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KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS 

 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos veiklos planas 2018 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 2016–2018 m. 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus  2015 m. 

lapkričio 16 d. įsakymu Nr.V-156, 2017–2018 mokslo metų Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-105. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos administracija, pedagogai ir 

kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

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

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

universitetas – KU, Vaiko gerovės komisija – VGK. 

 

II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

6. Vykdant 2017 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. 

Šiems prioritetams pasiekti buvo iškelti 3 metiniai tikslai bei numatytos priemonės dešimčiai 

uždavinių įgyvendinti: 

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

organizavimą ir efektyvų dokumentų tvarkymą. Įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai: sukomplektuota 

31 klasė, trys pailgintos dienos grupės ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė,  organizuota 12 būrelių, 
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parengtos kryptingo meninio ugdymo programos; išduoti pradinio išsilavinimo pažymėjimai (96) ir 

pažymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo I-ąją dalį (72). Nepatvirtintos Darbo tvarkos taisyklės;  

6.2. 90 proc.  įgyvendintas antrasis uždavinys – skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti 

metodinę veiklą. Mokytojai tobulino kvalifikaciją individualiai (385 d., 1 mokytojui tenka 6 dienos), 

buvo organizuoti 2 kvalifikacijos kėlimo seminarai visiems mokyklos mokytojams („Mokinių 

emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines strategijas?“, „Individualios 

mokinių pažangos stebėsenos sistema“). Organizuota tarptautinė konferencija „Inovatyvus ir atviras 

mokymas“, 4 praktiniai-teoriniai seminarai Vakarų Lietuvos regiono mokytojams. Sėkmingai 

įgyvendintas „Erasmus+KA1“ projektas „Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei“, 

organizuotas suomių vizitas darbo stebėjimo tikslais ir pristatyta mokyklos ugdymo sistema 

Portugalijos ir Šveicarijos atstovams pagal mobilumo projektus „Together-JobShadowing“. 

Organizuotos numatytos olimpiados. Miesto pradinių klasių 4-tų klasių matematikos olimpiadoje 

laimėta I vieta, 5-tų klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje - I vieta, 5–7 klasių mokinių dorinio 

ugdymo (etikos) olimpiadoje, dorinio ugdymo (tikybos) – I-osios vietos, 7-tų klasių istorijos dalykinėje 

olimpiadoje – III vieta, 50-toje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje  Klaipėdos mieste – I vieta, 8-

tų klasių mokinių istorijos olimpiadoje – II vieta, „Kalbų Kengūra 2017“ – 26 laimėtojai (13 auksinio, 

7 – sidabrinio, 6 –  oranžinio laipsnio diplomai) vertimų iš anglų kalbos „Tavo žvilgsnis“ konkurse - 

geriausias vertimas. Mokytojų atestacijos programa įgyvendinta 100 proc.; 

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

Organizuoti klasių tėvų susirinkimai ir 3 mokyklos bendri tėvų susirinkimai. Tėvams organizuota 

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

psichologo konsultacijos. Psichologė organizavo paskaitų ciklą „Efektyvi tėvystė“ ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų tėvams užsiėmimus „Būsimų pirmokų tėvų mokyklėlė“. Mokytojų dienos proga 

mokinių tėvai vedė pamokas ir dalinosi savo patirtimi. Aktyvi Tėvų tarybos veikla;  

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“, Litorinos, Medeinės, I. 

Simonaitytės  mokyklomis. 8 klasių mokiniai dalyvavo „Varpo“ gimnazijos projekte „Virtualioji 

gimnazija“ (8 mokiniai gavo baigimo diplomus). Dalyvauta 3 profesinio orientavimo ir karjeros 

ugdymo renginiuose profesinėse mokyklose, aktyviai bendradarbiauta su Jūrų kapitonų asociacija, 

Lietuvos Jūrininkų sąjunga, su Klaipėdos vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vaiko ir šeimos gerovės 

centru, Visuomenės sveikatos biuru. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Laivininkų mokykla, 

„Santarvės“ progimnazija, Lietuvos jūrų muziejumi. 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, 8 kl. socialinių bei gamtos mokslų kompetencijos ir įgūdžiai, 

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 miesto, 

respublikinėje 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. Organizuoti socialinių 

įgūdžių ugdymo programos (1–4 kl.), vaikų psichologinių įgūdžių lavinimo grupės ,,Aš galiu!“ (4 kl.), 

Pykčio kontroliavimo programos (7 kl.), „Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus“ programos (4 
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kl.), mikroklimato gerinimo (7 a kl.) užsiėmimai mokiniams.  Dalyvauta miesto akcijoje „Vilties 

bėgimas“, respublikinėse akcijose „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“, „Maisto bankas“, 

„Kviečiu į svečius“; 

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

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelis. Sudaryta galimybė 

mokiniams paruošti namų darbus mokykloje – įkurti namų ruošos centrai. Teikiamos trumpalaikės 

konsultacijos mokiniams. Teikiama sveikatos priežiūros specialisto, psichologinė (94 mokiniams), 

socialinė ir specialioji  pagalba mokiniams.  Mokykloje pagalbą mokiniams teikia 7 mokytojo 

padėjėjai. 47 mokiniams organizuoti specialiosios pagalbos individualūs užsiėmimai. Logopedines 

pratybas lankė 73 mokiniai. Tinkamai organizuotas nemokamas maitinimas. 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 12 neformaliojo švietimo būrelių, 

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

tradicinės šventės; dalyvauta tarptautiniuose konkursuose: matematikos PANGEA 2017 (I vieta 4 kl.), 

užsienio kalbų „Kengūra“ (26 laimėtojai: 13 auksinio, 7 – sidabrinio, 6 – oranžinio diplomo 

laimėtojai), vertimų iš anglų kalbos „Tavo žvilgsnis“ (geriausias vertimas), kompiuterinių piešinių 

„Kalėdų stebuklai“ (II vieta); respublikiniuose konkursuose:  edukaciniame konkurse „Olympis 2017“ 

(2 mokiniai laimėjo medalius (99%), pradinio ugdymo mokinių darbų parodoje-konkurse „Gamtai – 

mes draugai“ (III vieta), nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovai 2017“ (įvertinimas už 

puikias žinias), kūrybinių darbų konkurse, skirto Saulės mūšio 780 metų sukakčiai paminėti (III vieta), 

piešinių konkurse-parodoje „NATO – mano akimis“, skirtoje Lietuvos įstojimo į NATO 13-osioms 

metinėms paminėti (I vieta), vaikų piešinių konkurse „Kurkime iliustruotą knygelę „Sveikatos ABC“ 

(II vieta), regioninėje „First lego league“ robotikos varžybose (I vieta), bendrojo ugdymo mokyklų 

konferencijoje „Sveikas ir saugus vaikas – laiminga ateitis“ (geriausias, vaizdingiausias, 

kūrybiškiausias pranešimas); miesto konkursuose: pradinių klasių mokinių diktanto konkurse 

„Raštingiausias mokinys 2017“ ( I, III vietos), pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursuose „Dailus 

raštas akį glosto 2017“ ( I, III vietos),  „Pluksnelė“ (II vieta), skaitymo paraidžiui konkurse „Spell the 

Word“ (III vieta), viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam“, skirtoje tarptautinės 

civilinės saugos dienai paminėti (komanda – nugalėtoja), piešinių konkurse „Policija vaiko akimis“ (II 

vieta), konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (II vieta), anglų kalbos viktorinoje „Jaunasis europietis“ (II 

vieta), kūrybinių darbų konkurse-parodoje „Kalėdiniai papuošimai iš antrinių žaliavų“ (III vieta 7–8 

klasių grupėje), lego robotų sumo varžybose (I, III vietos), lego robotų varžybose „Robokopa2017“ (I 

vieta), „Mero taurės“ sporto žaidynių mergaičių kvadrato varžybose (I vieta), „Mero taurės“ sporto 

žaidynių berniukų kvadrato varžybose (dvi I vietos); 

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

veiklą. Numatyti posėdžiai, pasitarimai įvyko. 

7. 2017 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. 
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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. 2016–2018 m. strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą ir gerinti materialinę, 

techninę ir informacinę bazę. 

9. 2018 m. prioritetai: 

9.1. individualios kiekvieno mokinio pažangos stebėsenos įgyvendinimas; 

9.2. gimtosios (lietuvių) kalbos raštingumo ir skaitymo gebėjimų stiprinimas per visų dalykų 

pamokas; 

9.3. mokinių fizinės sveikatos stiprinimas. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. gerinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną;  

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

10.3. stiprinti fizinę mokinių sveikatą.  

