

klasių mokinių darbai, 

piešiniai, aplikacijos). 

Iniciatyvos simbolis – 

žvakė. 

2021-01-13 d.  

8.00-8.10 val. 

J. Gedrimienė Gilinsis į Lietuvos istorijos 

įvykius, ugdysis 

pilietiškumo kompetencijas  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

5. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo prevencinis 

2021-01-14 L. Pareigienė Mokiniai susipažins apie 

organizmo pokyčius 

prasidedant paauglystei ir 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 



užsiėmimas „Augu ir 

keičiuosi“ (5a-10a spec.) 

kaip saugoti save nuo 

netinkamų prisilietimų 

6. Švietimo įstaigų vadovų 

2020 metų veiklos 

ataskaitos pateikimas miesto 

savivaldybei 

2020-01-15 E. Knyzaitė Pateikta 2020 metų  

mokyklos vadovo veiklos 

ataskaita 

Vyr. specialistams, 

kuruojantiems 

įstaigas pateikti el. 

paštu 

 

7. Pedagoginė priežiūra 

,,Klasių vadovų darbas 

įgyvendinant mokyklos 

uždavinius“ 

2021-01-20 S. Jauneikienė  

V. Samuchova  

Paruošta ir pateikta ataskaita 

mokytojų tarybos posėdžiui 

Nuotoliniu būdu 

Teams platforma  

 

8. Mokyklos tarybos posėdis  

1.2021 m. 1 ketvirčio 

mokyklos  poreikių dėl 

edukacinių erdvių 

atnaujinimo. 

2. Einamieji klausimai 

2020-01-20 

14.00 val. 

E. Mickuvienė 

K. Mockevičienė 

V. Žižiūnienė 

I. Matijošaitienė 

R. Mažonienė 

 

 

 

2020 metų  mokyklos 

tarybos veiklos ataskaita 

Nuotoliniu būdu 

Teams platforma 

 

9. Vaiko gerovės komisijos 

posėdis ,,Mokinių elgesio  

pamokose ir po pamokų 

analizė“ 

2021-01-21 S. Jauneikienė  

V. Samuchova 

T. Verba 

L. Pareigienė 

L. Aširovienė 

Klasių vadovai 

Užtikrinama saugi aplinka 

mokykloje. Formuojami 

mokinių tinkamo elgesio 

įgūdžiai 

Nuotoliniu būdu 

Teams platforma  

 

10. Dalyvavimas socialinės 

pedagoginės pagalbos atvejo 

analizės grupės užsiėmime 

Pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje (PPT) 

2021-01-21 

13.30 val. 

L. Pareigienė 

T. Verba 

Informacijos teikimas  

administracijos 

pasitarimuose, metodinių 

grupių, mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

PPT, ZOOM 

aplinkoje 

 

11. Dalyvavimas Klaipėdos m. 

psichologų apskritojo stalo 

diskusijoje atvejų analizė  

,,Krizių valdymas“ 

2021-01-19 

10.00 val. 

L. Aširovienė Informacijos teikimas 

metodinėse grupėse 

PPT, Microsoft 

Teams aplinkoje 

 

12. Dalyvavimas mokyklų 

logopedų ir specialiųjų 

pedagogų apskritojo stalo 

diskusijoje  „Individualūs 

pagalbos mokiniui planai. Jų 

efektyvumas ir nauda“. 

2021-01-21 

13.00 val. 

L. Naraškevičienė 

J. Rimkienė 

V. Žižiūnienė 

Informacijos teikimas 

metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. 

PPT, ZOOM 

aplinkoje 

 



13. 1a-4a spec. klasių mokinių 

darbelių konkursas „Mūsų 

Senis Besmegenis“ 

2021-01-21 Z. Miltenienė 

V. Bucevičiūtė  

D. Lembartienė  

Skatinamas mokyklos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas ir 

bendrystė, mokinių 

mokymosi motyvacija 

Mokyklos biblioteka   

14. Foto nuotraukų paroda „Aš 

ir mano augintinis“ (5b 

lav.kl.) 

2021-01-25/29 D. Jankauskienė  Stiprinti žmonių savivertę, 

emocinį pasitenkinimą. 

Skatinti atsakomybės ir 

globos jausmą savo 

augintiniui 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

(I aukšto mokamojo 

korpuso stendas) 

 

15. Metodinė diena ,,Mokytojų 

patirties sklaida“ (pedagogų 

metodinių grupių 

susirinkimai) 

2021-01-27 S. Jauneikienė 

V. Samuchova 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Skatinti visus mokytojus 

skleisti gerąją patirtį 

mokykloje ir už jos ribų 

Nuotoliniu būdu 

Teams platforma 

 

16. Atvira pažintinės veiklos 

pamoka SĮUK-I pakopos 

klasėje 

2021-01-27 V. Pencienė Skatinti draugišką požiūrį į 

pasidalinimą gerąja patirtimi 

tarp kolegų 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

SĮU – I lav.kl. (29 

kab.) 

 

17. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktorių pasitarimas 

2021-01-27 

10.00 val. 

Dalyvauja: 

E. Knyzaitė 

Informacijos teikimas 

mokyklos bendruomenei 

Nuotoliniu būdu, 

savivaldybėje 

 

18. Mokytojų tarybos posėdis 

2020/2021 m.m. I pusmečio 

mokinių ugdymo rezultatai, 

jų aptarimas 

2020-01-28 

15.00 val. 

E. Knyzaitė 

S. Jauneikienė 

V. Samuchova 

 

Pradinio, pagrindinio ir 

SĮU(I-III) klasių ugdymo 

mokinių  pasiekimų 

rezultatų analizė 

 

Nuotoliniu būdu 

Teams platforma 

 

19. Direkcinis pasitarimas 

,,2020 metais įvykusių 

mokykloje nelaimingų 

atsitikimų analizė“, 

,,Higienos taisyklių 

užtikrinimas pagal 

galiojančius teisės aktus“ 

2021-01-29 L. Klestova  Numatyti nelaimingų 

atsitikimų prevencijos 

būdai. Tobulinama saugi 

aplinka mokykloje  

Mokykloje,  

nuotoliniu būdu 

 

20. Dalyvavimas Plungės SM 

Konferencijoje – festivalyje 

„Nešuosi Lietuvą savo 

širdyje“ (būrelis „Smilgelė“) 

2021-01-29 G. Vaškienė , Ugdys kūrybiškumą, 

menines kompetencijas, 

tobulins sceninės kultūros 

įgūdžius  

Nuotoliniu būdu 

ZOOM platforma  su 

Plungės specialiojo 

ugdymo centru 

 

 

Koordinatorė:  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                       Valentina Samuchova                                                                         

 


