
 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Medeinės” mokyklos  

direktoriaus 2022 m. gruodžio 21  d. 

įsakymu Nr.V1-118 

 

 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS” MOKYKLOS  2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Klaipėdos „Medeinės” mokyklos  2023 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas, 

atsižvelgus į 2023 metų veiklos prioritetus švietimo srityje, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234, „Medeinės” mokyklos  

2023-2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr.V1-105, 2022 – 2023 mokslo metų mokyklos  ugdymo planą, patvirtintą mokyklos  direktoriaus 2022 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. UP1-62, mokyklos  veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo būklės stebėsenos 

rezultatus. 

2. Planą įgyvendins mokyklos  administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – 

tėvai). 

3. Plane vartojami sutrumpinimai: vaiko gerovės komisija – VGK, informacinės komunikacinės 

technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, neformalusis vaikų švietimas – NVŠ,  ugdymo turinio 

atnaujinimas – UTA, socialinių įgūdžių ugdymo klasės – toliau SĮU, veiklos vertinimas pagal stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes – veiklos vertinimas pagal SSGG, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 

pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams – pavaduotojas bendriesiems 

klausimams ir kt. 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

4. Įgyvendinant 2022 m. m. veiklos planą, buvo siekiama aukštos ugdymo kokybės. Didžiulis 

dėmesys telkiamas į šiuolaikinės pamokos metodus, mokytojai, klasės vadovai fiksavo, stebėjo ir analizavo 

kiekvieno mokinio daromą individualią pažangą. Pusmečių pabaigoje buvo aptariami individualios pažangos 

ir mokymosi rezultatai, suplanuota ir vykdoma mokymosi pagalba. Per mokslo metus patenkinti visų 

mokinių ugdymo(si) ir saviraiškos poreikiai. 
 Mokyklos paskirtis – mokyti vaikus ir jaunuolius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius 

poreikius (toliau – SP). Klasių komplektacijų skaičius išaugo, nes buvo atsižvelgta į tai, kad ateina 

sudėtingesnis mokinių kontingentas,  suformuoti 25 komplektai. Labai gerai besimokančių mokinių  skaičius 

2022 m. padidėjo: pradiniame ugdyme 9%, pagrindiniame ugdyme 35,2%. Atsižvelgiant į tai, kad mokiniai 

nelaiko egzaminų, 10 klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse (toliau – SĮU (III) mokiniai) tikrinamos 

mokinių žinios. Baigę mokyklą, mokiniai gauna mokyklos baigimo pažymėjimus ir gali tęsti mokslą bei įgyti 

specialybę. Priklausomai nuo sutrikimo lygio ir fizinių galimybių, mokiniai mokslą tęsia Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio mokymo centre, siekiant įgyti statybininko, viešbučio darbuotojo, medienos 

apdirbėjo-dailidės padėjėjo, floristo specialybę,  kiti ugdytiniai lanko Klaipėdos neįgaliųjų dienos užimtumo 

centrą „Lakštutė“.  

Mokykla aktyviai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose, projektuose, konkursuose, 

varžybose: tarptautiniame meniniame edukaciniame projekte ,,Menų krantai 2022“, respublikiniame  

įtraukaus muzikavimo konkurso-festivalio „Perliukai“ laureatų koncerte, respublikiniame kompiuterinių 

piešinių konkurse ,,Žiemos fantazija“, respublikiniame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
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STEM projekte „Pupa močiutės daržui“, Lietuvos mokinių biologijos ir informacinių technologijų kūrybinių 

darbų konkurse ,,Gyvybės spindesys“, 2022 m. Lietuvos LSOK Žiemos plaukimo čempionate, Lietuvos 

specialiosios olimpiados 2022 m. specialiųjų mokyklų futbolo čempionate, Respublikiniame projekte 

„Žvaigždučių Vilties bėgimas 2022“. Taip pat buvo dalyvauta ir miesto rengiamuose konkursuose, 

varžybose, projektuose: Klaipėdos miesto mokinių ir mokytojų fotografijos konkurse ,,Pasivaikščiojimas po 

Klaipėdą“, skirtame Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui, Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų projekte 

„Vilties Angelai“, projekte – parodoje „Stem savaitė – šviečianti etno geometrija“, Klaipėdos miesto ugdymo 

įstaigų saviraiškos festivalyje ,,Noriu papasakoti tau.....‘‘ 

5. Mokinių kiekybiniai rodikliai. 

5.1. 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 37 4,6 

5–8 49 4,21 50 5,5 

9–10 29 3,87 16 4,0 

SĮU (I-III) 24 6,0 30 5,0 

 

6. Ugdymo(si) pasiekimai: 

6.1. Metiniai pasiekimai (%): 

Klasės 2021–2022 m. m.  

1–4 klasėse   37 mokiniai (100%) 

5–8 klasėse   50 mokinių (100%) 

 

9-10 klasėse   16 mokinių (100%) 

 

SĮU(I-III) klasėse 30 mokinių (100%) 

 

6.2. Bendras mokinių lankomumas. 

Klasės Praleista pamokų per 2021–

2022 m. m.  

Praleistų pamokų skaičius, 

tenkantis 1 mokiniui 

1-4 klasėse 4349 55,84 

5 klasėse 1004 43,49 

6 klasėse 1044 49,87 

7 klasėse 1357 51,10 

8 klasėse 1515 60,60 

5-8 klasėse 4920 51,26 

9  klasėse 2185 105,55 

10  klasėse 615 43,93 

9-10 klasėse 2800 74,74 

SĮU (I) lav. klasėse 355 30,33 

SĮU (II) lav. klasėse 1355 84,69 

SĮU (III) lav. klasėse 226 21,23 

SĮU (II-III) spec. klasėse 255 13,19 

SĮU (I-III)  klasėse 2191 37,36 

Visų klasių 14260 54,8 
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7. Įgijusių ugdymo pasiekimų ir tęsiančių ugdymą(si) 2022 m. mokinių skaičius (dalis): 

 

Įgijusių ugdymo(si) 

pasiekimų mokinių Tęsiančiųjų mokymąsi pagal aukštesnio 

ugdymo programą dalis (%) 
Skaičius Dalis (%) 

Pradinio ugdymo 

pasiekimai 
12 100% 100% 

Pagrindinio ugdymo 

pasiekimai 
18 100% 100% 

Vidurinio ugdymo 

pasiekimai 
6 100% 50% 

 

8. 2022 m. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, tolimesnė veikla: 

Mokinių 

skaičius 

Iš jų mokosi  

Dirba Kita*  Profesinėse mokyklose 

 

SĮU klasėse 

6 

 

2 

 

1 - 3 

* BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija  

„Viltis“. 

 

9. Pasiekimai olimpiadose, projektuose, konkursuose, varžybose 2021–2022 m. m.: 

 Dalyvių 

skaičius 

Apdovanota (prizininkai /laureatai /nominantai /) 

Skaičius Dalis (%) nuo dalyvavusiųjų  

• Olimpiados:    

miesto - - - 

šalies 12 3 43,67% 

tarptautinės 15 1 1,31% 

• Konkursai:    

miesto 42 6 21,80% 

šalies 16 2 4,09% 

tarptautinės 32 3 43,67% 

• Projektai:    

miesto 82 2 1,59% 

šalies 35 2 3,74% 

tarptautinės 25 2 5,24% 

• Sporto varžybos:    

miesto 131 6 21,83% 

šalies 54 4 2,42% 

tarptautinės 30 2 4,37% 

 

 

10. Mokinių socialinis, kultūrinis, pilietinis ugdymas: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokinių skaičius  Mokinių dalis ( %) 

Kultūriniai renginiai (kultūros paso 

renginiai)  
3 143 100% 

Edukaciniai renginiai (pamokos kitose 

erdvėse) 
29 131 100% 

Savanorystės veiklos 1 131 100% 
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Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokinių skaičius  Mokinių dalis ( %) 

Pilietinės iniciatyvos 10 131 100% 

 

11. Švietimo pagalba mokiniui: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyviai 

Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 

Tėvai (jei įstaigai tai 

aktualu) 

(skaičius / dalis %) 

• Atlikta tyrimų / apklausų 4 98 mok. (83.25%) 15(3,75%) 

• Organizuota VGK posėdžių 21 - 3(7%) 

• Teikta psichologo pagalba:    

individualios konsultacijos 711 135/92,5% 32(22,22%) 

grupinės konsultacijos 77 86(1,12%) - 

• Teikta logopedo pagalba:    

individualios konsultacijos 120 120/100% - 

grupinės konsultacijos 48 48/100% - 

• Organizuota socialinė pagalba:    

individuali 70 70(100%) 50(1,40%) 

grupinė 31 31(100%) 23(1,35%) 

• Organizuota specialioji pagalba:    

individuali 92 92/100% - 

grupinė 20 20/100% - 

• Vykdyta ugdymo karjerai veikla:    

individuali 5 80/16% - 

grupinė 5 60/12% - 

 

PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS 2021–2022 m. m 

1. Profesinių kompetencijų tobulinimas: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyviai 

Pedagogų skaičius  Pedagogų dalis (%) 

Profesinis tobulėjimas:    

organizuota bendrų seminarų 

pedagogams 

5 41 100% 

dalyvauta mokymuose 

individualiai 

1234 41 100% 

.........    

Kolegialus mokymasis:    

atviros pamokos/veiklos 10 30 3% 

.........    

