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KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLOS 

2022 METŲ VASARIO MĖN. 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

Eil

. 

Nr. 

Veikla, priemonės Data Atsakingas 

 

Vieta, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

 

Rezultato 

įgyvendinim

as, pastabos 

1.  Piešinių paroda 

„Žiemos raštai“ 

 

2022-02-05 L. Suško, 

R. Tiškienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis 

kūrybiškumo 

kompetencija,  

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

Kontaktiniu 

būdu 

2.  Socialinių 

pedagogų 

metodinis 

susirinkimas 

2022-02-08 

13.30 val. 

T. Verba, 

L. Pareigienė 

 

Informacijos 

teikimas  

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

ZOOM 

aplinkoje 

3.  Mokyklos 

logopedų ir 

specialiųjų 

pedagogų 

metodinio būrelio 

tarybos posėdis. 

2022-02-09 

14.15 val. 

L. 

Naraškevičienė 
Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Nuotoliniu 

būdu 

4.  Prevencinės 

programos ,,Sauges

nio interneto 

savaitė“ rengimas 

ir įgyvendinimas. 

Specialiųjų klasių 

mokinių 

parengimas 

Nacionalinei 

saugesnio interneto 

viktorinai 

2022-02 mėn. 

8-11 d. 

T.Verba, 

L.Aširovienė, 

S. Jonkienė, 

O.Macijauskė 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla, 

virtualios 

erdvės 

Ugdysis mokinių 

socialinės,  

komunikacinės,  

skaitmeninės  

kompetencijos. 

Teorines žinias 

įtvirtins 

praktinėje veikloje  

 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

virtualios 

erdvės  

5.  Mokytojų tarybos 

posėdis 

2022-02-10 Mokyklos 

administracija 
Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

I pusmečio 

pasiekimų 

analizavimas 

Nuotoliniu 

būdu 

6.  Mokytojų tarybos 

posėdis 

,, 2021-2022 m. m. 

I pusmečio 

2022 -02-10  Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Mokykla  2021-2022 m .m. 

mokinių ugdymo 

rezultatų analizė, 

tikslų, uždavinių 

Nuotoliniu 

būdu 



mokinių ugdymo 

rezultatai“ 

numatymas 2021-

2022m.m. II 

pusmečiui 

7.  Interviu Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ gimna

zijos radijuje 

2022-02-10 L. 

Naraškevičien

ė 

Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ 

mokykla 

Gerinti įtraukties 

procesus Lietuvoje 

Kontaktiniu 

būdu 

8.  IP Nr. 7 V. modulis. 

Seminaras 

„Dokumentų 

valdymo aktualijos: 

elektroninių bei 

skaitmeninių 

vaizdo ir garso 

įrašų kėlimas į 

EDVSE“ 

2022-02-10 

10.00 val. 

Raštinės 

administratori

us 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

Nuotoliniu 

būdu 

9.  Tęstinis 

projektas ,,Kai 

laimi visi" 

2022-02-11 

 

V. Samuchova, 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

„Elgesio 

sprendimai“  

Skatins mokinių 

integraciją į 

visuomenę 

Nuotoliniu 

būdu 

10.  Popietė „Atversi 

knygos lapus ir 

raidelės pabus“  

2022-02-11 Z. Miltenienė, 

V.Užkurėlienė, 

I.Matijošaitienė, 

V.Kundrotienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

Ugdysis mokinių 

draugiškumas, 

tolerancija 

1-4 klasėse 

Kontaktiniu 

būdu 

11.  Vasario 16 -

osios  ,,Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

dienos” 

paminėjimas. 

Piešinių paroda (1 

– 10, SĮU(I-III) lav. 

kl.) mokiniai 

2022-02-12 V. Samuchova, 

J.Gedrimienė, 

Klasių vadovai 

Klaipėdos  

,,Medeinės’’ 

mokykla 

Ugdysis mokinių 

bendruomeniškuma

s saviraiškos ir 

kūrybiškumo , 

pilietiškumo 

kompetencijos. 

 

Mokinių 

piešinių 

paroda 

koridorių 

stenduose 

12.  Pažintis su 

profesijomis. 

Išvykos į profesinio 

mokymo  įstaigas. 

2022-02-12 L. Suško 

 
Profesinio 

mokymo  

įstaigos. 