            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. 2017–2018 m. m. tarifinis 

sąrašas ir etatų sąrašai 

D. Čedavičienė 

 

Sausis Patikslintas ir 

patvirtintas tarifinis 

sąrašas ir etatų sąrašai 

1.2. 2018 m. programų sąmatos D. Čedavičienė 

 

Vasaris Patvirtintos programų 

sąmatos 

1.3. 2018–2019 m. m. ugdymo 

planas  

D. Čedavičienė Rugpjūtis Patvirtintas ugdymo 

planas 

1.4. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

planai 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Rugpjūtis Parengti ir suderinti  

mokomųjų dalykų  

ilgalaikiai planai  

1.5. Pamokų, neformaliojo švietimo, 

mokyklos nuožiūra naudojamų 

valandų, mokymo namie 

tvarkaraščiai 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A.Naujokienė 

Rugsėjis 5 patvirtinti 

tvarkaraščiai 

1.6. Modulių, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo švietimo, 

kryptingo meninio ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo 

programos 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Rugsėjis Patvirtintos programos 

1.7. 2018–2019 m. m. tarifinis 

sąrašas ir etatų sąrašai 

D. Čedavičienė Rugsėjis Patvirtintas tarifinis 

sąrašas ir etatų sąrašai 

1.8. 2019 m. mokyklos veiklos D. Čedavičienė Gruodis Parengtas 2019 metų 
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planas 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 

32 klasės, 1 

priešmokyklinio 

ugdymo grupė,  

3 pailgintos dienos 

grupės 

4. Būrelių komplektavimas A. Naujokienė 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, 

A.Naujokienė 

Įsigaliojus 

dokumentams 

Posėdžių, susirinkimų 

metu, skelbimo forma 

mokytojų kambaryje, 

elektroniniame 

dienyne, el.erdvėje 

Dropbox 

7. Kryptingo meninio ugdymo 

programų vykdymas (1 priedas) 

 

A. Naujokienė Visus metus Įgyvendintos 

kryptingo muzikos, 

dailės, šokio, teatro 

ugdymo programos 

 

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, 

A. Naujokienė 

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, 

A. Naujokienė 

Vasaris-kovas Aptartas 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

numatyti prioritetai 

3. „Erasmus+KA2“  projekto 

„CLIL – atviras langas į mane 

supantį pasaulį“ vykdymas 

I. Šimonytė 2018 m. 

sausis-birželis 

Ataskaitų 

pateikimas, projekto 

veiklų 

įgyvendinimas 

4. Seminarai, metodinės    
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konsultacijos visiems mokyklos 

mokytojams 

4.1. Mokymai su Mozabook 

programine įranga 

D. Čedavičienė Vasario 14 d. Įvykę mokymai 

4.2. „Emocinės savijautos svarba 

dirbant švietimo įstaigoje. Kaip 

valdyti stresą keliančias 

situacijas“ 

D. Čedavičienė Vasario 

 19, 20 d. 

Įvykęs seminaras 

4.3. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais. 

Lektorius E. Karmaza 

D. Čedavičienė Spalio 25 d. Įvykęs seminaras 

5. Bendrų metodinių renginių 

organizavimas su lopšeliais- 

darželiais „Ąžuoliukas“, 

„Berželis“, ,,Vyturėlis“ 

   

5.1. Bendras metodinis pasitarimas 

dėl pirmų klasių mokinių 

pasirengimo ir adaptacijos 

mokykloje 

R. Krutinienė,  

J. Lasauskienė 

Sausis Įvykęs pasitarimas 

5.2. Bendro veiklos plano sudarymas R. Krutinienė Vasaris Sudarytas veiklos 

planas 

6. Išvyka į Švėkšnos „Saulės“ 

gimnaziją. Patirties sklaida 

D. Čedavičienė Birželis Patirties sklaida 

7. 4 klasių mokytojų, klasių 

vadovų ir mokytojų dalykininkų  

pasitarimas dėl būsimųjų 

penktokų mokymosi dalykinėje 

sistemoje 

R. Krutinienė,  

I. Simanaitienė 

Balandis, 

gegužė 

Įvykęs pasitarimas 

8. Mokyklos mokytojų dalijimasis 

gerąja darbo patirtimi  

„Kolega-kolegai“ 

L. Jokūbaitienė 

R. Krutinienė 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Visus metus Įvykusios atviros 

pamokos, kiti 

renginiai 

9. Būrelių veiklos pristatymai    

9.1. Dramos būrelio „Mįslė“ 

vaidinimai  

A. Naujokienė Vasaris, 

balandis, 

gegužė 

Įvykę spektakliai 

mokyklos 

bendruomenei 

9.2. Ataskaitinės kryptingo dailės, 

šokio, muzikos ugdymo veiklos 

pristatymai 

I. Loginova,  

A. Grudzinskienė, 

N. Gilienė, 

D.Brazdeikytė, 

J. Petrauskas 

Balandis, 

gegužė 

Įvykę koncertai, 

parodos 

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

metus 

Mokinių kūrybinių 

darbų pristatymai 

stenduose, 

internetiniame 

tinklalapyje 

9.4. Taikomojo meno studijos A. Grudzinskienė 2 kartus per 

metus 

Mokinių kūrybinių 

darbų pristatymai 
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stenduose, 

internetiniame 

tinklalapyje 

10. Užsienio kalbų savaitės 

mokykloje organizavimas 

K. Rasiukienė 

 

Vasaris 

 

Įvykę renginiai 

11. Dalyvavimas miesto atvirų 

pamokų stebėjime, metodiniuose 

renginiuose, organizuojamose 

parodose 

Mokytojai Visus metus Metodinių grupių 

protokolai 

12. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

vykdymas 

I. Simanaitienė Pagal posėdžių 

grafiką 

Atestacijos 

komisijos protokolai 

13. Olimpiadų organizavimas 

mokykloje, dalyvavimas miesto 

dalykinių olimpiadų vertinime 

   

13.1. Miesto 5–8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos olimpiados darbų 

vertinimas 

R. Zakarienė Vasaris Įsakymas dėl 

vertinimo komisijos 

sudarymo 

13.2. Miesto 7–8 klasių mokinių 

fizikos, istorijos, biologijos 

olimpiadų darbų vertinimas 

N. Dargužienė,  

V.Tamašauskienė, 

D.Šilienė 

Kovas, 

balandis 

Įsakymas dėl 

vertinimo komisijos 

sudarymo 

13.3. 8 klasių mokinių biologijos 

olimpiados mokykloje 

organizavimas 

V.Tamašauskienė Sausis Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.4. Mokinių dailės olimpiados 

„Lietuvos praeitis, dabartis, 

ateitis“ I-as turas, paroda- 

konkursas 

I. Loginova 

A. Grudzinskienė 

 

 

Sausis - vasaris Mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

13.5. 8 klasių mokinių anglų kalbos 

mokyklinės olimpiados 

organizavimas 

I. Šimonytė, 

A. Lamakinienė, 

K. Rasiukienė, 

A. Kveselytė 

Vasaris Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.6. 8 klasių mokinių rusų kalbos 

mokyklinės olimpiados 

organizavimas 

I. Polozova 

S. Solunko 

Vasaris Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.7. Mokyklinės matematikos 

olimpiados organizavimas 

V. Jablonskienė Vasaris Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.8. Mokinių  technologijų olimpiada 

„Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ 

I-as turas 

G. Jonauskienė, 

O. Bakševičienė 

 

Vasaris 

 

Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.9.  4 klasių mokinių matematikos 

olimpiados organizavimas 

I. Savickaja, 

V. Leišienė 

Kovas Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.10. Geografijos olimpiados 

mokykloje organizavimas 

D. Budvytienė Kovas Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

13.11. 7–8 klasių mokinių istorijos 

olimpiada mokykloje  

D. Šilienė Balandis  Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 
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13.12. Fizikos olimpiados mokykloje 

organizavimas 

N. Dargužienė Balandis Įvykusi mokyklinė 

olimpiada 

14. Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo VIP sistemos  

įgyvendinimas mokykloje 

Metodinė taryba Visus metus Parengta ir taikoma 

sistema 

15. Metodinių grupių veiklos 

koordinavimas  

L. Jokūbaitienė,  

D. Čedavičienė 

R. Krutinienė,  

I. Simanaitienė,  

A. Naujokienė 

Visus metus Tikslinga metodinių 

grupių veikla 

 

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 3 kartus per 

metus 

Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

susirinkimų 

protokolai 

1.2. Bendri mokyklos tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimai   

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A.Naujokienė 

Kovas, 

rugsėjis 

 

Įvykę 2 tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimai 

1.3. Bendras 4 klasių mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas 

dėl tolimesnio mokymosi 

pagrindinio ugdymo pakopoje 

R. Krutinienė Vasaris  Įvykęs susirinkimas 

1.4. Būsimų pirmų klasių mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas  

R. Krutinienė Sausis, 

birželis 

Įvykę susirinkimai 

2. Grupinės būsimų pirmų klasių 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultacijos 

A. Petrulienė, 

R. Krutinienė 

Birželis Įvykusios  

4 konsultacijos 

3. Individualios tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultacijos 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A.Naujokienė 

