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KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS 

 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos (toliau – Progimnazija) veiklos planas 2020 

metams (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės 

poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti. 

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

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti priešmokyklinio ugdymo vaikų, 

mokinių ugdymosi poreikius pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I dalies srityse, laiduoti 

pradinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2019–2021 m. 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus 2018 m. 

lapkričio 20 d. įsakymu Nr.V-140, 2019–2020 mokslo metų Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-77. 

4. Planą įgyvendins Progimnazijos administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane vartojami sutrumpinimai: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – E-NMPP, 

Pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Klaipėdos 

universitetas – KU, Vaiko gerovės komisija – VGK. 

 

II. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

6. Vykdant 2019 metų veiklos planą buvo siekiama stiprinti gimtosios (lietuvių) kalbos 

raštingumo ir skaitymo gebėjimus per visų dalykų pamokas, efektyvinant pamokos veiksmingumą 

gerinti kiekvieno mokinio individualią pažangą, stiprinti fizinį ir emocinį saugumą mokykloje. 

2019 metų prioritetinėms kryptims – užtikrinti kokybišką ugdymą, siekti, kurti sveiką, saugią ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką – numatyti 3 metinės veiklos tikslai, priemonės 

devyniems uždaviniams įgyvendinti.  

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2019-09-

01 sukomplektuota 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (15 vaikų), padidėjo klasių komplektų skaičius 

(2018 m. – 32, 2019 m. – 34), 4,3 % padidėjo mokinių skaičius (2018 m. – 789, 2019 m. – 823). 

Priešmokyklinio ugdymo programą baigė 20 vaikų (100 proc.), pradinio ugdymo programą baigė ir 

išduoti pradinio išsilavinimo pažymėjimai 96 mokiniams (100 proc.), pagrindinio ugdymo programos 

I-ąją dalį baigė 83 mokiniai (100 proc.). Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio I-os dalies ugdymo 
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programas įgyvendino 64 pedagogai (67,53 etato). Pagal Ugdymo planą iš 68 neformaliojo ugdymo 

valandų 34 valandos skirtos kryptingam meniniam (dailės, muzikos, šokio, teatro) ugdymui 1–8 kl. 

(užsiėmimus lanko 402 mokiniai) ir 33 valandos skirtos  1–8 kl. neformaliojo ugdymo būrelių veiklai 

vykdyti (būrelius lanko 246 mokiniai). 33 nepedagoginio personalo darbuotojų, bibliotekininkas (34,38 

etato) užtikrina Progimnazijos aplinkos funkcionavimą. Sudaryta galimybė maitintis visiems 

Progimnazijos mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, nemokamas maitinimas skirtas 

62 mokiniams ir 2 priešmokyklinio ugdymo vaikams teisės aktų nustatyta tvarka. Ugdyti 188 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iš jų 5 mokiniai mokyti pagal individualizuotas 

programas. Teiktos pailgintos dienos grupės paslaugos: keturias pailgintos dienos grupes lankė 96 

mokiniai (16 mokinių lankė nemokamai). Dirbo 4 pedagogai (2,34 etato). Pagalbą teikė Progimnazijos 

logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjai (4,0 etato). 

Iki 2019-11-10 įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“ Progimnazijoje dirbo dar vienas psichologas 0,75 etato.  

2019 m. pradėtas vykdyti tarptautinis „Erasmus+KA2“ mokyklų mainų partnerysčių projektas 

„Ateities piliečiai“ kartu su Prancūzijos, Italijos ir Rumunijos mokyklų bendruomenėmis. 2019-12-31 

pasirašyta sutartis ir gautas finansavimas tarptautinio „Erasmus+KA1“bendrojo ugdymo mobilumo 

projekto „KILK aukštyn – būk Kūrybiškas, Inovatyvus, Lyderiaujantis ir Komunikabilus mokyklos 

bendruomenės narys“ vykdymui. 2019 m. Progimnazija buvo pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla 

penkeriems metams, taip pat atrinkta dalyvauti Britų tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamoje bendros Britų tarybos ir asociacijos „Kūrybinės jungtys“ programos ,,Tyrinėjimo 

menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ veiklose. Lietuvos Jūrų muziejaus specialistai 

vykdomame projekte „Edukacinių programų platforma“ „Atrask savo kraštą muziejuje“  

bendradarbiaudami su istorijos mokytoja ir mokiniais sukūrė virtualią edukacinę pamoką „Kaip 

Klaipėda uostamiesčiu tapo? Apie jūrą, prekybą ir mus“. Pradinio ugdymo mokytojos dalyvauja 

kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį Ugdymo plėtotės centro kartu su Švietimo ir 

mokslo ministerija vykdomame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. 2019 m. Dalyvauta ir 

sėkmingai įvykdytos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kartu su Britų Taryba organizuoto projekto 

„Svajonių komandos“ („Dreams & Teams”) veiklos. 

Nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėta I vieta. Baltijos 

šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų konkurse-festivalyje ,,Dainuok, žiemužėle 2019“ 

laimėta II vieta. Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ laimėta I vieta, patekta į 

Respublikos matematikos geriausių žinovų 50-dešimtuką. Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, 

ansamblių, šokių studijų konkursiniame festivalyje ,,Aguonėlė 2019“ regioniniame ture laimėta I vieta, 

festivalio respublikiniame konkurse laimėta III vieta. Respublikiniame konkurse ,,Žiemos fantazija 

2019“ 5–6 klasės mokinių kategorijoje laimėta I vieta. Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių 

,,Mero taurė“ pradinio ugdymo klasių lengvosios atletikos trikovės varžybose iškovota II vieta, 

pradinio ugdymo klasių kvadrato varžybose – IV vieta, merginų futbolo varžybose – II vieta, šaudymo 

varžybose – II vieta. Klaipėdos miesto mokinių ,,Mero taurės“ sporto žaidynėse, susumavus rezultatus, 

pradinio ugdymo klasių grupėje iškovota VI vieta, 5–8 klasių grupėje – IV vieta. 

Mokytojai skatinti skleisti savo patirtį, organizuoti savanorystės projektus. Sudarytos sąlygos 2 

studentams (Klaipėdos universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) atlikti praktiką. Aktyviai 

bendradarbiauta su Jūrų kapitonų asociacijos, Lietuvos jūrininkų sąjungos nariais, Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcija, labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“.  

2019 metais įsivertinta Progimnazijos veiklos kokybė. Atliktas platusis įsivertinimas, 

organizuota tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių apklausa. Išvadose pažymima, kad Progimnazijoje, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių nuomone, mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padeda suprasti 

mokymosi svarbą, tačiau į klaidas per pamokas nežiūrima kaip į mokymosi galimybę. Teigiamai 

vertinamas vaiko sėkmių aptarimas mokykloje. Respondentų nuomone, per mažas dėmesys skiriamas 

tolimesniam mokymuisi, karjeros ugdymui.  
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Lėšos valdytos racionaliai ir tikslingai teisės aktų nustatyta tvarka. Progimnazijos turtas 

praėjusiais metais buvo naudotas ir juo disponuota rūpestingai, siekta maksimaliai tenkinti 

bendruomenės poreikius. Progimnazijos paramos bei savivaldybės lėšomis atlikta darbų už 11,7 tūkst. 

Eur: valgykloje atliktas lubų remontas, išdažytos sienos koridoriuose ir 5 kabinetuose (iš viso atliktas 

remontas 2500 kv. m. patalpų ploto), pakeista grindų danga 4 kabinetuose ir 2 mokinių rūbinėse (208 

kv. m), 6 kabinetai aprūpinti žaliuzėmis ar roletais, įsigyta baldų už 7,9 tūkst. Eur. Modernizuotas 1 

kabinetas. 

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir 

sveiką aplinką Progimnazijoje būtina spręsti šias problemas: atlikti kabinetų, abiejų sporto salių 

remontą, atnaujinti baldus kabinetuose, atnaujinti kanalizacijos sistemą. 

Planuodama artimiausių metų veiklą Progimnazijos bendruomenė susitarė dėl šių prioritetų –

užtikrinti kokybišką ugdymą, stiprinti bendruomenės lyderystės gebėjimus, kurti sveiką, saugią ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką. 

6.1. 95 proc. įgyvendintas pirmasis uždavinys – užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso 

organizavimą ir efektyvų dokumentų tvarkymą. Įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai: sukomplektuotos 

34 klasės, keturios pailgintos dienos grupės ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė,  organizuota 13 

būrelių, parengtos kryptingo meninio ugdymo programos; išduoti pradinio išsilavinimo pažymėjimai 

(96) ir pažymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo I-ąją dalį (83).  

6.2. 100 proc. įgyvendintas antrasis uždavinys – skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti 

metodinę veiklą. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 7–8 dienas. 

Visiems pedagogams Progimnazijoje organizuoti seminarai „Motyvacija, savitarpio parama ir 

konstruktyvus konfliktų sprendimas“, „Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos pedagogų darbo 

iššūkiai ir jų sprendimo gairės“, kurių metu mokytojai patobulino vidinės komunikacijos organizacijoje 

ir pagalbos teikimo mokantis, mokinių motyvavimo kompetencijas. Bendradarbiaujant su Ugdymo 

plėtotės centru įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ 14 mokytojų nemokamai tobulino kompetencijas dalyvaudami mokymuose „Specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymas“. 2 pagalbos mokiniui specialistai ir 2 administracijos atstovai tobulino 

kompetencijas dalyvaudami tarptautiniuose mokymuose „Agresijos prevencija ir valdymas“. Sudarytos 

sąlygos 2 studentams (Klaipėdos universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) atlikti praktiką. 

Organizuotos numatytos olimpiados. Tarptautinis matematikos, užsienio kalbų konkursas „Kengūra“ 

(37 laimėtojai: 10 auksinio, 16 – sidabrinio, 11 – oranžinio diplomo laimėtojai), vienas mokinys 

matematikos konkurse ,,Kengūra“ Klaipėdos miesto savivaldybėje tapo I vietos laimėtoju ir pateko į 

geriausių matematikų 50-dešimtuką Lietuvoje, KINGS anglų k. olimpiados finalas – pasiektas antrasis, 

trečiasis žinių lygis, KINGS matematikos olimpiados finalas – pasiektas pirmasis žinių lygis, vertimų iš 

anglų kalbos „Tavo žvilgsnis“ konkursas – geriausias vertimas. Mokytojų atestacijos programa 

įgyvendinta 98 proc.; 

6.3. 100 proc. įgyvendintas trečiasis uždavinys – stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais. 

