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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

2018  METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos 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 įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, racionaliai, taupiai 

ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 metų strateginį 

plėtros planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 

T2-79, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo 

skyriaus 2018 m. veiklos prioritetus,, Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos 2016 – 2018 metų 

strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 

d. įsakymu Nr. V-72. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: VGK – vaiko gerovės komisija, IKT – informacinės 

komunikacinės technologijos, IT – informacinės technologijos, KPŠKC – Klaipėdos pedagogų švietimo 

ir kultūros centras, SP – specialieji poreikiai, PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba, PUPP – 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas VIP – vaiko individuali pažanga, NŠ – neformalusis 

švietimas. 

II. 2017 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

6. 2017 metų tikslų, uždavinių ir prioritetų įgyvendinimas: 



6.1. Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti visų mokinių pažangą, 

atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir užtikrinant ugdymo procesų kokybę, aukštą švietimo 

paslaugų prieinamumą. 2017 metais mokykloje mokėsi 516 mokinių, buvo 21 klasė, pradinio ugdymo 

programą 2017 m. baigė 58 mokiniai (visi). Pagrindinio ugdymo pirmos dalies ugdymo programą 2017 

m. baigė 48 mokiniai (visi). 2017 m. 17 mokinių išduoti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, 1 

dešimtokui išduotas pasiekimų pažymėjimas, nes neatvyko į papildomus darbus (išvyko į užsienį). 

Mokymosi sunkumų turinčių specialiųjų poreikių mokinių skaičius kito nežymiai (2016 m. – 35 

mokiniai, 2017 m. – 42 mokiniai). 2017 m. mokykloje veikė 31 neformaliojo švietimo grupė, mokinių 

skaičius NŠ užsiėmimuose buvo 457 mokiniai. 2017 m. veiklos prioritetas – ugdymo kokybės 

tobulinimas siekiant mokyklos bendruomenės veiklų dermės. Metinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas 

siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. 

Atsižvelgiant į metinės veiklos tikslą, buvo numatyti 2 uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. 

6.2. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – skatinti kiekvieną mokinį siekti aukščiausios jam įmanomos 

pažangos, sėkmės, atsižvelgiant į jo individualumą – didelis dėmesys skirtas mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos analizei – kiekvieno mokinio pažangos įsivertinimui ir dalykų mokytojų 

atliekamam mokinių pažangos vertinimui, rezultatų aptarimui, pamokos kokybei. Kaip rodo rezultatų 

suvestinės, visi mokytojai ir mokiniai stebi, analizuoja ir įsivertina ugdymo(-si) pažangą, remiantis 

bendru sutarimu nustatyta tvarka. Klasės valandėlių metu, mokinių klasių grupių susirinkimuose 

akcentavome mokinių atsakomybę už savo ugdymosi pažangą. Siekdami didinti mokinių motyvaciją, 

tradiciškai organizavome mokykloje tėvų dienas, klasių ir bendrus susirinkimus. Organizuoti teminiai 

tėvų susirinkimai: „Ar turi tėvai padėti mokytis pradinukui?“, „Tėvai ir vaikai. Tarp įtakos ir 

tolerancijos“, „Vaiko psichinės sveikatos stiprinimas šeimoje. Kaip konstruktyviai bendrauti su 

netinkamo elgesio vaikais“ (lektorė psichologė D.Beniušytė), „Asmeninių kompetencijų – 

savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas vaiko gyvenime“, „Mokinys, tėvai, mokykla – sėkmės 

garantas“, individualios mokinių tėvų, mokinių ir mokytojų konsultacijos, analizuojant mokinio pažangą. 

Remdamiesi mokinių mokymosi stilių, standartizuotų testų, adaptacijos rezultatų suvestinėmis, klasių 

vadovai, dėstantys mokytojai aptarė su mokiniais ir tėvais jų ugdymo(-si) lūkesčius, savo veiklos 

įsivertinimo (kiekvienoje pamokoje ir per ilgesnį laikotarpį) svarbą. Susirinkimuose, pokalbiuose su 

tėvais akcentavome būtinybę domėtis vaiko gyvenimu mokykloje, pasiekimais, pažanga ir atsakomybe 

už savo indėlį į vaiko ugdymo procesą. 

Įvairiapuses kompetencijas mokiniai plėtojo ruošdamiesi ir dalyvaudami olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, konferencijose. Mokytojų paruošti mokiniai dalyvavo Klaipėdos mieste 

organizuotuose renginiuose: dailaus rašto „Žąsies plunksna“, M.Valančiaus raštų skaitymo, Maironio 

poezijos skaitymo, „Piešiame taškeliais“, matematikos mokytojų S.J.Kukulskių vardo komandiniame, 



chemijos „Auksinis mėgintuvėlis“, Jaunojo Klaipėdos miesto istorijos žinovo, Klaipėdos miesto 7-ų 

klasių mokinių istorijos „Lietuvninkų kraštas“ konkursuose bei miesto matematikos, 7-8 klasių mokinių 

fizikos, 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos, 8-ų klasių mokinių istorijos, Klaipėdos krašto 8 klasių 

mokinių geografijos profesoriaus Stasio Vaitiekūno prizui laimėti olimpiadose, XV Nacionaliniame 

Č.Kudabos geografijos, „Olimpis 2017“ konkursuose, Lietuvos 6-8 klasių mokinių geografijos „Mano 

gaublys“ olimpiadoje. Prizinės vietos buvo laimėtos konkursuose dailaus rašto „Žąsies plunksna“ – II 

vieta, M.Valančiaus raštų skaitymo – II vieta, Maironio poezijos skaitymo – II ir III vietos, Klaipėdos m. 

matematikos mokytojų S.J.Kukulskių vardo komandiniame – III vieta, matematikos „Piešiame 

taškeliais“ – I vieta, 5-8 klasių mokinių gamtamoksliniame – III vieta ir Klaipėdos miesto 8 klasių 

fizikos olimpiadoje – II vieta. Mokiniai skaitė pranešimus ir pristatė tiriamąją medžiagą respublikinėje 

konferencijoje „Aplinkos pažinimo ugdymo(-si) sėkmės progimnazijoje“, konferencijoje „Žiniukų 

akademija“, Klaipėdos m. 7-8 klasių mokinių 2-oji praktinėje fizikos tiriamųjų darbų konferencijoje 

„Tyrinėju ir atrandu“. 

Mokykloje buvo organizuoti tęstiniai projektai – vokalinių duetų vakaras – konkursas „Dviese 

2017“, instrumentinės muzikos vakaras ,,Pavasario nuotaikos“, regioninis liaudiškos dainos festivalis 

„Vyturio giesmė 2017“ bei 1-asis instrumentinės muzikos festivalis „Senoji muzika“. 

Mokiniai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose: eTwinning projekte „Let’s go sightseeing!“, 

matematikos konkurse „Kengūra“. Būgnų orkestras ir tradicinių kanklių ansamblis dalyvavo Lietuvos-

Lenkijos kultūrinių mainų festivalyje Lenkijos Nowyj Targo kultūros centre. Mokyklos chorai ir šokių 

kolektyvai – Vakarų Lietuvos Dainų šventės dalyviai, 6-8 klasių vaikinų ansamblis respublikiniame 

instrumentinės muzikos festivalyje – konkurse „Linksmoji banga 2017“ laimėjo III vietą. 

Respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose puikių rezultatų pasiekė mokyklos pianistai: 

respublikiniame bendrojo fortepijono mokinių konkurse „Jūros eskizai 2017“ laimėta II ir III vietos, 

respublikiniame pianistų konkurse „Creschendo“ Deimantė Lukošiūtė tapo laureate, o tarptautiniame 

konkurse IV Internacional Festival „CHRISTMAS WAVE“ 2017 Jurmaloje dvi mokinės apdovanotos 

laureatų diplomais. 

Muzikos mokytojų paruošti kolektyvai ir atlikėjai laimėjo nominacijas festivaliuose – konkursuose 

„Varpo aidas“, „Linksmoji banga“, „Vaikystės vėjas“. Būgnų orkestras lydėjo Klaipėdos miesto 

savivaldybės Tautinių kultūrų centro respublikinio renginio eiseną, grojo Klaipėdos miesto stalo teniso 

Kalėdinio vaikų ir suaugusiųjų turnyrų atidarymuose. Tautinės muzikos kapela ir būgnų orkestras grojo 

miesto renginyje Kaziuko mugė. 