Stiprės mokymosi 

motyvacija,  

praplės socialines ir 

pažinimo 

kompetencijas 

 

 

Kontaktiniu 

būdu 

13.  Kūrybinių darbų 

paroda Klaipėdos 

miesto apylinkės 

teismo vitrinoje 

„Etno 

geometrija“,skirta 

Klaipėdos miesto 

gimtadieniui 

 

 2022–02-14 L. Suško, 

L. 

Naraškevičienė, 

E. Mickuvienė 

Klaipėdos m. 

apylinkės 

teismas 

Ugdysis vertybinės 

nuostatos, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką, praplės 

socialines ir 

pažinimo 

kompetencijas. 

Kontaktiniu 

būdu 

14.  Psichologų 

susitikimas dėl 

profesinių pergalių 

ir patyrimų 

aptarimo 

2022-02-15 L. Aširovienė 

 
Vieta 

tikslinama 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Kontaktiniu 

būdu 

15.  Socialinės 

pedagoginės 

2022-02-17 

13.30 val. 

T. Verba, 

L. Pareigienė 
Zoom 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

Nuotoliniu 

būdu 



pagalbos atvejo 

analizės grupė 

kompetencijų 

tobulinima 

16.  Užgavėnių šventė 2022-02-22 G.Vaškienė, 

J.Staleriūnienė 
 Klaipėdos 

,,Medeinės’’ 

mokykla 

Supras liaudies 

papročius, gilins 

žinias apie juos, 

susikurs šventinę 

nuotaiką 

Įprastu 

kontaktiniu 

būdu, esant 

karantino 

sąlygoms gali 

būti 

vykdomas 

virtualiu 

būdu 

siunčiant 

užduotis 

17.  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 

18.  Mokinių foto darbų 

parodėlės pagal 

socializacijos 

programą ,,Foto 

magija“ 

2022 -02- 23  

 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, 

virtualios 

erdvės 

Ugdomos mokinių 

skaitmeninės 

kompetencijos. 

Užtikrinamas 

mokinių 

individualiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas  

Facebook 

paskyra  

19.  Psichologų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2022-02-23 

14.00 val. 

L. Aširovienė 

S. Jonkienė 
Informacijos 

teikimas 

metodinėse 

grupėse 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

20.  Bendrojo ugdymo 

mokyklų 

direktoriaus 

pavaduotojų 

ugdymui metodinio 

būrelio tarybos 

posėdis. 

2022-01-24 

15.00 val. 

V. Samuchova, 

S. Jauneikienė 
Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

21.  Metodinė valanda 

„Ugdymo karjerai 

patirtis ir sistema 

progimnazijoje“ 

2022-02-24 

15 val. 

L. Pareigienė Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Microsoft 

Teams 

aplinkoje 

22.  Skaitmeninės 

mokomosios 

priemonės ,,Skaičių 

palyginimas” 

pristatymas 

2022-02-24 J. Rimkienė Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi, 

skaitmeninių 

kompetencijų 

ugdymas 

 

Kontaktiniu 

būdu, o esant 

nuotoliniam 

darbui vyks 

Zoom, 

Messenger, 

programomis 

23.  Pranešimas 2022-02-24 T. Verba Klaipėdos  Tobulinama Virtualios 



mokyklos 

pedagogams ,,Spec

ialiųjų poreikių 

mokinių 

socializacijos ir 

saviraiškos 

galimybės taikant 

fotografiją“ 

,,Medeinės“ 

mokykla, 

metodinė 

diena 

individualizuotų 

ugdymosi 

programų įvairovė, 

vyks gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida  

erdvės  

24.  Mokinių 

kompiuterinių 

piešinių parodėlė  

,,Medeinės medis“   

2022-02-28 T. Verba Klaipėdos ,,

Medeinės“  

mokyklos 

mokomojo 

korpuso  

II aukštas 

Susidarys sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

atskleisti. 

Skatinama 

mokyklos 

bendruomenės 

narių bendrystė  

Kontaktiniu 

būdu 

25.  Edukacinis 

ilgalaikis projektas 

su Klaipėdos m. 

Viešosios 

bibliotekos vaikų 

skyriaus biblioteka 

„Ruoniukas“ „Steb

uklingas pasakų 

lagaminas“ 

2022-02 mėn. R. Alsienė, 

T.Michejeva, 

N.Jauniškienė 

Klaipėdos m. 