Organizuoti klasių tėvų susirinkimai ir 2 mokyklos bendri tėvų susirinkimai. Tėvams organizuota 

paskaita žalingų įpročių prevencijos tema. Teiktos logopedo, specialiojo, socialinio pedagogo ir 

psichologo konsultacijos. Psichologė organizavo paskaitą būsimų pirmokų tėvams „Kas svarbu 

ruošiantis į mokyklą“. Aktyvi Tėvų tarybos veikla. Mokytojų dienos proga mokinių tėvai vedė 

pamokas ir dalinosi savo patirtimi. Aktyviai į Progimnazijos veiklą įsitraukė Tėvų tarybos nariai – 

dalyvavo mokytojų ir mokinių organizuojamose veiklose (Jūros šventės eisenoje ir kt.), inicijavo 

naujos uniformos modelio įvedimą, artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui 

paminėti Tėvų tarybos nariai inicijavo Tėvų choro subūrimą;  

6.4. pasiekti ketvirtojo uždavinio – stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais – 

įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai: organizuota bendra metodinė ir kultūrinė veikla su lopšeliais – 

darželiais „Ąžuoliukas“, „Vyturėlis“ ir „Berželis“, bendri renginiai su „Varpo“ progimnazija. 

Dalyvauta 2 profesinio orientavimo ir karjeros ugdymo renginiuose profesinėse mokyklose, aktyviai 
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bendradarbiauta su Jūrų kapitonų asociacija, Lietuvos Jūrininkų sąjunga, su Klaipėdos vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, Vaiko ir šeimos gerovės centru, Visuomenės sveikatos biuru. Bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais vykdomas sėkmingai;  

6.5. sėkmingai įgyvendintas penktasis uždavinys – tirti ir analizuoti veiklos rezultatus – 

organizuotos 6 tėvų apklausos; nuolat tikrinama dokumentų kokybė; patikrinti pirmų ir ketvirtų klasių 

mokinių skaitymo įgūdžiai, NMPP testais patikrinti 2, 4, 6 ir 8 kl. mokinių matematikos bei skaitymo ir 

rašymo, 4 kl. pasaulio pažinimo kompetencijos ir įgūdžiai. 8 klasės mokinių matematikos bei gamtos 

mokslų gebėjimai patikrinti dalyvaujant tarptautiniame tyrime TIMSS-2019, analizuoti šių testų 

rezultatai. Pasitelkus IQES online instrumentus vykdytas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas; 

6.6. sėkmingai įgyvendintas šeštasis uždavinys – teikti visuomenei informaciją apie mokyklos 

veiklą. Pasiekti šie kiekybiniai rezultatai: teikta informacija apie mokyklos veiklą Balticum TV žiniose, 

miesto spaudoje, mokyklos internetiniame puslapyje http://www.stulpinas.lt;  

6.7. 100 proc. pasiektas septintasis uždavinys – įgyvendinti gyvenimo įgūdžių programas. 

Vykdytos nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos priemonių bei „Lions Quest – Paauglystės 

kryžkelės“ ir „Laikas kartu“ programos. Vyko užsiėmimai visiems mokiniams ir priešmokyklinio 

ugdymo grupės ugdytiniams, organizuota programos sklaida mokinių tėvams. 526 mokiniams teikta 

socialinė pagalba. Organizuota socialinių įgūdžių grupelė specialiųjų poreikių mokiniams (1–4 kl.), 

dalyvauta miesto akcijoje „Vilties bėgimas“, respublikinėse akcijose „Tolerancijos diena“, „Savaitė be 

patyčių“, „Maisto bankas“; 

6.8. sėkmingai įgyvendintas aštuntasis uždavinys – efektyvinti pagalbą ugdytiniams. Sukurtas 

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelis, patobulinta 

kaupiamojo vertinimo sistema. Sudaryta galimybė mokiniams paruošti namų darbus mokykloje – įkurti 

namų ruošos centrai. Teikiamos trumpalaikės konsultacijos mokiniams. Teikiama sveikatos priežiūros 

specialisto, psichologinė (197 mokiniams), socialinė ir specialioji  pagalba mokiniams. Mokykloje 

pagalbą mokiniams teikė 7 mokytojo padėjėjai. 45 mokiniams organizuoti specialiosios pagalbos 

individualūs užsiėmimai. Logopedines pratybas lankė 98 mokiniai. Tinkamai organizuotas nemokamas 

maitinimas. Iki 2019-06-01 buvo vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose“ programos. Mokykla sėkmingai vykdė profesinio veiklinimo vizitus į įmones, įstaigas ir 

organizacijas;  

6.9. 100 proc. įgyvendintas devintasis uždavinys – organizuoti edukacinius kultūrinius, 

meninius, sportinius, pilietinius renginius, projektus. Organizuota 14 neformaliojo ugdymo būrelių, 

vykdomas kryptingas (šokio, dailės, muzikos, teatro) meninis ugdymas; organizuotos mokyklos 

tradicinės šventės; dalyvauta tarptautiniuose konkursuose: piešinių ir fotografijos darbų konkurse 

,,Trijų spalvų istorija“ (nominacija ,,Už kūrybiškumą“), piešinių konkurse ,,Slavų šaltinis – 2019“ 

(laureato diplomas), Baltijos šalių vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų konkurse-

festivalyje ,,Dainuok, žiemužėle 2019“ (II vieta), matematikos, užsienio kalbų konkurse „Kengūra“ (37 

laimėtojai: 10 auksinio, 16 – sidabrinio, 11 – oranžinio diplomo laimėtojai), vienas mokinys 

matematikos konkurse ,,Kengūra“ Klaipėdos miesto savivaldybėje tapo I vietos laimėtoju ir pateko į 

geriausių matematikų 50-dešimtuką Lietuvoje, KINGS anglų k. olimpiados finale (pasiektas antrasis, 

trečiasis žinių lygis), KINGS matematikos olimpiados finale (pasiektas pirmasis žinių lygis), vertimų 

konkurse „Tavo žvilgsnis“ iš anglų kalbos (geriausias vertimas), iš rusų kalbos (diplomantas); 

respublikiniuose konkursuose: nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę netekčių istorija“ (I 

vieta), Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkursiniame festivalyje 

,,Aguonėlė 2019“ regioniniame ture (I vieta), festivalio  ,,Aguonėlė“ respublikiniame konkurse (III 

vieta), Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse ,,Sidabro vainikėlis“ (II vieta), edukaciniame 

matematikos, anglų k., lietuvių k., pasaulio pažinimo konkurse „Olympis 2019“ (23 medaliai), pradinio 

ugdymo mokinių konkurse ,,Pavasario žingsneliai 2019“ (I, III vieta), angliškos dainos konkurse ,,Sing 

Along“ (pagrindinis prizas), finansinio raštingumo praktinės veiklos konkurse ,,Asmeninių finansų 

labirintai“ (I vieta), Respublikiniame konkurse ,,Žiemos fantazija 2019“ (I vieta); miesto konkursuose:  
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pradinio ugdymo klasių mokinių dailyraščio konkurse „Dailus raštas akį glosto 2019“ (I, III vieta),  

diktanto konkurse ,,Rašau be klaidų“ (I vieta), anglų kalbos konkurse ,,Spelling Bee“ (I, III vieta), 

,,Eruditas angliškai“ (III vieta), ,,Anglų kalbos visažinis“ (III vieta), vaikų ir jaunimo instrumentinės 

muzikos festivalyje ,,Varpo aidas“ (,,Linksmiausio kolektyvo“ nominacija), vokalinių duetų konkurse 

,,Dviese – 2019“ (II vieta), konkurse ,,100 klausimų apie Lietuvą“ (III vieta), matematikos konkurse 

,,Skaičių kodas“ (I vieta),  viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam“ (II vieta), ,,Kodas: 

Lietuva“ (I vieta), integruotame užsienio kalbų ir muzikos festivalyje ,,Smeltės X faktorius“ 

(,,Originaliausio pasirodymo“ nominacija), Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių ,,Mero taurė“ 

pradinio ugdymo klasių lengvosios atletikos trikovės varžybose (II vieta), pradinio ugdymo klasių 

kvadrato varžybose (IV vieta), merginų futbolo varžybose (II vieta), šaudymo varžybose (II vieta), 

Klaipėdos miesto mokinių ,,Mero taurės“ sporto žaidynėse pradinio ugdymo klasių grupėje iškovota VI 

vieta, 5-8 klasių grupėje – IV vieta; 

6.10. 100 proc. įgyvendintas dešimtasis uždavinys – stebėti, analizuoti ir tobulinti mokyklos 

veiklą. Numatyti posėdžiai, pasitarimai įvyko. 

7. 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės: ugdymo projektų vykdymas (įskaitant tarptautinius projektus); socialinių, emocinių 

programų vykdymas; aukšta vadovų ir pedagogų kvalifikacija, gerosios patirties sklaida mieste, 

respublikoje, laimimos mokinių prizinės vietos konkursuose, olimpiadose; mokomųjų kabinetų 

aprūpinimas informacinėmis technologijomis. 

Silpnybės: mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžių stoka per visų mokomųjų dalykų 

pamokas; mokinių mokymosi mokytis kompetencijų stoka. 

Galimybės: IKT (planšetiniai kompiuteriai) panaudojimas ugdymo procese; glaudus 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  

Grėsmės: daugėja delinkventinio elgesio mokinių; neigiama medijų įtaka mokinių mokymosi 

motyvacijai, emocinis ir psichologinis mokytojų perdegimas, nepakankamas švietimo programų 

finansavimas, vadovėlių trūkumas. 

 

 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2020–2022 m. strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą bei kurti sveiką, saugią 

ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką. 

9. 2020 m. prioritetai: 

9.1. užtikrinti kokybišką ugdymą; 

9.2. kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius tenkinančią aplinką. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. gerinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą;  

10.2. siekti, kad gerėtų gimtosios (lietuvių) kalbos raštingumas ir skaitymo gebėjimai;  

10.3. stiprinti fizinę mokinių sveikatą; 

10.4. siekti kokybiško nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo mokykloje.  