Mokykloje vykdyti projektai: I.Simonaitytės metams paminėti, „Nuo šv. Martyno iki šv. Liucijos“, 

„Auginu ir augu pats“, „Linksmieji personažai“, „Mes – jūros vaikai“, „Mažais žingsneliais į knygų 

pasaulį“, „Pasinerk į pažinimo ir kūrybos pasaulį“, „Klaipėdos muziejai pasakoja“, „Mano mokykla – 



Lietuvoje“, „Judėjimas – sveikata. Būsi sveikas visada“, „Gyvenkime sveikai“, „Kaip mokosi vaikai 

kitose šalyse?“, integruotas istorijos ir anglų kalbos „Anglija viduramžiais“, integruotas anglų kalbos ir 

muzikos „Kompozitoriaus ar atlikėjo biografija“, projektas – proto mūšis „Pasaulis ant liežuvio galo“, 

integruotas anglų kalbos, istorijos ir geografijos projektas, „Europos politinis žemėlapis“, integruotas 

muzikos, anglų ir vokiečių kalbų „Kalėdų dainos ir giesmės“, muzikos ir užsienio kalbų „Rašom laišką 

Kalėdų seneliui“, „Neįprasti sporto renginiai pasaulyje“. 

Organizuotos parodos: fotografijų paroda „Mano šeimos vasara“, Velykinių darbų paroda – 

rašysenos konkursas „Pražydo margutis“, „Moliūgų šypsena“. 

Mokykloje organizuoti renginiai: 2-ų klasių lietuvių kalbos konkursas „Gramatikos labirintais“, 

pradinių klasių skaitovų konkursas „Išskleisk sparnus, vaikyste!”, dalykiniai konkursai, olimpiados 

(atranka į miesto konkursus, olimpiadas), miuziklas „Trys kiškiai ponai“, Užgavėnių šventė, susitikimas 

su Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios kunigu Mindaugu Stoniu „Pašaukimas kunigystei“, mokslo metų 

užbaigimo šventė „Atūžia vasara kaip vėjas – privaloma visiems vaikams”, viešas kalbėjimas „Happy 

Halloween“, „Spring is here“, Europos kalbų diena, „Abėcėlės šventė“, užsienio kalbų savaitė, 

respublikinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, Rugsėjo 1-osios šventė, „Tu man viena, 

šalie gimta“, šokis pagal Marijono Mikutavičiaus sukurtą dainą „Aš tikrai myliu Lietuvą“, šventė „Moki 

raidę – žinai žodį“, 1-4 klasių meno kolektyvų koncertas, skirtas Mamos dienai.  

Siekiant labiau sudominti mokinius, ugdymą(-si) susieti su gyvenimu, praktika, dalis pamokų 

organizuota ir vesta netradicinėse ugdymo aplinkose (verslo įmonėse, įstaigose, muziejuose, bibliotekose 

ir pan.). 

6.3. Antrojo uždavinio – tobulinti vertinimą kaip ugdymą – įgyvendinimui buvome numatę 34 

teorines ir praktinės veiklos priemones. 

Teoriniuose metodiniuose užsiėmimuose „Vertinimas kaip ugdymas“, „Vertinimas, tarpdalykiniai 

ryšiai  ir integracija lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“, „Kaupiamasis vertinimas kaip galimybė 

save įvertinti“ socialinių mokslų, lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojai įvertino teorijas ir gerąją 

patirtį bei numatė įgyvendinimo galimybes mokykloje. 

Lietuvių kalbos ir matematikos bei gamtos mokslų metodinėse savaitėse įvairiais spektrais aptartos 

ir pakoreguotos vertinimo kaip ugdymo priemonės variacijos, numatyta tolimesnė veikla. 

Šešiose atvirose integruotose pamokose įvairių dalykų mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, 

analizavo veiklos tobulinimo galimybes bei perspektyvą. 

Keturiose priemonėse buvo siekiama patobulinti nuotolinį ugdymą dirbant su „Skype“, „Moodle“, 

„PowerPoint“, „Paint“, „Ezvid“ bei „Windovs Live Movie Marker“ programomis, dalintasi gerąja 

patirtimi bei numatyti tolimesni veiksmai. 



Buvo akcentuojamas vertinimo ir įsivertinimo klausimas trylikoje projektų bei konferencijų 

programose, kur mokytojai taip pat numatė tolimesnę perspektyvą. Vertinimo kaip ugdymo tobulinimas 

bus vykdomas ir 2018 metais. 

Pagal galimybes mokytojai kėlė savo kvalifikaciją seminaruose: „Gera pamoka – kelias į efektyvų 

mokymąsi“, „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema (VIP)“, „Mokytojo vaidmens kaita 

ugdymo procese“, „Mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka“, dalyvavo EDUKA skaitmeninės 

platformos mokymuose, respublikinėje teorinėje praktinėje konferencijoje „Kūrybingi tėvai – sėkmingi 

vaikai“ ir kt. Mokytojai dalyvavę seminaruose ir mokymuose patirtis pristatė metodinėse grupėse. Visi 

mokytojai įgytas žinias taiko ugdymo procese. 

Ugdymo proceso organizavimo įvertinimas, prioritetų nustatymas, VIP modelis bei tolimesnės 

veiklos planavimas aptarti mokytojų tarybos posėdžiuose „Mokinio individualios pažangos stebėjimo 

modelio įgyvendinimas mokykloje. Patirtis. Problemos. Pasiekimai.“, „Neformalaus švietimo įtaka 

mokinio individualiai pažangai“, direkciniuose posėdžiuose „VIP iššūkiai“, „Mūsų mokinių pasiekimai 

respublikos, miesto konkursuose ir olimpiadose. Sėkmės ir nesėkmės“ bei klasės vadovų bendrame 

susirinkime. 

2017 m. įgyvendintos priemonės sudarė sąlygas tenkinti mokinių mokymosi bei neformalaus 

švietimo poreikius, užtikrinti ugdymo kokybę ir pagalbą mokiniui. 

Tobulintina – VIP modelis, veikla, skirta mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimui, vertinimui ir 

įsivertinimui, darbas su gabiais mokiniais. 

7. 2017 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

7.1. Išorės aplinkos analizė. 

 

 

7.2. Vidinės aplinkos analizė. 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis 

pedagoginis personalas. 

2. Kvalifikuota pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams. 

1. Moraliai ir techniškai pasenusios IKT  

(30 proc.). 

2. Tik patenkinama materialinė bazė. 

3. Nepakankama 7-8 klasių mokinių mokymosi 

Stiprybės Silpnybės 

1. Struktūrinių fondų parama. 1. Švietimo reformos netobulumas. 

2. Pakankamas Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos dėmesys švietimo problemoms. 

2. Emigracija. 

Galimybės Grėsmės 

1. Švietimo sistemos tobulinimas. 1. Nepakankamas finansavimas. 

2. Ekonominės situacijos gerėjimo 

perspektyva. 

2. Nepalanki demografinė situacija. 

 3. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas 



3. Geri kryptingo meninio ugdymo rezultatai. 

4. Galimybė rinktis įvairią užklasinę veiklą. 

motyvacija. 

Galimybės Grėsmės 

1. Efektyvus sumažėjusių lėšų panaudojimas. 

2. Optimalus ugdymo bazės modernizavimas. 

3. Klasės vadovo ir mokytojo vaidmens 

stiprinimas. 

1. Mažas mokinių skaičius 

2. Įstaigai deleguojamų funkcijų ir jų vykdymo 

finansavimo neatitikimas. 

2018 M. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

8. 2018 m. strateginis tikslas – užtikrinti aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

9. Prioritetas – individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas, 

pagalba. 

METINIS VEIKLOS TIKSLAS 

10. Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų, gerinant pamokos veiksmingumą, 

telkiant progimnazijos bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui. 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

11. Metiniai uždaviniai: 

11.1. Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą: skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas mokant visų 

dalykų, IKT tikslingas panaudojimas, vertinimas ir įsivertinimas.  

Eil 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1. Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

1.1. 

Tikslingai ir kryptingai tobulinti vadovų ir 

mokytojų bendrąsias ir profesines 

kompetencijas KPŠKC kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

Sausis–gruodis Visi mokytojai 

1.2. 

Veiklos, skirtos mokinių pažangos ir 

pasiekimų fiksavimo, vertinimo ir 

įsivertinimo tobulinimui, analizavimas ir 

panaudojimas, siekiant gerinti mokinių 

pasiekimus. 

Sausis–gruodis Visi mokytojai 

1.3. 