Metodinė veikla:    

metodiniai susirinkimai 8 41 100% 

metodinės dienos 6 41 100% 

konferencijos 1 30 89% 
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PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS PER 2022 M.: 

1. Mokymo(si) aplinkos gerinimas: 

 

Atnaujintų 

aplinkų skaičius 

ar plotas 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 

šaltinis 

Aplinkos: 250 m2  

(vienetai) 

Skirtos remonto 

darbams, parama 

8000 eur 

    

 

2. Mokymo priemonių, įrangos ir įrengimų įsigijimas: 

Mokykla įsigijo individualizuotų ugdymo priemonių už 8000 Eur (900 Eur daugiau, negu 2021 m.). 

 

3. Asignavimų panaudojimas: 

Finansavimo šaltinis Lėšos ( Eur) Pastabos 

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

18000,00 17255,31 95,9% Neįvykdyta, nes 

nemokamam maitinimui 

buvo suplanuota daugiau 

asignavimų negu pagal 

faktą prireikė 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

2316744,00 2310411,44 99,7%  

Gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), 

iš jų: 

33000,00 32749,89 99,2%  

Pajamų išlaidos (SP) 33000,00 32749,89 99,2%  

Projektų finansavimas 

(ES, VB, SB) 

    

Kitos lėšos (parama 1,2 

% GM ir kt.) 

1705,64 1705,64 100%  

Iš viso: 2369449,64 2362122,28 99,69%  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius)  

2023 m. sausio 1 d. 

11626,95 kreditorinis 

įsiskolinimas susidarė už 12 

mėn. komunalinius 

mokesčius (šildymas), kurą, 

nes sąskaitas už praėjusio 

mėnesio laikotarpį gauname 

iki 2023 m. sausio 10 

dienos 

 

3.1.Veiklos vertinimas ir įsivertinimas:  

Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas: sritis: 2022 m. „Lyderystė ir vadyba“, tema: 

„Veiklos planavimas ir organizavimas“, kurio metu išskirti:  

1. Silpnieji veiklos aspektai: 4.2.2. „Mokyklos savivalda“;  

2. Stiprieji veiklos aspektai: 4.1.1. „Perspektyva ir bendruomenės susitarimai“. 

2021 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2022 m. tobulinimui: 

1.Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką, pritaikant mokiniams su labai dideliais 

specialiaisiais poreikiais. 
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2022 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Mokykla yra kūrybinga ir nuolat besimokanti 

organizacija. 

2. Laikytis bendruomenės susitarimų, kartu 

numatant mokyklos perspektyvą. 

3. Gerėjanti mokinių pažanga, savijauta. 

4. Suderintas mokinių pavėžėjimas. 

5. Mokyklos tradicijų puoselėjimas, ugdant 

mokinių kūrybiškumą. 

6. Prasmingos veiklos mokykloje. 

 1.Nepakankamas edukacinių išteklių  

modernizavimas. 

2.Šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių 

panaudojimas. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką. 

2. Mokyklos materialinės bazės modernizavimas. 

3. Komandinio darbo stiprinimas. 

4.Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, 

inicijuojant pozityvų pedagoginės patirties sklaidą. 

1.Specialiųjų ugdymo poreikių mokinių 

integracijos politika. Ugdytiniams baigus mokyklą, 

neužtikrinanti  veiklos tęstinumo. 

2. Mokinių skaičiaus nestabilumas. 

 

 

 

III SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS  PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

4. 2023 metų veiklos prioritetas (-ai): 

4.1.Individualizuoto ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

5. Tikslas - užtikrinti individualizuoto ugdymo(si) kokybę, plėtojant kompetencijomis grįstą 

mokymosi procesą. 

6.1 uždavinys. Tikslingai vykdyti mokinio pažangos stebėseną, vertinant kiekvieno mokinio 

individualius gebėjimus ir kompetencijas, juos įtraukiant ir į asmeninį pažangos vertinimą. 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

 

Veikla Laukiamas rezultatas  Atsakingi asmenys Terminas 

Atviras sensomotorinių -

relaksacinių ir dailės 

žaidimų užsiėmimas 7b ir 

4b klasių mokiniams  

,,Audros nublokšti…” 

Išmoks kūrybiškai 

atsipalaiduoti ir pagerinti 

emocinę ir dvasinę būsenos 

pusiausvyrą. 

R. Alsienė, 

N. Jauniškienė 

Gruodis 

LSOK  Žiemos plaukimo 

čempionatas. Dalyvaus 

10a ir SĮU spec. kl. 

mokiniai. 

Stiprės mokinių fizinė ir 

emocinė sveikata. 

T. Šapovalova Gruodis 

Mokinių individualios 

pažangos įsivertinimas 3a, 

5a klasėse. 

Bus pritaikyti asmeninės 

pažangos įsivertinimo 

instrumentai, kurie turės įtakos 

mokinių asmeninei ūgčiai. 

K. Mockevičienė Sausis–gegužė 

Atviras užsiėmimas  

,,Pusiausvyros, stabilumo 

lavinimo pratimai“.  

Dalyvaus 2a–4a kl. 

mokiniai.  

Mokiniai  gebės atlikti 

taisyklingai kūno laikysenai 

skirtus pratimus, mokės 

koordinuoti ir stabilizuoti kūno   

padėtį, išlaikyti pusiausvyrą. 

O. Matulevičienė, 

I. Matijošaitienė 

Sausis 
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Tarptautinės ankstyvosios 

prevencijos programos 

,,Zipio draugai“ 

vykdymas. Dalyvaus 5a, 

5b, 8c klasių mokiniai. 

Mokiniai ugdysis pilietiškumo, 

komunikavimo, pažinimo 

kompetencijas. Gerės mokinių 

socialiniai įgūdžiai. Ugdysis 

komunikavimo, socialinė, 

emocinė bei sveikos 

gyvensenos kompetencijos. 

T. Verba Sausis–birželis 

Pamokų ir neformaliojo 

vaikų švietimo užsiėmimų 

tvarkaraščių analizė. 

Nustatyti, kaip užsiėmimų 

tvarkaraščiai atitinka mokinių 

individualius poreikius. 

E. Knyzaitė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

analizė. 

Sėkmės, nesėkmės ir 

priežastys. 

V. Samuchova Sausis 

Mokinių socialinių įgūdžių 

lavinimo programos 

,,Sveiko maitinimo 

mokyklėlė“ rengimas ir 

vykdymas. Dalyvaus 1b, 

3a, 5b, 6b, 9b, SĮU I lav. kl. 

mokiniai. 

Mokiniai ugdysis pilietiškumo, 

komunikavimo, pažinimo 

kompetencijas. Lavinamos 

mokinių socialinės, emocinės, 

komunikacinės kompetencijos.   

Tikslingai vykdoma 

individualios mokinių 

pažangos stebėsena. 

T. Verba Sausis–birželis 

Atviras užsiėmimas 

„Judriosios estafetės su 

spalvotais kamuoliukais“. 

Dalyvaus 1a kl. ir 7a kl. 

mokiniai. 

Mokiniai mokės kordinuoti 

įvairius judesius, taikant 

paprastosios ir tiksliosios 

motorikos elementus, įvairius 

judesių atlikimo būdus, 

suderinti tarpusavyje atskirus 

veiksmus, vykdant numatytą 

estafetės atlikimo planą.  

O. Matulevičienė, 

V. Kundrotienė 

Vasaris 

Piešinių paroda „Žiemos 

išdaigos“. 

Dalyvaus 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 

10 kl. mokiniai. 

Mokiniai geriau susipažins su 

dailinės kūrybos ypatumais, 

gilins žinias ir gebėjimus dailės 

srityje. 

L. Suško Vasaris 

Mokinių individualios 

pažangos vertinimas, 

įgyvendinant individualias 

ugdymo programas. 

Nustatyti individualią mokinių 

pažangą. 

E. Knyzaitė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymu 

Vasaris 

Šiaurinės miesto dalies 

šventinis koncertas skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti ,,Nupiešiu 

Lietuvą“.  

Dalyvaus 8-10 ir SĮU (II) ir 

SĮU (III) klasių mokiniai. 

Mokiniai patobulins savo 

sceninės patirties įgūdžius. 

Mokysis stebėti kitų kolektyvų 

pasirodymus ir įgis gerosios 

patirties. 

J. Staleriūnienė Kovas 

LSOK ,,Klaipėdos Taurė" 

plaukimo varžybos. 

Dalyvaus 10 kl. ir SĮU 

spec. klasių mokiniai. 

Stiprės mokinių fizinė ir 

emocinė sveikata. 

T. Šapovalova Kovas 
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Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, teikiant 

informaciją apie tęstinį 

mokinių ugdymą. 

Nustatyti individualias mokinių 

tęstinio ugdymo galimybes. 

E. Knyzaitė, klasių 

vadovai, karjeros 

specialistas 

 

Kovas 

Muzikos ir dailės 

integruota pamoka 

„Gamtos tema M. K. 

Čiurlionio kūryboje“. 

Dalyvaus 7a kl. mokiniai. 

Mokiniai geriau susipažins su 

kompozitoriaus kūrybos 

ypatumais, gilins žinias ir 

gebėjimus dailės ir muzikos 

srityje, atpažins savo ir kitų 

emocijas. 

G. Vaškienė, 

L. Suško 

Balandis 

Atvira veikla „Raidės 

slepiasi knygose“. 

