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KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos 2022 metų veiklos planas (toliau – planas), 

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius mokyklos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius pradinio ugdymo srityje, laiduoti pradinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos 2022–2024 metų 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V1-101, 2020–2021 mokslo metų Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-57. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

             5. Plane naudojami sutrumpinimai: Europos sąjunga – ES, Švietimo informacinių 

technologijų centras – ŠITC, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, vaiko gerovės 

komisija – VGK, veiklos kokybės įsivertinimo grupė – VKĮG, nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas – NMPP, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai – SUP mokiniai, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT. 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA 

 

6. Mokyklos vizija: visiškai mikrorajono gyventojų poreikius tenkinanti pradinė 

mokykla. Mokykla, sugebanti išugdyti dorą, sąžiningą, savarankišką vaiką, tinkamai pasirengusį 

tolimesniam mokymuisi, turintį socialinių įgūdžių. 

              7. Mokyklos misija: „Gilijos“ pradinės mokyklos bendruomenė - demokratiška, humaniška 

ir atvira kaitai. Mokykla sudaro galimybes sėkmingai ugdytis įvairių poreikių vaikams. Skiriamas 

dėmesys pilietiškumo ugdymui, socialinei vaikų adaptacijai. Profesionalūs pedagogai stengiasi 

sukurti unikalias galimybes vaikų raidai. Stiprūs klasių bendruomenių kolektyvai. Ugdymo procese 

taikomos inovacijos. Mokykla puoselėja savo tradicijas ir bendradarbiauja su kitomis ugdymo 

įstaigomis mieste ir šalyje. 

 

III. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
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              8. Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginius tikslus – 

užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą bei kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką. Šiems tikslams įgyvendinti iškeltas 2021 metų 

prioritetas – Pozityvios emocinės ir bendruomeninės aplinkos kūrimo ir palaikymo strategija ir 

veiklos tikslai – teikti personalizuotą mokymosi pagalbą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams 

bei stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus. Numatyti uždaviniai ir priemonės šiems 

tikslams įgyvendinti: 

  8.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – organizuoti ugdymo procesą bei dokumentų rengimą ir 

atnaujinimą – pasiekti kiekybiniai rezultatai: sukomplektuotos 23 pradinės klasės, 24 neformaliojo 

švietimo būreliai (Liaudies amatų studija „Marga skrynelė“ – 3 būreliai; Dainavimo studija 

„Giliukas“ – 3 būreliai; Vikruolių klubas – 4 būreliai; Smalsučių klubas – 6 būreliai; Dailės studija 

– 1 būrelis; Meninio ugdymo studija – 7 būreliai), 7 pailgintos dienos grupės. Mokykloje mokėsi 

533 mokiniai (vidurkis klasėje – 23,1). Ketvirtų klasių mokiniams išduoti 135 Pradinio išsilavinimo 

ir 1 individualizuotos programos pažymėjimas. Organizuoti savivaldos institucijų posėdžiai - 

Mokyklos tarybos – 6, Mokytojų tarybos – 4, Metodinės tarybos – 6, Direkcijos – 6.  

   Į ugdomąjį procesą integruotos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos“, „Žmogaus saugos“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“, „Etninės 

kultūros“, „Ugdymo karjerai“ programos. Mokykla tęsia dalyvavimą ES programose „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Vaiko gerovės komisija dirbo nuosekliai, 

pagal poreikį organizuota 17 šios komisijos posėdžių, įgyvendintas VGK veiklos planas. 

Organizuoti 3 priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai. Sklandžiai vyko vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas. Mokykloje veikia elektroninis Tamo dienynas, įdiegta Microsoft 365 

programa, atnaujinamos informacinės sistemos. Atlikta metinė inventorizacija, pravesti įvadiniai ir 

periodiniai darbų saugos instruktažai. Sėkmingai organizuotos civilinės saugos pratybos 

„Evakuacija“, laikantis naujo Covid-19 ligos srautų režimo. 

               2021 m. mokyklos veiklos įsivertinimo metu išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos 

veiklos sritys, privalumai (aukščiausios vertės) ir trūkumai (žemiausios vertės). Mokytojų išskirtos 

5 aukščiausios vertės mokyklos įsivertinimo ir pažangos apklausos duomenimis: 

Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti 4,0 

Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus 3,8 

Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes 3,8 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę 3,8 

Mokinams padedu pažinti jų gabumus 3,7 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai: 

• Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.) Raktinis žodis: Pažangos pastovumas 

• Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2) Raktinis žodis: Atskaitomybė. 

• Ugdymos(si) planavimas (2.1.3.) Raktinis žodis: Pagalba mokiniui 

• Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.) Raktinis žodis:  Darbinga tvarka. 

• Įranga ir priemonės (3.1.1.) Raktinis žodis:  Šiuolaikiškumas. 

• Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) Raktinis žodis: Mokinių darbų demonstravimas. 

• Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.) Raktinis žodis: Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui.  

• Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) Raktiniai žodžiai: Optimalus išteklių 

paskirstymas. Tobulinimo kultūra 

• Lyderystė (4.1.2.) Raktinis žodis: Pasidalyta lyderystė 

• Veikimas kartu (4.2.1.) Raktinis žodis: Bendradarbiavimo kultūra. 

• Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.) Raktinis žodis: Atkaklumas ir nuoseklumas. 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:                                                                                                              

- mokinių įsivertinimas (2.4.2.) Raktiniai žodžiai: Įsivertinimas kaip savivoka – giluminė analizė;                        

 - ugdymo(si) organizavimas (2.2.2.) Raktiniai žodžiai: Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas.  

Uždavinys įvykdytas 100 %. 2021 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

269,4 264,80 98,3 Nemokamo maitinimo išlaidų 

kompensavimui (dėl 

nuotolinio mokymo 

pandemijos metu, mokinių 

ligų ir nemokamo maitinimo 

atsisakymo) 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

1077,27 1074,09 99,7 Nepanaudota dalis lėšų, skirtų 

nemokamo maitinimo išlaidų 

kompensavimui (dėl 

nuotolinio mokymo 

pandemijos metu, mokinių 

ligų ir nemokamo maitinimo 

atsisakymo) 

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš 

jų: 

45,00 19,08 42,40 Nesurinktos lėšos, nes: 

-pailgintos dienos grupės 

paslaugos dėl paskelbto 

karantino nebuvo teikiamos 

sausio–balandžio mėn.; 

- patalpų nuomos paslaugos, 

atnaujinus kontaktinį ugdymą, 

pradėtos teikti nuo 2021 m. 

rugsėjo mėn.  

Pajamų išlaidos (SP) 45,00  17,32 38,49  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

79,24 79,24 100,00  

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

3,72 3,72 100,00  

Iš viso 1519,63 1458,25   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius)  

2022 m. sausio 1 d. – 50,60 Eur  

 Nuolatinis paslaugų tiekėjas 

(Telia) sąskaitas už einamąjį 

mėnesį išrašo tik kito mėnesio 

pradžioje, o ne  prieš 10 d. iki 

mėnesio pabaigos. Įstaiga 

sąskaitas už paslaugas 

apmoka po paslaugų 

suteikimo 

8.2. Įgyvendinant antrąjį uždavinį – nuoseklios ir sąmoningos individualizavimo ir 

diferencijavimo pamokoje sistemos kūrimas – sėkmingai įvykdyta 19 priemonių. Pamokų cikle 

,,Kolega-kolegai“, tema  ,,Ugdomosios veiklos ir namų darbų diferencijavimas“, stebėtos ir aptartos 

26 atviros pamokos; metodinėse grupėse vyko 5 diskusijos-refleksijos mokymo(si) diferencijavimo 

ir individualizavimo temomis. Vykdyti 5 metiniai projektai, iš kurių viename (matematikos) 

,,Riešutėliai visiems“ dalyvavo visų 24 klasių mokiniai. Teikta pagalba 3 naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams, stebėti pirmieji žingsniai, duoti patarimai, žmogiškai rūpintasi. Sėkmingai įvykdytos 

suplanuotos atviros veiklos ir renginiai ,,100 dienų mokykloje“, ,,Sveiki sugrįžę, paukščiai“, 

,,Abėcėlės šventė“, ,,The ABC day“, kalėdinis koncertas mokyklos bendruomenei, iš kurių 2 vyko 

nuotoliniu būdu.  

  Organizuotas mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas – savikontrolės darbai. 

Kiekvienam mokiniui parengti individualios pažangos pasiekimų segtuvai ir su tėvais aptarta 

individuali pažanga. Ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime, kuris buvo vykdomas mokykloje, elektroniniu būdu. NMPP matematikos rezultatų 

vidurkis – 69 %, lietuvių kalbos – 73,5 %.  
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Mokinių akademinių pasiekimų kaita 2018–2021 metais: 

 Rezultatai (metiniai)  Mokslo metų rezultatai (%)  

2018–2019 m. m.  2019–2020 m. m.  2020–2021 m. m. 