R. Gibiežienė, 

D. Kondrotienė, 

G. Jakiūnienė, 

A. Petrulienė, 

mokytojai 

Visus metus Laiku suteikta 

pagalba ir 

konsultacijos 

4. Tėvų diena  D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

2 kartus per 

metus 

Įvykusios Tėvų 

dienos 
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5. Kultūrinių renginių su ugdytinių 

tėvais (globėjų, rūpintojų) 

organizavimas 

Klasių vadovai, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Visus metus Įvykę renginiai 

6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas mokinių karjeros 

ugdymo ir profesinio 

orientavimo klausimais 

I. Stravinskienė, 

I. Simanaitienė 

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. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija N. Gilienė, 

J. Petrauskas, 

Visus metus Įvykę bendri renginiai 

1.1.1. Dalyvavimas 8 klasių mokinių 

kalėdiniame matematikos 

turnyre  

J. Andrijauskienė Lapkritis–

gruodis 

Mokinių dalyvavimas 

renginyje 

1.1.2. Dalyvavimas meniniuose 

renginiuose  

N. Gilienė, 

J. Petrauskas 

Visus metus Mokinių dalyvavimas 

renginiuose 

1.2. Ryšių su mikrorajono 

bendruomene stiprinimas. 

Mikrorajono bendruomenės 

dalyvavimas mokyklos 

renginiuose 

D. Čedavičienė, 

A. Naujokienė 

Visus metus Įvykę renginiai 

1.3. Bendradarbiavimas su 

„Oxford University Press“ 

leidyklos konsutacinio centro 

konsultantais 

I. Šimonytė 

 

Ilgalaikis Įvykę informaciniai 

susitikimai 

1.4. Bendradarbiavimas su 

Klaipėdos „Europe Direct“ 

informacijos centru 

I. Šimonytė 

 

1 kartą per 

metus 

Įvykęs susitikimas 

1.5 Bendravimas laiškais su 

People to People international 

labdaros organizacija „Peace 

through understanding“  

A. Lamakinienė Visus metus Gauti laiškai 

1.6. Klaipėdos Laivininkų, 

Paslaugų ir verslo, Siuvimo ir 

paslaugų verslo, Laivų 

statybos ir remonto,  Turizmo 

mokyklomis  

I. Stravinskienė, 

I. Simanaitienė 

 

 

 

Kovas-balandis Mokyklų ir profesijų 

pristatymai 

mokiniams 

1.7. Jeronimo Kačinsko muzikos 

mokykla 

V.Mikalauskienė, 

D. Mažeikienė 

Visus metus Įvykę bendri renginiai 

1.8. Bendradarbiavimas su 

lopšeliais-darželiais 

R. Krutinienė Visus metus Įvykę bendri renginiai 
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,,Ąžuoliukas“, ,,Berželis“, 

,,Vyturėlis“ 

1.8.1. Informacijos apie mokyklą 

pateikimas mikrorajono 

lopšelių-darželių tėvų 

susirinkimuose 

R. Krutinienė Rugsėjis Pateikta informacija 

1.8.2. Mokyklos pristatymas 

mikrorajono darželių 

ugdytiniams 

R. Krutinienė, 

J. Lasauskienė 

Lapkritis Įvykęs pristatymas 

1.8.3 Bendri projektai ir koncertai 

su Klaipėdos vaikų lopšeliais-

darželiais „Ąžuoliukas“,  

„Berželis“ 

N. Gilienė, 

J. Petrauskas 

 

Visus metus Mokinių dalyvavimas 

bendruose 

projektuose, 

koncertuose 

1.8.4. Bendros parodos, renginiai su 

Klaipėdos vaikų lopšeliu-

darželiu „Ąžuoliukas“ 

I. Loginova Visus metus Fotonuotraukos iš 

bendrų renginių 

1.9. Lietuvos jūrų muziejus D. Čedavičienė, 

A. Naujokienė 

Visus metus Įvykę bendri renginiai 

1.10. Klaipėdos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Šeimos ir 

vaiko gerovės centras, 

Klaipėdos PPT, Visuomenės 

sveikatos biuras 

G. Jakiūnienė,  

D. Čedavičienė, 

A. Petrulienė, 

L. Bulvydienė 

Visus metus Susirašinėjimo 

protokolai, teiktos 

konsultacijos, 

paskaitos, atlikti 

tyrimai 

1.11. Ugdymo plėtotės centras, 

Klaipėdos PŠKC, KU 

D. Čedavičienė Visus metus Dalyvavimas 

renginiuose 

1.12. Šv. Juozapo darbininko 

parapija  

V. Žirnova,  

K. Černis 

Visus metus Įvykę bendri renginiai 

1.13. Klaipėdos ,,Litorinos“ 

mokykla 

K. Razokienė, 

R. Medutienė 

Visus metus Įvykę bendri renginiai 

 

11.5. tirti ir analizuoti veiklos rezultatus 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Ugdymo proceso pedagoginė 

priežiūra 

   

1.1. Mokinių pažangos analizė I.Simanaitienė Visus metus Įvykę VIP aptarimai 

1.2. Individualios kiekvieno 

mokinio pažangos, 

efektyvinant pamokos 

veiksmingumą, gerinimas  

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A.Naujokienė 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose, VGK 

posėdžiuose 

1.3. Bendrojo raštingumo ugdymas 

įvairių dalykų pamokose 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė,  

A. Naujokienė 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose 

1.4. Fizinio ir emocinio saugumo 

stiprinimas 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

Visus metus Aptarta VGK 

posėdžiuose 
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I. Simanaitienė, 

A.Naujokienė 

1.5. Dokumentų kokybės 

nustatymas: elektroninis 

dienynas, ilgalaikiai pamokų 

planai, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo švietimo 

programos 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė,  

A.Naujokienė 

 

Visus metus Aptarta 

administracijos 

pasitarimuose 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apklausos   

   

2.1 Tolimesnis 8 klasių mokinių 

mokymosi pasirinkimas 

I. Simanaitienė Vasaris Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.2. Pailgintos dienos grupių 

organizavimas 

R. Krutinienė 

 

Gegužė, birželis, 

rugpjūtis 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.3. Užsienio kalbų pasirinkimas R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

Kovas 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.4. Dorinio ugdymo pasirinkimas R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

Balandis 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

2.5. Vasaros stovyklos 

organizavimas 

R. Krutinienė, 

G. Jakiūnienė 

 

Balandis 

 

Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

3. Ugdymo proceso analizė    

3.1. Buvusių 8 klasių mokinių 

mokymosi pasiekimų 

lyginamoji analizė ir aptarimas 

I. Simanaitienė Vasaris 

 

Aptarta metodinėse 

grupėse 

3.2. Neformaliojo švietimo 

užsiėmimų tikslingumas 

A. Naujokienė Balandis Aptarta 

administracijos 

pasitarime 

4. Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 2, 4, 6, 

8 klasėse vykdymas.  

Rezultatų analizė ir tobulintinų 

veiklų numatymas 

R. Krutinienė 

 

Balandis- birželis 

 

 

Rugsėjis  

Mokinių 

dalyvavimas NMPP, 

atlikta rezultatų 

analizė 

5. Švietimo stebėsenos rodiklių 

rinkimas ir analizė 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė,  

I. Simanaitienė,  

J. Rimdeikienė, 

G. Jakiūnienė 

Gegužė-birželis  Aptarta Mokytojų 

tarybos posėdyje 

6. Mokyklos vidaus įsivertinimas A.Naujokienė Visus metus Aptarta mokytojų 

tarybos posėdyje 
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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 dienraščiuose 

Mokytojai, 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė,  

A. Naujokienė 

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  

L. Bulvydienė Visus metus Suteikta 

savalaikė 

pagalba 

2. Mokinių sveikos gyvensenos 

ugdymas 

L. Bulvydienė   Mokinių 

sveikatos 

priežiūros 

veiklos planas 

2.1. Paskaitos-pokalbiai    

2.1.1. Asmens higienos temomis L. Bulvydienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.2. Sveikos mitybos temomis L. Bulvydienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.3. Fzinio aktyvumo temomis L. Bulvydienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.4. Žalingų įpročių temomis L. Bulvydienė Visus metus Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.1.5 Psichinės sveikatos tema L. Bulvydienė Gruodžio  

