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KLAIPĖDOS ,,MEDEINĖS“ MOKYKLOS 

 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos veiklos planas 2022 metams (toliau – Planas), parengtas 

atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginį veiklos planą, 

Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos 2022-2024 metų strateginį planą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadas bei rekomendacijas, mokyklos bendruomenės situacijos analizę ir Geros mokyklos koncepciją. 

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

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

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

3. Įgyvendinant 2021 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 2020 metų rugsėjo 1 d. - 137, 2021 metų rugsėjo 1 d. – 136.  

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

 

Klasės 2020/2021 Vidurkis kl. 2021/2022 Vidurkis kl.  

1-4 34 3,4 34 3,4  

5-8 49 4,21 51 4,23  

9-10 29 3,87 18 3,47  

SĮU(I-III) 23 8,02 36 9  

  

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

kontingentas, 2020 metais - 26 komplektai, 2021 metais - 25 komplektai. Labai gerai besimokančių mokinių 

skaičius 2021 metais  padidėjo: pradiniame ugdyme - 9%  ir pagrindiniame ugdyme - 35%. Atsižvelgiant į 

tai, jog mokiniai nelaiko egzaminų, 10 klasėse ir socialinių įgūdžių klasėse (toliau – SĮU) tikrinamos mokinių 

žinios. Mokiniai, baigę mokyklą, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus ir gali tęsti mokslą bei įgyti 

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

efektyvesnių mokinių skatinimo būdų.  

Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis: 

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

2021 metais  vidurinį išsilavinimą  įgijo 6 mokiniai t. y.100%. 

2021 metais 18 mokinių gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus, kurie mokėsi pagal 

individualizuotas pagrindinio ugdymo programas. 

2021 metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 18 mokinių, t. y. 100%. 6 mokiniai, kurie mokėsi pagal 

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

Baigę mokyklą mokiniai, priklausomai nuo  negalios sunkumo ir fizinių galimybių, mokslą tęsia 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, įgydami  viešbučio darbuotojo, medienos 



apdirbėjo-dailidės padėjėjo, floristo specialybes, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre (viešbučio 

darbuotojas). Kiti ugdytiniai, baigę socialinių įgūdžių ugdymo klasę, lanko Klaipėdos neįgaliųjų dienos 

užimtumo centrą „Lakštutė“, Priekulės socialinių paslaugų dienos centrą. 

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

bendrabutį tvarkos aprašu. Mokykla yra regioninė, mokiniai priimami iš visos Lietuvos. 2020 metais  buvo 

suformuotos  2 vakarinės grupės, 2021 metais – 3 vakarinės grupės. Mokiniams sudaryta saugi ir palanki 

ugdymosi aplinka. Mokiniai mokosi gyventi jaukioje aplinkoje, tvarkytis, naudotis buitiniais prietaisais.  

2020 metais  bendrabutyje buvo apgyvendinta 15 mokinių. 

2021 metais bendrabutyje buvo apgyvendinta 30 mokinių. 

2021 metais sumažėjo mokinių, kurie gyvena už miesto ribų, bet padaugėjo mokinių, kurių tėvai 

dirba pamaininį/naktinį darbą, išvyksta į stažuotes ir t.t. 

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

nustatytus normatyvus bei įkainius. Šeimų socialinė padėtis yra gana įvairi.  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-iais mokyklos 

geltonaisiais autobusiukais mieste ir už miesto ribų. 

2020 metais  – 85 mokiniai. 

2021 metais – 102 mokiniai. 

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

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

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 2020 

metais,  1-4, 5-10, SĮU (I-III) klasėse labai gerai besimokančių mokinių 2021 metais  pradiniame ugdyme 

(1-4 kl.) - 9%, 2020 metais  (1-4 kl.) - 8%  ir pagrindiniame ugdyme (5-10 kl.) - 34,23% ir SĮU (I-III) - 5%, 

2021 metais  (5-10 kl.) - 35% ir SĮU (I-III) - 6%.  

Didelis dėmesys mūsų mokykloje skiriamas pamokų lankomumui: sugriežtinta lankomumo 

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

informaciniai pranešimai tėvams (globėjams), organizuojami patikrinimai. Vyksta nuolatinė pamokų 

lankomumo kontrolė ir analizė. Specialiose klasėse, lyginant su 2020 metais, praleistų pamokų (6685) 

skaičius sumažėjo, 2021 metais  praleista pamokų (5221), bet išlieka nepateisintų pamokų skaičius (136), 

pateisintos dėl ligos ar kitų priežasčių (3802). Pedagogai, socialiniai pedagogai, pavaduotojai ugdymui 

sistemingai fiksuoja ir analizuoja mokinių lankomumo pokyčius, pamokų praleidimo priežastį, palaiko 

nuolatinius ryšius su mokinių tėvais (globėjais).   

Lavinamosiose klasėse, lyginant su 2020 metais, sumažėjo praleistų pamokų: buvo 1666, 2021 m. 

- 1023. Socialinė pedagogė L. Pareigienė 1 kartą į mėn. pristato ataskaitą dėl lankomumo  per centralizuotą 

lankomumo apskaitos sistemą NEMIS (nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę 

sistemą (toliau - NEMIS). 

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. 

Su NEMIS duomenimis susipažįsta Klaipėdos miesto savivaldybės tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorius, vyksta bendradarbiavimas, kaip vykdyti  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.  

Įvairinant ugdymo kokybės procesą ir gerinant mokinių mokymosi motyvaciją,  popamokinė veikla, 

užsiėmimai, pamokos buvo organizuojamos netradicinėse edukacinėse erdvėse, pvz., Klaipėdos miesto 

viešosios bibliotekos ,,Ruoniuko“ skyriuje pravestos komunikacinės, meninės, pažintinės veiklos  ,,Knygų 

karalystėje gyveno...“ (mokytojos R. Alsienė, T. Michejeva, J. Rimkienė), pamoka VŠĮ  Klaipėdos 

specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre ,,Svetliačiok“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokytoja V. Samuchova, mokytoja E. Mickuvienė, psichologė L. Aširovienė), „Mokyklos vardas mūsų 

širdyje“ - lietuvių kalbos ir literatūros pamokos (R. Vaitkūnė),  „Košės diena“ - pažintinė veikla  (L. 



Naraškevičienė), Šv. Martyno rytmetis - pažintinė veikla (R. Alsienė, T. Michejeva), integruota pamoka 

„Lietuvos rašytojai, jų nueitas kelias ir kūrybą“ (A. Šadžiuvienė, G. Vaškienė, O. Macijauskė)  ir kt. Tačiau 

daugelis renginių, kurie buvo užplanuoti ir kuriems pedagogai ruošė mokinius, buvo atšaukti dėl 

epidemiologinės situacijos šalyje. 

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

santykių kūrimui, bendravimui. Bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į patrauklesnį mokyklos įvaizdžio 

kūrimą. Bendromis socialinių partnerių, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų jėgomis buvo plėtojama ir 

kuriama saugi, bendradarbiavimu paremta ugdymo(si) aplinka. Atnaujinta individualizuota mokymo(si) 

aplinka. Įrengtomis naujomis erdvėmis naudojasi mokiniai ir mokytojai. Sukurta  palankesnė edukacinė 

aplinka mokiniams mokyklos teritorijoje. 

2021 metais  atnaujintos 8 edukacinės erdvės:  lauko scena, 1b lavinamoji  klasė, I aukšto koridorius 

(prie sporto salės), II aukšto (bendrabutis), 3 miegamieji, patalpa, pritaikyta mokinių izoliavimui dėl ligos.  

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 dalyvauti ir  tėvai (globėjai). 

 

Mokyklos dalyvavimas projektuose, konkursuose, renginiuose, programose. 

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). 

 

2021 m. 90% įvykdytų veiklų, 5% 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 vartojimo vaikų ugdymo ir  

švietimo įstaigose parama „Pienas vaikams“. 