Aukštesnysis lygis  19  20  23,5 

Pagrindinis lygis  49  52  48,9 

Patenkinamas lygis  32  28  27,3 

Nepasiektas patenkinamas 

lygis  

0  0  0,3 

    Lyginant pastaruosius metus su 2019–2020 m., 4 % padidėjo aukštesniuoju lygiu besimokančių 

mokinių, o lyginant su 2018–2019 m.m. – 5 %. Trijų mokslo metų pažangumo vidurkis – 99,9 %.  
    Tenkinant mokinių individualius ugdymo(si) poreikius, gerinant ugdymosi įvairovę ir kuriant 

šiuolaikines inovatyvias ugdymo(si) erdves ir aplinkas dalyvauta ilgalaikiuose projektuose ir 

programose: visi mokytojai dalyvavo ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte 

,,Kokybės krepšelis“, sėkmingai organizuota respublikinė nuotolinė  konferencija ,,Pokyčiai 

mokykloje, įtakojantys mokinių pasiekimų gerėjimą“, kurioje diferencijavimo, individualizavimo ir 

kitomis vykdytomis veiklomis dalinosi 43 % pedagogų. Pagal šio projekto veiklas mokytojai 

parengė metodines priemones, rekomendacijas ir straipsnius. Mokiniams organizuoti „Kokybės 

krepšelio“ renginiai: „Vasaros spalvos“ (I klasėms), „Riešutėliai gudrioms galvelėms“ (3-jų 

mokyklų II klasių mokiniams), „Judumo dieną judėk aktyviai“ (I–IV klasėms), viktorina „European 

day of languages“ (dalyviai iš 3-jų mokyklų), konkursai „Mano šalis – Lietuva“ (III klasėms), anglų 

kalbos konkursas „Twist your tongue“ (III–IV klasėms).  

   Tarptautinėje Kings olimpiadoje mokiniai išbandė jėgas ir pelnė padėkas anglų kalbos, 

matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos srityse. 2 mokiniai pateko į Lietuvos geriausių 

dešimtuką. Tarptautiniame matematikos „Kengūros“ konkurse nuotoliniu būdu dalyvavo 68 

mokiniai. Tarptautiniame konkurse „Kelias į olimpą“ 1 mokinys laimėjo III vietą. 

Tarptautinėje parodoje „Gerų emocijų virusas“ nominuoti 6 mokiniai, kurių darbai eksponuojami 

internetinėje konkurso organizatorių knygoje. Mokiniai dalyvavo tarptautiniame renginyje 

„Beactive – judėk šokio ritmu“ ir pelnė padėką už puikų programos įgyvendinimą; tarptautiniuose 

konkursuose „Čia mano Lietuva“, „My pet“; projekte „Cook week“. Respublikinėje II–IV klasių 

muzikos olimpiadoje dalyvavo 6 mokiniai. Pelnytos 5 prizinės vietos. Respublikinėje pradinių 

klasių matematikos olimpiadoje laimėta III vieta. Respublikiniame konkurse „Mano mažasis 

pasaulis“ laimėta prizinė vieta. Respublikiniame III klasių anglų kalbos diktanto konkurse „Listen 

to write“ 14 mokinių tapo prizininkais. Respublikiniame programavimo konkurse „Žaisdami 

pažįstame Lietuvą su Scratch“ 3 mokiniai pelnė III vietą. Respublikiniame laiško rašymo konkurse 

„A short letter about my Teacher“ laimėta III vieta. Respublikiniame piešinių konkurse „Kalėdinis 

meduolis“ 1 mokinys pelnė III vietą. Respublikiniame konkurse „Floristikos abėcėlė“ 1 mokinys 

tapo prizininku. Mokiniai aktyviai dalyvavo kituose šalies konkursuose: programavimo „Jaunieji 

inovatoriai“, kūrybinių darbų – „Lietuvos paukščiai“ bei „Kalėdų stebuklo belaukiant“; parodose 

„Mano prakartėlė“, „Skaitmeninis Velykų margutis“; iniciatyvose „Nenustok šokti“, „Nuo grūdo iki 

duonelės“. Respublikinėje konferencijoje „I am so happy“ 2 mokiniai pristatė paruoštus 

pranešimus. Miesto pradinių klasių matematikos olimpiadoje laimėta I vieta. Miesto I–IV klasių 

konkurse „Dailus raštas akį glosto“ dalyvavę 4 mokiniai, pelnė prizines vietas (3 mokiniai I vietą, 1 

mokinys – III vietą). Miesto II–IV klasių konkurse „Plunksnelė“ 1 mokinys laimėjo III vietą. 

Mokiniai dalyvavo miesto parodoje „Užgavėnių kaukė“ bei konkurse „Junior Spelling Bee“. 

Vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“ 5 mokiniai gavo diplomus už puikiai atliktą 

vertimą iš anglų kalbos. Puoselėjant mokyklos narių bendruomeniškumą ir vieningumą, mokykloje 

organizuotas  projektai ,,Spalvoti gruodžio penktadieniai“, ,,Papuoškime mokyklą”. Įvykdytos 39 

veiklos (dauguma – nuotoliniu būdu), panaudojant Kultūros paso lėšas; 474 mokiniai (87 %) 

dalyvavo mokyklos neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Skiepijant domėjimąsi grožine literatūra 

ir lavinant mokinių skaitymo įgūdžius, mokyklos biblioteka organizavo akcijas pusmečių 

aktyviausiems mokyklos bibliotekos skaitovams išrinkti, akcija ,,Aš mokausi tik iš tvarkingo 
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vadovėlio”, pasakų skaitymo popietę ,,Ateina pavasaris per pasakų pievelę‘‘, parengtas perskaitytų 

knygų reklaminis stendas ,,Rekomenduojame perskaityti‘‘. Įsigyti nauji (trūkstami) vadovėliai ir 

mokymo priemonės, su biblioteka supažindinti pirmų klasių mokiniai. 

   2-as uždavinio įvykdymas vertinamas 95 %, kadangi trūksta diferencijavimo sistemos 

išgryninimo ir gilesnio įvaldymo, o jauniems specialistams – žinių ir pritaikymo įgūdžių; neįvyko 

keletas numatytų konkursų dėl paskelbto karantino. 

               8.3. Realizuojant trečiąjį uždavinį – teikti pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 

psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams – organizuotos 22 veiklos. 

Mokyklos mediatorių komanda organizavo mokiniams ir jų tėvams 8 mediacines veiklas. Visi 

pedagogai dalyvavo (ir 2022 metais dalyvaus) šalies Besimokančių pradinių mokyklų tinklo 

seminaruose, kuriuose gautos žinios apie socialinį emocinį ugdymą ženkliai prisidėjo prie  pozityvios  

emocinės ir bendruomeninės aplinkos kūrimo ir palaikymo strategijos stiprinimo . Atliktas 

mokyklos darbuotojų mikroklimato tyrimas atskleidė, kad 2021 metais darbuotojai aukščiau 

vertina subjektyvų požiūrį į darbo sąlygas (atsakymų vidurkis 4,09 (2020 m. – 3,90)), į darbo 

įvertinimą – 4,02 (2020 m. – 3,73), į subjektyvų kolektyvo vertinimą – 4,26 (2020 m. 4,18).  

Mokiniai dalyvavo ilgalaikiuose projektuose ir programose. Mokykla priklauso fiziškai aktyvių ir 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui ir vykdė sveikatos stiprinimo programą „Išgirsk, patirk, 

taikyk“. Mokykla visus metus dalyvavo šalies ir tarptautiniuose projektuose: ,,Sveikatiada“, 

„Sveikai gyventi gera“, Sporto ir sveikatos ugdymo pagrindų programoje. 7 mokytojai dalyvavo 

respublikiniame projekte „Olimpinis mėnuo“. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į Europos 

Judumo savaitės veiklas, Solidarumo bėgimą. Pailgintų dienos grupių mokiniai dalyvavo projekte 

„Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“ (finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo 

administruojamo Lietuvos Sveikatos Ministerijos). Klasių vadovai įgyvendino socialinio emocinio 

ugdymo programas (6 klasių mokiniai dalyvavo „Laikas kartu“ programos kurse, 18 klasių – „Antras 

žingsnis“).  