I savaitė 

Įvykusi paskaita-

pokalbis 

2.2. „Judrioji pertrauka“ L. Bulvydienė Rugsėjo  

III savaitė 

Organizuota 

aktyvi veikla 

2.3. Korekcinė mankšta 

„Taisyklinga laikysena“ 

L. Bulvydienė Kovo III savaitė Organizuota  

mankšta 

2.4. Mankšta su gimnastikos 

kamuoliais 

L. Bulvydienė Balandis Organizuuota 

mankšta 

3. Pirmokų supažindinimas su 

biblioteka ir jos naudojimosi 

taisyklėmis 

„Sveika, biblioteka“ 

J. Zaiceva Vasaris-

balandis, 

gruodis 

Įvykę 

užsiėmimai 

4. Popietės, parodos, J. Zaiceva Visus metus Įvykusios 
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tarptautinės vaikų knygos 

dienos paminėjimas 

popietės, 

parodos 

5. Maitinimo mokykloje 

užtikrinimas ir organizavimas 

Aldona Naujokienė, 

Laura Bulvydienė 

Ginta Jakiūnienė 

Visus metus Patvirtinti 

valgiaraščiai, 

sveikatos 

skyriaus 

patikrinimo aktai 

6. Dalyvavimas „Pienas 

vaikams“, „Vaisių vartojimo 

skatinimo mokyklose“ 

programose 

J. Rimdeikienė 

D. Čedavičienė 

Visus metus Pažymos, 

registras 

7. Informacinės pagalbos 

profesinio orientavimo, 

karjeros ugdymo klausimais 

teikimas 

I. Stravinskienė, 

I. Simanaitienė 

Visus metus Suteiktos 

konsultacijos, 

įvykę renginiai 

8. Mokinių ruošimas dalyvauti 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir miesto 

renginiuose, varžybose, 

konkursuose, olimpiadose 

   

8.1. 8 klasių mokinių konkursui 

vokiečių kalba 

I. Stravinskienė Sausis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.2. Tarptautinėms FLL Robbolab 

varžyboms 

R. Medutienė Sausis Mokinių 

dalyvavimas 

varžybose 

8.3. Vertimų ir iliustracijų 

projektui 

 „Tavo žvilgsnis 2018 

K. Rasiukienė Sausis - vasaris Mokinių 

dalyvavimas 

projekte 

8.4. Konkursui „Judriausia klasė“  L. Bulvydienė, 

S. Barsukova 

Vasaris–

balandis 

Dalyvavimas 

konkurse 

8.5. Meninio skaitymo konkursui  S. Macevičienė Vasaris, 

lapkritis 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.6. Respublikiniam istorijos 

konkursui 

D. Šilienė Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.7. Kovo 11-osios koncertui N. Gilienė, 

J. Petrauskas, 

D.Brazdeikytė 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

koncerte 

8.8. Tarptautiniam „Kengūros“ 

konkursui 

V. Jablonskienė, 

J. Jakštienė, 

J. Andrijauskienė  

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.9. Konkursiniam festivaliui 

V.Kernagiui atminti 

„Purpurinis vakaras” 

J. Petrauskas, 

D.Brazdeikytė 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 
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8.10. Miesto lengvosios atletikos 

turnyrui 

S. Barsukova,  

S. Jemeljanov 

Kovas Dalyvavimas 

turnyre 

8.11. Respublikiniam IT velykinių 

piešinių konkursui  

R. Medutienė 

 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.12. Projektui „Kalbų kengūra-

2018“ 

Užsienio kalbų 

mokytojos 

Kovas Mokinių 

dalyvavimas 

projekte 

8.13. Konkursui  „Olympis  2018” Užsienio kalbų, 

matematikos mokytojai 

Kovas, lapkritis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.14. Tarptautiniam matematikos 

konkursui ,,Kings“ 

V. Jablonskienė 

J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

Balandis, 

spalis 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.15. Tarptautiniam Mamos dienos 

IT piešinių konkursui  

R. Medutienė 

 

Balandis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.16. Vilties bėgimui S. Barsukova Gegužė Dalyvavimas 

bėgime 

8.17. Lietuvos Vakarų krašto dainų 

šventei, skirtai Lietuvos 

šimtmečiui 

N. Gilienė Birželis Mokinių 

dalyvavimas 

dainų šventėje 

8.18. Tarptautiniam linijinių šokių 

festivaliui „Draugystės tiltas-

2018“ Palangoje 

N. Gilienė Birželis Mokinių 

dalyvavimas 

festivalyje 

8.19. Miesto 7–8 klasių mokinių 

rusų kalbos dailyraščio 

konkursui 

I. Polozova 

S. Solunko 

Rugsėjis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.20. 5–8 klasių mokinių anglų 

kalbos raiškiojo skaitymo  

konkursui 

I. Šimonytė, 

A. Lamakinienė, 

A. Kveselytė 

K. Rasiukienė 

Spalis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.21. Respublikiniam informacinių 

technologijų konkursui 

„Bebras“ 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Medutienė 

 

Lapkritis Mokinių 

dalyvavimo 

olimpiadose 

vertinimo 

protokolai 

8.22. Tarptautiniam kompiuterinių 

darbų  konkursui „Žiemos 

fantazija“ 

R. Medutienė 

 

Lapkritis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.23. Miesto meninio skaitymo 

konkursui rusų kalba 

I. Polozova, 

S. Solunko 

Lapkritis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.24. Miesto atvirukų konkursui 

„Kalėdų spalvos 

R. Medutienė 

 

Lapkritis–

gruodis 

Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 
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8.25. 7–8 klasių anglų kalbos 

interpretacinio – meninio 

skaitymo konkursui 

I. Šimonytė, 

A. Lamakinienė, 

A. Kveselytė 

Gruodis Mokinių 

dalyvavimas 

konkurse 

8.26. Miesto Mero Taurės 

varžyboms 

S. Barsukova, 

S. Jemeljanov 

Visus metus Mokinių 

dalyvavimas 6 

varžybose 

8.27. Miesto dalykinėms 

olimpiadoms 

Mokytojai, ruošiantys 

mokinius – mokyklinių 

olimpiadų nugalėtojus 

Pagal miesto 

olimpiadų 

tvarkaraštį 

Mokinių 

dalyvavimas 

olimpiadose 

 

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. Mokinių pilietinės dainos 

konkursas „Nešiokis 

Lietuvą širdy...“ 

A. Naujokienė, 

V. Mikalauskienė, 

D. Mažeikienė, 

E. Jurkutė, 

J. Petrauskas, 

1–8 klasių vadovai 

Sausis–vasaris Įvykę koncertai 

1.2. Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienos minėjimas 

mieste ir akcija „Aš 

sveikinu visus“ 

A. Naujokienė, 

1–5 klasių vadovai 

Vasaris Įvykęs renginys 

ir akcija 

1.3. Valentino paštas Mokinių taryba, 

J. Jakštienė 

Vasaris Įvykęs renginys 

1.4. Užgavėnių šventė „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“ 

Lietuvių kalbos, dorinio, 

meninio technologinio 

ugdymo metodinė grupė 

Vasaris Įvykusi šventė 

1.5 Fotokonkursas ,,Aš myliu 

matematiką“ 

J. Jakštienė, 

J. Andrijauskienė 

V. Jablonskienė 

Vasaris– 

balandis 

Įvykęs renginys 

1.6 Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

skirta viktorina  

D. Šilienė,  

D. Budvytienė,  

N. Dargužienė,  

V. Tamašauskienė 

Vasaris Įvykusi 

viktorina 

1.7. 6–8 klasių mokinių 

renginys rusų kalba 

„Linksmoji karuselė“  

5 klasių  mokiniams 

I. Polozova, 

S. Solunko 

Vasaris Įvykęs renginys 

1.8. Kaziuko mugė G. Jotkevičienė, 

D. Andruškienė, 

I. Savickaja 

Kovo 2 d. Įvykusi Kaziuko 

mugė  

1.9. Skaičiaus π diena J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

V. Jablonskienė 

Kovo 14 d. Įvykęs renginys 
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1.10. Pilietinė akcija, skirta 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti  

D. Šilienė Kovas Įvykusi akcija 

1.11. 2 klasių mokinių anglų 

kalbos abėcėlės šventė 

V. Dičbanienė, 

L. Kripienė 

Kovas Įvykusi šventė 

1.12. Tarpmokyklinė  6–7 klasių 

viktorina vokiečių kalba 

„Profesijų įvairovė“ 

I.  Stravinskienė Balandis Įvykusi 

viktorina 

1.13. Žemės dienos paminėjimas V. Tamašauskienė 

N. Dargužienė 

D. Budvytienė 

Balandis Įvykęs renginys 

1.14. Senelių šventė 

 

A.Žukova,  

J. Kasperavičienė,  

J. Lasauskienė,  

J. Gorskė, muzikos ir 

šokio mokytojai 

Balandis 

 

Įvykusi šventė 

1.15. Šokių šventė „Tau , 

Terpsichore“, skirta 

tarptautinei šokių dienai 

paminėti 

N. Gilienė 

 