Dalyvaus 5a, 6a ir 7a kl. 

mokiniai. 

Mokiniai patobulins skaitymo, 

kalbėjimo ir klausymo(si), 

skaičiavimo įgūdžius. 

Patobulins lietuvių kalbos ir 

literatūros, darbo su 

šiuolaikinėmis IKT 

kompetencijas. 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė 

Balandis 

Individualūs susitikimai su 

ugdymo problemų 

turinčiais mokinių tėvais 

Vykdyti mokinių probleminio 

elgesio prevenciją. 

E. Knyzaitė, 

psichologai, 

klasių vadovai 

Balandis 

Dalyvavimas 

respublikinėje virtualiojoje 

skirtingų gebėjimų 

mokinių fotografijų 

parodoje-konkurse 

,,Pavasario spalvos“. 

Dalyvaus 7a, 8a, 9a, 10a, 

SĮU II-III spec. klasių 

mokiniai. 

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, komunikacinės, 

kūrybiškumo kompetencijos, 

geriau pažins savo emocijas.  

 

T. Verba Balandis 

Dalyvavimas 

respublikiniame SUP 

turinčių mokinių 

fotografijų konkurse 

,,Žemės mintys“. Dalyvaus 

7a, 8a, 9a, 10a, SĮU II-III 

spec. klasių mokiniai. 

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, komunikacinės, 

kūrybiškumo kompetencijos, 

dalinsis bendradarbiavimo 

patirtimi. 

 

T. Verba Balandis 

Mokinių kompiuterinių 

piešinių parodėlės 

mokyklos Facebook 

paskyroje. Dalyvaus 5-10, 

SĮU spec. klasių mokiniai. 

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, kūrybiškumo 

kompetencijos, išbandys 

technologijas bendravimui.   

 

T. Verba Balandis, 

gruodis 

2023–2024 mokslo metų 

ugdymo planas, darbo 

grupės projektui parengti 

sudarymas 

Bus užtikrintas 2023-2024 m. 

m. ugdymo proceso 

organizavimas. 

E. Knyzaitė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Gegužė 

LSOK plaukimo 

čempionatas. Dalyvaus  10 

kl. ir SĮU spec. klasių 

mokiniai. 

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės kompetencijos. 

Laikysis  elementarių nuolat 

pasikartojančių taisyklių. 

T. Šapovalova Gegužė 

 

4 a klasės mokinių 

žinių patikrinimas. 

Įtvirtins įgytas žinias ir 

gebėjimus, informaciją sies su 

savo asmenine patirtimi. 

R. Vaitkuvienė Gegužė 
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Testai lietuvių kalbai, 

matematikai, pasaulio 

pažinimui. 

Baigiamosios 4b klasės 

mokinių žinių 

patikrinimas.  

Atliks užduotis pagal mokinių 

individualizuotas mokymo 

programas.  

V. Legenzova Gegužė 

 

4b ir 8c klasės mokinių 

žinių patikrinimas (namų 

mokymas). 

 

Atliks užduotis pagal tikslus ir 

uždavinius iškeltus jų 

individualizuotose ugdymo 

programose. 

Ž. Žemgulis Gegužė 

 

Festivalis – konferencija 

„Saulės vaikai“. 

Logopedinių pratybų 

atvira veikla.  

Jurbarko spec. ugdymo 

centras. 

Dalyvaus 9 ir 10 kl. 

mokiniai. 

Mokiniai geriau įsisavins  

taisyklingo garsų tarimo 

metodus, tobulės rišlioji kalba. 

J. Gedrimienė Gegužė 

I-ųjų mokymosi metų 3a 

kl. mokinių užsienio kalbų 

(anglų kalbos) žinių ir 

gebėjimų patikrinimas. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % mokinių. 

Bus pritaikyti asmeninės 

pažangos įsivertinimo 

instrumentai, kurie turės įtakos 

mokinių asmeninei ūgčiai. 
 

K. Mockevičienė Gegužė 

Baigiamųjų 10a ir SĮU (III) 

klasių mokinių užsienio 

kalbų (anglų kalbos) žinių 

patikrinimas.  

Bus pritaikyti asmeninės 

pažangos įsivertinimo 

instrumentai, kurie turės įtakos 

mokinių asmeninei ūgčiai. 

K. Mockevičienė Gegužė 

Integruota pamoka 

„Pažinkime savo šalį“ 

Mosėdžio akmenų 

muziejuje 8a ir 5a, 9a, 10a 

klasių mokiniams. 

Mokiniai susipažins su 

etnokultūros paveldo 

išlikusiomis vertybėmis. 

Ugdysis mokinių socialinė, 

pažinimo bei kūrybiškumo 

kompetencijos. 

J. Bladyka, 

A. Matiekus 

Gegužė 

Atvira pamoka. 

„Dainos ir žodžių 

mokymas“. Dalyvaus 5b 

klasės mokiniai. 

Pagerins socialines emocines 

kompetencijas. Skirs balso 

toną. 

S. Treščenkinas Gegužė 

 

Respublikinė mokinių 

piešinių paroda skirta 

Mamos dienai. Dalyvaus 

po vieną 4b, 5b, 6b klasių 

mokinį.  

Mokiniai domėsis  jausmų 

pasauliu,  atpažins savo 

bei  kitų žmonių teigiamas  

emocijas. 

M. Andriuškaitė Gegužė 

 

STYM projektas 

„Draugystės laboratorija“. 

Dalyvaus  1b klasės 

mokiniai. 

Mokiniai  bendraujant ir 

bendradarbiauti  per įvairias 

STYM veiklas pajus atradimo 

džiaugsmą. 

L. Naraškevičienė Gegužė 

 

9a, 10a, SĮU (II) spec. kl. 

mokinių fizinio pajėgumo 

įsivertinimas „Sėkmės 

kopėtėlės“.  

Atliktos kontrolinės užduotys 

ištvermės, vikrumo, jėgos, 

greitumo rezultatams nustatyti, 

įsivertinti asmeninės pažangos 

pasiekimai. 

O. Matulevičienė Birželis 



10 
 

 

Atviros veiklos 

(komunikacinė, pažintinė, 

orientacinė ir meninė). 

Dalyvaus  1 klasės 

mokiniai. 

Dalijimasis gerąja patirtimi, 

mokiniai mokysis vertinti ir 

įsivertinti, atpažins savo ir kitų 

emocijas.  

L. Naraškevičienė Birželis 

Klaipėdos miesto 

metodinis logopedų 

susirinkimas Klaipėdos m. 

PŠKC. 5-10 kl. mokinių 

projektinės veiklos 

pristatymas. 

Mokiniai geriau įsisavins  

taisyklingo garsų tarimo 

metodus, tobulės rišlioji kalba. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi. 
 

J. Gedrimienė Birželis 

Atvira veikla. 

Judesio korekcijos 

užsiėmimas asistuojant 

šuniui. Dalyvaus 8 b klasės 

mokiniai. 

Dalinimasis  gerąja patirtimi. 

Tobulės mokinių socialinės, 

emocinės kompetencijos. 

Atpažins ir įvardins savo 

poreikius, norus ir pagrindines 

emocijas. 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

Birželis 

Situacijos analizė 

,,Mokinių praktinių 

gyvenimo įgūdžių lygis“.  

Tikimasi, kad bus pasiektas  

80% mokykloje besimokančių 

mokinių praktinių įgūdžių 

lygis. 

T. Verba Spalis 

Atvira integruota 10b ir 9c 

kl. pažintinės veiklos – 

dailės pamoka „Šviečiantis 

moliūgas“. 

Ugdysis mokinių praktiniai 

įgūdžiai, kaip naudotis dailės 

įrankiais. Tobulės mokinių 

socialinės, emocinės, 

kūrybiškumo kompetencijos. 

Geranoriškai bendraus su kitais 

mokiniais. 

V. Žižiūnienė, 

L. Guramishvili 

Spalis 

Atvira integruota 

pažintinės 

veiklos – dailės pamoka 

„Spalvų pasaulyje“. 

Dalyvaus 8b klasės 

mokiniai ir jų  tėvai. 

Dalinimasis  gerąja patirtimi, 

mokiniai mokysis vertinti ir 

įsivertinti. 

E. Mickuvienė 

 

Lapkritis 

 

MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

 

Veikla Laukiamas rezultatas Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Integruotas užsiėmimas:   

logopedo – gydomosios 

kūno kultūros veikla.  

Veiklos tema 

„Paukščiai“. Dalyvaus 

SĮU (III) klasių mokiniai. 

Mokiniai susipažins su  

artikuliacijos  ir kūno raumenų 

technikomis. 

V. Pencienė 

A Norbutaitė 

 

 

Vasaris 

Tarptautinis muzikos ir 

šokių festivalis ,,Metų 

laikai 2023“. Dalyvaus 8 

kl.-10 kl. ir SĮU (II) ir 

SĮU (III) klasių mokiniai.  

Mokiniai susipažins su kitų 

mokyklų, kitos šalies ugdytinių 

atliekamais kūriniais, įgis 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

patirties. 

J. Staleriūnienė Kovas 
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Projektas „Mes-Žemės 

vaikai“ 

Tema: 

„Ką užaugina mūsų 

Žemė“. 

Dalyvaus visi 

besimokantys 

lavinamosiose klasėse 

mokiniai (1-10 ir SIUK 

kl.). 