            11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

11.1. užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą ir efektyvų dokumentų tvarkymą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

rengimas ir koregavimas 

   

1.1. 2020 m. programų sąmatos D. Čedavičienė Vasaris Patvirtintos programų 
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 sąmatos 

1.2. 2020–2021 m. m. ugdymo planas  D. Čedavičienė Rugpjūtis Patvirtintas ugdymo 

planas 

1.3. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

planai 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

R.Černiauskienė 

Rugpjūtis Parengti ir suderinti  

mokomųjų dalykų  

ilgalaikiai planai  

1.4. Pamokų, kryptingo ir 

neformaliojo ugdymo, mokyklos 

nuožiūra naudojamų valandų, 

mokymo namie tvarkaraščiai 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

R.Černiauskienė 

Rugsėjis 5 patvirtinti 

tvarkaraščiai 

1.5. Modulių, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo ugdymo, kryptingo 

meninio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo 

programos 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

R.Černiauskienė 

Rugsėjis Patvirtintos 

programos 

1.6. 2021 m. mokyklos veiklos planas D. Čedavičienė Gruodis Parengtas 2021 metų 

veiklos  

plano projektas 

2. Pradinio išsilavinimo 

pažymėjimų ir pažymėjimų 

mokiniams, baigusiems 

pagrindinio ugdymo I dalį, 

išdavimas  

S. Grigaitienė Birželis Išduoti pažymėjimai, 

jų apskaita 

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, 

klasių ir pailgintų dienos grupių 

komplektavimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Sukomplektuotos 

34 klasės, 1 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė,  

4 pailgintos dienos 

grupės 

4. Neformaliojo ugdymo būrelių 

komplektavimas 

R.Černiauskienė Rugsėjis Sukomplektuoti 

būreliai pagal mokinių 

poreikius 

5. Mokinių ir pedagogų registro 

formavimas 

S. Grigaitienė Nuolat Suformuotas registras 

ir mokinių abėcėlinis 

žurnalas 

6. Bendruomenės narių 

supažindinimas su normatyviniais 

dokumentais 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Įsigaliojus 

dokumentams 

Posėdžių, susirinkimų 

metu, skelbimo forma 

mokytojų kambaryje, 

elektroniniame 

dienyne, el.erdvėje 

Dropbox 

7. Kryptingo meninio ugdymo 

programų vykdymas  

 

R. Černiauskienė Visus metus Įgyvendintos 

kryptingo muzikos, 

dailės, šokio, teatro 

ugdymo programos 
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11.2. skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti metodinę veiklą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Individualus mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos kėlimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Visus metus Įgytos patirties sklaida 

metodinėse grupėse, 

duomenų pateikimas 

elektroninėje erdvėje 

2. Individualaus kvalifikacijos 

kėlimo, tobulinimo rezultatų 

aptarimas su kiekvienu 

pedagogu 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Vasaris, 

kovas 

Aptartas kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

numatyti prioritetai 

3. Seminarai, metodinės 

konsultacijos visiems 

mokyklos mokytojams 

   

3.1. Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

mokymai mokytojams pagal 

transakcinę analizę 

D. Čedavičienė Sausio 22 d., 

vasario 17 d., 

21 d., 

kovo 18 d., 

balandžio 17 

d., 

gegužės 6 d. 

Patobulintos 

kompetencijos 

3.2. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijų tobulinimas 

plėtojant patyriminį mokymą 

(si), motyvuojantį asmeninį 

augimą 

D. Čedavičienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Vasaris Patobulintos 

kompetencijos 

3.3. Efektyvios klasės valandėlės D. Čedavičienė 

 

Vasario 19 d. Patobulintos 

kompetencijos 

3.4. Bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais 

D. Brazdeikytė Rugpjūtis Patobulintos 

kompetencijos 

3.6. Krizių valdymas ir įtraukusis 

ugdymas mokykloje 

D. Čedavičienė, 

Lektorė Eglė 

Kuosienė 

Spalio 27 d. Patobulintos 

kompetencijos 

3.7. Gabių mokinių atpažinimas ir 

ugdymas 

Rima Balkūnė Lapkritis Patobulintos 

kompetencijos 

4. Mokyklos mokytojų 

dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi  

„Kolega-kolegai“ 

J. Andrijauskienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Visus metus Įvykusios atviros 

pamokos, kiti 

renginiai 

5. Patyriminės veiklos 

planavimas ir organizavimas 

mokykloje 

Metodinė taryba, 

pradinio ugdymo, 

mokomųjų dalykų 

mokytojai 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Sudarytas planas, 

parengtos programos, 

įvykusios patyriminės 

dienos 

6. 5-8 klasės vadovo veiklos 

planavimas 

Metodinė taryba, 

I. Simanaitienė 

Visus metus Parengtas planavimo 

planas 

7. Mokinio asmeninės pažangos 

gerinimas 

Metodinė taryba Visus metus Parengta ir taikoma 

sistema 
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8. Mokomųjų dalykų tarpdalykinė 

integracija 

Metodinė taryba, 

I. Simanaitienė 

Visus metus Parengtas Mokomųjų 

dalykų tarpdalykinis 

integracijos planas – 

tinklelis, įvykusios 

tarpdalykinės 

integruotos pamokos 

9. Metodinių grupių veiklos 

koordinavimas  

J. Andrijauskienė  

I. Simanaitienė 

R. Krutinienė  

R. Černiauskienė 

Visus metus Tikslinga metodinių 

grupių veikla 

10. Metodinės konsultacijos klasės 

vadovams, pradinio ugdymo, 

mokomųjų dalykų mokytojams 

Metodinė taryba Visus metus Įvykusios 

konsultacijos, 

priimti susitarimai 

11. Bendrų metodinių renginių 

organizavimas su lopšeliais- 

darželiais „Ąžuoliukas“, 

„Berželis“, ,,Vyturėlis“ 

   

11.1. Bendro veiklos plano 

sudarymas 

R. Krutinienė Vasaris Sudarytas veiklos 

planas 

12. 4 klasės mokytojų, klasių 

vadovų ir mokomųjų dalykų 

mokytojų dalykininkų  

pasitarimas dėl būsimųjų 

penktokų mokymosi dalykinėje 

sistemoje 

R. Krutinienė  

I. Simanaitienė 

Birželis Įvykęs pasitarimas 

13. Būrelių veiklos pristatymai    

13.1. Kryptingo (dailės, šokio, 

muzikos, teatro) ugdymo 

veiklos pristatymai 

I. Loginova  

A. Grudzinskienė 

N. Gilienė 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

R. Černiauskienė 

Gegužė, 

birželis 

Įvykę koncertai, 

parodos 

13.2. Teatro būrelio „Mįslė“ 

vaidinimas 

A. Naujokienė Gegužė Įvykęs spektaklis 

mokyklos 

bendruomenei 

13.3. Dramos studijos ,,Teatrinukai“ 

vaidinimas 

R. Černiauskienė Gegužė Įvykęs spektaklis 

mokyklos 

bendruomenei 

13.4. Vokalinio ansamblio ,,Vaivos 

juosta“, Merginų choro,Solinio 

dainavimo ugdytinių 

pasirodymai 

D. Brazdeikytė Gegužė, 

birželis 

Įvykę koncertai 

mokyklos 

bendruomenei 

13.5 Liaudiškos muzikos kapelijos 

koncertas 

J. Petrauskas Gegužė, 

birželis 

Įvykęs koncertas 

mokyklos 

bendruomenei 

13.6. „Ornamentas ir grafika“  A. Grudzinskienė 2 kartus per 

metus 

Mokinių kūrybinių 

darbų pristatymai 

stenduose, 

internetiniame 
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tinklalapyje 

13.7. ,,Taikomojo meno studijos“ A. Grudzinskienė 2 kartus per 

metus 

Mokinių kūrybinių 

darbų pristatymai 

stenduose, 

internetiniame 

tinklalapyje 

14. Dalyvavimas miesto atvirų 

pamokų stebėjime, 

metodiniuose renginiuose, 

organizuojamose parodose 

Mokytojai Visus metus Metodinių grupių 

protokolai 

15. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

vykdymas 

I. Simanaitienė Pagal 

posėdžių 

grafiką 

Atestacijos komisijos 

protokolai 

16. Olimpiadų organizavimas 

mokykloje, dalyvavimas 

miesto dalykinių olimpiadų 

vertinime 

   

16.1. Vokiečių kalbos olimpiados 

 8 klasės mokiniams 

organizavimas mokykloje 

I.Stravinskienė Sausis Įvykusi mokykloje 

olimpiada 

16.2. Miesto 5–8 klasės mokinių 

lietuvių kalbos olimpiados 

darbų vertinimas 

R. Zakarienė Vasaris Įsakymas dėl 

vertinimo komisijos 

sudarymo 

16.3. Miesto 7–12 klasės mokinių 

technologijų olimpiados darbų 

vertinimas 

O. Bakševičienė Vasaris Įsakymas dėl 

vertinimo komisijos 

sudarymo 

16.4. Anglų kalbos olimpiados 8 

klasės mokiniams 

organizavimas mokykloje  

I. Šimonytė 

K. Rasiukienė 

A. Kveselytė 

 

Vasaris 

 

Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.5. 7-8 klasės mokinių rusų kalbos 

mokyklinė olimpiada  

I. Polozova 

S. Solunko 

 

Vasaris Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.6. Dorinio ugdymo (tikybos, 

etikos) olimpiados 8 klasės 

mokiniams mokykloje 

organizavimas 

V. Žirnova 

E. Jociuvienė 

Vasaris, 

kovas 

Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.7. Llietuvių kalbos olimpiados 5–

8 klasės mokiniams mokykloje  

organizavimas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Vasaris,  

kovas 

Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

16.8. Rusų kalbos olimpiados 7–8 

klasės mokiniams mokykloje 

organizavimas 

I. Polozova 

S. Solunko 

 

Vasaris Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.9. Matematikos olimpiados 

organizavimas mokykloje 

J. Andrijauskienė 

V. Jablonskienė 

J. Jakštienė 

Vasaris Įvykusi olimpiada 

mokykloje 
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16.10. 8 klasės mokinių technologijų 

olimpiados mokykloje 

organizavimas  

G. Jonauskienė 

O Bakševičienė 

Vasaris Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.11. Miesto 8 klasės mokinių 

fizikos, istorijos, biologijos 

olimpiadų darbų vertinimas 

N. Dargužienė,  

V. Tamašauskienė 

D. Šilienė 

Kovas, 

balandis 

Įsakymas dėl 

vertinimo komisijos 

sudarymo 

16.12. Geografijos olimpiados 

mokykloje organizavimas 

D. Budvytienė Kovas Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.13. Biologijos olimpiados 

mokykloje organizavimas 

V. Tamašauskienė Kovas Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.14. Anglų kalbos 5 klasės 

mokiniams konkurso  – 

olimpiados organizavimas 

mokykloje 

A. Lamakinienė 

A. Kveselytė 

Kovas Įvykęs konkursas – 

olimpiada mokykloje 

16.15. Istorijos olimpiados mokykloje 

organizavimas  

D. Šilienė Balandis  Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.16. Fizikos olimpiados mokykloje 

organizavimas 

N. Dargužienė Balandis Įvykusi olimpiada 

mokykloje 

16.17. Dalykinių pradinių klasių 

mokinių olimpiadų 

organizavimas ir užduočių 

rengimas 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Visus metus Parengtos užduotys ir 

