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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos veiklos planas 2021 metams (toliau – planas), parengtas  

atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2021 metų veiklos programą. 

Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos 2021-2023 metų strateginį planą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis bei rekomendacijomis, mokyklos bendruomenės situacijos analize ir Geros mokyklos koncepcija. 

2. Planą įgyvendins Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos administracija, pedagogai ir kiti ugdymo 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai/globėjai (rūpintojai). 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2020 metų veiklos plano tikslą ir uždavinius, pasiekti tokie kokybiniai ir kiekybiniai 

rezultatai: 

3.1. Mokiniai. 
Mokykla – specifinė ugdymo įstaiga, kurios paskirtis mokyti vaikus ir jaunuolius, turinčius didelius 

ir labai didelius specialiuosius poreikius (toliau – SP).  

Mokinių skaičius mokykloje 2019 m. rugsėjo 01 d. - 140, 2020 m. rugsėjo 01 d. – 136.  

Mokinių  skaičius, vidurkio kaita 1-4, 5-8, 9-10 ir SĮ(I-III) klasėse: 

Klasės 2019/2020 Vidurkis kl. 2020/2021 Vidurkis kl. 

1-4 34 3,4 34 3,4 

5-8 51 4,21 49 4,21 

9-10 35 4,02 29 3,87 

SĮ(I-III) 19 7,31 23 8,02 

  

 Klasių komplektacijų skaičius išaugo, nes buvo atsižvelgta į tai, kad ateina sudėtingesnis mokinių 

kontingentas, 2019 m. buvo 24 komplektai, 2020 m. 26 komplektai. Labai gerai besimokančių mokinių  

skaičius 2020 m. padidėjo: pradiniame ugdyme 8%, pagrindiniame ugdyme 32,3%. Atsižvelgiant į tai, kad 

mokiniai nelaiko egzaminų, 10 klasėse ir socialinių įgūdžių klasėse (toliau - SĮ(III) mokiniai) tikrinamos 

mokinių žinios. Baigę mokyklą, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus ir gali tęsti mokslą bei įgyti 

specialybę. Siekiant geresnių rezultatų, nuolat buvo analizuojami ugdymo(si) pasiekimai, ieškota 

efektyvesnių mokinių skatinamo būdų.  

 Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis: 

2019 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 6 mokiniai t. y. 100 %. 

2020 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 3 mokiniai t. y.100 %. 

2020 m. 13 mokinių, kurie mokėsi pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, gavo 

mokymosi pasiekimų pažymėjimus. 

2020 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 13 mokinių, t. y. 100 %, 3 mokiniai, kurie mokėsi pagal 

individualizuotas vidurinio ugdymo programas, gavo, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, t. y. 100%. 

Baigę mokyklą mokiniai, priklausomai nuo sutrikimo lygio ir fizinių galimybių, mokslą tęsia 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, siekiant įgyti statybininko, viešbučio darbuotojo, 

medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo, floristo specialybę,  kiti ugdytiniai lanko Klaipėdos neįgaliųjų dienos 

užimtumo centrą “Lakštutė“. 



Mokykla turi bendrabutį, kuriame gali gyventi mokiniai, atsižvelgiant į mokyklos priėmimo į 

bendrabutį tvarkos aprašą. Mokykla yra regioninė, mokiniai priimami iš visos Lietuvos. Mokiniams sudaryta 

saugi ir palanki ugdymosi aplinka. 

2019 m. bendrabutyje buvo apgyvendinti 9 mokiniai. 

2020 m. bendrabutyje buvo apgyvendinta 15 mokinių. 

2020 m. sumažėjo mokinių, kurie gyvena už miesto ribų, bet padaugėjo mokinių, kurių tėvai dirba 

pamaininį/naktinį darbą. 

Visi mokiniai maitinami mokyklos valgykloje. Mokinių maitinimas organizuojamas, atsižvelgiant į 

nustatytus normatyvus bei įkainius.  Mokykloje organizuojamas nemokamas maitinimas, vadovaujantis 

miesto, socialinės paramos centro sprendimais ir teisės aktų nustatyta tvarka. 

Visi mokiniai kiekvieną dieną pavėžėjami į mokyklą (ryte), į namus (vakare) 4 mokyklos 

geltonaisiais autobusiukais mieste ir už mokyklos ribų. 

Mokinių pavėžėjimo poreikis mokykloje yra patenkintas 100%. Organizuojant mokinių pavėžėjimą 

kyla sunkumų dėl dažnai besikeičiančių mokinių šeimų gyvenamosios vietos keitimo bei nepakankamas 

vietų, įrengtų funkciniams vėžimėliams skaičius, nes poreikis kasmet didėja. 

4. Ugdymas. 

4.1. Pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga yra stebima ir vertinama. Informacija apie mokinių 

mokymąsi yra kaupiama ir analizuojama, ji naudojama ugdymo proceso tobulinimui. Lyginant su 2019 m. 

1-4,5-10, SĮ (I-III) klasėse labai gerai besimokančių mokinių skaičius  2020 m. padaugėjo - pradiniame 

ugdyme (1-4 kl.)  8%, 5-10 kl.  ir SĮU klasėse - 5%.   

2020 m. metinis mokyklos pažangos vidurkis 8,5, 2019 m. pažangos vidurkis 8,26. 

Didelis dėmesys mūsų mokykloje skiriamas pamokų lankomumui: sugriežtinta lankomumo 

apskaita, toliau pagal klases (1-10, SĮ(I-III))  pildomi kasdienio lankomumo apskaitos lapai, rašomi 

informaciniai pranešimai tėvams (globėjams). Vyko nuolatinė pamokų lankomumo kontrolė ir analizė. 

Specialiose klasėse, lyginant su 2019 m. praleistų pamokų (2430) skaičius sumažėjo. 2020 m. praleista 

pamokų 2376. Pedagogai, socialinis pedagogas, pavaduotojai ugdymui sistemingai fiksavo ir analizavo 

mokinių lankomumo pokyčius, pamokų praleidimo priežastį, palaikė nuolatinius ryšius su mokinių tėvais 

(globėjais). 

Specialiosiose lavinamosiose klasėse lyginant su 2019 m. sumažėjo praleistų pamokų buvo 2586, 

2020 m.- 1666. Socialinė pedagogė L. Pareigienė 1 kartą į mėn. pristato ataskaitą dėl lankomumo  per 

centralizuotą lankomumo apskaitos sistemą. 

Kiekvieną mėnesį iki 5 dienos, mokiniui viršijus 50 proc. mėnesio pamokų be pateisinamos 

priežasties, teikiama ataskaita už praėjusio mėnesio apie lankomumo rezultatus ir taikytas prevencines 

priemones į NEMIS (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą). 

Su NEMIS (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą). 

duomenimis susipažįsta Klaipėdos miesto savivaldybės tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir 

toliau vyksta bendradarbiavimas, kaip vykdyti tolimesnį prevencinį darbą su mokiniu ir jo šeima, esant 

poreikiui kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją, Klaipėdos miesto 

Vaiko teisių apsaugos tarnybą ( toliau –VTAT), policiją.  

Siekiant mokinių mokymosi motyvaciją, popamokinę veiklą, užsiėmimai, pamokos buvo 

organizuotos netradicinėse edukacinėse erdvėse: Klaipėdos miesto viešosios 

bibliotekos ,,Ruoniuko“ skyriuje pravestos komunikacinės, meninės, pažintinės veiklos integruotos 

pamokos ,,Knygų karalystėje gyveno... (mokytojos R. Alsienė, T. Michejeva, J. Rimkienė, auklėtoja V. 

Užkurėlienė), vesta pamoka VŠĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame 

centre ,,Svetliačiok“ (mokytoja V. Samuchova, mokytoja E. Mickuvienė, psichologė L. Aširovienė), 

Kretingos muziejaus tradicinių amatų centre vesta  pažintinė veikla ( mokytoja V. Žižiūnienė), „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“, dienos centre „Kelias kartu“ vestas pasaulio pažinimo užsiėmimas (auklėtoja V. 

Bucevičiūtė), pravesta pamoka „Pasidaryk paveikslą“ I. Simonaitytės bibliotekoje (mokytojos R. Tiškienė, 

A. Šadžiuvienė),  pravesta lietuvių kalbos pamoka „Mokyklos vardas mūsų širdyje“ ( mokytoja R. Vaitkūnė),  

kiekvienais metais vedami tradiciniai renginiai „Košės diena“ ( mokytoja L. Naraškevičienė), Šv. Martyno 

rytmetys (mokytojos R. Alsienė, T. Michejeva), „Lietuvos rašytojai, jų nueitas kelias ir kūryba“( mokytojos 

A. Šadžiuvienė, G. Vaškienė, O. Macijauskė) ir kt.  

Mokyklos bendruomenė skiria tinkamą dėmesį palankių emocinių, savitarpio supratimo, palaikymo 

santykių kūrimui, bendravimui. Bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į patrauklesnį ir estetiškesnį 



mokyklos įvaizdžio kūrimą. Bendromis socialinių partnerių, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų 

jėgomis buvo plėtojama ir kuriama saugi, bendradarbiavimu paremta ugdymo(si) aplinka. Atnaujinta 

individualizuota mokymo aplinka. Sukurta palankesnė edukacinė aplinka mokiniams mokyklos kieme. 

2020 m. atnaujintos 8 edukacinės erdvės: lauko scena, metodinis kabinetas (III aukštas mokymo 

korpusas), I aukšto koridorius, 1b lavinamoji klasė, 10b lavinamoji klasė, 4a specialioje klasė, I aukšto 

koridorius (prie sporto salės), II aukšto (bendrabutis) gydomosios gimnastikos  kabinetas.  

Pedagogai kartu su mokiniais dalyvavo už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose, vedė 

netradicines pamokas įvairiose erdvėse, rengė ir įgyvendino mokykloje įvairius projektus, renginius, 

konkursus, skirtus mokiniams, į kuriuos buvo stengiamasi įtraukti visus mokinius, sudaryti sąlygas 

atsiskleisti vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, organizuotumui, jų vertybiniams ir socialiniams įgūdžiams. Į 

šventes, popietes, kviečiami tėvai (globėjai). 

 

Mokyklos dalyvavimas projektuose, konkursuose, renginiuose, programose. 

2019 m.  95% įvykdytų veiklų, 

5% neįvykdytų veiklų (dėl mokinių sergamumo).                  

2020 m. 85% įvykdytų veiklų, 10% nuotoliniu būdu, 

5% neįvykdytų veiklų (daugelis renginių, kurie 

buvo užplanuoti ir kuriems pedagogai ruošė 

mokinius, buvo atšaukti dėl epidemiologinės 

situacijos šalyje). 

 

Dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose ir 

programose: 

1. Pieno gaminių ir daržovių vartojimo vaikų  

ugdymo ir švietimo įstaigose parama „Pienas 

vaikams“. 

 

Dalyvavimas bendrojo lavinimo mokyklų 

konkursuose/ akcijose: 

1. „Mokyklos vardas mūsų širdyje“. 

2. „Tolerancijos diena“. 

3. „Atmintis gyva, nes liudija“. 

4. ,,Eglučių kiemelis“. 

5. „Vilties laiškai“. 

Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose  

projektuose/ konkursuose: 

1. Patyčių ir smurto prevencijos  

programa „Savu keliu“. 

2. „Žaislai-mano draugai“. 

3. „Mes žemės vaikai“. 

4. „Advento vainikas“. 

5. „Talentų šou“. 

6. ,,Metų laikai‘‘. 

7. ,,Lietuva prieš 30 metų ir dabar“. 

Už dalyvavimą šiuose renginiuose mokyklos 

bendruomenės veikla įvertina padėkos raštais. 

Dalyvavimas regiono konkursuose: 

1. „Mano angelas sargas“. 

2. Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas  

 „Olimpis 2020“. 

 

 

2020 m. mokytojai nuolat tobulino savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas – dalyvavo įvairiuose 

organizuojamuose ne tik mūsų mokykloje bet ir kitų švietimo įstaigų kvalifikaciniuose renginiuose, 

seminaruose, konferencijose, mokymuose, projektuose, tarptautiniuose seminaruose, kur susipažino su 

informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis ir būdais, įgijo gebėjimų efektyviau planuoti ir 

kūrybiškiau taikyti įgytas žinias ugdymo procese dirbant su mokiniais nuotoliniu būdu. Metodinėse grupėse 

ir metodinėje taryboje mokytojai dalijosi gerąją darbo patirtimi, kursų bei seminarų metu įgytas žinias pateikė 

kolegoms, nagrinėjo naujausią metodinę literatūrą, susipažino su švietimo naujovėmis, praplėtė bendrąsias 

kompetencijas ir stengėsi tobulinti sąlygas, padedančias mokiniams gerinti mokymosi kokybę, ruošė ir 

kolegoms pristatė įvairias metodines priemones. Mokytojai, organizuodami savo veiklą, aktyviai 

bendradarbiavo tarpusavyje, taip pat su mokykloje dirbančiais specialistais, bibliotekininku . 

Mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos skėlimo renginiuose: 

2019 m. – 53 pedagoginiai darbuotojai – 523 dienų, 3512 valandų. 

2020 m. – 40 pedagoginių darbuotojų – 583 dienos, 3812 valandų. 

2020 m. vienam mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui  kvalifikacijos tobulinimui skirta 5 

dienų, 2019 m. – 10 dienos. 



2020 m. 5 mokytojai įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas; 1 – eksperto,  2 – mokytojo 

metodininko, 2 – vyresniojo mokytojo. 

Mokykloje sudarytos geros sąlygos ugdymo procese taikyti informacinių komunikacinių 

technologijų (toliau – IKT) priemones: veikia E-dienyno sistema, Google for Education,  atnaujinta 

informacinių komunikacinių technologijų kabineto įranga, pradėtas įrenginėti gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių kabinetas. 

IKT naudoja 40 mokytojų. 2019 m. mokykla įsigijo 10 kompiuterių, 8 interaktyvias lentas, 2 

monitorius, 8 projektorius, 1 spausdintuvą. 2020 m. mokytojai papildomai buvo aprūpinti 23 kompiuteriais,  

2 monitoriais,10 projektorių,12 spausdintuvų. 

Mokykla yra atvira kaitai, komandomis dirbanti organizacija. Mokykloje rūpinamasi organizacijos  

pažangos siekimų: veikla planuojama, apibrėžiami laukiami veiklos rezultatai, skiriami atsakingi asmenys, 

paskirstomos lėšos priemonėms įgyvendinti ir uždaviniams pasiekti. Mokykloje vykdomas veiklos 

įsivertinimas, vadovaujantis „Veiklos kokybės įsivertinimo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267, jo rezultatus panaudojami organizacijos 

pažangai siekti. 

Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas: sritis: 2020 m. „Lyderyste ir vadyba“, tema: 

„Veiklos planavimas ir organizavimas“. kurio metu išskirti: 1. Silpnieji veiklos aspektai 4.2.2. „Mokyklos 

savivalda“; 2. Stiprieji veiklos aspektai: 4.1.1. „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“. 

2020 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2021 m. tobulinimui: 

1.Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką. pritaikant mokiniams su labai dideliais 

specialiaisiais poreikiais. 

2020 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokykla yra kūrybinga ir nuolat besimokanti 

organizacija. 

2. Laikytis bendruomenės susitarimų, kartu numatant 

mokyklos perspektyvą. 

3. Gerėjanti mokinių pažanga, savijauta. 

4. Suderintas mokinių pavėžėjimas. 

5. Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdant mokinių 

kūrybiškumą. 

6. Prasmingos veiklos mokykloje. 

1. Nepakankamas edukacinių išteklių   

modernizavimą. 

2. Šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių 

panaudojimas. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką. 

2. Mokyklos materialinės bazės modernizavimas. 

3. Komandinio darbo stiprinimas. 

4. Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, 

inicijuojant pozityvų pedagoginės patirties sklaidą. 

1.Specialiųjų ugdymo poreikių mokinių 

integracijos politika. Ugdytiniams baigus 

mokyklą, neužtikrinanti  veiklos tęstinumo. 

2. Mokinių skaičiaus nestabilumas. 

 

 

2021 metų veiklos plano tikslas ir uždaviniai: 

TIKSLAS: užtikrinti pradinio, pagrindinio, socialinio įgūdžio ugdymo, bei neformaliojo vaikų  

švietimo individualizuotų programų kokybę bei prieinamumą mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pritaikant patirtinio ugdymo metodus. 

UŽDAVINIAI: 

1. Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant paildomas paslaugas  

2. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose aplinkose. 

3. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione.  

4. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas. 

 

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Valentina Samuchova  

 



Metodinių grupių (lavinamųjų ir specialiųjų klasių) 2021 m. veiklos planas 

 

TIKSLAS: užtikrinti pradinio, pagrindinio, socialinio įgūdžio ugdymo, bei neformaliojo vaikų švietimo 

individualizuotų programų kokybę bei prieinamumą mokiniams, turintiems  didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pritaikant patirtinio ugdymo metodus. 

 

UŽDAVINIAI: 

1.  Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant paildomas paslaugas  

2. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose aplinkose. 

3. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione.  

4. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas. 

 

1. Uždavinys - Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant papildomas paslaugas.

  
Eil. Nr. Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

Vieta, 

partneriai 

 Numatomi rezultatai 

 

Rezultato 

įgyvendinimas, 

pastabos 

1. 1.   Respublikinis 

konkursas 

„Lietuvos 

žinovas“ 

 

 

2021-02 J. Gedrimienė „Medeinės“ 

mokykla, 

istorijos 

kabinetas  

9-10 spec. kl. 

Puoselės ir diegs 

Lietuvos istorines 

žinias 

Kontaktiniu 

būdu 

1. 2.   Mokinių  foto 

darbų 

parodėlės 

mokyklos 

patalpose 

2021-

02,12 

mėn. 

T. Verba Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys mokinių 

individualius 

gebėjimus, 

reprezentuos 

mokyklą plačiai 

visuomenei 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

1. 3.   Žinių 

patikrinimas 

(4, 8, 10 ir 

SĮU-III 

pakopos 

klasėse 

2021-05-

18/25 

V. Samuchova 

S. Jauneikienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Analizuoti 

mokinių dalykines 

kompetencijas, 

pažangą, 

išsiaiškinant 

mokytojų 

stipriąsias ir 

tobulintinas puses, 

teikiant 

rekomendacijas 

individualizuotų 

programų 

korekcijai. Priimti 

sprendimus dėl 

tolimesnio 

ugdymosi 

programų 

diferencijavimo 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

1. 4.   Atvirų pamokų 

analizė 

2021-05-

25/29 

V. Samuchova ,,Medeinės” 

mokykla 

Analizuoti 

mokinių dalykines 

kompetencijas, 

pažangą, 

išsiaiškinant 

mokytojų 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 



stipriąsias ir 

tobulintinas puses, 

teikiant 

rekomendacijas 

individualizuotų 

programą 

korekcijai. 

priemonėmis 

1. 5.   Metodinės 

grupės veiklos 

analizė 

2021-06-

06 

V. Samuchova  

R. Alsienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Tobulinti ir gerinti 

ugdymo procesą 

apibendrinant 

metodinės veiklos 

įgyvendinimo 

rezultatus, 

numatant 

metodinės grupės 

veiklos tobulinimo 

kryptis, siekiant 

teikti papildomas 

paslaugas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

1. 6.   Pasiruošimas 

2021 m.m., 

planuojant 

pamokas, 

individualizuoj

ant veiklas ir 

programas, bei 

jų tvirtinimas 

2021-08-

23 

V. Samuchova 

R. Alsienė, 

metodinės 

grupės visi 

nariai 

„Medeinės” 

mokykla 

Kūrybiškai 

planuoti ugdomąjį 

ir metodinį darbą, 

planuojant teikti 

papildomas 

paslaugas, 

tobulinant 

individualizuotų 

programų atitikimą 

mokinių 

gebėjimams 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis  

1. 7.   Neformaliojo 

švietimo foto 

būrelio 

programos 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

2021-

09/12 

T.Verba Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai 

susipažins su 

fotografijos 

pradmenimis ir 

nuotraukų 

redagavimo 

programomis. 

Mokiniai 

pratinami 

tikslingai ir 

kūrybiškai naudoti 

šiuolaikiškas 

informacines 

technologijas. 