Nuosekliai vyko bendradarbiavimo su mokinių tėvais veiklos, tėvų švietimas, daug dėmesio skirta 

pirmų klasių mokiniams: atliktas ir pristatytas adaptacijos tyrimas, organizuotos apskritojo stalo 

diskusijos „Kaip palengvinti pirmokų adaptaciją“;  II klasių mokinių tėvams organizuota teminė 

paskaita ,,Kaip kalbėti su vaiku, kad mus išgirstų?”. Visus metus vyko mokinių tėvų švietimas 

sporto, sveikatos ir emocinio ugdymo temomis, individualios konsultacijos dėl mokinių ugdymosi 

sunkumų, vaikų elgesio ir emocinių sunkumų. Pasibaigus I pusmečiui vyko individualūs pokalbiai 

su tėvais „I-ojo pusmečio ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga“. Mokykloje mokiniams nuolat teikta 

logopedinė, pedagoginė, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba. Psichologas mokyklos 

bendruomenės nariams per metus suteikė 651 konsultaciją: konsultuoti 55 mokiniai (iš jų 44 SUP 

mokiniai), 20 tėvų ir 1 mokytojas. Organizuotos 6 klasės valandėlės, pravesti 5 grupiniai 

užsiėmimai pirmokų stovyklėlėje bei 5 pozityvaus ryšio stiprinimo užsiėmimai tėvams ir 

mokiniams kartu. Atlikti 25 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įvertinimai/pervertinimai. 

Mokykloje mokosi 60 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Specialusis pedagogas 

pagalbą teikė 32 SUP mokiniams, logopedo pagalba teikta 50 mokinių (visiems mokiniams, 

kuriems PPT skyrė logopedinius užsiėmimus). Visus metus po 1 savaitinę valandą visų klasių 

mokytojos teikė pagalbą, konsultavo ugdymosi sunkumų turinčius mokiniams. Vykdytos įvairios 

suplanuotos praktinės – prevencinės veiklos mokiniams, pokalbiai su mokiniais, turinčiais elgesio, 

mokyklos adaptacijos ir bendravimo su kitais vaikais problemų.  Bendruomenės nariai buvo 

supažindinti su naujais teisės aktais. Glaudžiai bendradarbiauta su miesto PPT, Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, Šeimos ir vaiko gerovės centru, Visuomenės sveikatos centru bei biuru, 

Dvasinės pagalbos jaunimui centru. Tėvai supažindinti su sveikatos priežiūros, teisėsaugos, 

psichologinių konsultacijų institucijų teikiamomis paslaugomis, adresais, telefonais. Mokslo metų 

pabaigoje vyko gerosios patirties sklaida, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 

Neatliktos kai kurios veiklos dėl karantino: sporto estafečių ir anglų kalbos varžybos „Let‘s move 

2021“, klasių bendruomenių sporto šventės „Sportuojanti šeima“, moksleivių žaidynės Mero taurei 

laimėti,  tarpklasinės estafečių, lengvosios atletikos varžybos, pereinamai mokyklos taurei laimėti. 

Vykdyti papildomi projektai „Sveikos saldainiams alternatyvios degustacijos“,  „Plokščiapadystės 
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profilaktika“; fizinio aktyvumo veiklos Walk15, vaikų ir jaunimo žygis ,,Rudenėjančiu pajūriu“. 

Uždavinys – teikti pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą 

mokiniams, mokytojams, tėvams -  įgyvendintas 98 %. 

8.4. Įgyvendinant ketvirtą uždavinį – gerinti mokinių ugdymosi sąlygas, tęsiant mokyklos 

erdvių modernizavimą – įvykdytos visos 6 numatytos priemonės. Įsigyta licencija visiems 

mokiniams ir mokytojams prisijungimui prie sistemos ,,Skaitmeninė mokymosi aplinka ,,Eduka 

klasė“, sukomplektuoti hibridinės klasės įrangos 24 komplektai (interaktyvūs ekranai, nešiojami 

kompiuteriai, kameros su mikrofonų sistema), erdvės modernizuotos informaciniais mokomaisiais-

pažintiniais stendais, laboratorija - periodine Mendelejevo elementų lentele. Nupirkti 5 stacionarūs 

ir 76 planšetiniai kompiuteriai, 30 papildomų kamerų, 3 mobilių krovimo spintų. Bibliotekos 

atnaujinimui iš „Kokybės krepšelio“ lėšų įsigyta visa planuota įranga – 6 komplektai mokinio suolų 

su kėdutėmis, 6 Mukula pufai, Kivikko magnetinių pufų rinkinys, akustinis fotelis, 6 planšetiniai 

kompiuteriai, planšečių krovimo spinta. Neformaliąjam švietimui ir mokinių laisvalaikio 

tobulinimui nupirktas lauko šaškių žaidimas, du boulingo rinkiniai, kamuoliukai žaidimams. 

Muzikos kabinetui pagamintas suoliukas – daiktadėžė, nupirkti sieniniai laikikliai ukulėlėms ir 

nešiojama garso sistema.  Įsigytos 6 balansinės kėdutės, restauruoti 25 pufai. Atliktas pilnas 

remontas 307 klasėje ir visuomenės sveikatos specialisto kabinete. Pagaminti roletai: 213, 210, 311, 

102 kabinetuose. Atlikti smulkūs remonto darbai: perdažytas vestibiulis, nudažytos palangės, 

radiatoriai klasėse, tualetuose, kabinetuose ir mokyklos koridoriuose. Įsisąvintos visos „Kokybės 

krepšelio“ projekto  „Mokinių pasiekimų gerėjimas, skatinant pokyčius mokyklos veikloje“ lėšos. 

Šis uždavinys įgyvendintas – 100 %. 

               9. Pagal tyrimų, atliktų 2021 metais ir veiklos kokybės vertinimo rekomendacijas, veiklos 

plano įgyvendinimo rezultatus, nustatytos mokyklos veiklos stipriosios ir tobulintinos pusės: 

Stiprybės Silpnybės 

Aukšta darbuotojų kompetencija, siekis 

tobulėti. 

Labai geras aprūpinimas moderniomis 

technologijomis. 

Sveikatą stiprinančios ir fiziškai aktyvios  

mokyklos statusas. 

Savivaldos darbo grupių komandinis darbas ir 

kolegialus bendradarbiavimas. 

Puoselėjama mokyklos kultūra ir savivalda. 

Materialinių išteklių valdymas 

Mokinių įsivertinimo savivoka. 

Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. 

Pasyvus mokinių tėvų dalyvavimas, sprendžiant 

mokinių ugdymosi problemas. 

Laisvalaikio erdvių, naujos bibliotekos, 

pailgintos dienos grupių kabinetų trūkumas 

Galimybės Grėsmės 

Optimalus modernių technologijų ir 

šiuolaikinių mokymo priemonių taikymas 

ugdymo procese. 

Išskirtinių gebėjimų mokinių ugdymo 

tobulinimas, įvaldant mokytojų individualią 

diferencijavimo sistemą. 

Mokyklos ir šeimos partnerystės stiprinimas. 
Aktyvus gamtamokslinių priemonių 

naudojimas pasaulio pažinimo pamokose. 

Mokinių emocinio intelekto lavinimas, 

metodiškai taikant pasirinktas socialinio 

emocinio ugdymo programas. 

Pamokų organizavimas netradicinėse erdvėse. 

Neformaliojo švietimo būrelių įvairovė, 

atitinkanti mokinių ir jų tėvų lūkesčius 

Prasta mokyklos pastato būklė (neatlikta 

šildymo ir elektros instaliacijos renovacija). 

Žmogiškųjų išteklių trūkumas. 

Neįrengtas mokyklos stadionas. 

Karantino pasekmės bendruomenės narių 

psichinei sveikatai. 

Didėjančios pagalbos mokiniui specialistų darbų 

apimtys. 

Demografiniai pokyčiai, lemiantys mokinių 

skaičiaus mažėjimą 

 

10. Pasiekti mokinių mokymosi ir kitų pasiekimų rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 

pasiektas geras mokyklos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatas. 
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 11. Strateginiai 2022–2024 metų tikslai: 

11.1. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą.  

11.2. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį. 

 11.3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės 

užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną.  

  12. Mokyklos 2022 metų prioritetas – mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo 

pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo 

sistemą. 

 13. Metinės veiklos tikslai: 

13.1. Teikti veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, kiekvienam 

sudarant galimybes siekti asmeninės pažangos. 

13.2. Gilinti pedagogų profesines IKT raštingumo žinias, naudojant skaitmeninį ugdymo 

turinį. 