įvykusios olimpiados 

 

11.3. stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimų organizavimas 

   

1.1. Klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai  

Klasių vadovai 2 kartus per 

metus 

Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

susirinkimų 

protokolai 

1.2. Bendri mokyklos tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimai   

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Balandis, 

rugsėjis 

 

Įvykę 2 tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai 

1.3. Informacinis susirinkimas 4 klasės 

mokinių tėvams ( globėjams, 

rūpintojams) apie perėjimą į 5 

klasę ir e-NMPP 

R. Krutinienė Balandis 4 klasės mokinių 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

1.4 Būsimų pirmų klasių mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas  

R. Krutinienė Birželis Įvykęs susirinkimai 

2. Individualios tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultacijos 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Visus metus Laiku suteikta 

pagalba ir 

konsultacijos 
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R.Černiauskienė 

R. Gibiežienė 

D. Kondrotienė 

G. Jakiūnienė 

A. Petrulienė 

mokytojai 

3. Tėvų diena  D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

2 kartus per 

metus 

Įvykusios Tėvų 

dienos 

4. Kultūrinių renginių su ugdytinių 

tėvais (globėjų, rūpintojų) 

organizavimas 

5–8 klasės vadovai, 

pradinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Visus metus Įvykę renginiai 

5. Progimnazijos bendruomenės 

dalyvavimas Jūros šventės 

eisenoje 

R. Černiauskienė Liepos 24 d. Įvykusi eisena 

6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas mokinių karjeros 

ugdymo ir profesinio orientavimo 

klausimais 

Ugdymo karjeros, 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

darbo grupės nariai 

Visus metus Suteiktos pagal tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  

poreikius 

konsultacijos 

 

11.4. tęsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais tąsa 

   

1.1. Dalyvavimas renginyje 

Nepriklausomybės dienai 

paminėti „Varpo“ gimnazijoje 

S. Barsukova Kovas Įvykęs bendras 

renginys 

1.2. Klaipėdos Laivininkų, 

Paslaugų ir verslo, Siuvimo ir 

paslaugų verslo, Laivų 

statybos ir remonto,  Turizmo 

mokyklomis  

Ugdymo 

karjeros, 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

darbo grupės 

nariai 

Kovas, 

balandis 

Mokyklų ir profesijų 

pristatymai 

mokiniams 

1.3. Tarptautinei Motinos dienai 

paminėti skirta meninė 

programa  

 “Iš širdies į širdį”  

šv. Juozapo Darbininko 

bažnyčioje 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

Gegužė Įvykęs renginys 

1.4. Informacijos apie mokyklą 

pateikimas mikrorajono 

lopšelių-darželių tėvų 

R. Krutinienė Rugsėjis Pateikta informacija 
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susirinkimuose 

1.5. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazija 

organizuojant Mokytojų 

dienos veiklas 

R.Černiauskienė 

S. Macevičienė 

Mokinių taryba 

Spalis Įvykęs renginys 

1.6. Mokyklos pristatymas 

mikrorajono darželių 

ugdytiniams 

R. Krutinienė 

L. Jokūbaitienė 

Lapkritis Įvykęs pristatymas 

1.7. Dalyvavimas kalėdiniame  

8 klasės mokinių  

matematikos turnyre 

 „Varpo“ progimnazijoje 

J. Andrijauskienė 

J. Jakštienė 

V. Jablonskienė 

Lapkritis, 

gruodis 

Mokinių dalyvavimas 

renginyje 

1.8. Adventinis rytmetys 

mokiniams ir mokytojams 

 

G. Stončienė 

D. Brazdeikytė 

Gruodis Įvykęs rytmetys 

 

1.9. Adventinė popietė 

progimnazijos bendruomenei 

– susitikimas su Šv. Juozapo 

Darbininko parapijos kunigu 

V. Žirnova 

 

Gruodis Įvykusi popietė 

1.10. Kalėdinis koncertas 

Melnragės socialiai 

remtiniems vaikams 

V. Mikalauskienė Gruodis Įvykęs koncertas 

1.11. Bendradarbiavimas su 

lopšeliais-darželiais 

,,Ąžuoliukas“, ,,Berželis“, 

,,Vyturėlis“ 

R. Krutinienė Visus metus Įvykę bendri renginiai 

1.12. Klaipėdos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Šeimos ir 

vaiko gerovės centras, 

Klaipėdos PPT, Visuomenės 

sveikatos biuras 

G. Jakiūnienė,  

D. Čedavičienė, 

A. Petrulienė, 

D. Beniušienė 

Visus metus Susirašinėjimo 

protokolai, teiktos 

konsultacijos, 

paskaitos, atlikti 

tyrimai 

1.13. Mokinių kūrybinių darbų 

parodų su l/d ,,Ąžuoliukas“, 

Klaipėdos ,,Varpo“ 

gimnazijos ugdytiniais 

organizavimas  

I. Loginova Visus metus Įvykusios bendros 

mokinių kūrybinių 

darbų parodos 

1.14. Bendradarbiavimas su 

„Oxford University Press“ 

leidyklos konsutacinio centro 

konsultantais 

I. Šimonytė 

 

Visus metus Įvykę informaciniai 

susitikimai 

 

11.5. tirti ir analizuoti veiklos rezultatus 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Ugdymo proceso pedagoginė 

priežiūra 
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1.1. Mokinių pažangos analizė I. Simanaitienė 

R. Krutinienė 

Visus metus Įvykę VIP aptarimai 

1.2. Individualios kiekvieno 

mokinio pažangos, 

efektyvinant pamokos 

veiksmingumą, gerinimas  

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose,  

VGK posėdžiuose 

1.3. Bendrojo raštingumo ugdymas 

įvairių dalykų pamokose 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė  

R. Černiauskienė 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose 

1.4. Fizinio ir emocinio saugumo 

stiprinimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

R. Černiauskienė 

Visus metus Aptarta VGK 

posėdžiuose 

1.5. Dokumentų kokybės 

nustatymas: elektroninis 

dienynas, ilgalaikiai pamokų 

planai, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo ugdymo 

programos 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė  

R. Černiauskienė 

 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apklausos   

   

2.1. Antros užsienio kalbos 

pasirinkimas 

I. Simanaitienė Kovas 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.2. Pirmos užsienio kalbos 

pasirinkimas 

R. Krutinienė Kovas 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.3. Dorinio (etikos, tikybos) 

ugdymo pasirinkimas 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Kovas 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.4. Kryptingo meninio ugdymo 

tęstinumas perėjus į 

pagrindinio ugdymo pirmąją 

pakopą 

R. Krutinienė Kovas 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.5. Vasaros stovyklos 

organizavimas 

R. Krutinienė, 

G. Jakiūnienė 

 

Balandis 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.6. Pailgintos dienos grupių 

organizavimas 

R. Krutinienė 

 

Gegužė, 

birželis, 

rugpjūtis 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

3. Ugdymo proceso analizė    

3.1 E-NMPP 4, 8 klasės 

mokiniams vykdymas.  

Rezultatų analizė ir tobulintinų 

veiklų numatymas 

R. Krutinienė 

 

Balandis, 

birželis, 

rugsėjis 

  

Įvykusi  e-NMPP,  

atlikta rezultatų 

analizė 

3.2. 5–8 klasės mokinių pasiekimų I. Simanaitienė Birželis Atlikta analizė 
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lyginamoji analizė pristatyta mokytojų 

tarybos posėdyje 

3.3. Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimas 

R. Černiauskienė Visus metus Aptarta Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

11.6. teikti visuomenei informaciją apie mokyklos veiklą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Informacijos atnaujinimas 

mokyklos internetiniame 

puslapyje 

http://www.stulpinas.lt 

Darbo grupės 

nariai 

Visus metus Atnaujinta 

informacija 

internetiniame 

puslapyje 

2. Informacijos apie mokyklos 

veiklą teikimas miesto, 

respublikos žiniasklaidoje  

Mokytojai, 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė  

R. Černiauskienė 

Visus metus Straipsniai spaudoje 

 

11.7. efektyvinti pagalbą ugdytiniams 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Pirmosios medicinos pagalbos 

teikimas  

D. Beniušienė Visus metus Suteikta savalaikė 

pagalba 

2. Mokinių sveikos gyvensenos 

ugdymas 

D. Beniušienė   Mokinių sveikatos 

priežiūros veiklos 

planas 

2.1. Paskaitos-pokalbiai    

2.1.1. Užkrečiamųjų ligų temomis D. Beniušienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.2. Sveikos mitybos temomis D. Beniušienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.3. Fzinio aktyvumo temomis D. Beniušienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.4. Žalingų įpročių temomis D. Beniušienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.5 Psichinės sveikatos tema D. Beniušienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.2. Traumų ir sužalojimų 

temomis 

D. Beniušienė Visus metus Organizuota aktyvi 

veikla 

3. Pirmokų supažindinimas su 

biblioteka ir jos naudojimosi 

taisyklėmis 

„Sveika, biblioteka“ 

J. Zaiceva Vasaris, 

balandis, 

gruodis 

Įvykę 

užsiėmimai 

4. Popietės, parodos, 

tarptautinės vaikų knygos 

dienos paminėjimas 

J. Zaiceva Visus metus Įvykusios popietės, 

parodos 
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5. Informacinės pagalbos 

profesinio orientavimo, 

karjeros ugdymo klausimais 

teikimas 

Ugdymo karjeros, 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

darbo grupės nariai 

Visus metus Suteiktos 

konsultacijos, įvykę 

renginiai 

6. Mokinių ruošimas dalyvauti 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir miesto 

renginiuose, varžybose, 

konkursuose, olimpiadose 

   

6.1. LTOK projektui „Svajonių 

komandos“ 

I. Šimonytė I pusmetis Mokinių 

dalyvavimas 

projekto veiklose 

6.3. Vertimų projektui „Tavo 

žvilgsnis 2020“ 

S. Solunko,       

I. Polozova, 

A. Lamakinienė, 

K. Rasiukienė, 

I. Stravinskienė 

Sausis, 

vasaris 

Mokinių 

dalyvavimas projekte 

6.4. 5–8 klasės mokinių meninio 

skaitymo konkursui 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Sausis,  

kovas 

Įvykęs konkursas 

6.5. 5–7 klasės mokinių  

mokyklos, miesto 

raštingiausio mokinio 

konkursui 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Vasaris Įvykęs konkursas 