Veiklose praplės suvokimą apie 

žmogaus ir gamtos ryšį, formos 

nuostata būti atsakingiems už 

gamtos saugojimą ir ugdys  

gailestingumo, jautrumo 

jausmus aplinkai. 

 

V. Legenzova Kovas 

Mokinių kompiuterinių 

piešinių parodėlės 

mokyklos Facebook 

paskyroje.  

Mokiniai stebės ir naudos 

skaitmeninį turinį. Veiklos 

rezultatai reprezentuojami 

visuomenei.  

T. Verba Balandis, gruodis 

Dalyvavimas 

respublikinėje 

virtualiojoje skirtingų 

gebėjimų mokinių 

fotografijų parodoje-

konkurse ,,Pavasario 

spalvos“.  

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, skaitmeninės, 

meninės kompetencijos. 

Užtikrinamas mokinių 

individualiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

T. Verba Balandis 

Atvira orientacinė veikla 

„Parduotuvė“. Dalyvaus 

SĮU (III) klasių mokiniai 

Gebės su pagalba atlikti 

veiksmus naudojant 

skaičiuotuvais. 

V. Pencienė 

 

Balandis 

Atvira buities kultūros 

veikla  „Mano 

sumuštinis“. Dalyvaus 

SĮU (III) klasių mokiniai 

Įgytus įgūdžius sies su savo 

asmenine patirtimi. 

V. Pencienė 

 

Balandis 

Dalyvavimas 

respublikiniame SUP 

turinčių mokinių 

fotografijų konkurse 

,,Žemės mintys“.  

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, skaitmeninės, 

meninės kompetencijos. 

Užtikrinamas mokinių 

individualiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

T. Verba Balandis 

Situacijos analizė 

,,Mokinių praktinių 

gyvenimo įgūdžių lygis“.  

Surinkta statistinė informacija 

padės numatyti mokyklos 

veiklos tobulinimo ir 

individualios mokinių pažangos 

užtikrinimo kryptis. 

T. Verba Spalis 

 

 

3.2 uždavinys. Efektyvinti tarpdalykinį ugdymo turinio integralumą, stiprinant mokinių dalykines ir 

asmenines kompetencijas. 

 

MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 

 

Veikla Laukiamas rezultatas  Atsakingi asmenys Terminas 

Kultūrinės-pažintinės 

veiklos organizavimas 

pagal kultūros pasą. 

Įgis naujų žinių, patobulės 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

L. Pareigienė Pagal renginių 

grafiką 
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Metodinė diena. 

,,Įtraukusis ugdymas: 

baimę kelia  tai ko nežinai“. 

Dalyvauja Klaipėdos 

rajono Veiviržėnų Jurgio 

Šaulio gimnazijos 

pedagogai.  

Dalintis gerąja patirtimi su 

pedagogais dirbančiais 

bendrojo lavinimo mokykloje, 

ruošiantis įtrauktajam 

ugdymui. 

E. Mickuvienė, 

L. Naraškevičienė, 

V. Samuchova 

Kovas 

Tęstinis projektas „Kai 

laimi visi". Išvyka į 

Klaipėdos dramos teatrą su 

Klaipėdos daugiafunkcinio 

centro „Svetliačiok” 

mokiniais. 

Skatinti mokinių integraciją į 

visuomenę. 

 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

Kovas 

„Košės diena“. Dalyvauja 

vis mokyklos 

bendruomenė. 

Ugdysis mokinių sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

L. Naraškevičienė Spalis 

Veikla su socialiniais 

partneriais l/d „Atžalynas“ 

Projektas „Gerumo laiškas 

draugui“. 

Efektyviau vyks 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais ir 

pasidalinimas gerąja patirtimi. 

L. Naraškevičienė Spalis 

Šv. Martyno diena 

,,Eitynės su žibintais“. 

Dalyvaus  visų lavinamųjų 

ir socialinių įgūdžių klasių 

mokiniai. 

Pasitobulins Klaipėdos krašto 

tautinius papročius ir jų 

simboliką, puoselėjant 

mokinių kūrybiškumą ir savitą 

grožio suvokimo vertinimą. 

R. Alsienė, 

T. Michejeva 

Lapkritis 

Tarptautinės 

“Tolerancijos” dienos 

minėjimas. Dalyvaus visos 

mokyklos mokiniai ir 

mokytojai 99%. 

 

Ugdysis toleranciją, norą  

pagelbėti kitiems. Stiprinsis 

mokyklos bendruomenės 

narių komandinis darbas, 

bendravimas ir  

bendradarbiavimas, 

puoselėjant, vertybines 

nuostatas. 

R. Alsienė, 

N. Jauniškienė 

Lapkritis 

Tęstinis projektas „Kai 

laimi visi": susitikimas su 

socialiniais partneriais. 

Skatinti mokinių integraciją į 

visuomenę. 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

 

Lapkritis 

Edukacija – „Šventinių 

meduolių kepimas ir 

dekoravimas“.  

Dalyvaus  SĮU II lav. klasė. 

 

Asmeninių kompetencijų ir 

įgūdžių tobulinimas, šventinės 

nuotaikos kūrimas. Savo 

pagamintus meduolius, 

gražiai supakavę galės 

padovanoti švenčių proga. 

D. Ilginienė Gruodis 

Virtuali meninė paroda 

„Kalėdų žvaigždele, 

nušvieski man kelią“. 

Šventinės nuotaikos kūrimas. 

Meninių darbelių, dekoracijų 

gaminimas. 

Ž. Streckienė, 

V. Pencienė 

Gruodis 

Bendrabučio puošimas 

„Atverk duris Kalėdoms“. 

 

Meninių darbelių, dekoracijų 

gaminimas, pasiruošimas 

kalėdiniam laikotarpiui,  

šventinės nuotaikos kūrimas. 

A. Beržanskienė Lapkritis 

Mokyklos erdvių puošimas 

(1-o aukšto holas, holas 

Meninių darbelių, dekoracijų 

gaminimas, pasiruošimas 

A. Beržanskienė Lapkritis 
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prie valgyklos, pagrindinių 

durų įėjimas). 

kalėdiniam laikotarpiui,  

šventinės nuotaikos kūrimas. 

Kalėdinė popietė ,,Kalėdų 

stebuklo belaukiant“. 

Dalyvauja 8 b  klasės 

mokiniai ir jų tėvai. 

Šventinės nuotaikos kūrimas. E. Mickuvienė, 

A. Beržanskienė 

Gruodis 

Pažintis su profesijomis. 

Išvykos į įvairias įstaigas. 

Dalyvaus SIŲK spec. II – 

III pakopos mokiniai. 

Aplankys skirtingas įstaigas, 

susipažins su skirtingų 

profesijų ypatumais, gilins 

socialinius įgūdžius, ugdysis 

socialinė, emocinė, sveikos 

gyvensenos kompetencijos. 

L. Suško Sausis – 

birželis 

„Sausio 13-oji. Atmintis 

gyva, nes liudija“. 

Dalyvauja „Medeinės“ 

mokyklos bendruomenė. 

Puoselės tautiškumo 

tradicijas, skatins bendrystę, 

socialinius įgūdžius, skleis 

teigiamas 

emocijas, gerą nuotaiką. 

J. Gedrimienė Sausis 

Pilietinė diena. „Aš myliu 

Lietuvą“ 1–4 spec. kl. 

mokiniams. 

 

Mokiniai žinos savo šalies 

istoriją, gilins socialinius 

įgūdžius, ugdysis pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijas. 

V. Kundrotienė, 

I.  Matijošaitienė, 

R. Vaitkuvienė 

Vasaris 

 

Prevencinės programos 

,,Saugesnio interneto 

savaitė“ rengimas ir 

įgyvendinimas.  

Dalyvaus 50% mokykloje 

besimokančių mokinių ir 80% 

mokyklos pedagoginių 

darbuotojų. 

T. Verba Vasaris 

Pilietinė diena. „Vasario 

16-oji. Laisvės sparnai“.  

Dalyvaus Klaipėdos 

„Medeinės“ mokykla. 

Klaipėdos J. Kačinsko 

muzikos mokykla. 

Dviejų mokyklų 

bendruomenių bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Diegiama tautiškumo ir 

tėvynės meilės išraiška  per 

meninę - kūrybinę veiklą. 

J. Gedrimienė Vasaris 

Užgavėnių šventė „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“. 

Programoje dalyvaus SĮU 

II-III spec. kl. ir 7a kl.   

mokiniai. 

Puoselės etnokultūrines 

tradicijas, skatins bendrystę, 

socialinius įgūdžius, skleis 

teigiamas emocijas, gerą 

nuotaiką. 

G. Vaškienė Vasaris 

Edukacinis-kūrybinis 

projektas „Velykinių 

margučių alėja „Dalyvaus 

visi lavinamųjų klasių ir 

socialinių įgūdžių klasių 

mokiniai. 

Savo kūrybiškai ir tautiškais 

motyvais margintais 

margučiais papuoš mokyklos 

lauko erdves-takus, 

puoselėsis, meninius-

kūrybinius velykinių 

margučių marginimo būdus, 

bendradarbiaudami su kitų 

klasių mokiniais. 

R. Alsienė, 

T. Michejeva 

Kovas, 

balandis 

Pilietinė diena. „Kovo 11-

oji. Laisvės paukščiai“. 

Dalyvaus Klaipėdos 

„Medeinės“ mokyklos ir 

Stiprės mokyklų 

bendruomenių bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Ugdysis mokinių tautiškumo 

ir tėvynės meilės išraiška  per 

meninę - kūrybinę veiklą. 