 

IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

14. Pirmas uždavinys – Sėkmingo proceso organizavimo užtikrinimas: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Veiklą reglamentuojančių dokumentų, 

ataskaitų rengimas ir atnaujinimas:  

 

Direktorius Per metus 

1.1. tarifikacija, etatų sąrašai  

 
Direktorius Sausis, birželis, 

rugsėjis 

1.2. pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų 

tvarkaraščiai 
D. Plaščinskienė Sausis, rugsėjis 

1.3. tinkamas pasiruošimas naujų mokslo metų 

pradžiai 
D. Stančienė Rugpjūtis 

1.4. Avilio sistemos įvaldymas Administracija Sausis-birželis 

1.5. 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas Direktorius, 

Darbo grupė 

Gegužė, rugpjūtis 

1.6. mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai Kuruojantys vadovai Birželis, rugpjūtis 

1.7. VGK veiklos planas ir ataskaita D. Plaščinskienė, 

Komisijos nariai 

Sausis, rugsėjis, 

gruodis 

1.8. 2022– 2024 m. strateginis veiklos planas Direktorius,  

Darbo grupė 

Spalis, lapkritis 

1.9. mokyklos 2023 metų veiklos planas D. Plaščinskienė, 

Darbo grupė 

Gruodis 

1.10. finansinės politikos dokumentai, ataskaitų 

rinkiniai 
Direktorius,  

I. Dilijonaitė,  

M. Lukienė 

Pagal poreikį 

1.11. kvalifikacijos tobulinimo tikslingumo ataskaita E. Liutkuvienė,  

D. Plaščinskienė 

Balandis, lapkritis 

1.12. darbo ir civilinės saugos dokumentai E. Liutkuvienė,  

D. Stančienė 

Sausis, pagal 

poreikį 

1.13. mokomųjų kabinetų turtinimo planas 2023 

metams  

D. Stančienė, 

Darbo grupė 

Gruodis 

1.14. „Kokybės krepšelio“ projekto galutinių 

ataskaitų rengimas 

Administracija 

Darbo grupė 

Sausis–kovas 

2. Mokyklos veiklos stebėsenos vykdymas ir E. Liutkuvienė, Rugsėjis, sausis 
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statistinių ataskaitų rengimas D. Plaščinskienė 

3. Mokinių asmens bylų tvarkymas, Pradinio 

ugdymo programos baigimo pažymėjimų 

išdavimas 

M. Lukienė, 

Klasių vadovai 

Gegužė, rugsėjis 

4. Informacinių sistemų (Mokinių, pedagogų 

registrų ir kt), mokyklos elektroninio 

dienyno formavimas 

E.Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė, 

M. Lukienė 

Pagal nustatytus 

terminus 

 

5. Savivaldos institucijų ir mokyklos valdyme 

dalyvaujančių grupių posėdžių 

organizavimas (Priedas Nr.3) 

Grupių pirmininkai Pagal nustatytus 

terminus 

6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimas:  

D. Plaščinskienė Visus metus 

6.1 VKĮG veiklos planavimas  

 

Veiklos kokybės 

vertinimo darbo 

grupė 

Sausis 

6.1.1. dokumento „Bendrojo ugdymo mokyklų 

2021 metų įsivertinimo ir pažangos anketa“ 

parengimas  

 

Veiklos kokybės 

vertinimo darbo 

grupė 

Sausis 

6.1.2. Rodiklio: Mokinių įsivertinimas (2.4.2.) 

Raktiniai žodžiai: Įsivertinimas kaip 

savivoka – giluminė analizė 

Veiklos kokybės 

vertinimo darbo 

grupė 

Sausis–gruodis 

6.1.3. vertinimo rezultatų apibendrinimas, veiklos 

tobulinimo rekomendacijų parengimas  

 

Veiklos kokybės 

vertinimo darbo 

grupė 

Lapkritis, gruodis 

7. Savikontrolės darbai I, II, III klasėse. 

Nacionaliniai mokinių žinių patikrinimo 

(NMPP) testai IV klasėje. 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Balandis, gegužė 

8. Namų mokymas „Microsoft Teams“ 

platformoje. 

Klasių mokytojai Pagal poreikį. 

9. Mokytojų pavadavimo užtikrinimas  Direktorius Visus metus 

10. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais:  Direktorius  

10.1. individualūs susitikimai su ugdymo 

problemų turinčiais mokinių tėvais 

Administracija, 

Klasių vadovai 

Pagal poreikį 

10.2. tėvų susirinkimai klasėse  Klasių vadovai  2–3 kartus per 

metus 

10.3. individualūs pokalbiai, pasibaigus I–II 

pusmečiams 

Klasių vadovai 2 kartus per metus 

10.4. mokinių tėvų švietimas sporto, sveikatos ir 
emocinio ugdymo temomis 

Administracija 

Klasių vadovai 

Visus metus 

10.5. būsimų pirmų klasių mokinių tėvų 

susirinkimas 

Direktorius, 

Klasių vadovai 

Birželis 

10.6. susitikimas su būsimaisiais mokyklos 

pirmokais „Susipažinkime“ 

D. Plaščinskienė, 

Klasių vadovai 

Birželis 

11. Elektroninio dienyno pildymo stebėsena: Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Visus metus 

11.1. dienyno pildymo analizė (žinios apie 

mokinius, mokytojų tvarkaraščiai) 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Rugsėjis 
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11.2. dienyno pildymo ir lankomumo analizė 

(veiklų pildymas: pamokos, būreliai, 

pailgintos dienos grupės) 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis, birželis 

11.3. klasės vadovo veiklų pildymo analizė Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

4 kartus per metus 

12. Bibliotekos darbo organizavimas: A. Klimantavičienė  

12.1. metinė ataskaita Martyno Mažvydo 

bibliotekai 

A. Klimantavičienė Sausis 

12.2. akcija I mokslo metų pusmečio aktyviausių 

mokyklos bibliotekos skaitovų rinkimai 

A. Klimantavičienė Vasaris 

12.3. pirmų klasių mokinių supažindinimas su 

biblioteka, naujų skaitytojų registracija 

A. Klimantavičienė Vasaris 

12.4. biblioteka rekomenduoja (II–IV klasių 

mokiniams rekomenduojamos perskaityti 

knygos) 

A. Klimantavičienė Kovas, balandis 

12.5. akcija II - ojo mokslo metų pusmečio 

aktyviausių mokyklos bibliotekos skaitovų 

rinkimai 

A. Klimantavičienė Gegužė 

 

12.6. išduotų vadovėlių grąžinimo apskaita A. Klimantavičienė Gegužė 

12.7. Akcija „Aš mokausi tik iš tvarkingo 

vadovėlio“ 

A. Klimantavičienė Spalis 

12.8. akcija „I ir II mokslo metų pusmečių 

aktyviausiai skaičiusios klasės rinkimai“ 

A. Klimantavičienė Lapkritis 

13. Dalyvavimas tarptautiniame IEA TIMSS 

tyrimų testavime 

D. Plaščinskienė 

D. Miltinis 

IV klasių vadovai (2 

burtų keliu atrinktos 

klasės) 

Kovas–balandis 

14. Saugių sąlygų mokiniams ir darbuotojams 

sudarymas, esant Covid-19 ligos režimui 

Administracija 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas 

Visus metus 

15. Tiriamosios veiklos organizavimas:   

15.1. adaptacijos tyrimas I klasių 

bendruomenėms 
„Kaip mokykloje jaučiasi pirmokas?“ 

L. Kovierienė 
E. Liutkuvienė 

Sausis 

15.2. didelį mokymosi potencialą turinčių 
mokinių įvertinimas 

L. Kovierienė 
 

Gegužė 

15.3. klasės mokinių nominavimo ir rangavimo 
anketos pildymas 

II–IV klasių 
vadovai 

Balandis 

15.4. mokinių tėvų (globėjų) apklausa „Bendrojo 
ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 
anketa“ 

D. Plaščinskienė Sausis 

15.5. mokinių tėvų apklausa „Mokinių poreikių 
tenkinimas neformaliojo švietimo 
būreliuose“ 

D. Plaščinskienė Gegužė 

15.6. pirmųjų klasių mokinių tėvų apklausa dėl 
pirmosios užsienio kalbos pasirinkimo 
antroje klasėje. 

D. Plaščinskienė Gegužė 

 



10 
 

15. Antras uždavinys – Pedagoginės, psichologinės, pedagoginės specialiosios, socialinės 

ir kitos pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas, pedagogams įvaldant nuoseklią 

individualizavimo-diferencijavimo sistemą ir skiriant atitinkamą dėmesį išskirtinių gebėjimų 

mokiniams. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Pedagoginės priežiūros organizavimas:   

1.1. Veiklos stebėjimas, pedagoginės veiklos 

vertinimas 

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 

Visus metus 

1.2. Atviros pamokos, renginiai (Priedas 
Nr.2) 

Administracija 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

Pagal planą 

1.3.  Diskusija-pasidalijimas patirtimi,  

pristatant individualią diferencijavimo- 

individualizavimo sistemą 

Administracija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Lapkritis–gruodis 

1.4. Pagalba naujai pradėjusiems dirbti 

mokytojams: pirmųjų žingsnių 

stebėjimas, patarimai, žmogiškasis 

rūpinimasis 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 Visus metus 

1.5. Ketinančių atestuotis mokytojų praktinės 

veiklos stebėjimas 

Direktorius 

D. Plaščinskienė 

L. Juknevičienė 

J. Urbonienė 

S. Limšienė 

Pagal planą 

  2. Prevencinių renginių ir pagalbos 

mokiniams organizavimas (Priedas Nr. 

