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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. BIRŽELIO  mėn.  

                 

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

įgyvendinimas  

1. Kūrybinės dirbtuvės vėjo malūnėlių 

gaminimas, skirtas vaikų gynimo 

dienai paminėti (3a,6c spec. kl. 

mokiniai) 

2021-06-01 

 

V. Kundrotienė 

L.Guramishvili 

Ugdys atjautos, supratimo 

pagalbos vieni kitiems 

jausmą. Ugdys 

draugiškumo, bendravimo 

įgūdžius 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą  

2. Besiatestuojančių mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

praktinė veikla 

2021-06-03 D. Jankauskienė 

V. Pencienė 

 

Personalinė pedagoginės 

veiklos analizė ir 

įvertinimas 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

Atestacijos 

komisijos posėdis 

3. Tarptautinis projektas „Raidos 

sutrikimų turinčių vaikų integracija 

per sportą“. Pranešimas „Tėvų 

teigiamo požiūrio formavimas 

skatinant pradinių klasių mokinių 

fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną“ 

2021-06-04 O. Matulevičienė  

 

Skatinti tėvų įsitraukimą į 

fizinę veiklą, sveiką 

gyvenseną. Stiprinti pradinių 

klasių mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

 

Lietuvos 

specialiosios 

Olimpiados 

komitetas 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

4. Išvyka į kino teatrą  „Arlekinas“ 2021-06-07 K. Mockevičienė 

R. Tiškienė 

Filmo „Beautiful Boy“ 

peržiūra ir aptarimas 

Kino teatras  

„Arlekinas“ 

Užsienio(anglų) 

kalbos ir bendrųjų 

kompetencijų 

plėtojimas 

5. Edukacinė  -  pažintinė išvyka  į         

P. Domšaičio galeriją ( 7b lav.kl. 

mokiniai) 

2021-06-09 V. Žižiūnienė Patirti meno teikiamas 

emocijas 

P. Domšaičio 

galerija 

 

6. Praktinis užsiėmimas „Fotografijos 

terapijos metodų taikymas 

socialiniame darbe“ 

 

 

 

 

2021-06-10 T. Verba Vyks gerosios pedagoginės 

patirties sklaida. Mokyklos 

veiklą reprezentuoti plačiai 

visuomenei 

Klaipėdos miesto 

socialiniams 

pedagogams 

 

Bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 



7. Projektas „Etnografiniai Lietuvos 

regionai“. Ekskursija, Rusnė-Ventės 

ragas- Kintai 

2021-06-10 J. Gedrimienė, 

J. Bladyka, 

A. Matiekus,  

A. Šadžiuvienė 

Per netradicinius ugdymo 

būdus plėtos istorinio, 

tautinio paveldo žinias 

Rusnė, Ventės ragas, 

Kintai 

 

 

8. Respublikinė metodinė diena 

„Bendrųjų ugdymo programų 

atnaujinimas, individualizuojant 

ugdymo procesą, dirbant su spec. 

poreikiais mokiniais“ 

2021-06-11 

10.00 val. 

E. Knyzaitė Skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą tarp 

Lietuvos mokyklų 

Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla, 

„Žagarės“ specialioji 

mokykla 

 

9. Mokytojų tarybos posėdis: 

2020-2021 m. m. 1-4 klasių ugdymo 

rezultatai, mokinių skaitmeninio 

raštingumo įgūdžių tyrimas, 

2021/2022 m. m. mokyklos ugdymo 

plano projekto svarstymas 

2021-06-14 

14.30 val. 

E. Knyzaitė 

S. Jauneikienė 

T.Verba 

kl. vadovai 

Ugdymo rezultatų aptarimas Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

 

10. Paskutinio skambučio šventė (4b 

lav. kl., 4a spec.kl.,10a spec.kl.,10b 

lav .kl., 10c lav. kl., SĮU(III) kl.) 

2021-06-17 S. Jauneikienė 

V. Samuchova 

G. Vaškienė 

T. Michejeva 

N. Gorbačionok 

S. Treščenkinas 

Ž. Žemgulis 

N. Jauniškienė 

T. Verba 

Pasveikinti mokinius, 

sėkmingai baigusius 

pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas, mokykla, 

iškilmingai įteiks jiems 

pažymėjimus. 

Patirti bendrumo, 

bendruomeniškumo jausmą, 

dalintis teigiamomis 

emocijomis 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

Mokyklos lauko 

klasėje, lauko 

scenoje 

 

11. 2020-2021 m.m. vykdytų mokinių 

patyriminio ugdymo darbų 

pristatymas 

2021-06-14/18 R. Tiškienė 

A. Šadžiuvienė 

Stendiniai pranešimai  

 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

 

12. Edukacinė-pažintinė išvyka į 

Radailių Dinozaurų parką (10b 

lav.kl.) 