 

Dalyvavimas bendrojo lavinimo mokyklų 

konkursuose/ akcijose: 

1. „Sveikata visus metus 2021 m.“. 

2. „Tolerancijos diena“. 

3. „Atmintis gyva, nes liudija“. 

4. ,,Eglučių kiemelis“. 

5. „Žiemos pavojai“. 

6. „Lietuvos žinovai“. 

Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose  

projektuose/ konkursuose: 

1. Psichoaktyvių medžiagų prevencijos  

programa „Savu keliu“. 

2. „Nešiosiu Lietuvą savo širdyje“. 

3. ,,Advento vainikas“. 

4. ,,Metų laikai‘‘. 

5. ,,Rašytojai ir menininkai“. 

6. „Išsipusčiusios Kalėdos“. 

7. „Judesio keramika“. 

Dalyvavimas regiono konkursuose: 

1. „Gerumo sparnai“. 

2. „Nupiešiu Lietuvą“. 

3. Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas  

 „Olympis 2021“. 

 

 

Už dalyvavimą šiuose renginiuose mokyklos 

bendruomenės veikla įvertina padėkos raštais. 

 

 

2021 metais  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, kuriuose 

susipažino su informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis ir būdais, įgijo žinių 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, rengė ir kolegoms pristatė įvairias metodines priemones. Mokytojai, organizuodami savo veiklą, 

aktyviai bendradarbiavo tarpusavyje, taip pat su mokykloje dirbančiais kitais specialistais, bibliotekininke ir 

pan. 

Mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui  kvalifikacijos tobulinimui buvo skirta: 

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

2021 metais  – 45 pedagoginiams darbuotojams – 635 dienos, 4018 valandų. 

2020 metais vienam mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui  kvalifikacijos tobulinimui skirtos 

5 dienos, 2019 m. – 10 dienų. 

2021 metais  vienam mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui  kvalifikacijos tobulinimui skirtos 

5 dienos, 2020 m. – 5 dienos. 

Mokykloje sudarytos geros sąlygos ugdymo procese taikyti  informacinių komunikacinių 

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

ZOOM, Teams platformos, atnaujinta IT kabineto įranga,  įrengtas gamtos ir technologinių mokslų priemonių 

kabinetas. 

IKT naudoja  45 mokytojai. 2021 metais  mokykloje buvo 23 kompiuteriai, 15 interaktyvių lentų, 2 

monitoriai, 10 projektorių, 12 spausdintuvų. 2021 metais  – 35 kompiuteriai, 3 išmaniosios klasės (3 robotai).  

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

pažangos siekimais: 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 rezultatai panaudojami organizacijos 

pažangai siekti. 

Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas: sritis: 2021 metais „Lyderystė ir vadyba“, tema: 

„Veiklos planavimas ir organizavimas“, kurios metu išskirti: 1. Silpnieji veiklos aspektai 3.2.1. „Mokymasis 

ne mokykloje“;  2. Stiprieji veiklos aspektai: 4.2.2. „Bendradarbiavimas su tėvais“. 

2021 metais mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2022 metų tobulinimui: 

1. Mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, susiduria su sunkumais naudojant 

informacines ir komunikacines technologijas. 

2021 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

2022 metų Strateginis tikslas, metiniai veiklos tikslai, prioritetai: 

            2022 metų mokyklos Strateginis tikslas – užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą  

mokiniams. Jį įgyvendinti, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius. 

2022 metų veiklos plano tikslas ir uždaviniai: 

           TIKSLAS – teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus ir rekomendacijas atitinkantį pradinį, 

pagrindinį ir socialinių įgūdžių individualizuotą ugdymą, orientuotą į kiekvieno mokinio galias, individualius 

gebėjimus ir kompetencijas. 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokykla yra kūrybinga ir nuolat besimokanti organizacija. 

2. Gerėja mokinių pažanga, savijauta. 

3. Suderintas mokinių pavėžėjimas. 

4. Bendradarbiavimas su tėvais. 

5. Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdant mokinių 

kūrybiškumą. 

1. Mokymas ne mokykloje.  

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką. 

2. Mokyklos materialinės bazės modernizavimas. 

3. Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, inicijuojant 

pozityvų pedagoginės patirties sklaidą. 

1. Specialiųjų ugdymo poreikių mokinių 

integracijos politika baigus mokyklą, 

neužtikrinanti  veiklos tęstinumo. 

2. Mokinių skaičiaus nestabilumas.  



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

mokytojams. 

UŽDAVINIAI: 

1. Ugdant mokinių kompetencijas, užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio nuoseklumą ir tęstinumą, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualiąją pažangą.        

2. Naudojant skaitmenines technologijas, tobulinti individualizuotų ugdymosi programų įvairovę. 

3. Siekti aktyvaus švietimo pagalbos teikimo kiekvienam mokiniui, orientuojantis į kiekvieno vaiko 

gabumus ir stiprybes. 

4. Plėtoti traukųjį ugdymą, siekiant aktyvaus mokinių mokymosi. 

5. Sudaryti palankias sąlygas bendruomeniškumui ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimui. 

 

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Valentina Samuchova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metodinių grupių (lavinamųjų ir specialiųjų klasių) 2022 m. veiklos planas 

 

TIKSLAS – teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus ir rekomendacijas atitinkantį pradinį, 

pagrindinį ir socialinių įgūdžių individualizuotą ugdymą orientuotą į kiekvieno mokinio galias, individualius 

gebėjimus ir kompetencijas. 

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

mokytojams. 

UŽDAVINIAI: 

1. Ugdant mokinių kompetencijas, užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio nuoseklumą ir tęstinumą,  

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualiąją pažangą.        

2. Naudojant skaitmenines technologijas, tobulinti individualizuotų ugdymosi programų įvairovę. 

3. Siekti aktyvaus švietimo pagalbos teikimo kiekvienam mokiniui, orientuojantis į kiekvieno 

vaiko gabumus ir stiprybes. 

4. Plėtoti įtraukųjį ugdymą, siekiant aktyvaus mokinių mokymosi. 

5. Sudaryti palankias sąlygas bendruomeniškumui ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimui. 

 
 

1.  Uždavinys: Ugdant mokinių kompetencijas, užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio nuoseklumą ir tęstinumą, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualiąją pažangą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai 

 

Renginio, 

veiklos  

būdas 

(nuotolinis 

kokiu būdu 

ir kokioje 

platformoje) 

1. 1.  Popietė  

,,Atversi 

knygos 

lapus ir 

raidelės 

pabus“. 

2020-02-11                                                                  V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė, 

V. Užkurelienė 

Z. Miltenienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Formuojamos mokinių 

pažintinės, socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijos. 

Ugdomas mokinių 

draugiškumas, 

tolerancija. Išrinksime 

gražiausią eilėraštį. 

Kontaktiniu 

būdu 

1. 2.  Prevencinės 

programos  

,,Saugesnio 

interneto 

savaitė“  

rengimas ir 

įgyvendi-

nimas. 

Specialiųjų 

klasių 

mokinių 

parengimas 

į Nacionali-

nei 

saugesnio 

interneto 

2022 m. 

vasario 8-

11 d. 

T. Verba, 

L. Aširovienė, 

S. Jonkienė, 

O. Macijauskė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, 

virtualios 

erdvės 

Lavinamos mokinių 

socialinės,  

komunikacinės,  

skaitmeninės  

kompetencijos. 

Teorinės žinios 

įtvirtinamos 

praktinėje veikloje.  

 

Kontaktiniu 

būdu 



viktorinai. 

1. 3.  Metodinės 

grupės 

susirinkimai 

2022 m. 

pagal 

poreikį. 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova, 

metodinės 

grupės 

pirmininkė  

R. Alsienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Aptarti ugdymo 

proceso tobulinimo 

galimybes, siekiant 

užtikrintumo ir 

profesionalumo 

teikiant papildomas 

paslaugas ugdymosi 

programų 

individualizavimo 

klausimais. 

 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programo-

mis. 

1. 4.  Prevencinės 

programos 

„Įveikiame 

kartu“ 

 vykdymas. 