J. Gedrimienė Kovas 
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Klaipėdos J. Kačinsko 

muzikos mokyklos 

bendruomenių nariai. 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame kūrybinių 

darbų virtualiojoje 

parodoje „Atverkime 

kalbos turtus“, 5-10 kl. ir 

SĮU spec. kl. mokiniai. 

Kiekvienas mokinys turtins, 

puoselės savo kalbinius 

įgūdžius, ugdysis 

komunikavimo 

kompetencijas. Plėtosis  

aktyvusis ir pasyvusis 

žodynas. 

T. Verba, 

O. Macijauskė 

Kovas 

Kaziuko mugė. 

Dalyvauja mokyklos 

bendruomenė. 

Mokiniai gebės pateikti savo 

kūrybos darbus, juos 

apibūdindami ir paruošdami 

Kaziuko mugės prekybai. 

Kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką. 

R. Lubienė, 

O. Macijauskė 

Kovas 

Pažintinė edukacinė išvyka 

į LAB Klaipėdos filialą 

„Pažinkime kitokį pasaulį“. 

Dalyvaus 5a ir 6a kl. 

mokiniai. 

Mokiniai ugdysis toleranciją 

ir pagarbą kitiems ir 

kitokiems,  

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką. 

R. Vaitkūnė Kovas 

Tarptautinis konkursas 

„Olympis 2023“. 

Dalyvaus 5-10, SĮU 

specialiųjų klasių mokiniai. 

Mokiniai patobulins 

akademines lietuvių kalbos ir 

literatūros,  

darbo šiuolaikinėmis IKT 

kompetencijas. 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė, 

S. Jauneikienė, 

J. Bladyka, 

J. Gedrimienė 

Kovas, 

Lapkritis 

Kalbų metodinė savaitė. 

Dalyvaus 5–10 ir SĮU II–

III spec. kl. mokiniai. 

Mokiniai praplės akiratį, 

patobulins viešojo kalbėjimo 

įgūdžius, 

praplės, turtins žodyną, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką. 

O. Macijauskė, 

S. Jauneikienė, 

R. Vaitkūnė 

Kovas 

Dalyvavimas darbo 

grupėje rengiant ir 

įgyvendinant vaikų vasaros 

poilsio dieninės stovyklos 

projektą. Vaikų vasaros 

poilsio dieninėje 

stovykloje dalyvaus 1-4 kl. 

mokiniai.  

Mokiniai turiningai praleis 

laiką vasaros stovykloje, 

ugdysis pažinimo, emocines, 

sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 

T. Verba, 

L. Pareigienė 

Kovas, birželis 

Tautinio paveldo 

puoselėjimo savaitė „Aš 

puošiuosi, Lietuva, tavo 

spalvomis“. 

Mokiniai komunikuos 

tarpusavyje, didžiuosis tautine 

kultūra. 

V. Žižiūnienė, 

L. Naraškevičienė, 

N. Jauniškienė 

Kovas 

Edukacinis ilgalaikis 

projektas su Klaipėdos m. 

Viešosios bibliotekos 

vaikų skyriaus biblioteka 

„Ruoniukas“ 

„Stebuklingas pasakų 

Veiklose praplės mokymosi 

aplinkos erdvių įvairovę, bei 

komunikuos ir bendraus su 

mokiniams nepažįstamais 

asmenimis: 

R. Alsienė 

T. Michejeva 

N. Jauniškienė 

Kovas, 

gruodis 
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lagaminas“ su 

integruotomis 

komunikacinės-pažintinės 

veiklos pamokomis 

netradicinėje aplinkoje. 

Dalyvaus 3b, 2b ir 6b 

klasių visi mokiniai.   

bibliotekininkėmis ir 

bibliotekos lankytojais. 

Dalyvavimas darbo 

grupėje rengiant ir vykdant 

prevencinių renginių ciklą 

,,Savaitė be patyčių“. 

Dalyvaus 30% mokykloje 

besimokančių mokinių. 

Mokiniai išmoks pažinti 

patyčių apraiškas ir jų 

netoleruoti. 

S. Jonkienė, 

T. Verba, 

L. Pareigienė, 

L. Aširovienė 

 

 

Balandis 

Renginys „Sveikatingumo 

savaitė“ Dalyvaus visi 

mokiniai. 

Gilins socialinius įgūdžius, 

pažinimo ir komunikavimo 

kompetencijas. 

T. Šapovalova, 

V. Pencienė, 

A. Norbutaitė 

Balandis 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

muzikavimo konkurse- 

festivalyje „Perliukai“. 

Dalyvaus 6b(2), 9b (2) ir 

5b(3) klasių  mokiniai. 

  Veiklose praplės mokymosi 

aplinkos erdvių įvairovę, bei 

komunikuos ir bendraus su 

mokiniais kitų mokyklų. 

S. Treščenkinas, 

V. Žižiūnienė 

Balandis 

Viktorina saugaus eismo 

dienai paminėti „Vaikai ir 

saugus eismas“. Dalyvaus 

1–4 spec. kl. mokiniai. 

Prisimins ir įtvirtins saugaus 

eismo ir elgesio taisykles 

gatvėje. Gilins komunikavimo 

kompetencijas. 

V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė, 

R. Vaitkuvienė 

Balandis 

 

Respublikinė mokinių 

piešinių paroda skirta 

Mamos dienai. Dalyvaus 

po vieną 4b, 5b, 6b klasių 

mokinį (mokymas 

namuose).   

Mokiniai domėsis  jausmų 

pasauliu,  atpažins savo 

bei  kitų žmonių teigiamas  

emocijas. 

Ž. Žemgulis Balandis 

 

Prevencinių filmų peržiūra 

ir aptarimas. 

Užtikrinamas socialinių, 

emocinių, komunikacinių 

kompetencijų ugdymo 

tęstinumas ir nuoseklumas. 

L. Pareigienė Gegužė 

SĮUK-III klasių mokinių 

žinių patikrinimas. 

Dalyvaus SĮUK(III) 4 

mokiniai. 

Įtvirtins įgytas žinias ir 

gebėjimus, informaciją sies su 

savo asmenine patirtimi. 

V. Pencienė Gegužė 

Raiškiojo skaitymo 

konkursas „Sparnuotosios 

sūpynės“. 

Dalyvaus 1-10 ir SĮU II-III 

spec. kl. mokiniai.  

Mokiniai patobulins viešojo 

kalbėjimo įgūdžius; ugdysis 

meninio žodžio suvokimą, 

lavins estetinį skonį ir atmintį, 

stiprės domėjimasis vaikiška 

poezija; patirs teigiamų 

emocijų. 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė 

Gegužė 

Edukacinė-pažintinė 

išvyka „Mano miestas“. 

 

Dalyvaus ne mažiau kaip 80 

% klasės mokinių. 

N. Gorbačionok Gegužė 
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Kūrybinių darbų paroda 

skirta mamos dienos 

minėjimui. 

Dalyvaus 5–10 kl. 

mokiniai. 

Sukurs darbus, kurie bus 

eksponuojami parodoje, visai 

mokyklos bendruomenei 

suteiks teigiamų emocijų. 

L. Suško Gegužė 

Bendradarbiavimo su 

Lietuvos jūrų muziejumi 

koordinavimas rengiant 

edukacines veiklas SUP 

mokiniams. Dalyvaus 20 

mokyklos mokinių ir 20 

pedagogų. 

Parengtos dviejų mėnesių 

edukacinės veiklos SUP 

mokiniams.  

 

T. Verba, 

J. Rimkienė, 

B. Bartkienė 

Gegužė, 

rugsėjis 

Išvyka į Kuršių Neriją 

pagal integruotą lietuvių 

kalbos, dailės ir 

technologijų projektą 

„Vakarų Lietuvos 

pasaulėjauta ir estetika“. 

Dalyvaus 7a, 9a  ir SĮU II-

III spec. kl. mokiniai.  

Mokiniai ugdysis vertybines 

nuostatas, plės žinias apie 

savo krašto istoriją, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką. 

O. Macijauskė, 

L. Suško, 

R. Lubienė 

Gegužė 

Tarptautinis „Norway 

Grant“ projektas „Raidos 

sutrikimų turinčių vaikų 

integracija per sportą“. 

Dalyvaus 1a, 2a, 3-4a kl. 

mokiniai. 

Formuosis principinis fizinio 

aktyvumo, sveikos 

gyvensenos suvokimas 

skatinantis mokinius aktyviai, 

sveikai gyventi, skleidžiamos 

ir skatinamos fizinio 

aktyvumo idėjos 

bendruomenėje, šeimoje, 

visuomenėje. 

O. Matulevičienė, 

V. Kundrotienė, 

I. Matijošaitienė 

Gegužė 

Kūrybinių darbų paroda  

„Pavasario  spalvos“ 

Dalyvaus 5–10 spec. kl. 

mokiniai. 

Sukurs darbus, kurie bus 

eksponuojami parodoje, visai 

mokyklos bendruomenei 

suteiks teigiamų emocijų. 

L. Suško Gegužė 

Edukacinė  -  pažintinė 

išvyka  į muziejų. 

Dalyvaus 9 b klasės 

mokiniai. 

Pažinti istoriją, patirti  

teigiamas emocijas. 