2021-06-18 N. Gorbačionok 

N. Michniova 

Skatinti domėjimąsi 

nematytais ir nepažįstamais 

istoriniais gyvūnais -

dinozaurais, jų įvairove  

Radailių Dinozaurų 

parkas 

Mokyti saugiai ir 

kultūringai elgtis 

viešosiose vietose 

13. Respublikinis projektas "Sveikata 

visus metus, 2021m". (5a spec. kl. 

mokiniai) 

2021-06-18 

 

S. Jauneikienė 

O. Matulevičienė 

T. Šapovalova 

Skatinti mokinius aktyviai, 

sveikai gyventi. Skleisti 

fizinį aktyvumą, idėjas 

bendruomenėje, šeimoje, 

visuomenėje 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Tobulinama 

sveikos gyvensenos 

samprata 



14. Edukacinė-pažintinė išvyka į 

Palangos gintaro muziejų (SĮU(II) 

lav.kl.) 

2021-06-18 V. German Susipažins su gausiausių 

pasaulyje gintaro inkliuzų 

ir unikumų kolekcija 

 

Palangos gintaro 

muziejus 

 

15. Mokytojų tarybos posėdis 

 2020-2021 m. m. 5-10 ir socialinių 

įgūdžių ugdymo  klasių mokymo  

rezultatai 

2021-06-21 

14.30 val. 

S. Jauneikienė, 

kl. vadovai 

Mokymo  rezultatų 

aptarimas 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

 

 

16. Projektas „Rašytojai ir 

menininkai“. Ekskursija į 

Druskininkus M.K. Čiurlionis – 

kompozitorius ir dailininkas (10a 

spec.kl., SĮU(I) spec.kl.) 

2021-06-22 G. Vaškienė, 

A. Šadžiuvienė 

 

Ugdys dalykines, menines 

kompetencijas, tobulins 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius  

Druskininkai Įgys papildomų 

žinių 

17. Respublikinė konferenciją. 

Pranešimas “Turizmas – Lietuvos 

specialioji olimpiada“ 

2021-06-28 O. Matulevičienė 

 

Dalinimasis patirtimi – 

skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti Lietuvos 

specialiosios olimpiados 

komandinį darbą 

Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo 

centras 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

tarp mokyklų 

18. Respublikinė konferenciją. 

Pranėšimas „Lauko žaidimas 

Kroketas“ 

2021-06-29 O. Matulevičienė 

 

Dalinimasis patirtimi – 

skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti Lietuvos 

specialiosios olimpiados 

komandinį darbą 

Marijampolės Meilės 

Lukšienės švietimo 

centras 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

19. Medinės pavėsinės atnaujinimas 2021-06 mėn. R. Dirmantas, 

R. Burba, 

S. Balkys 

Užtikrinti, kad mokyklos 

teritorijos poilsio, sporto ir 

kt. vietose esantys įrenginiai 

būtų tvarkingi, nepavojingi 

sveikatai 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Mokyklos aplinka 

turi būti saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 

20. Fasado atnaujinimas 2021-06 mėn. R. Dirmantas, 

R. Burba 

Nustatytu laiku  

organizuoti  pastato ir jo  

konstrukcijų sezonines bei  

eilines apžiūras, apžiūrų 

metu rastų defektų 

pašalinimas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Mokyklos aplinka 

turi būti saugi ir 

patenkinanti 

pagrindinius 

poreikius 

21. Dalyvavimas darbo grupėje 

rengiant ir vykdant vaikų vasaros 

poilsio dieninės stovyklos 

programą   

2021- 06 mėn. Darbo grupė: 

socialinės 

pedagogės, 

mokytojai 

Klaipėdos ,,Medeinės“  

mokykla 

Organizuotas  

turiningas mokinių 

užimtumas vasaros 

metu, lavinami 

mokinių socialiniai 

 



įgūdžiai, plečiama 

socialinė patirtis  

22. Kasmetinė vadovėlių patikra 2021-06 mėn. 

 

Z. Miltenienė, 

mokytojai 

Tobulinama vadovėlių 

apskaita. 

Skatinama mokytojų 

atsakomybė ir iniciatyva 

Mokyklos 

biblioteka, 

mokomieji kabinetai  

 

23. Elektroninių dienynų tvarkymas 2021- 06 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Vykdyti dokumentų 

tvarkymo kontrolę 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Aptarimai 

metodinėse grupėse 

2021 m. kiekvieno 

mėnesio paskutinę 

dieną 

 

 

Koordinatorė:   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Valentina Samuchova                                                                         


