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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. GEGUŽĖS  mėn.  

                 

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

įgyvendinimas  

1. 3a klasės mokinių darbelių paroda 2021-05-03 

 

V. Kundrotienė, 

V. Bucevičiūtė, 

 

 

Ugdyti mokinių 

bendravimo, 

bendradarbiavimo ir 

meninius įgūdžius. 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

Tobulinamos 

mokinių 

kompetencijos 

 

2. Susirinkimas švietimo įstaigų 

vadovų su Klaipėdos miesto 

psichiatrais bei psichologines 

paslaugas teikiančiomis įstaigomis 

2021-05-03 

13.00 val. 

 

Dalyvauja: 

E. Knyzaitė 

Informacijos  pateikimas 

mokyklos  bendruomenei 

Nuotoliniu būdu 

 

Informacijos 

sklaida 

3. Bendradarbiavimas 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. Pažintinė edukacinė išvyka į 

Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Klaipėdos padalinį „Pažinkime 

kitokį pasaulį“. 

(8a, 10a kl.) 

2021-05-03 

 

R. Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė 

Ugdysis vertybinės 

nuostatos, atvirumas, 

tolerancija ir pagarba 

kitiems ir kitokiems, kursis 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinka 

Lietuvos aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos padalinys 

Formuojamos 

socialinės ir 

pažintinės 

kompetencijos 

 

5. Ekskursija (pagal projektą „Čia 

mums gyventi gera“)  rašytojų 

keliais, Plungės raj, Bukantė, Telšių 

raj. Varniai 

2021-05-03/28 

 

A. Šadžiuvienė, 

G. Vaškienė 

Lavins mokinių pažintines 

funkcijas, skatins mokinių 

kūrybiškumą 

 

Klaipėda-Plungė-

Telšiai-Varniai- 

Klaipėda 

Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

klasių 

6. Ekskursija (pagal projektą „Čia 

mums gyventi gera“) rašytojų 

keliais, Raseinių raj., Šilalės raj. 

2021-05-03/28 

 

A. Šadžiuvienė, 

G. Vaškienė 

Mokiniai susipažins su 

rašytojų Žemaitės,  M. 

Valančiaus, D. Poškos, 

Maironio, S. Stanevičiaus 

Klaipėda-Raseiniai- 

Klaipėda 

Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

klasių 



gyvenamosiomis, veiklos 

vietomis. Gebės tinkamai 

elgtis visuomenėje bei su 

savo mokyklos draugais. 

Ekskursijas aptarsime 

mokykloje 

7. Respublikinis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių dailės 

darbų konkursas „Mano svajonė“, 

skirtas vaikų gynimo dienai 

paminėti 

2021-05-03/30 

 

J. Gedrimienė Ugdysis kūrybiškumas, 

meninė saviraiška, 

bendradarbiaujant tarp 

ugdymo institucijų stiprins 

estetinį suvokimą, meninę ir 

pažinimo kompetenciją 

Kauno J. Laužiko 

mokykla. 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

tarp Lietuvos 

mokyklų. 

8. Psichologų konferencija „Emocinė 

savijauta ir pagalbos poreikis 

nuotoliniu būdu“  

2021-05-04 

15.00 val. 

L. Aširovienė Tobulinamos psichologo 

dalykinės ir asmeninės 

kompetencijos 

PPT Microsoft 

Teams aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

9. Atvira pažintinės veiklos pamoka. 

Tema “Mano apranga” 

 

2021-05-05 D. Jankauskienė Ugdyti vertybines nuostatas. 

Supažindinti su aplinkos 

daiktais 

 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

32 kab. 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

10. Popietė Pasaulinei paukščių dienai 

paminėti „Klausė žvirblis 

čiulbonėlis“.  

 

2021-05-03/31 D. Lembartienė,  

I. Matijošaitienė,   

G. Vaškienė 

Lavinamos mokinių 

dalykinės (lietuvių kalbos ir 

literatūros, muzikos) 

kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, mažoji salė 

Formuojamos 

mokinių meninės, 

socialinės 

kompetencijos 

11. Specialiųjų klasių technologijų 

metodinės dienos 

2021-05-03/07 

 

A. Šadžiuvienė, 

R. Tiškienė,  

O. Macijauskė 

Skatinti mokinius kūrybinei 

veiklai 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Tobulinamos 

mokinių asmeninės 

kompetencijos 

12. Konkursas „Šauniausias pradinukas 

-2021“. 

2021-05-03/07 

 

D. Lembartienė, 

I. Matijošaitienė 

 

Skatinti mokinius kūrybinei 

veiklai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, mažoji salė 

Formuojamos 

mokinių meninės, 

socialinės 

kompetencijos 

13. Dailyraščio paroda, skirta spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

paminėti (5–10 specialiosios 

klasės) 

2021-05-07 R. Vaitkūnė  

O. Macijauskė  

Z. Miltenienė 

Ugdys taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžius, praplės 

žinias apie savo krašto 

istoriją 

Klaipėdos  

„Medeinės“ 

mokyklos biblioteka 

Formuojami 

taisyklingo, 

estetiško rašymo 

įgūdžiai, 

formuojamos 

mokinių meninės, 

socialinės 

kompetencijos 



14. Konferencija „Seksualumas 

paauglystėje: raida ir iššūkiai“ 

2021-05-07 

14.00 val. 

