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KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS 

 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA 

 

Mokyklos vizija –  visiškai mikrorajono gyventojų poreikius tenkinanti pradinė mokykla. Mokykla, 

sugebanti išugdyti dorą, sąžiningą, savarankišką vaiką, tinkamai pasirengusį tolimesniam mokymuisi, 

turintį socialinių įgūdžių. 

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. 

Mokyklos vertybės: Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas. Mokyklos veikla grindžiama 

atsakingumo, pagarbos, kūrybingumo, mokėjimo mokytis, išsilavinimo, tobulėjimo siekio vertybėmis. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos (toliau – 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.T2-247, 

Mokyklos 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Mokyklos direktoriaus 2022 m. gruodžio 

1  d. įsakymu Nr. V1- 138, 2022–2023 mokslo metų Mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Mokyklos 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-65, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir 

švietimo būklės stebėsenos rezultatus. 

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

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai mokiniai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) (toliau – tėvai). 

3. Plane vartojami sutrumpinimai: vaiko gerovės komisija – VGK, nacionaliniai mokinių 

pasiekimų patikrinimai – NMPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – 

UP, neformalusis vaikų švietimas – NVŠ, bendrosios programos – BP, ugdymo turinio atnaujinimas – 

UTA, veiklos vertinimas pagal stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes – veiklos vertinimas pagal 

SSGG. 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

4. 2022 metų veiklos įgyvendinimo rezultatai veiklos kokybės įsivertinimo ir švietimo 

stebėsenos rodiklių duomenimis: 

4.1. 2022 m. prioritetinės veiklos sritis:  

4.1.1. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

teikimo gerinimas, taikant mokinio pažangos matavimo sistemą.  

4.2. 2022 metų veiklos tikslai: 
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4.2.1. Teikti veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, kiekvienam sudarant 

galimybes siekti asmeninės pažangos. 

4.2.2. Gilinti pedagogų profesines IKT raštingumo žinias, naudojant skaitmeninį ugdymo turinį. 

4.3. 1 uždavinys. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

Kokybinis 

rezultatas 

Lauktas Pasiektas 

Užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas 1. Parengti visi reikalingi 

dokumentai, užtikrinantys 

sėkmingą ir kokybišką 

ugdymą(si): planai, 

tvarkaraščiai, ataskaitos, 

grafikai. 

2. Dirba kvalifikuota 

pedagogų komanda. 

3. Teikiama savalaikė ir  

kokybiška pedagoginė, 

psichologinė, socialinė 

pagalba įvairių poreikių 

mokiniams (VGK, pagalbos 

specialistų komanda, smurto 

ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos darbo grupė). 

4. Pozityvi bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinka.  

5. Saugios darbo ir 

ugdymo(si) sąlygos.  

6. Ugdytiniai konkursų, 

festivalių, olimpiadų dalyviai, 

laureatai, laimėtojai 

(prizininkai - 139 mokiniai). 

7.  Vykdomas tėvų švietimas 

(paskaita 2-4 klasių mokinių 

tėvams ,,Saugokime savo 

vaikus nuo pavojų internete”, 

apskritojo stalo diskusijos 7 

pirmose klasėse ,,Kaip 

palengvinti pirmoko 

adaptaciją mokykloje?”). 

8. Pasiektas 100 % mokinių 

pažangumas (lyginant 2-jų 

pastarųjų mokslo metų - 

padidėjo 0,05 % ) 

 

PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS: 

4.3.1. Ugdymo(si) pasiekimai: 

4.3.1.1.  2021–2022 m. m. metiniai rezultatai:  
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 Aukštesnįjį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Pagrindinį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Patenkinamą 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Nepasiekusių 

patenkinamo 

pasiekimų lygio 

mokinių dalis (%) 

1 klasėse 40  35,5  24,5  0 

2 klasėse 15  40  45  0 

3 klasėse 15  45  40  0 

4 klasėse 21  46  33  0 

Vidurkis 22,8  41,6  35,6  0 

 

4.3.1.2. Padarė pažangą per 2021–2022 m. m. (lyginami 2020–2021 ir 2021–2022 metiniai 

įvertinimai) 

 Aukštesnįjį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Pagrindinį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Patenkinamą 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių dalis (%) 

Nepasiekusių 

patenkinamo 

pasiekimų lygio 

mokinių dalis (%) 

 2020-

2021 

 m. m. 

2021-

2022 

 m. m. 

2020-

2021  

m. m. 

2021-

2022  

m. m. 

2020-

2021  

m. m. 

2021-

2022  

m. m. 

2020-         2021- 

2021           2022  

m. m.            m. m. 

1 klasėse 33,4 40  47,8 35,5  18,7 24,5  0                 0 

2 klasėse 19,2 15  48,3  40  31,3  45  1,2              0 

3 klasėse 22,3  15  46,8  45  30,8 40  0                 0 

4 klasėse 19,1 21  52,2 46  28,7 33  0                 0 

Vidurkis 23,5 22,75 48,8 41,6  27,3 35,6  0,3             0 

 

4.3.1.3. 2022 m. NMPP testų rezultatai:  

4 klasė Dalyvių skaičius Mokyklos rezultato vidurkis 

Mokinių 

skaičius 

Mokinių 

dalis (%) 

2020 m. (%)  2021 m. (%) 2022 m. (%) 

Lietuvių kalba 126 75  - 73,5  63,4  

Matematika 119 74,4  - 69  68  

 

4.3.1.4. Lankomumas: 

 Praleista pamokų per 2021–

2022 m. m.  

Praleistų pamokų skaičius, 

tenkantis 1 mokiniui 

1 klasėse 12 158  103  

2 klasėse 13 229  109  

3 klasėse 6 045  44  

4 klasėse 12 397  76  

Bendras lankomumas 43 828  81  

 

4.3.1.5. Pažangumas (%):  

 2020–2021 m. m.  2021–2022 m. m.  

1 klasėse 100  100  

2 klasėse 99,8  100  

3 klasėse 100  100  

4 klasėse 100  100  

Bendras pažangumas 99,95  100  
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4.3.2. Įgijusių išsilavinimą ir tęsiančių mokymąsi 2022 m. mokinių skaičius (dalis): 

 

Įgijusių išsilavinimą 

mokinių Tęsiančiųjų mokymąsi pagal aukštesnio 

lygmens programą dalis (%) 
Skaičius Dalis (%) 

Pradinis išsilavinimas 164 30 30  

 

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

 Dalyvių 

skaičius 

Apdovanota (prizininkai /laureatai /nominantai /) 

Skaičius Dalis (%) nuo dalyvavusiųjų  

Olimpiados:    

miesto 1 - - 

šalies - - - 

tarptautinės 4 4  100% 

Konkursai:    

miesto 54 6 11,1% 

šalies 48 18 37,5% 

tarptautinės 18 5 27,7% 

Projektai:    

miesto 63 - - 

šalies 595 34 5,7% 

tarptautinės 58 - - 

Sporto varžybos:    

miesto 105 21 20% 

šalies 72 39 54,1% 

tarptautinės - - - 

Parodos:    

miesto 17 12 70,5% 

šalies 4 - - 

tarptautinės - - - 

 

4.4. 2 uždavinys. Stiprinti pedagoginę, psichologinę, pedagoginę specialiąją, socialinę ir kitą 

pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, pedagogams įvaldant nuoseklią individualizavimo-diferencijavimo 

sistemą ir skiriant atitinkamą dėmesį išskirtinių gebėjimų mokiniams. 

MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 

Kokybinis 

rezultatas 

Lauktas Pasiektas 

Pedagogams įvaldžius individualią 

diferencijavimo sistemą, stiprės 

pagalbos įvairių poreikių (ypač 

turinčių išskirtinių gebėjimų) 

mokiniams teikimas, kils mokymosi 

motyvacija. 

Iš pateiktos pedagogams apklausos apie 

individualią diferencijavimo sistemą 

matyti, jog 81 % mokytojų diferencijuotai 

kuria pamokos uždavinį, kas sudaro sąlygas 

mokiniams rinktis jų gebėjimų lygį 

atitinkantį kriterijų ir patirti sėkmę. 

Iš 35 mokiniams atliktų rangavimo anketų 

rezultatų nustatyta, kad 10 mokinių surinko 

reikiamą balų skaičių ir, bendradarbiaujant 

su Klaipėdos PPT, jiems atlikti fluidinio 

intelekto  testai. Nuo 2022 m. rugsėjo 

mėnesio 20 mokinių noriai ir aktyviai lanko 
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mokyklos neformaliojo švietimo būrelį, 

skirtą gabiems ir didelį mokymosi 

potencialą turintiems mokiniams 

 

PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS 2021–2022 m. m.: 

4.4.1. Mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimas: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 

Mokytojai 

(skaičius / dalis %) 

Įgyvendinamos prevencinės programos:  

„Antras žingsnis“ 420 305 (56,8 %) 12 (52,1 %) 

„Laikas kartu“ (Lions Quest) 350 212 (39,5 %) 10 (43,4 %) 

„Obuolio draugai“ 35 21 (3,9 %) 1 (4,3 %) 

Organizuotos kitos veiklos:  

konsultacijos mokymosi sunkumus 

patiriantiems mokiniams 

711 451 (83,98%) 25 (+2 anglų) 

dėl karo Ukrainoje atvykusių ukrainiečių 

mokinių lietuvių kalbos mokymas 

12 7 (1,3%) 

 

1 (4,3 %) 

 

lietuvių kalbos mokymas iš užsienio 

grįžusiems mokiniams 

59 7 (1,3%) 3 (13%) 

gabių ir didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas: 

konsultacijos 11 5 (0,9 %) 3 (13%) 

kitos veiklos     

 

4.4.2. Mokinių socialinis, kultūrinis, pilietinis ugdymas: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 

Mokytojai 

(skaičius / dalis %) 

Kultūriniai renginiai (kultūros paso 

renginiai)  
48 537 (100 %) 23 (100 %)  

Edukaciniai renginiai (pamokos kitose 

erdvėse: Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje; Prano Domšaičio galerijoje; 

Klaipėdos kalvystės muziejuje; 

Palangos gintaro muziejuje; Kretingos 

muziejuje; Ventės rage; Žvejų kultūros 

rūmuose; Motion akademijoje; 

Klaipėdos priešgaisrinėje gelbėjimo 

valdyboje; bibliotekose) 

157 537 (100%) 
23 (100%) 

 

Socialinis ugdymas (tarptautinės 

Tolerancijos  dienos minėjimas; 

Solidarumo bėgimas; Europos muzikos 

diena (tiesioginis tiltas su Europos 

mokiniais, bendros dainos atlikimas); 

atviras renginys „Žiema, eik iš kiemo“; 

protmūšis „Smagu žinoti“, skirtas 

15 537 (100%) 34  (100%)  
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Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 

Mokytojai 

(skaičius / dalis %) 

Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejui; 

projekto „Klaipėda – mano miestas“ 

veikla „Laiškas miestui“, skirta 

Klaipėdos 770 metų jubiliejui; 

velykinės popietės pailgintų dienos 

grupių mokiniams; šeimos šventės; 

talka mokyklos teritorijoje ir aplink ją, 

paskaitos apie atliekų tvarkymą) 

Pilietinės iniciatyvos (akcija ,,Atmintis 

gyva, nes liudija”; masinis šokis, 

skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti; nuotolinė 

bendra 2-jų mokyklų pamoka 

„Klaipėda – Jonava“, skirta Vasario 16 

d.; meninis edukacinis projektas 

„Pavasario puokštė mažiesiems" 

koncertas, skirtas Kovo 11- ąjai, 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti; viktorina „Ką žinai 

apie Lietuvą?“) 

7 537 (100%) 24 (100%) 

 

4.4.3. NVŠ programų vykdymas pagal kryptis:  

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Mokinių skaičius  Mokinių dalis (%) 

Choreografija, šokis 3 68 12,7 

Dailė 4 85 15,8  

Etnokultūra 4 81 15,01 

Gamta, ekologija - - - 

Kalbos - - - 

Medijos - - - 

Muzika 6 117 21,8 

Pilietiškumas - - - 

Teatras 1 19 3,5  

Sportas 4 76 14,2  

Turizmas ir kraštotyra  - - - 

IKT 6 128 23,8  

Technologijos - - - 

Techninė kūryba - - - 

Inžinerija - - - 

Robotika - - - 

Kita (Matematika) 1 16 2,9 
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4.4.4. Švietimo pagalba mokiniui:  

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyviai 

Mokiniai 

(skaičius / dalis %) 

Tėvai  

(skaičius / dalis %) 

Atlikta tyrimų / apklausų: 

 

Pirmokų adaptacijos tyrimas (2022-

01 

Mokyklos darbuotojų mikroklimato 

tyrimas (2021) 

Gabių 2-3 klasių mokinių 

reitingavimo anketų pildymas, tėvų 

apklausa (2021-04/06) 

Apklausa dėl diferencijavimo-

individualizavimo  veiklų pamokose 

(2021-12) 

Dėl poreikių tenkinimo neformaliojo 

švietimo būreliuose 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

81 (15 %) 

 

 

- 

 

35 (6,5 %) 

 

 

- 

 

- 

 

62 (11,5 %) 

 

 

 49  (68 %)  

darbuotojai 

 

23 (4,3 %) 

 

 

26 mokytojai (81 %) 

 

139 (25,9  %) 

Organizuota VGK posėdžių 
20 - 

8 (1,5 %) 

 

Vykdyta pedagoginė pagalba:    

individualios konsultacijos 32 15 (2,8 %) - 

grupinės konsultacijos 690 447 (83,2 %) - 

Teikta psichologo pagalba:    

individualios konsultacijos 657 63 (11,7%) 32 (6 %) 

grupinės konsultacijos 87 39 (7,3 %) 7 (1,3 %) 

Teikta logopedo pagalba:    

individualios konsultacijos 282 11 (2 %) 60 (11,2 %) 

grupinės konsultacijos 420 49  (9,1 %) - 

Organizuota socialinė pagalba:    

individuali 501 43 ( 8 %) 34  (6,3 %) 

grupinė 53 32  ( 6 %) - 

Organizuota specialioji pagalba:    

individuali 273 11 (2 %) 62 (11,5 %) 

grupinė 456 51 (9,5 %) - 

Vykdyta ugdymo karjerai veikla: - - - 

individuali    

grupinė    

 

4.5. 3 uždavinys. Tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, skatinant kolegialų tarpusavio 

bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

LYDERYSTĖ IR VADYBA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 

Kokybinis 

rezultatas 

Lauktas Pasiektas 

Pedagogams dalyvaujant įvairaus 

profilio renginiuose ir skleidžiant 

kitiems gerąją patirtį, gilės visų 

mokytojų profesinė kompetencija bei 

Mokslo metų eigoje 31 pedagogas 

(83,7 %) dalyvavo Ugdymo meistrų 

ilgalaikėje programoje ir išklausė 

„Besimokančių pradinių mokyklų 
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bus plėtojamas kolegialus tarpusavio 

bendradarbiavimas 

tinklo“ (BPMT) kvalifikacinių 

seminarų ciklą, kuriame buvo 

analizuojamos socialinio emocinio 

ugdymo, finansinio raštingumo, 

įtraukiojo ugdymo temos. Pedagogai 

išklausė 15 skirtingų skaitmeninio 

raštingumo žinias gilinančių 

kvalifikacinių renginių. Vyko aktyvus 

kolegialus bendradarbiavimas: 47 % 

pedagogų vedė kolegoms atviras 

pamokas ir kitas veiklas, 61,7 % jas 

stebėjo 

 

PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS 2021–2022 m. m 

4.5.1. Profesinių kompetencijų tobulinimas: 

 
Veiklų 

skaičius 

Dalyviai 

Pedagogų skaičius  Pedagogų dalis (%) 

Profesinis tobulėjimas:    

organizuota bendrų seminarų 

pedagogams 

3 37 100 % 

dalyvauta mokymuose 

individualiai 

166 35 94,5% 

mokymų, kuriuose dalyvauta 

individualiai, sklaida  

8 6 16,2% 

Kolegialus mokymasis:    

vesta atvirų pamokų/veiklų 29 17 5,4% 

pedagogų stebėtos 

pamokos/veiklos 

26 15 4,8 % 

Metodinė veikla:    

metodiniai susirinkimai 40 37 100  % 

metodinės dienos 3 9 0,6  % 

konferencijos 5 17    56,7  % 

straipsnių, pranešimų 

publikavimas 

1 2     6,7  % 

Mentorystė naujai dirbantiems 

pedagogams 

102 val. 3 

 

6 % 

Vadovavimas studentų 

praktikai 

10 

studentų 

8 

 
16 % 

Dalyvavimas miesto mokytojų 

metodinių būrelių veikloje 

(muzikos, anglų kalbos, 

tikybos, pradinio ugdymo 

mokytojų) 

20 7 23,3 % 

 

4.6. 4 uždavinys. Gerinti mokinių ugdymosi sąlygas, tęsiant mokyklos erdvių modernizavimą.  

UGDYMOSI APLINKA. FINANSINĖ SITUACIJA 

Lauktas Pasiektas 
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Kokybinis 

rezultatas 

Modernizuojant mokyklos erdves, 

gerės mokinių ugdymosi sąlygos ir kils 

mokymosi motyvacija 

Atlikus mokyklos erdvių 

modernizavimo, naujų patalpų 

(bibliotekos, specialiojo pedagogo, 

logopedo, tikybos kabinetų) įrengimo 

darbus, pagerėjo mokinių ugdymosi 

sąlygos, padidėjo mokinių 

susidomėjimas bibliotekos veikla.  