Lavinamas 

mokinių kūrybinis 

ir kritinis 

mąstymas, skonis, 

dėmesys, atmintis, 

vaizduotė, 

mokėjimas 

orientuotis erdvėje 

ir laike. Sudarytos 

sąlygos mokiniams 

Kontaktinės 

ir virtualios 

erdvės 



atskleisti savo 

unikalumą ir 

asmeninę 

gyvenimo patirtį, 

išreikšti save 

1. 8.   Dalyvavimas 

miesto, 

respublikos ir 

tarptautiniuose 

foto darbų 

konkursuose, 

parodose 

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos, 

Lietuvos ir 

tarptautinės 

formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo 

organizacijos, 

fondai, 

asociacijos 

  

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

atskleisti. 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai 

visuomenei 

Virtualiosios 

erdvės 

1. 9.   Lavinamųjų 

klasių 

mokytojų 

pamokų ir 

specialistu 

užsiėmimų 

stebėjimas ir 

vertinimas 

2021m.m. 

pagal 

sudarytą 

stebėjimo 

grafiką 

V. Samuchova 

 

,,Medeinės” 

mokykla 

Išsiaiškinti 

mokinių ugdymo, 

mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

stipriąsias ir 

tobulintinas puses, 

siekiant 

kokybiškumo 

teikiant ateityje 

papildomas 

paslaugas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

1.10. Metodinės 

grupės 

susirinkimai 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

V. Samuchova 

R. Alsienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Aptarti ugdymo 

proceso 

tobulinimo 

galimybes, 

siekiant 

užtikrintumo ir 

profesionalumo 

teikiant 

papildomas 

paslaugas 

ugdymosi 

programų 

individualizavimo 

klausimais 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

 

2. Uždavinys:  Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose 

aplinkose; 

 

2.1.   Konkursas „Senis 

besmegenis“ 

2021-

01-21 

V. Bucevičiūtė 

D. Lembartienė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

arba 

mokyklos 

kiemas 

Ugdys menines, 

kūrybines 

kompetencijas, 

bendravimo 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu 

2.2.   Foto nuotraukų 

paroda “Aš ir 

2021-

01-

D. Jankauskienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

Stiprinti žmonių 

savivertę, emocinį 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 



mano augintinis” 

  

25/29 Mokykla 

(I aukšto 

koridoriaus 

stendas) 

pasitenkinimą. 

Skatinti 

atsakomybės ir 

globos jausmą savo 

augintiniui. 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.3.   Konferencija- 

festivalis “Nešuosi 

Lietuvą savo 

širdyje“ 

2021-

01-29 

G.Vaškienė Plungės 

specialiojo 

ugdymo 

centras 

Ugdys 

kūrybiškumą, 

menines 

kompetencijas, 

tobulins sceninės 

kultūros įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.4.   Socialinis 

projektas ,,Metų 

laikai” su 

Klaipėdos 

„Gabijos”  

progimnazija 

2021-

(01-12 

mėn) 

T. Šapovalova  

J. Gedrimienė 

V. Pencienė 

V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla. 

Klaipėdos 

„Gabijos“ 

progimnazija 

Tobulins įgytus 

žinias, apie mietų 

laikus, sveikatą, 

socialinius 

įgūdžius, gebėjo 

įsitraukti į grupės 

darbą, bendravo ir 

bendradarbiavo 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.5.   Projektas „Metų 

laikai“. 

Užgavėnės. 

Kaukės 

 

2021-

02-10 

J. Gedrimienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Istorijos  

kabinetas 

Ugdys tautiškumo, 

etnokultūrines 

tradicijas, tobulins 

dalykines 

kompetencijas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.6.   Renginys “Meilės 

diena” 

 

2021-

02-11 

D. Jankauskienė 

V. Pencienė 

Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

Stiprinti mokyklos 

bendruomenės 

narių komandinį 

darbą, bendravimą 

ir 

bendradarbiavimą. 

Puoselėti  pedagogų 

organizacines, 

kūrybines 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.7.   Edukacinis 

užsiėmimas ,,Pasit

inkant Vasario 16-

ąją” pagal tęstinį 

projektą ,,Knygų 

karalystėje 

gyveno…”su 

Klaipėdos miesto 

bibliotekos vaikų 

skyriumi ,,Ruoniu

kas” 

2021-

02-11 

R. Alsienė 

T. Michejeva 

J. Rimkienė 

Klaipėdos 

miesto 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

skyrius ,,Ruo

niukas” 

Bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais siekiant 

darnaus ir 

įvairiapusiško 

vaikų ugdymo(si). 

Tęsti nuoseklų 

ugdymą ir 

lavinimą. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.8.   Popietė, skirta 

Tarptautinei 

gimtosios kalbos 

dienai paminėti 

2021-

02-23 

R.Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Praplės akiratį; 

tobulins 

tarpkultūrines, 

kalbines 

kompetencijas; 

praplės, turtins 

žodyną; kurs 

bendravimo ir 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 



bendradarbiavimo 

aplinką. 

2.9. Edukacinis 

užsiėmimas  

“Gaminame 

muilą“ 

2021-

03-01 

A.Šadžiuvienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai turės 

galimybę  dalyvauti 

kūrybiniame 

procese, tobulins 

dalykines 

kompetencijas 

Kontaktiniu 

būdu 

2.10. Edukacinis 

užsiėmimas 

„Pažinkime molį“ 

2021-

03-03 

R.Tiškienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys menines, 

dalykines 

kompetencijas 

Kontaktiniu 

būdu 

2.11. Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados 2021 

m. salės futbolo 

5x5 čempionatas 

2021-

03-03 

O.Matulevičienė Kėdainiai Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą. Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

komandų 

Kontaktiniu 

būdu 

2.12. Edukacinis 

užsiėmimas 

plėtojant 

patyriminį 

ugdymą „Auginu 

saldų kristalą“ 

2021-

03-05 

A.Šadžiuvienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Plės akiratį, gilins 

žinias, dalyvaus 

kūrybiniam procese 

Kontaktiniu 

būdu 

2.13 Tautinio paveldo 

puoselėjimo  

savaitė  „Aš 

puošiuosi, 

Lietuva, tavo 

spalvomis“ 

(1-10. SĮU(I-III) 

lav. kl. mokiniai 

 

2021-

03 

8-10d. 

 

V. Žižiūnienė 
L.  Naraškevičienė 

N. Jauniškienė 

„Medeinės“ 

mokykla 

Skatinti domėtis  

kultūriniu paveldu 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.14 Ekologinis 

projektas „Mes  - 

žemės vaikai” 

(SĮU I-III) lav. kl. 

2021-

03-10 

 Ž. Žemgulis 

V. Legenzova 

V. Pencienė 

 

,,Medeinės‘‘ 

mokykla 

 

Formuoti mokinių 

ekologines 

nuostatas, pratinti 

sveikai gyventi ir 

saugoti aplinką 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.15. 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 

 

Klaipėdos 

“Medeinės“

mokyklos 

facebook 

puslapis ir 

el .svetainė 

Organizuoti 

kūrybinių darbų 

parodą pagal 

parengtus 

nuostatus. Formuoti 

meninius 

kūrybinius 

gebėjimus, 

saviraiškos 

įgūdžius ir 

nuotolinio darbo 

metodus 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.16. Lietuvos 

moksleivių  

2021-

03-18 

V. Samuchova 

Ž. Žemgulis  

Klaipėdos 

etnokultūros 

Mokiniai pagamins, 

vertins savo ir kitų 

Esant 

karantino 



liaudies dailės 

konkursas  

,,Sidabro 

vainikėlis‘“ 

(1-10, SĮU(I-III) 

lav. kl. mokiniai 

 

 

 

 

 

 

centras. 

 

 

 

vaikų atliktus 

darbelius, patirs 

teigiamas emocija, 

Mokinių darbai 

eksponuojami  

Klaipėdos 

etnokultūros centre 

 

apribojima

ms mokinių 

darbai bus 

persiųsti į 

Klaipėdos 

etnokultūros  

centrą 

2.17. Konkursas 

„Šauniausias 

pradinukas“-2021 

(1-4 spec. kl. 

mokiniai) 

2021-

03-18 

D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Mažoji salė 

Tobulins 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius,  

dalykines 

kompetencijas 

Kontaktiniu 

būdu 

2.18. Paroda ,,Šventų 

Velykų 

belaukiant’’ 

(1-4 lav. kl. 

mokiniai) 

2021 

03-

22/26 

V. Pencienė 

M. Andriuškaitė 

 

,,Medeinės‘‘ 

mokykla 

 

 

Formuoti mokinių 

meninius, 

kūrybinius, 

saviraiškos 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.19. Tarptautinis 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

konkursas 

„Olimpis 2021“ 

(9-10 spec. kl. 

mokiniai) 

2021-

03-29 

R. Vaitkūnė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Tobulins 

akademines lietuvių 

kalbos ir literatūros; 

darbo 

šiuolaikinėmis IKT 

kompetencijas;  

stiprins mokymosi 

motyvaciją 

 

Internetinė 

svetainė 

www.olymp

is.lt  

2.20. Dalyvavimas 

tarptautiniame 

kompiuterinių 

piešinių 

konkurse ,,Velykų 

stebuklai 2021“ (5-

10 spec.kl.) 

2021-

03/04 

mėn. 

T. Verba Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai skatinami 

ir pratinami teorines 

žinias taikyti 

praktikoje. 

Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai 

ir savirealizacijai. 

Vyks mokyklos 

veiklos 

reprezentacija 

visuomenei. 

Lavinamos mokinių 

etnokultūros 

kompetencijos 

Virtualiosios 

erdvės 

2.21. Kūrybinės 

dirbtuvės: 

“Velykinių 

margučių 

marginimas 

netradicine 

technika” 

2021-

04-01 

V. Kundrotienė 

L. Guramishvili 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Tobulins įgytas 

žinias apie 

margučių 

marginimą, gebės 

įsitraukti į grupės 

darbą 

Kontaktiniu 

būdu 

2.22. Popietė Pasaulinei 

paukščių dienai 

paminėti “Klausė 

žvirblis 

2021-

04-01 

D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė 

G. Vaškienė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Mažoji salė 

Mokiniai įgys  

žinių apie 

paukščius, išmoks 

naujų žaidimų, 

Kontaktiniu 

būdu 

http://www.olympis.lt/
http://www.olympis.lt/


čiulbuonėlis“  

(1-4 spec. kl. 

mokiniai) 

ratelių 

2.23. Popietė skirta 

Tarptautinei 

vaikiškos knygos 

dienai paminėti 

2021-

04-02 

R. Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė, 

O. Macijauskė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Tobulins kalbėjimo 

ir klausymosi 

įgūdžius; stiprės 

knygų skaitymo 

motyvacija 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.24. Edukacinė-

pažintinė išvyka į 

aklųjų 

ir silpnaregių 

Klaipėdos 

bibliotekos filialą 

2021-

04/05 

Ž. Žemgulis 

V. German 

 

Klaipėdos 

bibliotekos 

filialas 

 

 

Susipažins su 

bibliotekos veikla, 

Brailio raštu 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.25. Netradicinė 

pažintinė pamoka 

Ventės 

ornitologijos 

stotyje (2021-04) 

2021-

04-08 

V. German  Ventės 

ornitologijos 

stotis 

 

Susipažins su 

Ventės ornitologijos 

stoties veikla, su 

paukščių įvairove 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.26. Netradicinė 

pažintinė pamoka 

Ventės 

ornitologijos 

stotyje (2021-04) 

2021-

04-08 

V.German  Ventės 

ornitologijos 

stotis 

 

Susipažins su 

Ventės ornitologijos 

stoties veikla, su 

paukščių įvairove 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.27. Edukacinė-

pažintinė išvyka į  

aklųjų 

ir silpnaregių 

Klaipėdos 

bibliotekos filialą 

2021-

04/05 

Ž.Žemgulis 

V.German 

 

Klaipėdos 

bibliotekos 

filialas 

 

 

Susipažins su 

bibliotekos veikla, 

Brailio raštu 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.28. Sveikatingumo 

savaite. 

Dalyviai 

(spec.kl.1-5 ir 

lav.kl.) 

2021-

04-

12/16 

T. Šapovalova 

V. Pencienė 

A. Norbutaitė 
A. Ašmantavičienė 

Klaipėdos 

”Medeinės‘‘ 

mokykla 

Tobulins įgytus 

įgūdžius, žinias 

apie sveika 

gyvenimą, gebės 

įsitraukti į darbą, 

bendraus ir 

bendradarbiaus. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.29. Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados 2021 

specialiųjų 

mokyklų krepšinio 

čempionatas 

2021-

04-21 

O.Matulevičienė Kaunas Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą, skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

mokyklų 

Kontaktiniu 

būdu 

2.30. Menų savaitė 

mokykloje 

1.Muzikos diena. 

Bendras koncertas 

su J.Kačinsko 

muzikos mokyklos 

mokiniais 

2021-

04-

19/23 

 

2021-

04-22 

 

G. Vaškienė 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

aktų salė 

 

 

 

Ugdys 

kūrybiškumą, 

menines 

kompetencijas, 

tobulins sceninės 

kultūros, 

bendravimo, 

Kontaktiniu 

būdu 



„Draugystės ratu“ 

 

2. Dailės diena 

„Mokyklos kiemas 

ir aš“ 

 

 

2021-

04-20 

 

 

 

R. Tiškienė 

 

 

 

Medeinės 

mokyklos 

kiemas 

komandinio darbo 

įgūdžius  

2.31. Menų savaitė 

mokykloje; 

Šokių diena ,,Šokti 

smagu, ateik ir 

pašoksim kartu’’ 

2021-

04-21 

J.Staleriūnienė Klaipėdos ,,

Medeinės“ 

mokykla. 

Moksleiviai įgis 

kompetencijų ir 

žinių įvairių šokių 

žanruose 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.32. Civilinės saugos 

užsiėmimas 

,,Gamtos 

stichijos” 

2021-

04- 

24d. 

V. Legenzova,  
A. Ašmantavičienė,  

Ž. Žemgulis 

Klaipėdos ,,

Medeinės” 

mokyklos 1- 

10 ir SĮU 

klasės 

Mokiniai susipažins 

su gamtos 

stichijomis ir 

sužinos, kaip 

apsisaugoti 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.33. Plaukimo pamoka 

“Mokomės plaukti 

ir saugiai elgtis 

vandenyje” 

2021-

04-29 

J. Agarkova,  

D. Jakovleva 

Sporto ir 

sveikatingum

o klubas 

“Impuls” 

Dalyvavymas 

integruotose 

pamokose 

Baseinas 

2.34. Edukacinis atviras 

užsiėmimas ,,Tau, 

mano mamyte” 

pagal tęstinį 

projektą,,Knygų 

karalystėje 

gyveno…” su 

Klaipėdos miesto 

bibliotekos vaikų 

skyriumi  

,,Ruoniukas” 

2021-

04-29 

R. Alsienė 

T. Michejeva 

J. Rimkienė 

Klaipėdos 

miesto 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų skyrius  

,,Ruoniukas” 

Skatinti 

užsiėmimus 

netradicinėse 

aplinkose, siekiant 

mokinių mokymosi 

motyvacijos. 

Aktyvinti 

bendravimą su 

socialiniais 

partneriais 

netradicinėmis 

formomis. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.35. Projektas 

„Rašytojai ir 

menininkai“ 

Ekskursija į 

Druskininkus. 

„M. K.Čiurlionis - 

kompozitorius ir 

dailininkas“ 

2021-

04-30 

G. Vaškienė 

A. Šadžiuvienė 

Druskininkai.  

Druskininkų 

M. K. 

Čiurlionio 

muziejus 

Ugdys dalykines, 

menines 

kompetencijas, 

tobulins 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu 

2.36. Dailyraščio paroda  

skirta spaudos 

atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai 

paminėti 

2021-

05-07 

R. Vaitkūnė,  

O. Macijauskė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Ugdysis taisyklingo 

rašymo įgūdžius; 

praplės žinias apie 

savo krašto istoriją 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.37. Ekskursija į 

Bukantę, Varnius.  

Pažintis su J. 

Žemaitės,              

M. Valančiaus 

gyvenimu ir 

2021-

05-07 

G. Vaškienė 

A. Šadžiuvienė 

Bukantė, 

Varniai 

Plačiau pažins savo 

krašto žymių 

žmonių kūrybą, 

gyvenimo 

ypatumus, ugdys 

menines, dalykines 

Kontaktiniu 

būdu 



kūryba kompetencijas,  

kultūringo 

bendravimo 

įgūdžius 

2.38. Pažintinė išvyka į 

Klaipėdos 

Botanikos sodą 

2021-

05-10 

V. Samuchova 

Ž. Žemgulis  

V. German 

V. Pencienė 

 

Klaipėdos 

Botanikos 

sodą 

Mokiniai susipažins 

su sodo darbuotojų 

veikla, apžiūrės 

įvairias augalų 

rūšis. Mokiniai 

atliks užduotis 

netradicinėje 

miesto aplinkoje. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.39. Muzikos ir 

poezijos renginys 

su 

J. Simonaitytės 

bibliotekos 

„Senjoru klubu“ 

2021-

05-12 

A.Šadžiuvienė Klaipėdos 

Senjorų 

klubas 

Tobulins kultūringo 

bendravimo 

įgūdžius, ugdysis 

pagarbą senyvo 

amžiaus žmonėms 

Kontaktiniu 

būdu 

2.40. Ekskursija į S. 

Stanevičiaus, D. 

Poškos gimtines 

2021-

05-14 

G. Vaškienė 

A. Šadžiuvienė 

Raseiniai, 

Bijotai 

Plačiau pažins savo 

krašto žymių 

žmonių kūrybą, 

gyvenimo 

ypatumus, ugdys 

menines, dalykines 

kompetencijas,  

kultūringo 

bendravimo 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu 

2.41. Edukacinė-

pažintinė 

išvyka ,,Mano 

miestas“ 

2021-

05-14 

N. Gorbačionok 

V. German 

V. Pencenė 

Klaipėdos 

miestas 

Ugdyti gebėjimus 

atidžiai stebėti 

Klaipėdos miesto 

senamiestį, 

pastebėti ir mokyti 

kultūringai gėrėtis 

miesto grožybėmis 

ir paminklais 

Kontaktiniu 

būdu 

2.42. Kūrybinės 

dirbtuvės: vėjo 

malūnėlių 

gaminimas Vaikų  

gynimo dienai 

paminėti  

2021-

06-01 

V. Kundrotienė 

L. Guramishvili 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Ugdys atjautos, 

supratimo pagalbos 

vieni kitiems 

jausmą. Ugdys 

draugiškumo, 

bendravimo 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu 

2.43. Edukacinė - 

pažintinė išvyka į 

P. Domšaičio 

galeriją 

2021-

06-09 

V. Žižiūnienė P. Domšaičio 

galerija 

Patirti meno 

teikiamas emocijas 

Kontaktiniu 

būdu 

 

2.44. Projektas 

„Etnografiniai 

Lietuvos 

regionai“. 

Ekskursija, Rusnė-

Ventės ragas- 

Kintai 

2021-

06-10 

J. Gedrimienė,  

J. Bladyka, 

A. Matiekus,  

A. Šadžiuvienė 

Rusnė, 

Ventės ragas, 

Kintai 

Per netradicinius 

ugdymo būdus 

plėtos istorinio, 

tautinio paveldo 

žinias 

Kontaktiniu 

būdu 



2.45. Edukacinė-

pažintinė išvyka į 

Radailių 

Dinozaurų parką 

2021-

06-18 

N. Gorbačionok, 

N. Michniova 

Klaipėdos 

rajonas  

Radailiai 

Skatinti domėjimąsi 

nematytais ir 

nepažįstamais 

istoriniais 

gyvūnais-

dinozaurais, jų 

įvairove. Mokyti 

saugiai ir 

kultūringai elgtis 

viešosiose vietose 

Kontaktiniu 

būdu 

2.46. Edukacinė-

pažintinė išvyka į 

Palangos gintaro 

muziejų 

2021-

06-18 

V. German Palangos 

gintaro 

muziejus 

 Susipažins su 

gausiausių 

pasaulyje gintaro 

inkliuzų 

ir unikumų 

kolekcija 

 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.47.  Tarptautinis 

Vilties plaukimas 

 

 

2021-

06-19 

T.Šapovalova 

T. Verba 

J. Agarkova 

Klaipeda ,,Gi

ntaro ,,sporto 

centras 

Tobulins įgytus 

įgūdžius. Užims 

prizines vietas, taps 

nugalėtojais 

Gintaro 

sporto 

centras, 

kontaktiniu 

būdu. 

2.48. Tęstinis 

projektas ,,Gamtos 

mylėtojai“ 

2021- 

(09-06 

mėn.)  

T. Michejeva 

V. German   

 

„Medeinės 

“mokykla 

Įgys naujų žinių 

apie 

gamtą, susirinks 

daug  

gamtos  nuotraukų. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.49. Plakatų  piešimas, 

skirtas paminėti 

Tarptautinę 

raštingumo dieną 

„Sunkiausi 

Lietuvių kalbos 

žodžiai“ 

2021-

09--08 

R. Vaitkūnė,  

O. Macijauskė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Ugdys 

kūrybiškumo 

kompetenciją; 

patobulins rašybos 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.50. Tęstinis 

projektas ,,Vilties 

žvaigždučių 

bėgimas” 

2021-

09-20 

S. Jauneikienė 

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

O.Matulevičienė 

R. Tiškienė 

Klaipėdos 

VŠĮ Šv. 

Pranciškaus 

onkologijos 

centras, 

Savanorių g. 

