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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS                                                 

                                                                                                         2022 m. sausio  mėn.                                                

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

įgyvendinimas  

1. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui susirinkimas. 2022 

m. metodinio būrelio veiklos 

ir plano projekto pristatymas 

2022- 01-07 

14.30 val. 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

Informacijos teikimas  

administracijos 

pasitarimuose, metodinių 

grupių, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

ZOOM aplinkoje Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

2. Bibliotekos knygų fondų 

tvarkymas ir vadovėlių 

apskaita, ataskaitos 

pateikimas Respublikiniam 

knygų fondui. 

2022-01-10 Z. Miltenienė Knygų fondų tvarkymas.  Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Užtikrinamas 

sėkmingas, 

tikslingas, teisingas 

ir skaidrus 

mokyklos išteklių 

valdymas bei 

panaudojimas 

 

 

 

 

 

3. Mokyklos vadovo  2021 

metų veiklos ataskaitos 

pateikimas Švietimo 

skyriaus kuruojančiam 

vadovui, svarstymas 

mokyklos bendruomenėje 

 

2022-01-11 

 

 

 

 

2022-01-20 

E. Knyzaitė 2021 metų veiklos ataskaitą Vyr. specialistams, 

kuruojantiems 

įstaigas pateikti el. 

paštų, 

Mokyklos 

bendruomenei 

(mokyklos svetainėje) 

2021 metų 

mokyklos veiklos 

analizė ir tikslų, 

uždavinių 

numatymas 2022m. 

 

4. Socialinių pedagogų 

metodinis susirinkimas 

2022-01-11 

13.30 val. 

T. Verba, 

L. Pareigienė 

 

Informacijos teikimas  

metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. 

ZOOM aplinkoje Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

5. Piešinių paroda sausio  

13 –osios  „Laisvės gynėjų 

dienos“ paminėjimas (1 -10 

SĮU(I-III) lavinamųjų klasių 

mokiniai) 

2022-01-12 V. Samuchova, 

kl. vadovai 

Skatinti mokinių 

patriotiškumą ir 

visuomeniškumą, domintis 

Lietuvos tautos istorija. 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Mokinių piešinių 

paroda koridorių 

stenduose 

 



6. Psichologų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2022-01-12 

14.00 val. 

L. Aširovienė Informacijos teikimas 

metodinėse grupėse 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

7. Prevencinės programos 

„Įveikiame kartu“ vykdymas 

(7a spec. kl.) 

2022-01-12 L. Pareigienė Geriau pažins save ir kitus, 

patobulins  bendravimo, 

konfliktų sprendimo, 

atsisakymo įgūdžių 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Vykdoma 7 a klasės 

mokinių žalingų 

įpročių prevencija 

 

8. Mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas. 

         2022-01-12 

14.30 val. 

L. Naraškevičienė, 

J. Rimkienė, 

V. Žižiūnienė 

Informacijos teikimas 

metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Microsoft Teams 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

9. Sausio 13-ąją minėkime 

kartu visuotine pilietine 

iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ (spec. ir lav. 

klasių mokinių darbai, 

piešiniai, aplikacijos). 

Iniciatyvos simbolis - Žvakė 

      2022-01-13  

8.00-8.10 val. 

J. Gedrimienė Gilinsis į Lietuvos istorijos 

įvykius, ugdysis 

pilietiškumo kompetencijas  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

(I-III mokomieji 

aukštai, mokyklos 

holas 

Ugdomos pilietinės 

mokinių 

kompetencijos 

 

10. Mokyklos darbuotojų 2021 

m. veiklos ataskaitų 

pateikimas 

2022-01-15 Mokytojos/Auklėtojos 

padėjėjos, naktinės 

auklės 

2021 metų veiklos ataskaitą Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

2021 metų 

mokyklos 

darbuotojų 

nustatytų užduočių  

analizė, įvertinimas 

ir tikslų ,uždavinių 

numatymas 2022m. 

 

11. Atvirų pamokų analizė 

 

2022-01-17 S. Jauneikienė, 

V.Samuchova 

Skatinti pamokų vedimo 

metodikos tobulinimą. 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 

12. Prevencinės programos 

„Įveikiame kartu“ vykdymas 

(5a kl.) 

2022-01-18 

 

L. Pareigienė Geriau pažins save ir kitus, 

patobulins bendravimo, 

konfliktų sprendimo, 

atsisakymo įgūdžius 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Vykdoma 5 a klasės 

mokinių žalingų 

įpročių prevencija 

 

13. Socialinės pedagoginės 

pagalbos atvejo analizės 

grupė 

2022-01-20 

13.30 val. 