(5a kl.) 

2022-01-30 L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Geriau pažins save ir 

kitus, patobulins 

bendravimo, konfliktų 

sprendimo, 

atsisakymo įgūdžius. 

 

Kontaktiniu 

būdu 

1. 5.  Kūrybinės 

dirbtuvės:  

„Atrieda 

Velykų 

margučiai“. 

 

2022-04-15 

 

L. Guramishvili, 

V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Tobulins įgytas žinias 

apie margučių 

marginimą, gebės 

įsitraukti į grupės 

darbą. Dalyvaus 

margučių  parodoje. 

Mokiniai ugdys 

pažinimo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

1. 6.  Organizuoti 

vyresnių 

klasių 

mokiniams 

išvyką į 

poeto  

V. Mačernio 

gimtinę. 

 

2022-05-15 

 

A. Šadžiuvienė, 

G.Vaškienė 

 

Plungės raj. 

 

Geriau pažinti 

Lietuvos poeto 

gyvenimo ir veiklos 

aplinkas. 

 

Išvyka 

 

1. 7.  Metodinė – 

informacinė 

medžiaga 

„Fizinio 

ugdymo 

proceso 

organiza-

vimas 

individualių

jų poreikių 

turintiems 

pradinių 

klasių 

mokiniams“ 

2022-05-17 O. Matulevičienė Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados 

komitetas 

Patirties sklaida 

pradinių klasių 

mokytojams.  

Kontaktiniu 

būdu 



1. 8.  Žinių 

patikrinimas 

(4, 8, 10 ir 

SĮU-III 

pakopos 

klasėse) 

2022-05-

18/25 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Samuchova, 

pavaduotoja 

ugdymui  

S. Jauneikienė 

Klaipėdos  

,,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, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programo-

mis. 

1. 9.  Atvirų 

pamokų 

analizė 

2022-05-

25/29 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Analizuoti mokinių 

dalykines 

kompetencijas, 

pažangą, išsiaiškinant 

mokytojų stipriąsias ir 

tobulintinas puses, 

teikiant 

rekomendacijas 

individualizuotų 

program korekcijai. 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programomis. 

1. 10.  Dalyvavimas 

darbo 

grupėse 

analizuojant 

skaitmeninių 

technologijų 

taikymą 

ugdymo 

procese bei 

diegiant 

skaitmenines 

technologijas 

į ugdymo 

procesą. 

2022-05-27 T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Tobulinama ir 

užtikrinama ugdymo 

proceso kokybė. 

Tobulinamos 

mokyklos 

bendruomenės 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijos.   

 

Kontaktiniu 

būdu 

1. 11.  Metodinės 

grupės 

veiklos 

analizė 

2022-06-06 Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Samuchova, 

metodinės 

grupės 

pirmininkė  

R. Alsienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Tobulinti ir gerinti 

ugdymo procesą 

apibendrinant 

metodinės veiklos 

įgyvendinimo 

rezultatus, numatant 

metodinės grupės 

veiklos tobulinimo 

kryptis, siekiant teikti 

papildomas paslaugas. 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programo-

mis. 

1. 12.  Pasiruošimas 

2022/2023m.

m., 

planuojant 

pamokas, 

2022-08-23 Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Samuchova, 

metodinės 

grupės 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Kūrybiškai planuoti 

ugdomąjį ir metodinį 

darbą, planuojant 

teikti papildomas 

paslaugas, tobulinant 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 



individuali-

zuojant 

veiklas ir 

programas, 

bei jų 

tvirtinimas 

pirmininkė  

R. Alsienė, 

metodinės 

grupės visi 

nariai. 

individualizuotų 

programų atitikimą 

mokinių gebėjimams. 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programo-

mis. 

1. 13.  Lavinamųjų 

klasių 

mokytojų 

pamokų ir 

specialistų 

užsiėmimų 

stebėjimas ir 

vertinimas. 

2022m.m. 

pagal 

sudarytą 

stebėjimo 

grafiką. 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Išsiaiškinti mokinių 

ugdymo, mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

stipriąsias ir 

tobulintinas puses, 

siekiant kokybiškumo 

teikiant ateityje 

papildomas paslaugas. 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbiu vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Microsoft 

teams 

platformo-se. 

 

2.  Uždavinys: Naudojant skaitmenines technologijas, tobulinti individualizuotų ugdymosi programų įvairovę. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai 

 

Renginio, 

veiklos  

būdas 

(nuotolinis 

kokiu būdu 

ir kokioje 

platformoje) 

2. 1.  Neformalio-

jo švietimo 

foto būrelio 

,,Foto 

žvilgsnis“  

programos 

tobulinimas 

ir  įgyvendi-

nimas.    

2022 

m. nuo 

01 iki 

12 mėn. 

V-II 

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 

atskleisti savo 

unikalumą ir asmeninę 

gyvenimo patirtį, 

išreikšti save. 

Pagal 

sąlygas.  

2. 2.  Piešinių 

paroda 

„Žiemos 

raštai“. 

 

2022-

02-05 

L. Suško, 

R. Tiškienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis kūrybiškumo 

kompetenciją; 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką. 

Kontaktiniu 

būdu 

2. 3.  Pažintis su 2022- L. Suško Įvairios Stiprės mokymosi Kontaktiniu 



profesijo-

mis. 

Išvykos į 

įvairias 

įstaigas. 

02-14  viešos 

įstaigos, 

darbovietės 

motyvacija; 

Praplės socialines ir 

pažinimo 

kompetencijas. 

 

 

būdu 

2. 4.  Skaitme-

ninės 

mokomo-

sios 

priemonės  

,,Skaičių 

palygini-

mas” 

pristatymas 

2022-

02-24 

J. Rimkienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Dalijimasis gerąją 

patirtimi ir 

skaitmeninių 

kompetencijų 

ugdymas. 

 

 Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programomis 

2. 5.  Tarptautinis

virtualus 

muzikos 

festivalis-

konkursas 

"Metų 

laikai 2022" 

2022-

03 

J. Staleriūnienė, 

G.Vaškienė, 

S.Treščenkinas 

Virtualus, 

Šiaulių  

,,Dermės’’ 

mokykla 

Moksleiviai sustiprins 

bendravimo ir 

bendrumo įgūdžius. 

Pajaus šventinę 

nuotaiką. 

 

Nuotoliniu 

būdu 

2. 6.  Tarptautinis 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros, 

biologijos 

konkursas 

„Olympis 

2022“. 

  

2022-

03-10,  

2022-

11-10  

 

 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Tobulins akademines 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, biologijos,  

skaitmenines 

kompetencijas; 

stiprės mokymosi 

motyvacija. 

Internetinė 

svetainė 
www.olympis.lt 
 

 

 

 

 

 

 

2. 7.  Pranešimas 

mokyklos 

pedago-

gams  

,,Specia-

liųjų 

poreikių 

mokinių 

socializaci-

jos ir 

saviraiškos 

galimybės 

taikant 

fotografiją“.  

2022-

03-24 

T. Verba Metodinė 

diena 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida.  Į ugdymo 

procesą diegiami nauji 

ugdymo metodai.   

Pagal sąlygas 

2. 8.  Projektinė 

veikla, 

skirta 

Žemės 

dienos 

minėjimui. 

 

2021-

04-04 

 

L. Suško, 

T. Verba 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Įgis pažinimo, 

socialinių 

kompetencijų. 

Ugdysis kūrybiškumo 

kompetenciją. 

 

 

Kontaktiniu 

būdu 

2. 9.  Kūrybinių 2022- L. Suško, Klaipėdos Ugdysis estetinio Kontaktiniu 

http://www.olympis.lt/


 

 

3. Uždavinys:  Siekti aktyvaus švietimo pagalbos teikimo kiekvienam mokiniui, orientuojantis į kiekvieno 

vaiko skirtingus poreikius, gabumus ir stiprybes. 

 

darbų 

paroda  

„Pavasario  

spalvos“. 