Įsigijus naujų IKT priemonių,  

pedagogams sudarytos sąlygos  vesti 

mokinius įtraukiančias ir jų mokymosi 

motyvaciją skatinančias  pamokas bei 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas  

 

PASIEKTAS KIEKYBINIS REZULTATAS PER 2022 M.: 

4.6.1. Mokymo(si) aplinkos gerinimas:  

Mokymosi aplinkos atnaujinimas 

Atnaujintų 

aplinkų skaičius 

ar plotas 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 

šaltinis 

Laiptinių remonto darbai 2  Savivaldybės lėšos 

Naujų tualetų įrengimas 2  Savivaldybės lėšos 

1-2-3 aukštų elektros instaliacijos 

keitimas 

1  Savivaldybės lėšos 

Šilumos vamzdynų ir radiatorių 

keitimo darbai 

1  Savivaldybės lėšos 

Bibliotekos ir kabinetų remonto 

darbai 

4  Savivaldybės lėšos 

Patalpų remonto darbai po 

elektros instaliacijos pakeitimo 

24 6262,57 151 

Pirmo aukšto koridoriaus remonto 

darbai 

1 9184,23 151 

Pakabinamų lubų įrengimas 

koridoriuje  

1 3381,08 151 

Dalies trečio aukšto koridoriaus 

remonto darbai 

1 1270,00 151 

Tikybos kabineto remonto darbai 1 700,00 151 

Roletų audinio pakeitimas ir 

remontas 

13 1930,00 151 

 

4.6.2. Mokymo priemonių, įrangos ir įrengimų įsigijimas:  

Įsigytos mokymo priemonės, 

įranga ir įrengimai 

Įsigytų vienetų 

skaičius 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 

šaltinis 

Dvipusis stendas 1 150 KK 

Įkrovimo stotelė 1 1,300 paramos lėšos 

Vienviečiai mokinio stalai su 

kėdutėmis 

48 4464,00 141 

Planšetės Lenovo 24  5184,00 141 ir paramos 

lėšos 
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Įsigytos mokymo priemonės, 

įranga ir įrengimai 

Įsigytų vienetų 

skaičius 

Lėšos (tūkst. Eur) Finansavimo 

šaltinis 

IKT priemonės(papildomi diskai) 15 540,00 151 

Baldai bibliotekai 19 5260,00 paramos lėšos 

Dalies trečio aukšto koridoriaus 

remontas 

1 1270,00 151 

Skaitmeninė mokymosi aplinka 

,,Eduka klasė” 

547 10,285,00 141 

Žaidimai, kamuoliai pailgintų 

grupių mokiniams 

52 663,45 paramos lėšos 

IKT mokymo priemonės 

(marškinėliai, kortelės, žemėlapis) 

6 192,38 141 

Pianinas ROLAND 1 298,00 paramos lėšos 

Planšetiniai kompiuteriai 

Samsung 

16 3488,00 141 

Vadovėliai 

 

505 5904,00 141 

Grožinė literatūra 

 

32 27,30 kitų šaltinių lėšos 

(16) 

Bibliotekos fondas: VADOVĖLIAI 

2021 m. vadovėlių fondas  – 5415 vnt. Vertė – 43795,61 Eur. 

2022 m. vadovėlių fondas – 5920 vnt. Vertė – 49699,61 Eur.  2022 m. nurašyta – 0 vnt. 

Bibliotekos fondas: GROŽINĖ LITERATŪRA 

2021 m. grožinės literatūros fondas – 2687 vnt. Vertė – 10147,18 Eur 

2022 m. grožinės literatūros fondas – 2719 vnt. Vertė  – 10174,48 Eur 

 

4.6.3. Asignavimų panaudojimas:  

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

311,00 309,08 99,38  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

984,44 984,38 99,99  

Gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), 

iš jų: 

44,90 40,31 89,78  

Pajamų išlaidos (SP) 46,20 38,51 83,35 Pasikeitus teisės aktams 

surinkta mažiau įmokų už 

patalpų nuomą 

Projektų finansavimas 

(ES, VB, SB) 

1,72 1,19 69,19 Nepanaudotos gruodžio 

mėn. karjeros specialisto 

DU lėšos 

Kitos lėšos (parama 1,2 

% GPM ir kt.) 

8,57 8,57 100  

Iš viso: 1396,83 1382,04 98,94  
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius)  

2023 m. sausio 1 d. – 50,48 Eur (už ryšių paslaugas) 

Ryšių paslaugų teikėjas 

sąskaitą už gruodžio  mėn. 

išrašo einamąjį mėnesį 

 

4.7. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas:  

2022 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

Sritis Tema Rodiklis Raktiniai žodžiai Išvados 

(stipriosios ir 

tobulintinos 

veiklos sritys) 

2.Ugdymas ir 

mokymasis 

 

 

5.Mokyklos 

strateginis 

valdymas 

 

 

4.Pagalba 

mokiniui 

 

2.1.Bendrasis 

ugdymo 

organizavimas 

 

5.1.Mokyklos 

strategija 

 

 

 

4.5.Tėvų 

pedagoginis 

švietimas 

2.1.2.Ugdymo 

planai ir 

tvarkaraščiai 

 

5.1.1.Mokyklos 

vizija, misija ir 

tikslai 

 

 

4.5.1.Tėvų 

pagalba mokantis 

4.5.2.Tėvų 

švietimo politika 

Planų 

naudingumas 

 

 

Vizijos 

bendrumas, 

veiklos 

kryptingumas 

 

Įsitraukimas 

 

 

Pažinimas ir 

sąveika 

Stiprioji  veiklos 

sritis  

 

 

Stiprioji  veiklos 

sritis 

 

 

 

Tobulintina 

veiklos sritis 

 

Tobulintina 

veiklos sritis 

 

III SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS  PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

5. 2023 metų veiklos prioritetas – ugdymo kokybės skirtingų gebėjimų mokiniams 

užtikrinimas, plėtojant pedagogų lyderystę ir tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą. 

6. Tikslas – ugdyti skirtingų poreikių mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas, įtraukioje, 

pedagogų lyderyste ir tėvų bendradarbiavimu grįstoje, sveikatą stiprinančioje aplinkoje. 

7. 1 uždavinys – skatinti kiekvieno mokinio pažangą, sistemingai analizuojant  pasiekimus ir 

atsižvelgiant į individualias vaiko galias. 

MOKINIŲ PASIEKIMAI IR PAŽANGA 

Laukiamas rezultatas 

(kokybiniai rodikliai) 

1.Lyginant su 2021-2022 m. m. mokinių nepasiekusių patenkinamo 

lygio procentas išliks nepakitęs. 

2. 1% padidės aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, 

lyginant su 2021-2022 m. m. metiniu rezultatu. 

3. NMPP rezultatai išliks stabilūs. 

4. Lyginant su 2021-2022 m. m. olimpiadų, konkursų, projektų, sporto 

varžybų ir/arba parodų (miesto, šalies, tarptautinių) prizininkų skaičius 

padidės bent 1 % 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Olimpiados (miesto, šalies, tarptautinės): 

Tarptautinė anglų kalbos 

olimpiada „Kings” 

Dalyvaus 5-6 mokiniai 

iš 2-4 klasių 

L. Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Kovas 

Miesto pradinių klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

Dalyvaus po 1 mokinį 

iš 3 ir 4 klasių 

D. Plaščinskienė Balandis 

Konkursai (miesto, šalies, tarptautiniai): 

Respublikinis pradinių klasių 

mokinių konkursas „Būk mano 

draugas” 

Konkurso  veiklose 

dalyvaus 100%  2 b 

klasės mokinių 

E. Brazlauskaitė 

 

Sausis 

Tarptautinis FAI piešinių 

konkursas ,,Oro sportas ir 

aplinkosauga” 

Dalyvaus iki 10 

mokinių 

L. Ogintienė Sausis 

Piešinių - kūrybinių darbų 

konkursai 

Dalyvaus 1a, 1c ir 1d 

klasės 

V. Rakštienė 

V. Jonavičienė 

L. Ogintienė 

Sausis- 

birželis 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra” 

Dalyvaus ne mažiau 

kaip 2-5 mokiniai iš 

kiekvienos 2-3 klasės, 

po 1-2 mokinius iš 1 ir 

4 klasių 

E. Liutkuvienė 

V. Bambalienė 

G. Pušinskienė 

R. Domarkienė 

D Lukauskienė 

Kovas 

 

Klaipėdos miesto ir regiono 

konkursas „I know English” 

Dalyvaus 2 antros 

klasės mokiniai 

L. Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Balandis 

Šalies konkursas „Olympis” 

 

Dalyvaus 10-15 

mokinių iš 3 klasių. 

Dalyvaus po 1-2 

mokinius iš 1 ir 4 

klasių. 

Dalyvaus ne mažiau 30 

mokinių iš 2-4 klasių 

(anglų kalba) 

E. Brazlauskaitė 

I, III, IV klasių 

vadovai 

 

 

Anglų kalbos 

mokytojos 

Kovas 

Lapkritis 

 

Šalies konkursas „Kalbų Kengūra” 

(lietuvių kalba) 

Dalyvaus ne mažiau 

kaip 2 mokiniai iš 

klasės 

 

 

 

 

Dalyvaus 1-2 mokiniai 

iš 4 klasių 

I. Jurkšaitienė 

K. Puzienė 

J. Valaišienė 

G. Pušinskienė 

A. Aidukaitė 

E. Brazlauskaitė 

R. Dzendolietienė 

IV klasių vadovai 

Balandis 

Šalies konkursas „Kalbų Kengūra” 

(anglų kalba) 

Dalyvaus ne mažiau 

kaip 15 mokinių iš 3-4 

klasių  

Anglų kalbos 

mokytojos 

Balandis 

Miesto saugaus eismo konkursas 

“Šviesoforas” 

Dalyvaus mokyklos 

komanda 

R. Mickuvienė 

V. Medžinskienė 

Balandis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Respublikinis šokio konkursas 

„Šokio mozaika – 2023“ 

Dalyvaus mokyklos 

šokių kolektyvas 

„Gilijukai”   

R. Stonys Balandis 

Miesto dailaus rašto konkursai 

„Plunksnelė“ ir „Dailus raštas akį 

glosto“ 

Dalyvaus I-IV klasių 

mokiniai, mokyklos 

konkurse, užėmę 

pirmąsias vietas 

E. Liutkuvienė Balandis 

Lapkritis 

Miesto konkursas „English 

Grammar and Language Skills” 

Dalyvaus 2 ketvirtos 

klasės mokiniai 

L. Juknevičienė Gegužė 

Klaipėdos miesto 4-ųjų  klasių 

mokinių sporto estafečių ir anglų 

kalbos varžybos „Let's move 

2023“ 

Dalyvaus mokyklos 

komanda 

L. Juknevičienė 

R. Domarkienė 

Gegužė 

Respublikinis šokio konkursas 

„Augantys talentai – 2023"   

Dalyvaus mokyklos 

šokių kolektyvas 

„Gilijukai” 

R. Stonys 

 

Gegužė 

Respublikinis  sporto ir meno 

festivalis – konkursas „Vaikai – 

olimpinės gėlės 2023“.   

Dalyvaus mokyklos 

šokių kolektyvas 

„Gilijukai” 

R. Stonys Gegužė 

Šalies konkursas „Olimpinis 

mėnuo” 

4 teminių savaičių 

veiklose dalyvaus 

100%  klasės 

bendruomenės narių 

I. Jurkšaitienė 

T. Jasienė 

J. Valaišienė 

K. Lenkšaitė 

E. Brazlauskaitė 

G. Pušinskienė 

A. Aidukaitė 

R. Dzendolietienė 

I klasių mokytojos 

Spalis-

lapkritis 

Respublikinis muzikos konkursas 

„Muzika kitaip 2023“ 

Dalyvaus III–IV klasių 

6 mokiniai 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

Lapkritis 

Projektai (miesto, šalies, tarptautiniai):  

Šalies vertimų ir iliustracijų  

projektas ,,Tavo žvilgsnis” 

Dalyvaus 2-3 mokiniai 

iš 3-4 klasių. 

L. Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Sausis - 

vasaris 

Šalies projektas „Tyrinėjimo 

menas” 

1. Parengtas projekto 

įgyvendinimo planas 

su 3d klasės mokiniais. 

2.Įgyvendinta 90 % 

numatytų veiklų. 

3.Mokyklos 

bendruomenei 

pristatytas projekto 

K. Puzienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis-

birželis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

įgyvendinimo 

rezultatas. 

4.Parengta dalyvavimo 

projekte paraiška 

 

 

G. Pušinskienė 

 

 

Rugsėjis-

gruodis 

Šalies projektas „Sveikatiada”   Dalyvaus 1a,1b, 1c, 

1d, 1e, 1f, 1g, 2a, 2b, 

2c, 2d, 3e, 4a, 4c, 4d, 

4e, 4f  klasių 

bendruomenės ne 

mažiau 2-3 veiklose. 

I. Jurkšaitienė   

R. Domarkienė 

V. Medžinskienė 

Ž. Markūnienė 

R. Mickuvienė 

J. Kasiliauskė 

L. Ogintienė 

S. Limšienė 

V. Jonavičienė 

V. Rakštienė 

J. Urbonienė 

D. Lukauskienė 

S. Jaugė 

G. Pušinskienė 

E. Brazlauskaitė 

A. Aidukaitė 

K. Lenkšaitė  

 

Sausis-

gruodis 

Tarptautinis projektas 

,,EuDaMus" 

Dalyvaus III–IV klasių 

mokiniai 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N.Jankūnienė 

Vasaris-kovas 

Respublikinis šokio studijos 

„Šokantys bateliai“ projektas 

„Mes šokam“, skirtas tarptautinei 

šokio dienai paminėti 

Dalyvaus mokyklos 

šokių kolektyvas 

„Gilijukai”   

R. Stonys Balandžio 29 

d. 

Vakarų Lietuvos krašto dainų 

šventė 

Dalyvaus mokyklos 

šokių kolektyvas 

„Gilijukai” 

R.Stonys Birželis 

Tarptautinis projektas ,,Be active” 

 

Dalyvaus 1f ir 1c, 2a, 

2b, 2c, 2e, 2f, 2g 

klasės. 

 

J. Urbonienė 

S. Limšienė 

L. Ogintienė 

V. Jonavičienė 

D. Lukauskienė 

S. Jaugė 

R. Stonys 

J. Kasiliauskė 

 

Lapkritis 

Sporto varžybos (miesto, šalies, tarptautinės): 

Šalies nekontaktinio regbio 

varžybos 

2-3 mokyklos mokinių 

komandos dalyvaus ne 

V. Bambalienė 

T. Jasienė 

Kovas-spalis 



15 

 

Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

mažiau kaip 3 

varžybose 

Miesto nekontaktinio regbio 

varžybos 

2-3 mokyklos mokinių 

komandos dalyvaus ne 

mažiau kaip 1-2 

varžybose 

V. Bambalienė 

T. Jasienė 

Kovas-spalis 

 

Miesto pradinių klasių mokinių  

varžybos ,,Mero taurei” laimėti 

Dalyvauja 3-4 klasių 

komanda  

R. Domarkienė 

D. Lukauskienė 

Per metus 

Parodos (miesto, šalies, tarptautinės): 

Paroda-konkursas “Besmegenių 

fiesta” 

Parodoje dalyvaus 

100%  3e klasės 

mokinių 

I. Jurkšaitienė   Sausis 

Virtuali paroda žiemos tema 

(šalies) 

Parodoje dalyvaus po 

20% 2d, 2e klasės 

mokinių 

K. Lenkšaitė 

R. Dzendolietienė 

 

 

Sausis 

Kaukių paroda Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje (miesto) 

 

Parodoje dalyvaus po 

12% 2e, 3c klasės 

mokinių 

T. Jasienė 

R. Dzendolietienė 

Vasaris 

 

Eilėraščių ir esė konkursas 

„Švenčiu Lietuvą”  

Parodoje dalyvaus 8% 

3d klasės mokinių 

K. Puzienė Vasaris 

Virtuali paroda pavasario tema 

(šalies) 

Parodoje dalyvaus po 

20%  klasės mokinių 

 

K. Lenkšaitė 

E. Brazlauskaitė 

A. Aidukaitė 

Balandis-

gegužė 

Respublikinė virtuali 1-4 klasių 

mokinių paroda „Metų laikai” 

Parodoje dalyvaus 

20%  mokyklos SUP 

turinčių mokinių 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

R. Skiparienė 

Spalis-

lapkritis 

Dalyvavimas kitose iš anksto 

nenumatytose parodose 

Pedagogai pagal 

aktualumą ir 

tikslingumą nukreipia 

mokinius dalyvauti 

metų eigoje 

pasiūlytose parodose, 

kurios įtraukiamos į 

Mokyklos mėnesio 

veiklos planą 

Pedagogai Per metus 

 

8. 2 uždavinys – stiprinti skirtingų poreikių (tame tarpe gabių ir didelį mokymosi potencialą 

turinčių) mokinių įsitraukimą į ugdymosi procesą ir mokyklos gyvenimą. 

MOKINIŲ PATIRTYS IR MOKYMASIS 

Laukiamas rezultatas 

(kokybiniai rodikliai) 

1. Lyginant su 2021–2022 m. m. konferencijose dalyvaus 3% daugiau 

mokyklos mokinių. 

2. Bus pasiūlyta daugiau veiklų (1-2) gabių ir didelį mokymosi 

potencialą turinčių mokinių ugdymui. 
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3. Padidės SUP turinčių mokinių, dalyvaujančių mokyklos ir 

užmokyklinėse veiklose, skaičius (dalyvaus ne mažiau 25 % mokinių) 

 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 

8.1. Mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimas: 

Veikla  Rodiklis Atsakingi asmenys Terminas 

Prevencinių programų vykdymas: 

SEU programa „Antras 

žingsnis“ 

1 kartą per savaitę pravesta 

veikla I-IV klasių mokiniams 

pagal „Antro žingsnio“ 

metodiką 

Klasių vadovai:  

R. Domarkienė 

Ž. Markūnienė 

D. Ruškienė 

R. Mickuvienė 

V. Medžinskienė 

L. Ogintienė 

V. Jonavičienė 

D. Lukauskienė 

S. Jaugė 

J. Valaišienė 

V. Bambalienė 

G. Pušinskienė 

K. Lenkšaitė 

R. Dzendolietienė 

Sausis - 

birželis  

Ž. Markūnienė 

D. Ruškienė 

L. Ogintienė 

V. Jonavičienė 

D. Lukauskienė 

S. Jaugė  

R. Domarkienė 

J. Valaišienė 

V. Bambalienė 

G. Pušinskienė 

K. Lenkšaitė 

R. Dzendolietienė 

 

Rugsėjis 

- gruodis 

SEU programa „Laikas kartu“ 1 kartą per savaitę pravesta 

veikla I–IV klasių mokiniams 

pagal „Laikas kartu“ 

metodiką 

Klasių vadovai:  

S. Limšienė 

J. Urbonienė 

V. Rakštienė 

J. Kasiliauskė 

T. Jasienė 

K. Puzienė 

I. Jurkšaitienė 

A. Aidukaitė 

E. Brazlauskaitė 

 

Sausis - 

birželis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi asmenys Terminas 

J. Kasiliauskė 

R. Mickuvienė 

V. Medžinskienė 

S. Limšienė 

J. Urbonienė 

V. Rakštienė 

T. Jasienė 

K. Puzienė 

I. Jurkšaitienė 

A. Aidukaitė 

E. Brazlauskaitė 

Rugsėjis 

- gruodis 

Kitų veiklų vykdymas: 

konsultacijos mokymosi 

sunkumus patiriantiems 

mokiniams 

Bus organizuota 12-13 

konsultacijų  

Klasių vadovai 

 

Sausis-

birželis 

dėl karo Ukrainoje atvykusių 

ukrainiečių mokinių lietuvių 

kalbos mokymas 

Bus organizuota 20 

konsultacijų 

N. Radimonienė Sausis-

birželis 

lietuvių kalbos mokymas iš 

užsienio grįžusiems mokiniams 

Bus organizuota po 15 

konsultacijų 1 klasių ir 2-4 

klasių mokiniams 

Ž. Markūnienė 

V. Jonavičienė 

Sausis-

birželis 

 

gabių ir didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas: 

2022–2023 mokslo metų gabių 

ir didelį mokymosi potencialą 

turinčių mokinių ugdymo 

tobulinimo plano 

įgyvendinimas 

Įgyvendinta 85 % plane 

numatytų priemonių iki 

2023-06-30 

Plane numatyti 

asmenys 

Iki 2023-

06-30 

pagal 

terminus 

konsultacijos Kiekvienas klasės vadovas 

praves po 7-8 konsultacijas  

Klasių vadovai Sausis-

birželis 

Matematikos olimpiada IV 

klasių mokiniams 

Dalyvaus 1-2 mokiniai iš 

kiekvienos klasės 

 

D. Ruškienė 

Ž. Markūnienė 

Kovas 

Matematikos olimpiada III 

klasių mokiniams 

Dalyvaus 1-2 mokiniai iš 

kiekvienos klasės 

 

V. Medžinskienė 

R. Mickuvienė 

Kovas 

Protmūšis „Smagu žinoti” Dalyvaus po 5 mokinius iš 

kiekvienos 4 klasės 

D. Lukauskienė 

R. Domarkienė 

Kovas 

Viktorina III klasių mokiniams 

„Pažink Lietuvos istoriją” 

Iš kiekvienos klasės dalyvaus 

5 mokinių komanda 

I. Jurkšaitienė 

T. Jasienė 

Gegužė 

Matematikos olimpiada II 

klasių mokiniams 

Dalyvaus 2-3 mokiniai iš 

kiekvienos klasės 

A. Aidukaitė 

R. Dzendolietienė 

Gegužė 

Matematikos olimpiada I klasių 

mokiniams 

Dalyvaus po 1-2 mokinius iš 

kiekvienos  klasės 

V. Rakštienė 

S. Limšienė 

Gegužė 

2023-2024 mokslo metų gabių 

ir didelį mokymosi potencialą 

1. Sudaryta darbo grupė ir 

parengtas planas.  