4 

Skatinti mokinius 

aktyviai, sveikai 

gyventi. Skleisti 

fizinį aktyvumą, 

idėjas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.51. Košės diena 2021-

10-10 

L.Naraškevičienė Klaipėdos 

Medeinės 

mokykla ir 

mokyklos 

bendruomenė 

Siekti sveikesnių 

maitinimosi ir 

gyvensenos įgūdžių 

formavimo 

Renginys 

(akcija) 

mokykloje 

2.52. Lietuvos 

specialiosios 

Olimpiados 

2021specisliųjų 

mokyklų futbolo 

čempionatas 

2021-

10-13 

9.00-

14.00 

O.Matulevičienė 

 

Kėdainiai Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą, skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

mokyklų 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 



2.53. Trumpalaikis 

projektas 

pasaulinei maisto 

dienai 

paminėti, ,Sveikas 

aš ir sveikas tu, kai 

maitinuosi sveiku 

maistu” 

2021-

10-

11/15 

R. Alsienė 

J. Rimkienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Susipažins su 

sveikos gyvensenos 

principais.Lavinsis 

mokinių kūrybinės 

galios, meninis, 

estetinis skonis, 

loginis mąstymas, 

smulkioji motorika. 

Mokysis analizuoti 

ir apibendrinti 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.54. Paroda ,,Rudenėlio 

derlius“ 

2021-

10-

11/15 

M. Andriuškaitė ,Medeinės‘‘ 

mokykla 

 

Formuoti mokinių 

meninius, 

kūrybinius, 

saviraiškos 

įgūdžius 

Kontaktiniu 

būdu, esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.55. Popietė,, Atšvaitų 

diena” 

2021- 

11-08 

 

V. Pencienė,  
A. Ašmantavičienė, 

T. Šapovalova 

M. Andriuškaitė 

Klaipėdos ,,

Medeinės” 

mokyklos 1- 

10 ir SĮU 

klasės 

Formuos ir tobulins 

įgytas žinias apie 

saugų eismą 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.56. Popietė ,,Ragauja 

pyragus“ 

2021-

11-10 

M. Andriuškaitė 

 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

 

Lavinti mokinių 

saviraišką, 

kūrybiškumą, 

Skatinti bendrauti  

ir bendradarbiauti 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.57. Dalyvavimas 

respublikiniame 

kompiuterinių 

piešinių konkurse 

„Žiemos fantazija“ 

2021-

11-12 

T. Verba Virtualios 

erdvės 

Mokiniai skatinami 

IKT tikslingai 

taikyti gyvenime. 

Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai 

ir savirealizacijai 

Virtualios 

erdvės 

2.58. Tolerancijos diena 2021 -

11 -16 

N .Jauniškienė 

J. Staliariūnienė 

Mokyklos I 

aukštas 

Tarptautinės 

Tolerancijos dienos 

– lapkričio 16-osios 

paminėjimas 

Lietuvoje. 

Prisijungti prie 

inicijuojamo 

Tarptautinės 

tolerancijos dienos 

paminėjimo šalies 

mastu 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.59. Civilinės saugos    

projektas ,,Gamtos 

stichijos” 

2021-

11-19 

V. Samuchova, 

Ž. Žemgulis,  
A.Ašmantavičienėnė, 

V. Legenzova 

,,Medeinės” 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su pavojais, kuriuos 

atneša 

ekstremalios   

gamtinės sąlygos, 

sužinos, kaip 

saugiai elgtis esant 

tokiai situacijai 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.60. Pradinių klasių 2021- D. Lembartienė,  Klaipėdos  Gerosios patirties Kontaktiniu 



metodinė savaitė. 

Ilgalaikis projektas 

su Tauralaukio 

progimnazijos 4-tų 

klasių mokiniais 

„Gera mums 

draugų būry“ 

11-

23/25 

I. Matijošaitienė 

V. Kundrotienė 

 

 

 

 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

tradicijų 

puoselėjimas 

būdu 

2.61. Kalėdinė 

miniatiūrų ir 

piešinių paroda 

„Laukimo metas“ 

2021-

11-29-

2021-

12-03 

R. Tiškienė, 

R. Vaitkūnė,  

O. Macijauskė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Ugdysis  

kūrybiškumo 

kompetenciją, 

taisyklingo, 

estetinio rašymo 

įgūdžius; praplės 

žinias apie savo 

krašto istoriją, 

papročius 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.62. Neįgaliųjų sporto 

šventė. 

2021-

12-03 

J. Agarkova  KLAM Dalyvavimas 

varžybose 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.63. Savanorystės 

akcija“ Iš širdies į 

širdį“. Išvyka į 

socialinių 

paslaugų centrą 

„Danė“ 

2021-

12-09 

D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė, 

V.Kundrotienė, 

G. Vaškienė, 

J. Staleriūnienė 

 

Klaipėdos 

socialinių 

paslaugų 

centras 

„Danė“ 

Suteiks džiugių 

akimirkų senyvo 

amžiaus žmonėms. 

Ugdys  užuojautos, 

savitarpio pagalbos 

jausmą 

Kontaktiniu 

būdu 

2.64. Tęstinis projektas 

„Draugystei kalba 

ne kliūtis“ 

2021-

12-13 

V.Kundrotienė, 

L. Guramishvili 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

puoselėjimas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.65. Tęstinis 

projektas ,,Kai 

laimi visi" 

Pagal 

atskirą 

planą 

 

V. Samuchova, 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

Bendrojo 

lavinimo 

mokyklos 

Skatinti mokinių 

integraciją į 

visuomenę 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

2.66. Kalėdinių eglučių 

kiemelis 2021  

2021-

12-17 

L.Naraškevičienė, 

L.Guramišvili, 

A.Matiekus 

Klaipėdos 

apskrities 
I.Simonaitytės 

biblioteka 

Mokyklos vardo 

garsinimas, 

integracija į miesto 

bendruomenę 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

 
3. Uždavinys - plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione. 

3.1.  3

.

1 

Atvira pažintinės 

veiklos pamoka 

SĮUK –I pakopos 

klasėje 

2021-

01-27 

V. Pencienė ,,Medeinės” 

mokykla 

Skatinti draugišką 

požiūrį į pasidalinimą 

gerąja patirtimi tarp 

kolegų 

Kontaktini

u būdu 

3.2.   Respublikinis 

konkursas 

2021  

03/04 

V. Samuchova, 

E. Mickuvienė, 

Lietuvos 

mokyklų 

Skatinti mokytojus 

dalintis  gerąją patirtimi 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 



„Kūrybinės 

metodinės 

priemonės 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams“ 

mėn. L. Aširovienė pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.3.   Atvira 

komunikacinės 

veiklos pamoka. 

Tema “Raidelė” 

 

2021-

03-25 

D.Jankauskienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

32 kab. 

Ugdyti  poreikį ir 

gebėjimą klausyti, 

bendrauti verbalinėmis 

ir neverbalinėmis 

priemonėmis 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.4.   Pranešimas 

“Fotografijos ir 

fotografijos 

terapijos 

taikymas 

mokinių 

sėkmingai 

socializacijai“ 

 

2021-

04-20 

T. Verba Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

būrelis 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida. Mokyklos 

veiklą reprezentuoti 

plačiai visuomenei 

Kontaktiniu 

būdu  

3.5.  3

.

2 

Žinių 

patikrinimo testų 

paruošimas pagal 

mokinių 

specialiuosius 

poreikius ir 

patikrinti jų 

žinias ir 

gebėjimus 

2021-

04-26 

 

 

N. Gorbačionok “Medeinės” 

mokykla 

Paruošti žinių 

patikrinimo testus 

pagal mokinių 

specialiuosius poreikius 

ir patikrinti jų žinias ir 

gebėjimus. Pasidalinti 

savo patirtimi 

mokykloje tarp kolegų 

Kontaktiniu 

būdu  

3.6.   Atvira 

orientacinės 

veiklos pamoka 

Tema “Spalvos” 

 

2021-

04-26 

D.Jankauskienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

32 kab. 

Ugdyti bendrą 

supratimą apie aplinką, 

daiktų vietą, laiką ir 

kokybę, priežasties ir 

pasekmės ryšius, lavinti 

savarankiškumą 

Kontaktiniu 

būdu   

3.7.   Atvira pažintinės 

veiklos pamoka. 

Tema “Mano 

apranga” 

 

2021-

05-04 

D.Jankauskienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

32 kab. 

Ugdyti vertybines 

nuostatas. Supažindinti 

su aplinkos daiktais 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.8.   Atvira pamoka.  

Komunikacinė 

veikla 

2021-

05-14 

 

 

V. Žižiūnienė Medeinės 

mokykla 

Dalinimasis patirtimi 

pamokose naudojant IQ 

Bord lentą bei 

programinę įrangą 

Kontaktiniu 

būdu 

3.9.   Atvira fizinės 

veiklos pamoka 

Tema “Pratimai 

su kamuoliu” 

 

2021-

05-20 

D. Jankauskienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

Ugdyti sveiką, stiprų, 

ištvermingą ir savimi 

pasitikintį mokinį. 

Lavinti motoriką 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 



3.10.   Tarptautinis 

projektas Special 

Olympic 

Europeanbasketb

all 

2021-

05-27 

10.00-

11.00 

O. Matulevičienė Klaipėda Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, 

visuomenės atstovais. 

Skatinti mokinius 

sportuoti ir mokytis 

gyventi sveikai 

Kontaktinis 

3.11.   Praktinis 

užsiėmimas 

„Fotografijos 

terapijos metodų 

taikymas 

socialiniame 

darbe 

2021-

06-10 

T. Verba Klaipėdos 

miesto 

socialiniams 

pedagogams 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida. Mokyklos 

veiklą reprezentuoti 

plačiai visuomenei 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.12.  3

.

3 

Kvalifikacijos 

kėlimo 

programos 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

“Komunikacinių 

gebėjimų 

ugdymas 

mokiniams 

turintiems 

įvairiapusį raidos 

sutrikimą” I – II 

dalis 

2021 m. 

mokinių 

rudens 

atostogų 

metu 

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Kauno J. 

Laužiko 

mokykla 

Organizuoti seminarą 

pedagogams, 

dirbantiems su 

mokiniais turinčiais 

įvairiapusį raidos 

sutrikimą 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.13.   Dalyvavimas 

darbo grupėje 

diegiant 

skaitmenines 

technologijas į 

ugdymo procesą 

(Google 

forEducation, 

kompiuterinė 

programa ,,Reha

com“ ir kt.) 

2021 

metai 

Darbo grupė 

(spec. kl. 

mokytojai) 

Virtualiosios 

erdvės. 

Tobulinama ir užtikrinta 

ugdymo proceso 

kokybė 

Kontaktiniu 

būdu 

3.14.  3

.

4 

Praktinės veiklos 

seminaras- 

mokymai 

Klaipėdos ,,Med

einės” mokyklos 

lavinamųjų 

klasių mokinių 

tėvams ,, 

Bendrystė 

pasipuošiant 

Kalėdoms” 

2021-

11-25 

V. Samuchova 

R. Alsienė 

L. Naraškevičienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Telkti ir konsultuoti 

bendruomenę 

bendradarbiaujant su 

mokinių tėvais ir 

tobulinant 

konsultavimo formas, 

pritaikant įvairias 

kūrybines ir 

organizacines 

kompetencijas 

Kontaktini

u būdu 

posėdžių 

mažojoje 

salėje 

3.15.    Organizuoti 

kolegoms 

mokymus 

Sachadža Jogos 

ir kit. klausimais 

2021 – 

11/12 

mėn. 

A. Norbutaitė Klaipėdos m. 

pedagogų 

švietimo ir 

kultūros 

centras 

Plėtoti švietimo 

pagalbos ir 

konsultavimo paslaugas 

mokykloje, mieste, 

regione 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 



priemonėmis 

3.16.  3

.

5 

Skaityti 

paskaitas 

sveikatinimo 

klausimais  

respublikos  

mąstu įstaigose ir  

organizacijose 

 2021 

– 

11/12 

mėn. 

A. Norbutaitė Miesto 

švietimo 

įstaigos ir kit. 

organizacijos 

Plėtoti švietimo 

pagalbos ir 

konsultavimo paslaugas 

mokykloje, mieste, 

regione 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

3.17.  3

.

7 

Pranešimas 

mokyklos 

pedagogams ,,Sp

ecialiųjų poreikių 

mokinių 

socializacijos ir 

saviraiškos 

galimybės taikant 

fotografiją“.  

2021-

12 

mėn. 

T. Verba Mokytojų 

metodinės 

grupės 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida.  Į ugdymo 

procesą diegiami nauji 

ugdymo metodai.  

Kontaktiniu 

būdu  

 

4. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas: 

4. Sausio 13-

osios ,,Laisvės 

gynėjų dienos” 

paminėjimas 

Piešinių paroda 

2021-

01-12 

V. Samuchova 

R. Alsienė 

L. 

Naraškevičienė 

Klasių vadovai 

Klaipėdos ,,

Medeinės’’ 

mokykla 

Skatinti mokinių 

patriotiškumą ir 

visuomeniškumą, 

domintis Lietuvos 

tautos istorija 

Mokinių 

piešinių 

paroda 

koridorių 

stenduose 

4.1. Sausio 13- osios 

akcija 

„Neužmirštuolė“ 

2021-

01-

12/15 

J.Gedrimienė, 

klasių vadovai 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla, 

mokyklos 

holas 

Gilinsis į Lietuvos 

istorijos įvykius, ugdys 

pilietiškumo 

kompetencijas 

Kontakti

nis 

4.2. Vasario 16-

osios  ,,Lietuvos 

valstybės 

atkūrimo 

dienos” 

paminėjimas. 

Piešinių paroda 

2021-

02-12 

 V. Samuchova 

R. Alsienė 

Klasių vadovai 

Klaipėdos 

„Medeinės’’ 

mokykla 

Lavinti mokinių 

bendruomeniškumą, 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

kompetencijas 

Mokinių 

piešinių 

paroda 

koridorių 

stenduose 

4.3. Vasario 16- 

osios minėjimas 

 

 

 

 

 

 

2021-

02-12 

J. Gedrimienė, 

J. Bladyka, 

A.Matiekus 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

aktų salė, 

J.Kačinsko 

muzikos 

mokyklos 

mokiniai 

Gilinsis į Lietuvos 

istorijos įvykius, ugdys 

pilietiškumo 

kompetencijas 

Kontakti

nis 

4.4. Užgavėnių 

šventė “Žiema, 

žiema, bėk iš 

kiemo“ 

(1-10, SĮU(I-III) 

lav. kl. 

mokiniai) 

2021-

02-22 

G.Vaškienė, 

J.Staleriūnienė 

,,Medeinės’’ 

mokykla. 

Liaudies papročių 

supratimas, gilinimas, 

šventinės nuotaikos  

sukūrimas. 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 
ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.5. Užgavėnių 2021- G.Vaškienė, Klaipėdos  Suteikti teigiamų Kontaktinis 



šventė 

mokykloje. 

“Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“ 

1.Persirengėlių 

eitynės po 

mokyklą. 

2.Blynų fiesta 

(1-10,SĮU(I) 

spec.kl. 

mokiniai) 

02-22 A.Šadžiuvienė, 

O. Macijauskė 

„Medeinės“ 

mokyklos 

aktų salė, 

Buities 

kabinetas 

emocijų, puoselėti 

etnokultūrines 

tradicijas, bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

tradicijas 

4.6. Technologijų 

savaitė 

 

2021-

03-

01/05 

A.Šadžiuvienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

aktų salė 

 

Suteikti teigiamų 

emocijų, puoselėti 

etnokultūrines 

tradicijas, bendravimo 

ir bendradarbiavimo 

tradicijas 

Kontaktinis 

4.7. Bendramokyk-

linis renginys  

,,Kaziuko 

mugė” 

2021-

03-04 

 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

A.Šadžiuvienė 

 

 

,,Medeinės’’ 

mokykla. 

Formuoti tradicinius 

verslumo pradmenis. 

Lavinti gebėjimą 

komunikuoti, bendrauti 

ir bendradarbiauti 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 
ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.8. Kovo 11-osios 

Lietuvos 

nepriklausomyb

ės atkūrimo 

dienos 

paminėjimas. 

Piešinių paroda 

2021-

03-08 

Klasių vadovai 

ir meninės 

veiklos 

mokytojai 

,,Medeinės’’ 

mokykla 

Lavinti mokinių 

saviraišką, 

kūrybiškumą ir 

vaizduotę. Puoselėti 

žymių datų Lietuvoje 

paminėjimo tradicijas 

Kontaktiniu 
būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 
bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.9. Tautinio paveldo 

puoselėjimo  

savaitė „Aš 

puošiuosi, 

Lietuva, tavo 

spalvomis“ 

 

2021- 

03 

8-10 

V. Žižiūnienė, 
L. Naraškevičienė, 

N. Jauniškienė 

Medeinės 

mokykla 

Skatinti domėtis  

kultūriniu paveldu 

Įprastu 

kontaktini

u būdu, 

esant 

karantino 

sąlygoms 

gali būti 

vykdomas 

virtualiu 

būdu 

siunčiant 

užduotis 

4.10. Kovo 11-osios 

Lietuvos 

nepriklausomyb

ės atkūrimo 

dienos 

paminėjimas 

2021-

03-10 

J. Gedrimienė, 

J. Bladyka, 

G. Vaškienė,  

S. Treščenkinas 

J.Karoso 

muzikos 

mokyklos 

pedagogai ir 

mokiniai 

Gilinsis į Lietuvos 

istorijos įvykius, ugdys 

pilietiškumo 

kompetencijas 

Kontaktinis 

4.11. Klaipėdos 

šiaurinio rajono 

mokymo įstaigų 

šventė 

„Dainuoju 

Lietuvai’’  

,,Verdenės’’ 

progimnazijoje 

2021-

03-15 

J. Staleriūnienė, 

G.Vaškienė 

,,Verdenės’’ 

progimnazija 

Lavinamųjų klasių 

šokėjų pasirodymas 

šventėje 

Kontaktiniu 
būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 
bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

4.12. Pažintinė- 2021- O. Macijauskė Klaipėdos Ugdys vertybines Kontaktinis 



edukacinė 

ekskursija į 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

I.Kanto 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų centrą 

„Gerviukas“ 

03-17 miesto 

savivaldybės 

I. Kanto 

viešosios 

bibliotekos 

Pempininkų 

padalinys 

nuostatas, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką; praplės 

socialines ir pažintines 

kompetencijas 

4.13. Pažintinė 

edukacinė 

išvyka į 

Lietuvos aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos filialą 

„Pažinkime 

kitokį pasaulį“ 

2021-

03-17 

R.Vaitkūnė, 

Z. Miltenienė 

Lietuvos 

aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos 

filialas 

Ugdysis vertybines 

nuostatas, atvirumą 

toleranciją ir pagarbą 

kitiems ir kitokiems; 

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką, praplės 

socialines ir pažintines 

kompetencijas 

Kontaktinis 

4.14. Kalbų metodinė 

savaitė (1-10, 

SĮU(I) spec. kl. 

mokiniai) 

2021-

03-

15/19 

R.Vaitkūnė, 

O.Macijauskė,  
K. Mockevičienė 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Pasitikrins Lietuvių 

kalbos žinias ir 

gebėjimus; tobulins 

dalykines 

kompetencijas 

Kontaktinis  

 

4.15. Pasaulinė 

„Saulyčių“  

diena 

2021-

03-21 

V. Samuchova, 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė, 
A. Beržanskienė 

 

Klaipėdos 

Medeinės 

mokykla ir 

klasės 

mokinių tėvai 

Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, 

visuomenės atstovais 

Kontaktiniu 
būdu,  esant 

nuotoliniam 
ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.16. Paroda ,,Šventų 

Velykų 

belaukiant’’ 

2021 

03-

22/26 

V. Pencienė, 

M. Andriuškaitė 

 

,Medeinės‘‘ 

mokykla 

 

Formuoti mokinių 

meninius, kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius 

Kontaktiniu 
būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 
bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 
4.17. Pažintinė išvyka  

į  Lietuvos 

aklųjų ir 

silpnaregių 

sąjungos 

Klaipėdos 

miesto filialo 

biblioteką.  

 Mokinių 

meninių 

darbelių parodos  

organizavimas  

Lietuvos aklųjų 

bibliotekoje 

Klaipėdos 

skyriuje 

2021-

04,  

05 

mėn. 

 

V. Samuchova, 

Ž. Žemgulis, 

V. German 

 

Lietuvos 

aklųjų ir 

silpnaregių 

sąjungos 

Klaipėdos 

miesto filialo 

biblioteka 

Mokiniai  susipažins su 

bibliotekos veikla, 

Brailio raštu, bendraus 

su įstaigos darbuotojais 

ir lankytojais, apžiūrės 

eksponuojamas 

parodas. Mokiniai 

atliks užduotis 

netradicinėje  miesto 

aplinkoje 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 
ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.18. Tarptautinės 

autizmo 

supratimo 

dienos renginys 

2021-

04-02 

R. Vaitkūnė, 

A.Šadžiuvienė 

VŠĮ „Elgesio 

sprendimai“  

ir „Vilties 

miestas“ 

Ugdysis vertybines 

nuostatas, atvirumą 

toleranciją ir pagarbą 

kitiems ir kitokiems; 

Kontaktinis 



kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

4.19. Akcija 

„Išsaugokime 

švarų pajūrį“ 

2021-

04-02 

J. Gedrimienė Kuršių 

Nerijos  

nacionalinis 

parkas. 

Smiltynė 

Diegs savyje 

pilietiškumo jausmą, 

pagarbą ir meilę savo 

miesto vertybėms 

Kontaktinis 

4.20. Maltiečių 

Velykos. 