Dalyvauja: 

L. Aširovienė 

Tobulinamos psichologo 

dalykinės ir asmeninės 

kompetencijos 

PPT Microsoft 

Teams aplinkoje 

Tobulinamos 

psichologo 

kompetencijos 

15. Pažintinė išvyka į Klaipėdos 

Botanikos sodą 

2021-05-10 V. Samuchova 

Ž. Žemgulis  

V. German 

V. Pencienė 

 

Mokiniai   susipažins su 

sodo darbuotojų  veikla,  

apžiūrės įvairias augalų 

rūšis. Mokiniai atliks 

užduotis netradicinėje   

miesto aplinkoje 

 

Klaipėdos Botanikos 

sodas 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

16. Dalyvavimas Respublikinėje 

virtualioje konferencijoje-

festivalyje „Saulės vaikai“ 

2021-05-11 J. Gedrimienė Atskleisti meninio ugdymo 

įtaką mokiniams  

Smalininkų 

technologijų ir 

verslo mokykla 

Skatinti 

bendravimą tarp 

Lietuvos mokyklų 

17. Pažintinė edukacinė išvyka į 

Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Klaipėdos padalinį „Pažinkime 

kitokį pasaulį“ (5a kl.) 

2021-05-13 
 

O. Macijauskė 
 

Ugdys vertybines nuostatas, 

atvirumą, toleranciją ir 

pagarbą kitiems ir 

kitokiems, kurs bendravimo 

ir bendradarbiavimo aplinką 

Lietuvos aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos padalinys 

Formuojamos 

socialinės ir 

pažintinės 

kompetencijos 
 

18. Atvira pamoka 7b lav.kl.  

Orientacinė veikla 

2021-05-14 

 

 

V. Žižiūnienė Dalinimasis patirtimi 

pamokose naudojant IQ 

Bord lentą bei programinę 

įrangą 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Kontaktiniu būdu 

19. Žinių patikrinimas (4, 8, 10 ir SĮU-

III pakopos klasėse 

2021-05-18/25 V. Samuchova 

S. Jauneikienė 

Analizuoti mokinių 

dalykines kompetencijas, 

pažangą, išsiaiškinant 

mokytojų stipriąsias ir 

tobulintinas puses, teikiant 

rekomendacijas 

individualizuotų programų 

korekcijai. Priimti 

sprendimus dėl tolimesnio 

ugdymosi programų 

diferencijavimo 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 

20. Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

specialiųjų pedagogų ir logopedų 

metodinėje dienoje „Netradiciniai 

mokymo metodai, jų gausa 

šiuolaikinėje mokykloje“: 

Pranešimas “Fotografavimo, 

2021-05-19 

14.00 val. 

V. Samuchova 

L. Naraškevičienė 

T. Verba 

Pateikti susirinkimo 

dienotvarkės   informaciją 

PPT 

ZOOM aplinkoje 

Informacijos 

pateikimas 



fotografijos ir fototerapijos metodų 

taikymas socialinio pedagogo 

darbe“ 

21. Atvira fizinės veiklos pamoka 

Tema “Pratimai su kamuoliu” 

 

2021-05-20 D. Jankauskienė Ugdyti sveiką, stiprų, 

ištvermingą ir savimi 

pasitikintį mokinį. 

Lavinti motoriką 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

Kontaktiniu būdu   

22. Savitarpio pagalbos grupė 

mokyklos darbuotojams 

2021-05-20 T. Verba, 

L. Aširovienė 

Savitarpio pagalbos grupė 

susirinkimas 

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 

23. Atvira pamoka 6c spec. kl. 

Geografija 

2021-05-20 L. Guramishvili Dalinimasis patirtimi 

pamokose naudojant IKT, 

interaktyvias programas 

Klaipėdos 

“Medeinės” mokykla 

Kontaktiniu būdu   

24. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos organizuojamas 

konkursas „Ar žinai, kad...“ 

2021- 05- 20 J. Gedrimienė Susipažins su ugniagesio 

gelbėtojo profesija, darbo 

specifika. Gebės atpažinti ir 

įvardyti potencialius gaisro 

pavojus, ugdysis   

komunikavimo 

kompetencijas, įgyjant naują 

informaciją ir ja keičiantis 

Klaipėdos 

priešgaisrinė 

gelbėjimo valdyba 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

su  Klaipėdos 

miesto 

institucijomis, 

gelbėjimo 

tarnybomis 

25. Lietuvos specialiosios Olimpiados 

2021m. specialiųjų mokyklų 

futbolo čempionatas 

2021-05-21 O. Matulevičienė,  

S. Pocius 

Skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti komandinį 

darbą. Skatinti bendravimą 

ir draugystę tarp mokyklų 

Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazija 

Lavinama mokinių 

sportinė 

kompetencija 



26. Viktorina saugaus eismo dienai 

paminėti „Vaikai ir saugus eismas“. 