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė 

Rugsėjis-

spalis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi asmenys Terminas 

turinčių mokinių ugdymo plano 

parengimas 

2. Planas suderintas su 

Metodine taryba. 

3. Supažindinti mokytojai ir 

tėvai.  

4. Planas skelbiamas 

interneto svetainėje 

Mokinių konferencija „Žiniukų 

akademija” 

 

1. Metodinė taryba 

organizuos konferenciją. 

2. II-IV klasių vadovai, anglų 

kalbos mokytojai paruoš 1-2 

mokinius iš pageidaujančių 

dalyvauti klasių 

D. Plaščinskienė, 

II–IV klasių 

vadovai, anglų 

kalbos mokytojai 

Spalis 

Konkursas IV klasių 

mokiniams „Ar moki naudotis 

informacinių šaltinių lobiais?” 

Iš kiekvienos klasės dalyvaus 

6 mokinių komanda 

G. Pušinskienė 

K. Lenkšaitė 

Lapkritis 

 

 

8.2. Mokinių socialinis, kultūrinis, pilietinis ugdymas:  

Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Socialinis ugdymas (socialinio ugdymo pradinėje mokykloje tikslas - sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti 

gebėjimą suprasti save bei kitus, savo vietą bendruomenėje, bendraamžių grupėje, gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas bei konfliktus, suvokti savo socialinę, istorinę ir 

geografinę aplinką bei išmokti joje prasmingai ir atsakingai veikti) 

tradiciniai renginiai: 

Ketvirtokų šimtadienis Dalyvaus IV klasių 

mokiniai 

Ketvirtų klasių 

vadovai 

Vasaris 

Užgavėnių šventė Suorganizuota Užgavėnių 

šventė, į kurią įtraukiami 

visų klasių ir pailgintos 

dienos grupių mokiniai. 

Pasisiūlę 

bendruomenės 

nariai. Pailgintų 

dienos grupių 

auklėtojai 

Vasaris 

Antrokų renginys „The ABC 

day” 

Bus organizuotas renginys, 

kuriame dalyvaus 2 klasių 

komandos 

Anglų kalbos 

metodinė grupė 

Gegužė 

 

Velykinė popietė „Šv. Velykų 

belaukiant“ 

11-oje pailgintos dienos 

grupių popietėse dalyvaus 

ne mažiau kaip 70 % 

mokinių iš kiekvienos 

grupės 

Pailgintos dienos 

grupių auklėtojai 

Balandis 

Šeimos dienai skirti renginiai Dalyvaus I ir III  klasių 

mokiniai 

Pirmų, trečių 

klasių vadovai 

Gegužė 

Mokslo metų baigimo šventė 

,,Tegul skrenda aitvarai...” 

Šventėje dalyvaus 

mokyklos 23 klasių 

mokiniai ir dalis jų tėvų 

Klasių vadovai Birželis 

Ketvirtokų išleistuvės „Mes 

atsisveikinam su tavim, 

pradine” 

Dalyvaus IV klasių 

mokiniai 

 

Trečių klasių 

vadovai 

Birželis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Abėcėlės šventė 

 

Dalyvaus 1 klasių mokiniai 

 

S. Limšienė 

S. Jaugė 

V. Jonavičienė 

Birželis 

 

Pleneras ,,Vasaros spalvos” Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 %  mokyklos 1 klasių 

mokinių 

R. Domarkienė 

D. Lukauskienė 

Birželis 

Mokslo metų pradžios šventė 

„Sveika mokykla” 

Dalyvaus visa mokyklos 

bendruomenė 

Klasių vadovai Rugsėjis 

Renginys-viktorina „European 

day” 

Organizuota viktorina 4 

klasių mokiniams ir 

paruoštas teminis stendas 

anglų kabinete 

L. Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Rugsėjis 

 

Kalėdinė popietė „Šv. Kalėdų 

belaukiant“ arba Adventinė 

vakaronė „Advento tradicijos ir 

papročiai“ 

Kiekviena grupės auklėtoja 

praves popietę arba 

vakaronę (pasirinktinai), 

kurioje dalyvaus ne mažiau 

kaip 70 % grupės mokinių 

ir 20 % mokinių tėvų 

Pailgintų dienos 

grupių auklėtojai 

Gruodis 

teminės savaitės: 

Teminė savaitė „Aš myliu 

Lietuvą“ 

VIII ir XI pailgintos dienos 

grupės mokiniai dalyvaus 

7-8 organizuotose veiklose 

L. Malakauskienė 

R. Zubienė 

Vasario I 

savaitė 

Teminė savaitė „Pasitikime 

sugrįžtančius paukščius“ 

IV ir V pailgintų dienos 

grupių mokiniai su tėvais 

gamins inkilus ir juos įkels 

į mokyklos teritorijoje 

esančius medžius 

I. Mitrijevienė 

V. Bubliauskienė 

Kovo I 

savaitė 

 Draugiškumo savaitė 

„Draugystės paslaptis - 

didžiausias turtas” 

Savaitės renginiuose 

dalyvaus 90 % I-IV klasių 

mokinių 

G. Domarkienė 

I–IV klasių 

vadovai 

Kovo 20-24 

dienomis 

Teminė savaitė „Laukiu Šv. 

Velykų“ 

Visų 11-kos pailgintų 

dienos grupių mokiniai 

atliks įvairias praktines 

veiklas Velykų tema 

Pailgintos dienos 

grupių auklėtojai 

Balandžio I 

savaitė 

Teminė savaitė „Velykų 

papročiai ir tradicijos” 

Dalyvaus III klasių 

mokiniai  

Klasių vadovai Balandžio I 

savaitė 

Teminė savaitė „Tarp gėlių“ VIII ir XI pailgintos dienos 

grupės mokiniai dalyvaus 

7-8 organizuotose veiklose 

L. Malakauskienė 

R. Zubienė 

Gegužės II 

savaitė 

Teminė savaitė „Jausmų ir 

emocijų šalyje” skirta 

Pasaulinei psichinės sveikatos 

dienai paminėti 

Pertraukų metu I-IV klasių 

mokiniai stebės savo 

jausmus, mokysis juos 

atpažinti ir nusakyti, 

naudodamiesi emociukais 

L. Kovierienė 

G. Domarkienė 

Spalio 9-13 

dienomis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Tolerancijos savaitė 

 

Pagal paskelbtą šalies 

tolerancijos temą, I-IV 

klasių mokiniai atliks 

temines užduotis 

G. Domarkienė 

I–IV klasių 

vadovai 

 

Lapkričio 

13-17 

dienomis 

projektai (ilgalaikiai , trumpalaikiai) mokykloje: 

Teminiai trumpalaikiai 

projektai pagal temą 

Bus organizuoti antrose 

klasėse - 2, trečiose klasėse 

- 6, ketvirtose klasėse - 4 

projektai 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

III klasių ilgalaikis projektas 

„Papuošk savo mokyklą” 

Bus organizuotos 1-2 

projekto veiklos 

III klasių vadovai Vasaris-

gegužė 

II klasių ilgalaikis projektas 

„Mažasis gėlininkas” 

 

Papuoštos 3 mokyklos 

klombos mokinių 

užaugintomis gėlėmis 

II klasių vadovai Vasaris-

birželis 

Trumpalaikis muzikinis 

projektas „Vaikai  vaikams“ 

 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 % mokinių lankančių 

muzikos mokyklas ir kitus 

neformaliojo švietimo 

būrelius mieste 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

R. Stonys 

Gegužė 

mokyklos konkursai, olimpiados, viktorinos ir pan.: 

Saugaus eismo konkursas 

„Šviesoforas”  

Dalyvaus po 2 mokinius iš 

kiekvienos 1-4 klasių 

Klasių vadovai Vasaris 

Viktorina „Pažinkime Lietuvą” Dalyvaus visi 3 klasių 

mokiniai 

R. Domarkienė 

D. Ruškienė 

Vasario 10 

d. 

Dailaus rašto konkursas II-IV 

klasių mokiniams „Mano 

rankelių - dailios raidelės“ 

Bus organizuotas I 

konkurso etapas klasėse, 

išrinkti nemažiau kaip 1-2 

dalyviai II konkurso etapui 

ir nugalėtojai deleguoti į III 

miesto etapą 

J. Kasiliauskė 

R. Mickuvienė 

V. Medžinskienė 

 

 

Lapkritis 

sveikatinimo veiklos ir sporto renginiai (varžybos, turnyrai ir pan.):  

Sveikatinimo veikla ,,Rytas 

šokio ritmu” 

 

Dalyvaus pageidaujantys 

mokyklos bendruomenės 

nariai 

 

R. Stonys Sausis-

gruodis 

(7.45 val.) 

Estafečių varžybos „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs” 

 

Dalyvaus  kiekvienos 

klasės mokinių komandos 

IV klasių vadovai Sausis 

Šaškių turnyras 

 

Dalyvaus po 2-3 mokinius 

iš 4 klasių 

R. Domarkienė Gegužė 

Judriosios pertraukos 

 

Dalyvaus visi 1-4 klasių 

mokiniai 

 

D. Lukauskienė 

R. Domarkienė 

I. Jurkšaitienė 

G. Pušinskienė 

Gegužė 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Estafečių varžybos pailgintos 

dienos grupėse 

 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

60 % mokinių iš kiekvienos 

grupės 

Pailgintų dienos 

grupių auklėtojai 

Gegužė 

Išvyka dviračiais prie jūros Dalyvaus ne mažiau kaip 

60 % 2b klasės 

bendruomenės narių 

E. Brazlauskaitė Birželis 

Estafečių varžybos III klasių 

mokiniams „Linksmosios 

estafetės” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % kiekvienos klasės 

mokinių 

III klasių vadovai Birželis 

Varžybos ,,Įdomiosios 

estafetės” 

Dalyvaus 1 klasių mokiniai L. Ogintienė 

J. Urbonienė 

Birželis 

Veiklos pagal ,,Sveika 

mokykla”, ,Aktyvi mokykla” 

programą 

Nuosekliai įgyvendinamos 

veiklos, numatytos 

programose 

E. Liutkuvienė 

ISVG nariai 

 

Per metus 

Sveikatinimas pagal su  

Klaipėdos miesto sveikatos 

biuru suderintą sveikatos 

gerinimui skirtų veiklų planą 

(priedas prie Veiklos plano) 

Sudarytos sąlygos plano 

įgyvendinimui, į veiklas 

įsitraukia I–IV klasių 

mokiniai 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė L. 

Ryžkova 

Per metus, 

numatytais 

terminais 

akcijos, talkos: 

Akcija „Darom” Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 %  mokyklos 

bendruomenės narių 

D. Stančienė  

Klasių vadovai 

Balandis 

Akcija ,,Šokio pertraukos“, 

skirta paminėti tarptautinę 

šokio dieną 

Dalyvaus pageidaujantys 

mokyklos bendruomenės 

nariai 

R.Stonys Balandžio  

28 d. 

Šalies akcija „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per 

Lietuvą“  

Mokyklos bendruomenė 

prisijungs prie Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

30-ties metų jubiliejaus  

E. Liutkuvienė 

ISVG nariai 

Balandis 

parodos: 

Piešinių parodos klasėse pagal 

metų laikus 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 % mokyklos 3 klasių 

mokinių. 

III klasių vadovai Sausis - 

gruodis 

Pleneras ,,Vasaros spalvos” Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 %  mokyklos 1 klasių 

mokinių 

 

R. Domarkienė 

D. Lukauskienė 

Birželis 

Pleneras ,,Rudens spalvos” Dalyvaus ne mažiau kaip 

80 %  mokyklos 1 klasių 

mokinių 

J. Kasiliauskė 

V. Medžinskienė 

Rugsėjis 

Kūrybinių darbų paroda 

,,Antras knygos gyvenimas” 

Dalyvaus 2a klasės 

mokiniai 

L. Ogintienė Lapkritis 

Mokinių autorinių darbų 

parodos 

Suorganizuotos 1-2 dailei 

gabių mokinių parodos ir  

L. Ogintienė Per metus 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

eksponuojamos Mokyklos 

erdvėse 

Mokinių kūrybinių, projektinių 

darbų eksponavimas 

 

Mokinių kūrybiniai, 

projektiniai darbai 

eksponuojami ne tik 

klasėse, bet ir kitose 

Mokyklos erdvėse 

(koridoriuose, fojė, salėse ir 

pan.), taip pat ekranuose 

J. Kasiliauskė 

III klasių vadovai 

Visus metus 

Edukaciniai renginiai, veiklos: 

pamokos peržengiant klasės ribas mokyklos (vidaus ir lauko) erdvėse: 

Pamokos laboratorijoje:  

 

 

 

 

 

,,Kas matuojama kilogramais?” 

Bus pravesta po 1-2 

pamokas per kiekvieną 

mokslo metų pusmetį 

visose I–IV klasėse 

I–IV klasių 

vadovai 

 

Sausis-

birželis 

Rugsėjis- 

gruodis 

Bus pravesta po 1 pamoką Anglų kalbos 

mokytojai 

Sausis -

gruodis 

Bus pravesta po 1 pamoką 

 

I klasių vadovai Gegužė 

Pamokos kompiuterių klasėje: Bus pravestos 1-2 pamokos 

per kiekvieną mokslo metų 

pusmetį visose II–IV 

klasėse 

II–IV klasių 

vadovai 

Sausis-

birželis 

Rugsėjis-

gruodis 

Bus pravesta po 1 pamoką Anglų kalbos 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

Pamokos Klaipėdos dramos 

teatre 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 3d klasės mokinių 

K. Puzienė Vasaris 

Pamokos Klaipėdos lėlių teatre Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % kiekvienos klasės 

mokinių 

III klasių vadovai Kovas 

Pamokos Miško mokykloje Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 3d klasės mokinių 

K. Puzienė Balandis 

Teatro pamoka „Gražiausi 

žodžiai mamai” (erdvė prie 

valgyklos) 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 3e klasės mokinių 

 

I. Jurkšaitienė Gegužė 

Orientacinis žaidimas 

“Mokyklos kiemo labirintai” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 %  3c klasės mokinių 

T. Jasienė   Gegužė -

birželis 

Dailės pamoka lauko erdvėje 

„Mandala”  

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % kiekvienos klasės 

mokinių 

IV klasių vadovai Spalis-

lapkritis 

Pamokos bibliotekoje 

 

Tikybos pamoka bibliotekoje 

,,Šventos Velykos” 

Bus pravesta po 1 pamoką Anglų kalbos 

mokytojai 

Sausis -

gruodis 

Dalyvaus 3d klasės 

mokiniai 

E. Razmienė Balandis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Bus pravesta po 1 pamoką 

visose I klasėse 

I klasių vadovai Rugsėjis -

gruodis 

Lietuvių kalbos pamoka  

„Mano mėgstamiausia knyga” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 4a klasės mokinių 

V. Bambalienė Spalis 

Pamokos lauko erdvėse: 

 

 ,,Pavasaris ir jo požymiai” 

 

 

 

 „Nupiešk šešėlį” 

 

 „Piešinys iš gamtinių 

medžiagų” 

Bus pravesta po 1 pamoką Anglų kalbos 

mokytojai 

Sausis -

gruodis 

Bus pravesta po 1 pamoką I klasių vadovai Gegužė 

Bus pravestos 8 pamokos 

4b, 4c, 4d, 4e klasių 

mokiniams 

R. Stonys Gegužė 

 

Bus pravesta po 1 pamoką IV klasių vadovai Gegužė-

birželis 

Bus pravesta po 1 pamoką I klasių vadovai Spalis 

netradicinės (sujungtos, integruotos) pamokos: 

Integruotos lietuvių kalbos, 

matematikos, fizinio ugdymo ir 

pasaulio pažinimo pamokos 

“Verslo idėjos kūrimas” 

Dalyvaus 100 % visų klasės 

mokinių 

K. Puzienė Sausis 

Anglų ir matematikos pamoka Bus pravestos1-2 pamokos 

2-4 klasėse 

L, Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Sausis-

gruodis 

Anglų ir pasaulio pažinimo 

pamoka 

Bus pravestos 2-4 pamokos 

2-4 klasėse 

L, Juknevičienė 

M. Kazenkova 

Sausis -

gruodis 

Edukacinės veiklos mieste Dalyvaus kiekviena klasė 

ne mažiau 3 edukacijose 

I (II) klasių 

vadovai 

Sausis-

gruodis 

Muzikos ir šokio pamoka 

,,Ritmo žaidimai“ 

Bus pravestos 2 pamokos 1f 

ir 1g klasių mokiniams 

R. Stonys 

N. Jankūnienė 

Kovas 

Muzikos ir šokio pamoka 

,,Šokančios natelės“ 

Dalyvaus 1b klasės 

mokiniai 

R. Stonys 

D. Ronkaitienė 

Balandis 

Dailės ir pasaulio pažinimo 

pamoka 

Bus pravesta po 1 pamoką  J. Urbonienė 

L. Ogintienė 

Gegužė 

Integruotos lietuvių kalbos, 

matematikos, fizinio ugdymo,  

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamokos 

“Laikrodžio išradimo istorija” 

Dalyvaus 100 % 3e klasės 

mokinių. 

I. Jurkšaitienė Lapkritis 

Kultūriniai renginiai (kultūros paso renginiai): 

Spektakliai Viename spektaklyje 

dalyvaus 70 % – 90 % 

kiekvienos klasės mokinių 

 

I–IV klasių 

vadovai 

Sausis-

gruodis 

Edukacinės veiklos Vienoje veikloje dalyvaus 

70 % – 90 % kiekvienos 

klasės mokinių 

I–IV klasių 

vadovai 

Sausis-

gruodis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Patyriminės veiklos Vienoje veikloje dalyvaus  

70 % – 90 % kiekvienos 

klasės mokinių 

I–IV klasių 

vadovai 

Sausis-

gruodis 

Pilietinės iniciatyvos: 

„Atmintis gyva, nes liudija”. 

