
                                                                                                                                                                                               TVIRTINU: 

                                                                                                                                            E. Knyzaitė 

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022 m. GRUODŽIO  mėn.  

                 

                                                                                                                  
Nr. Veikla, priemonės  Data Atsakingas   Vieta, partneriai  Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinimas  

1. Dalyvavimas respublikiniame 

kompiuterinių 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 

 

2. Mokymai. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintys 

vaikai. Bendradarbiavimo su 

šeima modelio kūrimas. 

2022-12-01 E. Mickuvienė 

 

Nuotoliniu būdu 

 

Dalyvauja ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Formuoti gebėjimus 

kurti bendrus 

susitarimus su tėvais, 

ugdant specialiųjų 

poreikių turinčius 

vaikus 

 

 

3.. 1a klasės mokinių tėvų 

susirinkimas 

2022-12-01, 

15 val. 

V. Kundrotienė Mažojoje salėje Pirmokų adaptacijos 

aptarimas 

 

4. Socialinė veikla „ Kalėdinės 

eglutės stebuklai“ ( lav. kl., 

spec. kl.) 

2022-12-01/15 d. R. Alsienė 

 

Klaipėdos Medeinės 

mokykla ir klasės mokinių 

tėvai 

 

Mokyti mokinius 

tikėti  gerumu ir 

stebuklais, bei padėti 

kitiems 

Senelių globos 

namai „ Caritas“ 

5. Projektas „Klaipėdos sporto 

šventė“ pažymint Tarptautinę 

žmonių su negalia dieną  

2022-12-02 

10.00-12.00 val. 

O. Matulevičienė 

 

Taikos pr. 54, Klaipėda Skatinti mokinius 

sportuoti ir mokytis 

gyventi sveikai. 

Ugdyti draugiškus 

santykius 

 



6. Sporto šventės, skirtos 

Tarptautinei Neįgaliųjų dienai 

paminėti, organizavimas ( 1-

10, SĮU(I-III) lav. kl.                                  

2022 - 12 - 02  D. Jakovleva Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

 

Stiprinti 

pilnavertiškumo 

jausmą, gerinti fizinę 

būklę, bei skatinti 

socialinį 

bendradarbiavimą 

tarpusavyje 

 

7. Dalyvavimas Lietuvos 

socialinių pedagogų 

Supervizijoje 

2022-12-02 T.Verba Nacionalinė Švietimo 

agentūra 

Online 

Kompetencijų 

lavinimas ir jų 

pritaikymas 

praktinėje veikloje 

 

8. Advento popietė „Laukimo 

tyloje“ ( 1 -10, SĮU(II-III)) 

spec. kl. mokiniams 

2022-12-05 G. Vaškienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Kultūrinė 

kompetencija –  

geriau pažins savo 

krašto tradicijas ir 

papročius 

 

9. Skaitmeninis metodinės 

priemonės pristatymas 

2022-12-05 V. Pencienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla  

Ugdyti mokinių 

gebėjimus, aktyviau 

įsitraukti į ugdymo 

procesą 

 

Zoom, Messenger, 

Skype, el. paštas 

programomis. 

10. Kalėdinė miniatiūrų ir 

piešinių paroda „Laukimo 

metas“  

2022 -12 -5/9 d. R. Vaitkūnė 

 

 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis 

kūrybiškumo 

kompetenciją, 

taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžius;  

praplės žinias apie 

savo krašto istoriją, 

papročius 

 

11. 5-10 klasių mokinių 

dalyvavimas Lietuvos aklųjų 

bibliotekos edukacijoje „Kas 

slepiasi knygų lentynose“. 

2022-12-06 Z. Miltenienė, 

R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokyklos biblioteka 

Ugdysis 

kūrybiškumo, 

pažinimo, 

komunikavimo 

kompetencijas;  

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką;  

 



patobulins viešojo 

kalbėjimo įgūdžius; 

stiprės skaitymo ir 

domėjimosi knyga 

motyvacija. 

12. Mokinių kompiuterinių 

piešinių parodėlės mokyklos 

Facebook paskyroje  

2022 -12-09  

  

T. Verba Mokyklos Facebook 

paskyra 

Skatinama mokinių 

mokymosi 

motyvacija. Veiklos 

rezultatai 

reprezentuojami 

visuomenei 

Facebook paskyra 

13. 7a, 9a klasių mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje 

„Kalėdinis burbulas 2022“. 