6.6. Miesto 6 klasės mokinių anglų 

kalbos konkursui “Spelling 

day” 

A. Lamakinienė Vasaris Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.7. Klaipėdos m. bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–8 klasės 

mokinių Civilinės saugos 

konkursui – viktorinai (I 

etapas – piešinių konkursas 

„Aukime saugūs“, II etapas – 

viktorina „Aš žinau, kaip būti 

saugiam ir padėti kitam“) 

I. Polozova I etapas  

vasaris  

 

II etapas  

kovas 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.8. Respublikiniam istorijos 

konkursui “Lietuvos istorijos 

žinovas” 

E. Jociuvienė 

D. Šilienė 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.9. Nacionaliniam konkursui 

„Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ – „Vaikai 

tremtyje: kasdieninis 

gyvenimas, žaislai, žaidimai, 

vaikų likimai“ 

E. Jociuvienė 

 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 
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6.10. Miesto konkursui „Jaunieji 

Klaipėdos istorijos žinovai“ 

E. Jociuvienė 

 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.11. Konkursiniam festivaliui  

V. Kernagiui atminti 

„Purpurinis vakaras” 

J. Petrauskas, 

D. Brazdeikytė 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.12. Miesto lengvosios atletikos 

turnyrui 

S. Barsukova,  

S. Jemeljanov 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas turnyre 

6.13. Respublikiniam IT velykinių 

piešinių konkursui  

J. Golovataja 

 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.14. Projektui „Kalbų kengūra-

2020“ 

Užsienio kalbų 

mokytojos 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas projekte 

6.15. Klaipėdos apskrities mokinių 

šokių festivaliui „O mes 

vaikai, o mes pasaulis“ 

N. Gilienė 

 

Kovas Įvykęs festivalis 

6.16. Klaipėdos m. šventei 1–5 

klasės mokinius 

 „Drauge su šv. Brunonu“  

V. Žirnova Kovas Įvykusi šventė 

6.17. Miesto 5 klasės mokinių anglų 

kalbos konkursui „Spelling 

bee“ 

A. Lamakinienė Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.18. Tarpmokykliniam 6-8 klasės 

mokinių meninio skaitymo 

konkursui “Lietuva – mano 

mylimas kraštas” 

S. Solunko 

I. Polozova 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.19. Lietuvos pradinio ugdymo 

mokinių matematikos 

olimpiadai 

J. Valutienė Kovas Mokinių 

 dalyvaimas 

olimpiada 

6.20. Respublikiniam Lietuvos 

moksleivių liaudies dailės 

konkursui 

 ,,Sidabro vainikėlis” 

O. Bakševičienė Kovas,  

gegužė 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.21. Konkursui  „Olympis  2020” Mokomųjų dalykų 

mokytojai 

Kovas, 

lapkritis 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.22. Miesto Mero taurės 5–8 klasės 

mokinių šaškių varžyboms 

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

varžybose 

6.23. 4 klasės mokinių anglų kalbos 

konkursui „Enjoy English‘‘ 

V. Dičbanienė  

L. Kripienė 

 S. Žukė 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 
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6.24. Klaipėdos miesto 4 klasės 

mokinių edukaciniam 

renginiui – viktorinai “Easter 

Spring Festival”  

V. Dičbanien,  

L. Kripienė 

S. Žukė 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.25. Klaipėdos miesto ir regiono 2 

klasės mokinių anglų kalbos 

konkursui “I know English” 

V. Dičbanienė 

L. Kripienė 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.26. Mokinių paruošimas „Velykų 

šventei“ vokiečių kalba 

I. Stravinskienė Balandis Mokinių 

dalyvavimas šventėje 

6.27. Klaipėdos miesto 5 klasės 

mokinių anglų kalbos 

konkursui “Anglų kalbos 

visažinis” 

A. Lamakinienė 

A. Kveselytė 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.28. Tarptautiniam matematikos 

konkursui ,,Kings“ 

V. Jablonskienė 

J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

Balandis, 

spalis 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.29. Respublikinei Dainų šventei  N. Gilienė Balandis,  

birželis 

Mokinių 

dalyvavimas šventėje 

6.30. Klaipėdos miesto anglų kalbos 

3 klasės mokinių konkursui 

“Chek your English” 

V. Dičbanienė 

L. Kripienė 

S. Žukė 

Gegužė Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.31. Klaipėdos miesto mokinių 

integruotam užsienio kalbų ir 

muzikos festivaliui – 

konkursui 

 “Smeltės X – Faktorius” 

I. Šimonytė Gegužė Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.32. Miesto anglų kalbos meninio 

skaitymo konkursui 

A. Lamakinienė II pusmetis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.33. Tarptautinei olimpiadai 

„Kings” 

A. Lamakinienė Rugsėjis, 

spalis 

Mokinių 

dalyvavimas 

olimpiadoje 

6.34. Miesto 7–8 klasės mokinių 

rusų kalbos dailyraščio 

konkursui 

I. Polozova 

S. Solunko 

Spalis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.35. Mero taurės 5–6 klasės 

mokinių kvadrato varžyboms 

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Spalis, 

lapkritis 

Mokinių 

dalyvavimas 

varžybose 

6.36. Respublikiniams IT konkursui 

„Bebras“ 

J. Golovataja Lapkritis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.37. Klaipėdos miesto meninio I. Polozova 

S. Solunko 

Lapkritis Mokinių 

dalyvavimas 
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skaitymo konkursui rusų kalba konkurse 

6.38. Vakarų Lietuvos ir Klaipėdos 

miesto 1–4 klasės mokinių 

angliškos dainos konkursui 

„Let it snow“ 

V. Dičbanienė 

L. Kripienė 

D. Brazdeikytė 

Gruodis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.39. Tarptautiniam kompiuterinių 

darbų  konkursui „Žiemos 

fantazija“ 

J.Golovataja 

 

Gruodis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

6.40. Miesto dalykinėms 

olimpiadoms 

Mokytojai, 

ruošiantys 

mokinius – 

mokyklinių 

olimpiadų 

nugalėtojus 

Pagal miesto 

olimpiadų 

tvarkaraštį 

Mokinių 

dalyvavimas 

olimpiadose 

8.  Pagalba pradinio ugdymo 

mokiniams tobulinant 

raštingumą 

   

8.1. 4 klasės mokinių vaizdingų 

posakių, neaiškių žodžių iš 

perskaitytų knygų kaupimas į 

savadarbę knygelę 

J. Kasperavičienė         

A. Žukova                    

S. Žukė 

J. Gorskė 

I pusmetis Mokinių sukurtos ir 

pagamintos knygelės 

8.2. 4 klasės mokinių vaizdingų 

posakių, neaiškių žodžių iš 

perskaitytų knygų kaupimas į 

savadarbę knygelę 

D. Januškevičienė 

J. Valutienė 

D. Andruškienė 

R. Miškinienė 

E. Riaukienė 

II pusmetis Mokinių sukurtos ir 

pagamintos knygelės 

 

11.8. organizuoti edukacinius kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius, projektus 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Renginių mokykloje 

organizavimas 

   

1.1. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas ,,Kai tavo ranka 

man rankoj...“ 

R. Černiauskienė 

D. Brazdeikytė 

V. Mikalauskienė 

J. Petrauskas 

Sausis Įvykęs minėjimas 

1.2. Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienai paminėti ,,Ar žinai?“ 

D. Šilienė 

E. Jociuvienė 

R. Černiauskienė 

Vasaris Įvykęs renginys  

1.3. Šv. Valentino diena. 

,,Valentino paštas“ 

Mokinių taryba, 

S. Macevičienė 

Vasaris Įvykęs renginys 

1.4. Užgavėnių šventė „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“ 

R. Černiauskienė 

A. Naujokienė 

S. Macevičienė 

A. Mackevičienė 

I. Loginova 

Kovas Įvykusi šventė 
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A. Grudzinskienė 

N. Gilienė 

J. Petrauskas 

G. Jonauskienė 

O. Bakševičienė 

1.5. Žygis pajūriu ,,Už Laisvę...“ R. Černiauskienė 

S. Macevičienė 

Mokinių taryba 

Kovas Įvykęs žygis 

1.6 Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

30-mečiui paminėti 

R. Černiauskienė 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

N. Gilienė 

V. Mikalauskinė 

D. Mažeikienė 

Kovas Įvykęs koncertas 

1.7. 6–8 klasės mokinių renginys 

rusų kalba 5 klasės  

mokiniams „Linksmoji 

karuselė“  

I. Polozova 

S. Solunko 

Kovas Įvykęs renginys 

1.8. Skaičiaus π diena J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

V. Jablonskienė 

Kovas Įvykęs renginys 

1.9. 5–8 klasės mokiniams 

viktorina 

 ,,Muzika supa mus“ 

D. Mažeikienė Kovas Įvykusi viktorina 

1.10. 5–8 klasės mokinių 

 ,,Kaziuko mugė” 

O. Bakševičienė 

G. Jonauskienė 

Kovas Įvykusi mugė 

1.11. 2 klasės mokinių anglų 

kalbos abėcėlės šventė 

V. Dičbanienė 

L. Kripienė 

Kovas Įvykusi šventė 

1.12. Kultūringiausio mokinio 

rinkimai 

E. Jociuvienė Balandis Įvykę rinkimai 

1.13. Edukacinis renginys 

,,Muzikos pavasaris“ 

 

D. Mažeikienė 

D. Brazdeikytė 

Balandis Įvykęs renginys 

1.14. Žemės dienos paminėjimas V. Tamašauskienė 

N. Dargužienė 

D. Budvytienė 

Balandis Įvykęs renginys 

1.15. Senelių šventė 

 

V. Budinavičienė 

I. Savickaja 

K. Razokienė 

V. Dambrauskienė 

V. Mikalauskienė 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

N. Gilienė 

Balandis 

 

Įvykusi šventė 

1.16. Pirmokų  šventė „Aš – 

būsimas antrokas“ 

1 klasės mokinių 

mokytojos, 

V. Mikalauskienė 

Balandis Įvykusi šventė 
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J. Petrauskas 

N. Gilienė 

D. Brazdeikytė 

1.17. Viktorina 3–4 klasės 

mokiniams  “Knygų žinovai” 

J.Zaiceva Balandis Įvykusi viktorina 

1.18. Saugaus eismo konkursas  R. Miškinienė Balandis Įvykęs konkursas 

1.19. Velykinis rytmetys  J. Lagunavičiūtė-

Pokonečnė,  

E. Rimkienė,  

I. Stončienė 

Balandis Įvykusi šventė 

 