V. Žižiūnienė 

 

Gegužė 

Edukacinė – pažintinė 

kelionė į Kretingos 

Botanikos sodą su 

traukiniu. Dalyvaus SĮU 

(III)  lav. Klasė 

Gilins pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijas. 

Organizatorė – 

V. Pencienė 

Vykdytoja – 

Ž. Streckienė 

Gegužė 

Ekskursija į  Rumšiškių 

buities muziejų. 

Dalyvaus 5–10 kl. 

mokiniai.  

Tautinių tradicijų ir Lietuvos 

etnografinių regionų skirtumų 

bei paveldo vertybių 

puoselėjimas, pažinimas. 

Mokiniai ugdysis pažinimo, 

komunikavimo 

kompetencijas. 

J. Gedrimienė Birželis 
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Tęstinis projektas „Kai 

laimi visi“ : išvyka į Kauno 

Jono Laužiko mokyklą. 

Skatinti mokinių integraciją į 

visuomenę. Gilins pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijas. Įsimins 

informaciją, kuri siejasi su 

kasdieniniu gyvenimu ir 

asmenine patirtimi. 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

 

Birželis 

Išvyka prie jūros-Olando 

kepurė. 

Ekologinis pažintinis takas 

„Litorina“. 

Dalyvaus 6a kl. mokiniai.  

Mokiniai praplės žinias apie 

savo krašto istoriją, 

stiprins glaudesnius 

bendruomenės ryšius, 

patirs teigiamų emocijų. 

R. Vaitkūnė Birželis 

Renginys „Mokslo metų 

užbaigimo šventė“. 

Dalyvaus 70 lav. klasių 

mokiniai. 

Sukurti šventinę nuotaiką. V. Pencienė, 

T. Šapovalova, 

A. Norbutaitė 

 

Birželis 

Pažintinė išvyka į Šilutę 

„Pažinkime savo šalį“. 

Dalyvaus 7a 8a, SĮU II–III  

spec. kl. mokiniai. 

Plačiau susipažins su Šilutės 

miesto istorija, architektūra, 

gilins socialinius įgūdžius.  

Gilins pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijas. 

G. Vaškienė Birželis 

Baigiamųjų klasių 

išleistuvių šventė. 

Dalyvaus 10b ir SĮUK III 

klasių mokiniai.  

Mokiniai pajaus bendrumo, 

bendradarbiavimo, ir 

draugystės reikšmę, patirs 

teigiamų emocijų. 

J. Staleriūnienė Birželis 

Atvira pažintinė veikla 

,,Metų laikai‘‘. Dalyvaus 

10b klasių mokiniai. 

 

Įtvirtins žinias apie metų 

laikus.  

J. Rimkienė 

 

Birželis 

Dalyvavimas darbo 

grupėje kartu su  Lietuvos 

Jūrų muziejumi rengiant 

edukacines veiklas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams.   

Plėsis SUP   turinčių mokinių 

įtraukiojo ugdymo galimybės. 

J. Rimkienė 

 

Birželis 

Prevencinės programos 

„Įveikiame 

kartu“ vykdymas. 5a kl. 

Mokiniai geriau pažins save ir 

kitus, patobulins bendravimo, 

konfliktų sprendimo įgūdžius. 

L. Pareigienė Rugsėjis 

Mokslo ir žinių dienos 

šventės estetinio ir 

šventinio vaizdo kūrimas. 

Dalyvaus visi mokyklos 

mokiniai. 

Visai mokyklos 

bendruomenei suteiks 

teigiamų emocijų, bendrystės 

jausmą. 

L. Suško, 

L. Naraškevičienė, 

L. Guramishvili 

 

Rugsėjis 

Respublikinis projektas 

„Žvaigždučių Vilties 

bėgimas 2023“. 

Dalyvaus 120 mokinių. 

Mokiniai skatinami gerinti 

fizinę būklę aktyvinant 

poreikį sportuoti, sudarant 

galimybes saviraiškai, 

savivertės stiprinimui, 

O. Matulevičienė, 

O. Macijauskė, 

R. Lubienė 

Rugsėjis 
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emociniam pasitenkinimui bei 

socializacijai. 

Europos kalbų diena. 

Dalyvaus 5–10, SĮU spec. 

kl. mokiniai. 

Renginys padės lengviau 

pažinti kitas kultūras, skatins 

tarpusavio supratimą, 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

K. Mockevičienė Rugsėjis 

,,Europos Judumo savaitė 

2023”. 

Dalyvaus 120 mokinių. 

Mokiniai aktyviai ir 

atsakingai įsitrauks į 

įvairiapusę  sportinę veiklą, 

pritaikys įgytus fizinio 

aktyvumo įgūdžius 

dalyvaujant ,,Ėjimo 

maratone“. 

O. Matulevičienė, 

R. Lubienė, 

D. Jakovleva 

Rugsėjis 

Plakatų piešimas-

konkursas „Sunkiausi 

lietuvių kalbos žodžiai“. 

Dalyvaus 5– 10 spec. 

klasių mokiniai.  

Patobulins rašybos įgūdžius, 

atsiskleis mokinių 

individualūs gebėjimai ir 

stiprybės. 

 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė 

Rugsėjis 

Edukacinė išvyka į 

Kalvystės muziejų 

„Meniškų dirbinių 

atspindžiai šimtmečiuose“. 

Dalyvaus 7a ir 9a kl. 

mokiniai. 

Mokiniai ugdysis vertybines 

nuostatas, puoselės 

etnokultūrines tradicijas, kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinką.  

O. Macijauskė, 

R. Lubienė 

Spalis 

Pradinių specialiųjų klasių 

metodinė savaitė. 

Dalyvaus 1–4 spec. kl. 

mokiniai. 

Skatins bendrystę, socialinius 

įgūdžius, skleis teigiamas 

emocijas, gerą nuotaiką. 

 V. Kundrotienė, 

 I. Matijošaitienė, 

R. Vaitkuvienė 

Spalis 

 

Dalyvavimas darbo 

grupėje rengiant ir vykdant 

prevencinę savaitę „Saugi 

draugystė“. Dalyvaus 30% 

mokykloje besimokančių 

mokinių. 

Mokiniai ugdysis 

komunikavimo, socialinę, 

emocinę kompetencijas. 

L. Pareigienė, 

T. Verba, 

S. Jonkienė, 

L. Aširovienė 

Lapkritis 

Tolerancijos dienos 

minėjimas. 

Dalyvaus 80% mokykloje 

besimokančių mokinių. 

Mokiniai ugdysis 

komunikavimo, socialinę, 

emocinę kompetencijas. 

T. Verba, 

S. Jonkienė, 

 L. Aširovienė, 

L. Pareigienė 

Lapkritis 

Ilgalaikis projektas su 

Tauralaukio progimnazijos 

4-ų klasių mokiniais „Gera 

mums draugų būry“”. 

Dalyvaus 4-osios kl. 

mokiniai. 

Skatins bendrystę, socialinius 

įgūdžius, skleis teigiamas 

emocijas, gerą nuotaiką. 

Gilins pažinimo ir 

komunikavimo 

kompetencijas. 

V. Kundrotienė, 

 I. Matijošaitienė, 

R. Vaitkuvienė 

Lapkritis 

 

Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto Ievos Simonaitytės 

viešosios bibliotekos 

parodoje „Eglučių kiemelis 

2023“. 

Atstovaus mokyklą, kuriant, 

temą atitinkančią, eglutės 

kompoziciją, skatins 

bendrystę, skleis gerą 

nuotaiką. 

 

L. Suško, 

   L. Naraškevičienė, 

L. Guramishvili 

Gruodis 
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Dalyvaus SIŲK spec. II – 

III pakopos, 8 a klasės 

mokiniai. 

Mokyklos erdvių šventinis 

vizualizavimas. 

Dalyvaus SĮUK II – III 

spec.  mokiniai. 

Visai mokyklos 

bendruomenei suteiks 

teigiamų emocijų, bendrystės 

jausmą. 

L. Suško, 

L. Naraškevičienė, 

L. Guramishvili 

Gruodis 

Kalėdinė miniatiūrų ir 

piešinių paroda „Laukimo 

metas“. 

Dalyvaus 5-10 specialiųjų 

klasių mokiniai. 

Mokiniai ugdysis taisyklingo, 

estetiško rašymo įgūdžius;  

atsiskleis mokinių gebėjimai, 

jausmai per meninę veiklą;  

praplės žinias apie savo krašto 

istoriją, papročius. 

O. Macijauskė, 

R. Vaitkūnė 

Gruodis 

Projektas „Klaipėdos 

sporto šventė“ pažymint 

Tarptautinę žmonių su 

negalia dieną. 

Dalyvaus mokyklos 

mokinių. 

Mokiniai aktyviai ir sveikai 

praleis laiką, turės galimybes 

pademonstruoti savo talentus 

ir įgūdžius viešoje erdvėje, 

gebėjimus bendrauti su 

skirtingų ugdymo įstaigų 

mokiniais.  

O. Matulevičienė, 

D. Jakovleva 

Gruodis 

Kalėdinis rytmetis pradinių 

specialiųjų klasių 

mokiniams  „Šv. Kalėdų 

džiaugsmai“.      

 

Puoselės kalendorinių švenčių 

tradicijas, skleis teigiamas 

emocijas, gerą nuotaiką. 

Gilins socialinius įgūdžius, 

pažinimo ir komunikavimo 

kompetencijas. 

