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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. BALANDŽIO  mėn.  

                 

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

įgyvendinimas  

1. Popietė Pasaulinei paukščių dienai 

paminėti „ Klausė žvirblis 

čiulbuonėlis“. ( 1-4 spec. kl. 

mokiniai) 

2021-04-01 

14.00 val. 

V. Kundrotienė, 

D. Lembartienė, 

I. Matijošaitienė 

 

 

Lavinami mokinių meniniai 

gebėjimai ir kompetencijos 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Tobulinamos 

mokinių 

kompetencijos 

 

2. Popietė, skirta Tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai paminėti 

( 5-10 spec. kl. mokiniai) 

2021-04-02 

15.00 val. 

R. Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė, 

O. Macijauskė 

Tobulins kalbėjimo ir 

klausymosi įgūdžius; stiprės 

knygų skaitymo motyvacija 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Mokinių 

skaitmeninių įgūdžių 

ugdymas 

3. Akcija „Išsaugokime švarų pajūrį“ 

(9a spec. kl. mokiniai) 

2021-04-02 

14.00 val. 

J. Gedrimienė Diegs savyje pilietiškumo 

jausmą, pagarbą ir meilę 

savo miesto vertybėms 

Kuršių Nerijos  

nacionalinis parkas. 

Smiltynė 

Lavinama mokinių 

saviraiška, skatinant 

mokinių pilietinę 

savimonę 

4. Švietimo įstaigų direktorių 

pasitarimas 

2021-04-07 Dalyvauja 

V.Samuchova 

Informacijos  pateikimas 

mokyklos  bendruomenei 

Nuotoliniu būdu 

savivaldybę 

Informacijos sklaida. 

5. Seminaras ,,Skaitmeninės užduotys 

ir žaidimai įdomesniam mokymui 

(si) ‘‘ 

2021-04-08 

10.00 val. 

V.Samuchova, 

S.Jauneikienė 

Mokytojai įgis 

kompetencijų kurti 

skaitmenines užduotis 

ZOOM programa, 

nuotoliniu būdu, 

registracija SEMI+, 

apmoka mokykla 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

informacinių-

komunikacinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

6. Seminaras „Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupciniai nusikaltimai ir 

atsakomybė“ 

2021-04-09 

10.00 val. 

N.Gorbačionok Supažindinti pedagogus su 

korupcijos samprata, 

galimais nusikaltimais ir 

atsakomybe 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Tobulinamos 

mokytojų 

kompetencijos 

 

7. Dalyvavimas respublikiniame SUP 

turinčių mokinių fotografijų 

2021-04-10  T. Verba 

 

Mokyklų bendruomenių 

narių bendradarbiavimas. 

Lavinamos mokinių 

Tauragės pagalbos 

mokytojui ir 

mokiniui centras 

Gerosios patirties 

sklaida 



konkurse „Žemės mintys“ (5-10 

spec.) kl. mokiniai 

pažintinės, meninės, 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

8. Psichologų metodinio būrelio 

susirinkimas 

2021-04-14 

14.00 val. 

L. Aširovienė Tobulinamos psichologo 

dalykinės ir asmenines 

kompetencijos 

PPT Microsoft 

Teams aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

9. Dalyvavimas respublikinėje 

virtualiojoje fotografijos parodoje 

„Pažink kalbos dalis‘‘ (5-10 spec. 

kl. mokiniai) 

2021-04-15 T. Verba, 

O. Macijauskė, 

A. Šadžiuvienė, 

Lavinamos mokinių 

dalykinės (lietuvių kalbos ir 

literatūros, informacinių 

technologijų) 

kompetencijos. Skatinamas 

mokyklos bendruomenės 

narių bendradarbiavimas 

Užlieknės pagrindinė 

mokykla 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiai visuomenei 

10. Sveikatingumo savaite (spec.kl.1-5 

ir 1-10, SĮU lav. kl. mokiniai) 