Socialinis 

projektas „Iš 

širdie į širdį“ 

2021-

04-

07/15 

J .Gedrimienė Klaipėdos 

„Maltiečių“  

skyrius 

Ugdysis gerumo ir 

atjautos bei 

rūpestingumo jausmą, 

rūpinimąsi 

stokojančiais per 

asmeninį patyrimą. 

Plėtos socialines 

kompetencijas 

Kontaktinis 

4.21. Sveikatingumo 

savaite. 

Dalyviai 

(spec.kl.1-5 ir 

lav.kl.) 

 

2021-

04- 12 

-

16d.d. 

 

 

T.Šapovalova 

V.Pencienė 

A. Norbutaitė, 
A.Ašmantavičienė 

Klaipėdos ,,

Medeinės” 

mokykla 

Tobulins įgytus 

įgūdžius, žinias apie 

sveiką gyvenimą, gebės 

įsitraukti į darbą, 

bendraus ir 

bendradarbiaus 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 
bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

4.22. Pažintinė išvyka 

į gyvūnų globos 

namus 

2021-

04-20 

O. Macijauskė VŠĮ gyvūnų 

globos namai 

„Linksmosios 

pėdutės“ 

Įgys pažintinių, 

socialinių 

kompetencijų, mokysis 

atjausti beglobius 

gyvūnus, stiprins 

glaudesnius klasės 

bendruomenės ryšius 

Kontaktinis 

4.23. Pradinių klasių 

metodinė savaitė 

„Pažink, judėk, 

draugauk, 

sveikas auk“ (1-

4 spec.kl. 

mokiniai) 

2021-

04-

26/28 

D. Lembartienė,  

I.Matijošaitienė, 

V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Sporto salė, 

mažoji salė 

Gerosios patirties 

sklaida 

Kontaktinis 

4.24. Padėkos diena 2021- 

05-14 

D. Lembartienė,  

I.Matijošaitienė, 

V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Aktų salė 

Suburta mokyklos 

bendruomenė, padėkos 

už gerus darbus 

Kontaktinis 

4.25. Bendradarbiavi

mas su tėvais, 

renginys 

tarptautinei 

motinos dienai 

paminėti  

2021-

05-03 

 V.Samuchova, 
L.Naraškevičienė, 

E.Mickuvienė 

Klaipėdos 

miesto erdvės 

Telkti bendruomenę, 

skatinti tėvų 

įsitraukimą ir mokyklos 

tradicijų puoselėjimą 

minint šventes 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 
nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 
vyks IKT 

priemonėmis 

4.26. Padėkos diena 2021- 

05-14 

D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė 

V.Kundrotienė 

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Aktų salė 

Suburta mokyklos 

bendruomenė, padėkos 

už gerus darbus 

Kontaktinis 

4.27. Paskutinio 

skambučio 

šventė 

2021-

06-11 

T. Michejeva, 
N. Gorbačionok, 

S. Treščenkinas 

,,Medeinės” 

mokykla 

Pasveikinti mokinius, 

sėkmingai baigusius 

pagrindinio ugdymo 

Mokyklos 

lauko 

scenoje 



programas, mokykla, 

iškilmingai įteikti jiems 

pažymėjimus 

4.28. Paskutinio 

skambučio 

šventė 

2021-

06-20 

G.Vaškienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Aktų salė 

Patirti bendrumo, 

bendruomeniškumo 

jausmą, dalintis 

teigiamomis 

emocijomis 

Kontaktinis 

4.29. Bendramokyk-

linis renginys 

Rugsėjo 1-

ąjai ,,Sveika, 

mano mokykla” 

2021-

09-01 

S. Treščenkinas, 

T. Michejeva, 

V. German, 
L. Naraškevičienė, 

J. Staleriūnienė 

,,Medeinės” 

mokykla 

Puoselėti mokyklos 

tradicijas, stiprinant 

bendrystės tarp 

mokinių ir mokytojų 

kompetencijas. 

Tobulinti pedagogų 

organizacines ir 

kūrybines 

kompetencijas 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 

nuotoliniam 
ugdymui, 

bendravimas 

vyks IKT 
priemonėmis 

4.30. Tarptautinės 

mokytojo dienos 

paminėjimas 

2021-

10-05 

Klasių vadovai 

ir meninės 

veiklos 

mokytojai, 

S.Treščenkinas, 

G. Vaškienė 

,,Medeinės’’ 

mokykla 

Puoselėti mokyklos 

tradicijas, stiprinant 

bendrystės tarp 

mokinių ir mokytojų 

kompetencijas. 

Tobulinti pedagogų 

organizacines ir 

kūrybines 

kompetencijas 

Mokyklos 

aktų sale 

arba lauko 

klasė 

4.31. Edukacinių  

žaidimų popietė 

„Žaiskim, 

dūkim- linksmi 

būkim“ 

(1-4 spec. kl. 

mokiniai) 

2021-

10-14 

D. Lembartienė, 

V. Bucevičiūtė   

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla. 

Mažojo salė 

Mokiniai išmoks 

bendrauti ir 

bendradarbiauti, įgys 

naujų įgūdžių, gaus 

teigiamų emocijų 

Kontaktinis 

4.32. Pyragų diena 

mokykloje 

„Pasidalinkime 

gerumu“ 

2021-

11-06 

G.Vaškienė, 

klasių vadovai 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla.  

Aktų salė 

Suteiks mokiniams 

galimybę dalintis su 

kitais gerais darbais,  

teigiamom emocijom 

Kontaktinis 

4.33. Adventinė 

popietė 

„Laukimo 

tyloje“ 

2021-

12-02 

G. Vaškienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla.  

Aktų salė 

Puoselėti 

etnokultūrines 

tradicijas, telkti 

bendruomenę, ugdyti 

bendravimo įgūdžius, 

mokinių menines 

kompetencijas 

Kontaktinis  

4.34. Projektas 

„Klaipėdos 

sporto 

šventė“ pažymin

t Tarptautinę 

žmonių su 

negalia dieną 

2021-

12-03 

10.00-

12.00 

O.Matulevičienė, 

R.Tiškienė, 

D.Jakovleva 

Taikos pr.54, 

Klaipėda 

Skatinti mokinius 

sportuoti ir mokytis 

sveikai gyventi. Ugdyti 

draugiškus santykius 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 
nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas 
vyks IKT 

priemonėmis 

4.35. Mokyklos 

puošimas 

2021-

12- 01 

L.Naraškevičienė, 

R.Alsienė, 

L.Guramišvili 

Klaipėdos 

Medeinės 

Estetinio mokyklos 

įvaizdžio formavimas, 

Kontaktiniu 

būdu,  esant 
nuotoliniam 

ugdymui, 



Kalėdine 

tematika 

mokykla ir 

mokyklos 

bendruomenė 

šventinės nuotaikos 

kūrimas, bendruomenės 

telkimas bendrai 

veiklai 

bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

4.36. Kalėdinės 

eglutės pradinių 

klasių 

mokiniams (1-4 

spec. kl. 

mokiniai) 

2021-

12-16 

D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė 

V.Kundrotienė 

 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla.  

Mažoji salė 

Teigiamos mokinių 

emocijos 

Kontaktinis 

4.37. Tęstinis 

projektas 

„Draugystei 

kalba ne 

kliūtis“ apibendr

inimas. 

Kalėdinė 

popietė „Kalėdų 

šviesoje 

pakalbėkim“ 

2021-

12-17 

V. Kundrotienė, 

L. Guramichvili 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokykla 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Teigiamos mokinių 

emocijos. 

Etnokultūrinių tradicijų 

puoselėjimas 

Kontaktinis 

4.38. Socialinė 

akcija  ,,Noriu 

dalintis” 

2021-

12 

mėn. 

 

E. Mickuvienė, 
A. Beržanskienė 

 

Klaipėdos 

Medeinės 

mokykla ir 

klasės 

mokinių tėvai 

Mokyti mokinius 

dalintis gerumu, bei 

padėti kitiems 

Kontaktiniu 
būdu,  esant 

nuotoliniam 

ugdymui, 
bendravimas 

vyks IKT 

priemonėmis 

Parengė: 

Lavinamųjų klasių  metodinės grupės  pirmininkė   Rasa Alsienė  

Specialiųjų klasių   metodinės  grupės  pirmininkė   Gražina  Vaškienė 

 

 
  



Direktoriaus pavaduotojų ugdymui S. Jauneikienės ir V. Samuchovos ugdymo proceso priežiūros 

planas 2021 metai 

 

Tikslas: stebėti ugdymo proceso kokybės tobulinimą, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos. 

Uždaviniai: 

1. vykdyti ugdymo proceso kokybės priežiūrą; 

2. vykdyti pagalbos mokiniui teikimo priežiūrą; 

3. stebėti ir įvertinti klasių vadovų veiklą. 

 

Ei

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Pedagoginės 

priežiūros 

tikslas 

Pedagoginės 

priežiūros 

forma 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Mokyklinės 

dokumentacijos 

tikrinimas: 

specialiųjų klasių 

dalykų mokytojų 

ilgalaikiai planai, 

programos; 

klasių vadovų 

veiklos 

programos; 

individualizuotos 

programos; 

neformaliojo 

švietimo 

programos, 

auklėtojų planai, 

mokinio asmens 

bylos; 

e. dienyno 

pildymas 

Mokyklos 

administracija 

Suderinti 

dokumentus su 

mokyklos 

veiklos ir 

strateginiu 

planu, esant 

reikalui 

koreguoti 

Ugdymo 

turinio ir 

proceso 

planavimo 

dokumentų 

analizė 

Iki 2021-09-

10 

Planų 

patikrinimo 

pažymos, aktai 

2. Mokytojų patirties 

sklaida 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova  

 

Skatinti visus 

mokytojus 

skleisti gerąją 

patirtį 

mokykloje ir už 

jos ribų 

Atvirų 

pamokų 

stebėjimas 

2021 m. 

sausio-

gruodžio 

mėn. 

Stebėtų veiklų 

pažymos, 

informacija 

direkciniuose 

pasitarimuose, 

metodinės 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

3. Specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių 

mokinių mokyklos 

lankomumo 

apskaita, 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova,  

L. Pareigienė 

 

Išsiaiškinti, kaip 

vykdoma 

mokinių 

lankomumo 

apskaita, kokių 

Individualūs 

pokalbiai. 

2021 m. 

sausio-

birželio mėn. 

ir rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Pranešimai 

metodinės  

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 



prevencinės 

priemonės 

prevencinių 

priemonių bus 

imtasi, siekiant 

geresnio 

mokinių 

lankomumo 

 

 

 tarybos 

posėdžiuose 

4. Specialiųjų klasių 

mokinių mokyklos 

lankomumo 

apskaita, 

prevencinės 

priemonės 

S. Jauneikienė,  

L. Pareigienė 

 

Išsiaiškinti, kaip 

vykdoma 

mokinių 

lankomumo 

apskaita, kokių 

prevencinių 

priemonių bus 

imtasi, siekiant 

geresnio 

mokinių 

lankomumo 

Individualūs 

pokalbiai 

2021 m. 

sausio, 

birželio 

mėn. ir 

rugsėjo, 

gruodžio 

mėn. 

 

 

Pranešimai 

metodinės  

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

 tarybos 

posėdžiuose 

5. Budėjimo 

mokykloje 

organizavimas 

S. Jauneikienė  

V. Samuchova 

 

Išsiaiškinti, kaip 

vykdomas 

budėjimas 

pertraukų, 

renginių metu 

Budėjimo 

grafiko 

analizė 

2021 m. 

sausio-

birželio 

mėn. ir 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Informacijos 

teikimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 

6. Klasių vadovų 

darbas 

įgyvendinant 

mokyklos 

uždavinius. 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

 

Išsiaiškinti 

klasių vadovų 

planų kokybę 

Klasių 

vadovų 

planų 

analizė. 

2021 m. 

sausio-

birželio 

mėn. ir 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Informacijos 

teikimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

7. Higienos normų 

laikymasis 

Mokyklos 

administracija 

 

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 

2021 m. I-IV 

ketvirčiai 

Informacijos 

teikimas 

direkciniuose 

pasitarimuose 



8. Ugdomosios 

veiklos priežiūra 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 
Išsiaiškinti, kaip 

dažnai 

mokytojai 

tikrina, kiek 

mokiniai suprato 

ar išmoko, grįžta 

prie nesuprastų 

ar neišmoktų 

dalykų, taiso 

klaidas 

Pamokų 

stebėjimas 

2021 m. 

sausio-

birželio 

mėn. ir 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Direkciniame 

pasitarime, 

individualių 

pokalbių metu 

9. Elektroninių 

dienynų 

tvarkymas 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova  

 

Vykdyti 

dokumentų 

tvarkymo 

kontrolę 

Elektroninių 

dienynų 

kontrolė 

kiekvieną 

mėnesį.  

2021 m. 

kiekvieno 

mėnesio 

paskutinę 

dieną 

Aptarimai 

metodinėse 

grupėse 

10. Mokytojų ir tėvų 

partnerystės 

aptarimas. 

Pozityvios 

tėvystės mokymų 

pasiūlos galimybių 

aptarimas 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

 

Išsiaiškinti, 

kokiomis 

formomis ir 

būdais vyksta 

bendradarbiavim

as tarp mokytojų 

ir tėvų. Ar tai 

tenkina tėvus 

Dokumentų 

analizė, e-

dienyno 

analizė, 

pokalbis su 

mokytojais, 

tėvų 

apklausa 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

Metodinės 

tarybos,  

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

11. Mokinių ugdymo 

karjerai programa 

S. Jauneikienė,  

V. Samuchova,  

L. Pareigienė 

 

Skatinti 

kryptingą pagal 

mokinių 

galimybes 

profesijos 

pasirinkimą ir 

užtikrinti 

sėkmingą 

mokinių 

socializaciją 

Mokyklą 

baigusiųjų 

mokinių 

integracijos į 

profesinę 

veiklą 

statistika 

2021 m. I-II 

ketvirčiai 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

12. Metodinių grupių 

veikla 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Išsiaiškinti, kaip 

metodinės 

grupės 

įgyvendina 

mokyklos 

tikslus, su 

kokiomis 

problemomis 

susiduria, kokios 

metodinės 

pagalbos, 

kvalifikacijos 

renginių reikėtų 

Metodinių 

grupių planų 

analizė, 

individualūs 

pokalbiai su 

metodinės 

grupės 

pirmininku, 

mokytojų 

apklausos 

2021 m. 01, 

06, 09 mėn. 

Suvestinės, 

pažymos. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 



gerinant 

ugdymo kokybę 

13. Specialiųjų klasių 

mokinių 

mokymosi krūviai 

S. Jauneikienė 

 
Išanalizuoti, ar 

mokinių 

mokymosi 

krūviai dera su 

higienos 

normomis, ar 

tikslingai 

užtikrinamas 

patikrinimo 

grįžtamasis 

ryšys 

Kontrolinių 

darbų, 

savarankiškų 

darbų 

tyrimas 

2021 m. 

gegužės ir 

gruodžio 

mėn. 

Direkciniai 

pasitarimai 

14. Ugdymo turinio 

individualizavimas 

ir diferencijavimas 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Kaip parenkama 

veikla, turinys ir 

mokymosi 

tempas 

atskiriems 

mokiniams ir/ar 

jų grupėms 

pagal poreikius 

ir gebėjimus 

Pamokų 

stebėjimas 

2021 m. 

kiekvieną 

mėnesį 

Direkcinis 

pasitarimas, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

15. Mokinių gebėjimo 

vertinti ir 

įsivertinti 

kompetencijos 

ugdymas 

S. Jauneikienė 

 
Išsiaiškinti, 

kokiais metodais 

ir formomis 

mokytojai ugdo 

mokinių 

gebėjimą 

vertinti savo 

mokymąsi, 

suvokti 

mokymosi 

sunkumus ir 

juos įveikti 

Pamokų 

stebėjimas. 

2021 m. 

sausio-

birželio, 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

16. Besiatestuojančių 

mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

praktinė veikla 

Mokyklos 

administracija 

 

Ar atitinka 

mokytojo 

pedagoginė 

praktinė veikla 

siekiamos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

reikalavimams 

Personalinė 

pedagoginės 

veiklos 

analizė ir 

įvertinimas 

2021 m. 

pagal 

atestacinės 

komisijos 

planą 

Atestacijos 

komisijos 

posėdis 

17. Specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių 

vadovų veikla. 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Stebėti, kaip 

parenkama 

klasės 

valandėlių tema, 

jos aktualumas, 

Klasės 

valandėlių 

stebėjimas 

2021 m. 

sausio-

birželio, 

rugsėjo-

Direkciniai 

pasitarimai, 

mokytojų 



Klasės valandėlių 

stebėjimas. 

mokinių 

dalyvavimas 

pokalbiuose, 

bendroje klasės 

veikloje 

gruodžio 

mėn. 

tarybos 

posėdžiuose 

18. Pradinio ugdymo 

pasiekimų 

rezultatai 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Aptarti Pradinio 

ugdymo 

programos 

baigimo 

pasiekimų 

vertinimą 

Pradinio 

ugdymo 

programos 

baigimo 

pasiekimų 

aprašai 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Direkciniai 

pasitarimai, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

19. Pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatai. Kėlimas 

į aukštesnę klasę 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Aptarti 

Pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo 

rezultatus, 

numatyti 

ugdymo 

kokybės 

gerinimo kelius 

Pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

rezultatų 

aptarimas, 

sėkmių ir 

nesėkmių 

įvertinimas 

2021 m. 

birželio 

mėn. 

Direkciniai 

pasitarimai, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

20. Integruojamųjų, 

prevencinių ir kitų 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 
Išsiaiškinti, kaip 

vykdomas 

prevencinių ir 

kitų ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

Specialiųjų 

klasių 

metodinės 

grupės 

susirinkimai 

2021-05 

mėn. 

Administracijos 

pasitarimai, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 

  



Direktorės Elenos Knyzaitės ugdymo proceso priežiūros planas 

Eil. Nr. 

Mokyklos 

uždaviniai 

Mokytojų 

tarybos (MT) 

posėdžiai 

Direkciniai  Pedagoginio 

proceso 

priežiūra 

MT 

organizavimo 

data 

Atsakingi 

1. Laiduoti 

individuali-

zuotų 

ugdymo(si) 

programų 

įvairovę. 

2020-2021 m.  

1 pusmečio 

mokinių 

individuali 

pažanga. 

Mokinių pamokų 

lankomumo 

analizė 

Mokytojų 

veikla gerinant 

mokinių 

pamokų 

lankomumą 

(geroji patirtis) 

2021 m. 

sausio mėn.- 

vasario mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  
V. Samuchova,  

S. Jauneikenė 

Pamokų 

netradicinėje 

aplinkoje  analizė 

(kovas) 

Pasidalinimas 

gerąją patirtimi 

organizuojant ir 

vedant pamokas 

 

  

Gerosios patirties  

„ Mokytojas 

mokytojui“ sklaida 

metodinėse grupėse 

(balandis) 

Skatinti įvairios 

patirties 

sklaidos formos 

  

2. Teikti 

papildomas 

paslaugas 

Mokinių 

socialinių 

paslaugų 

įvairovė, 

užtikrinant 

kokybišką 

ugdymo 

procesą 2020– 

2021 m. m. 1-5 

kl. ugdymo 

rezultatai 

Mokinių tęstinis 

ugdymas, baigus 

pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio ugdymo 

programas 

(gegužė) 

Mokinių 

socialinių 

paslaugų 

vykdymo 

tikslingumas 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Dir. pavad. 

ugdymui  
V. Samuchova,  

S. Jauneikienė, 
socialiniai 

pedagogai, 

psichologai 

Mokinių 

edukacinės 

programos vasarą 

(birželis) 

Mokinių 

poreikių 

tyrimas vasaros 

atostogų metu 

 

3. Plėtoti 

švietimo 

pagalbos ir 

komunikavimo 

paslaugas 

mokykloje, 

mieste, regione 

Mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

komandinis 

darbas, teikiant 

švietimo 

paslaugas 

mokykloje 

2020 – 2021 m. 

m. 6-10, SĮŲ 

kl. ugdymo 

rezultatai 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavimas, 

teikiant švietimo 

paslaugas (birželis) 

Mokymo 

apskaitos 

dokumentų 

dienynų 

pildymas 

2021 m. 

birželio mėn. 

Dir. pavad. 

ugdymui 
V. Samuchova,  

S. Jauneikienė, 
socialiniai 

pedagogai, 

psichologai 

4. Mokinių 

individualizuotų 

programų 

vykdymas 

atsižvelgiant į 

mokyklos 

tikslus ir 

uždavinius 

Formalaus ir 

neformalaus 

ugdymo dermė 

2021 – 2022 m. 

m. 

Mokytojų 

ilgalaikių planų 

sudarymo kriterijai 

2021– 2022 m. m. 

(rugpjūtis). 

Elektroninio 

dienyno 

pildymo tvarka. 