 V. Kundrotienė, 

  I. Matijošaitienė, 

R. Vaitkuvienė 

Gruodis 

 

Ilgalaikis projektas 

„Sušildykim rankas“. 

Dalyvaus SĮUK II – III, 10a 

spec. kl. mokiniai. 

Ugdysis bendrystės jausmą 

tausodami ir puoselėdami 

Lietuvių tautos papročius, 

gilins socialinius įgūdžius, 

patirs teigiamų emocijų. 

L. Suško, 

R. Lubienė 

Gruodis 

Advento vainikų paroda ir 

popietė „Laukimo tyloje“. 

Parodoje dalyvaus 70 % 

mokyklos mokinių ir 

mokytojų.  

Parengs ir atliks muzikinę 

programą, visai bendruomenei 

suteiks teigiamų emocijų, 

puoselės bendrystės, jaukumo 

atmosferą. 

G. Vaškienė Gruodis 

Šventinis renginys 5–10 ir 

SĮU spec. kl. „Kalėdos 

ateina pas mus“. 

Ugdysis bendrystės jausmą, 

pažinimo, kūrybiškumo, 

emocinę kompetencijas. 

J. Bladyka Gruodis 

Renginys „Šventų Kalėdų 

belaukiant“. 

Dalyvaus apie 70 lav. 

klasių mokinių. 

Šventinės nuotaikos kūrimas. V. Pencienė, 

A. Norbutaitė, 

Ž. Streckienė 

 

Gruodis 

 

 

MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 

 

Veikla Laukiamas rezultatas Atsakingi 

asmenys 

Terminas 
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Prevencinės programos 

,,Saugesnio interneto 

savaitė“ rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Lavinamos mokinių socialinės,  

komunikacinės, skaitmeninės  

kompetencijos. Teorinės žinios 

įtvirtinamos praktinėje veikloje.  

T. Verba Vasaris 

Renginys skirtas 

pažymėti kovo 11 d. 

Dalyvaus 7b (2),9b(2) 

mokiniai. 

Šventės tikslo supratimas, 

pajautimas, pasirodymas. 

S. Treščenkinas Kovas 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

kūrybinių darbų 

virtualiojoje parodoje 

„Atverkime kalbos 

turtus“. 

Dalyvaus 5-10 ir SĮU 

spec. kl. mokiniai.  

Ugdomos mokinių socialinės, 

bendradarbiavimo, emocinės, 

skaitmeninės, pažintinės 

kompetencijos.  

T. Verba, 

O. Macijauskė 

Kovas 

Metodinė diena -

popietė su socialiniais 

mokyklos partneriais 

l/d „Sakalėlis“. 

Stiprės bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, vyks 

gerosios patirties sklaida. 

L. Naraškevičienė, 

V.  Samuchova 

Balandis 

10a kl. mokinių 

baigiamasis žinių ir 

įgūdžių patikrinimas. 

Ugdysis komunikavimo, pažinimo, 

skaitmeninės kompetencijos, 

naudos skaitmenines priemones. 

S. Jauneikienė, 

dalykų mokytojai 

Gegužė 

Bendradarbiavimo su 

Lietuvos jūrų 

muziejumi 

koordinavimas rengiant 

edukacines veiklas 

SUP mokiniams. 

Vyksta tarpdalykinė ugdymo 

turinio integracija. Plečiamos SUP 

turinčių mokinių įtraukiojo 

ugdymo galimybės.  

T. Verba, 

J. Rimkienė, 

B. Bartkienė 

Gegužė, 

rugsėjis 

,,Mokslo ir žinių 

diena’’.  

Dalyvaus mokyklos 

bendruomenė. 

 

Mokiniai ugdysis bendravimo, 

tolerancijos, partnerystės ryšius.  

J. Staleriūnienė Rugsėjis 

Mokytojų dienos  proga 

parengti ir atlikti 

muzikinius numerius 

Dalyvaus 8b (2),10b(2) 

mokiniai. 

Formuojamos  teigiamos  mokinių 

emocijos. 

S. Treščenkinas Spalis 

 

3.3 uždavinys.  Plėtoti švietimo pagalbos paslaugų veiksmingumą, stiprinant mokinių, jų tėvų bei 

mokyklos bendruomenės psichologinį atsparumą, dvasinę bei fizinę darną. 

LYDERYSTĖ IR VADYBA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 

 

Veikla Laukiamas rezultatas Atsakingi asmenys Terminas 

Savivaldos institucijų 

ir mokyklos valdyme 

dalyvaujančių grupių 

posėdžių 

organizavimas 

(priedas). 

Organizuoti švietimo pagalbos 

paslaugų veiksmingumą, 

atsižvelgiant į mokinių ir 

mokyklos bendruomenės narių 

poreikius. 

E. Knyzaitė, 

savivaldos grupių 

pirmininkai 

Pagal 

poreikį 
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Pedagoginės 

priežiūros 

organizavimas: 

Teikti metodines konsultacijas 

pedagogams, vykdant individualų 

mokinių ugdymą. 

E. Knyzaitė Pagal 

poreikį 

Pagalba naujai 

pradėjusiems dirbti 

mokytojams 

Teikti metodinę pagalbą, 

padedant kokybiškai organizuoti 

individualų ugdymo procesą. 

E. Knyzaitė Pagal 

poreikį 

Pamokų stebėjimas 

pagal poreikį (mokinių 

veiklos stebėjimas; 

mokytojų veiklos 

stebėjimas). 

Mokinių individualiųjų poreikių 

užtikrinimas ugdymo proceso 

metu. 

E. Knyzaitė, 

mokyklos 

psichologai, 

socialiniai 

pedagogai 

Pagal 

poreikį 

Elektroninio dienyno 

priežiūra. 

Stebėti dienyno pildymą, teikti 

rekomendacijas 

V. Samuchova, 

S. Jauneikienė 

Pagal 

poreikį 

Skaityti paskaitas 

sveikatinimo 

klausimais respublikos 

mastu įstaigose ir 

organizacijose. 1 – 2 

paskaitos, nuo 5 iki 15 

klausytojų. 

Klausytojai domėsis sveikatos 

klausimais, sieks gerinti ir 

stiprinti sveikatą. 

A. Norbutaitė 2023 m. 

Tyrimai, situacijos 

analizė ir statistinių 

duomenų rengimas 

pagal  mokyklos 

bendruomenės poreikį. 

Organizuoti 1-2 

tyrimai/situacijos 

analizė. 

Surinkti duomenys padės gerinti 

ir tobulinti ugdymo procesą ir 

visą mokyklos veiklą. 

T. Verba, 

S. Jauneikienė 

Pagal 

poreikį 

Skaitmeninio ugdymo 

diegimo mokykloje 

analizė. Atlikta 1-2 

situacijos analizė. 

Tyrimai padės išsiaiškinti 

skaitmeninių priemonių 

naudojimą ugdymo procese ir šio 

proceso tobulinimo galimybes. 

T. Verba, 

S. Jauneikienė 

Pagal 

poreikį 

Europos judumo 

savaitė. 

Domėsis sveika gyvensena, 

stiprės fiziškai, didins atsparumą 

ligoms, sustiprės 

psichoemociškai. 

D. Jakovleva, 

O. Matulevičienė 

Rugsėjis 

Studentų praktika. 

Dalyvaus 2-5 studentai 

ir mokiniai. 

Gilės žinios ir praktiniai 

gebėjimai dirbant su specialiųjų 

poreikių mokiniais. 

A. Norbutaitė, 

T. Šapovalova 

 

Spalis 

Tarptautinės 

Tolerancijos dienos 

minėjimas. Dalyvaus 

visos mokyklos 

mokiniai ir mokytojai 

99%. 

Ugdysis toleranciją, norą  

pagelbėti kitiems. Stiprinsis 

mokyklos bendruomenės narių 

komandinis darbas, bendravimas 

ir  bendradarbiavimas, 

puoselėjant, vertybines nuostatas. 

R. Alsienė, 

N. Jauniškienė 

Lapkritis 

Projektas  „Jausmų 

pasaulyje...Suprask, 

pažink ir atpažink!“ 

Mokiniai domėsis  jausmų 

pasauliu, supras, pažins ir 

atpažins savo bei  kitų žmonių 

emocijas, gebės jas išreikšti.   

V. Užkurėlienė, 

J. Rimkienė, 

N. Jauniškienė 

 

Lapkritis 

Socialinė iniciatyva 

„Padėkime 

gyvūnams“. 

Bendruomenė susitelks ir 

kiekvienas įgys naujų žinių ir 

kompetencijų, jas išbandyti 

N. Jauniškienė, 

T. Verba 

Gruodis 
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praktikoje bei tokiu būdu 

papildyti savo gyvenimišką 

patirtį. Skatins savanorystę. 

Šventė „Kalėdų 

belaukiant“. Dalyvaus 

8b (2),10b(2) 6b(3) 

mokiniai. 

Visi šventės dalyviai pajus 

šventės nuotaiką. Sutelks 

bendruomenė,  pasidalins 

džiugiomis akimirkomis. 

S. Treščenkinas, 

V. Pencienė, 

A. Norbutaitė, 

Ž. Streckienė 

Gruodis 

Darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, 

kasmetinis veiklos 

vertinimas. 

Nustatyti mokyklos darbuotojų 

vykdytų veiklų kokybę. 