 

 

05-02 R. Tiškienė 

 

„Medeinės“ 

mokykla 

grožio suvokimą. 

 Ugdysis kūrybiškumo 

kompetenciją. 

 

 

 

būdu 

2. 10.  Atvira 

pamoka.  

Komunika-

cinė veikla. 

2022-

05-18 

 

 

V. Žižiūnienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Dalinimasis patirtimi 

pamokose naudojant 

IQ Bord lentą bei 

programinę įrangą. 

Kontaktiniu 

būdu 

2. 11.  Mokslo ir 

žinių dienos 

šventės 

apipavida-

linimas. 

2022-

09-01 

L. Suško, 
L.Naraškevičienė,  

L. Guramishvili 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys estetinio grožio 

suvokimą. 

 Ugdys kūrybiškumo 

kompetenciją. 

Kontaktiniu 

būdu 

2. 12.  Skaitmeni-

nės 

metodinės 

priemonės 

pristatymas 

2022-

12-05 

V. Pencienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Ugdyti mokinių 

gebėjimus, aktyviau 

įsitraukti į ugdymo 

procesą. 

 

Kontaktiniu 

būdu, o esant  

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

Skype, el. 

paštas 

programomis 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai 

 

Renginio, 

veiklos  

būdas 

(nuotolinis 

kokiu būdu 

ir kokioje 

platformoje) 

3. 1.  Konkursas 

„Šauniau-

sias 

pradinukas -

2022“.  

2020-

03-22 

 

V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė, 

V. Užkurėlienė, 

Z. Miltenienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos  

biblioteka 

Formuojamos mokinių 

pažintinės, socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijos. 

Skatinamas mokyklos 

narių 

bendradarbiavimas ir 

bendrystė, mokinių 

mokymosi 

motyvacija. 

Išrinksime šauniausią 

pradinių klasių 

mokinį. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 2.  “Košės 

diena” 

2022 

10-10 

L. Naraškevičienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Puoselėti mokinių 

sveikos gyvensenos 

įpročius. 

Individualiai 

klasėse arba 

valgykloje 

3. 3.  Adventinio 2022 m. A.Šadžiuvienė, Klaipėdos Ugdyti mokiniuose Kontaktiniu 



laikotarpio 

organiza-

vimas. 

12 mėn. 

1 d. iki 

22 d. 

 

G. Vaškienė “Medeinės” 

mokykla 

dvasinės vertybės 

suvokimą apie 

adventinio laikotarpio 

prasmę. 

Lavinti kūrybines 

galimybes. 

būdu 

3. 4.  Kalėdinė 

miniatiūrų 

ir piešinių 

paroda 

„Laukimo 

metas“ . 

2022 

m. 12- 

5 d. - 9 

d. 

R. Vaitkūnė,  

O. Macijauskė, 

R. Tiškienė 

 

 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys 

kūrybiškumo 

kompetenciją, 

taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžius;  

praplės žinias apie 

savo krašto istoriją, 

papročius. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 5.  „Kaziuko 

mugė“. 

Edukaciniai 

užsiėmimai. 

2022 m. 

kovo 02 

d. iki 07 

d. 

 

A. Šadžiuvienė 

R. Tiškienė,  

A. Matiekus,  

L. Guramishvili 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Lavinti mokinių 

kūrybiškumą. 

Skatinti vaikus 

įvairioms veikloms, 

domėjimąsi menu. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 6.  Renginio 

„Europos 

judumo 

savaitė 

2022“   

programos 

rengimas. 

 

2022 

rugsėjo 

15-16 

d. 

D. Jakovleva,  

N. Jauniškienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Stiprinti mokinių 

fizinę ir psichinę 

sveikatą, suteikti 

teigiamų emocijų. 

 

Kontaktiniu 

arba 

nuotoliniu –

virtualiu 

būdu. 

3. 7.  Paroda  

,,Rudens 

spalvos“ 

2022- 

spalio 

03 - 07 

M. Andriuškaitė, 

D. Ilginienė 

Klaipėdos 

“Medeinės,, 

mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius, kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius. 

Paroda 

lavinamųjų 

klasių 

koridoriuje 

3. 8.  Kūrybinių 

darbų 

paroda 

Klaipėdos 

miesto 

apylinkės 

teismo 

vitrinoje 

„Etno 

geometrija“. 

 

2022–

02-01 

L. Suško, 
L.Naraškevičienė, 

E. Mickuvienė 

Klaipėdos 

m. 

apylinkės 

teismas 

Ugdys 

vertybines nuostatas; 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką. 

Praplės socialines ir 

pažinimo 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 9.  “Blynų 

fiesta”- 

Užgavėnių 

šventė. 

 

2022-

03-01 

A. Šadžiuvienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Puoselėti Lietuvių 

liaudies tradicijas. 

 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 10.  Tarptautinis 

„Norway 

Grant“  

projektas 

„Raidos 

sutrikimų 

2022-

04-08 

O. Matulevičienė,  

V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos 

futbolo 

sporto 

mokykla 

Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

socialiniais 

partneriais, 

visuomenės atstovais. 

Skatinti mokinius 

Kontaktiniu 

būdu 



turinčių 

vaikų 

integracija 

per sportą“. 

sportuoti, mokytis 

gyventi sveikai. 

3. 11.  Paroda  

,,Velykinis 

margutis“ 

2022-

04-11 – 

04-15 

M. Andriuškaitė, 

D. Ilginienė 

Klaipėdos 

“Medeinės,, 

mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius, kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius. 

Paroda 

mokykloje 

3. 12.  Tęstinis 

projektas 

„Bendradar-

biavimas su 

tėvais – 

sėkminga 

ugdymo 

prielaida“. 

2022-

04-29 

L. Naraškevičienė, 

E. Mickuvienė 
Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Paminėti Tarptautinę 

motinos dieną. 

Pagal 

situaciją 

3. 13.  Žinių 

patikrinimo 

testų 

paruošimas 

pagal 

mokinių 

specialiuo-

sius 

poreikius ir 

patikrinti jų 

žinias ir 

gebėjimus. 

2022-

04mėn. 

 

 

L.Naraškevičienė,  

R. Alsienė, 

J.Staliariūnienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Paruošti žinių 

patikrinimo testus 

pagal mokinių 

specialiuosius 

poreikius ir patikrinti 

jų žinias ir gebėjimus. 

Pasidalinti savo 

patirtimi mokykloje 

tarp kolegų. 

Individualiai 

kontaktiniu 

būdu 

kiekvienoje 

klasėje 

3. 14.  Paroda  

,,Gėlės 

žiedas 

mylimai 

Mamytei”. 

2022-

05-02 – 

05-06 

M. Andriuškaitė, 

D. Ilginienė 

Klaipėdos 

“Medeinės,, 

mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius, kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius. 

Darbelių 

paroda 

mokyklos 

erdvėse 

3. 15.  Dailyraščio 

paroda, 

skirta 

spaudos 

atgavimo, 

kalbos ir 

knygos 

dienai 

paminėti. 

 

2022-

05-06 

 

 

 

 

 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė, 

Z. Miltenienė 

 

 

 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

 

 

 

Ugdys 

taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžius, 

praplės žinias apie 

savo krašto istoriją. 

Kontaktiniu 

būdu  

 

 

 

 

3. 16.  Raiškiojo 

skaitymo 

konkursas 

„Sparnuotos

ios 

sūpynės“. 

2022-

05-26 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

lauko scena 

Tobulins skaitymo, 

kalbėjimo  ir 

klausymosi įgūdžius; 

ugdysis meninio 

žodžio suvokimą, 

lavins estetinį skonį ir 

atmintį; skatins 

domėjimąsi vaikiška 

poezija. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 17.  Edukacinė  

-  pažintinė 

2022-

06-15 

V. Žižiūnienė Muziejus 

Klaipėdos 

Patirti meno teikiamas 

emocijas. 