Pilietiškumo pamoka klasėje  

Pravestos 23 pamokos Pirmą pamoką 

vedantys 

mokytojai 

Sausio 13 d. 

 

Edukacija „Laisvės kaina” Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 4a ir 4c klasės 

mokinių 

R. Domarkienė 

V. Medžinskienė 

Sausio 13 d. 

Didžiausia  bendradarbiavimo 

pamoka, skirta vasario 16-ąjai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

90 % 4a  klasės mokinių 

R. Domarkienė Vasaris 

 

Protmūšis Kovo 11-ąjai 

paminėti 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

po 90 % 2b, 2d klasės 

mokinių 

K. Lenkšaitė 

E. Brazlauskaitė 

Kovas 

Solidarumo bėgimas Dalyvaus 70 % – 90 %  

kiekvienos klasės mokinių 

Klasių vadovai Rugsėjis- 

spalis 

 

8.3. Švietimo pagalba mokiniui: 

Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Tyrimų / apklausų organizavimas: 

1 klasių adaptacijos tyrimas 1. Dalyvaus 100 % pirmų 

klasių mokinių, kurių tėvai 

sutiks dėl dalyvavimo 

tyrime.  

2. Dalyvaus ne mažiau kaip  

50 %  pirmų klasių mokinių 

tėvų. 

L. Kovierienė Sausis-

vasaris 

2-4 klasių mokinių apklausos 

dėl smurto ir patyčių 

prevencijos 

Dalyvaus ne mažiau kaip 50 

% mokinių iš 2-4 klasių 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

darbo grupė 

Vasaris-

kovas 

Apklausa ,,Neformaliojo vaikų 

švietimo būrelių veiklų  

kokybės ir poreikio analizė” 

Apklausoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 30 % mokinių 

tėvų. 

D. Plaščinskienė Gegužė  

Apklausa dėl pirmosios 

užsienio kalbos pasirinkimo 

 

Apklausoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 50 % pirmųjų 

klasių mokinių tėvų 

D. Plaščinskienė Gegužė 

VGK veikla: 

Specialiųjų ugdymo poreikių 

turinčių mokinių sąrašo 

parengimas, suderinimas su 

miesto PPT bei tvirtinimas 

1.Sąrašai sudaryti 2023-09-

01  

2. Iki 2023-09-15 sąrašai 

suderinti ir patvirtinti 

Klaipėdos miesto PPT   

D. Plaščinskienė 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

Vasaris, 

rugsėjis 
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Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

3. Sąrašai koreguojami ir 

papildomi kiekvieną mėnesį 

Mokinių, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų sąrašų 

parengimas, suderinimas su 

miesto PPT bei tvirtinimas 

1. Sąrašai sudaryti 2023-09-

01  

2. Iki 2023-09-15 sąrašai 

suderinti ir patvirtinti 

Klaipėdos miesto PPT  

3. Sąrašai koreguojami ir 

papildomi kiekvieną mėnesį 

D. Plaščinskienė 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

R. Skiparienė 

Vasaris, 

rugsėjis 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių ir pasitarimų  

organizavimas  

Posėdžiai/pasitarimai 

organizuoti kiekvieno 

mėnesio paskutinį 

pirmadienį, dalyvaujant ne 

mažiau kaip 80 % VGK 

narių 

D. Plaščinskienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus 

metus 

Išplėstinių VGK posėdžių 

organizavimas (dalyvaujant 

mokytojams,  specialistams, 

tėvams, socialiniams 

partneriams), vykdant 

intervenciją ir prevenciją arba 

aptariant ugdymosi pasiekimus 

Posėdžiuose dalyvaujant ne 

mažiau kaip 80 % VGK 

narių bus teikiami 

individualūs siūlymai dėl 

elgesio,  ugdymo(si) ir/ar 

asmeninės pažangos 

tobulinimo 

VGK nariai Pasibaigus 

pusmečiui 

ir esant 

poreikiui 

IUPP rengimas (didelį 

mokymosi potencialą 

turintiems mokiniams) 

100 % didelį mokymosi 

potencialą turintiems 

mokiniams parengtos 

individualios ugdymo(si) 

programos 

VGK nariai 

Klasių mokytojai 

Sausis ir 

atsiradus 

poreikiui 

IUPP rengimas ( pagal 

pritaikytas ir individualias 

programas besimokantiems 

mokiniams)  

100 %  mokiniams, 

ugdomiems pagal pritaikytas 

arba individualias 

programas, parengtos IUPP 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

Dalykų 

specialistai 

Rugsėjis ir 

atsiradus 

poreikiui 

Individualios, grupinės 

socialinės pedagoginės, 

psichologinės ir specialiosios 

pagalbos teikimas mokiniams 

100 % mokiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

(rekomenduota PPT 

išvadose) ir kitiems vaikams, 

kuriems reikalinga pagalba 

L. Kovierienė 

G. Domarkienė 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

R. Skiparienė 

 

Visus 

metus 

Bendradarbiavimas su klasių 

vadovais, specialistais,  

mokytojų metodinėmis 

grupėmis 

Kartą per pusmetį bus 

reflektuojama, siekiant 

išsiaiškinti, ką dar reikia 

tobulinti 

 

L. Kovierienė 

G. Domarkienė 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

R. Skiparienė 

Visus 

metus 

Mokytojų, tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

konsultavimas socialiniais ir 

prevenciniais klausimais 

100 %  besikreipiantys bus 

konsultuojami rūpimais 

klausimais  

L. Kovierienė 

G. Domarkienė 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

Pagal 

poreikį 
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R. Skiparienė 

Tikslingas specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių turinčių 

mokinių nukreipimas į 

neformaliojo vaikų švietimo 

būrelius 

25 % SUP turinčių mokinių 

lankys neformaliojo švietimo 

būrelius mokykloje arba 

užmokyklinėse įstaigose 

VGK nariai 

Klasių vadovai 

Rugsėjis, 

sausis 

Pedagoginė pagalba (individuali, grupinė):  

Organizuotas virtualus 1-4 

klasių mokinių respublikinis 

projektas „Kuriu mįslę 2“ 

Dalyvaus ne mažiau 5 

skirtingų miestų mokyklų 

mokiniai 

 R. Šilinskė,  

 R. Skiparienė 

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Parengtas lankstinukas 

„Foneminės klausos 

lavinimas“ 

100 % pirmųjų klasių 

mokinių tėvų susipažins su 

informacija, kaip lavinti 

mokinių foneminę klausą 

namuose 

 R. Šilinskė 

  
 Birželio 

mėn. 

Parengtas lankstinukas 

„Autizmo spektro sutrikimų 

turintis vaikas mokykloje“ 

100 % 1-4 klasių mokytojų 

susipažins, kas būdinga 

autizmo spektro sutrikimą 

turintiems mokiniams  

 I. Gedrimienė 

  
 Birželio 

mėn. 

Parengta skrajutė „Logopedo 

patarimai pirmokų tėvams“ 

100 % 1 klasių mokinių tėvai 

susipažins su logopedo 

patarimais vaiko kalbos ir  

kalbėjimo ugdymui gerinti 

namuose 

 R. Skiparienė Birželio 

mėn. 

Parengtas lankstinukas 

,,Tėvams apie mokykloje 

teikiamą specialiąją 

pedagoginę pagalbą“ 

100 % 1-4 klasių mokinių 

tėvų susipažins su 

informacija apie mokykloje 

teikiamą specialiąją 

pedagoginę pagalbą 

I. Gedrimienė Rugsėjo 

mėn. 

Parengtas lankstinukas 

„Disleksija. Kaip atpažinti? 

Kaip padėti?“ 

100 % 1-2 klasių mokinių 

tėvų susipažins su 

informacija apie disleksiją, 

sužinos kaip ją atpažinti ir 

kaip padėti vaikui 

 R. Skiparienė  Spalio I 

savaitė 

Parengtas stendinis pranešimas 

„Disleksijos pažinimo savaitė“ 

100 % mokyklos pedagogų 

susipažins su disleksijos 

sutrikimu ir metodais  

 R. Šilinskė, 

 I. Gedrimienė 

 Spalio I 

savaitė 

Gerosios patirties sklaida 

miesto logopedams ir 

specialiesiems pedagogams  

 

1. Parengtas ir pristatytas 

pranešimas „Skaitymo ir 

rašymo gebėjimų ugdymas. 

Geroji patirtis“. 

2. Miesto logopedų ir 

specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio 

susirinkime pagalbos 

mokiniui specialistai  

R. Šilinskė Spalio mėn. 
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susipažins su Mokykloje 

taikomais metodais skaitymo 

ir rašymo sutrikimų įveikimui 

Naujos priemonės, skirtos 

mokyti SUP mokinius jungti 

skiemenis, parengimas 

1. Parengta ir miesto 

logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio 

taryboje aprobuota priemonė 

„Randu ir skaitau 

skiemenis“. 

2. 50 % SUP turinčių mokinių 

iki 2023-12-31 išmoks jungti 

skiemenis 

R. Šilinskė Lapkričio 

mėn. 

 

Psichologo pagalba (individuali, grupinė): 

Susitikimai su SUP turinčių 

mokinių tėvais pokalbiui dėl 

konsultacijų 

Individualiuose 

susitikimuose dalyvaus 100 

% mokinių tėvų, kurių 

vaikams PPT išvadose 

rekomenduojamos 

psichologo konsultacijos 

L. Kovierienė  Visus 

metus 

(pagal 

poreikį) 

Mokyklos bendruomenėje 
organizuojamos veiklos 
„Sąmoningumo didinimo 
mėnuo be patyčių” paminėti 

Valandėlėse dalyvaus ne 

mažiau kaip 80 % mokinių  

L. Kovierienė Kovas 

Individualios ir/arba grupinės 
konsultacijos mokiniams 

Kiekvieną savaitę bus 

skiriama iki 60 % psichologo 

kontaktinių valandų 

tiesioginiams pagalbos 

gavėjams (mokiniams 

turintiems specialių 

ugdymosi poreikių, jei 

rekomenduota PPT išvadose 

ir kitiems vaikams, kuriems 

reikalinga psichologo 

pagalba) 

L. Kovierienė Visus 

metus 

(pagal 

poreikį) 

Pasaulinės psichinės sveikatos 
dienos minėjimas 

Renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 80 % mokinių  

L. Kovierienė Spalio 10 

d. 

Mokytojų savitarpio pagalbos 
ir paramos grupė  

1. Grupės veikloje dalyvaus 

3-4 pradinio ugdymo 

mokytojai. 

2. Grupė vyks vieną kartą 

per mėnesį 

L. Kovierienė Sausis- 

gegužė. 

Pagal 

poreikį ir 

galimybes 

rugsėjis - 

gruodis 

Socialinė pagalba (individuali, grupinė):  

Individualios ir/arba grupinės 
konsultacijos mokiniams 

Kiekvieną savaitę bus 

skiriama iki 50 % socialinio 

G. Domarkienė Visus 

metus 
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 pedagogo kontaktinių 

valandų tiesioginiams 

pagalbos gavėjams 

(mokiniams turintiems 

specialių ugdymosi poreikių, 

jei rekomenduota PPT 

išvadose ir kitiems vaikams, 

kuriems reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba) 

(pagal 

poreikį) 

Bendradarbiavimas su 
Klaipėdos miesto Šeimos ir 
vaiko gerovės centro 
socialiniais darbuotojais bei 
Atvejo vadybininkais, vaikų 
dienos centrų pedagogais dėl 
socialinės rizikos šeimose 
gyvenančių mokinių gerovės 

1. Pagal poreikį dalyvauta 

Atvejo vadybos posėdžiuose. 

2. Bendradarbiaujant su 

mokyklos pedagogais 100 % 

paruošti ir pateikti raštišką 

informaciją apie socialinės 

rizikos šeimose augančius 

mokinius, kai to prašo 

socialiniai partneriai 

G. Domarkienė Visus 

metus 

(pagal 

poreikį) 

 

Dalyvavimas socialinių 
pedagogų metodiniuose 
susirinkimuose, seminaruose, 
konferencijose prevencinio ir 
socialinio pedagogo darbo 
klausimuose 

Dalyvauta iki 80 % 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

organizuojamose veiklose 

mieste 

G. Domarkienė 

 

Visus 

metus 

(pagal 

poreikį) 

Diskusija klasės valandėlių 

metu 1-2 klasėse „Tinkamas 

mokinio elgesys mokykloje – 

jo nauda sau ir aplinkiniams” 

1. Diskusijoje dalyvaus 7-ų 

pirmų klasių mokiniai ir 5-ų 

antrų klasių mokiniai. 

2. Diskusijos dalyviai priims 

bendrus nutarimus, kuriuos 

socialinė pedagogė vizualiai 

pateiks mokyklos erdvėse 

G. Domarkienė 

 

Sausio – 

vasario 

mėn. 

 

Diskusija klasės valandėlių 

metu 3-4 klasėse „Tinkamas 

mokinio elgesys mokykloje – 

jo nauda sau ir aplinkiniams” 

1. Diskusijoje dalyvaus visų 

3 ir 4 klasių mokiniai. 

2. Diskusijos dalyviai priims 

bendrus nutarimus, kuriuos 

socialinė pedagogė vizualiai 

pateiks mokyklos erdvėse 

G. Domarkienė Vasario-

balandžio 

mėn. 

Mokyklos bendruomenėje 

organizuojamos veiklos 

„Sąmoningumo didinimo 

mėnuo be patyčių” paminėti 

Veiklose dalyvaus ne mažiau 

90 % mokyklos mokinių 

G. Domarkienė Kovo mėn. 

Akcija „Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus“  

1. Paruošta informacinė 

medžiaga tėvams. 

2. Organizuoti grupiniai 

mokinių piešiniai „Noriu 

augti mylimas ir saugus“. 

G. Domarkienė Gegužės 

mėn. 
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3. Paruošta informacinė 

medžiaga išplatinta 100 % 

mokinių tėvų per Tamo 

dienyną 

Bendradarbiaujant su 

Klaipėdos miesto policijos 

komisariato  Bendruomenės 

pareigūnų grupės tyrėjais 

organizuoti užsiėmimus 

„Saugus eismas mieste”, 

kuriuos praves bendruomenės 

pareigūnai 

1. Bendruomenės pareigūnai 

praves užsiėmimus I klasių 

mokiniams.  

2. Užsiėmimuose dalyvaus 

visų 1-ų klasių mokiniai 

G. Domarkienė Rugsėjo 

mėn. 

Klasės valandėlė 

,,Susipažinkime - aš jau 

mokyklos bendruomenės 

narys. Saugus elgesys 

mokykloje“ 

1. Pravesta klasės valandėlė I 

klasių mokiniams.  

2. Klasės valandėlėse 

dalyvaus visų 1-ų klasių 

mokiniai 

G. Domarkienė Rugsėjo 

pabaiga 

Veiklų 3-4 klasėse ciklas 

„Išmok. Prisimink. Pakartok: 

saugus elgesys mokykloje” 

1. Pravestas renginių, veiklų 

ciklas tinkamo elgesio 

Mokyklos erdvėse taisyklių 

pakartojimui ir įtvirtinimui. 

2. Veiklose dalyvauja visų 3-

4 klasių mokiniai 

G. Domarkienė 

 

Rugsėjo-

spalio mėn. 

Pasaulinės psichinės sveikatos 

dienos minėjimas 

1. Suorganizuota veikla 

“Mokyklos bendruomenės 

emocijų termometras”. 

2. Pasaulinės psichinės 

sveikatos dienos minėjimo 

veiklose dalyvaus 80 % 

mokyklos bendruomenės 

narių 

G. Domarkienė Spalio 10 

d. 

Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimas 

Minėjimo renginiuose 

dalyvaus ne mažiau kaip     

80 % mokinių 

G. Domarkienė Lapkričio 

13-17 

dienomis 

Ugdymo karjerai veikla (individuali, grupinė): 

Veiklos pagal parengtą planą 

(priedas prie 2023 m. veiklos 

plano) 

1. Iki sausio 31 d. parengtas 

2023 m. ugdymo karjerai 

veiklų planas. 

2. Iki 2023 m. gruodžio 20 d. 

įgyvendinta 90 % veiklų 

G. Domarkienė Per metus, 

numatytasis 

terminais 

 

9. 3 uždavinys – telkti bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir lyderystei bei  skatinti 

pedagogus bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais. 

LYDERYSTĖ IR VADYBA. BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ 
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Laukiamas rezultatas 

(kokybiniai rodikliai) 

1. Aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais į 

bendradarbiavimo priemonių planą įtraukiant 70 % esamų socialinių 

partnerių. 

2. Išlaikytas stabilus profesinių kompetencijų tobulinimo įvertis. 

3. Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, pagerės 

rodikliai: 4.5.1.Tėvų pagalba mokantis ir  4.5.2.Tėvų švietimo politika 

 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI: 

9.1. Profesinių kompetencijų tobulinimas: 

Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Profesinis tobulėjimas:  

Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas 

1. Iki 2023-01-31 atlikta 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio 

apklausa. 

2. Iki 2023-03-01 parengtas 

darbuotojų (pedagogų ir 

nepedagoginių) 

kvalifikacijos tobulinimo 

planas 

3. Planas įgyvendintas  80 % 

iki 2023-12-31 

4. Įtraukti psichologės V. 