1.20. Šventiniai koncertai ir 

mokinių darbelių paroda 

Šeimos dienai paminėti 

Pradinio ugdymo 

mokytojos 

Gegužė Paroda, 

įvykęs koncertas 

1.21. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės šeimos dienos šventė 

J. Lagūnavičiūtė-

Pokonečnė  

 E. Rimkienė 

N. Gilienė 

D. Brazdeikytė 

Gegužė Įvykusi šventė 

1.22. Išleistuvės ,, Mes – būsimi 

pirmokai“ 

J. Pokonečnė Gegužė Įvykęs renginys 

1.23. Koncertas „Ačiū tau...“, 

skirtas mokyklą 

garsinantiems mokiniams 

pagerbti 

R. Černiauskienė 

J. Petrauskas 

N. Gilienė 

A. Grudzinskienė 

V. Mikalauskienė 

Gegužė Įvykęs koncertas 

1.24. Tarpmokyklinis krepšinio 

3×3 turnyras 7–8 klasės 

berniukams  

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Gegužė Įvykęs turnyras 

1.25. Europos diena Užsienio kalbų 

mokytojai 

Gegužė Įvykę renginiai 

1.26. „Sudie, pradine mokykla!“ 4 klasės mokinių 

mokytojos, 

D. Mažeikienė 

J. Petrauskas 

N. Gilienė 

D. Brazdeikytė 

Birželio 7 d. Įvykęs renginys 

1.27. Aštuntos klasės mokinių 

atsisveikinimo su mokykla 

šventė 

8 klasės vadovės,  

D. Mažeikienė 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

Birželis Įvykęs renginys 

1.28. Miesto jaunimo piligriminis 

žygis ”Klaipėdos bažnyčios”   

V. Žirnova Gegužė 

birželis 

Įvykęs žygis 

1.29. Kapitono Liudviko Stulpino 

atminimo pagerbimo 

ceremonija 

R. Černiauskienė 

R. Zakarienė 

D. Brazdeikytė 

J. Petrauskas 

Liepos 25 d. Įvykusi ceremonija 
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1.30. Mokslo ir žinių dienos šventė R. Černiauskienė 

J. Petrauskas  

N. Gilienė 

D. Brazdeikytė 

Rugsėjo 1 d. Įvykusi šventė 

1.31 5–8 klasės mokinių rudens 

kroso varžybos 

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Rugsėjis Įvykusios varžybos 

1.32 Europos kalbų diena 2020 Mokytojai Rugsėjis Įvykę renginiai 

1.33. Pirmos klasės mokinių  

„Rudenėlio šventė“ 

Pirmos klasės 

mokytojos, 

V. Mikalauskienė 

D. Brazdeikytė 

N. Gilienė 

J. Petrauskas 

Spalis 

 

 

Įvykęs renginys 

1.34. Mokytojų diena 

 „Mokomės kitaip“ 

R. Černiauskienė 

S. Macevičienė 

Mokinių taryba 

Spalis Įvykęs renginys 

1.35. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės „Rudenėlio šventė“  

J. Lagunavičiūtė-

Pokonečnė, 

E. Rimkienė,                    

I. Stončienė 

Spalis Įvykusi šventė 

 

1.36. Tarmokyklinės 7–8 klasės 

berniukų futbolo varžybos 

S. Barsukova, 

S. Jemeljanov 

Spalis Įvykusios varžybos 

1.37. Viktorina ,,Kruizas po 

skaičių šalį“ 

J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

V. Jablonskienė 

Lapkritis  Įvykęs renginys 

1.38. Meninio skaitymo šventė  

1–8 klasės mokiniams 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos, 

R. Černiauskienė 

Lapkritis Įvykusi meninio 

skaitymo šventė 

1.39. Tarptautinė tolerancijos 

diena  

 

E. Jociuvienė 

R. Černiauskienė 

Lapkritis Įvykęs renginys 

1.40. Tarpklasinės 5–6 klasės 

mokinių kvadrato varžybos 

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Lapkritis Įvykusios varžybos 

1.41. Respublikinis konkursas 

„AIDS: geriau žinoti“ 

V. Tamašauskienė  

 

Gruodis Įvykęs renginys 

1.42. Tritaškių mėtymo varžybos 

„Snaiperis 2019“ 

S. Barsukova 

S. Jemeljanov 

Gruodis Įvykusios varžybos 

1.43. Konkursas „Christmas Fun“ 

4 klasės mokiniams 

V. Dičbanienė 

L. Kripienė 

S. Žukė 

Gruodis Įvykęs konkursas 

1.44. Kalėdinis paštas Mokinių taryba, 

S. Macevičienė 

Gruodis Įvykęs renginys 

1.45.  Kalėdų švenčių koncertai 

1–4 klasės mokiniams 

V. Mikalauskienė 

D. Mažeikien 

J. Petrauskas 

N. Gilienė, 

D. Brazdeikytė 

Gruodis Įvykę koncertai 

1.46. Sportinių varžybų S. Jemeljanov Visus metus Įvykusios varžybos 
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organizavimas S. Barsukova 

D. Januškevičienė 

K. Razokienė 

1.47. ,,Judrioji pertrauka” N. Gilienė  Visus metus  Mokinių 

dalyvavimas 

judriosiose 

pertraukose 

1.48. Edukaciniai užsiėmimai 

mokyklos istorijos muziejuje 

V. Budinavičienė Visus metus Įvykę užsiėmimai 

2. Parodos 

 

2.1. 5–8 klasės mokinių 

kūrybinių rašto darbų 

ekspozicijos 

R. Zakarienė Visus metus Parengtos 

ekspozicijos 

2.2. Mokinių dailės darbų 

parodos mokykloje ir mieste 

I. Loginova 

A. Grudzinskienė 

Visus metus Įvykusios mokinių 

kūrybinių darbų 

parodos 

2.3 1–4 klasės mokinių 

Kalėdinių atvirukų paroda 

„Žiemos pasaka“ 

L. Jokūbaitienė Lapkritis Įvykusi paroda 

2.4 „Atverkime duris Kalėdoms“ Pradinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Lapkritis Įvykusi paroda 

3. Vykdomos akcijos 

 

   

3.1. Pilietinė akcija ,,Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

D. Šilienė 

E. Jociuvienė 

R. Černiauskienė 

Sausis Įvykusi akcija 

3.2. ,,Durys į saugesnį internetą“ J. Golovataja Vasaris Įvykusi akcija 

3.3. Pilietinė akcija, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti  

D. Šilienė 

E. Jociuvienė 

R. Černiauskienė 

Kovas Įvykusi akcija 

3.4. Aplinkos tvarkymo 

 „Švari aplinka“ 

R. Černiauskienė 

S. Macevičienė, 

klasių vadovai 

Balandis Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas akcijoje 

3.5. Akcija „Pyragų diena“ V. Petrauskienė 

R. Miškinienė 

E. Riaukienė 

Lapkritis Įvykęs renginys 

3.6.  ,,Betliejaus taikos ugnies 

skleidimas mokyklos 

bendruomenei“ 

G. Stončienė Gruodis Įvykusi akcija 

3.7. „Padėk šalia esančiam“ Mokinių taryba, 

S. Macevičienė 

R. Černiauskienė 

J. Petrauskas 

Gruodis Mokinių 

dalyvavimas akcijoje 

3.8. „Knygų kalėdos“  J. Zaiceva Gruodis Mokyklos 

bendruomenės 
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dalyvavimas akcijoje 

3.9. „Mes rūšiuojame“ Mokinių taryba,  

S. Macevičienė 

Visus metus Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas akcijoje 

3.10. „Ištiesk pagalbos ranką“ Mokinių taryba,   

S. Macevičienė 

 

Visus metus Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas akcijoje 

4. Edukacinių ir pažintinės 

veiklos renginių 

organizavimas mokiniams 

Priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo, 

mokomųjų dalykų 

mokytojai 

Visus metus Mokinių 

dalyvavimas 

edukaciniuose, 

pažintiniuose 

renginiuose 

5. Projektinė veikla    

5.1. Respublikiniai ir mokykliniai 

projektai 

   

5.1.1. Dalyvavimas Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto 

kartu su Britų Taryba 

organizuojamame projekte 

„Svajonių komandos“ 

(„Dreams & Teams”) 

I. Šimonytė 

 

I pusmetis Mokinių komandos 

dalyvavimas 

projekto veiklose 

5.1.2. Projektas ,,Vitaminų 

paradas“ 

Pirmų klasių 

mokytojos 

Rugsėjis, 

spalis 

 

Projekto veiklų 

pristatymas 

5.1.3.  ,,Giminės istorija – mūsų 

gyvenimo tąsa“ 

Antrų klasių 

mokytojai 

Sausis, 

balandis 

Projekto veiklų 

pristatymas – 

koncertas  

5.1.4. 1–3 klasės mokinių projektas 

,,Žaismingos muzikos 

orkestras“ 

V. Mikalauskienė Sausis, 

birželis 

Projekto medžiagos 

pristatymas 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 

www.stulpinas.lt 

5.1.5. Projektas ,,Knygų ekspertų 

kovos“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

Kovas  Projekto medžiagos 

pristatymas 

mokyklos 

internetiniame 

www.stulpinas.lt 

5.1.6. Projektas ,,Lietuvos 

piliakalniai ir pilys“ 

D. Januškevičienė    

J. Valutienė              

D. Andruškienė        

R. Miškinienė           

E. Riaukienė 

I pusmetis 

 

Projekto veiklų 

pristatymas 

 

5.1.7. Projektas  ,,Pasaulio 

žemynai“ 

A. Žukova 

J. Kasperavičienė 

J. Gorskė 

Visus metus Projekto veiklų 

pristatymas 
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S. Žukė  

5.1.8. Dalyvavimas 

respublikiniame projekte 

„Vaikų bibliotekėlė“  

J. Zaiceva Visus metus Knygų parodos, 

knygų pristatymai 

5.1.9. Projektas „Pažink mus 

supantį pasaulį“ 

V. Petrauskienė 

V. Leišienė  

G. Stončienė 

G. Jotkevičienė 

L. Jokūbaitienė 

Visus metus Projekto veiklų 

pristatymas miesto 

mokinių 

konferencijoje 

5.1.10. „eTwinning“. Internetiniai 

bendradarbiavimo projektai 

 

L. Kripienė Visus metus Įvykusios projekto 

veiklos 

5.1.11. Mokyklinis projektas 

,,Žaismingos improvizacijos: 

metų laikai“ 

A. Naujokienė, 

A. Grudzinskienė, 

D. Brazdeikytė, 

J. Petrauskas, 

I. Simanaitienė, 

R. Černiauskienė 

Visus metus Projekto medžiagos 

pristatymas 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje 

www.stulpinas.lt 

5.1.12. Erasmus+ KA229 projektas 

„We are the citizens of the 

future“ 

I. Šimonytė 

A. Kveselytė  

K. Rasiukienė 

L. Kripienė 

Visus metus Įvykusios projekto 

veiklos 

5.1.13. Asociacijos „Kūrybinės 

jungtys“ projektas 

„Tyrinėjimo menas“ 

I. Šimonytė 

K. Rasiukienė 

Visus metus Įvykusios projekto 

veiklos 

5.1.14. Erasmus+ KA1 „KILK 

aukštyn – būk kūrybiškas, 

inovatyvus, lyderiaujantis ir 

komunikabilus mokyklos 

bendruomenės narys“ 

K. Razokienė 

S. Žukė 

Visus metus Įvykusios projekto 

veiklos 

 

11.9. stebėti, analizuoti ir tobulinti mokyklos veiklą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Savivaldos institucijų 

posėdžių organizavimas 

   

1.1. Mokyklos tarybos 

 

   

1.1.1. 2020 m. ūkinės-finansinės 

mokyklos veiklos aptarimas. 

