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MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2023 m. kovo mėn.  

 

 

Eil. 

nr. 

Veikla, veiklos priemonė Data, laikas Atsakingas pedagogas Vieta, 

partneriai 

Numatomi rezultatai Renginio veiklos 

būdas( 

nuotoliniu kokiu 

būdu, kokioje 

platformoje) 

1. Atvejo analizės grupė 2023–03–01 L. Aširovienė 

 

 

Klaipėdos 

mieste 

Gilinamos žinios 

psichologo darbo 

klausimais 

Kontaktiniu būdu 

2. Pamokų stebėjimas 1-10 

lav. kl., SĮU(III) lav. kl. 

2023-03-01/31 V. Samuchova Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokėjimo mokytis 

kompetencijų 

ugdymas. Mokinių 

žinių patikrinimas 

Kontaktiniu būdu 

3. Marijampolės „Žiburėlio“ 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro respublikinio 

specialiųjų poreikių ir 

rašymo sutrikimų turinčių  

mokinių dailyraščio 

konkursas „Auksinė 

plunksnelė“ 

 

2023-03-01/07  R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

 

Marijampolės 

,,Žiburėlio“ 

mokyklos-

daugiafunkcis 

centras 

Įgis pažinimo, 

socialines-emocines, 

kūrybiškumo, 

skaitmenines 

kompetencijas;  

įgis galimybę atskleisti 

savo gebėjimus; 

ugdys taisyklingo, 

aiškaus ir estetiško 

rašymo įgūdžius; 

laikysis bendrųjų rašto 

kultūros reikalavimų; 

Nuotoliniu būdu 



ugdys bendravimo 

įgūdžius 

4. Prevencinių filmų peržiūra 

ir aptarimas 

2023–03–01/31 L. Aširovienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinamas 

socialinių, emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų ugdymo 

tęstinumas ir 

nuoseklumas 

Kontaktiniu būdu 

5. Lietuvos specialiosios 

Olimpiados 2023 m. salės 

futbolo 5 x 5 čempionatas 

 

2023–03–02 O. Matulevičienė Kėdainiai Skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą, 

stiprinti komandinį 

darbą. Skatinti 

bendravimą ir 

draugystę  tarp 

mokyklų 

Kontaktiniu būdu 

6. VGK posėdis: 

1.VGK narių pareigų ir 

atsakomybės pasiskirstymo  

2.  Dėl mokinių mokyklos 

nelankymo, nelankymo 

priežastys. 

3. Dėl mokinių elgesio 

problemų. 

4. Kiti klausimai. 

2023-03-02 

10.45 val. 

S. Jauneikienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

 Kontaktiniu būdu 

7. Šiaurinės miesto dalies 

šventinis koncertas, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti „Nupiešiu 

Lietuvą“ 

 

 

 

 

2023–03–03 J. Staleriūnienė, 

E. Knyzaitė 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

Ugdys socialines, 

emocines, kultūrines, 

kūrybiškumo ir 

patriotiškumo 

kompetencijas. 

Puoselės tautines 

tradicijas, įgis  

teigiamų emocijų. 

Kontaktiniu būdu 



 Mokiniai parengs ir 

atliks šokį, patirs 

teigiamų emocijų 

8. Tautinio paveldo 

puoselėjimo savaitė „Aš 

puošiuosi, Lietuva, tavo 

spalvomis“ 

2023–03–6/10 V. Žižiūnienė, 

L. Naraškevičienė, 

N. Jauniškienė 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai komunikuos 

tarpusavyje, didžiuosis 

tautine kultūra 

Kontaktiniu būdu 

9. Forumas „ Ar esame 

pasirengę itraukiajam 

ugdymui“ 

2023-03-07 

11 val. 

S. Jauneikienė Klaipėdos  

„Versmės“ 

progimnazija 

Susipažinti su 

naujovėmis, 

informacijos teikimas 

mokyklos 

bendruomenei 

Kontaktiniu būdu 

10. Mokyklos bendruomenės  

susirinkimas „ Dėl 

pretendentų į valstybinių ir 

savivaldybių švietimo 

įstaigų ( išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovus 

vadovauti švietimo įstaigai 

(mokyklai). 

2023-03-08 

15.00 val. 

E. Knyzaitė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Informacijos teikimas 

mokyklos 

bendruomenei 

 

11. Vyresniųjų klasių mokinių 

socializacijos programos 

taikant fotografiją ,,Foto 

magija“ vykdymas. 

Socialinis projektas 

„Padėkime vieni kitiems 

būti“ 

2023–03–08 T. Verba, 

L. Suško 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai ir 

savirealizacijai bei 

sėkmingai 

socializacijai gyvenime 

po mokyklos baigimo 

Kontaktiniu būdu 

12. Dalyvavimas Klaipėdos 

miesto psichologų tarybos 

ir metodinėje veikloje 

2023–03–08 L. Aširovienė 

 

Klaipėdos 

mieste 

Gilinamos žinios 

psichologo darbo 

klausimais 

Kontaktiniu būdu 



13. ,,Kaziuko mugė'' . 2023–03–08 R. Lubienė 

A. Matiekus 

J. Bladyka 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Puoselės etnokultūrines 

tradicijas, skatins 

bendrystę, socialinius 

įgūdžius, skleis 

Kontaktiniu būdu 

teigiamas emocijas, 

gerą nuotaiką. 

Kontaktiniu būdu 

14. Profesinio veiklinimo 

užsiėmimas. Pažintis su 

dažytojo tinkuotojo 

padėjėjo profesija. 