Servutienės mokymai 

profesinio perdegimo tema 

(balandžio mėn., dalyvaus ne 

mažiau kaip 100 % III klasių 

metodinės grupės narių) 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Per metus, 

numatytasis 

terminais 

Mokymų, kuriuose dalyvauta 

individualiai, sklaida  

60 % pedagogų, dalyvavusių 

mokymuose individualiai, 

dalijasi mokymų patirtimi 

metodinių grupių, mokytojų 

tarybos posėdžių metu 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Per metus 

Kolegialus mokymasis:  

atviros pamokos/veiklos (nurodomi pedagogai, kurie ves ir kurie stebės pamokas/veiklas) 

Atvira šokio pamoka 3C 

klasėje „Šimtas vėjo 

malūnėlių” 

Stebės pageidaujantys 

pedagogai 

R. Stonys Kovas 

Atviras renginys „The ABC 

day” 

Stebės pageidaujantys 

pedagogai 

 

M. Kazenkova 

Ž, Markūnienė 

L. Juknevičienė 

Gegužė 

 

Atvira veikla „Velykinis stalo 

dekoravimas servetėlėmis“ 

Stebės N. Jadenkienė ir 

pageidaujantys pedagogai 

R. Zubienė Balandis 

Atvira matematikos pamoka 

„Įvairūs uždaviniai“ 

Stebės II klasių mokytojai 

 

K. Lenkšaitė Gegužė 
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Atviras renginys ,,Įdomiosios 

estafetės” 

Stebės I klasių mokytojai, 

tėvai ir kiti pageidaujantys 

J. Urbonienė 

L. Ogintienė 

Birželis 

Atviras renginys ,,Abėcėlės 

šventė” 

 

Stebės I klasių mokytojai, 

mokinių tėvai ir kiti 

pageidaujantys 

S. Limšienė 

S. Jaugė 

V. Jonavičienė 

Birželis 

Ketvirtokų išleistuvės „Mes 

atsisveikinam su tavim 

pradine” 

Dalyvaus IV klasių mokiniai 

 

III klasių vadovai 

 

Birželis 

Atvira matematikos pamoka 

„Įvairūs uždaviniai“ 

Stebės I klasių mokytojai ir 

kiti pageidaujantys 

J. Kasiliauskė Gruodis 

kita gerosios patirties sklaida: 

Projekto „Tyrinėjimo menas” 

pristatymas 

Dalyvaus visų klasių vadovai K. Puzienė Balandis 

Pranešimas „Atnaujinto 

ugdymo turinio diegimas: 

skaitmeninio turinio 

integravimas anglų kalbos 

pamokose“ 

Bus parengtas ir pristatytas 

pranešimas mokyklos ir 

miesto pedagogams 

L. Juknevičienė Spalis 

Gerosios patirties sklaida 

tarptautiniame sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle 

Parengiamas 1 pedagogų 

pranešimas  per metus pagal 

„Sveika mokykla” atsiųstą 

temų sąrašą 

E. Liutkuvienė Per metus 

 

Mokyklos gerosios patirties 

sklaida Mokyklos svetainėje 

Informacija talpinama 

svetainėje 

www.gilijosmokykla.lt 

skiltyje „Naujienos” 

Pedagogai, 

E.Liutkuvienė, 

D. Miltinis 

Per metus 

Metodinė veikla:  

metodiniai susirinkimai: 

Pagal metodinių grupių 2023 

m. veiklos planus 

Įvykdyta 90 % numatytų 

veiklų 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Visus 

metus 

pranešimai metodinėse grupėse:  

Pranešimas ,,Kitoks vaikas 

pamokoje” 

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

S. Jaugė Lapkritis 

Pranešimas ,,Įtraukusis 

ugdymas. Tinkamiausių 

metodų ir būdų taikymas anglų 

kalbos pamokose” 

 

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

Ž. Markūnienė Lapkritis 

Pranešimas ,,Visavertis 

kiekvieno mokinio 

dalyvavimas ugdymo procese. 

Kaip to siekti?”  

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

 

V. Medžinskienė Lapkritis 

http://www.gilijosmokykla.lt/
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Pranešimas „Įtraukusis 

ugdymas – mokykla 

kiekvienam“ 

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

V. Bambalienė Lapkritis 

Pranešimas ,,Įtraukusis 

ugdymas: problemos, iššūkiai 

ir galimybės“  

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

R. Stonys Lapkritis 

Pranešimas „Įtraukiojo 

ugdymo realizavimas 

pradiniame ugdyme – teorija ir 

praktika“ 

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas metodinėje 

grupėje 

 

E. Brazlauskaitė Lapkritis 

metodinės dienos: 

,,Atnaujinto ugdymo turinio 

programų diegimas I ir III 

klasėse” 

1. Pranešimus atnaujinto 

ugdymo turinio programų 

diegimo temomis parengia ir 

patirtimi dalijasi I ir III 

klasių Mokyklos pedagogai. 

2. Metodinėje dienoje 

dalyvauja Klaipėdos miesto 

socialiniai partneriai 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

 

Kovas - 

balandis 

,,Įtraukus skirtingų poreikių 

mokinių ugdymas ir jų 

mokymosi motyvacijos 

skatinimas” 

 

1. Pranešimus skirtingų 

poreikių mokinių ugdymo ir 

jų mokymosi motyvacijos 

skatinimo temomis parengia 

ir patirtimi dalijasi 3 

Mokyklos pedagogai. 

2. Metodinėje dienoje 

dalyvauja Klaipėdos ir 

Kauno miesto socialiniai 

partneriai 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Spalis - 

lapkritis 

konferencijos: 

Dalyvavimas konferencijose 

mieste ir šalyje aktualiomis 

temomis 

Pedagogai skleidžia gerąją 

patirtį pagal atitinkamos 

konferencijos nuostatus ir 

temos aktualumą 

Pedagogai Per metus 

straipsnių, pranešimų publikavimas: 

-    

Mentorystė naujai dirbantiems pedagogams: 
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asmenys 

Terminas 

Pagalba naujai pradėjusiai 

dirbti pedagogei  T. Jasienei 

 

Naujai pradėjęs  dirbti 

pedagogas sklandžiai įsilieja 

į bendruomenės gyvenimą, 

pagal reikalavimus pildo 

mokyklinę dokumentaciją, 

veda šiuolaikinius standartus 

atitinkančias pamokas, 

išlaiko jų struktūrą, 

individualizuoja, 

diferencijuoja užduotis 

I. Jurkšaitienė Sausis-

birželis 

 

Pagalba naujai pradėjusiai 

dirbti pedagogei V. 

Medžinskienei 

Naujai pradėjęs  dirbti 

pedagogas sklandžiai įsilieja 

į bendruomenės gyvenimą, 

pagal reikalavimus pildo 

mokyklinę dokumentaciją, 

veda šiuolaikinius standartus 

atitinkančias pamokas, 

išlaiko jų struktūrą, 

individualizuoja, 

diferencijuoja užduotis 

 R. Domarkienė Sausis-

gruodis 

Pagalba naujai pradėjusiai 

dirbti pedagogei S. Jaugei 

Naujai pradėjęs  dirbti 

pedagogas sklandžiai įsilieja 

į bendruomenės gyvenimą, 

pagal reikalavimus pildo 

mokyklinę dokumentaciją, 

veda šiuolaikinius standartus 

atitinkančias pamokas, 

išlaiko jų struktūrą, 

individualizuoja, 

diferencijuoja užduotis 

S. Limšienė Sausis-

gruodis 

Vadovavimas studentų praktikai: 

Vadovavimas I. Stupelės 

baigiamajai praktikai 

Vadovaus mokytoja 

(mentorė) J. Urbonienė 

J. Urbonienė 

 

Sausis- 

gegužė 

Vadovavimas K. Lenkšaitės 

baigiamajai praktikai 

Vadovaus mokytoja 

(mentorė) A. Aidukaitė 

A. Aidukaitė Vasaris-

gegužė 

 

Vadovavimas E. 

Brazlauskaitės baigiamajai 

praktikai 

Vadovaus mokytoja 

(mentorė) G.Pušinskienė 

G. Pušinskienė Vasaris-

gegužė 

Vadovavimas T. Jasienės 

baigiamajai praktikai 

Vadovaus mokytoja 

(mentorė) I. Jurkšaitienė 

I. Jurkšaitienė Spalis-

gruodis 

Dalyvavimas miesto mokytojų metodinių būrelių veikloje: 

Dalyvavimas miesto pradinio 

ugdymo mokytojų  metodinių 

būrelių metodinėje veikoje 

Dalyvaus visuose 

susirinkimuose (pagal PŠKC 

planą) 

D. Lukauskienė Sausis-

gegužė 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Dalyvavimas miesto muzikos 

mokytojų metodinio būrelio 

metodinėje veikloje 

Dalyvaus visuose 

susirinkimuose (pagal PŠKC 

planą) 

D. Tiškuvienė 

D. Ronkaitienė 

N. Jankūnienė 

Sausis-

gegužė 

Dalyvavimas miesto šokių 

mokytojų metodinio būrelio 

metodinėje veikloje 

Dalyvaus visuose 

susirinkimuose (pagal PŠKC 

planą) 

R. Stonys Sausis-

gegužė 

 

Dalyvavimas miesto pradinio 

ugdymo anglų kalbos 

mokytojų  

 būrelio metodinėje veikoje 

Dalyvaus visuose 

susirinkimuose (pagal PŠKC 

planą) 

Ž. Markūnienė Sausis 

gegužė 

Dalyvavimas miesto tikybos 

mokytojų metodinio būrelio 

metodinėje veikloje 

Dalyvaus visuose 

susirinkimuose (pagal PŠKC 

planą) 

E.Razmienė Sausis-

gegužė 

 

Vadovavimas miesto 

ankstyvojo anglų kalbos 

mokymo pogrupio mokytojų 

metodinio būrelio veiklai 

Organizuos susirinkimus 

pagal planą 

L. Juknevičienė Sausis-

gruodis 

 

9.2. Renginiai, šventės Mokyklos bendruomenei, erdvių puošyba:  

Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Dalyvavimas Mokyklos ir klasių 

mokytojų organizuojamuose 

renginiuose 

Pagalba Mokyklai ir klasių 

vadovams organizuojant 

renginius 

 

E. Razmienė 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

R. Stonys 

Sausis-

gruodis 

 

Koncertas būsimiems 

pirmokams 

Dalyvaus visi menų krypties 

neformaliojo švietimo 

būreliai 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

R. Stonys 

Gegužė 

Erdvių puošyba ketvirtokų 

išleistuvėms „Mes 

atsisveikiname su tavim, 

pradine” 

Papuoštos visos mokyklos 

erdvės 

III klasių vadovai Birželis 

Kalėdinis koncertas mokyklos 

bendruomenei 

Dalyvaus 99 % menų  

krypties neformaliojo 

švietimo būrelių mokiniai 

D. Tiškuvienė D. 

Ronkaitienė 

N. Jankūnienė R. 

Stonys 

Gruodis 

Šventos Mišios mokyklos 

bendruomenei 

1. Paskutinę Advento savaitę 

suorganizuotos Šventos 

Mišios Mokyklos 

bendruomenei Klaipėdos 

Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčioje. 

2. Dalyvauja pageidaujantys 

Mokyklos bendruomenės 

E. Razmienė Gruodis 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Dalyvavimas Mokyklos ir klasių 

mokytojų organizuojamuose 

renginiuose 

Pagalba Mokyklai ir klasių 

vadovams organizuojant 

renginius 

 

E. Razmienė 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

R. Stonys 

Sausis-

gruodis 

 

nariai (darbuotojai, mokiniai, 

tėvai) 

Trumpalaikis projektas 

,,Kalėdinės dirbtuvėlės” 

Papuoštos visos mokyklos 

erdvės 

L. Ogintienė 

ir darbo grupė 

Gruodis 

Mokyklos darbuotojų Kalėdinė 

šventė 

Dalyvaus mokyklos 

darbuotojai 

Administracija 

Mokytojų 

laisvalaikio 

organizavimo 

grupė 

Gruodis 

 

 

9.3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:  
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Klaipėdos „Gilijos“ pradinės 

mokyklos organizuoti 

metodiniai susitikimai, dienos su 

socialiniais partneriais 

1. Suorganizuoti 1-2 

metodiniai renginiai su 

suinteresuotų socialinių 

partnerių pedagogais 

atnaujinto ugdymo turinio 

tema. 

2. Suorganizuotas 1 

metodinis renginys įtraukiojo 

ugdymo ir skirtingų 

ugdymosi poreikių mokinių 

mokymosi motyvacijai 

skatinti. 

3.  Organizuojamos jungtinės 

Mokyklos ir socialinių 

partnerių (Klaipėdos 

mokyklų-darželių ,,Varpelis”, 

,,Saulutės”, Marijos 

Montessori) metodinės dienos 

I-IV klasių  metodinių grupių 

pedagogams aktualiomis 

temomis. 

4. Suplanuotos ir 

suorganizuotos kitos 

metodinės veiklos pagal 

poreikį, veiklas įraukiant į 

mėnesio planą 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Per 2023 

metus 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

universitetu (KU) ir Klaipėdos 

valstybine kolegija (KVK) 

Aptartos bendradarbiavimo 

galimybės dėl mokinių 

apsilankymo (ekskursijos, 

edukacinės veiklos) KU ir 

KVK 2023 m., pagal 

galimybes ir poreikį 

suorganizuoti vizitai 

L. Vaitkienė 

 

Per 2023  

metus 

 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus. „Klaipėdos krašto 

buitis ir rūbai” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

80% klasės mokinių 

 

III klasių vadovai 

 

Sausis-

birželis 

 

Dalyvavimas vertinimo 

komisijoje „Sing along 2023” 

Dalyvaus M. Mažvydo 

progimnazijoje 

L. Juknevičienė 

 

 

Sausis 

 

Piešinių ir kūrybinių darbų 

parodos 

Bus organizuotos 2 parodos 

su Klaipėdos lopšeliais-

darželiais ,,Puriena”  ir 

,,Bangelė” 

L. Ogintienė 

 

Sausis-

gruodis 
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Popietė „Pakeliui į penktą klasę”  1. Suorganizuotas renginys, 

kuriame IV klasių mokinių 

tėvai turi galimybę susipažinti 

su kitų ugdymo įstaigų 

veiklos specifika. 

2. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos „Versmės”, 

Martyno Mažvydo, Prano 

Mašioto, „Vyturio” 

progimnazijomis ir Jūrų 

kadetų mokykla 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė, 

D. Plaščinskienė 

Vasaris 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

Jūrų kadetų mokykla 

1. IV klasių mokiniai 

dalyvauja Jūrų kadetų 

mokyklos organizuotame 

Vasario 16-osios minėjimo 

šventėje. 

2. 4 mokytojai deleguojami 

dalyvauti Jūrų kadetų 

mokyklos organizuoto 

konkurso „Žąsies plunksna” 

vertintojų komisijoje. 

3. IV klasių mokiniai 

dalyvauja Jūrų kadetų 

mokyklos edukacijose 

D. Plaščinskienė, 

IV klasių vadovai 

 

 

J. Valaišienė 

R. Dzendolietienė 

S. Limšienė 

V. Medzinskienė 

 

 

 

Vasaris 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

Martyno Mažvydo progimnazija 

 

IV klasių mokiniams 

sudarytos galimybės 

dalyvauti edukacijose 

Martyno Mažvydo 

progimnazijoje 

D. Plaščinskienė, 

IV klasių vadovai 

 

Vasaris 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

Prano Mašioto progimnazija 

 

IV klasių mokiniams 

sudarytos galimybės 

dalyvauti mokinių koncerte 

Prano Mašioto 

progimnazijoje 

D. Plaščinskienė, 

IV klasių vadovai 

 

Vasaris 

 

Pempininkų biblioteka. 

„Skaitymai teatro šviesoje” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 80 

% klasės mokinių 

III klasių vadovai Kovas-

birželis 

Projektas ,,Menų savaitė" Dalyvaus visi menų krypties 

neformaliojo švietimo 

būreliai L/d ,,Puriena” 

Mokyklos mokinių koncertas 

D. Ronkaitienė 

D. Tiškuvienė 

N. Jankūnienė 

R. Stonys 

Balandis 

 

Sportinis renginys ,,Linksmosios 

estafetės” 

Bus organizuotas sporto 

renginys su Klaipėdos 

lopšeliu-darželiu ,,Bangelė” 

J. Urbonienė Gegužė 

Susipažinimas su Lengvosios 

atletikos mokyklos veiklomis 

Dalyvaus ne mažiau kaip 80 

% klasės mokinių 

III klasių vadovai 

 

Rugsėjis 
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9.4. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, tėvų pedagoginis švietimas:  

 

Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Susitikimas su mokinių tėvais, 

pristatant savo profesiją  

Dalyvaus ne mažiau kaip 90 

% 1c, 3a, 3e klasės mokinių 

V. Jonavičienė 

I. Jurkšaitienė 

V. Bambalienė 

Sausis, 

Gegužė 

Individualūs pokalbiai su 

mokinių tėvais 

Dalyvaus ne mažiau kaip 60 

% klasės mokinių tėvų 

I–IV klasių 

vadovai  

Vasaris 

Anglų kalbos mokytojų 

dalyvavimas individualiuose 

pokalbiuose su mokinių tėvais 

Pravesti pokalbius su 100 % 

užsiregistravusių tėvų.  

M. Kazenkova 

L. Juknevičienė 

Vasaris 

Specialiųjų pedagogų, logopedų 

dalyvavimas individualiuose 

pokalbiuose su SUP turinčių 

mokinių tėvais 

Pravesti pokalbius su 100 % 

užsiregistravusių tėvų. 

 

R. Šilinskė 

I. Gedrimienė 

R. Skiparienė 

Vasaris 

 

Pažintinė popietė ketvirtų klasių 

mokinių tėvams „Pakeliui į 

penktą klasę” 

Sudarytos galimybės 4 klasių 

tėvams susipažinti su į renginį 

pakviestų progimnazijų veikla 

IV klasių vadovai Vasaris 

Tėvų pedagoginis švietimas 

įtraukiojo ugdymo tema 

Suorganizuoti 4 susitikimai su 

tėvais pagal mokinių amžiaus 

grupes, kurių metu tėvai 

šviečiami įtraukiojo ugdymo 

tema 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė,  

D. Plaščinskienė 

 

Per 

metus 

Velykinio margučio 

dekoravimas 

Pravesta dailės pamoka, kurią 

veda 1e klasės mokinės mama 

J. Urbonienė Balandis 

Susitikimas su naujai mokyklą 

pradėsiančių lankyti pirmokų 

tėvais  

1. Susitikimo metu tėvai 

supažindinti su bendrąja 

tvarka Mokykloje, informuoti 

apie įtraukųjį ugdymą. 

2. Suorganizuota PPT 

tarnybos psichologo paskaita 

„Pirmokų adaptacija 

Mokykloje” 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė,  

D. Plaščinskienė 

Rugpjūtis 

- rugsėjis 

Protmūšis „Apie mokyklą ir ne 

tik” 

Dalyvaus ne mažiau kaip 60 

% 2b klasės bendruomenės 

narių (mokiniai ir jų tėvai) 

E. Brazlauskaitė Rugsėjis 

Apskritojo stalo diskusija „Pirmų 

klasių mokinių adaptacija” 

Paskaitoje dalyvaus ne mažiau 

kaip 60 % I klasių mokinių 

tėvų 

I klasių vadovai Rugsėjis 

Skaidrės tėvų švietimui „Anglų 

kalbos mokymasis 2-oje klasėje“ 

Bus išsiųstos per Tamo 

dienyną visų antrų klasių 

mokinių tėvams 

L. Juknevičienė Rugsėjis 

Tėvų pedagoginis švietimas 

„Teisingos mitybos principai“ 

Paskaitoje dalyvaus ne mažiau 

kaip 60 % III klasių  

E. Liutkuvienė 

III klasių vadovai 

Spalis 
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 mokinių tėvų. Paskaitą ves 

Klaipėdos sveikatos biuro 

direktorė J. Grubliauskienė  

  

Tėvų pedagoginis švietimas 

smurto ir patyčių tema 

Paskaitoje dalyvaus ne mažiau 

kaip 50 % II klasių mokinių 

tėvų 

D. Lukauskienė Spalis 

Tėvų pedagoginis švietimas 

„Paauglystės iššūkiai“ 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

60% klasės mokinių tėvų. 