 

Iki 2022-12-09 O. Macijauskė 

R. Lubienė 

 

Vilniaus „Šilo“ mokykla Ugdysis 

kūrybiškumo, 

pažinimo 

kompetencijas; 

atsiskleis mokinių 

individualūs 

gebėjimai  ir 

stiprybės; stiprės 

mokinių, mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

14. LSOK žiemos plaukimo 

čempionatas 

2022-12-09  

11.30  val. 

 T. Šapovalova 

 

 

Klaipėda ,, Gintaro" sporto 

centras 

 

Čempionato metu 

išsiaiškinti 

pajėgiausius 

sportininkus 

atskirose 

distancijose, 

estafečių komandas,  

pagerbti kiekvieną 

dalyvį, besistengiantį 

įveikti savo negalią 

 

 

Mokyklos interneto 

svetainėje 



15. Tęstinio projekto ,,Kai laimi 

visi“ vykdymas. Edukacinė 

išvyka  į Klaipėdos Akropolį 

 

2022-12-13 E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Klaipėdos Akropolis Siekiant specialiųjų  

ugdymosi poreikių 

mokinių sėkmingos 

integracijos į 

visuomenę ir jų 

socialinių, pažintinių  

įgūdžių lavinimo, 

profesinio 

orientavimo 

dalyvauti 

edukaciniame 

užsiėmime 

 

16. Mokyklos bendruomenės 

išvyka į ,,Švyturio Areną”, 

palydint besibaigiančius 

metus 

2022-12-15 J. Gedrimienė Klaipėdos ,,Švyturio Arena” Mokyklos 

bendruomeniškumo 

stiprinimas 

 

17. Kalėdinė gerumo akcija  

„Šiltas prisilietimas“ 

2022-12-16 

9.00-10.35 

R.Lubienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla,  Klaipėdos 

universiteto „Žemynos“ 

gimnazija 

  

18. 7a, 9a klasių mokinių   

dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

virtualioje meninės kūrybos 

parodoje „Kalėdinis namelis“. 

 

Iki 2022-12-16 O. Macijauskė 

R. Lubienė 

 

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo 

centras  

Ugdysis 

kūrybiškumo, 

komunikavimo, 

pažinimo 

kompetencijas; 

atsiskleis mokinių 

gebėjimai, jausmai 

per meninę veiklą, 

ugdysis meilė ir 

pagarba artimui; 

stiprės mokinių, 

mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi. 

 



19. Paroda ,, Kalėdinis 

žaisliukas“ 

2022-12-12/23 d. M. Andriuškaitė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Formuoti mokinių 

meninius, 

kūrybinius, 

saviraiškos įgūdžius 

Darbų paroda 

mokykloje  

20. 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 

 

21. Kalėdinės eglutės šventė 

pradinių (1 - 4  specialiųjų 

klasių  mokiniams) 

2022-12-19 V. Kundrotienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla aktų salė 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos. 

 Teigiamos mokinių 

emocijos, tradicijų 

puoselėjimas 

 

22. Tradicinės plaukimo 

varžybos ,,Plaukimas į 

Naujus Metus" 

2022-12-19 

13.30  val. 

 T. Šapovalova 

 

 

 

Klaipėda ,, Gintaro" sporto 

centras 

 

Varžybų metu 

išsiaiškinti 

pajėgiausius 

sportininkus 

atskirose 

distancijose, pagerbti 

kiekvieną dalyvį 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos interneto 

svetainėje 



23. 5-10-SĮU klasių mokinių 

dalyvavimas respublikiniame 

virtualiame projekte „Jaukaus 

Kalėdinio stebuklo laukiant“, 

skirto  specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

2022-12-19 R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

Vilkaviškio r. Kybartų 

„Rasos“ mokykla 

Ugdysis 

kūrybiškumo, 

pažinimo, 

komunikavimo 

kompetencijas;  

patobulins viešojo 

kalbėjimo ir 

klausymosi įgūdžius; 

lavins estetinį skonį ir 

atmintį; 

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką;  

stiprės skaitymo ir 

domėjimosi knyga 

motyvacija. 

 

24. Prevencinių filmų peržiūra ir 

aptarimas 

     2022-12-20 L. Pareigienė Klaipėdos  

,,Medeinės“  

mokykla 

Užtikrinamas 

socialinių, emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų 

ugdymo tęstinumas ir 

nuoseklumas  

 

25. 2a,6a,8b klasės mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

darbų parodoje „Mano 

vaikystės raštuota pirštinė“ . 