Dalyvauja 10a, SĮU II-III p. 

spec. klasių mokiniai kartu 

su L. T. Verba 

2023–03–09 L. Pareigienė, 

L. Suško,  

V. Pencienė 

Klaipėdos 

Ernesto 

Galvanausko 

profesinio 

mokymo 

centre 

Mokiniai įgis teorinių 

žinių ir praktinių 

įgūdžių, renkantis 

profesiją 

 

Kontaktiniu būdu 

15. Kalbų metodinė savaitė 

 

2023–03–13/17 R. Vaitkūnė, 

O. Macijauskė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Ugdys pažinimo,  

komunikavimo, 

socialines emocines, 

kūrybiškumo ir 

kultūrines 

kompetencijas. Praplės 

akiratį; patobulins 

viešojo kalbėjimo 

įgūdžius; 

turtins žodyną; kurs 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

Kontaktiniu būdu 

16. Pažintinė edukacinė išvyka 

į LAB Klaipėdos filialą 

„Pažinkime kitokį pasaulį“ 

 

2022–03–14 R. Vaitkūnė Lietuvos 

aklųjų 

bibliotekos 

Klaipėdos 

filialas 

Ugdys socialines 

emocines, 

komunikavimo, 

pažinimo 

kompetencijas. 

Išvyka 



Ugdys toleranciją ir 

pagarbą kitiems ir 

kitokiems,  

kurs bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

aplinką 

17. Atviros respublikinės 

žmonių su negalia plaukimo 

varžybos. Dalyvaus 

specialiųjų  klasių mokiniai 

2023-03-15  T. Šapovalova Šiauliai Stiprės mokinių fizinė 

ir emocinė sveikata. 

Kontaktiniu būdu 

18. IKT logopedinėse 

pratybose 

2023-03-16  V. Žižiūnienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Dalinsis gerąja 

patirtimi 

Kontaktiniu būdu 

19. kovo 21 d. 10.00-11.00 

Pagal kultūros pasą 

edukacija Tatuiruočių 

magija. Dalyvaus 5a-10a ir 

SĮU II-III p. spec. klasių 

mokiniai 

 

2023-03-21 L. Pareigienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokiniai patirs 

teigiamų emocijų ir 

patobulins meninius 

gebėjimus 

 

Kontaktiniu būdu 

20. Projektas „Mes-Žemės 

vaikai“ 

Tema: 

„Ką užaugina mūsų Žemė“. 

Dalyvaus visi besimokantys 

lavinamosiose klasėse 

mokiniai (1-10 ir SIUK kl.). 

 

2023-03-20/22 V. Legenzova Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Veiklose praplės 

suvokimą apie 

žmogaus ir gamtos ryšį, 

formos nuostata būti 

atsakingiems už gamtos 

saugojimą ir ugdys 

gailestingumo, 

jautrumo jausmus 

aplinkai. 

 

Kontaktiniu būdu 

21. „Saulyčių diena“ 

Tarptautinei Dauno 

sindromo dienai paminėti. 

2023-03-21 E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė, 

L. Naraškevičienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Mokyklos 

bendruomenė 

kūrybingai paminės  

Kontaktiniu būdu 



tarptautinę žmonių su 

Dauno sindromu dieną 

22. Metodinė diena. „Įtraukusis 

ugdymas: baimę kelia  tai 

ko nežinai“. Dalyvauja 

Klaipėdos rajono 

Veiviržėnų Jurgio Šaulio 

gimnazijos pedagogai 

2023-03-23 E. Mickuvienė, 

L. Naraškevičienė, 

V. Samuchova 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Dalintis gerąja patirtimi 

su pedagogais 

dirbančiais bendrojo 

lavinimo mokykloje, 

ruošiantis įtraukikąjam 

ugdymui 

Kontaktiniu būdu 

23. Šviesos terapija. 1a klasė 2023-03-27 S. Jonkienė Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Stiprės mokinių 

emocinė sveikata 

Kontaktiniu būdu 

24. Tęstinis projektas „Kai 

laimi visi". Išvyka į 

Klaipėdos dramos teatrą su 

Klaipėdos daugiafunkcinio 

centro „Svetliačiok” 

mokiniais 

2023–03–28 E. Mickuvienė, 

L. Aširovienė 

Dramos 

teatras 

Skatinti mokinių 

integraciją į visuomenę 

 

Kontaktiniu būdu 

25. Mokinių foto darbų 

parodėlės mokyklos 

Facebook paskyroje 

2023–03–30 T. Verba Klaipėdos 

,,Medeinės“ 

mokyklos 

Facebook 

paskyra 

Sudarytos sąlygos 

mokinių 

individualiems 

gebėjimams atskleisti. 

Mokyklos veikla 

reprezentuojama 

plačiajai visuomenei 

Nuotoliniu būdu 

26. Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, teikiant 

informaciją apie tęstinį 

mokinių ugdymą 

2023–03  mėn. E. Knyzaitė, klasių 

vadovai, karjeros 

specialistas 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Nustatyti individualias 

mokinių tęstinio 

ugdymo galimybes 

Kontaktiniu būdu 

27. Prevencinių filmų peržiūra 

ir aptarimas 

2023–03 mėn. L. Aširovienė 

 

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla 

Užtikrinamas 

socialinių, emocinių, 

komunikacinių 

kompetencijų ugdymo 

Kontaktiniu būdu 



tęstinumas ir 

nuoseklumas 

  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                            Valentina Samuchova 

 