Balandis Įvykusi šventė 

1.16. Etno dienų savaitė 

„Dzūkija“ 

Meninio ir technologinio 

ugdymo mokytojai 

Balandis Įvykusios 

parodos, 

koncertai 

1.17. Muzikos viktorina „Pažink 

muzikos pasaulį“ 5–8 

klasių mokiniams 

D. Mažeikienė 

 

Balandis Įvykusi 

viktorina 

1.18. Filmų popietė Mokinių taryba, 

koordinatorė J.Jakštienė 

Balandis Įvykusi popietė 

1.19. Viktorinos 5–8 klasių 

mokiniams Lietuvos 

atkūrimo šimtmečiui 

paminėti 

Mokinių taryba, 

koordinatorė J. Jakštienė 

Balandis– 

gegužė 

Įvykusios 

viktorinos 

1.20. Šventė ,,Aš – būsimas 

antrokas“ 

 

E. Riaukienė, 

R. Miškinienė, 

D. Andruškienė, 

D. Januškevičienė, 

E. Šimkienė 

V. Mikalauskienė, 

N. Gilienė, 

J. Petrauskas  

Balandis–

gegužė 

Įvykusi šventė 

 

1.21. Viktorina „Spelling Bee” 

5–6 klasių mokiniams 

I. Šimonytė Gegužė Įvykusi 

viktorina 

1.22. Šventinis koncertas 

„Graži mūsų šeimynėlė“ 

V. Mikalauskienė, 

N. Gilienė, 

J. Petrauskas 

Gegužė Įvykęs koncertas 

1.23. Šventinis koncertas J. Petrauskas, Gegužė Įvykęs koncertas 
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„Dovanoju šventę mamai“ D.Brazdeikytė 

1.24. Priešmokyklinio ugdymo 

grupės šeimos dienos 

šventė 

J. Lagūnavičiūtė-

Pokonečnė,  

N. Gilienė 

 

Gegužė Įvykusi šventė 

1.25. „Sudie, pradine mokykla!“ K. Petkevičienė, 

V. Budinavičienė, 

K. Razokienė, 

I. Savickaja, 

D. Mažeikienė, 

J. Petrauskas, 

N. Gilienė, 

D. Brazdeikytė 

Gegužės 30 d. Įvykęs koncertas 

1.26. Koncertas „Ačiū tau...“, 

skirtas mokyklą 

garsinantiems mokiniams 

pagerbti 

A. Naujokienė, 

J. Petrauskas, 

N. Gilienė, 

A. Grudzinskienė, 

V. Mikalauskienė, 

G. Jonauskienė 

Gegužė Įvykęs koncertas 

1.27. Aštuntų klasių mokinių 

atsisveikinimo su mokykla 

šventė 

K. Razokienė, 

G. Jonauskienė, 

R. Zakarienė, 

D. Mažeikienė 

Birželis Įvykęs renginys 

1.28. Mokslo ir žinių dienos 

šventė 

A. Naujokienė, 

J. Petrauskas,  

N.Gilienė 

Rugsėjo 1 d. Įvykusi šventė 

1.29. Europos kalbų diena 2018 Užsienio kalbų mokytojai 

 

Rugsėjis Įvykę renginiai 

1.30. Pirmų klasių mokinių  

„Rudenėlio šventė“ 

Pirmų klasių mokytojos, 

V. Mikalauskienė 

 

Spalis 

 

 

Įvykęs renginys 

1.31. Vėlinių kompozicija prie 

kapitono Liudviko 

Stulpino kapo Kopgalio 

kapinaitėse 

V. Žirnova Spalis Įvykęs 

paminėjimas 

1.32. Mokytojų diena 

„Mokomės kitaip“ 

A. Naujokienė, 

I. Simanaitienė, 

Mokinių taryba 

Spalis Įvykęs renginys 

1.33. Šventė ,,Vitaminų 

paradas“ 

K. Petkevičienė 

V. Budinavičienė 

I. Savickaja 

K. Razokienė 

Spalis Įvykusi šventė 

1.34. 4 klasių mokinių 

vaidinimai „Oxford Puppet 

Theatre” 

 2 klasių mokiniams 

V. Dičbanienė, 

L. Kripienė 

Spalis Įvykę 

vaidinimai 

1.35. Viktorina ,,Kruizas po J. Jakštienė 

J. Andrijauskienė 

Lapkritis  Įvykęs renginys 
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skaičių šalį“ V. Jablonskienė 

1.36. Meninio skaitymo šventė 

1–8 klasių mokiniams 

S. Macevičienė Lapkritis Įvykusi meninio 

skaitymo šventė 

1.37. Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimas  

J.Jakštienė Lapkritis Įvykęs renginys 

1.38. Mokyklinis protų mūšis 

„AIDS: geriau žinoti“ 

V. Tamašauskienė  

L. Bulvydienė 

Gruodis Įvykęs renginys 

1.39. Konkursas „Christmas 

Quiz“ 4 klasių mokiniams 

V. Dičbanienė, 

L. Kripienė 

Gruodis Įvykęs 

konkursas 

1.40. Kalėdinis renginys 

„Kalėdos pasakoje“ 

Mokinių taryba, 

J. Jakštienė 

Gruodis Įvykęs renginys 

1.41.  Kalėdinis koncertas 

„Žiemos pasaka“ 

A. Naujokienė, 

J. Petrauskas, 

N. Gilienė, 

A. Grudzinskienė 

Gruodis Įvykęs renginys 

1.42. Sportinių varžybų 

organizavimas 

S. Jemeljanov, 

S. Barsukova, 

D. Januškevičienė, 

A. Žukova 

Visus metus Įvykusios 

varžybos 

1.43. Mintino skaičiavimo 

konkursai „Mintinukas“ 

J. Andrijauskienė Kiekvieną 

mėnesį 

Įvykę konkursai 

1.44. „Kreizy“ dienos Mokinių taryba, 

koordinatorė J. Jakštienė 

Kartą per 

mėnesį 

Įvykusios 

„Kreizy“ dienos 

2. Parodos 

 

   

2.1. Kūrybinių darbų paroda 

Ruoniuko bibliotekoje 

„Žiemos šėlionės“ 6–8 

klasių mokiniams, skirta 

Lietuvos 100-čiui paminėti 

G. Jonauskienė 

 

Sausis Įvykusi paroda 

2.2. 5-8 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

„Šimtas valstybei 

piešinių..“ 

I. Loginova 

A. Grudzinskienė 

 

Vasaris 

 

Įvykusi paroda 

2.3. Kaziuko mugė - paroda G. Jonauskienė, 

O. Bakševičienė 

Kovas Įvykusi  paroda-

mugė  

2.4. Paroda, skirta Žemės 

dienai paminėti 

G. Jonauskienė, 

O. Bakševičienė 

Balandis Parengta 

ekspozicija 

2.5. 1–8 klasių mokinių darbų 

paroda „Pasidalinkime šv. 

Velykų džiaugsmu“ 

V. Žirnova Balandis Mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

2.6. Kryptingo dailės ugdymo 

3–4 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

I. Loginova Gegužė Mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

2.7. 5–8 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

A. Grudzinskienė 

 

Gegužė Mokinių 

kūrybinių darbų 
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„Pavasario gėlės“ paroda 

2.8. Mokinių, turinčių SUP, 

kūrybinių darbų paroda 

Klaipėdos m. savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje 

„Karlskronos“ filialo vaikų 

skyriuje 

I. Loginova, 

R. Gibiežienė 

Birželis Mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

2.9. 8 klasių mokinių karpinių 

paroda, skirta Lietuvos 

atkūrimo100-čiui paminėti 

O. Bakševičienė, 

G. Jonauskienė 

Spalis Mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

2.10. Kalėdinių darbų paroda-

konkursas „Stovi pasakų 

namelis“, skirtas Lietuvos 

atkūrimo 100-čiui 

paminėti 

O. Bakševičienė, 

G. Jonauskienė 

Gruodis Įvykusi paroda- 

konkursas  

3. Vykdomos akcijos 

 

   

3.1. Pilietinė akcija ,,Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

D. Šilienė, 

Mokinių taryba 

Sausio 13 d.  Įvykusi akcija 

3.2.  ,,Durys į saugesnį 

internetą“ 

R. Medutienė Vasaris Įvykusi akcija 

3.3. Veiksmo savaitė “Be 

patyčių 2018” 

Mokinių taryba, 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Kovas Įvykę renginiai 

3.4. ,,Antrasis daiktų 

gyvenimas”, skirtas  

Žemės dienai paminėti 

O. Bakševičienė, 

G. Jonauskienė 

Balandis Mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 

3.5. Aplinkos tvarkymo 

 „Švari aplinka“ 

A.Naujokienė, 

klasių vadovai 

 