 

2022-12-19 E. Mickuvienė 

R. Vaitkūnė 

 

Linkuvos specialioji 

mokykla, 

https://www.linkuvosspecm

okykla.lt/ 

 

Ugdysis 

kūrybiškumo, 

pažinimo 

kompetencijas; 

atsiskleis mokinių 

individualūs 

gebėjimai  ir 

stiprybės; 

stiprės mokinių 

domėjimasis lietuvių 

liaudies kūryba; 

stiprės mokinių, 

mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas, 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkuvosspecmokykla.lt/
https://www.linkuvosspecmokykla.lt/


dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi. 

26. Mokinių foto darbų parodėlės 

pagal socializacijos programą  

,,Foto magija“. 

      2022-12-20 

 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ mokykla, 

virtualios erdvės 

Lavinamos mokinių 

skaitmeninės 

kompetencijos. 

Užtikrinamas 

mokinių 

individualiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas  

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, Facebook 

paskyra  

27. 6a klasės mokinių 

dalyvavimas respublikinėje 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

virtualioje parodoje „Kuriu 

Kalėdas...“ 

 

2022-12-20 R. Vaitkūnė 

 

Kazlų Rūdos „Saulės“ 

mokykla, 

https://www.krsaules.lt/, 

Facebook paskyros. 

 

Ugdysis 

kūrybiškumo, 

komunikavimo, 

pažinimo 

kompetencijas; 

atsiskleis mokinių 

gebėjimai, jausmai 

per meninę veiklą, 

ugdysis meilė ir 

pagarba artimui; 

stiprės mokinių, 

mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi. 

 

28 Pažintis su gaisrininko 

profesija. 

(5-7 spec. kl.) 

 

2022-12-21 

10.00-12.00 

 

L. Pareigienė Priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 

Mokiniai praplės 

turimas žinias apie 

gaisrininko profesiją 

ir darbo ypatumus. 

Išvyka 

29.  Šventė „Kalėdų belaukiant“ 

 1-10. SĮU(I-III) lavinamųjų 

klasių  mokiniams 

2022-12-22 

10.30 val. 

V. Pencienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla aktų salė 

Formuojamos 

mokinių pažintinės, 

socialinės, pilietinės, 

kultūrinės 

kompetencijos. 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla, Facebook 

paskyra 

https://www.krsaules.lt/


 Teigiamos mokinių 

emocijos, tradicijų 

puoselėjimas 

30. Šventė „Linksmosios 

Kalėdos“ 5–10, SĮU 

specialiųjų klasių mokiniams 

2022-12-22 

13.00 val. 

O. Macijauskė  Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla aktų salė 

Ugdomos mokinių 

kultūrinės, socialinės, 

kūrybiškumo, 

emocinės 

kompetencijos. 

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

31. Mokinių foto darbų parodėlės 

mokyklos patalpose, 

Facebook paskyroje  

2022 -12-22  

 

T. Verba Klaipėdos „Medeinės“     

mokykla 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

atskleisti. Mokyklos 

veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei  

Facebook paskyra 

32. Psichologo metų veiklos 

ataskaitos parengimas 

2022-12-22 L. Aširovienė, 

S. Jonkienė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

 

Parengti ataskaitą  

33. Papuoškime mokyklos eglę 2022-12 mėn. L. Naraškevičienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Kurti mokyklos 

tradicijas , puoselėti 

bendradarbiavimą ir 

mokyklos 

mikroklimato kūrimą 

 

34. 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  

Užtikrintas socialinės 

paramos mokiniams 

(nemokamo 

maitinimo) teikimas  

Klaipėdos  

,,Medeinės“ 

mokykla 

35. Kasmetinė knygų fondų 

patikra  

2022-12 mėn. Z. Miltenienė Tobulinama knygų apskaita. 