Tobulinti VIP modelį, daugiau dėmesio 

skirti mokinių mokymosi lūkesčių 

aptarimui, jų fiksavimui bei laukiamų 

rezultatų aptarimui. 

Sausis–gruodis Visi mokytojai 

1.4. 

Nuolat stebėti mokinio asmeninę pažangą, 

fiksuoti rezultatus stebėjimo lapuose bei 

juos analizuoti. 

1 kartą per mėn. Klasių auklėtojai 

1.5. Atvirų ir integruotų pamokų vedimas, Sausis–gruodis Visi mokytojai  



Eil 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

stebėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse 

(pagal metodinių grupių planus). 

1.6. 

Bendradarbiavimas su dorinio ugdymo 

mokytojais (praktinis užsiėmimas „Rankų 

darbo knygų rišyba“). 

Sausis–gruodis I.Adikevičienė 

J.Ališauskas 

1.7. 

Lietuvių kalbos metodinės grupės 

pasitarimas „Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokymo problemos dirbant su naujaisiais 

vadovėliais“. 

Kovo mėn. V.Janulienė 

1.8. 
Metodinis susirinkimas „8b klasės mokinių 

muzikiniai pasiekimai“. 

Gegužės mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

1.9. 

Metodinis susirinkimas „6 ir 8 klasių 

NMPP matematikos ir gamtos mokslų testų 

rezultatų analizė ir aptarimas“. 

Gegužės mėn. I.Jurčienė 

1.10.  

Metodinis susirinkimas „8 klasių NMPP 

geografijos – istorijos testų rezultatų 

analizė ir aptarimas“. 

Gegužės mėn. E.Čižauskienė 

1.11.  

Lietuvių kalbos metodinės grupės 

pasitarimas „Lietuvių kalbos žinių 

patikrinimo (5, 7 kl.) ir NMPP testų (6, 8 

kl.) rezultatų analizė“. 

Gegužės- birželio 

mėn. 

V.Janulienė 

1.12.  

Metodinis susirinkimas „Mokinių 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų 

tobulinimas matematikos ir gamtos mokslų 

pamokose“. 

Spalio mėn. I.Jurčienė 

1.13.  

Metodinis susirinkimas „Mokinių skaitymo 

ir rašymo gebėjimų tobulinimas socialinių 

mokslų pamokose“. 

Spalio mėn. E.Čižauskienė 

1.14.  

Metodinis susirinkimas Mokinių skaitymo 

ir rašymo gebėjimų tobulinimas dailės ir 

technologijų pamokose. 

Spalio mėn. I.Adikevičienė 

J.Ališauskas 

1.15.  

Metodinis susirinkimas „Mokinių 

pasiruošimas būsimiems koncertams, 

konkursams, festivaliams“. 

Spalio mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

1.16.  
Diskusija „Kada ir koks vertinimas 

padeda?“. Gerosios patirties sklaida. 

Spalio mėn. I.Aleksejevienė 

2. Renginiai, projektai 

2.1. 
Tarptautinis eTwinning projektas „Let’s go 

sightseeing!“ 

Visus metus V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

2.2. 
Projektas „Mažais žingsneliais į knygų 

pasaulį“ 

Visus metus Pradinių klasių mokytojos 

2.3. 

Metodinė savaitė, skirta mokyklos 30-

mečiui „Nuo vyturėlio iki vyturio“. 

Sausio mėn. V.Genutis, 

V.Buteikienė, 

pradinių klasių mokytojos. 

2.4. 
Respublikinis vertimų ir iliustracijų 

projektas „Tavo Žvilgsnis“. 

Sausio-vasario mėn. Užsienio kalbų mokytojai 



Eil 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

2.5. 

Akcija Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

čiui paminėti „100 gražiausių žodžių 

Lietuvai“. 

Sausio-vasario mėn. E.Čižauskienė 

V.Varnė 

2.6. 

Projektas „Vyturiui“ – 30, o Lietuvai – 

100“, skirtas „Vyturio“ progimnazijos 30-

mečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui paminėti. 

Sausio-vasario mėn.  I.Jurčienė 

E.Čižauskienė 

2.7. 

Dailyraščio konkursas „Žąsies plunksna“. 

Po vieną mokinį iš 5-8 klasių dalyvaus 

miesto mokyklų dailios rašysenos konkurse 

I.Simonaitytės mokykloje. 

Sausio mėn. A.Juškienė 

2.8. 
Renginys-konkursas „Kalba – langas į 

pasaulį“. 

Sausio mėn. I.Aleksejevienė 

2.9. Laiškas mano Lietuvai. Vasario mėn. Užsienio kalbų mokytojai 

2.10.  

Pradinių klasių mokinių skaitovų 

konkursas. 

Kovo mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

2.11.  
3-ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

konkursas „Gramatikos labirintais“. 

Kovo mėn. L.Širokich 

2.12.  Pasaulinė knygos diena.  Kovo mėn. Užsienio kalbų mokytojai 

2.13.  

Konkursas 2-ų klasių mokiniams „Rašau ir 

skaitau apie Tėvynę“. 

Kovo mėn. E.Gedvilienė 

P.Mikutienė 

A.Judienė 

V.Beriozkinienė 

2.14.  Paroda „Draugauju su knyga“. Balandžio mėn. I.Andriuškienė 

2.15.  

Nacionalinis konkursas „Švari – kalba, 

švari – galva“. 

Balandžio mėn. V.Janulienė 

A.Juškienė 

I. Minelgienė 

2.16.  

Pradinių klasių mokinių, metinių darbų 

pristatymas, naudojant IKT ,,Mokslo metų 

įspūdžiai, darbai, atradimai ir pergalės“. 

Gegužės mėn. V.Krutulienė, 

pradinių klasių mokytojos 

2.17.  

NMPP testų analizė ir aptarimas su tėvais. Gegužės mėn. V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

A.Skaisgiraitienė 

2.18.  

7-8 klasės mokinių eksperimentinių-

tiriamųjų darbų pristatymas miesto 

mokyklų fizikos tiriamųjų darbų 

konferencijoje „Tyrinėju ir atrandu“ 

Gegužės mėn. R.Baršauskienė 

2.19.  Naujienlaikraštis „Mokslo metų apžvalga“. Birželio mėnuo Užsienio kalbų mokytojai 

2.20.  
Dailyraščio konkursas „Plunksnelė“. Lapkričio mėn. V.Buteikienė, 

pradinių klasių mokytojos 

2.21.  
48-asis tarptautinis epistolinio rašinio 

konkursas (mokyklinis etapas). 

Gruodžio mėn. V.Janulienė 

11.2. Uždavinys. Stiprinti visų mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbiavimą, siekiant 

kiekvieno mokinio ugdymo(-si) pažangos. 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1. Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

1.1. Kvalifikaciniuose renginiuose įgytos 

informacijos sklaida kolegoms. 

Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.2. Dalyvavimas įvairiuose vaikų pomėgius 

ir gebėjimus atitinkančiuose konkursuose, 

projektuose, edukacinėse programose 

pagal poreikį. 

Visus metus Visi mokytojai  

1.3. Tęstinių projektų, kūrybinių-dalykinių 

savaičių vykdymas (pagal metodinių 

grupių planus). 

Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.4. Koreguoti modulių ir konsultacijų pasiūlą 

ir paklausą, atsižvelgiant į mokinių ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) poreikius 

Sausis, kovas, 

rugsėjis, lapkritis 

Pavaduotojos ugdymui, 

Metodinė taryba 

1.5. Susirinkimas „Vaiko individualios 

pažangos stebėjimų patirtis“. 

Vasaris V.Balsienė 

1.6. Seminaras „Jutiminė vaiko raida ir jos 

sutrikimai“ (pradinių klasių mokytojams 

ir mokytojams, dirbantiems su pradinėmis 

klasėmis). 

Vasaris V.Buteikienė 

Dž.Pikelytė 

S.Kybrausaitė 

1.7. Muzikos mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas „Seminaruose įgytų 

kompetencijų pritaikymas ugdymo 

procese“. 

Kovo mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

Muzikos mokytojai 

1.8. Netradicinė integruota pamoka 7abL1 

„Velykų rytas“. 

Kovo mėn. A.Juškienė 

R.Liesytė 

1.9. Metodinis susirinkimas: „Vertinimas 

mokant ir mokantis“. 

Balandžio mėn. R.Stonys 

1.10.  Socialinių mokslų grupės pasitarimas 

„VIP. Vertinimas mokant ir mokantis“. 