2021 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Dir. pavad. 

ugdymui 
V. Samuchova,  

S. Jauneikienė 



5. Dalinimas 

patirtimi 

siekiant 

mokytojų 

asmeninio 

tobulėjimo 

 Mokytojų 

individualus 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Savišvieta 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų geroji 

patirtis, kaupiant 

teorinės ir 

praktinės 

kvalifikacijos 

kėlimo rodiklius 

(rugsėjis) 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo teoriniai 

ir praktiniai 

rodikliai 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Dir. pavad. 

ugdymui 
V. Samuchova,  

S. Jauneikienė 

Mokinių rašto 

darbų geriausi 

pavyzdžiai (spalis) 

Mokytojų, 

auklėtojų 

kokybinė 

sudėtis, jų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

atestacija 

 

Klasių vadovų 

teigiama patirtis, 

bendradarbiaujant 

su mokinių tėvais 

(lapkritis). 

Darbo tvarka ir 

taisyklės. 

 

6.Veikimas 

kartu tobulinant 

mokyklos 

aplinką. 

pritaikant 

mokiniams su 

labai dideliais 

specialiaisiais 

poreikiais 

Mokyklos 

erdvių 

turtinimas ir 

panaudojimas 

ugdymo 

procese 

Patyriminis 

mokymasis 

(gruodis) 

Pamokos kitose 

erdvėse, 

mokymasis per 

patyrimą 

  

 

___________________ 

  



PRIEDAI: 

1. Mokyklos tarybos veiklos planas. 

2. Metodinės tarybos veiklos programa. 

3. Mokinių ugdymo karjerai  ir verslumo skatinimo programa. 

4. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas. 

5. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams R. Dirmanto veiklos programa. 

6. Mokyklos bibliotekos veiklos programa. 

7. Socialinės pedagogės T. Verba veiklos programa. 

8. Socialinės pedagogės L. Pareigienės veiklos programa. 

9. Psichologės L. Aširovienės veiklos programa. 

  



Priedas Nr. 1 

 

 

MOKYKLOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

MOKYKLOS TARYBA 

 

 Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko 

globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams 

spręsti.  

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS 

 

1. Edita Mickuvienė Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos pirmininkė  mokytoja - specialioji 

pedagogė ekspertė. 

2. Kristina Mockevičienė Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos sekretorė vyr. mokytoja - specialioji 

pedagogė.   

3. Vaida Žižiūnienė Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos narė mokytoja - specialioji pedagogė 

metodininkė.  

4. Irina Matijošaitienė - Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos narė vyr. auklėtoja. 

5. Renata Mažonienė - Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos narė mokyklos raštinės administratorė. 

6. Jolanta Pavlova – Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos  tarybos narė mokytojos (auklėtojos) padėjėja. 

7.  Ernesta Gedvilė - Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos tarybos narė mokyklos mokinių tėvų atstovė. 

 

TIKSLAS 

Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės 

gerinimui ir svarbiausių mokyklos uždavinių įgyvendinimui. 

UŽDAVINIAI 

1. Aptarti ir teikti pasiūlymus metinei mokyklos veiklos programai; esant poreikiui tobulinti  

mokyklos dokumentus, priimti sprendimus dėl ugdymo plano ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų, teikiamų mokyklos direktoriaus.  

2. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitas mokyklos bendruomenėje  

iškilusias problemas. 

3. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią, patrauklią ir modernią aplinką mokykloje. 

4. Teikti siūlymus mokyklos darbo tobulinimui, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų  

sudarymui, talkinti formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, kontroliuoti 

mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. 

 

 

 

 



PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Veikla, priemonės Data Atsakingas 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

 

Rezultato 

įgyvendinimas, 

pastabos 

1. 10.   Mokyklos tarybos 

(MT) veiklos plano 

2021 m. sudarymas 

 

2021-01 Visi MT 

nariai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Priemonės 

rezultatas- 

parengtas MT 

veiklos planas 

2021 m. 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 11.   Pasiūlymų teikimas  

mokyklos 

administracijai 

ugdymo kokybės 

gerinimo, saugios 

aplinkos kūrimo, 

finansinių išteklių 

panaudojimo 

klausimais, 1.2 

proc. pajamų 

mokesčio lėšų 

paskirstymo ir 

panaudojimo 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

Visi MT 

nariai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas-  

skaidriai 

panaudoti 

paramos pinigai, 

pateikta 

ataskaita 

bendruomenei 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 12.   Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų (tvarkų, 

nuostatų) 

svarstymas 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

Visi MT 

nariai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas - gerės 

ugdymo proceso 

kokybė 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 13.   Atestacijos 

programos 2021-

2023 m. svarstymas 

2021-01 Visi MT 

nariai, 
Administracija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas - 

skatins 

pedagogus 

tobulinti savo 

gebėjimus, tapti 

kūrybiškesniems 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 14.   Mokyklos ūkinės ir 

finansinės veiklos 

kontrolė 

 

Kas 

pusmetį 

Visi MT 

nariai; 

paramos 

komisija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas - 

aptariami lėšų 

naudojimo 

prioritetai 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 15.   Klausimų, 

problemų, 

atsiradusių ugdymo 

procese ar 

mokyklos 

bendruomenėje, 

svarstymo 

inicijavimas, 

atsižvelgiant į tėvų, 

mokytojų bei 

mokinių interesus 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

Visi MT 

nariai; 
Administracija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas - 

konstruktyvus 

iškilusių 

problemų 

sprendimas 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 16.   Mokinių, pedagogų 

bei techninio 

personalo darbo 

aplinkos (poilsio 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

Visi MT 

nariai; 
Administracija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas- 

parengtas 

projektas 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 



zonų ir edukacinių 

erdvių) gerinimo 

plano/projekto 

parengimas 

aplinkos 

gerinimui 

IKT priemonėmis 

1. 17.   Sudaryti sąlygas 

pedagogų ir 

socialinių 

darbuotojų, 

skaitmeninėms 

kompetencijoms 

tobulinti 

2021 m. 

pagal 

poreikį 

Visi MT 

nariai; 
Administracija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas - įgytų 

gebėjimų ir 

kompetencijų 

taikymas 

sudarys sąlygas 

užtikrinti 

ugdymo ir 

socialinių 

paslaugų 

teikimo kokybę 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 18.   Mokinių ugdymosi 

sąlygų gerinimas, 

atnaujinant 

informacines 

komunikacines 

technologijas  

(IKT). Mokinių 

skaitmeninio 

raštingumo įgūdžių 

tobulinimas. 

2021 m. 

pagal 

galimybes 

Visi MT 

nariai; 
Administracija 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas – 

įrengti išmaniąją 

klasę, įsigyti 

skaitmeninių 

programų, skirtų 

specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

ugdymui 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 19.   Veiksmų  planas dėl 

planuojamos 

integracijos 

pokyčių 2024 

metais ir mokyklos, 

kaip metodinio 

centro ateities 

2021 m. 

pagal 

galimybes 

Visi MT 

nariai; 

Administracija; 

darbo 

grupės 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas – teikti 

pasiūlymus 

mokytojų 

tarybai dėl darbo 

grupių 

sudarymo. 

Mokykloje 

parengtas  

skaitmeninio 

raštingumo  

modelis 

pritaikant jį 

individualiems 

poreikiams  

pagal mokinių 

gebėjimus 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

1. 20.   Mokyklos tarybos 

2021 m. ataskaitos 

pristatymas 

bendruomenei 

2021-12 Visi MT 

nariai; 

pirmininkė 
Edita 

Mickuvienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Priemonės 

rezultatas – 

ataskaitos 

pristatymas 

mokytojų 

tarybos posėdyje 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

Mokyklos tarybos pirmininkė    Edita Mickuvienė 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2021 m.  sausio 20 d. posėdžio protokoliniu nutarimu ( protokolas Nr.  V2-2) 

 

  



Priedas Nr. 2 

Metodinės tarybos veiklos planas  2021 m. 

 

Tikslas: Siekiant individualizuotų ugdymo programų kokybės, skatinti lyderystę ir tobulinti mokinio individualios 

pažangos vertinimą įvairiose veiklose. 

Uždaviniai: 

1. gerinti  šiuolaikinės pamokos vadybą; 

2. tobulinti mokinių pažangos vertinimo ir fiksavimo sistemą. 

3. telkti mokyklos bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir lyderystei. 

 

Veiklos turinys 

Eil. 

Nr. 
Veikla, priemonės Data 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinimas, 

pastabos 

1. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas. 

1. Metodinės tarybos 

veiklos plano (tikslo, 

uždavinių  ir prioritetų 

formulavimas) projekto 

aptarimas ir 

patvirtinimas.  

2. Metodinių grupių 

veiklos planų aptarimas 

ir patvirtinimas. 

3. 5-okų ir naujokų 

adaptacijos aptarimas. 

2021 m. 

sausis 

 

S. Jauneikienė, 

metodinė 

taryba 

Mokykla Metodinės 

tarybos plano 

veiklos bus 

įgyvendintos, 

metodinių 

grupių planai 

patvirtinti. 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas. 

1. Susipažinimas su 

naujausiais Lietuvos 

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos 

dokumentais. 

2. Patyriminio ugdymo 

veiklų organizavimo 

aptarimas.  

3. Individualiosios 

pažangos fiksavimas po 

I-ojo pusmečio. 

2021 m. 

vasaris 

S. Jauneikienė, 

metodinė 

taryba 

Mokykla Bus 

analizuojami 

naujausi 

dokumentai, 

vyks patyriminio 

ugdymo veiklos 

ir jos 

aptariamos, 

analizuojami I-

ojo pusmečio 

rezultatai. 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

3. 

1. Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 

aptarimas ir užsakymas.  

2. Patirties sklaida 

aktualiomis temomis. 

2021 m. 

kovas 

Metodinė 

taryba 

Mokyklos 

biblioteka 
Pagal poreikį 

užsakomi 

vadovėliai, 

mokymo 

priemonės 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4. 

Organizuoti dalykines 

dienas mokykloje: 

1. socialinių mokslų – 

balandžio mėn.; 

2. kalbų  -spalio mėn.; 

3. technologijų – kovo 

mėn. 

2021 m. 

pagal 

nurodytas 

datas 

S. Jauneikienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

Klaipėdos 

aklųjų 

biblioteka 

Mokykla Įvairinamas 

ugdymo procesas, 

įtraukiant į veiklas 

kuo daugiau 

mokinių ir 

mokytojų. 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos posėdyje 

5. Organizuoti metodinės  S. Jauneikienė, Mokykla Aptariama, kaip Ataskaita 



tarybos posėdžius, 

metodinių grupių 

pasitarimus: mokinių 

individualios pažangos 

pamatavimai. 

2021 m. metodinė 

taryba 

gerinti mokinių 

individualiąją 

pažangą, 

analizuoti 

mokinių 

pasiekimus. 

metodinių 

grupių 

pasitarimuose 

6. 

Projektų, parodų, 

konkursų 

organizavimas/koordinavi

mas. 

Pagal poreikį Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Mokykla, 

kitos 

įstaigos 

Skatinti mokinių 

norą dalyvauti 

konkursuose, 

parodose. 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos posėdyje 

7. 

Kolega-kolegai - 

„Nuotolinio mokymos(si) 

patirtys ir pamokos“. 

 

2021 m. Mokytojai Klasės Tobulės mokytojų 

dalykinės 

kompetencijos, 

gerės pamokų 

kokybė 

Kuo daugiau 

mokytojų ves 

atviras pamokas 

8. 

Skaitmeninių priemonių 

panaudojimas mokytojų 

darbe. Apklausos analizė. 

2021 m. 

balandis 

S. Jauneikienė Mokykla Pateikta 

skaitmeninių 

priemonių 

panaudojimo 

analizė 

Naudojamos 

skaitmeninės 

priemonės 

9. 

Metodinės tarybos ir 

mokinių komiteto narių 

susirinkimas - diskusija 

„Veiksniai,  

(ne)padedantys mokytis 

pamokoje“.  

2021 m. 

gegužė 

Metodinė 

taryba 
Mokykla Mokytojai ir 

mokiniai 

diskutuos, kaip 

gerinti pamoką, 

numatys 

priemones ir 

būdus pamokos 

kokybei. 

Analizuojama 

pamokų kokybė 

10. 

Mokinių žinių, įgūdžių  

patikrinimo programa. 

2021 m. 

gegužė/biržel

is 

Metodinė 

taryba 
Mokykla Parengta žinių, 

įgūdžių 

patikrinimo 

programa. 

Įgyvendinama 

programa 

11. 

Žinių patikrinimo 

rezultatų aptarimas.  

2021 m. 

birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokykla Aptariami ir 

analizuojami žinių 

patikrinimo 

rezultatai. 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos posėdyje 

12. 

Atvirų pamokų bei 

renginių analizė. 

2021 m. Metodinė 

taryba 
Mokykla Bus parengta 

stebėtų pamokų ir 

renginių analizė. 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos posėdyje 

13. 

Metodinių grupių 

susirinkimai. 

Ilgalaikių teminių planų 

aptarimas. Teminių, 

auklėjamųjų ir 

neformaliojo švietimo 

planų bendri reikalavimai. 

2021 m. 

pagal poreikį 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokykla Aptariami 

ilgalaikių planų, 

auklėjamųjų ir 

neformaliojo 

švietimo planų 

bendrieji 

reikalavimai. 

Parengti planai. 

14. 

Individualių planų 

parengimas mokiniams, 

turintiems mokymosi 

sunkumų bei 

stokojantiems mokymosi 

motyvacijos. 

Per metus Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Mokykla Aptariami 

mokinių, turinčių 

mokymosi 

sunkumų, 

individualiųjų 

planų 

reikalavimai. 

Parengti planai. 

15. 

Bendradarbiauti su 

kitomis ugdymo 

įstaigomis, stebėti veiklas. 

Gerosios patirties sklaida 

netradicinėse aplinkose. 

2021 m. 

pagal poreikį 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokykla, 

kitos 

įstaigos 

Vyks intensyvus 

bendradarbiavima

s, dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

Bendradarbiavi

mo rezultatų 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse 



16. 

Parengti mokinių 

skatinimo priemonių 

planą. 

2021 m. Metodinės 

grupės 

Mokykla Aptariami 

mokinių 

skatinimo 

priemonių plano 

kriterijai 

Parengtas 

mokinių 

skatinimo 

priemonių 

planas. 

17. 

Dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose, kursuose, 

savišvietos ir gerosios 

patirties sklaidos 

aptarimas. 

2021 m. 

gegužė 

Mokytojai Mokykla Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai kels 

savo kvalifikaciją. 

Parengta 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimo analizė. 

18. 

Mokyklos pedagogų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų metodinių 

priemonių bazės 

turtinimas ir kaupimas 

(metodinis kabinetas).  

2021 m.  Metodinė 

taryba, 

bibliotekininkė 

T. Verba, 

pedagogai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Metodinis 

kabinetas 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai rengs 

metodines 

priemones. 

Metodinių 

priemonių 

aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose, 

metodinėse 

grupėse. 

19. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas. 
1.  2021–2022 m. m. 

mokyklos ugdymo plano 

projekto svarstymas. 

Ugdymo dienų teminis 

planas. 

2.  Patyriminio ugdymo 

sėkmė ir tobulintini 

aspektai. 

2021 m. 

birželis 

Metodinė 

taryba 

Mokykla Ugdymo planas 

bus aptartas 

metodinėse 

grupėse ir 

metodinėje 

taryboje. 

Parengtas 

ugdymo planas 

2021-2022 m. 

m. 

20. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas. 
1. Metodinės tarybos 

plano 2022 m. projekto 

svarstymas. 

2. Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo efektyvinimas. 

2021 m. 

spalis 

Metodinė 

taryba 

Mokykla Metodinės tarybos 

planas svarstomas 

ir koreguojamas. 

Parengtas 

metodinės 

tarybos planas. 

21. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas. 

1. Metodinės tarybos 

veiklos plano 2022 m. 

tvirtinimas. 

2. Metodinių grupių 

pirmininkų ataskaitos už 

2021 m. 

3. Atvirų pamokų rezultatų 

aptarimas ir pristatymas, 

rekomendacijų pamokos 

kokybei gerinti rengimas. 

2021 m. 

gruodis 

S. Jauneikienė, 

metodinė 

taryba 

Mokykla Aptariami 

parengti planai, 

rekomendacijos 

pamokų kokybei 

gerinti. 

Parengti planai. 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Sigita Jauneikienė  

  



Priedas Nr. 3 

 

Mokinių ugdymo karjerai  ir verslumo skatinimo programa 

2021 metams 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, veiklos 

priemonė 

Data, 

laikas 

Atsakingas 

pedagogas 

Partneriai, 

vieta 

Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinima

s, pastabos 

1 uždavinys. Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant papildomas paslaugas. 

1. Integruoti UK ir 

verslumo ugdymą į 

mokomųjų dalykų 

programas 

2021 S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

profesijų 

pasirinkimo 

galimybes 

 

2. Integruoti UK ir 

verslumo ugdymą į 

neformaliojo 

švietimo programas 

2021 S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

profesijų 

pasirinkimo 

galimybes 

 

3. 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 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

teorines žinias 

apie profesijas 

 

2 uždavinys. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose 

aplinkose. 

1. Ugdymo karjerai 

pamoka „Kokią 

profesiją pasirinkti? 

Kuo noriu ir kuo 

galiu būti?“ (9a-10a 

klasių mokiniams) 

2021-

03 

L. Pareigienė,  

G. Vaškienė,  

J. Gedrimienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Įgis naujų 

žinių, 

patobulės 

socialiniai 

įgūdžiai 

 

2. Patirtiniai vizitai: 

„Saldžiosios 

ekskursijos“ (UAB 

2021-

04/ 

2021-

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

Klasių vadovai 

„Roschen“ sal

dainių fabrikas 

Mokiniai 

praktiškai 

susipažins su 

 



„Roshen“ saldainių 

fabrikas) 

 

06 konditerio 

profesija  

3. „Kaziuko mugė“ 2021-

03 

A. Šadžiuvienė, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

technologijų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Sėkmingesnė 

integracija į 

visuomenę 

 

4. Profesinis 

veiklinimas 

„Pasimatuok 

profesiją!“, 

bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais: 

1. Klaipėdos 

Ernesto 

Galvanausk

o profesinio 

mokymo 

centras : 

1.1. Virėjas; 

1.2. Medienos 

apdirbėjas; 

1.3. Želdinių 

tvarkytojas

; 

1.4. Floristas; 

2. VŠĮ 

Kretingos 

technologij

ų ir verslo 

mokykla: 

Virėjas. 

3. Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla: 

3.1. Valytojas; 

3.2. Virėjas; 

3.3. Pagalbinis 

virtuvės 

darbininkas 

 

2021-

01/ 

2021-

05 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

L. Pareigienė, 

9a-10a, 10b, 10c 

SĮU klasių 

vadovai, 

technologijų 

mokytoja  

R. Tiškienė 

Klaipėdos 

Ernesto 

Galvanausko 

profesinio 

mokymo 

centras, 

VŠĮ Kretingos 

technologijų ir 

verslo 

mokykla, 

Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

 

Mokiniai įgis 

teorinių žinių ir 

praktinių 

įgūdžių, 

renkantis 

profesiją 

 

5. Pažintis su salės 

darbuotojo darbu 

mikrorajono 

„RIMI“ parduotuvė

je  (9a-10a) 

2021-

06 
G.Vaškienė,       

J. Gedrimienė 

Mikrorajono 

„RIMI“ parduo

tuvė 

Mokiniai 

susipažins su 

salės 

darbuotojo 

profesija 

 

6. Integruotos 

technologijų 

pamokos Klaipėdos 

Ernesto 

2021-

03/ 

2021-

04 

 R. Tiškienė Klaipėdos 

Ernesto 

Galvanausko 

profesinio 

Patobulės 

mokinių 

praktinės 

žinios apie 

 



Galvanausko 

profesinio mokymo 

centre 

mokymo 

centras 

profesijas 

3 uždavinys. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione. 

1. Apklausa  

„Vyresniųjų 

lavinamųjų klasių 

mokinių tolimesnio 

užimtumo 

planavimas“  

2021-

03/202

1-04 

L. Pareigienė, 

10b, SĮU klasių 

vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Išsiaiškinti 

mokinių 

tolimesnio 

užimtumo 

planavimą 

2021-2022 

mokslo metais 

 

 9a-10a klasių 

mokinių anketinė 

apklausa „Ateities 

planavimas“ 

2021-

03/202

1-04 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Išsiaiškinti 

mokinių 

tolimesnio 

užimtumo 

planavimą 

2021-2022 

mokslo metais 

 

3. Individualios 

mokinių ir jų 

tėvų/globėjų 

konsultacijos 

ateities planavimo, 

profesinio 

pasirinkimo, 

užimtumo 

klausimais 

Pagal 

poreikį 
L. Pareigienė, 

VGK nariai 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Suteikta 

švietimo 

pagalba 

 

4. Informaciniai 

pranešimai 

tėvams/globėjams 

apie 

organizuojamas 

atvirų durų dienas, 

atviras veiklas 

profesinėse 

įstaigose, 

užimtumo 

centruose 

2021-

02/ 

2021-

05 

L. Pareigienė, 

klasių vadovai 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokinių ir jų 

tėvų/globėjų 

informavimas 

 

5. Pažintinė išvyka į 

Klaipėdos jaunimo 

darbo rinkos centrą 

Esant 

poreikiui 
L. Pareigienė Klaipėdos 

jaunimo darbo 

rinkos centras 

Mokiniai 

sužinos apie 

centro veiklą 

bei 

įsidarbinimo 

galimybes 

 

4 uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas. 