Skatinama skaitovų 

atsakomybė, iniciatyva 

Mokyklos biblioteka, 

metodinis kabinetas, 

mokomieji kabinetai  

 

36. Klasių vadovų darbas 

įgyvendinant mokyklos 

uždavinius 

        2022-12 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla, metodinės tarybos 

posėdyje 

Išsiaiškinti klasių 

vadovų planų kokybę 

Informacijos 

teikimas metodinės 

tarybos posėdyje 



37. Bendruomeniškumo ir 

pozityvios emocinės aplinkos 

kūrimas mokinių neformalaus 

ugdymo užsiėmimų metu 

2022-12 mėn.  E. Knyzaitė 

Neformalaus 

ugdymo mokytojai 

 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla, neformalaus  

ugdymo kabinetai 

Nustatyta, kaip 

mokytojas sudaro 

fizines ir 

psichologines 

galimybes 

mokiniams bendrauti 

ir bendradarbiauti, 

rodyti iniciatyvą, 

veikti savarankiškai, 

rasti bendraminčių 

Tyrimas, kurio 

rezultatai aptarti 

metodinėje taryboje 

38. Aktyvios švietimo pagalbos 

teikimas kiekvienam 

mokiniui, orientuojantis į 

kiekvieno vaiko skirtingus 

poreikius, gabumus ir 

stiprybes 

2022-12 mėn. Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla, švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų 

kabinetai 

Kaip pagalbos 

mokiniui specialistai 

identifikuoja 

problemiškas 

mokyklos situacijas, 

kaip sugeba 

adekvačiai ir 

konstruktyviai jas 

vertinti 

Informacija 

direkcijos 

susirinkimo metu 

39. Mokyklos tarybos posėdis 2022-12 mėn. E. Mickuvienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

  

40. Specialiųjų klasių metodinės 

grupės veiklos 2022 metų 

analizė. 

2023 metų veiklos 

planavimas 

2020-12-23 S. Jauneikienė 

O. Matulevičienė 

Tobulinti, gerinti ugdymo 

procesą. 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 

41. Lavinamųjų  klasių 

metodinės grupės veiklos 

2022 metų analizė. 

2023 metų veiklos 

planavimas 

2020-12-23 V. Samuchova 

R. Alsienė 

Tobulinti, gerinti ugdymo 

procesą. Aptarti ugdymo 

proceso sėkmės ir nesėkmes 

Numatyti tolesnio kokybiško 

planavimo ugdymo gaires  

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

 

42. Specialiųjų ir lavinamųjų 

klasių mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos kėlimas 

2020-12-23 L. Naraškevičienė Personalinė pedagoginės 

veiklos analizė ir įvertinimas 

Atestacijos komisijos 

posėdis 

 



43. 2022 m. VGK veiklos analizė. 

2023 m. veiklos plano 

rengimas 

2020-12-23 S. Jauneikienė 

 

Numatyti kokybiško 

planavimo 

VGK posėdis  

44. 2022 m. Metodinės tarybos 

veiklos įvertinimas. 2023 

metų veiklos planavimas 

2020-12-23 O. Matulevičienė 

R. Alsienė 

 

2023 metų veiklos 

planavimas 

Metodinės tarybos 

posėdis 

 

45. Edukacinės eglutės kūrimas 

ir dalyvavimas Klaipėdos 

Ievos Simonaitytės 

bibliotekos kiemelio parodoje 

"Eglučių kiemelis 2022";  

Mokyklos aktų salės 

puošimas  

 

Gruodžio 6 d. L.Guramishvili, L. 

Naraškevičienė, L. 

Suško); 

 

Garsinti mokyklos vardą 

miesto renginiuose ir didinti 

įtrauktį į bendruomenines 

iniciatyvas 

  

46.  1B klasės tėvų susirinkimas. Gruodžio 8 d. 16 val.  L. Naraškevičienė Aptarti 1 b kl.mokinių 

adaptaciją, ugdymo proceso 

sėkmės . Numatyti tolesnio 

kokybiško planavimo 

ugdymo gaires . 

  

47.  Pranešimas – paskaita 

„Negalios ABC“ Kauno 

Karaliaus Mindaugo 

profesinio 

mokymo centro studentams.  

Gruodžio 12 d. L. Naraškevičienė Paminėti žmonių su negalią 

dieną. Suteikti elementarių 

žinių susijusių su „negalia“ 

  

48  Klaipėdos miesto logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkimas. 

Ugdymo priemonės „Žodžių 

sukutis“ pristatymas. 

Gruodžio 19 d.  Laima 

Naraškevičienė 

Jolanta Rimkienė 

Vaida Žižiūnienė 

   

 

KOORDINATORĖ:  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                            Valentina  Samuchova                                                                         

 

 