IV klasių vadovai Spalis 

Kalėdinio vainiko dekoravimas Praves dailės pamoką 2a 

klasės mokinės mama 

L. Ogintienė Lapkritis 

Istorijų vaikams Mokykloje 

skaitymas adventiniu laikotarpiu 

Adventiniu laikotarpiu: I 

savaitę – I klasių, II savaitę – 

II klasių, III savaitę – III 

klasių, IV savaitę – IV klasių 

mokinių tėvai kasdien, 

pertraukų metu mokyklos 

skaitymo erdvėje (fojė) skaito 

vaikams pasiūlytas istorijas 

Administracija, 

klasių vadovai 

Gruodis 

 

9.5. Pedagoginės priežiūros organizavimas: 

Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Pedagoginė stebėsena, pedagoginės veiklos vertinimas: 

Pedagoginę stebėseną 

reglamentuojančių dokumentų 

peržiūra 

1. Parengtas pedagoginės 

stebėsenos tvarkos aprašas iki 

2023-02-28. 

2. Susitarta dėl geros 

(kokybiškos) pamokos 

kriterijų, parengtas pamokos 

stebėjimo protokolas pagal 

susitartus geros pamokos 

kriterijus iki 2023-04-01 

L. Vaitkienė, 

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė 

Balandis 

Mokytojų ugdomosios veiklos 

stebėjimas, analizė, siekiant 

ugdymo kokybės 

1. Įgyvendintas Mokyklos 

2023 m. pedagoginės 

stebėsenos planas (priedas 

prie Veiklos plano). 

2. 25 stebėtų veiklų (pamokų) 

protokolai. 

3. Mokytojams suteiktas 

grįžtamasis ryšys 

L. Vaitkienė, 

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė 

 

Per 

metus 

 

9.6. Mokyklos veiklos administravimas ir vadybiniai sprendimai: 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Veiklą reglamentuojančių dokumentų, ataskaitų rengimas ir atnaujinimas: 

Dokumentų rengimas, 

atnaujinimas laikantis nustatytų 

terminų 

Parengta, atnaujinta: 

tarifikacija, etatų sąrašai 

 

 

L. Vaitkienė 

 

 

Sausis, 

rugsėjis 

pamokų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

tvarkaraščiai 

D. Plaščinskienė 

 

Sausis, 

rugsėjis 

darbo apmokėjimo sistema L. Vaitkienė Sausis-

vasaris 

2023–2024 mokslo metų 

ugdymo planas 

L. Vaitkienė, 

darbo grupė 

Gegužė, 

rugpjūtis 

mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

planai 

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė 

Birželis, 

rugpjūtis 

2024 metų Mokyklos veiklos 

planas 

L. Vaitkienė, 

darbo grupė 

Lapkritis-

gruodis 

Mokyklos strateginio plano 

peržiūra  

L. Vaitkienė, 

darbo grupė 

Pagal 

poreikį, 

spalis - 

lapkritis 

finansinės politikos 

dokumentai, ataskaitų 

rinkiniai 

L. Vaitkienė, 

M. Lukienė, 

I. Dilijonaitė 

Pagal 

poreikį 

viešųjų pirkimų planas  D. Stančienė Teisės aktų 

nustatytais 

terminais 

Saugios, sveikatai palankios fizinės ir psichosocialinės aplinkos kūrimas ir užtikrinimas: 

Sanitarinių, higieninių sąlygų 

užtikrinimas ir kontrolė 

1. Nenustatyta pažeidimų 

kontroliuojančių institucijų 

patikrinimų metu. 

2. Laiku aprūpinta 

priemonėmis (higienos, 

sanitarinėmis, apsauginėmis). 

3. Užtikrintas, atsiradus 

poreikiui, kitų paslaugų 

teikimas (deratizacija, 

dezinfekcija, dezinsekcija ir 

kt.) 

D. Stančienė,  

darbuotojai 

Visus 

metus 
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Saugių mokymosi ir darbo 

sąlygų užtikrinimas 

1. Suplanuotos lėšos ir laiku 

organizuotas žolės 

šienavimas, taip pat pagal 

poreikį sniego 

važiuojamojoje Mokyklos 

teritorijos dalyje, pėsčiųjų 

takų, laiptų valymas ir 

barstymas smėlio-druskos 

mišiniu šaltuoju metų laiku. 

2. Užtikrinta pastato, patalpų, 

vamzdynų, kanalizacijos 

sistemos priežiūra. 

3. Peržiūrėtas ir atnaujintas 

statinio techninės priežiūros 

planas. 

4. Užtikrintas naudojimasis 

ryšių, interneto paslaugomis, 

operatyviai šalinti 

kompiuterių ir organizacinės 

technikos gedimai 

D. Stančienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Miltinis 

Visus 

metus, 

pagal 

poreikį 

Darbuotojų saugą ir sveikatą, 

gaisrinę, civilinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų vykdymas 

1. Iki 2023-01-30 parengtas ir 

iki 2023-12-31 įgyvendintas 

civilinės saugos metinis 

planas ir ekstremalių situacijų 

valdymo planas. 

2. Iki 2023-01-30 parengtas ir 

iki 2023-12-31 įgyvendintas 

civilinės saugos mokymų 

planas. 

3. Sausio mėn. parengta 

civilinės saugos 2022 m. 

ataskaita. 

4. Darbuotojai instruktuoti ir 

apmokyti darbo, civilinės ir 

gaisrinės saugos klausimais. 

5. Vykdyta darbuotojų 

sveikatos patikros kontrolė, 

įsigytos reikalingos 

medicininės priemonės 

E. Liutkuvienė, 

D. Stančienė, 

M. Lukienė 

Visus 

metus, 

pagal 

poreikį, 

nustatytais 

terminais 



42 

 

Maitinimo organizavimas 1. Užtikrintas mokinių ir 

darbuotojų maitinimas (t.t. 

nemokamas mokinių 

maitinimas), vadovaujantis 

teisės aktais. 

2. Vykdytos ES paramos 

lėšomis finansuojamos 

programos „Pienas 

vaikams“,„Vaisių vartojimo 

skatinimas mokykloje“. 

3. Laiku pateiktos reikiamos 

su nemokamu maitinimu, ES 

paramos lėšomis 

finansuojamų programų 

ataskaitos 

D. Stančienė, 

G. Domarkienė 

Per 2023 

metus 

Maitinimo kokybės stebėsena 1. Užtikrintas sutartinių 

įsipareigojimų tarp Mokyklos 

ir maitinimo paslaugos 

tiekėjo UAB „Eglėja” 

vykdymas. 

2. 2 kartus per metus (I ir II 

pusmetį) atlikta anketinė 

darbuotojų apklausa dėl 

maitinimo kokybės ir 

organizavimo. 

3. 2 kartus per metus (I ir II 

pusmetį) atlikta tėvų apklausa 

dėl vaikų maitinimo. 

4. Su apklausos rezultatais 

supažindinta Mokyklos 

bendruomenė, valgyklos 

darbuotojai 

D. Stančienė, 

administracija 

Nuolat 

visus 

metus; taip 

pat 

sausio – 

vasario 

mėn. 

Emociškai, psichologiškai saugių darbo ir mokymosi sąlygų užtikrinimas: 

Tyrimų, apklausų vykdymas 1. Iki 2023-11-20 

bendradarbiaujant su PPT 

atliktas darbuotojų 

mikroklimato tyrimas 

(apklausa). 

2. Mokinių smurto ir patyčių 

prevencijos apklausa pagal 

Smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos darbo grupės 

planą  

L. Vaitkienė,  

D. Plaščinskienė 

Numatytais 

terminais 
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Dokumentų parengimas 1. Iki 2023-08-31 peržiūrėti ir 

atnaujinti dokumentai 

apibrėžiantys mokinių elgesio 

ir drausminimo Mokykloje 

nuostatas. 

2. Atnaujinti dokumentai: 

darbuotojų etikos kodeksas, 

vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklės iki 2023-12-31 

L. Vaitkienė,  

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė 

 

Numatytais 

terminai 

Mokymų organizavimas Organizuoti darbuotojams 

mokymai apie smurto ir 

priekabiavimo pavojus, 

prevencijos priemones, 

darbuotojų teises bei pareigas 

smurto ir priekabiavimo 

srityje. Mokymai įtraukti į 

kvalifikacijos tobulinimo 

planą 

L. Vaitkienė Per 2023 

metus 

Darbuotojų veiklos vertinimas: 

Darbuotojų metinės veiklos 

vertinimas 

Vadovaujantis LR teisės 

aktais vykdyti darbuotojų 

2022 m. veiklos vertinimo 

pokalbiai, parengtos išvados, 

nustatytos 2023 m. veiklos 

užduotys 

L. Vaitkienė,  

D. Stančienė 

LR teisės 

aktų 

nustatyta 

tvarka 

(sausis, 

vasaris) 

Mokytojų 2023 metų veiklos 

aptarimas 

1. Mokytojų savianalizės 

anketos peržiūra ir pagal 

poreikį atnaujinimas. 

2. Mokytojų 2023 m. veikla 

aptarta metodinių grupių 

susirinkimų bei individualių 

pokalbių su Mokyklos 

vadovais metu 

L. Vaitkienė, 

D. Plaščinskienė, 

E. Liutkuvienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Per metus 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymas: 

Ataskaita už korupcijos 

prevencijos vykdymą  

Laiku pateikta ataskaita 

Klaipėdos m. savivaldybei 

E. Liutkuvienė Sausis 

Piešinių konkursas I–II klasių 

mokiniams „Noriu pasakyti 

Ačiū“ 

Konkurse darbus pateiks virš 

80 %  I–II klasių 

L. Ogintienė Balandis 

Rašinių konkursas III–IV klasių 

mokiniams „Jums noriu 

padėkoti“ 

Geriausi rašiniai 

eksponuojami mokyklos 

stende 

V. Bambalienė Balandis 

Tolerancijos indekso korupcijai 

nustatymas 

1. Atlikta anoniminė anketinė 

Mokyklos darbuotojų 

apklausa tolerancijos 

korupcijai indeksui nustatyti. 

2. Anketos rezultatai pateikti 

E. Liutkuvienė Gruodis 
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internetinėje mokyklos 

svetainėje 

Darbuotojų antikorupcinis 

švietimas 

Suorganizuoti darbuotojų 

mokymai antikorupciniam 

švietimui vykdyti. Mokymai 

įtraukti į kvalifikacijos 

tobulinimo planą 

E. Liutkuvienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Informacijos apie gautas 

dovanas, gautą bei suteiktą 

paramą viešinimas 

Mokyklos interneto 

svetainėje nuolat skelbiama 

informacija apie gautas 

dovanas, gautą bei suteiktą 

paramą 

D. Stančienė,  

E. Liutkuvienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Vidaus kontrolės politikos (toliau – Politika) įgyvendinimas: 

Vidaus kontrolės Mokykloje 

įgyvendinimas pagal Politiką 

1. Atlikta vidaus kontrolės 

Mokykloje analizė ir 

vertinimas už praėjusius 

metus.  

2. Direktoriaus įsakymu 

paskirti Mokyklos 

darbuotojai organizuoja 

informacijos, kaip  

įgyvendinama  vidaus  

kontrolė, apibendrinimą iki 

2023-02-20. 

3. Klaipėdos  miesto  

savivaldybės  administracijos 

prašymu, pateikta nurodyta  

informacija  apie  vidaus  

kontrolės įgyvendinimą 

Mokykloje per praėjusius 

metus 

L. Vaitkienė, 

A. Aidukaitė ir 

kiti direktoriaus 

įsakymu paskirti 

darbuotojai 

Vasaris 
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9.7. Mokyklos savivaldos institucijų, komisijų, darbo grupių veikla: 

Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Mokyklos tarybos veikla: 

Mokyklai aktualių klausimų 

sprendimas, pasiūlymų teikimas 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 

2 posėdžiai, kurių  metu 

svarstyti Mokyklai aktualūs 

klausimai bei Mokyklos 

direktoriaus teikti dokumentai 

ir jų projektai: Mokyklos 

strateginis, metinis veiklos, 

mokslo metų ugdymo planai, 

kiti Mokyklos darbo ir vidaus 

tvarką reglamentuojantys 

dokumentai, finansinės, 

viešųjų pirkimų, taip pat kiek 

ir kokių vadovėlių ir mokymo 

priemonių įsigijo Mokykla 

per kalendorinius metus 

ataskaitos 

D. Ruškienė Sausis - 

gruodis 

Mokyklai aktualių klausimų 

sprendimas 

 

1. Bendradarbiaujant su 

Mokyklos darbo ir tėvų 

tarybomis, 1 kartą per 

pusmetį inicijuoti vizitai į 

Mokyklos valgyklą. 

2. Organizuotuose vizituose 

dalyvauja po 1-2 skirtingas 

amžiaus grupes 

atstovaujantys tėvų tarybos 

nariai. 

3. Pastebėjimai, siūlymai dėl 

valgyklos veiklos teikiami 

Mokyklos direktoriui, su 

rezultatais supažindinama 

Mokyklos bendruomenė 

D. Ruškienė 

 

Sausis - 

gruodis 

 

Mokyklos direktoriaus metų 

veiklos ataskaitos svarstymas 

Įvertinta Mokyklos 

direktoriaus metų veiklos 

ataskaita, pateiktas 

sprendimas dėl ataskaitos 

teisės aktų nustatyta tvarka 

D. Ruškienė 

 

Sausis 

Bendradarbiavimas įsivertinant 

Mokyklos veiklos kokybę 

Dalyvavimas renkantis 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo sritis, atlikimo 

metodiką.  

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų analizė, 

priimti sprendimai dėl 

D. Ruškienė 

 

Spalis - 

lapkritis 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Mokyklos veiklos tobulinimo 

teikti Mokyklos direktoriui 

Tarybos veiklos rezultatų 

pristatymas 

Suorganizuotas 1 susitikimas 

su Mokyklos bendruomenės 

nariais, kurio metu Tarybos 

nariai pristato savo veiklos 

rezultatus 

D. Ruškienė 

 

Gruodis 

Mokytojų tarybos veikla:  

Mokytojų tarybos posėdžių 

organizavimas 

1. Posėdžiai organizuojami ne 

rečiau kaip kartą per pusmetį. 

2. Apie posėdžio laiką ir 

svarstyti parengtus klausimus 

pirmininkas informuoja 

narius ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas iki posėdžio 

pradžios. 

3. Posėdžiai įtraukti į mėnesio 

veiklos planą 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

Per metus 

Nutarimų teisės aktų nustatytais 

ar Mokyklos direktoriaus, jo 

pavaduotojų teikiamais 

klausimais 

1. Priimti nutarimai dėl 

Mokyklos metinių veiklos, 

ugdymo planų įgyvendinimo, 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo, 

informacijos kaupimo ir 

panaudojimo tobulinimo: 

1.1. I–IV klasių mokinių 

pirmojo, antrojo, metinio 

pusmečių individualios 

pažangos, ugdymosi rezultatų 

ir lankomumo analizės ir 

mokinių kėlimo į aukštesnę 

klasę; 

1.2. 2023–2024 m. m. 

ugdymo plano projekto gairių 

numatymo ir plano 

tvirtinimo; 

1.3. preliminarių mokytojų 

darbo krūvių 2023–2024 

m.m.; 

1.4. atnaujinto ugdymo 

turinio programų diegimo ir 

įgyvendinimo 2023–2024 m. 

m. I, III klasėse; 

1,5. 2024 metų veiklos plano 

projekto; 

Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

 

Per metus 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

1.6. 2024–2025 m. pedagogų 

atestacijos programos; 

2. Pagal poreikį priimti kiti 

nutarimai dėl mokinių 

sveikatos, mokymosi, 

švietimo pagalbos, socialinės 

paramos, prevencinės veiklos, 

poilsio, mitybos, saugos 

Mokykloje. 

3. Visi priimti nutarimai 

protokoluoti 

Metodinės tarybos veikla: 

1. Profesinis dialogas: 

Metodinių grupių diskusijos dėl 

veiklos planavimo 2023 m. 

 

 

 

2. Susitarimai dėl individualių 

pokalbių su mokinių tėvais 

organizavimo ir valstybinių 

švenčių minėjimo 

 

 

 

 

 

 

3. Demonstracinių, 

laboratorinių, kompiuterinių 

mokymo priemonių poreikio 

analizė 

1.1. Visos 7 metodinės grupės 

suplanuos veiklas 2023 m. 

1.2. Diskusijose dalyvaus ne 

mažiau kaip 90 % mokytojų 

 

2.1. Nustatytos individualių 

pokalbių organizavimo datos, 

informuoti visų mokinių 

tėvai.  

2.2. Aptartos ir numatytos 

veiklos valstybinių švenčių 

paminėjimo organizavimui 

2.3. Veiklas organizuos 5 

pedagogai. 

 

3.1. Išsiaiškintas priemonių 

poreikis. 

3.2. Sudarytas pirkimo 

grafikas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

Metodinė taryba 

 

Sausis 

Pedagogų apskritojo stalo 

diskusija „Kaip sukurti saugią ir 

gerą emocinę aplinką, siekiant 

aukštesnių mokymo(si) 

rezultatų” 

Diskusijoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 90 % pedagogų 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Vasaris  

1. Kolegialus pasirengimas 

dirbti pagal atnaujintas BP: 

programų komentuojamasis 

skaitymas metodinėse grupėse 

 

2. Vadovėlių poreikio analizė ir 

užsakymų suderinimas 

1. BP skaitymuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 90 % 

metodinių grupių narių. 

 

 

2.1. Atlikta analizė 6 

metodinėse grupėse 

2.2. Užsakymo suderinimas 

su bibliotekininke 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

J. Kėblienė 

Balandis  
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Pasirengimas dirbti pagal 

atnaujintas bendrąsias 

programas: susitarimai dėl 

dalykų ilgalaikių planų formos, 

planų rengimo tvarkos kitiems 

mokslo metams suderinimas 

Susitarimų derinime dalyvaus 

visų 6 metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė taryba 

 

Birželis  

Metodinių dienų organizavimas, 

pasidalijant įgytomis žiniomis, 

praktiniais metodais iš 

kvalifikacijos kursų, seminarų, 

konferencijų ir kt. 

Metodinėje dienoje dalyvaus 

ne mažiau kaip 80 % 

pedagogų, organizuos 4 

pedagogai. 

Metodinė taryba Vasaris, 

Rugpjūtis 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų derinimas 

Pristatytos ir suderintos 

parengtos neformaliojo 

švietimo būrelių programos 

Metodinė taryba Rugpjūtis  

Respublikinė pradinių klasių 

mokinių ir mokytojų 

konferencija ,,Žiniukų 

akademija“ 

Organizuota konferencija Metodinė taryba Spalis/ 

lapkritis  

Direkcijos tarybos veikla:  

Aktualių klausimų nagrinėjimas, 

pasitarimų organizavimas pagal 

poreikį 

1. Suorganizuoti pasitarimai 

aktualia tema ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį, dalyvaujant 

tarybos nariams: direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojui, 

pagalbos mokiniui 

specialistams. 