Balandis Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas 

akcijoje 

3.6.  ,,Beatliejaus taikos ugnies 

skleidimas mokyklos 

bendruomenei“ 

K. Černis Gruodis Įvykusi akcija 

3.7. Advento vainiko 

kompozicija, žvakių 

įžiebimas mokyklos 

bendruomenei 

V. Žirnova Gruodis Įvykusi akcija 

3.8. „Padėk šalia esančiam“ I. Simanaitienė, 

Mokinių taryba, 

koordinatorė J.Jakštienė 

Gruodis Mokinių 

dalyvavimas 

akcijoje 

3.9. „Padovanok bibliotekai 

naują knygą“   

J. Zaiceva Gruodis Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas 

akcijoje 

3.10. „Mes rūšiuojame“ Mokinių taryba, 

koordinatorė  

J. Jakštienė 

Visus metus Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas 
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akcijoje 

3.11. „Ištiesk pagalbos ranką“ Mokinių taryba,  

koordinatorė  

J. Jakštienė 

Visus metus Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas 

akcijoje 

4. Edukacinių ir pažintinės 

veiklos renginių 

organizavimas mokiniams 

Klasių vadovai Visus metus Mokinių 

dalyvavimas 

renginiuose 

5. Projektinė veikla 

 

   

5.1. Respublikiniai ir 

mokykliniai projektai 

   

5.1.1. „Akys – langas į pasaulį“ 

 

I. Loginova 

S. Macevičienė 

K. Černis 

Sausis - vasaris Ekspozicija, 

nuotraukos iš 

renginio 

5.1.2. Dalyvavimas Lietuvos 

tautinio olimpinio 

komiteto kartu su Britų 

Taryba organizuojamame 

projekte „Svajonių 

komandos“ („Dreams & 

Teams”) 

I. Šimonytė, 

S. Barsukova 

Sausis - balandis Mokinių 

komandos 

organizuotas 

renginys 

5.1.3.  ,,Giminės istorija - mūsų 

gyvenimo tąsa“ 

J. Lasauskienė, 

J. Kasperavičienė, 

A. Žukova, 

J. Gorskė, 

Sausis - balandis Projekto veiklų 

pristatymas – 

koncertas  

5.1.4. Dalyvavimas 

respublikiniame projekte 

„Karalienė Luizė svetima 

ar nepelnytai užmiršta?“   

K. Rasiukienė, 

 I. Šimonytė, 

A. Kveselytė, 

R. Medutienė, 

D. Šilienė 

I pusmetis Įvykusios 

projektinės 

veiklos 

5.1.5. ,,Įvairūs namo apšildymo 

būdai“ 

N. Dargužienė I pusmetis Mokinių darbų 

pristatymas 

5.1.6. ,,Nemuno pakrantėmis“ V. Petrauskienė 

V. Leišienė 

L. Jokūbaitienė 

G. Jotkevičienė 

I pusmetis 

 

 

 

Projekto veiklų 

pristatymas 

 

5.1.7. „Klaipėdos senamiestis“ A.Lamakinienė I pusmetis Įvykusios 

projekto veiklos 

5.1.8. ,,Fantastinių daiktų 

gaminimas iš atliekų“ 

N. Dargužienė Rugsėjis Mokinių darbų 

pristatymas 

5.1.9. „Sveikata visus metus“  J. Lagūnavičiūtė-

Pokonečnė, 

L.Bulvydienė 

Visus metus Įvykę renginiai 

5.1.10. Dalyvavimas 

respublikiniame projekte 

„Vaikų bibliotekėlė“  

J. Zaiceva Visus metus Knygų parodos, 

knygų 

pristatymai 
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5.1.11. „Muzikos instrumentų 

karalijoj“ 

V. Mikalauskienė, 

D. Mažeikienė 

Visus metus Projekto 

medžiagos 

pristatymas 

5.1.12. „Mano spalvota muzika“ V. Mikalauskienė, 

I. Loginova 

Visus metus Projekto 

medžiagos 

pristatymas 

5.1.13. „Pažink mus supantį 

pasaulį“ (tęstinis) 

V. Petrauskienė, 

V. Lukienė 

 

Visus metus Projekto veiklų 

pristatymas 

miesto mokinių 

konferencijoje 

5.1.14. ,,...kalbėkime tik dideliais 

ir švariais žodžiais“ 

R. Zakarienė Visus metus Projekto 

medžiagos 

pristatymas 

5.1.15. „eTwinning“. Internetiniai 

bendradarbiavimo 

projektai 

Anglų k. mokytojos Visus metus Įvykusios 

projekto veiklos 

5.1.16. ,,Menų dirbtuvės“  Meninio ir technologinio 

ugdymo mokytojai 

Visus metus Parengtas 

projekto 

aplankas 

 

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. 2017 m. ūkinės-finansinės 

mokyklos veiklos aptarimas. 

2018 m. mokyklos veiklos 

plano projekto aptarimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

ataskaitos aptarimas 

D. Andruškienė Sausis Posėdžio protokolas 

1.1.2. 2017 metų direktoriaus veiklos 

ataskaitos aptarimas 

 

D. Andruškienė Vasaris Posėdžio protokolas 

1.1.3. 2018 m. užsakomų vadovėlių 

aptarimas 

D. Andruškienė Balandis Posėdžio protokolas 

1.1.4. 2018–2019 m.m. mokyklos 

ugdymo plano projekto, 

kryptingo ir neformaliojo 

švietimo valandų skyrimo 

svarstymas 

D. Andruškienė 

 

Birželis Posėdžio protokolas 

1.1.5. Mokytojų atestacijos 2019–

2021 m. programos 

suderinimas 

D. Andruškienė Gruodis Posėdžio protokolas 
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1.2. Mokytojų tarybos 

 

   

1.2.1.  I-ojo pusmečio mokymosi ir 

lankomumo rezultatų, VIP 

sistemos aptarimas 

D. Čedavičienė, 

I.Simanaitienė 

 

Vasaris Posėdžio protokolas 

1.2.2. NMPP rezultatų- 2, 4 klasių 

mokinių - aptarimas. 

4 klasių mokinių pradinio 

ugdymo programos baigimas 

ir pažymėjimų išdavimas. 1–3, 

5 klasių mokinių kėlimas į 

aukštesnę klasę ir papildomų 

darbų skyrimas 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė 

 

Gegužė Posėdžio protokolas 

1.2.3. Veiklos tobulinimo plano 

2016–2018 m. priemonių 

įgyvendinimo analizė. NMPP 

rezultatų -6, 8 klasių mokinių - 

aptarimas. 

2017–2018 m. m. mokinių 

pažangos, pasiekimų ir 

lankomumo analizė. Mokinių 

kėlimas į aukštesnę klasę ir 

papildomų darbų skyrimas. 

2018–2019 m.m. ugdymo 

plano projekto svarstymas  

D. Čedavičienė, 

I. Simanaitienė 

Birželis Posėdžio protokolas 

1.2.4. 2018–2019 m. m. ugdymo 

plano tvirtinimas 

D. Čedavičienė, 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

Rugpjūtis Posėdžio protokolas 

1.2.5. Mokytojo kompetencijų ūgtis. 

2018 m. mokyklos  veiklos 

analizė, veiklos tikslų ir 

uždavinių 2019 m. nustatymas 

D. Čedavičienė, 

I. Simanaitienė 

Gruodis Posėdžio protokolas 

1.3. Metodinės tarybos 

 

   

1.3.1 Bendradarbiavimas su  

Prano Mašioto progimnazijos 

metodine taryba VIP 

klausimais 

L. Jokūbaitienė, 

I. Simanaitienė 

Vasaris – kovas Įvykę susitikimai 

1.3.2. 2018–2019 m.m. ugdymo 

plano projekto rengimas 

L. Jokūbaitienė,  

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

Kovas – birželis Parengtas ugdymo 

plano projektas 

1.3.3. 2017–2018 m.m. rezultatų 

aptarimas, metodinių grupių 

veiklos analizė 

L. Jokūbaitienė,  

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Birželis Įvykęs susirinkimas 

1.3.4. Pasiruošimas ataskaitiniam L. Jokūbaitienė,  Spalis Įvykęs susirinkimas 
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mokytojų susirinkimui 

„Mokytojo profesinis 

tobulėjimas – mokinio ūgties 

garantas“ 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

 

1.3.5. Mokytojų ataskaitinis 

susirinkimas „Mokytojo 

profesinis tobulėjimas – 

mokinio ūgties garantas“ 

L. Jokūbaitienė,  

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Gruodis Įvykęs susirinkimas 

1.3.6. Mokytojų metodinės veiklos 

prioritetų nustatymas. 