Išvyka miesto 

transportu 



išvyka  į        

muziejų. 

mieste 

3. 18.  Tęstinis 

projektas 

„Draugystei 

kalba ne 

kliūtis“ . 

Kūrybinės 

dirbtuvės: 

aitvarų 

gaminimas 

vaikų 

gynimo 

dienos 

proga. 

2022-

06-15 

 

L. Guramishvili, 

V. Kundrotienė                  

 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai pasigamins, 

vertins savo ir kitų 

vaikų aitvarus, juos 

skraidins, patirs 

teigiamų emocijų. 

Mokiniai ugdysis 

pažinimo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 19.  Tarptautinis 

čempionatas

,,Vilties 

plaukimas“. 

 

 

2022-

06-19 

T.Šapovalova, 

T.Verba, 

J. Agarkova 

Klaipeda 

 ,,Gintaro,, 

sporto 

centras 

Tobulins įgytus 

įgūdžius. Užims 

prizines vietas, taps 

nugalėtojais 

Vyks 

Klaipėdoje 

,,Gintaro” 

sporto centre 

3. 20.  Civilinė 

sauga. ,,Būk 

atsargus 

gatvėje!”. 

 

2022-

11 mėn. 

7-9 

Ž. Žemgulis,  

V. Legenzova, 

V. Pencienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Paminės Pasaulinę 

atšvaitų  dieną. 

Tobulės mokinių 

pažinimo, socialinė ir 

komunikavimo 

kompetencijos. 

Ugdysis mokinių 

individualūs gebėjimai 

ir stiprybės. Mokiniai 

perteiks savo 

išgyvenimus meninės 

raiškos priemonėmis. 

Pagal esamą 

situaciją, dėl 

Covid-19 

pandemijos 

3. 21.  Šventinis 

renginys  

,,Pyragų 

diena”. 

2022-

11-06 

A. Šadžiuvienė Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

Lavinti bendrystės 

supratimą. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 22.  Rytmetys 

 ,,Šv. 

Martyno 

diena, 

šviesos 

reikšmė 

pasauliui“. 

2022-

11-11 

R. Alsienė,  

N. Jauniškienė, 

T. Michejeva 

Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

Ugdomas vaikų 

supratimas apie 

gyvenimą ir pasaulį 

bei apie tai, kaip 

galime tai panaudoti 

kūrybai ir atradimams. 

Vyks 

mokyklos 

lauko 

muzikos 

klasėje 

3. 23.  Mokyklos 

erdvių 

šventinė 

puošyba. 

2022-

11-25 

L. Suško, 
L. Naraškevičienė,  

L. Guramishvili 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys kūrybiškumo 

kompetenciją; 

Ugdys estetinio grožio 

suvokimą; 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 24.  Paroda  

,, Kalėdinis 

žaisliukas“ 

2022-

12-12 – 

12 -23 

M. Andriuškaitė, 

D. Ilginienė 

Klaipėdos 

“Medeinės,, 

mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius, kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius. 

Darbų paroda 

mokykloje  

nuotoliniu 



 

4. Uždavinys: Plėtoti įtraukųjį ugdymą, siekiant aktyvaus mokinių mokymosi. 

 

būdu 

3. 25.  Kalėdinės 

eglutės 

šventė 

pradinių 

specialiųjų 

klasių 

mokiniams. 

2022-

12-19 

V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė, 

V. Užkurėlienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

aktų salė 

Formuojamos mokinių 

pažintinės, socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijos. 

 Teigiamos mokinių 

emocijos, tradicijų 

puoselėjimas. 

Kontaktiniu 

būdu 

3. 26.  Edukacinis 

ilgalaikis 

projektas su 

Klaipėdos 

m. 

Viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

skyriaus 

biblioteka 

„Ruoniukas

“  

„Stebuklin-

gas pasakų 

lagaminas“. 

2022-

2023m.

m. 

R. Alsienė, 

T. Michejeva, 

N. Jauniškienė 

Klaipėdos 

m. 

Viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

skyriaus 

biblioteka 

„Ruoniu-

kas“ 

Skatinti vaikus 

komunikuoti, 

bendrauti su 

bibliotekos lankytojais 

kontaktiniu būdu ir 

nuotoliniu būdu. 

Vyks ir 

kontaktiniu ir 

nuotoliniu 

būdu 

naudojant 

Zoom 

platformą. 

3. 27.  Paroda 

„Šviečianti 

etno 

geometrija“. 

2022 

sausis-

vasaris 

L.Naraškevičienė, 

L.Suško, 

E. Mickuvienė 

Klaipėdos 

apskrities 

teismo 

vitrina 

Garsinti mokyklos 

vardą, būti 

pilnaverčiais 

bendruomenės nariais.  

 

3. 28.  Tęstinio 

Socialinio 

projekto  

,,Metų 

laikai‘‘ su 

Klaipėdos  

,,Gabijos“  
progimnazija 

vykdymas. 

2022-

vasario-
gruodžio 
mėn. 

T. Šapovalova 

 

,,Medeinės“

mokykla, 

,,Gabijos“ 

progimna-

zija. 

 

Tobulins įgytas žinias, 

apie mietų laikus, 

sveikatą, socialinius 

įgūdžius, gebės  

įsitraukti į grupės 

darbą, bendraus ir 

bendradarbiaus. 

Pagal esamą 

situaciją, dėl 

Covid-19 

pandemijos 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai 

 

Renginio, 

veiklos  

būdas 

(nuotolinis 

kokiu būdu 

ir kokioje 

platformoje) 

4. 1.  Mokinių 

išvykos į 

šventines 

miesto 

erdves 

2022 m. V. Žižiūnienė, 

N. Jauniškienė, 
L. Naraškevičienė 

Klaipėdos 

Medeinės 

mokykla. 

Išvyka į 

edukaciją. 

Pasitelkiant įvairius 

metodus, išvykas ir 

edukacijas puoselėti 

mokinių tautiškumą ir 

pilietiškumą  

Bus 

reikalingas 

mokyklos 

transportas 



“Tautišku-

mo savaitė“. 

4. 2.  Dalyvavi-

mas miesto, 

respublikos 

ir tarptau-

tiniuose 

foto darbų 

konkursuo-

se, 

parodose. 

2022 

metai, 
atsižvelgiant į 

organizuoja-

mų parodų, 
konkursų 

nuostatus. 

T. Verba Klaipėdos, 

Lietuvos ir 

tarptautinės 

formaliojo 

ir neforma-

liojo 

švietimo 

organiza-

cijos, 

fondai, 

asociacijos 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams atskleisti. 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei.   

 

4. 3.  Tautinio 

paveldo 

puoselėjimo  

savaitė  „Aš 

puošiuosi, 

Lietuva, 

tavo 

spalvomis“. 

2022-03 

mėn. 

7-11d. 

 

V. Žižiūnienė, 
L.  Naraškevičienė, 

N. Jauniškienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Skatinti domėtis  

kultūriniu paveldu 

Kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 

būti 

vykdomas 

virtualiu 

būdu 

siunčiant 

užduotis 

4. 4.  Susitikimai 

su meno 

pasaulio 

žmonėmis. 

2022-03-

07 

A. Šadžiuvienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Lavinti mokinių 

kūrybiškumą. Skatinti 

vaikus įvairioms 

veikloms, domėjimąsi 

menu. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 5.  Šiaurinės 

miesto 

dalies 

švietimo 

įstaigų 

šventinis 

koncertas, 

skirtas 

Lietuvos 

Nepriklauso

mybės 

atkūrimo  

dienai 

paminėti. 

2022-03-

10 

 

 

 

 

 

G. Vaškienė 

 

 

 

 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 
progimnazija 
 

 

 

Pilietiškumo 

kompetencija- 

bendruomeniškai per 

muziką prisidės prie 

Valstybės šventės, joje 

dalyvaus mokysis 

dainų jas atliks. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

 

4. 6.  Tarptautinis 

virtualus 

muzikos 

festivalis- 

konkursas 

„Metų laikai 

2022“. 