2021-04-19/23 V. Samuchova, 

S. Jauneikienė, 

T. Šapovalova, 

V. Pencienė, 

A. Norbutaitė, 

A. Ašmantavičienė, 

V. Kundrotienė, 

J. Staleriūnienė, 

V. Bucevičiutė, 

S. Treščenkinas 

Tobulins įgytus įgūdžius, 

žinias apie sveiką gyvenimą, 

gebės įsitraukti į darbą, 

bendraus ir bendradarbiaus 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

11. Integruota dailiųjų amatų ir 

keramikos pamoka |“Šokantis 

pavasaris“ 

2021-04-20 R. Tiškienė 

R. Sinkevičienė 

Stiprinamos mokinių 

kūrybiškumo 

kompetencijos. 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla,  

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras 

„Liepsnelė“ 

Skatinti bendravimą 

ir draugystę tarp 

įstaigų  

12. Lietuvos specialiosios olimpiados 

2021 specialiųjų mokyklų krepšinio 

čempionatas 

2021-04-21 O. Matulevičienė Skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti komandinį 

darbą 

Kaunas Skatinti bendravimą 

ir draugystę tarp 

mokyklų 

13. Socialinės pedagoginės pagalbos 

atvejo analizės grupė 

2021-04-22 

13.30 val. 

L. Pareigienė 

T. Verba 

Tobulinamos socialinio 

pedagogo dalykinės ir 

asmeninės kompetencijos 

ZOOM aplinkoje Tobulinamos 

kompetencijos 

14. Tarptautinis projektas „Raidos 

sutrikimų turinčių vaikų integracija 

per sportą“ (3a spec .kl. mokiniai) 

2021-04-25 O. Matulevičienė, 

V. Kundrotienė 

Stiprinamos mokinių 

sveikos gyvensenos ir 

sporto kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla,  

Skatinamas 

pedagogų 

bendradarbiavimas 



Klaipėdos l/d 

„Bangelė“ 

15. Tarptautinis nuotolinis specialiųjų 

ugdymo įstaigų menų festivalis- 

konkursas „Gerumo sparnai 2021“ 

2021-04-26 G. Vaškienė Lavinami mokinių meniniai 

gebėjimai ir kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Lavinama mokinių 

saviraiška, 

kūrybiškumas 

16. Atvira orientacinės  veiklos pamoka 

Tema “Spalvos” (5b lav. kl. 

mokiniai) 

 

2021-04-26 D. Jankauskienė Ugdyti bendrą supratimą 

apie aplinką, daiktų vietą, 

laiką ir kokybę, priežasties ir 

pasekmės ryšius, lavinti 

savarankiškumą 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

32 kab. 

Lavinamos mokinių  

orientacinės 

kompetencijos. 

Pravesta atvira 

pamoka, pasidalinant 

gerąja pedagogine 

patirtimi. 

17. Pradinių specialiųjų klasių 

metodinė savaitė “Pažink, judėk, 

draugauk, sveikas auk“(1-4 spec. 

kl. mokiniai) 

2021-04-26 D. Lembartienė Stiprinamos pradinių klasių 

mokinių sveikatos 

gyvensenos ir sporto 

kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

18. Mokyklos krizių valdymo 

komandos iššūkiai. Debrifingas – 

darbas su grupine psichologine 

trauma 

2021-04-27 

10.00 val. 

L. Aširovienė Tobulinamos psichologo 

dalykinės ir asmenines 

kompetencijos 

PPT Microsoft 

Teams aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

19. Respublikinis tęstinis projektas 

„Sveikata visus metus 2021“ ( 5a 

spec. kl. mokiniai) 

2021-04-28 S. Jauneikienė, 

O. Matulevičienė, 

T. Šapovalova 

 

 

Įgys bendrą sveikatos 

suvokimą, išsiugdys 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius 

Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų, 

ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų 

mokiniai 

Paskatinti mokinius 

rinktis sveiką 

gyvenimo būdą 

20. Popietė „Sportas ir sveikata – 

visada greta“(1-4 spec. kl. 

mokiniai) 

2021-04-28 

14.00 val. 

