
 

 

                                                                                                                                             TVIRTINU: 

                                                                                                                                            E. Knyzaitė 

                                      2023-01-02 

                                                                                                     MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

                                                                                                               2023 m. SAUSIO mėn.  

                 

                                                                                                                  
Nr. Veikla, priemonės  Data Atsakingas   Vieta, partneriai  Numatomi 

rezultatai 

Rezultato 

įgyvendinimas  

1. Mokytojo padėjėjų 

metodinio būrelio posėdis 

2023-01-06 

          14.00 val. 

J. Pavlova PŠKC  Informacijos 

pateikimas 

 

2. Atvirų pamokų analizė 2023-01-09 S. Jauneikienė Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Skatinti pamokų 

vedimo metodikos 

tobulinimą 

 

3. Tarptautinės ankstyvosios 

prevencijos programos 

,,Zipio draugai“ vykdymas: 

5a kl. 

5b kl. 

8c kl. 

2023–01–09 

2023–01–16 

2023–01–23 

2023–01–30 

(pirmadieniais, 

antradieniais) 

T. Verba VŠĮ ,,Vaiko labui“ Mokiniai mokomi 

socialinių įgūdžių: 

įveikti kasdienius 

emocinius sunkumus 

ir atstūmimą, 

vienatvę, patyčias ar 

priekabiavimą, 

sunkus pokyčius. 

Pratinami kalbėti apie 

jausmus, susirasti 

draugų, kreiptis 

paramos ir padėti 

kitiems 

 

4. Mokinių socialinių įgūdžių 

lavinimo programos ,,Sveiko 

maitinimo mokyklėlė“ 

rengimas ir vykdymas 

2023–01–10 

2023–01–17 

2023–01–24 

2023–01–31 

(antradieniais, 

penktadieniais) 

T. Verba Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Lavinamos mokinių 

socialinės, emocinės, 

komunikacinės 

kompetencijos.   

Tikslingai vykdoma 

individualios 

mokinių pažangos 

stebėsena 

 



5. Piešinių paroda „Žiemos 

išdaigos“ 

 

2023–01–10 L. Suško 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Ugdysis 

kūrybiškumo 

kompetenciją; 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

 

 

6. Edukacinė išvyka į 

Klaipėdos aklųjų biblioteką 

„ Seku, seku pasaką...‘‘ 

( 1b lav .kl. mokiniai) 

2023-01-12 L. Naraškevičienė Klaipėdos aklųjų biblioteką Žaisdami, 

klausydami audio 

įrašų, pažins vieną iš 

knygų skaitymo 

metodų, kaip raiškos 

priemonę 

 

7. Sausio 13-ąją minėkime 

kartu visuotine pilietine 

iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ (spec. ir lav. 

klasių mokinių darbai, 

piešiniai, aplikacijos). 

Iniciatyvos simbolis - Žvakė 

      2023-01-13  

8.00-8.10 val. 

J. Gedrimienė Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla (I-III mokomieji 

aukštai, mokyklos holas) 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla 

(I-III mokomieji 

aukštai, mokyklos 

holas 

Gilinsis į Lietuvos 

istorijos įvykius, 

ugdysis pilietiškumo 

kompetencijas 

Ugdomos pilietinės 

mokinių 

kompetencijos 

8. Klaipėdos krašto 

prisijungimo prie Lietuvos 

100-čiui paminėti 

2023-01-15 J. Gedrimienė 

L. Pareigienė 

J. Rimkienė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Dalyvavimas 

renginiuose ir filmo  

„Pūga prie Memelio. 

Klaipėdos 

atvadavimo saga“ 

peržiūra 

 

9. Pradinio ugdymo mokinių 

pasiekimų rezultatų 

ataskaitos 

2023-01-17 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

Kl. vadovai 

 Mokinių pasiekimų 

ataskaitos 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

 

10. Pagrindinio ir SĮU ugdymo 

mokinių  pasiekimų 

rezultatų ataskaitos 

2023-01-17 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova, 

Kl. vadovai 

Mokinių pasiekimų 

ataskaitos 

Klaipėdos 

,,Medeinės“ mokykla 

 

11. Bendrojo ugdymo mokyklų 

direktorių pasitarimas 

 

2023-01-18 

          10.00 val. 

E. Knyzaitė Nuotolinių būdu Informacijos 

pateikimas 

Bendrųjų ir 

dalykinių 



 kompetencijų 

tobulinimas 
12. Psichologų metodinio 

būrelio susirinkimas 

2023-01-18 

14.00 val. 