Metodinės tarybos  2019 m. 

veiklos plano rengimas 

L. Jokūbaitienė,  

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė, 

A. Naujokienė 

Gruodis Įvykęs susirinkimas 

1.4. Mokinių tarybos 

 

   

1.4.1. 2018 m. veiklos plano 

rengimas 

J. Jakštienė, 

R. Zacharevičiūtė 

I. Simanaitienė 

Sausis Parengtas 2018 m. 

veiklos planas 

1.4.2. „Savaitė be patyčių“ 

programos aptarimas 

J. Jakštienė, 

R.Zacharevičiūtė 

Vasaris Parengtas renginių 

planas 

1.4.3. Naujos savivaldos sudarymas 

 

J. Jakštienė, 

I. Simanaitienė 

Rugsėjis Išrinkta Mokinių 

taryba 

1.4.4. 2018 m. veiklos plano 

aptarimas ir įsivertinimas. 

Gairių numatymas 2019 m. 

J. Jakštienė, 

R.Zacharevičiūtė 

I. Simanaitienė 

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. Buvusių 8 klasių mokinių 

pasiekimų gimnazijose 

aptarimas 

 

I.Simanaitienė Kovas Lyginamosios 

ataskaitos 

pateikimas 

1.5.4. Apklausų dėl pailgintos dienos 

grupės organizavimo, užsienio 

kalbų ir dorinio ugdymo 

pasirinkimo, tolimesnio 8 

klasių mokinių mokymosi 

tęstinumo pasirinkimo 

rezultatų aptarimas 

R. Krutinienė, 

I. Simanaitienė 

Gegužė Rezultatų 

pristatymas 

1.5.5. Modulių, pasirenkamųjų 

dalykų veiksmingumas ir 

poreikis 2018–2019 m.m. 

 

I. Simanaitienė, 

R. Krutinienė 

 

Birželis Ataskaitos 

pateikimas 
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1.5.6. Klasių komplektavimas  

2018–2019 m. m.  

D. Čedavičienė, 

I. Simanaitienė, 

R. Krutinienė, 

J. Rimdeikienė 

Rugpjūtis Ataskaitos 

pateikimas 

1.5.7. Mokymosi sąlygų sudarymas 

ir užtikrinimas 

J.Rimdeikienė Rugsėjis Ataskaitos 

pateikimas 

1.5.8. 5 klasių mokinių adaptacijos 

aptarimas 

I.Simanaitienė 

R. Krutinienė 

Spalis Pasitarimo 

protokolas 

1.5.9. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

veiksmingumas 

R. Krutinienė Lapkritis Pasitarimo 

protokolas 

1.5.10. Mokykloje iškilusių problemų 

ir pasiekimų aptarimas kartu 

su Mokinių taryba  

I. Simanaitienė, 

J. Jakštienė 

 

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 vaikų užimtumo programos tenkins mokinių saviraiškos poreikius; 

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

 emocinės kompetencijos. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

13. Programai įgyvendinti bus skiriama 244300,0 Eur savivaldybės biudžeto ir 908500,0 Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

14. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų 23900,0 Eur (už salių ir 

valgyklos patalpų nuomą gautos lėšos, tėvų įnašai už mokamas paslaugas) lėšų ir 3000,0 EUR  

paramos lėšų. 

15.  ERASMUS+ projektų įgyvendinimui 2018 m. skirta 8725,0 Eur lėšų dotacija.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

17. Priežiūrą vykdys direktorius. 

18. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms. 

 

_____________________________
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                          Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

                  2018 metų veiklos plano, patvirtinto 

      Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus 

      2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.V-29 

               1 priedas 

     

    

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS  

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMA 2018 M. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija siekia tenkinti Klaipėdos miesto mokinių, 

pageidaujančių giliau mokytis muzikos, dailės, šokio poreikius, ir sudaryti sąlygas mokiniams 

mokykloje užsiimti pasirinkta mėgstama veikla. 

2. Mokykloje įgyvendinamos kryptingo meninio ugdymo programos, kurių vykdymas 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2016-04-28 Nr.T2-119 „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“.  

 

II. METINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

3. Tikslas – siekti, kad estetinis lavinimas ir meninė saviraiška taptų prioritetu ugdant asmens 

vertybines nuostatas, kūrybingumą, brandinant mokinių  dvasios laisvę, grožio pajautą. 

4.  Kryptingo meninio ugdymo uždaviniai: 

 4.1. sukurti meninio ugdymo sistemą, harmoningai derančią su bendruoju lavinimu, 

susidedančią iš kryptingo meninio  ugdymo ir meno kolektyvų veiklos. Per aktyvų dalyvavimą 

muzikiniuose, šokio, meniniuose kolektyvuose, dailės užsiėmimuose, įtraukiant mokinius į aktyvią 

kūrybinę–meninę veiklą, formuoti mokinių  vertybines nuostatas bei asmenybinius kūrybinius bruožus; 

 4.2. sudaryti sąlygas mokinių įgimtiems gabumams vystytis išskirtinį dėmesį kreipiant į 

meninių gabumų ugdymą ir meninę saviraišką; 

 4.3. siekti mokinių kūrybinių gebėjimų sklaidos visame ugdymo procese skatinant juos 

savarankiškai kūrybinei veiklai, žadinant norą pademonstruoti kūrybinės veiklos pasiekimus, 

kūrybiškai naudotis įgytomis žiniomis; 

 4.4. sudaryti galimybes vertybines nuostatas, kūrybinius įgūdžius bei žinias, įgytas meninėje 

veikloje, panaudoti kitų dalykų mokymui. 

 

III. KRYPTINGO MENINIO UGDYMO TURINYS 
 

5. Kryptingas muzikos ugdymas: 

5.1. 1 klasė – muzikos pamoka (1 val.) 

5.2. 2–4 klasės – muzikos pamoka (1 val.), muzikavimas fleitelėmis (skaidant į grupes); 

            5.3. 5–8 klasės – muzikos pamoka (1 val.), muzikavimas fleitelėmis (skaidant į grupes); 

5.4. choras  –1 klasių;  

5.5.  jaunučių choras 2–5 klasių mokiniai; 

5.6. vokalinis ansamblis „Vaivos juosta“  5–8 klasių mokiniai;  

5.7. liaudiškos muzikos kapelija. 

6. Kryptingas dailės ugdymas: 

6.1. 1–4  klasės – dailės ir technologijų pamoka (2 val.), kūrybinė praktinė veikla (2 val.); 
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6.2. 7–8 klasės – dailės pamoka (1 val.), kūrybinė praktinė veikla  (2 val.). 

7. Kryptingas šokio ugdymas: 

7.1. 1–5 klasės – šokio pamoka (1 val.);  

7.2. liaudiškų šokių kolektyvas „Svajoklis“ – jaunučių grupė, jaunių grupė. 

8. Kryptingas teatro ugdymas: 

8.1. 1 klasė – teatro pamoka (1 val.). 

 

IV. KRYPTINGO MENINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMAS 

 

 8. Kryptingo meninio ugdymo užsiėmimai vykdomi pagal mokytojų parengtas ir mokyklos 

direktoriaus patvirtintas individualias programas: 

 8.1. programos turi būti orientuotos į Švietimo ir mokslo ministerijos, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus ir Liudviko Stulpino 

pagrindinės mokyklos veiklos prioritetus; 

 8.2. kryptingo meninio ugdymo programas rengti ir įgyvendinti gali tik specialistai, turintys 

atitinkamą kvalifikaciją; 

 8.3. meninio ugdymo programos pagal galimybes integruojamos tarpusavyje ir su kitais 

bendrojo lavinimo dalykais, rengiami įvairūs projektai ir akcijos siekiant, kad kūrybiškumas ir 

estetiškumas taptų neatsiejamu mokyklos veiklos bruožu. 

 9. Kryptingas meninis ugdymas vykdomas nemažinant bendrojo lavinimo dalykams pagal 

Bendruosius ugdymo planus skirtų valandų. Siekiama, kad meninis ugdymas praturtintų bendrąjį 

lavinimą, ugdytų mokinių  kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir padėtų mokytis kitų ugdomųjų dalykų. 

 

V. KRYPTINGO MENINIO UGDYMO VERTINIMAS 

 

  10. Kryptingo meninio ugdymo programų vykdymą vertina patys mokytojai pagal jų 

įgyvendinimo sėkmingumą, akademinius rezultatus, reikšmingumą mokyklos gyvenime, mokinių 

motyvaciją, mokinių ir tėvų atsiliepimus. 

  11. Programų vertinimai mokslo metų pabaigoje aptariami metodinėse grupėse, pagal metodinių 

grupių nutarimus programos koreguojamos ir tobulinamos sekančioje ugdymo pakopoje. 

  12. Mokinių pasiekimai kryptingo ugdymo dalykuose ir meninėje raiškoje vertinami 

formuojamuoju ir diagnostiniu vertinimu pradiniame ugdyme, 5-8-ose klasėse pamokos - pažymiais 

(išskyrus neformaliojo švietimo užsiėmimus). 