2022-03-

12 

 

 

 

G. Vaškienė 

 

 

Šiaulių 

logopedinė 

mokykla 

 

 

Socialinė emocinė 

kompetencija – 

muzikos pagalba 

bendraus ir 

bendradarbiaus su 

kitais,  patirs teigiamų 

emocijų. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

4. 7.  “Saulyčių 

diena”. 

2022-03-

21 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė, 
L. Naraškevičienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Pažymėti tarptautinę 

žmonių su negalią 

dieną. 

Įprastu 

kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 



būti 

vykdomas 

virtualiu 

būdu 

siunčiant 

užduotis. 

4. 8.  Projektas 

„Mes-

Žemės 

vaikai-VII”. 

 

2022-03-

21/23 

Ž. Žemgulis, 

V. Legenzova, 

V.  Pencienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

Paminės Pasaulinę 

Žemės dieną. Tobulės 

mokinių pažinimo, 

socialinė ir pilietinė 

kompetencijos. 

Ugdysis mokinių 

individualūs gebėjimai 

ir stiprybės. 

Mokiniai perteiks 

savo išgyvenimus 

meninės raiškos 

priemonėmis. 

Kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 

būti 

vykdomas 

nuotoliniu 

būdu 

4. 9.  Žinių 

patikrinimo 

testų 

paruošimas 

pagal 

mokinių 

individualiz

uotus 

poreikius. 

2022-04 

mėn. 

 

 

L. Naraškevičienė,  

R. Alsienė,  
J. Staliariūnienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Paruošti žinių 

patikrinimo testus 

pagal mokinių 

specialiuosius 

poreikius ir patikrinti 

jų žinias ir gebėjimus. 

Pasidalinti savo 

patirtimi mokykloje 

tarp kolegų. 

Vyks klasėse 

kontaktiniu 

būdu 

4. 10.  Edukacinė-

pažintinė 

išvyka į 

Ventės 

Rago stotį. 

2022-04-

01 

V. German 

V. Pencienė 

 

Ventės 

Rago stotis 

 

 

Supažindinti mokinius 

su ornitologijos 

stotimi ir paukščių 

žiedavimu. 

Skatinti meilę gamtai 

ir savo gimtajam 

kraštui.  

Išvyka, kuriai 

bus 

reikalingas 

transportas 

4. 11.  Pažintinė 

išvyka į 

Majoro 

sodybą. 

2022-05-

05 

Ž. Žemgulis, 

V. Pencienė, 

V. German 

Klaipėdos 

rajone 

esančios 

Majoro 

sodybos 

savininkai 

Aplankys Majoro 

etnografinę sodybą. 

Tobulės mokinių 

pažinimo, kultūrinė ir 

komunikavimo 

kompetencijos. 

Mokiniai patirs 

pozityvias emocijas. 

Vyks išvyka 

mokykliniu 

transportu 

4. 12.  Išvyka į 

Kuršių 

neriją, pagal 

integruotą 

lietuvių 

kalbos, 

dailės ir 

technologijų 

projektą 

„Vakarų 

Lietuvos 

pasaulėjauta 

2022-05-

05 

L. Suško, 

O. Macijauskė 

Nidos 
progimnazija 

Ugdys vertybines 

nuostatas; 

Praplės žinias apie 

savo krašto istoriją;  

Praplės socialines ir 

pažintines 

kompetencijas; Ugdys 

kūrybiškumo 

kompetenciją. 

Kontaktiniu 

būdu 



ir estetika“. 

4. 13.  Išvyka 

„Saugus 

elgesys prie 

vandens ir 

vandenyje“ 

2022-05-

25 

V. Pencienė, 

T. Šapovalova, 

V. German 

 

Klaipėdos 

„Gintaro“ 

sporto 

centras, 

Baltijos jūra 

 

Ugdyti mokinių 

gebėjimus, saugiai 

elgtis prie vandens ir  

vandenyje. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 14.  Išvyka į 

ZOO sodą 

2022-06 

mėn. 

R. Alsienė, 

T. Michejeva, 

N. Jauniškienė 

Klaipėdos 

ZOO 

Suteikti vaikams 

džiugių emocijų, 

supažindinti su 

gyvūnais. 

Bus 

reikalingas 

mokyklos 

transportas 

mokiniams su 

vežimėliais 

4. 15.  Vaikų 

vasaros 

poilsio ir 

užimtumo 

programos 

„Jaunasis 

stovyklau-

tojas“  

rengimas ir 

organiza-

vimas. 

2022-06-

01 

L. Pareigienė, 

T. Verba 

Pagal 

programą 

Organizuotas  

turiningas mokinių 

užimtumas vasaros 

metu, lavinami 

mokinių socialiniai, 

emociniai, 

komunikaciniai, 

pažintiniai, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai, 

plečiama socialinė 

patirtis. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 16.  Plakatų 

piešimas, 

skirtas 

paminėti 

Tarptautinę 

raštingumo 

dieną 

„Sunkiausi 

lietuvių 

kalbos 

žodžiai“ . 

2022-09-

08 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė, 

Z. Miltenienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys kūrybiškumo 

kompetenciją; 

patobulins rašybos 

įgūdžius. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 17.  Tarptautinės 

“Toleranci-

jos” dienos 

minėjimas. 

2022-11-

16 

N. Jauniškienė, 
D. Jankauskienė 

Klaipėdos 

“Medeinės” 

mokykla 

Ugdyti toleranciją, 

pagalbą kitiems. 

Stiprinti mokyklos 

bendruomenės narių 

komandinį darbą, 

bendravimą ir  

bendradarbiavimą. 

puoselėti, vertybines 

nuostatas. Tobulinti 

pedagogų 

organizacines, 

kūrybines 

kompetencijas. 

Įprastu 

kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 

būti 

vykdomas 

virtualiu 

būdu 

siunčiant 

užduotis 

4. 18.  Respublikin

is V 

įtraukaus 

muzikavimo 

konkursas- 

festivalis 

2022-11-

21 

 

G. Vaškienė 

 

 

 

Vilnius 

 

 

Socialinė emocinė ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencija – 

muzikos pagalba 

bendraus ir 

bendradarbiaus su 

Kontaktiniu 

būdu 

 

 

 

 



„Perliukai“ 

Lauretų 

koncertas. 

kitais,  patirs teigiamų 

emocijų. 

 

4. 19.  Ilgalaikis 

projektas su 

Tauralaukio 

progimnazij

os 4-ų klasių 

mokiniais 

„Gera 

mums 

draugų 

būry“.  

 

2022-11-

25 

V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė, 

V. Užkurėlienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Formuojamos mokinių 

pažintinės, socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijos. 

Ugdomas mokinių 

draugiškumas, 

tolerancija. 

Gerosios patirties 

sklaida, 

bendradarbiavimo 

tradicijų puoselėjimas. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 20.  Praktinės 

veiklos 

akcija – 

praktiniai 

mokymai 

Klaipėdos  

,,Medeinės” 

mokyklos 

lavinamųjų 

klasių 

mokinių 

tėvams  

,,Susijunki-

me ,,Medei

nės” 

mokyklos  

bendrystei 

pasipuošiant 

Kalėdoms” 

2022-12-

01 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova, 

R. Alsienė, 

L. Naraškevičienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Telkti ir konsultuoti 

bendruomenę 

bendradarbiaujant su 

mokinių tėvais ir 

tobulinant 

konsultavimo formas, 

pritaikant įvairias 

kūrybines ir 

organizacines 

kompetencijas. 

Nuotoliniu 

būdu, 

pateikiant 

paruoštas 

užduotis-

trafaretus 

puošybai 

4. 21.  Dalyvavi-

mas 

respublikini

ame 

kompiute-

rinių 

piešinių 

konkurse  

,,Žiemos 

fantazija“. 

(5-10 ir SĮU  

spec. kl.) 