L. Aširovienė Microsoft Teams aplinkoje  Informacijos 

teikimas metodinėse 

grupėse 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 
13. Socialinės pedagoginės 

pagalbos atvejo analizės 

grupė 

2023-01-19 

13.30 val. 

T. Verba 

L. Pareigienė 

 PPT Informacijos 

teikimas metodinių 

grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 
14. Metodine diena „  Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ 

2023-01-19 

14.30 val. 

E. Mickuvienė 

O. Matulevičienė 

D. Ilginienė 

A. Norbutaitė 

L. Naraškevičienė 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

AUP rekomendacijų 

pritaikymas 

specialiųjų poreikių 

turintiems 

mokiniams 

 

15. Mokinių sergamumo analizė 2023-01-24 L. Klestova, 

V. Dovydėnienė 

Klaipėdos ,,Medeinės“ 

mokykla 

Mokinių sergamumo 

analizė 

Mokinių sergamumo 

prevencija ir sveikos 

gyvensenos 

formavimas 
16. Mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio tarybos 

posėdis 

         2023-01-25 

13.00 val. 

L. Naraškevičienė 

 

 

Microsoft Teams aplinkoje Informacijos  

teikimas metodinių 

grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas 
17. Pažintis su profesijomis. 

Išvykos į įvairias įstaigas 

2023–01–26 

 

L. Suško 

 

Įvairios viešos įstaigos, 

darbovietės 

Stiprės mokymosi 

motyvacija 

Praplės socialines ir 

pažinimo 

kompetencijas. 

 

18. Mokyklos darbuotojų 2022 

m. veiklos ataskaitų 

pateikimas 

2023-01-27 Mokytojos/Auklėtoj

os padėjėjos, 

naktinės auklės, 

techninis personalas 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

2022 metų veiklos 

ataskaitą 

2022 metų mokyklos 

darbuotojų nustatytų 

užduočių  analizė, 

įvertinimas ir tikslų 

,uždavinių 

numatymas 2023m. 
19. Socialinės pedagoginės 

pagalbos tarpusavio paramos 

grupė 

2023-01-27 

13.30 val. 

T. Verba 

L. Pareigienė 

Vitės progimnazija Informacijos 

teikimas metodinių 

Bendrųjų ir 

dalykinių 



grupių, mokytojų 

tarybos posėdžiuose  

kompetencijų 

tobulinimas 
20. Specialiųjų ir lavinamųjų 

klasių mokinių mokyklos 

lankomumo apskaita, 

prevencinės priemonės 

2023-01-27 S. Jauneikienė, 

V. Samuchova,  

L. Pareigienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Individualūs 

pokalbiai. 

Išsiaiškinti, kaip 

vykdoma mokinių 

lankomumo apskaita, 

kokių prevencinių 

priemonių bus 

imtasi, siekiant 

geresnio mokinių 

lankomumo 

 

21. Viešųjų pirkimų planų 

sudarymas 

2023-01-31 R. Dirmantas Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Plano pateikimas Užtikrinamas 

sėkmingas, 

tikslingas, teisingas 

ir skaidrūs mokyklos 

išteklių valdymas bei 

panaudojimas 
22. Atviras užsiėmimas 

„Pusiausvyros, stabilumo 

lavinimo pratimai“. 

2023-01-31 O. Matulevičienė 

I. Matijošaitienė 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Skatinti mokinius 

aktyviai, sveikai 

gyventi. Skleisti 

fizinio aktyvumo 

idėjas 

bendruomenėje, 

šeimoje 

 

23. Elektroninių dienynų 

tvarkymas 

2023-01 mėn. S. Jauneikienė, 

V. Samuchova 

 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Elektroninių dienynų 

kontrolė kiekvieną 

mėnesį. 

Vykdyti dokumentų 

tvarkymo kontrolę 

2023 m. kiekvieno 

mėnesio paskutinę 

dieną 

24. 2022 m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė  

2023-01 mėn. V. Samuchova Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

2023 m. veiklos 

plano rengimas 

 

25. 2022 m. VGK veiklos 

analizė, 2023 m. veiklos 

plano rengimas 

2023-01-27 S. Jauneikienė 

 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

2023 m. veiklos 

plano rengimas 

 



26. Mokinių foto darbų 

parodėlės mokyklos 

Facebook paskyroje 

2023-01 mėn. 

 

T. Verba Klaipėdos  

,,Medeinės“ mokykla 

Facebook paskyra 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams 

atskleisti. Mokyklos 

veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

Facebook paskyra  

 
KOORDINATORĖ:  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                                Valentina Samuchova 

 