Viešosios 

bibliotekos 

vaikų 

skyriaus 

biblioteka 

„Ruoniukas“ 

Skatins vaikus 

komunikuoti, 

bendrauti su 

bibliotekos 

lankytojais 

kontaktiniu būdu ir 

nuotoliniu būdu 

Vyks ir 

kontaktiniu ir 

nuotoliniu 

būdu 

naudojant 

Zoom 

platformą 

26.  „Emocijų 

pažinimas“ (3a 

klasė) 

2022-02 mėn. L. Aširovienė,  

S. Jonkienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Gyvenimo ugdymo 

programa 

Kontaktiniu 

būdu 

27.  Bendradarbiavimas 

su visuomenės 

sveikatos centru 

Esant 

būtinumui 

L. Klestova, 

V. Dovydėnienė 
Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokykla 

Sveikatos 

priežiūros 

suvestinė 

Informacijos 

pateikimas 

pagal esamą 

situaciją 

bendruomene

i 

28.  Mokyklos patalpų 

ir aplinkos 

sanitarinės – 

higienos būklės 

priežiūra 

Pandemijos 

metu kiekvieną 

dieną 

L. Klestova, 

V. Dovydėnienė 
Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

parengtos 

rekomendacijos 

Kontaktiniu 

būdu 

29.  Bibliotekos 

edukacinės erdvės 

tobulinimas. 

Mokinių užimtumo 

per ilgąją pertrauką 

programos 

rengimas ir 

tobulinimas 

2022-02 mėn.    Z. Miltenienė, 

T. Verba, 

mokytojai 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokyklos 

biblioteka 

 Mokinių sveiko, 

saugaus, prasmingo 

užimtumo per 

pertraukas ir po 

pamokų 

užtikrinimas. 

Tobulinamos 

mokyklos 

edukacinės erdvės 

Kontaktiniu 

būdu 

30.  Integruoti UK ir 

verslumo ugdymą į 

mokomųjų dalykų 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 
Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

 



programas profesijų 

pasirinkimo 

galimybes 

31.  Integruoti UK ir 

verslumo ugdymą į 

neformaliojo 

švietimo programas 

2022-02mėn. S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 
Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai 

patobulins savo 

žinias apie 

profesijų 

pasirinkimo 

galimybes 

 

32.  Grupiniai 

užsiėmimai  

SĮUK (II)  

„Savivertės 

stiprinimas“ 

2 kartus per 

mėn. 

L. Aširovienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinamas 

socialinių, 

emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų 

ugdymo tęstinumas 

ir nuoseklumas 

Kontaktiniu 

būdu 

33.  Elektroninių 

dienynų patikra 

2022 m. 

kiekvieno 

mėnesio 

paskutinę 

dieną 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova  

 

Elektroninių 

dienynų 

kontrolė 

kiekvieną 

mėnesį  

Vykdoma 

dokumentų 

tvarkymo kontrolė 

Aptarimai 

metodinėse 

grupėse 

34.  Specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių 

mokinių mokyklos 

lankomumo 

apskaita, 

prevencinės 

priemonės 

2022-02 mėn. 

 

 

S. Jauneikienė, 

V. Samuchova,  

L. Pareigienė 

 

Individualūs 

pokalbiai 

Stebima, kaip 

vykdoma mokinių 

lankomumo 

apskaita, kokių 

prevencinių 

priemonių bus 

imtasi, siekiant 

geresnio mokinių 

lankomumo 

Pranešimai 

metodinės  

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

 tarybos 

posėdžiuose 

35.  Klasių vadovų 

darbas 

įgyvendinant 

mokyklos 

uždavinius 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 

 

Klasių 

vadovų planų 

analizė 

 Klasių vadovų 

planų kokybės 

aptarimas 

Informacijos 

teikimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

36.  Ugdomosios 

veiklos priežiūra 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė,  

V. Samuchova 
Pamokų 

stebėjimas 

Analizuojama, kaip 

dažnai mokytojai 

tikrina, kiek 

mokiniai suprato ar 

išmoko, grįžta prie 

nesuprastų ar 

neišmoktų dalykų, 

taiso klaidas. Kaip 

parenkama veikla, 

turinys ir 

mokymosi tempas 

atskiriems 

mokiniams ir/ar jų 

grupėms pagal 

poreikius ir 

gebėjimus 

Direkciniame 

pasitarime, 

individualių 

pokalbių 

metu 

37.  Mokinių socialinės, 

emocinės ir sveikos 

gyvensenos 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė 

 
Pamokų 

stebėjimas 

Analizuojama, 

kokiais metodais ir 

formomis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



kompetencijos 

ugdymas 

mokytojai ugdo 

mokinių  

socialines, 

emocines ir sveikos 

gyvensenos 

kompetencijas 

dalyko programose 

38.  Specialiųjų ir 

lavinamųjų klasių 

vadovų veikla. 