4) 

Atsakingi pagal planą Pagal plano priedą 

3. Pranešimai metodinėse grupėse: Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagal metodinių 

grupių veiklos 

planus 

3.1 „Gabių mokinių ugdymas muzikos 

pamokose“ 
D. Ronkaitienė Gruodis 

 3.2. „Ugdymo turinio pritaikymas gabiųjų 

mokinių poreikiams pamokose“ 

Pušinskienė Gruodis 

 3.3. „Ugdymo turinio pritaikymas gabiųjų 
mokinių poreikiams anglų kalbos 
pamokose“ 

Ž. Markūnienė Gruodis 

 3.4. „Gabių vaikų akademija“ D. Ruškienė Gruodis 

 4. Gabių mokinių modulių taikymas 
lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo 
pamokose 

 Klasių vadovai Visus metus 

 5. Mokyklos ir lopšelių-darželių 

priešmokyklinių grupių adaptacijos 

posėdis „Kaip mokykloje jaučiasi 

pirmokas?“ 

E. Liutkuvienė 
L. Kovierienė 

Vasaris 

 6. Nacionalinių žinių patikrinimo testų ir 

savikontrolės darbų rezultatų analizė 
Administracija  

Klasių mokytojai 

 Gegužė, birželis 

7. Apskrito stalo diskusijos „Kaip 

palengvinti pirmokų adaptaciją 

mokykloje?“ 

D. Plaščinskienė 
L. Kovierienė 

 I klasių vadovai 

Spalis 
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8. Dalyvavimas ilgalaikiuose projektuose ir 

programose: 

  

 8.1. tarptautinės programos „Step by step“ 
metodika „Gera pradžia“ 

K. Puzienė 

R. Domarkienė 

D. Ruškienė 

V. Jonavičienė 

Visus metus 

8.2. sporto ir sveikatinimo veiklų projektai 

(Priedas Nr. 5) 

E. Liutkuvienė 
D. Plaščinskienė 

Visus metus 

8.3. tarptautinė socialinio ir  emocinio 

ugdymo programa „Laikas kartu“ 

(Lions Ques“) 

I–IV klasių 

vadovai 

Visus metus 

8.4. tarptautinė socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo programa „Antras 

žingsnis“ 

I–IV klasių vadovai  Visus metus 

 9. Profesinio švietimo, edukacinės ir 

mokinių pažintinės veiklos vykdymas: 
 Pagal numatytus 

 terminus 

9.1. pažintinės išvykos Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui, 

Klasių vadovai 

 Visus metus 

9.2. profesinio švietimo edukaciniai renginiai  Klasių vadovai,   

Mokinių tėvai 

 Visus metus 

9.3. kultūros paso renginiai E. Liutkuvienė 

Klasių vadovai 

 Visus metus 

 10. Dalyvavimas netradicinėje šalies 

pamokoje „Mokonomika“ 
Klasių vadovai  Vasaris 

11. Olimpiadų, varžybų, konkursų ir renginių 
organizavimas (1 priedas) 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Pagal numatytus 

 terminus 
 

16. Trečias uždavinys – Pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), 

kolegialus tarpusavio bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas ir 

patirties sklaida: 

Administracija Visus 

metus 

1.1. Apskritojo stalo diskusijos metodinėse 
grupėse: 

  

1.1.2. „Skaitmeninio ugdymo turinio 

naudojimas mokinių ugdymui“ 

D. Lukauskienė, 

D. Tiškuvienė 

I. Andriejauskienė 

Vasaris 

1.1.3. „Skaitmeninio ugdymo turinio 

naudojimas mokinių ugdymui anglų 

kalbos pamokose“ 

L. Juknevičienė Vasaris 

1.1.4. „Išmaniųjų technologijų panaudojimas 

pailgintos dienos grupės veiklose“ 
 B. Katkauskienė Lapkritis 

1.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas:   

1.2.1. Projekto (NŠA) „Mokinių atskleidimo ir 

jų ugdymo sistemos plėtra“ mokymai 

„Pradinių klasių moduliai didelį 

mokymosi potencialą turintiems 

mokiniams“ 

 Pedagogai Sausis 
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1.2.2. Kvalifikacinis seminaras kolektyvui 
„Kur dingsta Kodėlčiukai?“ 

E. Liutkuvienė 

Pedagogai 

 Kovas  

1.2.3. Individualūs kvalifikaciniai seminarai 

pagal poreikį 

Administracija 

Pedagogai 

 Visus metus 

2. Dalyvavimas atnaujinto turinio bendrųjų 

programų studijose/diskusijose 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 
R. Domarkienė 
L. Juknevičienė 

Pagal planą 

3. Mokytojų parengtų metodinių priemonių 
ir rekomendacijų eksponavimas 

mokyklos erdvėse ir sklaida miesto bei 
šalies mokyklose 

Administracija 
A. Klimantavičienė 

G. Pušinskienė 
D. Lukauskienė 
D. Tiškuvienė 

L. Juknevičienė 
D. Ruškienė 
K. Puzienė 

R. Šilinskė 
S. Jaugė 

Visus metus 

4. Gerosios patirtys. Informacija 

internetinėje mokyklos svetainėje 

www.gilijosmokykla.lt 

E. Liutkuvienė 

D. Miltinis 

Nuolat 

5. Bendros nuotolinės pamokos su kitų 

mokyklų mokiniais 

L. Juknevičienė  

E. Kačerauskytė  

G. Pušinskienė 

D. Lukauskienė 

Sausis–vasaris 

6. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų gerosios patirties (projektų, 

diferencijavimo ir kt. srityje) pristatymas 

pedagogų konferencijose, seminaruose, 

susitikimuose 

Administracija 

Pedagogai 

Visus metus 

7. Mentorystė naujai dirbantiems 

pedagogams 

Administracija 

Mentoriai 

 

Visus metus 

8. Mini-pranešimai „Naujovės iš 

kvalifikacijos tobulinimo seminarų“ 

Mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Pagal poreikį 

  9. Mokytojų 2021–2022 m. m. veiklos 

aptarimas (savianalizės anketos) 

Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 

Metodinių grupių 

irmininkai 

 Birželis  

10. Bendradarbiavimas su ugdymo 

įstaigomis ir socialiniais partneriais 
E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 

Visus metus 

 

 

17. Ketvirtas uždavinys – Gerinti mokinių ugdymosi sąlygas, tęsiant mokyklos erdvių 

modernizavimą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Naujų (trūkstamų) vadovėlių ir mokymo 

priemonių įsigijimas 

A.Klimantavičienė  Pagal 

poreikį 
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3. 203 kabineto remontas D. Stančienė I        Sausis 

4. 

 

Naujų bibliotekos patalpų įrengimas ir 

šiuolaikiškos erdvės sukūrimas 

A. Klimantavičienė 

D. Stančienė 

Birželis–rugpjūtis 

5.  Naujų tualetų įrengimas trečiame aukšte D. Stančienė Birželis–rugpjūtis 

6.  Laiptinių remontas D. Stančienė Liepa–rugpjūtis 

7. Šiuolaikinių stendų įrengimas D. Stančienė Rugpjūtis  

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

18. Įgyvendinus 2022 metų veiklos planą, bus: 

18.1. užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas. 

18.2. stiprinamas pagalbos įvairių poreikių (ypač turinčių išskirtinių gebėjimų) mokiniams 

teikimas 

18.3. pedagogams įvaldžius individualią diferencijavimo sistemą, kils mokinių mokymosi 

motyvacija. 

18.4. plėtojant kolegialų tarpusavio bendradradarbiavimą, mokykloje vyraus pozityvi 

aplinka 

18.5. skleidžiant gerąją patirtį, dalyvaujant pedagogų įvairaus profilio renginiuose, gilės 

mokytojo kompetencija 

18.6. modernizuojant mokyklos erdves, gerės mokinių ugdymosi sąlygos ir kils mokymosi 

motyvacija. 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 
 

19. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir specialiosios tikslinės 

dotacijos mokymo reikmėms finansuoti. 

20. Dalis plano priemonių bus finansuojama iš įmokų už paslaugas ir paramos lėšų. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas. 