2022-12-

01 

T. Verba Virtualiosios 

erdvės 
Mokiniai skatinami ir 

pratinami IKT 

tikslingai taikyti 

gyvenime. Sudarytos 

sąlygos mokinių 

saviraiškai ir 

savirealizacijai. Vyks 

mokyklos veiklos 

reprezentacija 

visuomenei.  

 

Nuotoliniu 

būdu 

 

4. 22.  Sporto 

šventės, 

skirtos 

Tarptautinei 

Neįgaliųjų 

dienai 

paminėti, 

organizavim

as.                                   

2022-12-

02 

D. Jakovleva,  

N. Jauniškienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, 

specialiosio

s 

lavinamosio

s klasių 

mokiniai 

 

Stiprinti 

pilnavertiškumo 

jausmą, gerinti fizinę 

būklę, bei skatinti 

socialinį 

bendradarbiavimą 

tarpusavyje. 

Vyks 

kontaktiniu  

arba 

nuotoliniu 

būdu, pagal 

susiklosčiusią 

pandemijos 

Covid-19 

tvarką. 



 

 

5. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas bendruomeniškumui ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimui. 

 

Eil.  

Nr. 

Veikla, 

priemonės 

Data Atsakingas 

 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai 

 

Renginio, 

veiklos  

būdas 

(nuotolinis 

kokiu būdu 

ir kokioje 

platformoje) 

5. 1.  Mokinių foto 

darbų 

parodėlės 

mokyklos 

patalpose, 

Facebook 

paskyroje.   

Kiekvie

no 

mėnesi

o 

pirmąją 

savaitę 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

Facebook 

paskyra 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams atskleisti. 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei.  

Facebook 

paskyra 

5. 2.  Sausio 13-

osios  

,,Laisvės 

gynėjų 

dienos” 

paminėjimas. 

2022-

01-12 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova, 

klasių vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Skatinti mokinių 

patriotiškumą ir 

visuomeniškumą, 

domintis Lietuvos 

tautos istorija. 

Mokinių 

piešinių 

paroda 

koridorių 

stenduose. 

5. 3.  Vasario 16-

osios  ,,Lietu

vos valstybės 

atkūrimo 

dienos” 

paminėjimas. 

Piešinių 

paroda. 

2022-

02-12 

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Samuchova 

Klasių vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Lavinti mokinių 

bendruomeniškumą, 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

kompetencijas. 

Mokinių 

piešinių 

paroda 

koridorių 

stenduose. 

5. 4.  Užgavėnių 

šventė. 

2022-

02-22 

G. Vaškienė,  

J. Staleriūnienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Liaudies papročių 

supratimas, gilinimas, 

šventinės nuotaikos  

sukūrimas. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 5.  Popietė, 

skirta 

Tarptautinei 

gimtosios 

kalbos dienai 

paminėti.  

 

2022-

02-23 

R. Vaitkūnė,  

Z. Miltenienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Pasitikrins lietuvių 

kalbos žinias ir 

gebėjimus; praplės 

pažinimo, 

komunikavimo, 

socialinę, emocinę ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

4. 23.  Projektas 

„Klaipėdos 

sporto 

šventė“  

pažymint 

Tarptautinę 

žmonių su 

negalia 

dieną.  

2022-12-

02 

10.00-

12.00 

O. Matulevičienė, 

R. Tiškienė, 

L. Pareigienė, 

D. Jakovleva 

Taikos pr. 

54, 

Klaipėda, 

specialiųjų 

klasių 

mokiniai 

Skatinti mokinius 

sportuoti ir mokytis 

gyventi sveikai. 

Ugdyti draugiškus 

santykius. 

Kontaktiniu 

būdu 



5. 6.  Mokinių 

kompiuterini

ų piešinių 

parodėlė  

,,Medeinės 

medis“.   

2022-

02-28 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokyklos 

mokomojo 

korpuso  

II aukštas 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams atskleisti. 

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė.   

Kontaktiniu 

būdu 

5. 7.  Kalbų 

metodinė 

savaitė. 

  

2022-

03 mėn. 

14-18 

d. 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė, 

Z. Miltenienė, 

R. Vaitkuvienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Praplės akiratį; 

tobulins 

tarpkultūrines, 

kalbines 

kompetencijas; 

praplės, turtins 

žodyną; kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 8.  Užgavėnių 

šventė 

„Žiema, 

žiema bėk iš 

kiemo“. 

 

2022-

03-01 

 

 

G. Vaškienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

 

Socialinė emocinė ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencija – 

muzikos pagalba 

bendraus ir 

bendradarbiaus su 

kitais,  patirs teigiamų 

emocijų. 

 

 Pagal 

situaciją. 

 

 

5. 9.  ,,Savaitė be 

patyčių“. 

2022-

03-01 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė, 

S. Jonkienė 

Klaipėdos ,,

Medeinės“ 

mokykla  

Skatinama mokyklos 

bendruomenės narių 

bendrystė, tolerancija. 

Lavinamos mokinių 

teigiamos socialinės ir 

asmeninės 

kompetencijos. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 10.  Bendramo-

kyklinis 

renginys  

,,Kaziuko 

mugė”. 

2022-

03-04 

Pavaduotojos 

ugdymui  

V. Samuchova,  

S. Jauneikienė 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Formuoti tradicinius 

verslumo pradmenis. 

Lavinti gebėjimą 

komunikuoti, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

Priklausys 

nuo situacijos 

Lietuvoje 

 

5. 11.  Kovo 11-

osios 

Lietuvos 

nepriklausom

ybės 

atkūrimo 

dienos 

paminėjimas. 

Piešinių 

paroda. 

2022-

03-08 

Klasių vadovai 

ir meninės 

veiklos 

mokytojai. 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Lavinti mokinių 

saviraišką, 

kūrybiškumą ir 

vaizduotę. Puoselėti 

žymių datų Lietuvoje 

paminėjimo tradicijas. 

Įprastu 

kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 

būti 

vykdomas 

virtualiai 

Facebook 

mokyklos 

paskyroje. 

5. 12.  Popietė 

„Knygnešio 

dienai“  

paminėti. 

2022-

03-16 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė, 

Z. Miltenienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Ugdys vertybines 

nuostatas, praplės 

žinias apie savo krašto 

istoriją; praplės 

Kontaktiniu 

būdu 



 pažinimo, socialinę, 

emocinę ir sveikos 

gyvensenos 

kompetencijas. 

5. 13.  Pažintinė 

edukacinė 

išvyka į UAB 

Klaipėdos 

filialą 

„Pažinkime 

kitokį 

pasaulį“. 

 

 

2022-

03-17 

R. Vaitkūnė, 

Z. Miltenienė 

Lietuvos 

aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos 

filialas 

Ugdys vertybines 

nuostatas, atvirumą, 

toleranciją ir pagarbą 

kitiems ir kitokiems; 

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką; praplės 

pažinimo, socialinę, 

emocinę ir sveikos 

gyvensenos 

kompetencijas. 

Išvyka 

5. 14.  Pažintinė 

edukacinė 

išvyka į 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

I. Kanto 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų centrą 

„Gerviukas“ 

2022-

03-17 

O. Macijauskė, 

R. Tiškienė 

Klaipėdos 

m. 

savivaldybė

s I. Kanto 

viešosios 

bibliotekos 

Pempininkų 

padalinys 

Ugdysis vertybines 

nuostatas, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką; praplės 

socialines ir pažinimo 

kompetencijas. 

Išvyka 

5. 15.  Pažintinė 

išvyka į 

gyvūnų 

globos 

namus. 

 

2022-

04-21 

 

O. Macijauskė, 

R. Tiškienė 

VšĮ gyvūnų 

globos 

namai 
„Linksmosios 

pėdutės“ 

Įgis pažinimo, 

socialinių 

kompetencijų, 

mokysis atjausti, taps 

rūpestingesniais ir 

draugiškesniais 

beglobiams 

gyvūnams; stiprins 

glaudesnius klasės 

bendruomenės ryšius. 

Išvyka 

5. 16.  Mokinių 

kompiute-

rinių piešinių 

parodėlės 

mokyklos 

Facebook 

paskyroje.  