Balandžio mėn. E.Čižauskienė 

1.11.  Tiksliųjų ir gamtos mokslų grupės 

pasitarimas „VIP. Vertinimas mokant ir 

mokantis“. 

Balandžio mėn. I.Jurčienė 

1.12.  Metodinis pasitarimas „Vertinimas, 

tarpdalykiniai ryšiai ir integracija lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokose“. 

Balandžio mėn. V.Janulienė 

1.13.  Pranešimas „1-4 klasių mokinių 

nuotolinio mokymo(-si) praktinė patirtis 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje“. 

Balandžio mėn. L.Jazbutienė 

1.14.  Susirinkimai būsimų pirmokų tėvams. Balandžio mėn. V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

A.Skaisgiraitienė 

1.15.  Pasitarimas „Matematikos, IT ir gamtos 

mokslų mokytojų ir pagalbos vaikui 

specialistų bendradarbiavimo įtaka 

mokinio individualiai pažangai“. 

Rugsėjo mėn. I.Jurčienė 

1.16.  Pasitarimas „Socialinių mokslų mokytojų Rugsėjo mėn. E.Čižauskienė 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

ir pagalbos vaikui specialistų 

bendradarbiavimo įtaka mokinio 

individualiai pažangai“. 

1.17.  Pasitarimas „Dailės, technologijų, kūno 

kultūros, šokio mokytojų ir pagalbos 

vaikui specialistų bendradarbiavimo įtaka 

mokinio individualiai pažangai“. 

Rugsėjo mėn. R.Stonys 

1.18.  Tėvų klubo veiklos atnaujinimas  Spalio mėn. V.Balsienė 

2. Renginiai, projektai 

2.1  
Pažintiniai ir patyriminiai vizitai į 

Klaipėdos miesto profesines mokyklas su 

8 kl. mokiniais. 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

V.Varnė 

2.2  
Respublikinis Rašytojų sąjungos 

projektas „Proza skaitoma rudenį“. 

Sausio-gruodžio 

mėn. 

I.Andriuškienė 

2.3  
Meninio skaitymo konkursas mokykloje 

(atranka į miesto konkursą). 

Sausio mėn. V.Janulienė 

2.4  
Matematikos, IT ir gamtos mokslų 

dalykinė savaitė. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

2.5  
Projektas „Piešiniai matematikoje“ 6M1 

kl. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

2.6  
Projektas „Klaipėdos miesto tikinčiųjų 

bendruomenės: apeigų panašumai ir 

skirtumai“. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

A.Judienė 

R.Liesytė 

2.7  
Renginys 3-4 kl. mokiniams „Kelionė po 

angliškų spektaklių ir dainelių karalystę.“ 

Gegužės mėn. I.Aleksejevienė 

2.8  
Pasakorių ir M.Valančiaus raštų skaitymo 

konkursas mokykloje (atranka į miesto 

konkursą). 

Balandžio mėn. V.Janulienė 

2.9  
Vokiečių kalbos pamokos būsimiesiems 

šeštokams. 

Balandžio mėnuo L.Tokareva 

2.10  
Tarpklasinės kvadrato varžybos. Balandžio, rugsėjo – 

spalio mėn. 

J.Jautakienė 

2.11  

Projektas „Mes – Žemės vaikai“. Kovo-balandžio 

mėn. 

E.Gelgutienė 

R.Radauskienė 

R.Savickienė 

2.12  

Pasaulinė Žemės diena. Integruotas 

geografijos, biologijos ir užsienio kalbų 

projektas. 

Balandžio mėn. Užsienio kalbų, geografijos 

ir biologijos mokytojai. 

2.13  
Projektas, skirtas Europos kalbų dienai 

paminėti. 

Rugsėjo mėn. V.Janulienė 

2.14  Europos kalbų diena. Protų mūšis. Rugsėjo mėn. Užsienio kalbų mokytojai. 

2.15  Kalbų savaitė Spalio mėn. Užsienio kalbų mokytojai. 

2.16  

Popietė 5-8 kl. mokiniams 

„Bendruomenės vertybės ir idealai“. 

Renginys, skirtas S.Daukanto 225-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

Spalio-lapkričio 

mėn. 

V.Janulienė 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

2.17  

Projektas, skirtas Vydūno metams 

paminėti „Tautiškumo ir žmoniškumo 

dermė mumyse“. 

Lapkričio mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

2.18  

Integruotas muzikos, anglų ir vokiečių 

kalbų projektas. Kalėdų dainos ir 

giesmės. 

Gruodžio mėn. Užsienio kalbų mokytojai. 

11.3. Uždavinys. Telkti progimnazijos bendruomenę nuolatiniam mokymuisi ir asmeniniam 

tobulėjimui. 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1. Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

1.1. Kultūros projektas „Lietuvių kalbos 

pamokų integracija kultūros erdvėse“ 

(spektaklių stebėjimas, kūrybinių darbų 

pristatymas KPŠKC, įvairių rekomendacijų 

mokiniams, tėvams rengimas ir kt.). 

Visus metus V.Janulienė 

1.2. Dalijimasis patirtimi su kolegomis, tėvais 

mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo 

ir fiksavimo klausimais, pasidalijimas 

problemomis, stebint mokinių pažangą 

(VIP). 

Visus metus V.Janulienė 

1.3. Nuotolinio mokymo kurso pradinių klasių 

mokiniams atnaujinimas. Vaizdo pamokų 

kūrimas. 

Visus metus L.Jazbutienė 

1.4. Seminaras „Įžymių kunigų, vienuolių, 

pasauliečių veikla ir tarnystė – Lietuvai“ 

Skirtas Lietuvos 100-čiui. 

I pusmetis R.Liesytė, 

I.Adikevičienė 

1.5. Seminaras „Kaip dirbti su paauglių ir 

jaunuolių psichologinėmis problemomis” 

Vasario mėn. V.Genutis 

1.6. Bendras vaikų ir tėvų „Mokomės ne iš 

kalbų, o iš darbų...“ darbų pristatymas. 

Kovo mėn. I.Andriuškienė 

1.7. Pranešimas: IKT panaudojimas geografijos 

pamokose. 

Kovo mėn. V.Varnė 

1.8. Pranešimas „Mokytojas kaip aktorius“.  Kovo mėn. V.Vinskienė 

1.9. Pranešimas „Asmenybės tobulėjimas 

muzikos pagalba“. 

Balandžio mėn. A.Petrošienė 

1.10.  Pranešimas: IKT panaudojimas 

matematikos pamokose. 

Balandžio mėn. I.Jurčienė 

1.11.  Metodinis susirinkimas: IKT tikslingas 

panaudojimas dailės, technologijų, kūno 

kultūros ir šokio pamokose. 

Gegužės mėn. R.Stonys 

1.12.  Pranešimas. Inovatyvus ir atviras 

mokytojas – sparnai mokinio sėkmei. 

Birželio mėn.  R.Mozūraitienė 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

2. Renginiai, projektai 

2.1  8 klasių mokinių biologijos olimpiada. Sausio mėn. R.Grigaitienė 

2.2  8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Sausio mėn. I.Jurčienė 

2.3  Lietuvių kalbos olimpiada 8 kl. 

(mokyklinė). Atranka į miesto mokyklų 

lietuvių kalbos 8 kl. mokinių olimpiadą. 

Vasario mėn. V.Janulienė 

A.Juškienė 

2.4  Mokyklos matematikos olimpiada 8 kl. 

mokiniams. 

Vasario mėn. I.Jurčienė 

2.5  Geografijos olimpiada „Mano gaublys 

2018“. 

Vasario mėn. V.Varnė 

2.6  Mokyklos bendruomenės meninių (savos 

kūrybos) tekstų raiškusis skaitymas. 

Skiriama Lietuvos valstybės šimtmečiui 

paminėti. 

Vasario mėn. V.Janulienė 

2.7  Tarptautinis istorijos ir geografijos 

konkursas „Kengūra“. 

Vasario – kovo mėn. E.Čižauskienė R.Vaičiutė  

V.Varnė 

2.8  Fortepijono, smuiko ir fleitos klasės 

mokinių techninių kūrinių atsiskaitymas. 

Vasario mėn. 

Spalio mėn. 

N.Chonina S.Užkuratienė 

A.Petrošienė 

2.9  Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 5-8 klasių mokinių, mokytojų ir 

bibliotekininkų projektas-konkursas 

„Knygų ekspertų kovos“. Pirmasis etapas. 