 

___________________________________ 
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                                                                                  Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 

                2018 metų veiklos plano, patvirtinto 

                Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus  

    2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.V-29 

                2 priedas 
 

 

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

2018 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 

mėnesio 

priešpaskutinės 

savaitės 

trečiadienis 

14.00 val. 

2. “Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis 

internetas prasideda nuo tavęs” 

G. Jakiūnienė, 

K. Razokienė 

Sausis  

Vasaris 

3. Pranešimas priešmokyklinės grupės vaikų 

tėvams “Vaikų amžiaus tarpsnių ypatumai” 

A. Petrulienė Sausis 

4. Veiksmo savaitė „Be patyčių“  K. Razokienė, 

G. Jakiūnienė 

Kovas 

5. Užsiėmimai tėvams (globėjams, 

rūpintojams) „Būsimų pirmokų tėvų 

mokyklėlė“ 

A. Petrulienė, 

R. Krutinienė 

Birželis 

6. Išvyka geriausiai besimokantiems mokyklos 

mokiniams 

J. Jakštienė Birželis 

7. Pranešimas „Kas yra psichologas? 

1-ųjų klasių mokiniams 

A. Petrulienė Spalis 

8. Akcija „Gerumo savaitė“ G. Jakiūnienė, 

J. Jakštienė 

Gruodis 

9. Poilsio vietų įrengimas mokiniams 

mokyklos erdvėse 

J. Rimdeikienė, 

G. Jakiūnienė, 

A. Petrulienė 

I pusmetis 

 

10. 

Relaksacijos kambario įrengimas J. Rimdeikienė, 

G. Jakiūnienė, 

A. Petrulienė 

II pusmetis 

11. Psichologinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai 

pradinių klasių mokiniams ,,Aš galiu!” 

A. Petrulienė II pusmetis 
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12. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savanorių grupės 

telkimas ir veikla 

A. Zarambienė Visus metus 

13. 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 

1. NMPP voratinklinės diagramos analizavimas R. Krutinienė II pusmetis 

2. Įtraukusis ugdymas – grįžusių iš užsienio 

mokinių 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 (globėjams, rūpintojams) ,,Kaip 

visapusiškai išplėtota kalba lemia sėkmę 

mokykloje“ 

D.Kondrotienė Vasaris 

3. Dalyvavimas  velykinių darbų parodoje   

,,Velykų belaukiant” 

R.G. Gibiežienė  

D. Kondrotienė 

Kovas 

4. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ekskursija į  Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio  mokymo centrą 

R.G. Gibiežienė, 

 

Balandis 
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5. Dalyvavimas saviraiškos festivalyje ,,Man 

smagu, tau smagu, tad pabūkime kartu” 

 

R.G. Gibiežienė Gegužė 

6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių mokymosi rezultatų aptarimas. 

Individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

R.G. Gibiežienė Gegužės mėn. 

paskutinė savaitė 

7. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, mokymosi rezultatų 

aptarimas. 

Individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) 

D.Kondrotienė Gegužė 

8. Pažintis su būsimais pirmokais ir jų tėvais 

globėjais, rūpintojais). Pranešimas būsimų 

pirmų klasių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai 

mokykloje” ir rekomendacijų teikimas 

D.Kondrotienė Birželis 

9. Pranešimas būsimų pirmokų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ,,Specialiojo 

pedagogo darbas mokykloje” 

R.G. Gibiežienė Birželis 

10. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kūrybinių darbų paroda Karlskronos 

bibliotekoje 

R.G. Gibiežienė, 

D. Kondrotienė 

Birželis 

11. 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 

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 ugdymo ir 

pradinių klasių pedagogams 

D. Kondrotienė Spalis 

18. Padalomosios medžiagos “Skaitymo 

kortelės” priešmokyklinukų grupės ir pirmų 

klasių tėveliams paruošimas 

D.Kondrotienė Spalis/ lapkritis 

(pagal poreikius) 

19. Padalomosios medžiagos “Skaitymo 

kortelės” priešmokyklinukų grupės ir pirmų 

klasių tėveliams paruošimas 

D.Kondrotienė Spalis/ lapkritis 

(pagal poreikius) 

20. Padalomosios medžiagos ,,Garsų 

diferencijavimas” pirmų klasių mokytojams 

paruošimas 

D.Kondrotienė Lapkritis 
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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. Padalomosios medžiagos ,,Garsų 

diferencijavimas” pirmų klasių mokytojams 

paruošimas 

D. Kondrotienė Lapkritis 

24. Dalyvavimas gerumo akcijoje ,,Padėk šalia 

esančiam“ 

R.G. Gibiežienė Gruodis 

25. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių kalėdinių piešinių paroda ,,Žiemos 

pasaka” 

R.G. Gibiežienė, 

D. Kondrotienė 

Gruodis 

26. Pradinių klasių mokytojų, mokytojų 

dalykininkų supažindinimas su specialiųjų 

ugdymo(si)poreikių turinčių  

mokinių sutrikimų klasifikacija 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikius 

27. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, 

siuntimas nuosekliam žinių įvertinimui į PPT. 

Pradinio įvertinimo dokumentų ruošimas 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikius 

28. Dalyvavimas mokyklos pedagogų, klasių 

tėvų susirinkimuose. Rekomendacijų teikimas 

kalbos ugdymo klausimais 

D. Kondrotienė Pagal poreikius 

29. Priešmokyklinės grupės, pradinių klasių 

mokytojų supažindinimas su kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų klasifikacija 

D.Kondrotienė Pagal poreikius 

30. Socialinių įgūdžių ugdymo programos  

vykdymas, skirtas rizikos grupės mokiniams 

G. Jakiūnienė Visus metus 

31. Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, 

dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčiais mokiniais, konsultavimas dėl 

pritaikytų ir individualizuotų programų 

rengimo 

R.G. Gibiežienė Visus metus 

32. Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

specialiosios pedagogikos ir logopedinės 

pagalbos klausimais 

R.G. Gibiežienė  Visus metus 

33. Individualus tėvų (globėjų, rūpintojų) , 

mokytojų ir mokinių, turinčių psichologinių, 

asmenybės ar ugdymosi problemų, 

konsultavimas 

A. Petrulienė Visus metus 

34. Mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, 

psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų 

įvertinimas 

A. Petrulienė Visus metus 

35. Sistemingas mokinių kalbos tikrinimas ir  

pasiekimų vertinimas 

R.G. Gibiežienė Visus metus 
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36. Prevencinio informacinio stendo 

 ,,Į pagalbą tau...” leidimas 

A. Petrulienė, 

G. Jakiūnienė, 

J. Kasperavičienė 

Visus metus 

37. Socialinės pagalbos teikimas, individualios 

tėvų ir mokinių konsultacijos 

G. Jakiūnienė Visus metus 

38. Bendradarbiavimas su psichologe, socialine 

pedagoge siekiant užtikrinti visapusišką 

mokymosi poreikių tenkinimą. 

D. Kondrotienė Visus metus 

39. Lankstinuko  ,,Ugdymo programos bendrojo 

lavinimo mokykloje“ parengimas ir 

pateikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) 

R.G. Gibiežienė Pagal poreikį 

40. 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 klasių mokiniams 

,,Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas 

nėštumas, jo išeitys ir pasekmės”. 

Organizacija VšĮ 

,,Krizinis nėštumo centras” - lektoriai  

J. Babarskienė ir R.Babarskas 

D. Čedavičienė 

 

 

Vasaris 

2. Seminaras pedagogams „Emocinės savijautos 

svarba dirbant švietimo įstaigoje. Kaip valdyti 

stresą keliančias situacijas”. 

D.Čedavičienė, 

A.Petrulienė 

Vasario 19–20 d.  

10.00 val. 

3. Dalyvavimas respublikinėje mokinių 

konferencijoje „Laimingas vaikas-sveikas ir 

saugus“ 

G. Jakiūnienė Vasaris 

4. Paskaita mokiniams apie kvaišalų (narkotikų, 

alkoholio, rūkymo) vartojimo  žalą bei 

prevenciją. Lektorius A. Šiukšta 

G. Jakiūnienė Kovas 

5. Tėvų švietimas. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

Lektorius E. Karmaza 

A.Zarambienė Spalio 25 d. 

6. 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 
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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 

J. Lasauskienė 

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 

1.6. Programos „Antras žingsnis“ užsiėmimai  

1e klasės mokiniams 

E. Riaukienė  Visus metus 

2. Vasaros poilsio programos „Ilsėkimės sveikai 

ir turiningai 2018“ vykdymas 

R. Krutinienė,  

G. Jakiūnienė 

Birželis 

 

_______________________________________ 