2020 m. mokyklos veiklos 

plano projekto aptarimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

ataskaitos aptarimas 

D. Andruškienė Sausis Posėdžio protokolas 

1.1.2. 2019 metų direktoriaus veiklos D. Andruškienė Vasaris Posėdžio protokolas 
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ataskaitos aptarimas 

1.1.3. 2020 m. užsakomų vadovėlių 

aptarimas 

D. Andruškienė Balandis Posėdžio protokolas 

1.1.4. 2020–2021 m.m. mokyklos 

ugdymo plano projekto, 

kryptingo ir neformaliojo 

ugdymo valandų skyrimo 

svarstymas 

D. Andruškienė 

 

Birželis Posėdžio protokolas 

1.1.5. Mokytojų atestacijos 2021–

2023 m. programos 

suderinimas 

D. Andruškienė Gruodis Posėdžio protokolas 

1.2. Mokytojų tarybos 

 

   

1.2.1.  I-ojo pusmečio mokymosi ir 

lankomumo rezultatų 

aptarimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I.Simanaitienė 

Vasaris Posėdžio protokolas 

1.2.2. e-NMPP rezultatų – 4 klasės 

mokinių – aptarimas. 

4 klasės mokinių pradinio 

ugdymo programos baigimas 

ir pažymėjimų išdavimas. 1–3, 

5 klasės mokinių kėlimas į 

aukštesnę klasę ir papildomų 

darbų skyrimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

 

Birželis Posėdžio protokolas 

1.2.3. e-NMPP rezultatų – 8 klasės 

mokinių – aptarimas. 

2019–2020 m. m. mokinių 

pažangos, pasiekimų ir 

lankomumo analizė. Mokinių 

kėlimas į aukštesnę klasę ir 

papildomų darbų skyrimas. 

2020–2021 m. m. ugdymo 

plano projekto svarstymas  

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Birželis Posėdžio protokolas 

1.2.4. 2020–2021 m. m. ugdymo 

plano tvirtinimas 

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Rugpjūtis 

 

Posėdžio protokolas 

1.2.5. Mokytojo kompetencijų ūgtis. 

2020 m. mokyklos  veiklos 

analizė, veiklos tikslų ir 

uždavinių 2021 m. nustatymas 

D. Čedavičienė 

I. Simanaitienė 

Gruodis Posėdžio protokolas 

1.3. Metodinės tarybos 

 

   

1.3.1. Vadovėlių ir metodinių 

priemonių poreikio analizė 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinės tarybos 

nariai 

Sausis, 

gruodis 

Parengta vadovėlių 

ir metodinių 

priemonių įsigijimo 

paraiška 

1.3.2. 2020–2021 m. m. ugdymo 

plano projekto rengimas 

J. Andrijauskienė  

R. Krutinien 

Kovas,  

birželis 

Parengtas ugdymo 

plano projektas 
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I. Simanaitienė, 

R. Černiauskienė 

1.3.3. Metodinė diena „Mokytojos 

profesinis tobulėjimas – 

mokinio ūgties garantas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Balandis, 

spalis 

Įvykusi metodinė 

diena 

1.3.4. 2020 m. veiklos rezultatų 

aptarimas, metodinių grupių 

veiklos analizė 

I. Simanaitienė, 

J. Andrijauskienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Lapkritis, 

gruodis 

Posėdžio protokolas 

1.3.5. Mokytojų metodinės veiklos 

prioritetų nustatymas. 

Metodinės tarybos  2021 m. 

veiklos plano rengimas 

J. Andrijauskienė 

I. Simanaitienė 

Gruodis Posėdžio protokolas 

1.4. Mokinių tarybos 

 

   

1.4.1. 2020 m. veiklos plano 

rengimas 

S. Macevičienė 

A. Petkevičiūtė 

R. Černiauskienė 

Sausis Parengtas 2020 m. 

veiklos planas 

1.4.2. Dalyvavimas pozityvios 

energijos jaunimo festivalyje  

,,Vibe Lift“ 

R. Černiauskienė 

S. Macevičienė 

Mokinių tarybos 

nariai 

Balandis Išvyka į festivalį 

1.4.3. Naujos savivaldos sudarymas 

 

S. Macevičienė 

R. Černiauskienė 

Rugsėjis Išrinkta Mokinių 

taryba 

1.4.4. 2020 m. veiklos plano 

aptarimas ir įsivertinimas. 

Gairių numatymas 2021 m. 

S. Macevičienė 

R. Černiauskienė 

Mokinių tarybos 

nariai 

Gruodis Veiklos plano 

įsivertinimas 

1.5. Administracijos pasitarimai    

1.5.1. Pagalbos  mokiniams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

teikimas (pusmečio veiklos 

ataskaita) 

D. Čedavičienė, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Sausis Pusmečio veiklos 

ataskaitų pateikimas 

1.5.2. Bibliotekos  aprūpinimas 

vadovėliais 

D. Čedavičienė 

J. Zaiceva 

Vasaris Ataskaitos 

pateikimas 

1.5.3. Apklausų dėl pailgintos dienos 

grupės organizavimo, užsienio 

kalbų ir dorinio ugdymo 

pasirinkimo rezultatų 

aptarimas 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė 

Kovas, 

gegužė 

Rezultatų 

pristatymas 

1.5.4. Modulių, pasirenkamųjų 

dalykų veiksmingumas ir 

poreikis 2020–2021 m. m. 

 

I. Simanaitienė Birželis Ataskaitos 

pateikimas 

1.5.5. Klasių komplektavimas  

2020–2021 m. m.  

D. Čedavičienė 

I. Simanaitienė 

R. Krutinienė 

J. Rimdeikienė 

Rugpjūtis Ataskaitos 

pateikimas 
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1.5.6. Mokymosi sąlygų sudarymas 

ir užtikrinimas 

J.Rimdeikienė Rugsėjis Ataskaitos 

pateikimas 

1.5.7. 5 klasės mokinių adaptacijos 

aptarimas 

I. Simanaitienė 

R. Krutinienė 

Spalis Pasitarimo 

protokolas 

1.5.8. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

veiksmingumas 

R. Krutinienė Lapkritis Pasitarimo 

protokolas 

1.5.9. Mokykloje iškilusių problemų 

ir pasiekimų aptarimas kartu 

su Mokinių taryba  

R. Černiauskienė 

S. Macevičienė 

 

Gruodis Pasitarimo 

protokolas 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

12. Įgyvendinus iškeltus uždavinius ir tikslus bus pasiekti šie kokybiniai  ugdymo pokyčiai: 

12.1. patobulėjusi mokytojų kompetencija laiduos kokybiškesnį ugdymą ir sėkmingą bendrųjų 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą; 

12.2. aktyvesnis tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje; 

12.3. užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;  

12.4. užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas; 

12.5. mokiniai gaus savalaikę socialinę, psichologinę, pedagoginę ir pirminę medicininę 

pagalbą; 

12.6. vykdomos kryptingo meninio ir neformaliojo ugdymo užimtumo programos tenkins 

mokinių saviraiškos poreikius; 

12.7. įgyvendinant nuoseklų socialinį ir emocinį ugdymą patobulės mokinių socialinės ir 

 emocinės kompetencijos. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

13. Veiklos planui įgyvendinti skiriama 390800,0 Eur savivaldybės biudžeto ir 1145000,0 Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

14. Dalis plano veiklų bus finansuojama iš specialiųjų programų 18100,0 Eur (už salių ir 

valgyklos patalpų nuomą gautos lėšos, tėvų įnašai už mokamas paslaugas) lėšų ir 2900,0 EUR  

paramos lėšų. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, priežiūrą 

vykdys direktorius. 

16. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Progimnazijos savivaldos institucijoms. 
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                Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

                2020 metų veiklos plano, patvirtinto 

                Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus  

    2019 m. kovo 11 d. įsakymu Nr. V-28 

                1 priedas 

 
 

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

Prioritetinė darbo kryptis – smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo efektyvinimas 

 

1. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

1.1. organizuoti švietimo pagalbą mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, atstovams) ir 

mokytojams, kurti saugią aplinką mokykloje 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas 

D. Čedavičienė, 

V. Žirnova 

Kiekvieno darbo 

paskutinės savaitės 

trečiadienis  

14.00 val. 

2. Veiksmo mėnuo „Be patyčių“  K. Razokienė, 

G. Jakiūnienė 

S. Macevičienė 

Kovas 

3. Pranešimas būsimų pirmokų tėvams “Kaip 

ruoštis į mokyklą?” 

A. Petrulienė Birželis 

4. Išvyka geriausiai besimokantiems mokyklos 

mokiniams 

S. Macevičienė Birželis 

5. Pranešimas „Kas yra psichologas? 

1-ųjų klasių mokiniams 

A. Petrulienė Spalis 

6. Akcija „Gerumo savaitė“ G. Jakiūnienė, 

S. Macevičienė 

Gruodis 

7. Relaksacijos kambario įrengimas emocijų ir 

elgesio sutrikimų turintiems mokiniams 

mokiniams  

J. Rimdeikienė, 

G. Jakiūnienė, 

A. Petrulienė 

I pusmetis 

8. Psichologinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 

pradinių klasių mokiniams ,,Aš galiu!” 