1. Pažintis su 

pirmosios ir kitos 

būtinos pagalbos 

specialistais: 

1. Gaisrininko 

profesija 

(Klaipėdos 

Esant 

poreikiui 

 

Klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistės 

Klaipėdos 

priešgaisrinė 

gelbėjimo 

tarnyba, 

Klaipėdos 

Vyriausiasis 

policijos 

Mokiniai 

praplės žinias 

apie būtinosios 

pagalbos 

profesijas 

 



priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba); 

2. Policijos 

pareigūno profesija 

(Klaipėdos 

Vyriausiasis 

policijos 

komisariatas); 

3. Karininko 

profesija 

(Klaipėdos 

Butigeidžio 

Dragūnų 

batalionas); 

4. Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialisto profesija 

(Mokykla) 

komisariatas, 

Klaipėdos 

Butigeidžio 

Dragūnų 

batalionas, 

Klaipėdos 

„Medeinės“ m

okykla 

2. Pažintis su artimųjų 

žmonių 

profesijomis 

2021 

m.  

Lavinamųjų 

klasių vadovai Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

įvairias 

profesijas 

 

3. Pažintis su 

mokyklos 

darbuotojų 

profesijomis 

2021 

m. 

V. Samuchova, 

vyresniųjų 

lavinamųjų, 

specialiųjų ir 

SĮU klasių 

vadovai.  

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

įvairias 

profesijas 

 

4. Dalyvavimas 

Klaipėdos miesto 

mokyklų 

mokomųjų 

bendrovių mugėje 

(MMB), mokinių 

darbelių parodose, 

mugėse 

Pagal 

temos 

aktual

umą 

Technologijų, 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

auklėtojai 

Numatytoje 

vietoje 

Mokinių 

verslumo 

skatinimas 

 

5. Baigusiųjų 

mokyklą mokinių 

tolimesnio 

ugdymosi situacijos 

analizė ir 

pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei 

2021-

05, 

2021-

10 

L. Pareigienė, 

klasių vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 
Informuota 

mokyklos 

bendruomenė 

 

 

 

Parengė: 

Mokinių ugdymo karjerai vadovė, 

Mokinių UK darbo grupės – pirmininkė 

Liana Pareigienė 

  



      Priedas Nr. 4 

 

2021 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

 

Tikslas: teikti švietimo pagalbą šalinant priežastis, kurios trukdo mokiniams ugdytis bei gerinti 

ugdymo(si) pasiekimus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius, užtikrinant fiziškai ir 

emociškai saugią, palankią ugdymo(si) ir edukacinę aplinką, vykdant su vaiko gerove susijusią prevenciją.  

Uždaviniai: 

 1. teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą bendruomenės 

nariams ugdymo organizavimo pritaikymo, mokymosi sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais; 

2. aiškintis mokinių nesėkmingo ugdymo(si) priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, 

lankomumo problemas, ieškoti galimų problemos sprendimo būdų; 

3. analizuoti teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, esant poreikiui koreguoti 

švietimo pagalbos priemonių teikimą; 

4. skatinti aktyvų ir pozityvų mokyklos bendruomenės narių tarpusavio bendravimą bei 

bendradarbiavimą sprendžiant su vaiko gerove susijusius klausimus; 

5. koordinuoti prevencinių programų įgyvendinimą; 

6. vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, priemonės Data, 

laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

Numatomi rezultatai Vieta, partneriai 

1. 2021 metų VGK veiklos 

analizė. Mokyklos 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos plano 

2021 m. rengimas. 

Iki  

2021–12–

31 

S. Jauneikienė Užtikrinama VGK 

veiklos kokybė. 

Tobulinamas 

komandinis darbas. 

Metodinis 

kabinetas. 

2. 1-osios ir 5-osios klasių 

ugdytinių, naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacijos įvertinimas. 

Iki  

2021–11–

31 

Klasių vadovai, 

auklėtojai,  

psichologai  

Tobulinama saugi 

aplinka mokykloje. 

Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai.  

Metodinis 

kabinetas.  

3.  Specialiosios 

pedagoginės, 

psichologinės, 

socialinės pagalbos 

mokiniams teikimo 

2021 m. analizė. 

Iki  

2021–12–

31 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

S. Kybransaitė, 

L. Aširovienė 

Užtikrinamas 

kompleksiškas 

mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas. 

Tobulinamas 

komandinis darbas.  

Metodinis 

kabinetas.  

4. Reglamentuojančių 

pedagoginės/ 

psichologinės/ 

socialinės pagalbos 

specialiųjų poreikių 

mokiniams teikimą 

mokykloje dokumentų 

rengimas ir 

koregavimas. 

Per metus Darbo grupės Užtikrinama 

ugdymo kokybė ir 

mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas. 

Užtikrinama saugi ir 

sveika aplinka 

mokykloje.  

Elektroninės 

erdvės.  

5. Mokinių ugdymo(si) 

pasiekimų aptarimas ir 

pagalbos mokantis 

teikimas. 

Mokslo 

metų eigoje 

Po I-ojo ir 

II-ojo 

pusmečių 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

klasių vadovai 

Pagal poreikį 

rengiami pagalbos 

mokantis planai. 

Metodinis 

kabinetas. 



6. Analizuoti mokinių 

mokymosi rezultatų, 

mokymosi motyvacijos 

stokos, lankomumo 

problemų priežastis, 

teikti išvadas bei 

rekomendacijas. 

Po 

pusmečių 

Mokyklos 

administracija 

Teikti 

rekomendacijas 

Mokytojų 

tarybos posėdis. 

7. Ugdytinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vertinimas ir siuntimas į 

PPT dėl pakartotinio 

įvertinimo. 

Per metus Klasių vadovai, 

psichologai 

Užtikrinamos 

mokinių teisės į 

ugdymą. Tenkinami 

mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

Tobulinamas 

komandinis darbas.  

Miesto 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. Vaikų 

globos namai, 

mokinių tėvai/ 

globėjai. 

8. Mokinių elgesio 

pamokose ir po pamokų 

analizė.  

Per metus S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

T. Verba,  

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

dalykininkai 

Užtikrinama saugi 

aplinka mokykloje. 

Formuojami 

mokinių tinkamo 

elgesio įgūdžiai.   

Metodinis 

kabinetas. 

Mokyklos 

mokytojai 

9. 2020 metais įvykusių 

mokykloje nelaimingų 

atsitikimų analizė. 

2021–01  L. Klestova 

 

Numatyti 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencijos būdai. 

Tobulinama saugi 

aplinka mokykloje.  

Metodinis 

kabinetas. 

Mokyklos 

mokytojai 

10. Mokomų namuose 

mokinių ugdymo 

rezultatų aptarimas. 

2021–02  

 

V. Samuchova Apibendrinti 

mokomų namie 

mokinių ugdymo 

pasiekimai. 

Numatyti 

individualios 

pažangos tobulinimo 

būdai.  

Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

Metodinis 

kabinetas. 

Mokyklos 

mokytojai.  

11. Tęsti alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo programos 

vykdymą (integruota į 

ugdymo procesą). 

Per metus Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

T. Verba,  

L. Pareigienė  

Formuojamas 

mokinių atsakingas 

požiūris į sveikatą, 

skatinamas sveiko 

gyvenimo būdas. 

Mokykla 

12. Tęsti sveikatos, 

lytiškumo ugdymo ir 

rengimo šeimai 

bendrosios programos 

vykdymą (integruota į 

ugdymo procesą). 

Per metus Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

T. Verba,  

L. Pareigienė  

Formuojamas 

mokinių atsakingas 

požiūris į sveikatą, 

skatinamas sveiko 

gyvenimo būdas. 

Mokykla 

13. Įgyvendinti smurto ir 

patyčių prevenciją ir 

Per metus Administracija, 

klasių vadovai, 

Formuojamas 

neigiamas požiūris į 

Mokykla 



intervenciją mokykloje. socialiniai 

pedagogai 

smurtą ir patyčias. 

14. Dešimtokų ir socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių 

mokinių pasiekimų, 

galimybių tolimesniam 

ugdymui ir realios 

situacijos analizė. 

2021-04, 

10 mėn. 

L. Pareigienė, 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

psichologai, 

klasių vadovai 

Numatytos 

mokyklos mokinių 

tolimesnio ugdymosi 

po mokyklos 

baigimo galimybės. 

Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai.    

Metodinis 

kabinetas. 

Vaikų globos 

namai ,,Rytas ir 

SPC ,,Danė“, 

mokinių tėvai/ 

globėjai. 

15. Mokinių vasaros poilsio 

organizavimas. 

2021–05  T. Verba, 

L. Pareigienė 

Aptartas vaikų 

vasaros poilsio 

dieninės stovyklos 1-

4 kl. mokiniams 

organizavimas 

mokykloje.  

Metodinis 

kabinetas. 

Mokyklos 

mokytojai 

16. Mokinių maitinimo 

mokykloje situacijos 

analizė ir įvertinimas. 

2021–05  T. Verba Tenkinami mokinių 

individualūs 

socialiniai-

pedagoginiai 

poreikiai. 

Tobulinamas 

socialinių paslaugų 

teikimas mokykloje.  

Metodinis 

kabinetas. 

Centralizuota 

buhalterija. 

17. Mokinių pavežimo 

mokyklos transportų 

situacijos analizė ir 

įvertinimas. 

2021–05  L. Pareigienė Tenkinami mokinių 

individualūs 

socialiniai-

pedagoginiai 

poreikiai. 

Tobulinamas 

socialinių paslaugų 

teikimas mokykloje.  

Metodinis 

kabinetas.  

18. 2021–2022 m. m. klasių 

ir socialinės veiklos 

grupių komplektavimas.  

2021–05, 

08, 09 mėn. 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Užtikrinama 

ugdymo proceso 

kokybė. Tenkinami 

mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai.  

Metodinis 

kabinetas. 

19. Mokinių individualiųjų 

poreikių tenkinimo 

2020–2021 m. m. 

analizė, tobulinimo 

kryptys. 

2021–06  S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

L. Pareigienė, 

T. Verba, 

L. Aširovienė, 

L. Klestova 

Numatytos mokinių 

individualiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimo 

tobulinimo kryptys. 

Metodinis 

kabinetas. 

20. Supažindinti visų klasių 

mokinius su mokinio 

elgesio taisyklėmis, 

mokykloje 

galiojančiomis 

tvarkomis. 

2021–09 Klasių vadovai Tobulinama saugi 

aplinka mokykloje. 

Mokykla 

21. Mokomų namie 

individualiųjų ugdymo 

programų aptarimas.  

2021–09  V. Samuchova, 

dirbantys 

mokytojai 

Apibendrinti 

mokomų namie 

mokinių ugdymo 

Metodinis 

kabinetas. 

Mokyklos 



pasiekimai. 

Numatyti 

individualios 

pažangos tobulinimo 

būdai.  

Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

mokytojai.  

22. Naujai atvykusiųjų 

mokinių, penktokų ir 

pirmokų adaptacijos 

programų rengimas ir 

aptarimas. 

2021-09  

ir per 

mokslo 

metus. 

Klasių vadovai, 

auklėtojai,   

psichologai 

Tobulinama saugi 

aplinka mokykloje. 

Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai.  

Metodinis 

kabinetas.  

23. Mokinių sąrašų 

specialiajai 

pedagoginei, 

psichologinei, socialinei 

pagalbai gauti 

aprobavimas: 

2. sutrikusios kalbos ir 

komunikacijos; 

3.  kuriems reikalingos 

individualios 

gydomosios kūno 

kultūros pratybos; 

4. socialinio pedagogo 

pagalbai; 

5. psichologo pagalbai; 

6. mokytojo padėjėjo 

pagalbai; 

7. tiflopedagogo 

pagalbai; 

8. surdopedagogo 

pagalbai. 

2021–09  L. Aširovienė 

 

Vyksta mokinių 

individualiųjų 

specialiųjų poreikių 

apskaita. 

Užtikrinama jų 

kompleksiškas ir 

kokybiškas 

tenkinimas.  

Metodinis 

kabinetas.  

24. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

budėjimo mokykloje 

grafiko rengimas. 

2021–09  S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Užtikrinama saugi 

aplinka mokykloje.  

Mokyklos 

patalpos, 

kiemas.  

25. Mokyklos mokinių 

analizė socialiniame 

kontekste: gaunančių 

socialinę paramą 

mokinių sąrašas, 

pavežamų mokinių 

sąrašas, esančių VTAS ir 

Šeimos ir vaiko gerovės 

centro žinioje šeimų 

sąrašas ir pan. 

2021–11  T. Verba, 

L. Pareigienė 

 

Užtikrinamas 

savalaikis ir 

kompleksiškas 

mokinių 

individualiųjų 

ugdymosi, 

socialinių, sveikatos 

priežiūros ir kt. 

poreikių tenkinimas. 

Metodinis 

kabinetas. 

Klaipėdos 

VTAS, BĮ 

Šeimos ir vaiko 

gerovės centras, 

miesto ir rajono 

socialinės 

paramos 

skyriai.  

26. Rekomendacijos tėvams 

(globėjams) ugdytinių 

specialiųjų poreikių 

tenkinimo klausimais. 

Per metus  VGK nariai Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

Tobulinamas 

komandinis darbas.  

Tėvų 

susirinkimai. 

Individualios 

konsultacijos.  

27. Pedagoginės ir Per metus VGK nariai Tenkinami mokinių Individualios 



metodinės konsultacijos 

mokytojams. 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

Tobulinamas 

komandinis darbas. 

konsultacijos. 

Metodinių 

grupių ir 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai, 

metodinės 

dienos. 

28. Mokinių pedagoginių/ 

psichologinių/ 

socialinių/sveikatos 

problemų analizė. 

Per metus VGK nariai Tenkinami mokinių 

individualūs 

ugdymosi poreikiai. 

Užtikrinama 

ugdymo kokybė.  

Ugdymo 

procesas.  

29. Dokumentų, 

užtikrinančių mokinių 

individualiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimą, 

mokinių saugumą 

mokykloje, rengimas. 

Per metus Darbo grupės Užtikrinama saugi ir 

sveika aplinka 

mokykloje.  

Elektroninės 

erdvės. 

Direkcijos ir 

mokyklos 

tarybos, 

metodinių 

grupių ir 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai. 

30. Mokyklos 

bendruomenės narių 

kompetencijų 

tobulinimo inicijavimas, 

pedagoginę 

psichologinę, socialinę, 

sveikatos priežiūros 

pagalbą specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

Per metus Mokyklos 

administracija 

Tobulinamos VGK 

narių bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos. 

Užtikrinta mokinių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimo kokybė. 

Miesto, šalies ir 

respublikiniai 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginiai. 

Savarankiška 

šaltinių analizė. 

31. Reglamentuojančios 

pedagoginės 

psichologinės, 

socialinės pagalbos 

specialiųjų poreikių 

mokiniams teikimą 

įstatyminės bazės 

analizė ir pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei. 

Per metus VGK nariai Tobulinamos 

mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos. 

Užtikrinta mokinių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimo kokybė. 

Metodinės 

dienos, 

metodinių 

grupių ir 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai. 

Mokyklos 

svetainė.  

32. Tyrimų ir situacijos 

analizės ugdymo, 

pagalbos teikimo, 

prevencinės veiklos 

kokybei gerinti 

organizavimas. 

Per metus  VGK nariai, 

darbo grupės 

Vyksta mokyklos 

pedagoginės, 

socialinės, 

prevencijos veiklos 

problemų 

identifikavimas ir jų 

sprendimo 

numatymas.  

Elektroninės 

erdvės. 

Mokyklos 

savivaldos 

grupių 

posėdžiai. 

Klaipėdos PPT. 

33. Informacijos tėvams 

apie vykstančias 

paskaitas, renginius, 

mokymus ir pan. 

Per metus Mokyklos 

administracija 

Suteikiama 

įvairiapusė 

informacija tėvams, 

globėjams. 

Mokyklos 

tinklapyje. 



teikimas 

 

 

APTARTA: 

vaiko gerovės komisijos 2020 m. gruodžio 2 d.  

posėdyje Nr. 16                                                                 

  



Priedas Nr. 5 

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams R. Dirmanto  2021 metų metinis planas 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

 

Rezultato 

įgyvendinimas, 

pastabos 

1. Serverinės 

įrengimas, 

interneto kabelių 

keitimas 

 

2021-07-

11 mėn. 

R. Dirmantas, 

O. Stasiulis, 

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokyklos 

patalpos 

Savalaikis 

įstaigos tinklų 

paruošimas 

naudojimui 

Užtikrinta saugi 

elektroninė erdvė 

darbuotojams ir 

ugdytiniams 

 

2. Mokyklos II -ojo 

mokomojo 

korpuso aukšto 

tualeto remontas 

2021-08 R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokyklos 

II-aukštas 

Patalpų 

pritaikymas 

vaikų poreikiams, 

užtikrinant 

sanitarines – 

higienines 

sąlygas 

mokykloje 

Mokiniams ir 

darbuotojams 

sudarytos  

tinkamos 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygos  

3. Koridoriaus prie 

sporto salės ir 

rūbinės remontas 

2021-07 R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokykla 

I aukštas 

Kasmet 

atliekamas 

patalpų einamasis 

remontas 

Mokiniams ir 

darbuotojams 

sudarytos  

tinkamos 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygos 

4. Lauko suoliukų 

įrengimas 

2021-06 R. Dirmantas  

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokykla 

Lauko klasė 

Užtikrinti, kad 

mokyklos 

teritorijos poilsio, 

sporto ir kt. 

vietose esantys 

įrenginiai būtų 

tvarkingi, 

nepavojingi 

sveikatai 

Mokyklos 

aplinka turi būti 

saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 

5. Guminės dangos, 

prie medinių 

sūpynių įrengimas 

2021-05 R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinti, kad 

mokyklos 

teritorijos poilsio, 

sporto ir kt. 

vietose esantys 

įrenginiai būtų 

tvarkingi, 

nepavojingi 

sveikatai 

Sudarytos darbo 

sąlygos 

darbuotojams 

dirbti sąlygomis, 

atitinkančias 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygos 

6. Skalbyklos 

kosmetinis 

remontas 

2021-09 R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

Skalbykla Darbuotojams 

sudarytos  

tinkamos 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygos 

Sudarytos darbo 

sąlygos 

darbuotojams 

dirbti sąlygomis, 

atitinkančias 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygas 

 

7. Sporto aikštelės 2021-05 R. Dirmantas, „Medeinės“ Užtikrinti, kad Mokinių 



atnaujinimas 

 

R. Burba, 

S. Balkys 

mokykla mokyklos 

teritorijos poilsio, 

sporto ir kt. 

vietose esantys 

įrenginiai būtų 

tvarkingi, 

nepavojingi 

sveikatai 

saugumo 

užtikrinimas 

8. Garažo ir rūsio 

sutvarkymas 

2021-05 R. Dirmantas, 

A. Povilaitis, 

G. Sosulin, 

R. Šenauskas, 

O. Azadov 

„Medeinės“ 

mokykla 

Darbuotojams 

sudarytos  

tinkamos darbo 

sąlygos  

Sudarytos darbo 

sąlygos 

darbuotojams 

dirbti sąlygomis, 

atitinkančias 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygas 

9. Vandens 

pašildytojo 

keitimas 

2021-02 R. Dirmantas 

UAB,,SOBO‘‘ 

„Medeinės“ 

mokykla 

Pastato  eilinės 

apžiūros metu 

rastų defektų 

pašalinimas 

Sudarytos darbo 

sąlygos 

darbuotojams 

dirbti sąlygomis, 

atitinkančias 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygas 

10. Lietaus 

kanalizacijos 

remontas 

2021-04 R. Dirmantas 

S.Balkys 

„Medeinės“ 

mokykla 

Pastato ir jo  

konstrukcijų 

sezoninės bei  

eilinės apžiūros 

metu rastų 

defektų 

pašalinimas 

Sudarytos darbo 

sąlygos 

darbuotojams 

dirbti sąlygomis, 

atitinkančias 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygas 

11. Medinės 

pavėsinės 

atnaujinimas 

2021-06 R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinti, kad 

mokyklos 

teritorijos poilsio, 

sporto ir kt. 

vietose esantys 

įrenginiai būtų 

tvarkingi, 

nepavojingi 

sveikatai 

Mokyklos 

aplinka turi būti 

saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 

12. Fasado 

atnaujinimas 

2021-06 R. Dirmantas 

R.Burba 

„Medeinės“ 

mokykla 

Nustatytu laiku  

organizuoti  pasta

to ir jo konstrukci

jų sezonines bei  

eilines apžiūras, 

apžiūrų metu 

rastų defektų 

pašalinimas 

Mokyklos 

aplinka turi būti 

saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 

13. Šiluminės trasos 

keitimas I aukšte 

2021-08 R. Dirmantas 

 UAB ,,SOBO“ 

„Medeinės“ 

mokykla 

Laiku pradėtas 

šildymo sezonas 

Užtikrinama 

temperatūra 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams   R. Dirmantas  



Priedas Nr. 6 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS 

 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

Tikslas: siekti mokyklos bibliotekos švietimo ir informacijos paslaugų kokybės,  

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių domėjimąsi knyga ir skaitymu, ugdyti jų skaitymo kultūrą. 