I. Matijošaitienė Stiprinami pradinių klasių 

mokinių sveikos gyvensenos 

įgūdžiai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

21. Edukacinis atviras užsiėmimas 

,,Tau, mano mamyte” pagal tęstinį 

projektą ,,Knygų karalystėje 

gyveno…” su Klaipėdos miesto 

bibliotekos vaikų skyriumi  

,,Ruoniukas” 

2021-04-29 

10.00 val. 

R. Alsienė, 

T. Michejeva, 

J. Rimkienė 

Skatinti užsiėmimus 

netradicinėse aplinkose, 

siekiant mokinių mokymosi 

motyvacijos. Aktyvinti 

bendravimą su socialiniais 

partneriais netradicinėmis 

formomis 

Klaipėdos miesto 

viešosios bibliotekos 

vaikų skyrius  

,,Ruoniukas“,  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiai visuomenei 

22. Dalyvavimas darbo grupėje tiriant 

mokinių skaitmeninio raštingumo 

lygį 

2021-04 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

O. Stasiulis, 

T. Verba, 

Sudarytos sąlygos 

informacinių komunikacinių 

ir skaitmeninių priemonių 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Mokinių 

skaitmeninių įgūdžių 

ugdymas 



R. Alsienė, 

G. Vaškienė 

efektyvesniam diegimui 

ugdymo procese 

23. Dalyvavimas Klaipėdos rajono 

neįgaliųjų fotografijos parodoje 

„Pasaulis mano akimis“ (5-10 spec. 

kl. mokiniai) 

2021-04-30 T. Verba 

 

Lavinamos mokinių 

pažintinės, meninės, 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

 

Neįgaliųjų 

organizacija 

„Gargždų viltis“ 

Gerosios patirties 

sklaida 

 24. Mokyklos priežiūra ir remonto 

darbai (lietaus  kanalizacijos  

remontas) 

2021-04 mėn. R. Dirmantas, 

S.Balkys 

Pastato ir jo konstrukcijų 

sezoninės bei eilinės 

apžiūros metu rastų defektų 

pašalinimas 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Defektų pašalinimas 

25. Saugaus naudojimosi internetu 

programos vykdymas (8a, 9a, 10a, 

10d, SĮU I spec. p. kl.) 

2021-04 mėn. T. Verba, 

L. Aširovienė 

Formuojamos saugaus 

naudojimosi šiuolaikinėmis 

informacinėmis 

technologijomis nuostatos ir 

įgūdžiai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Mokinių 

skaitmeninių įgūdžių 

ugdymas 

26. Tyrimas „Patyčių mastas 

mokykloje“ 

2021-04 mėn. T. Verba, 

L. Aširovienė 

Skatinamas mokyklos 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimas, 

tolerancija, sveikos 

gyvensenos būdas. 

Lavinamos mokinių 

socialinės kompetencijos - 

problemų sprendimo ir 

sprendimo priėmimo, 

atsisakymo ir kt. įgūdžiai  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla  

 

Lavinamos mokinių 

socialinės 

kompetencijos - 

problemų sprendimo 

ir sprendimo 

priėmimo, siekiama 

užtikrinti mokinių 

saugumą mokykloje 

27. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų konsultacijos ,,Kaip  

naudotis kompiuterine ,,Rehacom‘‘ 

programa (iš anksto suderinus laiką 

su specialistais). 

2021-04 mėn. T. Verba, 

L. Aširovienė 

Mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai 

susipažins,kaip naudotis 

,,Reflectus“ programa 

Mokyklos metodinis 

arba psichologo 

kabinetai 

Mokytojai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai įgis 

kompetencijų 

naudotis 

kompiuterinėmis 

programomis. 

28. Mokyklos teritorijos tvarkymo 

darbai ,,Pavasarinės talkos“ 

2021-04 mėn. R.Diromas, 

A.Šadžiuvienė, 

A.Matiekus 

Mokiniai tvarkys jiems 

priskirtas teritorijas (pagal 

atskirai sudarytą mokyklos 

teritorijos suskirstymo 

klasėms schemą)  

Mokyklos teritorija 

 

Sutvarkyta mokyklos 

aplinka. Mokiniai 

įgis aplinkos 

tvarkymo įgūdžių. 

 



 

 

Koordinatorė:   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Valentina Samuchova                                                                         