2. Analizuojama tema ir 

konkreti pasitarimo data 

nurodomi Mokyklos mėnesio 

veiklos plane 

L. Vaitkienė, 

E. Liutkuvienė 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

(1 k. / 

ketv.) 

 

 

Seniūnų tarybos veikla: 

Posėdžių organizavimas Seniūnų prezidentas ne rečiau 

kaip 2 kartus per pusmetį 

organizuoja tarybos 

posėdžius, kuriuose dalyvauja 

visų 3-4 klasių seniūnai 

G. Domarkienė Per metus 

Seniūnų tarybos veiklą 

kuruojančio pedagogo teikiamų 

klausimų svarstymas 

Vieną kartą per pusmetį 

svarstyti klausimai dėl 

drausmės ir tvarkos 

Mokykloje palaikymo, 

padėjimo organizuoti 

Mokyklos renginius, akcijas, 

G. Domarkienė 

 

I ir II 

pusmečiai 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

vykdyti prevencines 

programas 

Susitikimai su Mokyklos 

direktoriumi 

Suorganizuoti 2 susitikimai, 

kurių metu aptarti mokiniams 

aktualūs klausimai 

L. Vaitkienė, 

G. Domarkienė 

 

I ir II 

pusmečiai 

 

Pedagogų atestacinės komisijos veikla:  

2023 metų atestacijos posėdžių 

grafiko aptarimas 

Su komisijos nariais aptartas 

posėdžių vykdymo planas 

E. Liutkuvienė 

 

Sausis 

Posėdis dėl  mokytojos R. 

Domarkienės praktinės ir 

metodinės veiklos vertinimo, 

siekiant įgyti pradinio ugdymo 

mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

Parengti 3 stebėtojų praktinės 

veiklos vertinimai, kiti 

privalomi atestacijos 

dokumentacijos priedai 

E. Liutkuvienė 

D. Plaščinskienė 

Atestacijos 

komisija 

Kovas 

2024–2026 metų Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos derinimas 

Su programa supažindinta 

Mokyklos taryba, Darbo 

taryba, Mokytojų tarybos 

nariai 

E. Liutkuvienė 

Atestacijos 

komisija 

Lapkritis 

Atestacijos naujovės.  

Posėdis dėl  pagalbos mokiniui 

specialistės Rūtos Šilinskės 

praktinės ir metodinės veiklos 

vertinimo, siekiant įgyti 

logopedo/specialiojo pedagogo 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją 

Pristatytos atestacijos 

vykdymo perspektyvos. 

Parengti 3 stebėtojų praktinės 

veiklos vertinimai, kiti 

privalomi atestacijos 

dokumentacijos priedai 

 

E. Liutkuvienė 

L. Vaitkienė 

Atestacijos 

komisija 

 

Gruodis 

Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo darbo grupės veikla: 

Veiklos pagal Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

vykdymo priemonių planą 

2022–2023 m. m. (priedas prie 

2023 m. veiklos plano) 

Įvykdyta ne mažiau kaip 90 

% plano veiklų 

  

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

darbo grupė 

Iki 2023-

09-01 

Veiklos pagal Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

vykdymo priemonių planą 

2023–2024 m. m. 

1. Iki 2023-09-30 parengtas ir 

patvirtintas planas 2023-2024 

m .m. 

2. Įgyvendinta 90 % 2023 m. 

plane numatytų priemonių 

Smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

darbo grupė 

 

Per metus, 

numatytais 

terminais 

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupės veikla: 

Pasirengimas atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimui 

Mokykloje 

1. Iki 2023-03-01 parengtas 

atnaujintų BP diegimo 

priemonių planas. 

2. Nuo 2023-09-01 I ir III 

klasėse ugdymas 

organizuojamas pagal 

L. Vaitkienė, 

atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

darbo grupė 

Per metus, 

numatytais 

terminais 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

atnaujintas bendrąsias 

ugdymo programas 

Krizių valdymo komandos veikla:  

Krizių valdymo plano 

įgyvendinimo aptarimas  

2022 m. krizių valdymo plano 

įgyvendinimo analizė, plano 

atnaujinimas 2023 m., 

aptartos komandos narių 

funkcijos 

L. Vaitkienė Sausis 

Krizių valdymo komandos narių 

kvalifikacijos tobulinimas 

Krizių valdymo komandos 

nariai dalyvavo 2 ak. val. 

mokymuose. Mokymai 

įtraukti į kvalifikacijos 

tobulinimo planą 

L. Vaitkienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Krizių valdymo komandos 

posėdžiai aktualia tema 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 

2 krizių valdymo komandos 

posėdžiai 

L. Vaitkienė 

 

Sausis - 

vasaris, 

rugsėjis 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veikla: 

NMVA mokyklos parengtos 

įsivertinimo ir mokyklų 

pažangos anketos už 2022 metus 

pildymas 

Anketą pateikta mokyklos 

internetinėje svetainėje 

A. Aidukaitė Sausis 

Giluminiam mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimui 

parinktiems rodikliams 

„4.5.1.Tėvų pagalba mokantis; 

4.5.2.Tėvų švietimo politika” 

iliustracijų kūrimas 

Numatyti vertinimo metodai, 

šaltiniai. Parengti 

instrumentai 

A. Aidukaitė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Vasaris, 

kovas 

 

 

 

Tėvų, mokytojų anketavimas 

naudojant internetinę platformą 

anketa.lt 

Surinkta vertinimo sričių 

informacija ir duomenys. Jų 

interpretacija 

A. Aidukaitė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Balandis, 

gegužė 

Surinktų duomenų analizė. 

Išvados 

Išanalizuoti duomenys, 

suformuluotos išvados 

A. Aidukaitė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Birželis, 

rugsėjis 

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos ir 

rekomendacijų rengimas 

Parengta veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaita ir 

rekomendacijos 

A. Aidukaitė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

Spalis 

Gautų rezultatų ir rekomendacijų 

pristatymas Mokyklos tarybai ir 

Mokytojų tarybai 

Supažindinta Mokyklos 

taryba ir Mokytojų taryba su 

pasirinktų rodiklių 4.5.1 ir 

4.5.2. mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatais, rekomendacijomis 

A. Aidukaitė, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

 

 

Lapkritis, 

gruodis 
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Veikla   Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Bendruomenės informavimas 

apie įsivertinimo rezultatus 

mokyklos internetinėje 

svetainėje 

NMVA įsivertinimo ir 

mokyklų pažangos anketa už 

2023 m. 

A. Aidukaitė Gruodis 

Paramos priėmimo, skirstymo ir panaudojimo kontrolės komisijos veikla:  

Paramos lėšų panaudojimo 

svarstymas 

Veikla vykdoma 

vadovaujantis Mokykloje 

patvirtinta tvarka 

D. Stančienė Per metus, 

pagal 

poreikį 

Kitų darbo grupių veikla:  

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo darbo grupė 

1.Atnaujinta darbo grupės 

sudėtis 

2.Parengta  Sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

programos įgyvendinimo už 

2018–2022 metus ataskaita 

3.Pateikta paraiška dėl 2023–

2027 metų programos 

įgyvendinimo 

L. Vaitkienė 

 

E. Liutkuvienė, 

Darbo grupė  

 

 

 

Sausis 

 

Vasaris 

 

 

 

Kovas 

 

9.8. Mokyklos bibliotekos darbo ir renginių organizavimas: 

Veikla   Rodiklis Atsakingi asmenys Terminas 

Dalyvavimas ugdymo procese: 

Bibliotekinės pamokėlės visų 

pirmų klasių moksleiviams 

Visos 2023 m. rugsėjo 1 d. 

suformuotos pirmos klasės 

supažindinamos su 

bibliotekos veikla, struktūra, 

taisyklėmis, knygų įvairove, 

priežiūra 

J. Kėblienė Rugsėjis 

Informacijos apie bibliotekoje 

įvykusius renginius viešinimas 

 

Laiku pateikta informacija 

apie bibliotekoje 

vykstančius renginius už 

renginių viešinimą 

Mokyklos internetinėje 

svetainėje atsakingam 

darbuotojui (pateiktos 

nuotraukos, trumpas 

renginio aprašymas) 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

 

Konsultacijos mokiniams, 

dirbantiems bibliotekoje ir 

skaitykloje su įvairių formų 

informacine medžiaga bei 

priemonėmis 

Suteikta pagalba mokiniams 

ieškant informacijos 

enciklopedijose ir 

planšetiniuose 

kompiuteriuose 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31,  

pagal 

poreikį 

Bendradarbiavimas su mokytojais: 

Pagalba mokytojams 

rengiantis pamokoms, 

Reikiamos metodinės 

spaudos, vadovėlių, grožinės 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-
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pranešimams, vedantiems 

užsiėmimus bibliotekoje ir 

skaitykloje 

literatūros poreikio 

išsiaiškinimas ir išdavimas 

12-31,  

pagal 

poreikį 

Metodinės, grožinės 

literatūros, mokymo priemonių 

fondų pildymas, atsižvelgiant į 

pedagogų pageidavimus 

Papildytas bibliotekos 

fondas metodine, grožine 

literatūra, mokymo 

priemonėmis, atsižvelgiant į 

pedagogų poreikį ir 

Mokyklos lėšas 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Profesinės kompetencijos tobulinimas: 

Kvalifikacijos tobulinimas 

kursuose, seminaruose 

 

Dalyvauta ne mažiau 3 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Dalyvavimas miesto mokyklų 

bibliotekininkų metodiniuose 

pasitarimuose, seminaruose 

Dalyvauta ne mažiau 3 

metodinių pasitarimų miesto 

mokyklų bibliotekose 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Išvykos į kitas (miesto, 

socialinių partnerių ir pan.) 

bibliotekas 

Aplankyta ne mažiau 3 

miesto, socialinių partnerių 

bibliotekų 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Skaitytojų aptarnavimas: 

Lankytojų informavimas apie 

knygų fondų sandarą, tvarką, 

supažindinimas su bibliotekos 

naudojimosi taisyklėmis 

 

Visi naujai užsiregistravę 

skaitytojai informuoti ir 

supažindinti su bibliotekos 

naudojimosi taisyklėmis, 

vykdoma taisyklių 

laikymosi priežiūra 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31,  

pagal 

poreikį 

Lankytojų informavimas apie 

naują literatūrą 

 

Surengta naujos literatūros 

knygų paroda, kuri nuolat 

atnaujinama 

J. Kėblienė 

 

Nuolat, per 

metus, iki 

2023-12-31 

Literatūros, teminių lentynų, 

minint tautines, valstybines 

šventes ir kultūros veikėjų 

sukaktis, rengimas 

 

1. Surengta 1 literatūros 

paroda. 

2. Parengtos lentynos 3 

kultūros veikėjų sukakčių 

minėjimui 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Mokinių darbų parodų, 

renginių, akcijų, projektų 

organizavimas 

1. Organizuotos 7 mokinių 

darbų parodos. 

2. Organizuoti 26 renginiai. 

3. Organizuoti 2 

tarptautiniai projektai. 

4. Organizuotos 6 akcijos 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 

Bibliotekos fondo administravimas: 

Fondo inventoriaus knygos 

pildymas 

Užpildyta fondo 

inventoriaus knyga, iškart 

kai tik įsigyjamos naujos 

knygos 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31 
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Turimų knygų priežiūra 1. Ne rečiau kaip per ketvirtį 

peržiūrimos, įvertinamos 

bibliotekoje esančios 

knygos: atrenkamos ir 

nurašomos susidėvėjusios 

knygos, sudaromi nurašymo 

aktai, redaguojamos 

inventoriaus knygos. 

2. Sutaisytos visos 

suplyšusios knygos 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 

 

Darbas su bibliotekai 

įsiskolinusiais mokininiais, 

darbuotojais 

1. Dėl mokinių pamestų 

knygų nedelsiant 

informuojami klasių 

vadovai,  dalyko mokytojai 

ir mokinių atstovai (tėvai, 

globėjai). 

2. Apie įsiskolinimą 

Mokyklos bibliotekai 

informuojamas Mokyklos 

direktorius. Informacija 

pateikiama raštu, nurodant 

įsiskolinusio asmens vardą, 

pavardę, klasę/pareigas, 

įsiskolinimo dydį 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 

Veiklos administravimas: 

Metinio bibliotekos darbo 

plano ruošimas ir vykdymas. 

 

1. Iki 2023 m. sausio 3 d. 

parengtas 2023 metų 

bibliotekos veiklos planas, 

kuris yra Mokyklos 2023 

metų veiklos plano dalis.  

2. Įgyvendinta ne mažiau 

kaip 80 % plane numatytų 

priemonių 

J. Kėblienė 

 

Nurodytais 

terminaisiki 

2023-12-31 

 

Bibliotekos lankytojų, 

skaitytojų registravimas 

Kiekvieną dieną pildomas 

el. dienyno tamo dienoraštis, 

skaitytojų formuliaras. 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 

Bibliotekos vadovėlių, 

mokymo priemonių fondų 

dokumentacijos tvarkymas, 

apskaitos vedimas, nurašymo 

sąrašų ir aktų sudarymas 

 

1. Visi naujai įsigyti 

vadovėliai nedelsiant suvesti 

į apskaitą, laiku sutvarkyta 

reikiama dokumentacija. 

2. Laiku sudaryti 

nusidėvėjusių vadovėlių 

nurašymo sąrašai ir aktai 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 
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Sąskaitų už įsigytus leidinius 

tvarkymas 

 

Laiku sutvarkytos sąskaitos 

už įsigytus leidinius ir 

atsiskaityta atsakingiems 

asmenims 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 

Bendradarbiavimas su 

metodinėmis grupėmis, 

administracija ir specialistais. 

 

Įsigyjant vadovėlius, 

reikiamą metodinę literatūrą 

bendradarbiaujama su 

metodinėmis grupėmis, 

administracija ir 

specialistais 

J. Kėblienė 

 

Per metus, 

iki 2023-

12-31, 

pagal 

poreikį 

Metinių bibliotekos veiklos  

ataskaitų rengimas 

1. Iki sausio 12 d. 2022 m. 

statistinių ataskaitų 

duomenys suvesti LIBIS 

statistikos modulyje. 

Statistinės ataskaitos 

pateiktos Klaipėdos 

PŠKC raštinės 

administratoriui. 

2. Iki birželio 9 d. parengta 

2022–2023 m.  m. 

bibliotekos darbo ataskaita, 

kuri pristatyta mokytojų 

tarybos posėdyje 

J. Kėblienė 

 

Sausis,  

birželis 

Renginių bibliotekoje organizavimas: 

V. Račicko knygų paroda, 

skirta rašytojo 71-osioms 

gimimo metinėms paminėti (g. 

1952-01-01) 

 

 

1. II,  XI pailgintos dienos 

grupės supažindinamos su 

rašytojo kūryba ir jo knygų 

lentyna. 

2. Bibliotekoje apsilankiusių 

mokinių (apie 250 mokinių 

per 3 savaites)   

supažindinimas su rašytojo 

knygomis. 

3.Sudarytos galimybės 

susidomėjusiems mokiniams 

pasiimti knygą ir ją skaityti 

skaitykloje arba namuose 

J. Kėblienė Sausio 9-12 

d. 

 

 

Sausio 9-31 

 

 

 

 

 

Akcija „I-II–ojo mokslo metų 

pusmečio aktyviausių 

mokyklos bibliotekos skaitovų 

rinkimai“ 

 

 

1. Suvesti visų 2-4 klasių 

skaitančių mokinių I-ojo 

mokslo metų pusmečio 

rezultatai. 

2. Išrinkti po vieną visų 2-4 

klasių aktyviausiai 

skaitantys mokiniai ir po 

J. Kėblienė, 

aktyviausiai 

skaičiusių mokinių 

klasių vadovai 

 

Sausis – 

birželis 
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vieną aktyviausiai skaitančią 

klasę iš visų 2- 4 klasių. 

3. Paruošti ir įteikti diplomai. 

4. Aktyviausiai skaitę 

mokiniai rekomenduoja 

jiems labiausiai patikusias 

perskaitytas knygas klasės 

draugams lietuvių kalbos 

pamokos metu 

Senojo ąžuolo pasakojimas 

mažajam giliukui apie Sausio 

13-osios įvykius 

 

X pailgintos dienos grupės 

mokiniai supažindinti su 

Laisvės gynėjų diena. 

Ugdomas mokinių 

pilietiškumas, meilė 

gimtajam kraštui 

J. Kėblienė 

 

Sausio 13 

d. 

 

Popietė „Aš – klaipėdietis” 

 

II, III pailgintos dienos 

grupės mokiniai supažindinti 

su Klaipėdos miesto istorija, 

išskirtinumu, tradicijomis, 

legenda, ugdomas 

pilietiškumo jausmas 

J. Kėblienė 

 

Sausio 16 

d. 

 

Tarptautinis projektas „Kartu 

paskaitykime knygelę” 

1. I, V, IX, VII, IV pailgintos 

dienos grupės mokiniams 

pasiūlyta skaityti rašytojos 

Evelinos Daciūtės kūrybą. 

2.Pasirinktomis 

priemonėmis mokinių 

sukurti skaitytų knygų 

personažai, vaizdai, 

piešiniai,  iliustracijos 

lipdiniai  ir pan. 

3. Pasidalinta gerąja darbo 

patirtimi su Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės 

viešąja biblioteka, 

išsiunčiant informatyvią 

nuotrauką arba koliažą 

J. Kėblienė 

E. Jankauskienė 

V. Bubliauskienė 

L. Kavaliauskaitė 

B. Katkauskienė  

I. Mitrijevienė 

Sausio 9-23 

Anglijos rašytojo Alan 

Alexander Milne kūrybos 

bibliotekoje pristatymas, 

skirtas rašytojo 141-osioms 

gimimo metinėms paminėti” 

(g. 1882-01-18 - 1956) 

 

1. VIII pailgintos dienos 

grupės mokiniai supažindinti 

su rašytojo Alan Alexander 

Milne  kūryba. 

2. Vykdytos veiklos:  

J. Kėblienė 

 

Sausio 24-

31 d. 
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2.1. animacinio filmo „Mikė 

Pūkuotukas“ žiūrėjimas ir 

aptarimas; 

2.2. dėlionė „Mikė 

Pūkuotukas ir kiti“ 

Kūrybinių darbų paroda „Mikė 

Pūkuotukas ir jo draugai” 

 

1. IX, IV, V, I, VII, VIII 

pailgintos dienos grupės 

mokiniai nupiešia piešinius. 

2. Atrinkti piešiniai 

eksponuojami mokyklos 

bibliotekoje 

J. Kėblienė 

L. Kavaliauskaitė 

I. Mitrijovienė 

V. Bubliauskienė 

E. Jankauskienė 

B. Katkauskienė 

L. Malakauskienė 

Vasaris-

kovas 

Akcija „Meilės stiklainis 

gražiems palinkėjimams” 

1.Mokiniams, lankantiems 

bibliotekoje, pasiūloma 

parašyti mėgstamiausios 

knygos pavadinimą, 

personažą, palinkėjimą ir 

įmesti į stiklainį. 

2. Iš palinkėjimų sudedama 

širdis. 

2.Mokiniai mini šventę 

kitaip 

J. Kėblienė 

 

Vasario 6-

10 d. 