2. Padėti formuoti mokinių pažintines, kultūrines, socialines, etines kompetencijas.  

3. Tobulinti bibliografinį informacinį darbą. 

4. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais. 

 

Kontroliniai skaičiai: 

Skaitytojų (75): 

- mokinių – 30; 

- mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų – 45. 

 

Metodai ir formos: 

 individualus darbas, 

 darbas su grupe, 

 darbas su dokumentacija, 

 pokalbis, 

 aptarimas, 

 žaidimas, 

 vaizdinė medžiaga, 

 ekskursija, 

 darbas su IKT, 

 praktinė veikla. 

 

Veiklos programa 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, priemonės Data, 

laikas 

Atsakingas Numatomi rezultatai Vieta, 

partneriai 

Rezultato 

įgyvendinimas 

        I. VEIKLA SU SKAITYTOJAIS. KNYGOS IR SKAITYMO 

PROPAGAVIMAS.  

 

1. Grožinės, 

metodinės 

literatūros ir 

vadovėlių 

išdavimas 

mokiniams, 

mokytojams ir 

surinkimas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė Mokytojai ir 

mokiniai aprūpinti 

vadovėliais. 

Užtikrintas 

ugdymo proceso 

individualizavimas. 

Mokyklos 

biblioteka. 

 

2. Mokinių ir 

mokytojų 

supažindinimas 

su naujai gauta 

literatūra (knygų 

parodėlės, 

informacija per 

mokytojų 

tarybos 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Mokyklos 

bendruomenei 

dalykiškai ir 

struktūruotai 

pristatomos 

literatūros 

naujovės.   

Mokyklos 

biblioteka, 

metodinis 

kabinetas, 

mažoji salė. 

 



posėdžius ir 

metodines 

dienas, ,,Mano 

dienyne“ ir 

mokytojų 

kambaryje).  

3. Teminės 

literatūros 

parodėlės. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė Mokyklos 

bendruomenei 

dalykiškai ir 

struktūruotai 

pristatomi 

informacijos 

šaltiniai (knygos, 

spaudos straipsniai, 

diskai, plakatai ir 

kt.).  

Mokyklos 

biblioteka, 

metodinis 

kabinetas.  

 

4. Integruotos 

pamokos. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė, 

dalykų 

mokytojai 

Ugdomoji veikla 

organizuota 

netradicinėje 

aplinkoje. 

Lavinamos 

mokinių pažintinės 

ir dalykinės 

kompetencijos. 

Auga mokinių 

susidomėjimas 

bibliotekos veikla 

ir knyga. 

Tobulinamas 

mokytojų ir 

bibliotekininkų 

komandinis darbas.  

Mokyklos 

biblioteka, 

dalykų 

kabinetai, 

mokomosio

s klasės, 

aktų ir 

sporto salės, 

mokyklos 

kiemas.  

 

5. Popietinės 

skaitymo 

valandėlės.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė, 

auklėtojai 

Bibliotekos veiklos 

populiarinimas tarp 

mokinių, skaitymo 

ir domėjimosi 

knyga motyvacijos 

stiprinimas.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

6. 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.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

7. Knygų remonto 

dirbtuvės. 

2021 

m., 

kartą 

per 

pusmetį 

Z. Miltenienė, 

mokytojai, 

auklėtojai 

Mokinių socialinių 

kompetencijų ir 

praktinių įgūdžių, 

vertybinių nuostatų 

formavimas.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

8. Vaizdinės 

informacijos 

rengimas ir 

pateikimas 

mokyklos 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Mokyklos 

bendruomenei 

dalykiškai, 

vaizdžiai ir 

struktūruotai 

Mokyklos 

biblioteka, 

metodinis 

kabinetas, 

mokytojų 

 



bendruomenei 

(plakatai, 

skelbimai, 

informaciniai 

lapeliai, 

kvietimai ir 

pan.). 

pateikta aktuali 

informacija.   

kambarys, 

mokyklos 

holas.  

9. 1a-4a klasių 

mokinių 

darbelių 

konkursas ,,Mūs

ų Senis 

Besmegenis“ . 

2021-

01-21 

Z. Miltenienė, 

V.Bucevičiūtė, 

D.Lembartienė 

 

Skatinamas 

mokyklos 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimas 

ir bendrystė, 

mokinių mokymosi 

motyvacija.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

10. Popietė ,,Pasako

s apie tave ir 

mane“ (1a-4a 

kl.). 

2021-

02-11 

Z. Miltenienė, 

D.Lembartienė 
I.Matijošaitienė 

V.Kundrotienė 

Ugdomas mokinių 

draugiškumas, 

tolerancija.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

11. Tarptautinės 

gimtosios kalbos 

dienos 

minėjimas: 

renginys 9-10 

specialiųjų 

klasių 

mokiniams ,,Gi

mtųjų žodžių 

apkabintas, aš 

gyvas kalboje“. 

2021-

02-23 

Z. Miltenienė, 

R. Vaitkūnė 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, 

pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos. 

Tobulinimas 

bendradarbiavimas 

ir komandinis 

darbas. 

Mokyklos 

biblioteka.  

 

12. Pažintinė 

edukacinė 

išvyka į LAB 

Klaipėdos 

padalinį ,,Pažink

ime kitokį 

pasaulį“ (5a-10a 

kl.). 

2021-

03-

17/23 

Z.Miltenienė, 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Ugdomos mokinių 

vertybinės 

nuostatos, 

atvirumas, 

tolerancija ir 

pagalba kitokiems.  

LAB 

Klaipėdos 

padalinys.  

 

13. Tarptautinės 

vaikų knygos 

dienos 

minėjimas – 

popietė ,,Vaikyst

ėje atversta 

knyga“ (5a-10a 

kl.). 

2021-

04-02 

Z. Miltenienė, 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Plečiama mokinių 

socialinė patirtis, 

akiratis. Mokiniai 

skatinami domėtis 

knyga ir skaitymu.   

Mokyklos 

biblioteka.  

 

14. Spaudos 

atgavimo ir 

knygos dienos 

minėjimas - 

mokinių 

dailyraščio 

paroda (5a-10a 

kl.). 

2021-

05 mėn. 

Z. Miltenienė, 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Plečiama mokinių 

socialinė patirtis. 

Lavinamos jų 

pažintinės, etinės 

kompetencijos.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 



15. Specialiųjų 

pradinių klasių 

metodinė 

savaitė. 

2021-

11-

23/25 

Z. Miltenienė, 

D.Lembartienė 

V.Kundrotienė 
I.Matijošaitienė  

Skatinamas 

mokyklos 

bendruomenės 

bendradarbiavimas. 

Vyksta gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida.  

Mokyklos 

biblioteka, 

Ugdomieji 

kabinetai.   

 

16. Bibliotekos 

edukacinės 

erdvės 

tobulinimas, 

rengiant žaidimų 

kampelį. 

2021-

01-02 

mėn. 

bei 

pagal 

galimy

bę.  

Z. Miltenienė, 

T. Verba, 

mokytojai 

Užtikrintas 

mokinių sveikas, 

saugus, prasmingas 

užimtumas per 

pertraukas ir po 

pamokų. 

Tobulinamos 

mokyklos 

edukacinės erdvės.  

Mokyklos 

biblioteka. 

 

II. KNYGŲ FONDŲ TVARKYMAS  

17. Bibliotekos 

knygų fondų 

tvarkymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį. 

Z. Miltenienė Sutvarkytas ir 

susistemintas 

mokyklos knygų 

fondas. Sutvarkyta 

knygų fondų 

dokumentacija. 

Tobulinamos 

naudojimosi knygų 

fondais sąlygos.  

Centralizuot

os 

buhalterijos 

specialistai.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

18. Bibliotekos 

knygų fondų 

papildymas 

vaikų ir 

metodine 

literatūra.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Atnaujintas 

mokyklos knygų 

fondas. Mokyklos 

bendruomenė turi 

galimybė 

susipažinti su 

literatūros 

naujovėmis.   

Centralizuot

os 

buhalterijos 

specialistai. 

Mokyklos 

biblioteka.  

 

19. Periodinės 

spaudos 

užsakymas. 

2021-

11 mėn. 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Patenkintas 

mokyklos 

bendruomenės 

poreikis susipažinti 

su aktualia 

informacija ir 

naujovėmis apie 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymą.  

Centralizuot

os 

buhalterijos 

specialistai. 

Mokyklos 

biblioteka. 

 

20. Periodinės 

spaudos 

tvarkymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

Z. Miltenienė Susisteminta 

periodinė spauda. 

Tobulinama 

skaitovų prieiga 

prie periodinės 

spaudos.  

Mokyklos 

biblioteka.  

 

21. Kasmetinė 

knygų fondų 

patikra.  

2021-

12 mėn. 

Z. Miltenienė, 

mokiniai, 

mokytojai 

Tobulinama knygų 

apskaita. 

Skatinama skaitovų 

atsakomybė, 

iniciatyva. 

Mokyklos 

biblioteka, 

metodinis 

kabinetas, 

mokomieji 

 



kabinetai.  

III. DARBAS SU VADOVĖLIAIS  

22. Vadovėlių 

patikra, 

apskaita, 

parengimas 

nurašymui. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį. 

Z. Miltenienė, 

T. Verba, 

mokytojai 

Tobulinama 

vadovėlių apskaita. 

Sutvarkyti 

vadovėlių fondai. 

Skatinama 

mokytojų 

atsakomybė ir 

iniciatyva.  

Centralizuot

os 

buhalterijos 

specialistai.  

Mokyklos 

biblioteka, 

mokomieji 

kabinetai.  

 

23. Informacijos 

rinkimas dėl 

naujų vadovėlių 

poreikio.  

2021-

04, 11 

mėn. 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Mokytojų ir 

mokinių 

aprūpinimas 

naujais vadovėliais. 

Ugdymo kokybės 

gerinimas ir 

individualizavimas.   

Elektroninė

s erdvės. 

Mokyklos 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

posėdžiai.  

 

24. Kasmetinė 

vadovėlių 

patikra.  

2021-

06, 09 

mėn. 

 

Z. Miltenienė, 

mokytojai 

Tobulinama 

vadovėlių apskaita. 

Skatinama 

mokytojų 

atsakomybė ir 

iniciatyva. 

Mokyklos 

biblioteka, 

mokomieji 

kabinetai.  

 

IV. KATALOGAI. BIBLIOGRAFINIS-INFORMACINIS DARBAS.   

25. Katalogų ir 

straipsnių 

kartotekos 

tvarkymas.  

2021-

09/11 

mėn. 

Z. Miltenienė Sutvarkyti 

katalogai, 

kartotekos. 

Tobulinamos 

skaitovų 

aptarnavimo 

paslaugos.  

Mokyklos 

biblioteka. 

 

26. Skaitytojų 

kortelių 

tvarkymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį.  

Z. Miltenienė Atnaujintos ir 

susistemintos 

skaitytojų kortelės. 

Tobulinamos 

skaitovų 

aptarnavimo 

paslaugos.  

Mokyklos 

biblioteka. 

 

V. METODINIO KABINETO VEIKLA  

27. Metodinės 

literatūros ir 

metodinių 

priemonių 

išdavimas-

priėmimas. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

T. Verba Tobulinamos 

ugdymo proceso 

metodine medžiaga 

aprūpinimo 

paslaugos. 

Metodinis 

kabinetas. 

 

28. Metodinės 

literatūros 

klasifikavimas ir 

apskaita, 

katalogo 

tvarkymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį. 

T. Verba Tobulinama 

metodinės 

literatūros apskaita. 

Gerinamos 

naudojimosi 

metodine literatūra 

sąlygos. 

Metodinis 

kabinetas. 

Skaitmeninė

s erdvės. 

 



29. 

Metodinių 

priemonių 

klasifikavimas ir 

apskaita, 

katalogo 

tvarkymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį. 

T. Verba Tobulinama 

metodinių 

priemonių apskaita. 

Gerinamos 

naudojimosi 

metodinėmis 

priemonėmis 

sąlygos. 

Metodinis 

kabinetas. 

Skaitmeninė

s erdvės. 

 

30. Mokyklos 

mokytojų ir 

specialistų 

metodinių darbų 

apskaita, 

kartotekos 

sudarymas. 

2021-

01/06 

mėn. 

T. Verba, 

metodinė 

taryba, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Kuriama metodinių 

darbų apskaita. 

Tobulinama 

mokyklos metodinė 

veikla. 

Vyksta gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida.  

 

Metodinis 

kabinetas. 

Skaitmeninė

s erdvės. 

 

31. Metodinio 

kabineto 

aplinkos 

tobulinimas, 

veiklos 

viešinimas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį.  

T. Verba Skatinamas 

mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

aktyvumas, 

iniciatyvumas, 

metodinė veikla. 

Vyksta gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida.  

Metodinis 

kabinetas.  

 

32. Informacijos 

rinkimas dėl 

naujų metodinių 

priemonių 

poreikio. Naujų 

metodinių 

priemonių 

užsakymas.  

2021 

m., 

pagal 

poreikį. 

T. Verba Mokytojų ir 

mokinių 

aprūpinimas 

naujomis 

metodinėmis 

priemonėmis. 

Ugdymo kokybės 

užtikrinimas ir 

individualizavimas.   

Elektroninė

s erdvės. 

Mokyklos 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

posėdžiai.  

 

33. Reglamentuojan

čių mokyklos 

metodinio 

kabineto veiklą 

dokumentų 

rengimas ir 

tobulinimas. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

 

T. Verba, 

metodinė 

taryba 

 

 

 

 

Tobulinama 

mokyklos 

metodinio kabineto 

veikla, darbuotojų 

aptarnavimas, 

metodinių 

priemonių apskaita.  

Mokyklos 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai.  

 

VI. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR METODINĖ VEIKLA  

34. Dalyvavimas 

Klaipėdos 

miesto 

bibliotekininkų 

metodinėje 

veikloje. 

2021 

m., 

kartą 

per 

mėnesį 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Vyksta gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais.  

Klaipėdos 

miesto ir 

Lietuvos 

švietimo 

įstaigų 

bibliotekos.  

 

35. Kvalifikacijos 

tobulinimas 

seminaruose, 

2021 

m., 

pagal 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

Tobulinamos 

mokyklos 

bibliotekininkų 

Klaipėdos 

miesto ir 

Lietuvos 

 



kursuose, 

mokymuose.  

galimy

bes  

bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos.  

kvalifikacij

os kėlimo 

institucijos.  

36. Reglamentuojan

čių mokyklos 

bibliotekos 

veiklą 

dokumentų 

rengimas ir 

tobulinimas. 

2021 

m., 

pagal 

poreikį 

 

Z. Miltenienė, 

T. Verba 

 

 

 

 

Tobulinama 

mokyklos 

bibliotekos veikla, 

skaitytojų 

aptarnavimas, 

knygų fondų ir 

vadovėlių apskaita.  

Mokyklos 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiai.  

 

 

Parengė: 

bibliotekininkė                                                                                                          Zita Miltenienė 

 

bibliotekininkė                                               Tatjana Verba 



Priedas Nr. 7 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS TATJANOS VERBA 

VEIKLOS PLANAS 

2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla,  

veiklos 

priemonė 

Data, 

laikas 

Atsakingas 

pedagogas 

Partneriai, 

vieta 

Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinimas, 

pastabos 

1 uždavinys. Laiduoti individualizuotų ugdymo (si) programų įvairovę, teikiant papildomas paslaugas 

1. Mokinių 

socializacijos 

programos 

taikant 

fotografiją ,,Fot

omagija“ vykdy

mas: 

- SĮUK I spec. 

pak.; 

- SĮUK II spec. 

pak. 

2021 

metai 

 

 

 

 

 

01-06 

mėn. 

09-12 

mėn. 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai 

ir savirealizacijai bei 

sėkmingai 

socializacijai po 

mokyklos baigimo  

 

2. Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencinės 

programos ,,Sav

u 

keliu“ vykdyma

s (5a, 9a kl.) 

2021-

01/12 

mėn. 

T. Verba, 
L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

pavojais, sužinos 

kaip jų išvengti, kur 

kreiptis pagalbos 

 

3. Saugaus 

naudojimosi 

internetu 

programos 

vykdymas (8a, 

9a, 10a, 10d, 

SĮU I spec. p. 

kl.) 

2021-

02/04 

mėn. 

T. Verba, 
L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Formuojamos 

saugaus naudojimosi 

šiuolaikinėmis 

informacinėmis 

technologijomis 

nuostatos ir įgūdžiai  

 

2 uždavinys. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo (si) būdus 

įvairiose aplinkose 

4. Dalyvavimas 

darbo grupėje 

rengiant ir 

vykdant vaikų 

vasaros poilsio 

dieninės 

stovyklos 

programą   

2021-

03, 06 

mėn. 

Darbo 

grupė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Organizuotas  

turiningas mokinių 

užimtumas vasaros 

metu, lavinami 

mokinių socialiniai 

įgūdžiai, plečiama 

socialinė patirtis  

 

5. Klaipėdos 

miesto mokyklų 

mokinių akcija 

„Draugystės 

ABC“ (Klaipėd

2021-

03 mėn. 

4 sav. 

L.Pareigienė, 

T. Verba 

Klaipėdos 

miesto 

erdvės. 

Klaipėdos 

miesto 

Sudarytos sąlygos 

specialiųjų poreikių 

mokinių sėkmingai 

socializacijai  

 



os miesto 

socialinių 

pedagogų 

kasmetinis 

renginys) 

švietimo 

įstaigos 

6. Prevencinis 

užsiėmimas 

„Lilija 

amžinai“ (8a-

10a) 

2021-

10-19 

L.Pareigienė, 

T. Verba 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su prekybos 

žmonėmis pavojais 

ir kaip nuo jų 

apsisaugoti, sužinos 

kur kreiptis 

pagalbos. Lavinamas 

jų kritinis mąstymas 

 

3 uždavinys. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione 

7.  Klasių 

kuravimas, 

sprendžiant 

mokinių 

socialines 

pedagogines 

problemas: 

- individualus 

darbas su 

nedalyvaujančiais 

arba vengiančiais 

dalyvauti ugdyme 

mokiniais; 

- darbas su 

šeimomis; 
bendradarbiavima

s su Klaipėdos 

miesto Šeimos ir 

vaiko gerovės 

centru, miesto ir 

rajonų VTAS, 

seniūnijomis 

atstovaujant  

mokinių 

interesus; 
- duomenų 

pateikimas apie 

nelankančius 

mokyklos 

mokinius Nemis 

sistemoje. 

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Suteikta pagalba 

mokiniams ir jų 

šeimoms, mokyklos 

darbuotojams 

sprendžiant elgesio, 

emocijų, smurto, 

patyčių, mokyklos 

lankomumo ir kt. 

problemas. 

Vyks mokinių teisių 

ir interesų 

atstovavimas, 

sprendžiant įvairias 

mokinių ir jų šeimų 

problemas. 

Mokinių mokyklos 

lankomumo 

užtikrinimas 

 

8. Tyrimai pagal  

mokyklos 

bendruomenės 

poreikį 

2021 

metai 

Darbo 

grupės 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Surinkta statistinė 

informacija padės 

numatyti mokyklos 

veiklos tobulinimo ir 

mokinių gerovės 

užtikrinimo kryptis  

 

9. Mokyklos 

bendruomenės 

narių (mokytojų, 

mokinių, tėvų) 

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Suteikta pagalba 

mokyklos 

darbuotojams ir 

partneriams, 

 



ir socialinių 

partnerių 

konsultavimas 

sprendžiant mokinių 

elgesio, emocijų, 

smurto, patyčių 

mokyklos 

lankomumo ir kt. 

problemas 

10. Mokinių 

mokamo 

maitinimo 

organizavimas ir 

apskaita 

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Užtikrinta mokinių 

maitinimo paslaugos 

kokybė  

 

11. Socialinės 

paramos 

(nemokamo 

maitinimo) 

gavimo apskaita 

ir teikimo 

mokykloje 

koordinavimas 

2021-

09 mėn. 

bei 

pagal 

poreikį 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos 

miesto ir 

rajono, kitų 

miestų 

socialinės 

paramos 

skyriai 

Užtikrintas 

socialinės paramos 

mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) teikimas  

 

12. Socialinės 

paramos 

(nemokamo 

maitinimo) 

išduodant 

maistą į namus 

organizavimas ir 

apskaita 

2021 

metai, 
paskutinę 

kiekvieno 

mėnesio 

savaitę 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos 

miesto ir 

rajono, kitų 

miestų 

socialinės 

paramos 

skyriai  

Užtikrintas 

socialinės paramos 

mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) teikimas  

 

13. Tyrimas 

„Mokyklos 

socialinis pasas“ 

2021-

10 mėn. 