22. Plano priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. 

23. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos tarybai ir mokytojų tarybai. 
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     Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

1 priedas 

 

OLIMPIADŲ, VARŽYBŲ, KONKURSŲ, PARODŲ IR MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
1.  Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos 

konkurso 

,,Dainų dainelė 2022“ miesto ir zonos 

turai 

D. Tiškuvienė  Sausis 

2.  Viktorina III klasių mokiniams, skirta 
vasario 16 d. „Pažinkime Lietuvą“ 

R. Domarkienė, 
D. Ruškienė 

Vasaris 

3.  Tarptautinis konkursas „Kalbų Kengūra – 

2022“  
  

D. Plaščinskienė 

L. Juknevičienė, 
Klasių mokytojai 

Vasaris, kovas 

4.  Tarptautinis konkursas „Gamtos Kengūra 

– 2022“  
 

D. Plaščinskienė,  
Klasių mokytojai  

Vasaris, kovas 

5.  Europos muzikos diena mokykloje. 
Bendros dainos su Europos vaikais 
atlikimas (nuotoliu) 

101 kabinetas Kovo 15 

6.  Anglų kalbos olimpiada „Kings“ Anglų kalbos mokytojai Kovas 

7.  Protmūšis ,,Smagu žinoti“ (skirta miesto 
770 jubiliejui)  

D. Lukauskienė Kovas 

8.  Instrumentinės muzikos festivalis „Varpo 

aidas“ 

D. Ronkaitienė Kovas 

9.  Masinis šokis, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

pažymėti (skirta miesto 770 jubiliejui) 

R. Stonys  Kovo 10 

10.  Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“ 

E. Liutkuvienė, 

Klasių vadovai  

Kovo 17 

11.  Tarptautinis edukacinis konkursas 

„Olympis 2022 – Pavasario sesija“ 

Klasių vadovai, 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Kovas 

12.  Klaipėdos m. II klasių mokinių konkursas 
„I know English “ 

L. Juknevičienė Balandis 

13.  Ilgalaikis projektas „Žydintis kiemas“ II klasių vadovai Balandis–gegužė 

14.  Velykinės popietės pailgintos dienos 

grupėse „Šv. Velykų belaukiant“  

B. Katkauskienė,  
L. Kavaliauskaitė,  
J. Kėblienė,  
D. Maitušienė,  
V. Bubliauskienė,  
R. Zubienė,  
D. Mažūnienė 

Balandis 

15.  Duetų konkursas „Dviese” N. Jankūnienė 
D. Tiškuvienė 

Balandis 

16.  Viktorina „The ABC day“ II klasių 

mokiniams 

L. Juknevičienė,  

E. Kačerauskytė,  

Ž. Markūnienė 

Gegužė 

17.  Popietė su tėvais „Kūrybinės dirbtuvės“ I. Jurkšaitienė Gegužė 
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18.  Šeimos šventė ,,Graži mūsų šeimynėlė“ 3a ir 3b klasių 

bendruomenės 

Gegužė 

19.   Šeimos šventės klasių bendruomenėse I klasių vadovai Gegužė 

20.  Klasių video sveikinimai mokyklos 
bendruomenei, skirti Šeimos dienai 
paminėti 

R. Stonys Gegužė 

21.  Edukacinės išvykos, ekskursijos Klasių vadovai Gegužė–birželis 

22.  Piešinių paroda „Mano miestas  Klaipėda“ 

(skirta miesto 770 jubiliejui) 

L. Ogintienė Birželis 

23.  Mokslo metų pabaigos šventė „Tegul 
skrenda aitvarai...“ 

D. Plaščinskienė 
Klasių vadovai 

Birželis 

24.  Išleistuvių šventė „Mes atsisveikiname su 
tavim, pradine...“ 

 III klasių vadovai Birželis 

25.  Mokslo metų pradžios šventė „Mokyklėle, 
labas“ 

D. Plaščinskienė 

Klasių vadovai 

Rugsėjis 

26.  Akcija „Solidarumo bėgimas“ D. Plaščinskienė, 

Klasių mokytojai 

Rugsėjis–spalis 

27.  Profesinės šventės – Mokytojo dienos - 

renginys 

Mokytojų laisvalaikio 
iniciatyvinė grupė 

Spalis 

28.   Pasveikinimas „Helovino rytmetys“ R. Stonys Spalis 

29.  Tarptautinis edukacinis konkursas 
„Olympis 2021 – Rudens sesija“ 

Klasių vadovai Lapkritis 

30.   Šv. Martyno dienos minėjimas pailgintos 

dienos grupėse „Žibintų dirbtuvėlės“ 

B. Katkauskienė, 

L. Kavaliauskaitė,  

J. Kėblienė,  

D. Maitušienė,  

V. Bubliauskienė,  

R. Zubienė,  

D. Mažūnienė 

Lapkritis 

31.   Tarptautinė muzikos olimpiada „Muzika  

kitaip 2022“ 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

Lapkritis 

32.   Adventiniai renginiai E. Razmienė  Gruodis 

33.   Renginys „Advento vainiko pynimas“  V. Bambalienė Gruodis 

34.  Popietės pailgintos dienos grupėse „Šv. 

Kalėdų belaukiant“ 

B. Katkauskienė, 

L. Kavaliauskaitė,  

J. Kėblienė,  

D. Maitušienė,  

V. Bubliauskienė,  

R. Zubienė,  

D. Mažūnienė 

Gruodis 

35.  Kalėdinės šventės „Žiemos pasaka“   Klasių vadovai  Gruodis 

36.  Mokyklos darbuotojų šventė „Pabūkime 

kartu“ 

Direktorius, 

Mokytojų laisvalaikio 

iniciatyvinė grupė 

 Gruodis 

37.  Šv. Mišių organizavimas E. Razmienė  Gruodis 

38.  Organizuoti edukacines, kultūrines, 

menines, labdaros, verslumo, pilietines 
veiklas, akcijas: 

  

39.  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“   D. Plaščinskienė, 

Klasių mokytojai

  

Sausis 
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40.  Dalyvauti mokyklos, miesto, 

respublikiniuose konkursuose ir 

parodose 

Specialistai, pailgintų 

grupių auklėtojai, klasių 

vadovai 

Visus metus 

41.  Dalyvauti KPŠKC organizuojamuose 
renginiuose, parodose 

E. Liutkuvienė 
D. Plaščinskienė 

Visus metus 

42.  Dalyvauti miesto pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio 

organizuojamuose renginiuose 

D. Plaščinskienė, 

D. Lukauskienė 

Pagal renginių 

planą 
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Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

ATVIRŲ PAMOKŲ IR ATVIRŲ RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

Dalykas, renginys Klasė Numatoma 
data 

1. 1 Lina Juknevičienė  Anglų kalbos pamoka  II klasė Vasaris 

 
2. 2 Ligita Ogintienė, 

Jurgita Urbonienė 

 Renginys „100 likusių dienų“  IV klasės Vasaris 

3.  Banga Katkauskienė 

Ramunė Zubienė 
 Popietė ,,Žiema, eik iš kiemo“  Pailgintos   

dienos 

grupės 

Kovas 

4. 3 Solveiga Limšienė  Teatralizuotas perskaitytų knygų   

pristatymas „Knygavizija“ 

 IV klasės Balandis 

5. 4 Jovita Kasiliauskė Renginys ,,Margutis“  III klasės Balandis 

6. 5   Audrutė Aidukaitė   Renginys „Abėcėlės šventė“  I klasės Balandis 

7. 6 Evelina Brazlauskaitė, 
Karina Lenkšaitė  

Renginys – Sporto šventė 
,,Sportuok ir būsi sveikas“ 

 I klasės  Gegužė 

8. 7 Lina Juknevičienė, 
Eglė Kačerauskytė,  
Žaneta Markūnienė 

Viktorina ,,The ABC day“  II klasės Gegužė 

9. 9 Daiva Tiškuvienė Koncertas mokyklos 

bendruomenei ,,Kalėdų 

pasaka“ 

Neformaliojo 

švietimo 

būreliai 

Gruodis 
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Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano 

3 priedas 

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR MOKYKLOS VALDYME DALYVAUJANČIŲ GRUPIŲ 

POSĖDŽIŲ PLANAS 

 

1. Mokyklos taryba: 

Vykdymo 
terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas 
asmuo, 
vykdytojas 

Sausis 

 

 

1. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 metus svarstymo. 

2. Dėl mokyklos veiklos plano 2022 metams pristatymo.  

3. Dėl viešųjų pirkimų ataskaitos.           

D. Ruškienė 

D. Stančienė 

 

Kovas  1. Dėl aprūpinimo vadovėliais. 

2. Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir 

rekomendacijų pristatymo. 

D. Ruškienė 

D. Plaščinskienė 

A. Klimantavičienė 

Rugpjūtis  

 

1. Dėl ugdymo plano 2022–2023 mokslo metams 

pristatymo. 

D. Ruškienė 

Spalis 1. Dėl mokyklos 2023–2025 metų strateginio plano 

suderinimo. 

2. Dėl pasirinktų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rodiklių pristatymo. 

D. Ruškienė 

D. Plaščinskienė 

 

Gruodis 1. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos programai 2023–

2025 metams 

2. Dėl darbuotojų skatinimo už atliktas papildomas veiklas. 

3. Dėl 2% GPM lėšų panaudojimo prioritetų kitiems 

mokslo metams.  

