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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022 m. birželio mėn. 

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

rezultatai 

 

Rezultato 

įgyvendinimas  

1. Vaikų vasaros poilsio ir 

užimtumo programos 

rengimas ir organizavimas 

2022-06-01 T. Verba 

L. Pareigienė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Bus parengta mokinių 

vasaros užimtumo 

programa 

Mokinių 

psichofizinių galių 

stiprinimas, 

turiningo 

laisvalaikio 

organizavimas 

 

2. Saugaus eismo popietė (1a-

4a spec. kl.) mokiniams 

„Mano draugas – 

šviesoforas“ 

2022-06-02 

10. 00 val. 

V. Kundrotienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokyklos (aplinka) 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos 

Mokiniai įtvirtins 

saugaus elgesio 

gatvėje taisykles 

 

3. Apskrito stalo diskusija (dėl 

kineziterapijos praktikos) 

2022-06-02 

15.00 val. 

E. Knyzaitė 

 

Klaipėdos Universitetas Gerosios patirtės 

sklaida 

Įgyvendinimą 

bendradarbiavimo 

programa su 

socialiniais 

partneriais 

 

4. Dalyvavimas tarptautiniame 

meniniame edukaciniame 

projekte ,,Menų krantai 

2022“ 

2022-06-04/07  T. Verba, 

V. Žižiūnienė  

Klaipėdos 

Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykla, 

Klaipėdos Adomo Brako 

dailės mokykla, Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centras, 

Klaipėdos Eduardo Balsio 

menų gimnazija, 

Lielvardė (Latvija) 

specialioji mokykla, 

Lielvardė menų mokykla. 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida, mokyklos 

veiklos reprezentacija 

visuomenei, 

įtraukiojo ugdymo 

plėtojimas. 

Stiprinamos 

mokyklos 

bendruomenės narių 

pilietinės, kultūrinės, 

socialinės, emocinės 

Įgyvendinimą 

bendradarbiavimo 

programa su 

socialiniais 

partneriais 

 



kompetencijos  

5. Sąmoningumo mokymo 

užsiėmimai  (SĮU(II) spec. 

kl.) mokiniams 

2022-06-07 

11.30 val. 

L. Aširovienė Klaipėdos Universitetas Siekiant pagerinti 

jaunų žmonių 

psichinę sveikatą ir 

gerovę ,skatinamas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

 SĮU(II) spec. kl. 

mokiniai susipažins 

su sąmoningo 

elgesio technikomis 

 

6. Konferencija „Psichologinių 

paslaugų tendencijos ir 

aktualijos po karantininėje 

visuomenėje“ 

2022-06-08 

9.00 val. 

L. Aširovienė PŠKC Informacijos teikimas 

bendruomenei  

Mokyklos 

bendruomenė bus 

supažindinta su 

psichologinių 

paslaugų 

tendencijomis ir 

aktualijomis po 

karantininėje 

visuomenėje 

 

7. Mokytojų tarybos posėdis 

2021/2022 m.m. 1-4 klasių  

ugdymo rezultatai ir 

susitarimai dėl 2022-2023 

m.m. 

2022-06-08 

14.30 val. 

E. Knyzaitė 

S. Jauneikienė 

V. Samuchova 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Pradinio ugdymo 

mokinių pasiekimų 

rezultatų analizė 

 

Aptarti ir 

išanalizuoti 

2021/2022 m. m. 1-

4 klasių ugdymo 

rezultatai 

 

8. Baltijos Specialiosios 

Olimpiados 2022 m. futbolo 

čempionatas 

2022–06–09/12 

 

 

O. Matulevičienė 

 

Special Olympics Estonia, 

Turu 34 b, Tartu 

Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą.  

Skatinti Baltijos 

šalių bendravimą ir 

draugystę tarp 

mokyklų 

 

9. Paskutinio skambučio 

šventė (4b lav. kl.) 

2022-06-09 

10.30 val. 

V. Samuchova 

J. Staleriūnienė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla (lauko klasė) 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos. 

 

Mokinių 

kompetencijų 

įtvirtinimas 

netradicinėse 

erdvėse 

 

10. Paskutinio skambučio 

šventė (4a spec. kl.) 

2022-06-10 

12.00 val. 

V. Kundrotienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

Mokinių 

kompetencijų 

įtvirtinimas 

netradicinėse 

 



kompetencijos 

 

edukacinėse 

erdvėse 

11. Kūrybinės dirbtuvės (aitvarų 

gaminimas) 

2022-06-14 L. Guramishvili Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Lavinti mokinių 

kūrybiškumą 

Mokinių 

kompetencijų 

lavinimas 

 

12. Klaipėdos miesto socialinių 

pedagogų šventinis 

renginys, skirtas Klaipėdos 

770-mečio jubiliejui 

2022-06-14  

13.00 val. 

T. Verba, 

L. Naraškevičienė, 

L. Suško 

 

Klaipėdos piliavietės rytinės 

krantinės salė 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida, mokyklos 

veiklos reprezentacija 

visuomenei, 

įtraukiojo ugdymo 

plėtojimas 

Mokyklos 

bendruomenės 

bendrystės 

plėtojimas 

 

13. Edukacinė – pažintinė 

išvyka į muziejų 

2022-06-15 

10.00 val. 