T. Verba Informacijos teikimas 

metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

ZOOM aplinkoje Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

 



14. Pradinio ugdymo mokinių 

pasiekimų rezultatų 

ataskaitos 

2022-01-21 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

Kl. vadovai 

 Mokinių pasiekimų 

ataskaitos 

Klaipėdos 

,,Medeinės“mokykla 

  

15. Pagrindinio ir SĮU ugdymo 

mokinių  pasiekimų 

rezultatų ataskaitos 

2022-01-21 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

Kl. vadovai 

Mokinių pasiekimų 

ataskaitos 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

  

16. Mokinių sergamumo analizė 2022-01-24 L. Klestova, 

V. Dovydėnienė 

Mokinių sergamumo analizė  Klaipėdos 

,,Medeinės‘‘ mokykla 

Mokinių 

sergamumo 

prevencija ir 

sveikos gyvensenos 

formavimas 

 

17. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos „Savu keliu“ 

vykdymas (7a kl.) 

2022-01-26 L. Pareigienė Mokiniai susipažins su 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo pavojais, bus 

skatinami ir pratinami jų 

išvengti, sužinos kaip 

saugoti save, kur kreiptis 

pagalbos 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

Vykdoma 7 a klasės 

mokinių žalingų 

įpročių prevencija 

18. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktorių pasitarimas 

 

 

2022-01-26 

10.00 val. 

E. Knyzaitė Informacijos pateikimas Nuotolinių būdu Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

19. Neformaliojo švietimo foto 

būrelio ,,Foto žvilgsnis“ 

programos tobulinimas ir  

įgyvendinimas.    

2022 -01-11//14, 

2022-01-18/21, 

2022-01-25/28 

T. Verba 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 atskleisti 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

Mokinių bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas 



savo unikalumą ir asmeninę 

gyvenimo patirtį, išreikšti 

save. 

20. Prevencinės programos 

„Įveikiame kartu“ 

 vykdymas. (7a kl.) 

2022-01-28 L. Pareigienė Geriau pažins save ir kitus, 

patobulins bendravimo, 

konfliktų sprendimo, 

atsisakymo įgūdžius. 

 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

Vykdoma 7 a klasės 

mokinių žalingų 

įpročių prevencija / 

21. Viešųjų pirkimų planų 

sudarymas. 

2022-01-31 R. Dirmantas Plano pateikimas.  Klaipėdos 

,,Medeinės‘‘ mokykla 

Užtikrinamas 

sėkmingas, 

tikslingas, teisingąs 

ir skaidrųs 

mokyklos išteklių 

valdymąs bei 

panaudojimąs 

22. Plaukimo užsiėmimai 

Klaipėdos miesto „Gintaro“ 

sporto centre 

2022-01 mėn. T.Šapovalova 

 

Teigiamos mokinių 

emocijos. 

Klaipėdos miesto 

„Gintaro“ baseinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mokinių bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas 

23. Paroda „Šviečianti etno 

geometrija“ 

2022-01 mėn. L. Naraškevičienė 

L.Suško 

E. Mickuvienė 

Garsinti mokyklos vardą, 

būti pilnaverčiais 

bendruomenės nariais.  

Klaipėdos apskrities 

teismo vitrina 

Mokyklos 

pedagogų gerosios 

patirties sklaida 

miesto 

bendruomenei 

24. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinės 

programos ,,Savu keliu“ 

vykdymas (6a, 10a kl.) 

2022 -01-31 T. Verba, 

L. Aširovienė 

O. Macijauskė 

Mokiniai susipažins su 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo pavojais, bus 

skatinami ir pratinami jų 

išvengti, sužinos kaip 

saugoti save, kur kreiptis 

pagalbos 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

Vykdoma 6 a,10a 

klasės mokinių 

žalingų įpročių 

prevencija 

25. Grupiniai užsiėmimai SĮU 

(II) spec kl. „Savivertės 

stiprinimas “ 

2022-01-18,25 L. Aširovienė Užtikrinamas socialinių, 

emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų ugdymo 

tęstinumas ir nuoseklumas. 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

Mokinių Socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymas 

26. Kvalifikacijos kėlimo 

programos rengimas ir 

2022 m. 01 mėn.  L. Aširovienė 

E. Mickuvienė 

Organizuoti seminarą 

pedagogams, dirbantiems su 

Virtuali aplinka Pedagogų Bendrųjų 

ir dalykinių 



įgyvendinimas 

“Komunikacinių gebėjimų 

ugdymas mokiniams 

turintiems įvairiapusį raidos 

sutrikimą” I – II dalis. 

mokiniais turinčiais 

įvairiapusį raidos sutrikimą. 

kompetencijų 

tobulinimas 

27. Prevencinių filmų peržiūra 

ir aptarimas. 

2022 m., kartą per 

mėnesį. 

T.Verba, 

L.Aširovienė 

S.Jonkienė, 

L.Pareigienė 

Užtikrinamas socialinių, 

emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų ugdymo 

tęstinumas ir nuoseklumas. 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla  

Mokinių Socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymas 

28. Mokinių socialinių įgūdžių 

lavinimo programos 

,,Sveiko maitinimo 

mokyklėlė“ rengimas ir 

vykdymas 

2022-01 mėn. 

 

T.Verba 

 

Lavinamos mokinių 

socialinės, emocinės, 

komunikacinės 

kompetencijos.   

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

Mokinių Socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymas 

 

KOORDINATORĖ:  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Valentina Samuchova 