Piešinių parodėlė „Saugi gatvė“                                      

2021-05-17/21 V. Kundrotienė,  

D. Lembartienė 

Skatinti aktyvų gyvenimo 

būdą, stiprinti komandinį 

darbą 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę tarp 

klasių 

27. Tyrimas „Patyčių mastas 

mokykloje“ 

2021-05-17/21 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 

28. Pradinių specialiųjų klasių metodinė 

savaitė „Pažink, judėk, draugauk, 

sveikas auk“ 

 

2021-05-24/28 V. Kundrotienė, 

 D. Lembartienė, 

 I. Matijošaitienė 

Stiprinamos mokinių 

sportiškumo kompetencijos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, sporto salė, 

mažoji salė 

 

Formuojama 

mokinių sportinė 

kompetencija 

29. Trumpalaikio projekto „Vaikai – 

žemės gėlės“ koncertas, skirtas 

vaikų gynimo dienai paminėti. 

2021- 05-28 J. Gedrimienė,  

J. Bladyka,  

O. Macijauskė,  

R. Vaitkūnė,  

G. Vaškienė, 

 J. Kačinsko 

muzikos mokyklos 

mokytojai. 

Ugdysis gebėjimą bendrauti 

ir bendradarbiauti veikloje, 

išmoks ir gebės keistis 

kūrybine patirtimi, 

ugdysis meniniai gebėjimai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos  

J. Kačinsko muzikos 

mokykla 

Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

tarp Klaipėdos 

miesto mokyklų 

30. Atvirų pamokų analizė 2021-05-25/29 V. Samuchova 

 

,,Medeinės” mokykla Analizuoti mokinių 

dalykines 

kompetencijas, 

pažangą, 

išsiaiškinant 

mokytojų stipriąsias 

ir tobulintinas puses, 

teikiant 

rekomendacijas 

individualizuotų 

programą korekcijai 

Kontaktiniu būdu,  

esant nuotoliniam 

ugdymui, 

bendravimas vyks 

IKT priemonėmis 



31. Tarptautinis projektas "Raidos 

sutrikimų turinčių vaikų integracija 

per sportą" Special Olimpics 

European basketball.  

(2a-3a, 4a spec.kl.) 

2021-05-27 

 

O. Matulevičienė, 

V. Kundrotienė 

Bendrauti ir bendradarbiauti 

su socialiniais partneriais, 

visuomenės atstovais. 

Skatinti mokinius sportuoti 

ir mokytis gyventi sveikai 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Lavinama mokinių 

sportinė 

kompetencija 

32. Respublikinis projektas "Sveikata 

visus metus 2021" 

2021-05-31 

 

O. Matulevičienė, 

 S. Jauneikienė, 

T. Šapovalova 

Skatinti mokinius aktyviai, 

sveikai gyventi. Skleisti 

fizinį aktyvumą, idėjas 

bendruomenėje, šeimoje, 

visuomenėje 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Tobulinama 

sveikos gyvensenos 

samprata 

33. Elektroninių dienynų tvarkymas 2021- 05 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Elektroninių dienynų 

kontrolė kiekvieną mėnesį.  

Vykdyti dokumentų 

tvarkymo kontrolę 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Aptarimai 

metodinėse grupėse 

2021 m. kiekvieno 

mėnesio paskutinę 

dieną 

34. Tyrimas lavinamųjų klasių mokinių 

kompiuterinio raštingumo lygių 

nustatymas 

2021-05 mėn. R. Alsienė Mokinių kompiuterinio 

raštingumo lygio 

nustatymas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

Išvadų pateikimas 

mokytojų tarybos 

posėdyje  

2021-06-03 d.  

35. Dalyvavimas Klaipėdos rajono 

neįgaliųjų fotografijos parodoje 

„Pasaulis mano akimis“ (5-10 spec. 

kl. mokiniai) 

2021-05 mėn. T. Verba 

 

Lavinamos mokinių 

pažintinės, meninės, 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

 

Neįgaliųjų 

organizacija 

„Gargždų viltis“ 

Gerosios patirties 

sklaida 

36. Mokinių socialinių įgūdžių lygio 

tyrimo organizavimas 

2021-05 mėn. T. Verba, 

L. Pareigienė, 

auklėtojai 

 Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

 

 

37. Prevencinis užsiėmimas 

 „Įveikiame kartu“  

(6a spec. klasės mokiniai) 

2021-05 mėn. 

(antradieniais  

13.00 val.) 

L. Pareigienė 

 

Mokinių socialinių įgūdžių 

tobulinimas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

6a spec.kl. 

 

38. Prevencinis užsiėmimas 

 „Savu keliu“  

(8a spec. klasės mokiniai) 

2021-05 mėn. 

(ketvirtadieniais 

13.00 val.) 

L. Pareigienė 

 

Mokinių socialinių įgūdžių 

tobulinimas 

Klaipėdos  

„Medeinės“ mokykla 

8a spec.kl. 

 

 

 

Koordinatorė:   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                        Valentina Samuchova                                                                         