V. Žižiūnienė Klaipėdos P. Domšaičio 

galerija 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos 

 

Mokinių pažintinės, 

socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijos 

ugdymas 

 

14. Tęstinis projektas 

„Draugystei kalba ne 

kliūtis“ 

2022-06-15 V. Kundrotienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Formuojamos 

mokinių pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos 

Mokinių pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos 

ugdymas 

 

15. Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto mokinių fotografijos 

darbų projekte „770 

Klaipėdos akimirkų“, 

skirtame Klaipėdos miesto 

770 metų jubiliejui 

 2022-06-15 T. Verba Klaipėdos miesto etikos 

mokytojų metodinio būrelio 

ir KPŠKC svetainės  

 

 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida, mokyklos 

veiklos reprezentacija 

visuomenei, 

įtraukiojo ugdymo 

plėtojimas. Ugdomos 

mokinių pilietinės, 

kultūrinės, socialinės, 

emocinės, pažintinės, 

skaitmeninės 

kompetencijos 

Klaipėdos miesto 

etikos mokytojų 

metodinio būrelio ir 

KPŠKC svetainės  

 

 



16. Klaipėdos miesto 770 metų 

gimtadieniui skirtas dviračių 

žygis „ Jokio perdegimo 

darbe“ 

2022-06-16 

10.00 val. 

L. Aširovienė PŠKC  Socialinių emocinių 

kompetencijų 

ugdymas 

 

17. Konferencija „Socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

ugdymo galimybės ugdant 

specialiųjų poreikių 

turinčius mokinius“ 

2022-06-17 

10.00 val. 

E. Knyzaitė Lietuvos Jūrų muziejus Vyksta gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida, mokyklos 

veiklos reprezentacija 

visuomenei, 

įtraukiojo ugdymo 

plėtojimas   

Bendradarbiavimo 

programos su 

socialiniais 

partneriais 

įgyvendinimas 

 

18. Tarptautinis Vilties 

plaukimas 

2022-06-19 T. Šapovalova Klaipėdos miesto „Gintaro“ 

baseinas 

 

Mokinių bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas 

Bendradarbiavimo 

programos su 

socialiniais 

partneriais 

įgyvendinimas 

 

19. Dalyvavimas tarptautinėje 

mokinių ir mokytojų 

fotografijų parodoje-

konkurse ,,Augu, kuriu, 

dalinuosi...“ 

2022-06-20 T. Verba Šiaulių m. Gytarių 

progimnazijoje, 

progimnazijos svetainėje  

http://www.gytariai.lt ir 

facebook paskyroje Šiaulių 

Gytarių progimnazija 

 

Vyks gerosios 

pedagoginės patirties 

sklaida, mokyklos 

veiklos reprezentacija 

visuomenei, 

įtraukiojo ugdymo 

plėtojimas.  

Ugdomos mokinių 

pilietinės, 

kultūrinės, 

socialinės, 

emocinės, 

pažintinės, 

skaitmeninės 

kompetencijos 

 

20. Mokytojų tarybos posėdis 

5-10 ir socialinių įgūdžių 

2021-2022 m. m. ugdymo 

rezultatai 

2022-06-20 

14.30 val. 

E. Knyzaitė 

S. Jauneikienė 

V. Samuchova 
 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Pagrindinio ir SĮU 

ugdymo mokinių 

pasiekimų rezultatų 

analizė 

Aptarti ir 

išanalizuoti 

2021/2022 m. m. 5-

10 ir socialinių 

ugdymo klasių 

ugdymo rezultatai 

 

21. Atestacijos komisijos 

posėdis 

2022-06-21 

12.00 val. 

E. Knyzaitė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Besiatestuojančių 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

praktinė veikla 

O. Matulevičienė  

22. Išvyka „Saugus elgesys prie 

vandens ir vandenyje“ 

 

 

2022-06-21 T. Šapovalova Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla, mokyklos kiemas 

ir prie Danės upės. 

Ugdyti mokinių gebėjimus, 

Ugdyti mokinių 

gebėjimus, saugiai 

elgtis prie vandens ir  

vandenyje 

Komunikavimo 

kompetencijų 

ugdymas 

netradicinėse 

 

http://www.gytariai.lt/


saugiai elgtis prie vandens ir  

vandenyje 

 

 

 

 

 

edukacinėse 

erdvėse 

23. Paskutinio skambučio 

šventė (10a, 10b, SĮU(III) 

kl.) 

2022-06-22 

12.00 val. 

J. Gedrimienė 

L. Naraškevičienė 

V. German 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla (lauko klasė) 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos 

 

Mokinių pažintinės, 

socialinės, 

pilietinės, kultūrinės 

kompetencijų 

įtvirtinimas 

netradicinėse 

edukacinėse 

erdvėse 

 

24. Mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas 

2022-06-22 

10.00 val. 

L. Naraškevičienė 

 

PŠKC Mokinių individualių 

ugdymo planų 

vertinimo aptarimas 

Informacijos 

teikimas 

bendruomenei 

 

25. Dalyvavimas darbo grupėje 

rengiant socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

programos rengimą ir 

pristatymą mokyklos 

bendruomenei 

 2022-06-28 T. Verba, 

L. Aširovienė, 

L. Pareigienė 

 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Vyksta mokyklos 

bendruomenės narių 

emocinių ir socialinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

Parengta socialinių 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo programa 

 

 

 

 

KOORDINATORĖ:  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Valentina Samuchova 