Kovo mėn. V.Janulienė 

2.10  Klaipėdos m. mokinių rusų kalbos 

olimpiada. 

Kovo mėnuo L.Petraškevič 

2.11  Klaipėdos m. matematikos olimpiada 8 kl. 

mokiniams 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

2.12  Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

2.13  Miesto konkursas „Piešiame taškeliais“ Kovo mėn. I.Jurčienė 

2.14  Jaunojo Klaipėdos miesto istorijos žinovo 

konkursas. 

Kovo mėn. R.Vaičiutė 

2.15  Verslumo ir karjeros ugdymo diena. Kovo mėn. V.Varnė 

2.16  Fizikos konkursas 7 kl. mokiniams. Kovo mėn. R.Baršauskienė 

2.17  Mokyklos fizikos olimpiada 8kl. 

mokiniams. 

Kovo mėn. R.Baršauskienė 

2.18  Projektas „Darbštus kaip bitė“. Kovo-gegužės mėn. E.Gedvilienė 

P.Mikutienė 

2.19  8 klasių mokinių fizikos olimpiada ir 7 

klasių mokinių fizikos konkursas. 

Balandžio mėn. R.Baršauskienė 

2.20  Viešas kalbėjimas „Mano profesija“. Balandžio mėn. Užsienio kalbų mokytojai 

2.21  Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo 

ugdymo mokyklų vokiškos dainos 

konkursas. 

Balandžio mėn. L.Tokareva 

2.22  Miesto mokinių integruotas užsienio kalbų 

ir muzikos festivalis-konkursas. 

Balandžio mėn. L.Tokareva 

2.23  Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių Balandžio mėn. V.Varnė 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

geografijos olimpiada profesoriaus Stasio 

Vaitekūno prizui laimėti. 

2.24  Klaipėdos miesto 7 klasių mokinių 

istorijos konkursas. 

Balandžio mėn. E.Čižauskienė R.Vaičiutė 

2.25  Klaipėdos miesto 7 klasių mokinių fizikos 

konkursas. 

Balandžio mėn. R.Baršauskienė 

2.26  Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių fizikos 

olimpiada. 

Balandžio mėn. R.Baršauskienė 

2.27  Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių 

istorijos dalykinė olimpiada. 

Balandžio mėn. E.Čižauskienė R.Vaičiutė 

2.28  8b fortepijono, smuiko ir fleitos klasės 

mokinių baigiamieji egzaminai. 

Balandžio mėn. S.Užkuratienė N.Chonina 

A.Petrošienė 

2.29  Judrieji žaidimai kūno kultūros pamokoje. Balandžio mėn. J.Jautakienė R.Baraišienė 

(Smeltės progimnazija) 

2.30  Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių 

chemijos konkursas „Auksinis 

mėgintuvėlis“ 

Gegužės mėn. K.Banienė 

2.31  Edukacinė pamoka miesto centre. Gegužės mėn. L.Tokareva 

2.32  Klaipėdos m. 7-8 klasių mokinių 3-oji 

praktinė fizikos tiriamųjų darbų 

konferencija „Tyrinėju ir atrandu“ 

Gegužės mėn. R.Baršauskienė 

2.33  Aš esu Klaipėdos gidas. Projektas. Gegužės-birželio 

mėn. 

Užsienio kalbų mokytojai. 

2.34  Fortepijono, smuiko ir fleitos klasės 

mokinių akademinių kūrinių atsiskaitymas-

koncertas. 

Gegužės mėn. 

Gruodžio mėn. 

N.Chonina 

S.Užkuratienė 

A.Petrošienė 

2.35  Klaipėdos miesto mokyklų 7-8 klasių 

mokinių istorijos konkursas „Lietuvininkų 

kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir 

paveldas“. 

Lapkričio mėn. E.Čižauskienė 

12. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas  Atsakingas  

1. Mokytojų, specialistų ir tėvų 

bendradarbiavimas siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos VIP. 

2018-03-21 V.Genutis 

V.Balsienė 

2. ,,Vyturio“ progimnazijos bendruomenė – 

besimokanti ir tobulėjanti organizacija. 

Ugdymo plano 2018-2019 m. m. projektas. 

2018-05-31 Progimnazijos direktorius, 

pavaduotojai ugdymui, 

darbo grupė 

3. 2017-2018 mokslo metų veiklos 

įsivertinimas. 

2018-08-30 V.Genutis 

V.Balsienė 

4. Pamokos vadybos tobulinimas bei visų 

ugdymo(-si) grandžių bendradarbiavimas 

siekiant ugdymo(-si) pažangos 

2018-12-13 V.Genutis 

V.Balsienė 



13. Direkcijos pasitarimai. 

Eil. 

Nr. 

Pasitarimo tema Data Atsakingas 

1.  Dėl progimnazijos 30-mečio ir Lietuvos 

valstybės 100-mečio 

Sausis V.Genutis 

R.Vaičiutė 

V.Balsienė 

2.  Socialinės pilietinės veiklos organizavimas 

ir vykdymas 

Vasaris V.Balsienė 

3.  Konsultacijoms ir moduliams skiriamų 

valandų panaudojimo tikslingumas. 
Mokinių poreikių tenkinimas siekiant 

individualios pažangos. 

Kovas V.Balsienė 

O.Anglickienė 

4.  Mokinių užimtumas pailgintoje grupėje. 

Neformalaus švietimo užsiėmimų 

lankymas, paklausos ir pasiūlos dermė. 

Balandis V.Balsienė 

R.Vaičiutė 

5.  2018-2019 m. m. 1, 5 klasių 

komplektavimo perspektyvos. 

Informacijos apie mokyklą sklaida. 

Balandis V.Genutis 

V.Balsienė 

6.  Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai 

respublikos, miesto konkursuose ir 

olimpiadose. 

Gegužė V.Balsienė 

O.Anglickienė 

7.  Dėl preliminaraus mokytojų krūvio 2018-

2019 m. m. 

Birželis V.Genutis 

V.Balsienė 

O.Anglickienė 

8.  Projektai, kuriuose dalyvauja mokykla. 

Išorės edukacinių erdvių išnaudojimas. 

Birželis R.Vaičiutė 

V.Balsienė 

9.  Dėl ugdymo plano 2018-2019 m. m., 

galutinio mokytojų krūvio patvirtinimo 

Rugpjūtis V.Genutis 

V.Balsienė 

O.Anglickienė 

10.  Ilgalaikių dalykų planų, neformaliojo 

ugdymo programų, tvarkaraščių derinimas, 

specialiųjų poreikių mokinių programų 

įvertinimas. 

Rugsėjis  V.Genutis 

V.Balsienė 

O.Anglickienė 

11.  Informacijos mokyklos internetinėje 

svetainėje, elektroniniame dienyne 

teikimas apie mokykloje organizuojamą 

ugdymo procesą, mokinio ugdymosi 

pasiekimus, mokymo pagalbos teikimą.  

Spalis O.Anglickienė  

V.Balsienė 

12.  Dėl skaitymo ir rašymo gebėjimų gerinimo 

įvairių dalykų pamokose.  

Lapkritis V.Genutis 

13.  5-ų klasių mokinių adaptacijos 

psichologinis įvertinimas. 

Gruodis V.Genutis 

J.Kniūkštienė 

14.  2019 m. mokyklos veiklos planavimas. Gruodis V.Genutis 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

14. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai pokyčiai: 

 14.1. 85 % mokinių gebės įsivertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir  

 tobulintinus dalykus; 



 14.2. bus išlaikytas 100 proc. pažangumas; 

 14.3. efektyviai naudojamas elektroninis dienynas; 

 14.4. sukurta saugi ir sveika ugdymo(-si) aplinka; 

 14.5. efektyviai vykdomas nuotolinis mokymas; 

 14.6. užtikrintas efektyvus mokyklos valdymas; 

 14.7. užtikrintas kokybiškas mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 15. Planui įgyvendinti bus skiriama 255000 Eur Savivaldybės biudžeto ir 679000 Eur 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio ) lėšų. 

 16. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti pajamų už 

paslaugas 2200 Eur) ir paramos lėšų (planuojama gauti 5001 Eur). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

 18. Priežiūrą vykdys direktorius. 

 19. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms. 