Vasario širdis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Su II, III pailgintos dienos 

grupės mokiniais aptartos 

vasario šventės: Šv. 

Valentino diena, Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena, 

Užgavėnės. 

2.Mokytasi nepaklysti tarp 

jų simbolių. 

3.Ugdomos etnokultūrinės 

vertybės, patriotizmas, 

pilietiškumas, meilė 

gimtajam kraštui 

J. Kėblienė 

 

Vasario 6-

10 d. 

 

Renginys „Ką aš žinau apie  

Lietuvą“ 

3 b klasės mokiniai 

dalyvauja renginyje 

J. Kėblienė, 

J. Valaišienė 

Vasario 6-

10 d. 

Pasakos „ Pagrandukas” 

skaitymas ir aptarimas 

 

1.IX pailgintos dienos 

grupės mokinių skaityta 

arba klausyta pasaka 

„Pagrandukas” ir ji aptarta. 

2.Mokinių supažindinimas 

su Šv. Agotos  (Duonos) 

dienos apeigomis, prietarais 

J. Kėblienė 

 

Vasario 7-

10 d. 

 

Pasakos „Stebuklinga pirštinė” 

inscenizavimas 

1. Organizuotos 2 veiklos su 

socialiniais partneriais. 

J. Kėblienė Vasario 14 

- 15 d. 
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2. Renginiuose dalyvauja 

Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Klevelis” ir lopšelio-

darželio „Bangelė” 

priešmokyklinių grupių 

vaikai 

 

Popietė „Lietuvių kalbos 

labirintai“ 

 

 

II, III pailgintos dienos 

grupių mokiniai sprendžia 

kryžiažodžius, mina mįsles 

minint lietuvių kalbos dienas 

J. Kėblienė 

 

Vasario 21-

24 d. 

 

Kūrybinės dirbtuvėlės „Ką 

kalba knygelės?“ 

 

1. VI pailgintos dienos 

grupės mokinių sukurti  

knygiukai. 

2. Knygiukų paroda. 

3. Minima tarptautinė 

rašytojų diena 

J. Kėblienė 

 

Kovo 3 d. 

 

 

Knygnešio diena 

 

 

1. X pailgintos dienos grupių  

mokiniai supažindinami su 

knygnešio diena. 

2. Filmo „Knygnešio dukra“ 

žiūrėjimas ir aptarimas 

J. Kėblienė 

 

Kovo 16 d. 

 

Popietė „Paukščiai pasakose“ 

 

1.IV pailgintos dienos 

grupės mokinių skaitytos 

arba klausytos pasakos apie 

paukščius. 

2.Praplėstos žinios apie 

paukščius 

J. Kėblienė 

 

Kovo 20-

24 d. 

 

Kūrybinės dirbtuvėlės 

„Oliziukas“ 

 

 

1.XI pailgintos dienos 

grupės mokinių pagaminti  

„Oliziukai“. 

2. Mokiniai gilina žinias apie 

pavasario šventes. 

3. Susipažįsta su artėjančių 

Velykų papročiais, 

tradicijomis, pramogomis 

bei apeigomis 

J. Kėblienė 

R. Zubienė 

 

Kovo 27-

31 d. 

 

Tarptautinė vaikų knygos diena 

ir H. K. Anderseno gimimo 

diena 

 

1. II, XI pailgintos dienos 

grupės supažindinamos su 

rašytojo H. K. Anderseno  

kūryba. 

2.H. K. Anderseno pasakų 

skaitymas ir aptarimas. 

3.Pristatyta H. K. Anderseno 

knygų lentyna 

J. Kėblienė 

 

Balandžio 

3-7 d. 
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Socialinė meninė akcija 

„Skirtukas knygai 2023“ 

 

1.Kelių mokinių iš dviejų 1-

4 klasių sukurti saviti 

skirtukai perskaitytai knygai, 

paminint Tarptautinę vaikų 

knygos dieną. 

2.Knygų skirtukų paroda. 

3.Knygų skirtukų 

dovanojimas mažiesiems 

skaitytojams 

J. Kėblienė Balandžio 

3-28 d. 

 

„Biblioteka ir aš-mes esame 

draugai“ 

 

1.II pailgintos dienos grupės 

mokinių pristatytos  

mėgstamiausios knygos, 

pasakos, nuotykiai.  

2.Rekomenduota knyga 

draugui 

J. Kėblienė Balandžio 

3-28 d. 

 

Pasaulinė pingvinų diena 

 

1.VII pailgintos dienos grupė 

supažindinta su pingvinų 

gyvenimu. 

2.Mokinių žiūrėti ir aptarti 

animaciniai filmukai apie 

pingvinus. 

3.Mokinių skaitytos arba 

klausytos pasakos apie 

pingvinus 

J. Kėblienė Balandžio 

26-28 d. 

 

Saulė pasakose 

 

1. II, III pailgintos dienos 

grupės mokinių skaitytos 

arba klausytos pasakos apie 

saulę. 

2.Mokiniai sužino apie 

saulės energijos galimybes, 

jos poveikį mūsų planetai 

žemei ir visiems gyviems 

organizmams. 

3.Kurtas ekologinis 

sąmoningumas, 

4. Paminėta Saulės diena 

J. Kėblienė Gegužės 3-

5 d. 

 

Kūrybinės dirbtuvėlės 

„Relaksuojantys žaislai-

personažai“ 

VIII pailgintos dienos grupės 

mokinių sukurti  mylimi 

personažai 

J. Kėblienė 

L. Malakauskienė 

 

Gegužės 

15-19 d.  

Tarptautinė delfino diena 

 

 

1.IX  pailgintos dienos grupė 

supažindinta su delfinų 

gyvenimu, jo ryšiu su 

žmogumi. 

J. Kėblienė Gegužės 17 

d. 
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2.Skatinta susimąstyti apie 

gyvūnijos apsaugą, gyvūnų 

teises 

Pasaulinė bičių diena 

 

 

XI pailginta dienos grupė 

atkreipia dėmesį į bičių ir 

kitų vabzdžių mažėjimą 

pasaulyje, jų reikšmę 

biologinei įvairovei, žemės 

ūkiui, žmonių sveikatai. 

 

J. Kėblienė Gegužės 20 

d. 

 

Akcija „II–ojo mokslo metų 

pusmečio aktyviausių 

mokyklos bibliotekos skaitovų 

rinkimai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suvesti visų 2-4 klasių 

skaitančių mokinių II-ojo 

metų pusmečio rezultatai. 

2. Išrinkti po vieną visų 2-4 

klasių aktyviausiai 

skaitantys mokiniai ir po 

vieną aktyviausiai skaičiusią 

klasę iš visų 2- 4 klasių. 

3. Paruošti ir įteikti diplomai. 

4. Aktyviausiai skaitę 

mokiniai rekomenduoja 

jiems labiausiai patikusias 

perskaitytas knygas klasės 

draugams lietuvių kalbos 

pamokos metu 

J. Kėblienė, 

aktyviausiai 

skaičiusių mokinių 

klasių vadovai 

 

Iki birželio 

9 d. 

„Mus kalbina knygos lapeliai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Visų suformuotų pirmų 

klasių mokinių 

supažindinimas su 

bibliotekos veikla, jos 

struktūra, taisyklėmis, jų 

laikymosi priežiūra, knygų 

įvairove. 

2.Didinama mokinių 

atsakomybė ir 

savarankiškumas 

J. Kėblienė Rugsėjo 

mėn. 

„Popietė su knyga” 

 

1.Pailgintos dienos grupės 

skaityta arba klausyta pasaka 

„Grybų karas”. 

2.Žaistas žaidimas 

„Grybautojas” 

J. Kėblienė Rugsėjo 

mėn. 

Vaikiškų knygų paroda „Jie 

visada šalia mūsų“, skirta 

Pasaulinei gyvūnų globos 

dienai 

1.Bibliotekoje apsilankiusių 

mokinių supažindinimas su 

knygomis apie gyvūnus. 

Sudarytos galimybės 

J. Kėblienė Spalio 2-31 

d. 
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 susidomėjusiems mokiniams 

pasiimti knygą ir ją skaityti 

skaitykloje arba namuose 

Popietės pasaulinei gyvūnijos 

dienai paminėti 

 

1. 2 pailgintų dienos grupių 

supažindinimas su Pasauline 

gyvūnijos diena. 

2.Gyvulinių pasakų 

skaitymas (arba klausymas), 

minint Pasaulinės gyvūnijos 

dieną 

J. Kėblienė Spalio 2-31 

d. 

 

Kūrybinių darbų paroda „Mano 

mylimiausias gyvūnas“ 

 

1. Dviejų pailgintos dienos 

grupių paruošti kūrybiniai 

darbai. 

2.Gražiausi darbai 

eksponuoti mokyklos 

bibliotekoje 

J. Kėblienė Spalio 2-31 

d. 

 

Tarptautinis knygų skirtukų 

mainų projektas 

 

1.Iš 1-4 klasių 3-4 

susidomėjusių klasių sukurti 

saviti skirtukai knygai, 

pristatant savo mokyklą, 

miestą, šalį, kultūrą.  

2.Skirtukai išsiųsti į priskirtą 

šalį.  

3.Mokiniai susiranda naujų 

draugų per mokyklų 

bibliotekas visame pasaulyje 

J. Kėblienė Spalio-

gruodžio 

mėn. 

 

Akcija „ Šiurpiniai” 

 

1.Sudėliotos knygos pagal 

amžiaus grupes. 

2. Mokiniams, lankantiems 

bibliotekoje, pasiūlyta 

išsirinkti skaityti knygą iš 

knygų lentynos 

„Šiurpas+skaitiniai”. 

3. Mokinių paminėta šventė 

kitaip 

J. Kėblienė 

 

Spalio 27 

d. 

 

Viktorina „Sveikatos valandėlė 

su Mike Pūkuotuku“ 

 

1.Sveikatos valandėlės su 

Mike Pūkuotuku metu 

vienos pailgintos dienos 

grupės apibendrintos žinios, 

mintos mįslės, gilintos 

žinomų ir įsidėmėti naujų 

vaisių, uogų, bei daržovių 

pavadinimai. 

J. Kėblienė 

 

Lapkričio 8 

d. 
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2.Ugdyti sveikos mitybos 

įpročiai. 

3.Lavintas loginis mąstymas 

„Šv. Martyno dieną minint“ 1. Vienos pailgintos dienos 

grupės mokiniai dalyvauja 

žibintų dirbtuvėlėse. 

2. Mokiniai supažindinami 

su papročiais 

J. Kėblienė 

 

Lapkričio 

10 d. 

 

„Magiška šiaurės šalių 

literatūra“, skirta švedų 

rašytojos Astridos Lindgren 

117-osioms gimimo metinėms 

paminėti (g. 1907-11-14) 

1. 2 pailgintos dienos grupės 

supažindinamos su rašytojos 

A. Lindgren kūryba. 

2. Pristatyta A.  Lindgren 

knygų lentyna 

J. Kėblienė 

 

Lapkričio 

13-30 d. 

 

Garsiniai šiaurės šalių 

literatūros skaitymai 

 

 

1.Dviejoms pailgintos dienos 

grupėms  skaityta knyga.  

2.Puoselėta unikali 

šiaurietiško pasakojimo ir 

garsinio skaitymo tradicija. 

3.Propaguota šiaurės šalių 

literatūra, prisidedant prie 

skaitymo skatinimo. 

4.Pažinimas literatūrinės 

geografijos 

J. Kėblienė 

 

Lapkričio 

13-30 d. 

 

Draugo diena 

 

1.Vienos pailgintos dienos 

grupės mokinių skaitytos 

arba klausytos pasakos apie 

draugystę 

J. Kėblienė 

 

Lapkričio 

29 d. 

 

 

Kūrybinės dirbtuvėlės 

„Šventiniai papuošimai 

bibliotekoje“ 

 

1.3 pailgintos dienos grupės 

prisideda  savitai papuošiant 

biblioteką. 

2. Antram gyvenimui 

prikeliamos atgyvenusios 

knygos 

J. Kėblienė 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

Popietė „Ant pasakos sparnų“ 

 

1.Kalėdinių pasakų 

skaitymas arba audio pasakų 

klausymas su dviem 

pailgintos dienos grupėmis 

J. Kėblienė 

 

Gruodžio 

mėn. 

Kūrybinės dirbtuvėlės 

“Kalėdiniai atvirukai” 

1.Vienos pailgintos dienos 

grupės mokinių sukurti 

kalėdiniai atvirukai. 

2.Kalėdinių atvirukų paroda 

J. Kėblienė Gruodžio 

mėn. 

Akcija „Kalėdiniai animaciniai 

filmukai“ 

 

1.2 pailgintos dienos grupės 

žiūri 

J. Kėblienė 

 

Gruodžio 

mėn. 
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 kalėdinius animacinius 

filmukus bibliotekoje. 

2.Supranta tam tikrus 

vaidmenis, jų perkeltinę 

prasmę, siužetą 

Spaudinių paroda „Iš 

bibliotekos fondų“ 

 

 

Spaudinių paroda „Naujos, 

nominuotos knygos“ 

1. Nuolat atnaujinamos 

parodos. 

 

 

1.Eksponuojamos naujos, 

nominuotos knygos. 

J. Kėblienė 

 

Visus 

metus 

 

1. 4 uždavinys – kurti saugią, modernią, sveikatai palankią ugdymo(si) aplinką. 

12.1. UGDYMOSI APLINKA. FINANSINĖ SITUACIJA 

Laukiamas rezultatas 

(kokybiniai rodikliai) 

Atlikus mokyklos erdvių modernizavimo, naujų kabinetų pailgintos 

dienos grupėms įrengimo darbus bei įsigijus mokymo priemonių, 

bus atliepti bendruomenės poreikiai ir pagerintos mokinių ugdymosi 

sąlygos  

 

KIEKYBINIAI RODIKLIAI:  

Veikla  Rodiklis Atsakingi 

asmenys 

Terminas 

Įvairių erdvių įrengimas/pertvarkymas: 

Pailgintos dienos grupių kabinetų 

įrengimas 

Bus atliktas pailgintos 

dienos grupių kabinetų 

remontas, nupirkti baldai 

ir įranga. Planuojama 

suma 9,6 tūkst. Eur 

D. Stančienė Iki 2023-08-

31 

Erdvių, esančių iš globos namų 

„Rytas” perimtose patalpose, 

pritaikymas Mokyklos reikmėms 

Pagal Mokyklos 

finansines galimybes: 

konferencijų kabineto 

įrengimas, sensorinio 

kabineto iš I aukšto 

perkėlimas. 

Planuojama suma 10,0 

tūkst Eur 

D. Stančienė 

 

Per metus 

Kiti patalpų remonto darbai  Atlikti darbai pagal teiktas 

paraiškas Klaipėdos m. 

savivaldybės 

administracijai: 

1. elektros instaliacijos 

keitimo II etapas; 

2. lubų klasėse remontas. 

Planuojama suma nuo 

30,0 tūkst. Eur 

D. Stančienė 

 

Iki 2023-08-

31 

Mokyklos teritorijos pritaikymas ugdymui(si): 
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Pavojų sveikatai keliančių statinių 

likvidavimas 

Nugriautas Mokyklos 

teritorijoje esantis pavojų 

sveikatai keliantis statinys 

(fontanas) (pagal 

Klaipėdos m. 

savivaldybės 

administracijai 2022 m. 

teiktą raštą) 

D. Stančienė Iki 2023-12-

31 

Lauko erdvių atnaujinimas Atnaujinta lauko klasės 

stogo danga 

Planuojama suma 1,6 

tūkst. Eur 

D. Stančienė Iki 2023-08-

31 

Sporto aikštyno, kupolo lauko 

klasei įrengimas 

Iki 2023-08-31 

Savivaldybės lėšomis 

įrengtas sporto aikštynas, 

kupolas lauko klasei, 

atnaujintos krepšinio ir 

tinklinio aikštelės. 

Planuojama suma 500 

tūkst. Eur 

D. Stančienė Per metus 

Mokymo priemonių įsigijimas: 

Atnaujintas sporto inventorius Įsigytos priemonės pagal 

mokytojų pateiktą poreikį: 

krepšinio kamuoliai (24 

vnt.), tinklinio kamuoliai 

(20 vnt.), futbolo 

kamuoliai (5 vnt.), 

šokdynės (24 vnt.), lauko 

teniso kamuoliukai (20 

vnt.), 23 klasėms po vieną 

krepšinio ir tinklinio 

kamuolius. 

Planuojama suma 1,8 

tūkst. Eur 

D. Stančienė Per metus 

 

Priemonių lauko žaidimams 

įsigijimas 

Pagal galimybes įsigytas 

lauko teniso stalas. 

Planuojama suma 3,5 tūst. 

Eur 

D. Stančienė 

 

Per metus 

 

Priemonių žaidimams pertraukų 

metu įsigijimas 

Įsigyta vidaus teniso, 

futbolo stalai. 

Planuojama suma  

800 Eur 

D. Stančienė 

 

Per metus 

 

Logopedo ir specialiojo pedagogo 

kabinetų aprūpinimas priemonėmis 

Įsigyta: „Forbrain” 

ausinės (1 vnt.), skaitymo 

juosta MINUMUM (10 

vnt.), garsų 

D. Stančienė 

 

Per metus 
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diferencijavimo katalogas 

(1 vnt.), skiemenų dėlionė 

(2 vnt.), paveikslėlių ir 

raidžių kortelių rinkinys 

(2 kompl.), ausinės 

vaikams su triukšmo 

slopinimu (2 vnt.), 

žaidimai: kalbos 

pažinimui (1 vnt.), 

„Žodžių sukutis” (1 vnt.). 

Planuojama suma 460-

500 Eur 

Muzikos kabineto praturtinimas Pagal galimybes įsigyti 

būgnų rinkiniai (1-2 vnt.). 

Planuojama suma 380 – 

760 Eur 

D. Stančienė Per metus 

Virtualios aplinkos kūrimas: 

Skaitmeninė mokymosi aplinka ,,Eduka klasė” /  ,,EMA” 

(pagal pedagogų 

apklausą). 

Planuojama suma iki 9,0 

tūkst. Eur 

D. Stančienė Per metus 

Programinė įranga  su 

universaliomis iliustracijomis, 

animacijomis, prezentacijomis 

,MozaBook” licencija 

Planuojama suma 2,0 

tūkst Eur 

D. Miltinis Per metus 

IKT priemonės Planšetiniai kompiuteriai, 

krovimo spintos 13,0 

tūkst. Eur  

D. Miltinis Per metus 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

2. Plano įgyvendinimą koordinuoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

pavaduotojas. 

3. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mokyklos direktorius. 

4. Apie plano įvykdymą, tarpinius rezultatus informuojami Mokyklos pedagogai, 

nepedagoginiai darbuotojai, savivaldos institucijų nariai, mokiniai ir jų tėvai. Duomenys teikiami ir 

viešinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Planas skelbiamas Mokyklos internetinėje svetainėje.  

 

_____________________________ 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

posėdžio 2023 m. sausio 16 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V3-1) 
 