E. Knyzaitė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis 

Mokymų 

organizavimas 

„Švietimo pagalbos 

skirtingų poreikių 

vaikams teikimo 

sistema ugdymo 

įstaigoje: galimybės 

ir iššūkiai“. 

Tobulinti pedagogų, dirbančių su 

skirtingų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais kompetencijas. 

E. Mickuvienė Sausis 

Vyresniųjų klasių 

mokinių socializacijos 

programos taikant 

fotografiją ,,Foto 

magija“ vykdymas.  

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai ir savirealizacijai bei 

sėkmingai socializacijai 

gyvenime po mokyklos baigimo. 

T. Verba Sausis–

birželis 

Atvirų durų diena. Mokyklos veiklos pristatymas 

miesto tėvų bendruomenei. 

E. Knyzaitė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių vadovai 

Vasaris 

Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimo 

socialinis projektas 

,,Padėkime vieni 

kitiems būti“, skirtas 

vyresniųjų klasių 

mokiniams.  

Ugdomos mokinių socialinės, 

emocinės, bendradarbiavimo ir 

bendravimo, pažintinės, savęs 

pažinimo kompetencijos. 

Lavinamos jų gyvenimo įgūdžiai. 

T. Verba, 

L. Suško 

Vasaris–

balandis 

„Saulyčių diena“ 

Tarptautinei Dauno 

sindromo dienai 

paminėti. 

Mokyklos bendruomenė 

kūrybingai paminės  tarptautinę 

žmonių su Dauno sindromu 

dieną. 

E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė, 

L. Naraškevičienė 

 

Kovas 

Pamokų stebėjimas 1-

10 lav. kl., SĮU(III) 

lav. kl. 

Mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymas. Mokinių žinių 

patikrinimas. 

V. Samuchova Kovas 

Respublikinis 

metodinis renginys 

„Kolegialus 

bendradarbiavimas – 

veiksmingas 

tobulėjimo metodas“. 

Gilės mokytojų žinios, tobulės 

įgūdžiai, dirbant su mokiniais 

turinčiais specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių. Dalinsis gerąja 

patirtimi. 

Metodinė taryba Balandis 

Renginys 

„Sveikatingumo 

savaitė“. Dalyvaus lav. 

Mokiniai aktyviai leis laiką, 

patirs teigiamų emocijų. 

T. Šapovalova, 

V. Pencienė, 

A. Norbutaitė 

Balandis 
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ir pradinių SĮU spec. 

klasių apie 60 

mokinių. 

Praktinis terapinės 

fotografijos ir kvapų 

terapijos užsiėmimas  

Klaipėdos Licėjaus 

bendruomenei. 

Vyksta gerosios pedagoginės 

patirties sklaida. 

Skatinamas tarpinstitucinis 

bendruomeniškumas ir bendrystė. 

T. Verba, 

S. Jonkienė 

Vasaris 

Lietuvos specialiosios 

Olimpiados 2023 m. 

salės futbolo 5 x 5 

čempionatas. 

Dalyvaus 5–10 kl. ir 

SĮU spec. kl. mokiniai. 

Mokiniai demonstruos futbolo 

žaidimo žinias ir įgūdžius, 

atsakomybę už savo ir komandos 

draugų veiksmus siekiant bendro 

tikslo, sąžiningai ir garbingai 

rungtyniaujant komandoje. 

O. Matulevičienė Vasaris 

Socialinio emocinio 

užimtumo projekto 

„Kūrybos terapijos 

vakarėliai“ mokyklos 

bendruomenei 

rengimas ir vykdymas. 

Kuriama pozityvioji emocinė 

aplinka mokykloje. Skatinamas 

bendruomeniškumas ir bendrystė, 

emocinių, socialinių, 

komunikacinių, meninių, 

skaitmeninių kompetencijų 

taikymas praktikoje. 

T. Verba, 

S. Jonkienė 

 

 

Vasaris, 

balandis, 

gegužė, 

spalis, 

gruodis 

Respublikinė 

konferencija 

„Kūrybinės metodinės 

priemonės specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems 

mokiniams“. 

Skatinti mokytojus dalintis  

gerąja patirtimi, bendradarbiauti. 

E. Mickuvienė 

L. Aširovienė 

Spalis 

Pažintinė išvyka į 

Majoro sodybą. 

Dalyvaus visi SĮU(III) 

ir 4b klasių mokiniai, 

jų tėvai. 

 

Tobulės mokinių pažinimo, 

kultūrinė ir komunikavimo 

kompetencijos, ugdytiniai  patirs 

pozityvias emocijas. Stiprinsis 

mokyklos bendruomenės narių 

komandinis darbas, bendravimas 

ir  bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais. 

Ž. Žemgulis Gegužė 

Ugdymo metodų 

pritaikymas  

mokiniams su 

įvairiomis spec. 

poreikiais . 

Naudotis ir bendradarbiauti su 

pedagogais, socialiniais 

partneriais. 

V. Samuchova Gegužė 

Tęstinis projektas 

„Bendradarbiavimas 

su tėvais – sėkminga 

ugdymo prielaida“. 

Veikla - Motinos 

dienai paminėti. 

Mokyklos bendruomenė 

kūrybingai paminės  tarptautinę  

motinos dieną. Aktyvesnis tėvų 

įsitraukimas į mokyklos 

bendruomenės veiklą. Sukurtas 

pozityvus ryšys su mokinių 

tėvais. 

E. Mickuvienė, 

L. Naraškevičienė, 

V. Samuchova 

Gegužė 

Lietuvos specialiosios 

Olimpiados 2023 m. 

Pavasario futbolo 7 x 7 

čempionatas. 

Mokiniai suvoks asmeninių ir 

komandinių žinojimų ir 

mokėjimų svarbą žaidimo 

rezultatams. Gebės bendrauti ir 

O. Matulevičienė Gegužė 
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Dalyvaus 5–10 kl. ir 

SĮU spec. kl. mokiniai. 

bendradarbiauti, laisvai jaustis 

supančioje aplinkoje.  

Fizinės veiklos 

pamokų efektyvumas 

gerinant mokinių 

fizinę sveikatą. 

70% gerėja mokinių fizinė, 

emocinė sveikata. 

V. Samuchova Birželis 

Tarptautinė vaikų 

gynimo diena ,, Vaikų   

žemė „Dalyvaus visi 

mokyklos mokiniai. 

 

Renginio esmė suteikti kuo 

daugiau džiaugsmo ir linksmybių 

vaikams, primenant mokyklos 

bendruomenei apie būtinybę 

saugoti ir gerbti vaikų teises, kaip 

pagrindinę sąlygą kuriant ir 

formuojant humanišką, teisinę ir 

dvasiškai sveiką  mokyklos 

bendruomenę. 

R. Alsienė 

T. Michejeva 

Birželis 

Rugsėjo 1-osios 

šventė. Dalyvaus 1-10, 

SĮU(I-III) klasių 

mokyklos mokiniai. 

Ugdytiniai, jų tėvai ir mokytojai 

patirs bendrystės ir šventinės 

atmosferos reikšmę. 

L. Naraškevičienė 

T. Michejeva 

Rugsėjis 

Praktinis užsiėmimas 

miesto socialiniams 

pedagogams 

,,Neurografikos 

taikymo galimybės 

socialinio pedagogo 

veikloje“. 

Skatinamas emocinių, socialinių, 

komunikacinių, meninių 

kompetencijų taikymas 

praktikoje. 

T. Verba Spalis 

Prevencinių filmų 

peržiūra ir aptarimas 

su mokiniais.  

Užtikrinamas socialinių, 

emocinių, 

komunikacinių kompetencijų 

ugdymo tęstinumas ir 

nuoseklumas.  

S. Jonkienė 

L. Aširovienė 

L. Pareigienė 

Spalis, 

lapkritis 

Tarptautinės mokytojų 

dienos minėjimas. 

Dalyvaus mokyklos 

bendruomenė. 

Didinti bendruomenės narių 

sutelktumą, stiprinti psichologinį 

atsparumą, tobulinti bendravimo, 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

K. Mockevičienė Spalis 

Lietuvos specialiosios 

Olimpiados 2023 m. 

rudens futbolo 7 x 7 

čempionatas. 

Dalyvaus 5–10 kl. ir 

SĮU spec. kl. mokiniai. 

Mokiniai patirs judėjimo 

džiaugsmą žaidžiant futbolą, 

sąžiningai ir garbingai 

rungtyniaujant komandoje. 

Įsisavins pozityvaus bendravimo, 

bendradarbiavimo nuostatas, 

mokysis valdyti savo emocijas ir 

elgesį siekiant rezultato. 

O. Matulevičienė Spalis 

Šventinis renginys 

mokyklos 

bendruomenei 

,,Pyragų diena“. 

Dalyvauja mokyklos 

mokiniai. 

Mokiniai gebės pateikti savo 

žinias ir kulinarinius gebėjimus.  

R. Alsienė, 

T. Michejeva 

Lapkritis 

Mokyklos 

bendruomenės narių 

socialinė iniciatyva 

Mokyklos bendruomenė susitelks 

ir kiekvienas įgys naujų žinių ir 

kompetencijų, jas išbandys 

L. Naraškevičienė, 

T. Michejeva 

Gruodis 
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,,Padėkime 

gyvūnams“. 

praktikoje bei tokiu būdu 

papildys savo gyvenimišką 

patirtį. 

 

Parengė: 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Valentina Samuchova  
 

 