 

 

  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

2018 metų veiklos programos 

1 priedas 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 2018 METAMS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas Data Atsiskaitymo forma 

1.  Atvirų durų dienų organizavimas 

mokinių tėvams 

Administracija 2-3 kartus 

per metus 

Direkcijos posėdyje 

2.  Mokytojų veiklos priežiūra: 

analizuoti, vertinti pamoką ir 

tobulinti mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimą ir 

įsivertinimą, vykdyti pamokų ir 

neformaliojo ugdymo užsiėmimų 

stebėjimą pagal 2018 m. iškeltus 

prioritetus. 

Administracija 

(pagal kuruojamus 

dalykus) 

Visus metus Individualūs pokalbiai, 

direkcijos posėdžiai (pagal 

reikalą) 

3.  Specialiųjų poreikių mokinių bei 

mokinių su prognozuojančiomis 

negalėmis sveikatos analizė, 

metodinė, pedagoginė pagalba 

specialiųjų poreikių mokiniams, 

jų tėvams, mokytojams. 

VGK Visus metus VGK posėdyje 

4.  Gabių vaikų ugdymas: 

dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose 

analizė, modulių valandų 

tikslingumas. 

Administracija Sausis-

rugsėjis 

Direkcijos posėdyje 

5.  Patikra „Klasės vadovo II 

pusmečio plano ir mokyklos 

veiklos dermė“. 

V.Balsienė Sausis Klasės vadovų susirinkime 

6.  Diskusija „VIP modelio 

tobulinimas“ 

V.Balsienė Vasaris  

7.  Patikra „Klasių vadovų veiklos 

(individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo, duomenų 

analizavimo) įtaka vaiko 

individualiai pažangai“. 

V.Balsienė Kovas, 

birželis 

Mokytojų tarybos posėdis, 

direkcijos posėdyje 

8.  1-4, 5-8 klasių mokinių 

lankomumo, pažangumo analizė. 

V.Balsienė Kovas, 

birželis, 

gruodis 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

9.  Mokyklos pristatymas būsimų 

pirmokų tėveliams 

V.Genutis, pradinių 

klasių mokytojos 

Balandis Metodinėje grupėje 

10.  Ugdymo plano rengimas, 

mokinių kontingento 

komplektavimas, mokytojų 

krūvių skirstymas. 

Administracija Gegužė Direkcijos posėdyje 



Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas Data Atsiskaitymo forma 

11.  Mokinių, turinčių nuotolinį 

mokymą, mokymosi pasiekimų 

bei problemų aptarimas.  

V.Balsienė, 

mokantys 

mokytojai 

birželis Direkcijos posėdyje 

12.  NMPP testų rezultatų analizė. V.Genutis, 

V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Birželis  Metodinėse grupėse 

13.  Pirminių mokymosi sąlygų 

padėtis mokykloje 

Administracija Rugpjūtis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

14.  2017-2018 m. m. bendruomenės 

veiklų įsivertinimo analizė. 

V.Genutis, 

V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Rugpjūtis Mokytojų tarybos posėdis 

15.  Mokyklinės dokumentacijos 

tikrinimas: mokinių asmens bylų 

sutvarkymas, klasių auklėtojų 

planų, ilgalaikių planų, 

neformaliojo ugdymo ir modulių 

programų, individualizuotų ir 

pritaikytų programų SP vaikams 

aptarimas ir tvirtinimas. 

Administracija Rugsėjis, 

spalis 

Direkcijos posėdyje 

16.  1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacija. 

V.Genutis, 

V.Balsienė 

Gruodis Išplėstiniame VGK 

posėdyje 

17.  Metinės veiklos aptarimas. 2019 

metų tikslai, uždaviniai, veiklos 

planavimas.  

Administracija Gruodis Direkcijos posėdyje 

18.  Mokytojų ir klasės vadovų el. 

dienynų pildymo kontrolė. 

V.Genutis, 

V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Visus metus Mokytojų tarybos posėdis 

19.  Besiruošiančių atestacijai 

mokytojų, pagalbos mokytojui 

specialistų veiklos priežiūra. 

Administracija Nuolat Atestacijos komisijos 

posėdyje 

20.  Pagalba mokytojams, turintiems 

sunkumų, organizuojant ugdymo 

procesą pamokoje. 

Administracija Nuolat Individualūs pokalbiai, 

direkcijos posėdžiai (pagal 

reikalą) 

21.  Mokinių profesinio 

informavimo, konsultavimo ir 

orientavimo programos, 

socialinių įgūdžių ir sveikos 

gyvensenos, patyčių ir žalingų 

įpročių prevencijos programų 

įgyvendinimas. 

Administracija Visus metus Individualūs pokalbiai, 

direkcijos posėdžiai (pagal 

reikalą) 

 

  



Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

2 priedas 

PROJEKTAI IR RENGINIAI 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas asmuo 

1.  Mokyklos 30-mečio jubiliejinis renginys 

„Vyturys“ – tai mano, tavo, mūsų kelias. 

Sausis Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

I.Aleksejevienė 

V.Janulienė 

A.Juškienė, R.Stonys 

2.  Projektas „Muzikos instrumentų karalystėje“. Sausis-gruodis V.Buteikienė 

S.Užkuratienė 

A.Užkuratas 

3.  Klaipėdos mokinių „Mero taurės“ sporto 

žaidynės. 

Sausis-gruodis J.Jautakienė 

4.  Dalyvavimas miesto sporto renginiuose. Sausis-gruodis J.Jautakienė 

5.  Projektas „Įžymių kunigų veikla ir tarnystė – 

Lietuvai“. Susitikimas su Marijos Taikos 

Karalienės kunigu. 

Sausio-gegužės 

mėn. 

R.Liesytė 

V.Buteikienė 

I.Adikevičienė 

6.  Respublikinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis 

gyva, nes liudija“ ir „Neužmirštuolė“. 

Sausio mėn. E.Čižauskienė 

R.Vaičiutė 

V.Varnė 

7.  Projektas „Kurk. Švęsk. Pažink“ – „Vėrinys 

Tėvynei“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. 

Sausio-kovo 

mėn. 

L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

8.  Senų fotografijų paroda „Aš ir „Vyturys““. Sausio mėn. V.Krutulienė 

9.  Projekto „Tautinis kostiumas“ pristatymas, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti. 

Vasario mėn. I.Andriuškienė 

10.  Lietuvos valstybės šimtmečio renginys „Pažink, 

švęsk, kurk“. 

Vasario mėn. V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

A.Skaisgiraitienė 

11.  Užgavėnės „Šalta, žiema, šalin eik, o pavasari – 

ateik!“ 

Vasario mėn. 3-ų ir 4-ų klasių mokytojos 

12.  Tarpklasinės badmintono varžybos. Vasario mėn. J.Jautakienė 

13.  Projektas „Žemės diena“. Kovo mėn. V.Varnė, R.Grigaitienė 

14.  Linksmosios estafetės. Kovo mėn. J.Jautakienė 

15.  Mokyklos muzikinių kolektyvų dalyvavimas 

Klaipėdos miesto renginyje Anikės aikštėje – 

Kaziuko mugė. 

Kovo mėn. S.Užkuratienė 

A.Užkuratas 

A. Žukienė 

16.  Renginys skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

Kovo mėn. Muzikos mokytojai 

R. Stonys, R. Vaičiutė 

17.  Respublikinis konkursas „Olympis“. Pavasario 

sesija 

Kovo mėnuo Mokytojai 

18.  Velykų tradicijos ir papročiai. Kovo mėnuo Užsienio kalbų mokytojai 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas asmuo 

19.  Protų mūšis „Lietuvos valstybei 100 metų“. Kovo mėn. V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

A.Skaisgiraitienė 

20.  Viktorina „Graži tu mano, brangi Tėvyne“. Kovo mėn. E.Gedvilienė 

21.  Projektas: Apie mokyklą naujam klasės draugui. Kovo mėnuo I.Kaltauskienė 

R.Mozūraitienė 

22.  Tarpmokyklinis projektas „O buvo taip...“ 

Atvira pamoka. 

Kovo mėn. A.Judienė 

D.Tamkuvienė 

23.  Respublikinis šokių konkursas „Augantys 

talentai 2018“. 

Kovo mėn.  R.Stonys 

24.  Tęstinis projektas – VI-asis vokalinių duetų 

vakaras-konkursas „Dviese 2018“. 

Kovo mėn. A.Žukienė 

R.Vaičiutė 

25.  Popietė 5-8 kl. mokiniams „Vydūno keliu“. 

Renginys, skirtas 150-osioms Vydūno gimimo 

metinėms paminėti. 

Kovo- balandžio 

mėn. 

V.Janulienė 

26.  Tęstinis projektas-instrumentinės muzikos 

vakaras „Pavasario nuotaikos“. 