Klasės valandėlių 

stebėjimas 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Klasės 

valandėlių 

stebėjimas 

Stebima, kaip 

parenkama klasės 

valandėlių tema, 

jos aktualumas, 

mokinių 

dalyvavimas 

pokalbiuose, 

bendroje klasės 

veikloje 

Direkciniame 

pasitarime, 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

39.  Mokytojų patirties 

sklaida 

2022-02 mėn. S. Jauneikienė,  

V. Samuchova  

 

Atvirų 

pamokų 

stebėjimas 

Skatinama visus 

mokytojus skleisti 

gerąją patirtį 

mokykloje ir už jos 

ribų 

Stebėtų 

veiklų 

pažymos, 

informacija 

direkciniuose 

pasitarimuose

, metodinės 

tarybos, 

metodinių 

grupių, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

40.  Dalyvavimas 

Klaipėdos miesto 

bibliotekininkų 

metodinėje veikloje 

2022 m., 

kartą per 

mėnesį 

Z. Miltenienė 

 
Klaipėdos 

miesto ir 

Lietuvos 

švietimo 

įstaigų 

bibliotekos 

Vykdoma gerosios 

pedagoginės 

patirties sklaida, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Pagal esamą 

situaciją 

41.  Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencinės 

programos ,,Savu 

keliu“ vykdymas 

(6a, 10a kl.) 

2022 m., kartą 

per mėnesį  

T. Verba, 

L. Aširovienė 

O. Macijauskė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai 

susipažins su 

psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo pavojais, 

bus skatinami ir 

pratinami jų 

išvengti, sužinos 

kaip saugoti save, 

kur kreiptis 

pagalbos 

Kontaktiniu 

būdu 

42.  Dalyvavimas darbo 

grupėje vykdant 

mokinių mokamo 

maitinimo 

organizavimą ir 

apskaitą 

2022-02 mėn. T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinama 

mokinių maitinimo 

paslaugų kokybė 

Nuotoliniu 

būdu  

43.  Socialinės paramos 2022-02 mėn. T. Verba Klaipėdos  Užtikrinamas Klaipėdos  



(nemokamo 

maitinimo)  

apskaita ir teikimo 

mokykloje 

koordinavimas 

,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos 

miesto ir 

rajono, kitų 

miestų 

socialinės 

paramos 

skyriai 

socialinės paramos 

mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) 

teikimas   

,,Medeinės“ 

mokykla, 

virtualios 

erdvės  

44.  Mokyklos sporto 

salės apšvietimo 

atnaujinimas 

2022-02 mėn. R. Dirmantas 

R. Burba, 

S. Balkys 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Pastato  apžiūros 

metu rastų trūkumų 

pašalinimas 

Mokiniams ir 

darbuotojams 

sudarytos  

tinkamos 

sanitarinės-

higieninės 

sąlygos 

45.  Socialinės paramos 

(nemokamo 

maitinimo) 

išduodant maistą į 

namus 

organizavimas ir 

apskaita 

2022 metai, 
paskutinę kiekvieno 

mėnesio savaitę 

T. Verba Klaipėdos 

 ,,Medeinės“ 

mokykla, 

Klaipėdos 

miesto ir 

rajono, kitų 

miestų 

socialinės 

paramos 

skyriai  

Užtikrinamas 

socialinės paramos 

mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) 

teikimas 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

46.  Mokinių socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programos ,,Sveiko 

maitinimo 

mokyklėlė“ rengim

as ir vykdymas 

2022-02 mėn. 
antradieniais-

penktadieniais 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis mokinių 

socialinės, 

emocinės, 

komunikacinės 

kompetencijos  

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla. 

KOORDINATORĖ:  
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