2022-  

04 mėn. 

8 d. 

2022-

12 mėn. 

9 d. 

T. Verba Mokyklos 

Facebook 

paskyra 

Skatinama mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Veiklos rezultatai 

reprezentuojami 

visuomenei.  

Facebook 

paskyra 

5. 17.  Sveikatingum

o savaite. 

Dalyviai 

(spec.kl.1-5 ir 

lav.kl.) 

 

2022-

04 mėn. 

11 -15 

 

 

T. Šapovalova, 

V. Pencienė, 

A.Norbutaitė, 

V. Kundrotienė 
A. Ašmantavičienė, 

V. Bucevičiūtė, 

S.Treščenkinas 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Tobulins įgytus 

įgūdžius, žinias apie 

sveiką gyvenimą, 

gebės įsitraukti į 

darbą, bendraus ir 

bendradarbiaus. 

Messenger, 

Zoom, 

Microsoft 

Teams. 

5. 18.  Popietė 

„Stebuklinga

me knygų 

pasaulyje“, 

2022-

04-04 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė, 

Z. Miltenienė 

Mokyklos 

biblioteka 

Tobulins akademines 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

skaitmenines 

Kontaktiniu 

būdu 



skirta 

Tarptautinei 

vaikiškos 

knygos dienai 

paminėti.  

kompetencijas; 

stiprės mokymosi 

motyvacija. 

5. 19.  Lietuvos 

specialiosios 

Olimpiados 

futbolo testų 

čempionatas 

„Pavasaris – 

2022“. 

 

2022-

05-20  

O. Matulevičienė, 

R. Tiškienė 
Klaipėdos 

futbolo 

sporto 

mokykla 

Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą. Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę  tarp 

mokyklų. 

Kontaktinis 

būdas 

5. 20.  Paskutinio 

skambučio 

šventė 

2022-

06-11 

V. German, 
L. Naraškevičienė, 

S. Treščenkinas, 

J. Staliariūnienė 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Pasveikinti mokinius, 

sėkmingai baigusius 

pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas, 

mokykla iškilmingai 

įteiks jiems 

pažymėjimus. 

Mokyklos 

lauko 

scenoje. 

5. 21.  Bendramo-

kyklinis 

renginys 

Rugsėjo 1-

ąjai  

,,Sveika, 

mano 

mokykla” 

2022-

09-01 

S. Treščenkinas, 

J. Staliariūnienė 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Puoselėti mokyklos 

tradicijas, stiprinant 

bendrystės tarp 

mokinių ir mokytojų 

kompetencijas. 

Tobulinti pedagogų 

organizacines ir 

kūrybines 

kompetencijas. 

Mokyklos 

aktų sale arba 

lauko klasė. 

Esant 

karantinui 

nuotoliniu 

būdu. 

5. 22.  Respubliki-

nis projektas 

„Žvaigždu-

čių Vilties 

bėgimas 

2022“.  

2022-

09-16 

 

O. Matulevičienė, 

R. Tiškienė 
Klaipėdos 

Šv. 

Pranciškaus 

Asyžiečio 

bažnyčia, 

Savanorių g. 

4 

Skatinti mokinius 

aktyviai, sveikai 

gyventi. Skleisti 

fizinio aktyvumo 

idėjas bendruomenėje, 

šeimoje, visuomenėje. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 23.  Menų savaitė 

mokykloje. 

„Dainų 

diena“, 

„Dailės 

diena“. 

2022-

10 mėn. 

18 d. – 

20 d. 

 

 

G. Vaškienė, 

L. Suško 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 

 

 

Muzikuodami -

piešdami  su kitais 

perteiks meno įspūdį. 

Kontaktiniu 

būdu 

 

 

 

5. 24.  Tarptautinės 

mokytojo 

dienos 

paminėji-mas 

2022-

10-05 

Klasių vadovai 

ir meninės 

veiklos 

mokytojai, 

S.Treščenkinas 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Puoselėti mokyklos 

tradicijas, stiprinant 

bendrystės tarp 

mokinių ir mokytojų 

kompetencijas. 

Tobulinti pedagogų 

organizacines ir 

kūrybines 

kompetencijas. 

Mokyklos 

aktų sale arba 

lauko klasė. 

Esant 

karantinui 

nuotoliniu 

būdu. 

5. 25.  Lietuvos 

specialio-sios 

Olimpiados 

2022-

10-13 

 

O. Matulevičienė, 

R. Tiškienė 
Kėdainiai Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

Kontaktiniu 

būdu 



2022 m. 

specialiųjų 

mokyklų 

futbolo 

čempionatas. 

darbą. Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę  tarp 

mokyklų. 

5. 26.  Papuoškime 

„Medeinės“m

okyklos eglę. 

2022-

11/12 

L. Naraškevičienė, 

L. Suško, 

L. Guramišvili 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Kurti mokyklos 

tradicijas, puoselėti 

bendradarbiavimą ir 

mokyklos 

mikroklimato kūrimą. 

Bus 

reikalingos 

papildomos 

priemonės, 

įtraukiama  

visa 

mokyklos 

bendruomenė 

5. 27.  Tolerancijos 

dienos 

minėjimas. 

Dalyvavi-

mas 

tradicinėje 

tarptautinėje 

Tolerancijos 

dienos 

minėjimo  

akcijoje. 

2022-

11-16 

T. Verba, 

L. Aširovienė, 

S. Jonkienė 

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei. 

Tęsiamos mokyklos 

tradicijos, formuojama 

tolerancijos, 

draugiškumo, 

priėmimo kultūra. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 28.  Prevencinė 

savaitė 

„Saugi 

draugystė“. 

2022-

11-20 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė, 

S. Jonkienė 

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. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 29.  Mokyklos 

erdvių ir 

langų 

puošimas 

Kalėdine 

tematika. 

2022-

12- 01 

L. Naraškevičienė 

 
Klaipėdos 

„Medeinės“

mokykla ir 

mokyklos 

bendruo-

menė 

Estetinio mokyklos 

įvaizdžio formavimas, 

šventinės nuotaikos 

kūrimas, 

bendruomenės 

telkimas bendrai 

veiklai. 

Tiesioginis, 

kontaktinis 

(priklausomai 

nuo 

situacijos). 

 

5. 30.  Socialinė 

akcija  

,,Kalėdinės 

eglutės 

stebuklai”. 

2022-

12 mėn. 

 

R. Alsienė, 

T.Michejeva 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“

mokykla ir 

klasės 

mokinių 

tėvai 

Mokyti mokinius tikėti  

gerumu ir stebuklais, 

bei padėti kitiems. 

Priklausys 

nuo situacijos 

Lietuvoje 

 

5. 31.  Kalėdinė 

miniatiūrų ir 

piešinių 

paroda 

„Laukimo 

2022-

12 mėn. 

5- 9 d. 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė,  

R. Tiškienė 

 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys kūrybiškumo 

kompetenciją, 

taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžius, 

praplės žinias apie 

Kontaktiniu 

būdu 



metas“. 

 

savo krašto istoriją, 

papročius. 

5. 32.  Advento 

popietė 

„Laukimo 

tyloje“. 

2022-

12-05 

G. Vaškienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Kultūrinė 

kompetencija –  

geriau pažins savo 

krašto tradicijas ir 

papročius. 

Kontaktiniu 

būdu 

5. 33.  Kalėdinė 

popietė „Šv. 

Kalėdų 

šviesa“. 

2022-

12-17 

L. Guramishvili 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Teigiamos mokinių 

emocijos, tradicijų 

puoselėjimas. 

Mokiniai ugdysis 

pažinimo, 

kūrybiškumo, 

komunikavimo, 

socialine, emocine ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

 

Parengė: 

Lavinamųjų klasių  metodinės grupės  pirmininkė   R. Alsienė  

Specialiųjų klasių   metodinės  grupės  pirmininkė  O. Matulevičienė 

  



 

 



 