Balandžio mėn. N.Chonina 

S.Užkuratienė 

A.Užkuratas 

A.Petrošienė 

27.  Respublikinis tarpmokyklinis šokio konkursas – 

festivalis „Šokio mozaika 2018“. 

Balandžio mėn.  R.Stonys 

28.  Rytmetys „Raidelių šokis“. Balandžio mėn. E.Gelgutienė 

R.Radauskienė 

R.Savickienė 

29.  „Vyturio“, „Versmės“ ir „Smeltės“ progimnazijų 

šokio kolektyvų koncertas „Pasitikim vasarą 

šokiu“. 

Gegužės mėn.  R.Stonys 

30.  Tarpklasinės „Tinklinis –kitaip“ varžybos. Gegužės mėn.  J.Jautakienė 

31.  Respublikinis šokio konkursas-festivalis „Vaikai 

– olimpinės gėlės 2018“. 

Gegužės mėn. R.Stonys 

32.  Mokyklos muzikinių kolektyvų koncertas 

Motinos dienai. 

Gegužės mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

33.  Tęstinis projektas. V-asis regioninis liaudiškos 

dainos festivalis „Vyturio giesmė 2018“. 

Gegužės mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

A.Užkuratas 

34.  Pradinės mokyklos baigimo šventė – koncertas. Gegužės mėn. A.Žukienė 

Pradinių klasių mokytojos 

35.  8b klasės mokinių pažymėjimų įteikimo šventė-

koncertas. 

Gegužės mėn. A.Vainoriūtė 

R.Vaičiutė 

Muzikos mokytojai 

36.  Tęstinis projektas „Kūrybinių darbų Pavasario 

šventė“. 

Gegužė-birželis V.Janulienė 

37.  Tradicinė 5b klasės šeimų lietuvių liaudies dainų 

ir šokių vakaronė „Piemenėlių vasara“. 

Gegužės mėn. A.Vainoriūtė 

38.  Tradicinė 6b klasės šeimų Europos šalių šokių 

vakaronė „Europos ratelis“. 

Gegužės mėn. A.Vainoriūtė 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas asmuo 

39.  Mokslo metų pabaigos šventė „Pasveikinkime 

vasarą!“. 

Gegužės mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

40.  Edukacinė išvyka „Augu aš prie Baltijos jūros“. Gegužės mėn. V.Beriozkinienė 

E.Gedvilienė 

P.Mikutienė 

A.Judienė 

41.  Projektas: „Lietuvos vakarų krašto Dainų 

šventė“. 

Birželio mėn. R.Stonys 

42.  6-8 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo 

šventė. 

Birželio mėn. Muzikos mokytojai  

R.Vaičiutė 

43.  Mokyklos jaunių ir jaunučių dalyvavimas 

Lietuvos Dainų šventėje. 

Liepos mėn. A.Vainoriūtė 

A.Žukienė 

44.  Mokslo metų pradžios šventė mokiniams ir jų 

šeimoms „Rugsėjis keliauja per Lietuvą“. 

Rugsėjo mėn. Pradinių klasių mokytojos 

45.  Mokslo metų pradžios šventė. Rugsėjo mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

46.  Rudens derliaus šventė mokyklos bendruomenei 

„Obuoliai, obuoliai...“. 

Spalio mėn. V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

A.Skaisgiraitienė 

47.  „Katalikybės simboliai mene“. Rugsėjis-spalis I.Adikevičienė 

J.Ališauskas 

R.Liesytė 

48.  Projektas „Mažieji mūsų draugai“. Rugsėjis-spalis. E.Gelgutienė, 

R.Radauskienė 

R.Savickienė 

49.  Mokytojo dienos koncertas. Spalio mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

50.  Solidarumo bėgimas. Spalio mėn. J.Jautakienė 

51.  Tarpmokyklinė akcija Joniškės kapinėse 

„Uždekime žvakutę ant apleisto kapo“. 

Sendvario, „Saulėtekio“, „Vyturio“ 

progimnazijų 4-5-8 klasių mokiniai. 

Spalio mėn. R.Liesytė, 

V.Buteikienė, 

A.Judienė, 

I.Andriuškienė 

socpedagogė, 

mokytojos 

52.  Klaipėdos miesto mokyklų Maironio poezijos 

konkursas. 

Lapkričio mėn. V.Janulienė 

53.  Padėkos diena. Lapkričio mėn.  Užsienio kalbų mokytojai. 

54.  Rytmetys „Girios televizorius“. Lapkričio mėn. E.Gelgutienė 

R.Radauskienė 

R.Savickienė 

55.  Tolerancijos diena mokykloje. Lapkričio mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 

56.  Respublikinis šokių konkursas „Sidabrinė snaigė 

2018“. 

Lapkričio mėn. R.Stonys 



Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingas asmuo 

57.  Projektas. Adventinis rytmetis. „Kalėdų 

žvaigždelei sušvitus“. Prakartėlių gamyba. 

Lapkritis-

gruodis 

R.Liesytė, 

L.Širokich, P.Mikutienė, 

I.Adikevičienė, 

pradinių klasių mokytojos 

58.  Akcija „Švelnumo sparno palytėti“. Senelių 

namų aplankymas, dovanėlių mėn. „Spingsulių“ 

gamyba. 

Lapkričio-

gruodžio mėn. 

R.Liesytė, V.Buteikienė, 

I.Adikevičienė, 

pradinių klasių mokytojos 

59.  „Vyturio“, „Versmės“ ir „Smeltės“ progimnazijų 

kalėdinis šokio kolektyvų spektaklis „Žiemos 

pasaka“. 

Gruodžio mėn. R.Stonys 

60.  Tęstinis projektas-instrumentinės muzikos 

festivalis „Senoji muzika“. 

Lapkričio mėn. N.Chonina 

A.Petrošienė 

R.Vaičiutė 

61.  Tarpklasinės krepšinio varžybos. Lapkričio-

gruodžio mėn. 

J.Jautakienė 

62.  Šventiniai renginiai „Kalėdiniai stebuklai“. Gruodžio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

63.  Muzikinių kolektyvų Kalėdinis koncertas. Gruodžio mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

 

  _______________________________________ 



   Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

   2018 metų veiklos plano 

   3 priedas 

 

SVEIKOS GYVENSENOS 2018 M. M. PROGRAMA 

        
 

Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

1. Sveikos mitybos 

skatinimas 

 

 

Paskaita-pokalbis „Sveikatai 

palanki mityba“ 

Mokymas 3 kl. mokiniai 55  Sausio 

mėn. 

II sav. 

  

Dailės terapijos užsiėmimas 

“Sveikos mitybos 

žemėlapis”  

Mokymas 2kl. mokiniai 80  Kovo 

mėn. 

  

Stendas Europos sveikos 

mitybos dienai paminėti 

„Maitinkis sveikai“ 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

D  Lapkričio 

mėn. 

I sav. 

  

Stendas „Pasaulinė vandens 

diena“ 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

5

5 

 Kovo 

mėn. 

  

Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra 

skatinant sveiką mitybą 

bei sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą. 

Konsultuoti specialistus, 

atsakingus už mokinių 

Konsultavimas 

 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

503  Nuolat   



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

maitinimą, sveikos mitybos 

klausimais. 

Prižiūrėti mokinių 

maitinimą pagal 

patvirtintą valgiaraštį. 

 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

503  Nuolat   

Sudaryti mokinių sąrašą, 

kuriems reikalingas 

pritaikantis maitinimas. 

Informavimas Mokiniai Pagal 

poreik

į 

 Rugsėjo 

mėn 

  

2. 

 
Sveikos aplinkos 

kūrimas 

Akcija „Ar žinai kiek sveria 

Tavo kuprinė?“ 

Įgūdžių 

formavimas 

1-6 kl. 

mokiniai 

  Rugsėjo 

mėn. 

III-IVsav. 

  

Mokyklos aplinkos 

atitikties, pagal 

visuomenės sveikatos 

priežiūros teisės aktų 

reikalavimus priežiūra. 

(Mokyklos patalpų 

higieninės būklės 

patikrinimas) 

 

Konsultavimas 

   1 kartą per 

metus 

  

Mokinių susodinimo 

priežiūra, vykdant ydingos 

laikysenos, skoliozės bei 

regos prevenciją mokykloje. 