D. Ruškienė 

 

2. Mokytojų taryba:  

Vykdymo 

terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Vasaris 1. Dėl I–IV klasių mokinių pirmojo pusmečio 

individualios pažangos, ugdymosi rezultatų ir 

lankomumo analizės 

2. Dėl mokytojų ir mokinių tėvų apklausos analizės ir 

rekomendacijų 

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 

Birželis 1. Dėl I–IV klasių mokinių antrojo pusmečio 

ir metinių ugdymosi rezultatų analizės ir 

individualios pažangos 

2. Dėl kėlimo į aukštesnę klasę. 

3. Dėl mokyklos 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano 

 projekto pristatymo. 

4. Dėl preliminarių mokytojų darbo krūvių 2022–2023 

mokslo metų aptarimo 

Direktorius 

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 

Rugpjūtis 1. Dėl 2022–2023 mokslo metų mokyklos 

ugdymo plano tvirtinimo 

2. Dėl švietimo aktualijų 

 Direktorius 

E. Liutkuvienė 
D. Plaščinskienė 

Gruodis 1. Dėl ataskaitos už 2022 metų mokyklos veiklą 

2. Dėl mokyklos veiklos plano 2023 metams projekto. 

3. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos 

programai 2023–2025 metams. 

4. Dėl veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymo. 

 Direktorius 

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 
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5. Dėl pranešimo „Gabūs mokiniai ateities perspektyvoje“ 

4. Direkcija: 

Vykdymo 

terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vasaris Pirmųjų klasių mokinių adaptacijos tyrimo 

rezultatų pristatymas 
L. Kovierienė 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovas Tikslingas sportinio inventoriaus taikymas pailgintų dienos 

grupių veiklose 
E. Liutkuvienė 

Gegužė Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų 

veiklos efektyvumas 

D. Plaščinskienė 

VGK nariai 

Birželis Vasaros stovyklos organizavimas.  

Pedagogų etatų paskirstymas pagal kuruojamas 

sritis 

Direktorius 

D. Jurelevičė 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Rugpjūtis Pasirengimas naujiems mokslo metams  

Sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymas 

Direktorius 

D. Stančienė 

Lapkritis Naujai atvykusių į 2–4 klases mokinių 

adaptacija 
 

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 

 

4. Metodinė taryba:  

Eil. 

Nr. 

Veikla  Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Data  

1.  Metodinės tarybos sudėties atnaujinimas. 

Veiklos prioritetų, tikslų ir veiklų derinimas 

2022 metams. 

Individualių pokalbių su tėvais 

organizavimas, pasibaigus I pusmečiui 

,,Ugdymo(si) sėkmės ir problemos“ 

Metodinė taryba 

 

Sausis 

2.  Vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimo 

prioritetų nustatymas  

Metodinė taryba 

 

Kovas 

3. Mokytojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo 

sistemos tobulinimas 

Metodinė taryba Balandis 

4.  2022–2023 m. m. ugdymo plano 

svarstymas, pasiūlymų teikimas. 

Susitarimų ugdymo turinio planavimui 

priėmimas. 

Ilgalaikių planų ateinantiems mokslo 

metams rengimo tvarkos suderinimas. 

Neformaliojo švietimo veiklų tikslingumo ir 

poreikio aptarimas 

Metodinė taryba 

 

Birželis 

4. Metodinio darbo savaitė ,,Mokytojas 

– mokytojui“ 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

refleksija metodinėje 

taryboje 

Rugpjūčio 22–26 d. 

 

 

 

5. Parengtų neformaliojo švietimo 

programų  pristatymas ir derinimas. 

Ugdymą reglamentuojančių 

susitarimų aptarimas. 

Atnaujinto UT programos naujovės 

Metodinė taryba 

 

Rugpjūčio 29–31 d. 
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6. Darbas su gabiais mokiniais. 

Dalykinių olimpiadų, 

konkursų, varžybų 

organizavimo iniciavimas 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

refleksija metodinėje 

taryboje 

Visus metus 

6. Konsultacijos, rengiant ilgalaikius planus, 

taikant ugdymo turinio ir metodikos naujoves 

Metodinė taryba Visus metus 

7. Pedagoginės-psichologinės literatūros 

naujienų apžvalga metodiniuose 

susirinkimuose 

Metodinių grupių 

pirmininkai, refleksija 

metodinėje taryboje 

Visus  metus 

 8. Dalykinių olimpiadų, konkursų, festivalių 

organizavimas ir dalyvavimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

refleksija metodinėje 

taryboje. 

Pagal 

metodinių grupių ir 

savivaldybės renginių 

planą 

 



21 
 

 

Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos 2021 metų veiklos plano 

4 priedas 

 

VGK VEIKLOS, PAGALBOS MOKINIUI, PREVENCINIŲ RENGINIŲ PRIEMONIŲ            

                                                                       PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai  D. Plaščinskienė 

Vaiko gerovės  

komisija  

Pagal poreikį  Vaiko gerovės 

komisijos 

protokolai  

2.  Bendruomenės narių supažindinimas 

su naujais teisės aktais  

 Direktorius 

 

Nuolat  Mokytojų 

susirinkimai, 

Mokyklos tinklapis  

3.  Informacijos apie veikiančius 

neformaliojo švietimo būrelius 

skelbimas mokytojų kambaryje, 

klasių kabinetuose ir tikslingas 

mokinių nukreipimas į būrelius  

D. Plaščinskienė   

Klasių mokytojai  

Rugsėjis  Neformaliojo 

švietimo 

tvarkaraštis  

4.  Problemiškų vaikų stebėjimas, 

informacijos, apie rizikos grupės 

mokinius papildymas  

 Direktorius 

D. Jurelevičė  

Nuolat  Socialinio 

pedagogo aktai  

5.  Individualūs pokalbiai su mokiniais, 

turinčiais elgesio, mokyklos 

adaptacijos ir bendravimo su kitais 

vaikais problemų  

D. Jurelevičė Nuolat  Socialinio 

pedagogo aktai  

6.  Aktyvus bendravimas su tėvais, 

kurių vaikai turi mokyklos 

nelankymo, agresyvaus elgesio ir 

kitų socialinių problemų  

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė  

D. Jurelevičė 

Nuolat  Socialinio 

pedagogo aktai  

7.  Medžiagos apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių ugdymą kaupimas 

ir dalinimasis su mokyklos 

pedagogais  

R. Šilinskė 

 

Pagal poreikį Segtuvas, 

elektroninis Tamo 

dienynas  

8.  Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių apskaitos tvarkymas 

D. Plaščinskienė  

I. 

Andriejauskienė 

R. Šilinskė 

Nuolat VGK protokolai 

9.  Nuolatinis mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, jų tėvais. 

Individualaus darbo krypčių 

derinimas  

VGK nariai  Nuolat  VGK protokolai, 

individualūs 

mokinių planai  

10.  Tėvų  supažindinimas su 

sveikatos priežiūros, teisėsaugos, 

psichologinių konsultacijų institucijų 

teikiamomis paslaugomis, adresais, 

telefonais  

Klasių mokytojai  Nuolat  Stendinė 

medžiaga, 

elektroninis Tamo 

dienynas, klasių ir 

bendri tėvų 

susirinkimai  
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11.  Bendradarbiavimas su: Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi; Šeimos ir vaiko 

gerovės centru; Visuomenės 

sveikatos centru; Visuomenės 

sveikatos biuru; Dvasinės pagalbos 

jaunimui centru; Dienos centrais 

E. Liutkuvienė  

D. Plaščinskienė  

D. Jurelevičė 

Pagal poreikį  Protokolai, 

pažymos  

12.  Pirmų klasių adaptacijos tyrimas ir 

pristatymas  

L. Kovierienė Sausis–vasaris Tyrimo rezultatų 

pristatymas 

bendruomenei ir 

darželių 

priešmokyklinių 

grupių 

mokytojams  

13.  I-ojo pusmečio Individualaus 

ugdymo ir pagalbos planų 

įgyvendinimo aptarimas (pagal 

poreikį) 

D. Plaščinskienė 

D. Jurelevičė 

R. Šilinskė 

L. Kovierienė 

Vasaris 

 

Protokolas 

14.  Darbas grupėmis su vaikais, 
turinčiais emocinių ir elgesio 
sunkumų (skirta PPT socialinio 
pedagogo konsultacijos) 

D. Jurelevičė 

 

Visus metus 

(pagal poreikį)  

Parengta darbo 

grupėje programa, 

rašomas darbo 

grupėje dienoraštis  

15.  Darbas grupėse su vaikais, turinčiais 
mokymosi, elgesio ir/ar emocinių 
sunkumų 

L. Kovierienė Visus metus 

(pagal poreikį) 