A. Petrulienė II pusmetis 

9. Tėvų savanorių grupės telkimas ir veikla A. Zarambienė Visus metus 

10. Mokinių mokymosi pažangos stebėjimo ir 

analizės organizavimas 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė 

Visus metus 

 

1.2. vertinti mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoti vaikų ugdymosi poreikius 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 
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2. Grįžusių mokinių iš užsienio individualios 

pažangos analizavimas 

R. Krutinienė Kiekvieną pusmetį 

3. Šeimų socialinės padėties tyrimas: išsiaiškinti 

našlaičius, daugiavaikes šeimas, globojamus 

vaikus, socialinės rizikos šeimas 

 G. Jakiūnienė 

 

Rugsėjis 

4. Informacijos rinkimas ir vaikų, kurių tėvai 

išvykę į užsienį, sąrašo sudarymas 

 G. Jakiūnienė 

 

Rugsėjis 

5. Penktokų adaptacijos dalykinėje sistemoje 

tyrimas 

A. Petrulienė 

 

Spalis 

6. Pirmokų mokyklinės adaptacijos tyrimas A. Petrulienė Lapkritis 

7. Rūkymo prie mokyklos patikrinimai G. Jakiūnienė Visus metus 

8. Mokyklos bendruomenės mikroklimato tyrimas A. Petrulienė 

 

Pagal poreikį 

9. Smurto ir patyčių analizė bei įvertinimas G. Jakiūnienė Pagal poreikį 

 

1.3. teikti specialiąją, socialinę ir psichologinę pagalbą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1. Rekomendacijų teikimas priešmokyklinio 

ugdymo grupės pedagogėms tema „Įvairūs darbo 

būdai, metodai ir formos, skatinantys visapusišką 

kalbos ugdymą” 

D. Kondrotienė Sausis 

2. Lankstinuko priešmokyklinio ugdymo grupės 

tėvams ,,Kaip visapusiškai išplėtota kalba lemia 

sėkmę mokykloje“ 

D. Kondrotienė Vasaris 

3. Dalyvavimas piešinių konkurse – parodoje 

,, Lioub šuokt, lioub dainiout, lioub Kaziukan 

nuvažiout” 

R.G. Gibiežienė Kovas 

4. Dalyvavimas  velykinių darbelių parodoje   

,,Velykų belaukiant” 

R.G. Gibiežienė  

D. Kondrotienė 

Balandis 

5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ekskursija į  Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio  mokymo centrą 

R.G. Gibiežienė, 

 

Gegužė 

6. Dalyvavimas saviraiškos festivalyje ,,Man 

smagu, tau smagu, tad pabūkime kartu” 

R.G. Gibiežienė Gegužė 

7. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

Individualūs pokalbiai su tėvais 

R.G. Gibiežienė Birželis 

8. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, mokymosi rezultatų 

aptarimas. 

Individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

D. Kondrotienė Gegužė 

9. Pažintis su būsimais pirmokais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). Rekomendacijų „Kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimai mokykloje” būsimų 

pirmų klasių mokinių tėvams (globėjams, 

D. Kondrotienė Birželis 
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rūpintojams) teikimas 

10. Rekomendacijos būsimų pirmokų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

R.G. Gibiežienė Birželis 

11. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kūrybinių darbų paroda Karlskronos bibliotekoje 

R.G. Gibiežienė, 

D. Kondrotienė 

Birželis 

12. Mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba, 

kalbos tyrimas ir įvertinimas 

R.G. Gibiežienė Rugsėjis 

13. Pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių,  sąrašo tvirtinimas 

R.G. Gibiežienė Rugsėjis 

14. Pritaikytų ir individualizuotų programų 

rengimas, tvirtinimas 

R.G. Gibiežienė Rugsėjis 

Pagal poreikį 

15. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

tyrimas, pradinis vertinimas, mokinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių nustatymas 

D. Kondrotienė 

 

 

Rugsėjis 

16. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašo sudarymas, 

tvirtinimas 

D. Kondrotienė 

 

 

Rugsėjis 

17. Logopedo darbo funkcijų mokykloje pristatymas 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams 

D. Kondrotienė Spalis 

18. Padalomosios medžiagos  ,,Skaitymo kortelės” 

priešmokyklinukų grupės ir esant poreikiui 

pirmų klasių tėvams paruošimas 

D. Kondrotienė Spalis/ Lapkritis 

(pagal poreikius) 

19. Lankstinuko  ,,Skaitymo privalumai ir skaitymo 

įgūdžių ugdymas” pirmų klasių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) paruošimas 

D. Kondrotienė Spalis/ Lapkritis 

(pagal poreikius) 

20. Padalomosios medžiagos  ,,Garsų 

diferencijavimas” pirmų klasių mokytojams  

paruošimas 

D. Kondrotienė Lapkritis 

 

21. Individualūs pokalbiai su kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų  turinčiais mokinių tėvais.  

 ,,Kodėl svarbus mokyklos logopedo ir tėvų 

bendradarbiavimas? “. 

D. Kondrotienė Lapkritis 

 

22. Dalyvavimas respublikiniame renginyje 

,,Draugystės pynė” 

R.G. Gibiežienė Lapkritis 

 

23. Dalyvavimas gerumo akcijoje ,,Padėk šalia 

esančiam“ 

R.G. Gibiežienė Gruodis 

24. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

kalėdinių piešinių paroda ,,Žiemos pasaka” 

R.G. Gibiežienė, 

D. Kondrotienė 

Gruodis 

25. Pradinių klasių mokytojų, mokytojų dalykininkų 

supažindinimas su specialiųjų 

ugdymo(si)poreikių turinčių  

mokinių sutrikimų klasifikacija 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikius 

26. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, siuntimas 

nuosekliam žinių įvertinimui į PPT. Pradinio 

įvertinimo dokumentų ruošimas 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikius 

27. Dalyvavimas mokyklos pedagogų, klasių tėvų 

susirinkimuose. Rekomendacijų teikimas kalbos 

D. Kondrotienė Pagal poreikius 
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ugdymo klausimais 

28. Priešmokyklinės grupės, pradinio ugdymo 

mokytojų supažindinimas su kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų klasifikacija 

D.Kondrotienė Pagal poreikius 

29. Socialinių įgūdžių ugdymo programos  vykdymas, 

skirtas rizikos grupės mokiniams 

G. Jakiūnienė Visus metus 

30. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, 

dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčiais mokiniais, konsultavimas dėl pritaikytų 

ir individualizuotų  programų 

R.G. Gibiežienė Visus metus 

31. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

specialiosios pedagogikos ir logopedinės 

pagalbos klausimais 

R.G. Gibiežienė    Visus metus 

32. Individualus tėvų, mokytojų ir mokinių, turinčių 

psichologinių, asmenybės ar ugdymosi 

problemų, konsultavimas 

A. Petrulienė Visus metus 

33. Mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų 

įvertinimas 

A. Petrulienė Visus metus 

34. Sistemingas mokinių kalbos tikrinimas ir  

pasiekimų vertinimas 

R.G. Gibiežienė Visus metus 

35. Prevencinio informacinio stendo 

 ,,Į pagalbą tau...” leidimas 

A. Petrulienė, 

G. Jakiūnienė, 

J. Kasperavičienė 

Visus metus 

36. Socialinės pagalbos teikimas, individualios tėvų 

ir mokinių konsultacijos 

G. Jakiūnienė Visus metus 

35. Bendradarbiavimas su psichologe, socialine 

pedagoge siekiant užtikrinti visapusišką 

mokymosi poreikių tenkinimą. 

D. Kondrotienė Visus metus 

36. Lankstinuko  ,,Ugdymo programos bendrojo 

lavinimo mokykloje“ parengimas ir pateikimas 

tėvams bei mokytojams 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikį 

37. Nuolatinis tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas 

D. Kondrotienė 

 

Visus metus 

 

1.4. vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų 

prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

    1. Paskaita-diskusija 8 kl. mokiniams ,,Žmogaus 

gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, jo 

išeitys ir pasekmės”. Organizacija VšĮ 

,,Krizinis nėštumo centras” – lektoriai  

J. Babarskienė ir R. Babarskas 

D. Čedavičienė 

 

 

Balandis 

2. Seminaras pedagogams „Motyvacija, savitarpio 

parama ir konstruktyvus sprendimas” 

D. Čedavičienė, 

 

Sausio 24 d. 
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3. Tėvų švietimas (paskaitų, susirinkimų metu bei 

dalinantis informacija socialiniame tinkle 

facebook profilyje Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos tėvų bendruomenė) 

A. Zarambienė Visus metus 

4. Lektoriaus A.Šiukštos paskaitos priklausomybių 

prevencijos tema organizavimas mokinių tėvams  

A. Zarambienė Kovo 20 d. 

 

6. Paskaita mokiniams apie kvaišalų (narkotikų, 

alkoholio, rūkymo) vartojimo  žalą bei 

prevenciją. Lektorius A. Šiukšta 

G. Jakiūnienė Kovas 

7. Paskaita mokiniams dėl pirotechnikos naudojimo 

bei mokinių saugumo atostogų, švenčių 

dienomis 

G. Jakiūnienė 

 

Gruodis 

 

1.5. ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys  Data 

1. Nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo 

įgyvendinimas 

K. Razokienė, 

D. Čedavičienė 

 

1.1. ,,Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ 

programos sklaida 4 klasių mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) 

K. Razokienė Vasaris 

1.2. Mokytojų, įgyvendinančių SEU programas, 

pasitarimai 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė 

Vasaris, balandis, 

rugsėjis 

1.3. ,,Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ 

programos užsiėmimai mokiniams  

5–8 klasių vadovai, 

psichologė  

A. Petrulienė 

Visus metus pagal 

numatytą 

tvarkaraštį 

1.4. Savanorystės projektai  5–8 klasių vadovai Visus metus 

1.5. Lions Quest „Laikas kartu” programos 

užsiėmimai pradinių klasių mokiniams, 

priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams 

A. Žukova 

J. Kasperavičienė 

J. Gorskė 

V. Petrauskienė 

V. Lešienė 

L. Jokūbaitienė 

G. Jotkevičienė 

K. Razokienė 

K. Petkevičienė 

D. Januškevičienė 

I. Savickaja 

D. Andruškienė 

V. Budinavičienė 

R. Miškinienė 

J. Lagunavičiūtė-

Pokonečė 

Visus metus 

2. Vasaros poilsio programos „Ilsėkimės sveikai ir 

turiningai 2018“ vykdymas 

R. Krutinienė,  

G. Jakiūnienė 

Birželis 

 