T. Verba, 
L.Pareigienė  

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

klasių 

vadovai 

Surinkta ir 

apibendrinta 

statistinė informacija 

leis užtikrinti 

pagalbos mokiniui 

teikimo kokybę 

 

14. Dalyvavimas 

mokyklos vaiko 

gerovės 

komisijos  

veikloje, 

siekiant 

užtikrinti 

mokinių gerovę  

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Užtikrintas mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

ir ugdymo proceso 

kokybė 

 

15. Reglamentuojan

čių 

pedagoginės/ 

psichologinės/ 

socialinės 

pagalbos 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

2021 

metai 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Užtikrintas mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

ir ugdymo proceso 

kokybė 

 



teikimą 

mokykloje 

dokumentų 

rengimas 

16. Dalyvavimas 

Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodinėje 

veikloje 

 

2021 

metai, 
kas antrą 

mėnesio 

antradienį 

T. Verba KPŠKC, 

Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodinis 

susivienijimas 

Vyks socialinių-

pedagoginių 

kompetencijų 

tobulinimas, 

gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida 

 

4 uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas 

17. Dalyvavimas 

tęstiniame 

respublikiniame 

ekologiniame 

projekte ,,Mes 

rūšiuojam“ 

2021 

metai 

T. Verba Atliekų 

tvarkymo 

centras  

Formuojamos 

mokyklos 

bendruomenės narių 

ekologinės, 

gamtosaugos ir 

pilietinės 

kompetencijos 

 

18. ,,Mėnuo be 

patyčių“ 

2021-

03 mėn. 

T.Verba, 
L.Pareigienė, 

L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, 

tolerancija. 

Lavinamos mokinių 

teigiamos socialinės 

ir asmeninės 

kompetencijos 

 

19. Tyrimas 

„Patyčių mastas 

mokykloje“ 

2021-

04/05, 

11/12 

mėn. 

T. Verba, 
L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Surinkta statistinė 

informacija padės 

nustatyti realią 

situaciją mokykloje 

ir numatyti 

tobulinimo 

priemones. Siekiama 

užtikrinti mokinių 

saugumą mokykloje 

 

20. Prevencinė 

savaitė „Saugi 

draugystė“ 

(Tarptautinė 

nerūkymo diena, 

Pasaulinė kovos 

su Aids diena, 

Draugo diena) 

2021-

11 

mėn., 

4 

savaitė 

T. Verba, 
L.Pareigienė, 

L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Skatinamas 

mokyklos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas, 

tolerancija, sveikos 

gyvensenos būdas. 

Lavinamos mokinių 

socialinės 

kompetencijos - 

problemų sprendimo 

ir sprendimo 

priėmimo, 

atsisakymo ir kt. 

įgūdžiai  

 

21. Tolerancijos 

dienos 

2021-

11-16 

T. Verba, 
L.Aširovienė 

Klaipėdos ,,

Medeinės“ 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

 



minėjimas. 

Dalyvavimas 

tradicinėje 

tarptautinėje 

Tolerancijos 

dienos minėjimo  

akcijoje 

klasių 

vadovai 

mokykla plačiajai visuomenei. 

Tęsiamos mokyklos 

tradicijos, 

formuojama 

tolerancijos, 

draugiškumo kultūra  

22. Savitarpio 

pagalbos grupė 

mokyklos 

darbuotojams 

2021 

metai 

T. Verba, 
L.Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, gerosios 

pedagoginės ir 

socialinės patirties 

sklaida. Ieškoma 

bendrų problemų 

sprendimo būdų. 

Tobulinamos 

bendradarbiavimo, 

tolerancijos, 

pedagoginės 

kompetencijos 

 

23. Pranešimas ,,Fot

ografijos ir 

fotografijos 

terapijos 

taikymas 

mokinių 

sėkmingai 

socializacijai" 

Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodiniam 

būreliui  

2021-

04 mėn. 

T. Verba Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodinis 

būrelis 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida Klaipėdos 

mieste. Mokyklos 

veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

 

24. Praktinis 

užsiėmimas ,,Fo

tografijos 

terapijos metodų 

taikymas 

socialiniame 

darbe" 

Klaipėdos 

miesto 

socialiniams 

pedagogams 

2021-

06 mėn. 

T. Verba Klaipėdos 

miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodinis 

būrelis 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida Klaipėdos 

mieste. Mokyklos 

veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

 

 

Socialinė pedagogė                                                                                                                      Tatjana Verba   

  



 

Priedas Nr. 8 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS LIANOS PAREIGIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, veiklos 

 priemonė 

Data, 

laikas 

Atsakingas 

pedagogas 

Partneriai, vieta Numatomi 

rezultatai 

Rezultat

o 

įgyvendi

nimas, 

pastabos 

1 uždavinys. Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant papildomas paslaugas. 

1. Prevencinės programos 

„Įveikiame 

kartu“ vykdymas (6a 

kl.) 

2021-

01/12 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Geriau pažins 

save ir kitus, 

patobulins 

bendravimo, 

konfliktų 

sprendimo, 

atsisakymo 

įgūdžius 

 

2. Psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencinės 

programos ,,Savu 

keliu“ vykdymas (8a 

kl.) 

2021-

01/12 

mėn. 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Susipažins su 

psichoaktyvių 

medžiagų 

vartojimo 

pavojais, kaip 

jų išvengti, 

sužinos kaip 

saugoti save, 

kur kreiptis 

pagalbos 

 

2 uždavinys. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose 

aplinkose. 

1. Klaipėdos miesto 

mokyklų mokinių akcija 

„Draugystės 

ABC“ (Klaipėdos 

miesto socialinių 

pedagogų kasmetinis 

renginys) 

2021 m. 

kovo 4 

sav. 

L. Pareigienė, 

T. Verba 

Klaipėdos miestas 

(vieta tikslinama) 

Sėkmingesnė 

integracija į 

visuomenę 

 

2. Dalyvavimas darbo 

grupėje rengiant ir 

vykdant vaikų vasaros 

poilsio dieninės 

stovyklos programą    

2021-03, 

06 mėn. 

Darbo grupė Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Organizuotas  

turiningas 

vaikų 

užimtumas 

vasaros metu, 

patobulės 

mokinių 

socialiniai 

įgūdžiai 

 

3. Tarptautinės kovos su 

prekybos žmonėmis 

dienos minėjimas 

2021 m. 

spalio 19 

d. 

L. Pareigienė, 

T. Verba 

Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

sužinos apie 

prekybos 

 



žmonėmis 

pavojus, kaip 

save saugoti 

4. Klaipėdos miesto 

žmonių su negalia 

sporto šventė, žmonių 

su negalia dienai 

paminėti 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 1 

sav. 

O. 

Matulevičienė, 

R. Tiškienė,  

L. Pareigienė 

Klaipėdos 

lengvosios 

atletikos maniežas 

(vieta gali būti 

keičiama) 

Gauti mokinių 

apdovanojimai, 

prizinės vietos 

 

5. Kultūrinės-pažintinės 

veiklos organizavimas 

pagal kultūros pasą 

Pagal 

renginių 

grafiką 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Įgis naujų 

žinių, 

patobulės 

socialiniai 

įgūdžiai 

 

3 uždavinys. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione. 

1. 13 klasių kuravimas, 

sprendžiant mokinių 

socialines pedagogines 

problemas: 

 individualus  

darbas su 

nedalyvaujančiais arba 

vengiančiais dalyvauti 

ugdyme mokiniais; 

 darbas su  

šeimomis; 

 bendradarbiavi 

mas su Klaipėdos 

miesto Šeimos ir vaiko 

gerovės centru, miesto ir 

rajonų VTAS, 

seniūnijomis 

atstovaujant  mokinių 

interesus; 

 duomenų  

pateikimas apie 

nelankančius mokyklos 

mokinius Nemis 

sistemoje 

2021 

metai 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokinių teisių 

ir interesų 

atstovavimas, 

sprendžiant 

įvairias 

mokinių ir jų 

šeimų 

problemas 

 

2. Tyrimai pagal  

mokyklos 

bendruomenės poreikį 

2021 

metai 

Darbo grupės Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Atliktų tyrimų 

išvados 
 

3. Mokyklos 

bendruomenės narių 

(mokytojų, mokinių, 

tėvų) ir socialinių 

partnerių konsultavimas 

2021 

metai 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užpildytas 

konsultacijų 

registracijos 

žurnalas 

 

4. Pavėžėjimo maršrutų 

sudarymas, 

koregavimas, 

pavėžėjimo ataskaitų 

rengimas 

2021 

metai 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokinių 

pavėžėjimo 

užtikrinimas, 

parengti 

dokumentai 

 

5. Tyrimas „Mokyklos 

socialinis pasas“ 

2021-10 

mėn. 

T. Verba, 

L. Pareigienė  

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

Parengta 

informacija 
 



mokykla apie mokinių ir 

jų šeimų 

socialinę 

situaciją 

6. Dalyvavimas mokyklos 

vaiko gerovės komisijos  

veikloje, siekiant 

užtikrinti mokinių 

gerovę 

2021 

metai 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Užtikrinti 

vaiko gerovę 

 

7. Reglamentuojančių 

pedagoginės/ 

psichologinės/ 

socialinės pagalbos 

specialiųjų poreikių 

mokiniams teikimą 

mokykloje dokumentų 

rengimas 

2021 

metai 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Parengti 

dokumentai 
 

8. Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto socialinių 

pedagogų metodinėje 

veikloje 

 

2021 

metai, kas 

antrą 

mėnesio 

antradienį  

L. Pareigienė KPŠKC, 

Klaipėdos miesto 

socialinių 

pedagogų 

metodinis 

susivienijimas.  

Patobulintos 

socialinės 

pedagoginės 

žinios ir 

įgūdžiai. 

 

4 uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas. 

1. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo prevencinis 

užsiėmimas „Augu ir 

keičiuosi“ (5a-10a) 

2021 m. 

sausis 

L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokiniai 

susipažins apie 

organizmo 

pokyčius 

prasidedant 

paauglystei ir 

kaip saugoti 

save nuo 

netinkamų 

prisilietimų ir 

pan. 

 

2. „Mėnuo be patyčių“ 2021-03 

mėn. 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Sužinos kas yra 

patyčios, kur 

kreiptis 

pagalbos, 

patobulės 

bendravimo 

įgūdžiai 

 

3. Prevencinė savaitė 

„Saugi draugystė“ 

(Tarptautinė nerūkymo 

diena, Pasaulinė kovos 

su Aids diena, Draugo 

diena) 

2021-11 

mėn. 

4 savaitė 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Vyresniųjų 

klasių mokiniai 

įgis žinių apie 

tabako, 

alkoholio, 

narkotikų, aids 

prevenciją, 

patobulins 

problemų 

sprendimo, 

srendimo 

 



priėmimo, 

atsisakymo 

įgūdžius 

4. Dienos, mėnesio 

mokinių lankomumo 

duomenų rinkimas ir 

analizė 

Kasdien/ 

iki 5 mėn. 

dienos 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Mokinių 

mokyklos 

lankomumo 

užtikrinimas 

 

5. Dalyvavimas labdaros-

paramos komisijos 

veikloje 

Pagal 

poreikį 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Labdaros 

paramos 

priėmimo 

dokumentai 

 

6. Dalyvavimas mokinių 

priėmimo komisijos 

veikloje 

Pagal 

poreikį 

L. Pareigienė Klaipėdos 

„Medeinės“  

mokykla 

Patikrinti 

mokinių 

priėmimo 

dokumentai 

 

 

Socialinė pedagogė                                                                                                                  Liana Pareigienė   

  



Priedas Nr. 9 

 

PSICHOLOGĖS LAUROS AŠIROVIENĖS VEIKLOS PLANAS 2021 M.M. 

 

Pagrindinis tikslas – susipažinti su pagrindinėmis mokyklos problemomis, išsiaiškinti pagrindines jų 

priežastis, ieškoti būdų joms spręsti. 

Veiklos tikslas – teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą mokyklos moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams 

Uždaviniai: 

1. Efektyvinti psichologinės pagalbos teikimą mokyklos bendruomenei. 

2. Nustatyti mokinių psichologines, asmenybės, elgesio ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 

3. Šviesti mokyklos bendruomenę psichologinėmis temomis. 

4. Atlikti tyrimus bendruomenei aktualiais klausimais. 

5. Organizuoti pedagoginę – psichologinę veiklą. 

6. Gerinti ugdymo procesui palankias psichologines sąlygas. 

 

 

Nr. Veikla, 

priemonės  

Data, 

laikas 

Atsakingas  Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai Rezultato 

įgyvendinimas  

1 uždavinys. Laiduoti individualizuotų ugdymo(si) programų įvairovę, teikiant papildomas paslaugas. 

1.  Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencinės 

programos ,,Sav

u 

keliu“ vykdymas 

(5a, 9a kl.). 

2021-

01/12 

mėn. 

T. Verba 

L. Aširovienė  

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai susipažins 

su psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

pavojais, bus 

skatinami ir pratinami 

jų išvengti, sužinos 

kaip saugoti save, kur 

kreiptis pagalbos. 

 

2.  Saugaus 

naudojimosi 

internetu 

programos 

vykdymas (8a, 

9a, 10a, 10d, SĮU 

I spec. p. kl.). 

2021-

02/04 

mėn. 

T. Verba 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Formuojami saugaus 

naudojimosi 

šiuolaikinėmis 

informacinėmis 

technologijomis 

nuostatai ir įgūdžiai.  

 

3.  Pirmokų 

adaptacijos 

tyrimas ir 

pagalba 

adaptuojantis 

2021-

11/12 

mėn. 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Adaptacijos 

stebėjimas, kontrolė ir 

analizė. Konsultacijos 

su mokiniais, 

mokytojais, mokinių 

tėvais. 1-mų klasių 

mokinių. 

 

4.  Penktokų 

adaptacijos 

2021-

11/12 

L. Aširovienė Klaipėdos  

„Medeinės“ 

Adaptacijos 

stebėjimas, kontrolė ir 

 



tyrimas ir 

pagalba 

adaptuojantis 

mėn. mokykla analizė. Konsultacijos 

su mokiniais, 

mokytojais, mokinių 

tėvais. 5 klasių 

mokinių.  

5.  Naujai atvykusių 

mokinių 

adaptacijos 

tyrimas ir 

pagalba 

adaptuojantis 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Adaptacijos 

stebėjimas, kontrolė ir 

analizė. Konsultacijos 

su mokiniais, 

mokytojais, mokinių 

tėvais.  

 

2 uždavinys. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti įvairius ugdymo(si) būdus įvairiose 

aplinkose. 

6.  Tęstinis 

projektas ,,Kai 

laimi visi". 

Pagal 

atskir

ą 

planą 

 

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Bendrojo 

lavinimo 

mokyklos. 

Skatinti mokinių 

integraciją į 

visuomenę. 

 

7.  Pasaulinė 

„Saulyčių“ diena 

2021-

03-21 

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 
A. Beržanskienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla ir 

klasės 

mokinių 

tėvai 

Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais, 

visuomenės atstovais. 

Priklausys nuo 

situacijos 

Lietuvoje 

 

8.  Relaksaciniai 

žaidimai, 6b 

klasė 

Kiekv

ieną 

savait

ės 

penkt

adienį 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai mokysis 

bendrauti, ramiai 

reaguoti į iškilusias 

problemas, 

atsipalaiduoti.  

 

3 uždavinys. Plėtoti švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugas mokykloje, mieste, regione. 

9.  Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Suteikta pagalba 

mokiniams, 

sprendžiant elgesio, 

emocijų, smurto, 

patyčių mokyklos 

lankomumo ir kt. 

problemas. 

 

10.  Individualus 

darbas su tėvais 

mokinių 

problemų 

sprendimo 

klausimais. 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Suteikta pagalba 

mokinių tėvams, 

sprendžiant mokinių 

elgesio, emocijų, 

smurto, patyčių 

mokyklos lankomumo 

ir kt. problemas. 

 

11.  Bendradarbiavi

mas su klasių 

vadovais, dalyko 

mokytojais, 

mokyklos 

administracija 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Suteikta pagalba 

mokinių mokytojams, 

klasių vadovams, 

mokyklos 

administracijai, 

sprendžiant mokinių 

 



sprendžiant 

mokinių 

psichologines 

problemas 

elgesio, emocijų, 

smurto, patyčių 

mokyklos lankomumo 

ir kt. problemas. 

12.  Mokinių 

psichologinis 

įvertinimas 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokinio galių ir 

sunkumų, raidos 

ypatumų, vaiko 

brandumo mokytis 

įvertinimas. 

 

13.  Konsultacijos 

sveikatos ir 

lytiškumo 

ugdymo bei 

rengimo šeimai 

klausimais. 

Pagal 

porei

kį 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Suteikta pagalba 

sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai klausimais. 

 

14.  Dalyvavimas 

mokyklos vaiko 

gerovės 

komisijos  

veikloje, siekiant 

užtikrinti 

mokinių gerovę.  

2021 

metai 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrintas mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas ir 

ugdymo proceso 

kokybė. 

 

15.  Psichologo 

darbo 

dokumentų 

(konsultacijos 

registracijos 

žurnalo, 

konsultacijų 

protokolų, 

sutikimų: 

mokiniams, 

tėvams/ 

globėjams)   

ruošimas ir 

pildymas 

Nuolat L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užpildyti 

dokumentai. 

 

16.  Psichologo metų 

veiklos 

ataskaitos 

parengimas 

2021-

12 

mėn. 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Parengta ataskaita.  

17.  Dalyvavimas 

Klaipėdos 

miesto 

psichologų 

tarybos ir 

metodinėje 

veikloje 

Pagal 

poreikį 
L. Aširovienė Klaipėdos 

mieste 

Gilinamos žinios 

psichologo darbo 

klausimais. 

 

18.  Dalyvavimas 

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

mokyklos 

vykdymo grupės 

veikloje  

Pagal 

poreikį 
S. Jauneikienė 

L. Aširovienė 

L. Pareigienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Psichologinė pagalba 

prevencijos, 

intervencijos ir 

postvencijos metu.  

 



19.  Dalyvavimas 

krizių valdymo 

komandos 

veikloje.  

 

Pagal 

poreikį 
L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Pagalbos teikimas 

krizinio atvejo metu ir 

po jo. 

 

20.  Dalyvavimas 

mokinių 

priėmimo 

komisijos 

veikloje 

Pagal 

poreikį 
L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokinių priėmimo 

komisijos sekretorė 

 

21.  Respublikinis 

konkursas 

„Kūrybinės 

metodinės 

priemonės 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams“. 

2021-

03/06 

mėn.  

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Lietuvos 

mokyklų 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

Skatinti mokytojus 

dalintis  gerąją 

patirtimi. 

 

22.  Kvalifikacijos 

kėlimo 

programos 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

“Komunikacinių 

gebėjimų 

ugdymas 

mokiniams 

turintiems 

įvairiapusį raidos 

sutrikimą” I – II 

dalis. 

Mokinių 
rudens 

atostogų 

metu 

V. Samuchova 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Kauno J. 

Laužiko 

mokykla 

Organizuoti seminarą 

pedagogams, 

dirbantiems su 

mokiniais turinčiais 

įvairiapusį raidos 

sutrikimą. 

 

4 uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir tradicijas. 

23.  Informacijos 

rinkimas ir 

sklaida 

Nuolat L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokyklos 

internetiniame 

puslapyje ir FB 

paskyroje. 

 

24.  ,,Mėnuo be 

patyčių“ 

2021-

03 

mėn. 

T. Verba 

L. Pareigienė 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, tolerancija. 

Lavinamos mokinių 

teigiamos socialinės ir 

asmeninės 

kompetencijos.  

 

25.  Tyrimas „Patyčių 

mastas 

mokykloje“. 

2021-

04/05, 

11/12 

mėn. 

T. Verba 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Surinkta statistinė 

informacija padės 

nustatyti realią 

situaciją mokykloje ir 

numatyti tobulinimo 

priemones. Siekiama 

užtikrinti mokinių 

 



saugumą mokykloje.  

26.  Prevencinė 

savaitė „Saugi 

draugystė“ 

(Tarptautinė 

nerūkymo diena, 

Pasaulinė kovos 

su Aids diena, 

Draugo diena). 

2021-

11 

mėn. 

4 

savait

ė 

T. Verba 

L. Pareigienė 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Skatinamas mokyklos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas, 

tolerancija, sveikos 

gyvensenos būdas. 

Lavinamos mokinių 

socialinės 

kompetencijos - 

problemų sprendimo 

ir sprendimo 

priėmimo, atsisakymo 

ir kt. įgūdžiai.  

 

27.  Tolerancijos 

dienos 

minėjimas. 

Dalyvavimas 

tradicinėje 

tarptautinėje 

Tolerancijos 

dienos minėjimo  

akcijoje. 

2021-

11-16 

T. Verba 

L. Aširovienė 

Klasių vadovai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei. 

Tęsiamos mokyklos 

tradicijos, 

formuojama 

tolerancijos, 

draugiškumo, 

priėmimo kultūra.  

 

28.  Savitarpio 

pagalbos grupė 

mokyklos 

darbuotojams. 

2021 

metai 

T. Verba 

L. Aširovienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, gerosios 

pedagoginės,  

psichologinės ir 

socialinės patirties 

sklaida. Ieškoma 

bendrų problemų 

sprendimo būdų. 

Tobulinamos 

bendradarbiavimo, 

tolerancijos, 

pedagoginės 

kompetencijos. 

 

 

 

Psichologė       Laura Aširovienė 

 