Psichologo metinė 

ataskaita 

16.  Veiksmo savaitė be patyčių „Praleisk 
progą pasityčioti”  

D. Jurelevičė 

L. Kovierienė 

 Klasių mokytojai 

Kovas   Veiklų aprašymai, 

nuotraukos 

17.  Respublikinis projektas „Kuriu 
mįslę“ 

R. Šilinskė 

R. Skiparienė 

Kovas–gegužė Skaitmeninė mįslių 

knyga 

18.  Gegužė – mėnuo be smurto prieš 
vaikus.  Veiklos skirtos saugios 
mokyklos aplinkos kūrimui. 

D. Jurelevičė 

Klasių mokytojai 

Gegužė Veiklų aprašymai, 

nuotraukos 

19.  Gerosios patirties sklaida, ugdant 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčius mokinius 

VGK nariai Birželis VGK posėdžio 

protokolas, 

pranešimai 

20.  Pirmų klasių tėvų susirinkimai 
„Pirmoko adaptacijos lengvinimas“ 

L. Kovierienė 

I klasių vaikų 

tėvai ir klasės 

vadovai 

Rugsėjis Psichologo metinė 

ataskaita 

21.  Pasaulinės psichinės sveikatos dienos 
minėjimas 

L. Kovierienė     

D. Jurelevičė 

Spalio 10 d. Veiklų aprašymai, 

nuotraukos 

22.  Veiklos skirtos Tolerancijos savaitei. 
Tarptautinės Tolerancijos dienos 
minėjimas 

D. Jurelevičė  

Klasių mokytojai 

Lapkričio 16–

20 d. 

Veiklų aprašymai, 

nuotraukos, 

plakato kūrimas 

23.  Pokalbių, diskusijų, pamokų 

mokiniams organizavimas:  

- pamoka „Kokie pavojai tyko 

internete?” 1–4 klasių mokiniams; 

- pamoka – diskusija „Mes prieš 

žalingus įpročius“ 3–4 klasių 

D. Jurelevičė 

 

Pagal poreikį  

 

Pamokų 

aprašymai, 

nuotraukos 
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mokiniams 

24.  Klasės valandėlės „Draugystė“, 

„Jausmų atpažinimas ir raiška“. 

L. Kovierienė Visus metus 

(pagal 

poreikį) 

Psichologo metinė 

ataskaita 

25.  Tėvų švietimas.  Paskaitos, pokalbiai 
klasių susirinkimuose 

E. Liutkuvienė  

D. Plaščinskienė  

Kviesti 

specialistai  

Pagal poreikį Įrašai 

elektroniniame 

Tamo dienyne 

26.  Dalyvavimas „Klaipėda – mano 
miestas“  projekto veiklose (skirta 
miesto 770 jubiliejui): 

1. Laiškas miestui (3–4 klasių 

mokiniai) 

2. Koliažas miesto jubiliejui (1–4 

klasių mokiniai)  

D. Jurelevičė 

Klasių vadovai 

Vasaris–gegužė Pateikti mokinių  

darbai  

 

 

 

 

 

 



24 
 

Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos 2022 metų veiklos plano  

5 priedas 

 

SPORTO IR SVEIKATINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1. Sporto ir sveikatinimo elementų turintys 

projektai, programos, konkursai: 

  

1.1. respublikinis sveikatą stiprinančių ir 
aktyvių mokyklų tinklas (Programa 
„Išgirsk, patirk, taikyk“) 

E. Liutkuvienė 

Darbo grupė 

Visus metus 

1.2. respublikinis projektas „Sveikatiada“ I–IV klasių vadovai Visus metus 

1.3. sporto ir sveikatos ugdymo pagrindų 

programa 

R. Domarkienė 

D. Lukauskienė 

J. Urbonienė 

I. Jurkšaitienė 

I. Andriejauskienė 

Visus metus 

1.4. Lietuvos moksleivių žaidynės 2022 R. Domarkienė, 

D. Lukauskienė 
Sausis–gegužė 

1.5. respublikinis projektas ,,MES ŠOKAM“. 

Europos sporto savaite BEACTIVE 

R. Stonys  

 
Rugsėjis  

1.6. respublikinis projektas „Olimpinis 

mėnuo“ 

I. Jurkšaitienė 

D. Lukauskienė, 

J. Urbonienė,  

L. Ogintienė,  

S. Limšienė,  

V. Rakštienė. 

Spalis 

2. Estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs‘ ir 

kvadrato varžybos 

R. Domarkienė, 

III klasių vadovai 
Sausis, spalis 

3. Estafečių varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

D. Lukauskienė, 

IV klasių vadovai 
Sausis 

4. Sveikatinimo veiklos „Vasaris – 

sveikatos mėnuo“: 

  

4.1 Renginys ,,Mankštiada“ M. Lukienė, 

I–IV klasių vadovai 
Vasaris 

4.2 paskaita ,,Gyventi be žalingų įpročių“ L. Ryžkova, 

D. Jurelevičė 
Vasaris 

4.3 ,,Gyvenk sveikai – žalingiems įpročiams 

NE“ 

L. Ryžkova  

D. Jurelevičė 
Vasaris 

4.4 paskaita ketvirtokams ,,Mergaičių lytinio 

brendimo pradžia ir asmens higiena” 

L. Ryžkova  Vasaris 

4.5 paskaita ketvirtokams ,,Berniukų   

asmens higiena“ 

L. Ryžkova  

 
Vasaris 

5. Respublikinis sveikos gyvensenos 

projektas „Skaičiuoju ir sportuoju“ 

R. Domarkienė 

D. Lukauskienė 
Vasaris–balandis 
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6. Tarpklasinės kvadrato varžybos, 

pereinamai mokyklos taurei laimėti 

 

D. Lukauskienė 
Kovas–gegužė  

7. Akcija ,,Pabūkime tyloje“ L. Ryžkova 

I–IV klasių vadovai 
Balandis 

8. Fizinio pajėgumo testai I–IV klasėse Klasių vadovai Gegužė 

9. Sporto renginys ,,Šiaurietiško ėjimo 

pamoka“ 

L. Ryžkova Gegužė 

10. Renginys „Mes šokame zumbą“ L. Ryžkova Gegužė 

11. „Linksmųjų estafečių“ varžybos II klasių vadovai Birželis 

12. Europos Judumo savaitės veiklos I–IV klasių vadovai Rugsėjis 

13. Solidarumo bėgimas D. Plaščinskienė 

Klasių vadovai 

Rugsėjis 

14. Akcija ,,Ar žiniai, kiek sveria tavo 

kuprinė“   

L. Ryžkova Rugsėjis 

15. Renginys ,,Daržovių ir vaisių patiekalai“ L. Ryžkova Lapkritis 

16. Plaukimo pamokos antrokams ,,Mes 
mokomės plaukti“  

E. Liutkuvienė 
Klasių vadovai 

Visus metus 

17. Plaukimo pamokos trečiokams ,,Mes 
mokame plaukti“ 
 

D. Plaščinskienė 
Klasių vadovai 

Kovas–birželis 

18. Bendradarbiavimas su „Motion“ 

akademija 
E. Liutkuvienė 
Klasių vadovai 

Visus metus 

19. Paskaitos – diskusijos: ,,Vaisiai ir 

daržovės – sveikatos šaltinis“, ,,Gamtos 

pavojai ir vaiko elgesys“, „Sveikatos 

stiprinimo receptas“, ,,Vanduo – 

pagrindinis gyvenimo šaltinis“, ,, Pirmos 

pagalbos algoritmas“, ,,Higiena rankų-

mikrobų pavojus”, ,,Sveikos akys-langas 

į pasaulį“, ,,Švarūs dantukai - sveiki 

dantukai“, ,,Sveikos mitybos principai ir 

racionalus maisto naudojimas“, ,,Mažos 

žinios apie mikrobus“. 

L. Ryžkova Visus metus  

20. Stendiniai pranešimai: ,,Saugus elgesys 

mokykloje ir kieme“, ,,Gripo 

profilaktika“,  ,,Asmens higiena 

mokiniams“, ,,Sportas-profilaktika 

sveikatai“, ,, Tuberkuliozės profilaktika“, 

,,Pasaulinė vandens diena“, ,,Tarptautinė 

triukšmo supratimo diena“, ,,Pasaulinė 

rankų higienos diena”, ,,Pirmos pagalbos 

taisyklės“, ,,Pasaulinė psichinės sveikatos 

diena“, ,,Mano kuprinė“, ,,Į mokyklą -  

su šypsena“, ,,Mano sveika mityba“  

L. Ryžkova Visus metus 
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21. Gerosios patirties sklaida sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinkle, spaudoje, 
mieste, šalyje 

Mokytojai Visus metus 

 

 
 

    

 