Konsultavimas 

 

Mokiniai   Rugsėjo 

mėn 

  

3. Sužalojimų 

prevencija 

 

Praktiniai mokymai 

„Pirmosios pagalbos 

teikimas“ 

Įgūdžių 

formavimas 

4-7 kl. 

mokiniai 

  Spalio 

mėn 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

 Paskaita „Kaip elgtis 

kelyje“ 

Mokymas 3 kl. mokiniai   Sausio 

mėn. 

  

Vykdyti traumų, įvykstančių 

ugdymo proceso metu bei 

pakeliui į mokyklą ir iš jos, 

registraciją ir analizę 

Informavimas Mokiniai   Nuolat   

Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 
(Teikti pirmąją medicinos 

pagalbą įvykus nelaimingam 

atsitikimui, pranešti 

mokinio tėvams apie įvykį, 

esant reikalui, iškviesti 

greitąją pagalbą ir palydėti 

mokinį į sveikatos 

priežiūros įstaigą) 

Pirmosios 

pagalbos 

teikimas 

Mokiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nuolat   

Sukomplektuoti pirmosios 

pagalbos rinkinius 

mokyklos dirbtuvėse, sporto 

salėje, sveikatos kabinete, 

ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje kiekvienoje 

grupėje. Vykdyti jų 

naudojimosi priežiūrą. 

Konsultavimas Mokiniai 

 

  Rugsėjo 

mėn., 

periodinis 

papildyma

s pagal 

poreikį 

  

Pirmosios pagalbos teikimas 

sporto varžybų metu. 

Pirmosios 

pagalbos 

teikimas 

Mokiniai   Pagal 

poreikį 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

4. 

 
Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika 

  

Stendas pasaulinei AIDS 

dienai paminėti 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Gruodžio 

mėn. 

I sav. 

  

Mokinių sergamumo 

kontrolė gripo epidemijos 

metu.  
(Sergančiųjų mokinių 

skaičiavimas, duomenų 

perdavimas VSB) 

Informavimas Mokiniai 503  Epidemijo

s metu 

  

 Paskaita-pokalbis „Asmens 

higiena“ 

Mokymas 3 kl.mokiniai 30  Balandžio 

mėn. 

I sav. 

  

 Paskaita „Vaikų dantukai ir 

jų priežiūra“ 

Mokymas 2kl. mokiniai 40  Kovo 

mėn. 

  

 

 
Informacijos apie 

užkrečiamąsias ligas ar 

apsinuodijimus mokykloje 

teikimas.  

(Teikti informaciją VSC 

įtarus apsinuodijimą ar 

užkrečiamąją ligą 

mokykloje) 

Informavimas Mokiniai   Pagal 

poreikį 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas ir priežiūra. 

(Pedikuliozės tikrinimas 

mokinių iki 14 m. ) 

Informavimas 

Konsultavimas 

Mokiniai 503  Po vasaros 

ir žiemos 

atostogų 

bei pagal 

epidemiol

ogines 

reikmes 

  

5.  Psichinės 

sveikatos 

stiprinimas 

Paskaita „Kūno įvaizdis ir jo 

svarba sveikatai“ 

Mokymas 6kl. mokiniai 40  Sausio 

mėn. 

  

  Paskaita „Berniukai iš 

Marso, mergaitės iš 

Veneros“ 

Mokymas 4kl. mokiniai 20  Vasario 

mėn. 

  

6. 

  
Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

 

 

Praktiniai mokymai 

„Šiaurietiškasis ėjimas“ 

Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

1 kl.mokiniai 60  Vasario 

mėn. 

III sav. 

  

Praktiniai mokymai 

„Šiaurietiškasis ėjimas“ 

Mokymas, 

įgūdžių 

formavimas 

Mokyklos 

administracija, 

pedagogai 

15  Kovo 

mėn. 

  

Judriosios pertraukos  Įgūdžių 

formavimas 

1-8 kl mokiniai 503  Per 

mokslo 

metus 

  

Praktiniai mokymai „Saugus 

ir prasmingas fizinis 

aktyvumas“ su 

korekcinėmis priemonėmis 

plokščiapėdystei. 

Mokymas 5 kl. mokiniai 40  Kovo- 

Balandžio 

mėn. 

 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Paskaita „Taisyklinga 

laikysena“  

Mokymas 5kl. mokiniai 40  Kovo- 

Gegužės 

mėn. 

  

Sportinės varžybos 

mokykloje „Netingėk- 

judėk“ 

Mokymas 7kl mokiniai 40  Sausio 

mėn. 

  

Mokymai „Šiaurietiškas 

ėjimas“ 

Mokymas 6 kl. mokiniai 100  Balandžio 

mėn. 

I sav. 

  

Praktiniai mokymai su 

slystančiais kilimėliais 

Mokymas 8kl. mokiniai 40  Vasario 

mėn. 

  

Pagalba kūno kultūros 

mokytojams 

komplektuojant fizinio 

ugdymo grupes, 

informacijos dėl mokinių 

galimybės dalyvauti sporto 

varžybose teikimas. 
(Sudaryti fizinio pajėgumo 

grupių sąrašus) 

Informavimas Mokiniai. 503  Rugsėjo 

mėn 

  

Mokinių kūno kultūros 

grupių suvedimas į 

elektroninį dienyną, 

remiantis profilaktinio 

patikrinimo rezultatais. 

Informavimas 

 

 

Mokiniai 503  Rugsėjo 

mėn. 

  

Informuoti kūno kultūros 

mokytojus apie mokinių 

Informavimas Mokiniai   Pagal 

poreikį 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

galimybę dalyvauti sporto 

varžybose, remiantis jų 

sveikatos pažymomis. 

7. Alkoholio, 

rūkymo ir kt. 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencija 

Paskaita „Žalingi įpročiai“ Mokymas 

 

6 kl. mokiniai 40  Vasario 

mėn. 

II sav. 

  

Protmūšis tarp „Vyturio“ ir 

kitos mokyklos mokinių „Ar 

viską žinai apie žalingus 

įpročius“ 

Mokymas 5 kl. mokiniai 40  Balandžio 

mėn. 

II sav. 

  

Stendas Tarptautinei 

nerūkymo dienai paminėti 

„Tarptautinė nerūkymo 

diena“ 

 

Informavi 

mas 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Lapkričio 

mėn. 

III sav. 

  

8. Keletą poveikio 

sričių 

apimančios 

sritys 

 

 

 

Informacijos apie 

kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas, 

informacijos 

apibendrinimas. 
Duomenų apie vaikų 

sveikatą suvedimas į 

duomenų bazę, bei mokinių 

sveikatos duomenų analizė. 

Analizė Mokiniai Visus 

metus 

 Visus 

metus 

  

Apibendrintų sveikatos 

duomenų pristatymas 

mokyklos bendruomenei. 

Informavimas 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

  Sausio 

mėn. 

  



Eil. 

Nr. 
Poveikio sritis 

Priemonės pavadinimas ir  

metodas 
Paslaugų grupė 

                           Dalyviai  Veiklos data  

Pastabos 
Tikslinė grupė  

Planu

ojama

s 

dalyvi

ų 

skaiči

us 

 Tikslus 

dalyvių 

skaičius po 

priemonės 

įvykdymo 

Planuojam

a 

Įvykd

yta 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Priemonių efektyvumo 

vertinimas. 
Anketinė apklausa po 

įvykdytų priemonių 

Anketavimas Mokiniai   Po 

pravestos 

priemonės 

  

Sveikatinimo veiklos 

metodinių konsultacijų 

teikimas.  

(Teikti individualias 

metodines konsultacijas 

besikreipiantiems pagalbos 

arba matant konkrečią 

problemą) 

Konsultavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  Nuolat   

Stendas Pasaulinei regėjimo 

dienai „Pasaulinė regėjimo 

diena“. 

Informavimas Mokyklos 

bendruomenė 

  Spalio 

mėn. I-II 

sav. 

  



                                                    Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

   2018 metų veiklos plano 

   4 priedas 

 

PSICHOLOGĖS JŪRATĖS KNIŪKŠTIENĖS VEIKLOS PROGRAMA 2018 M. 

Tikslas Uždaviniai Priemonės 
Įvykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

 

I. Didinti 

psichologinių, 

ugdymosi, 

asmenybės problemų 

turinčių mokinių  

ugdymosi 

veiksmingumą ir 

psichologinį 

atsparumą. 

  

Įvertinti mokinio galias ir 

sunkumus, raidos ypatumus bei 

sutrikimus, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemas. 

 

1. Atlikti mokinių  gebėjimų 

psichologinį vertinimą; 

2. Rekomendacijų ruošimas. 

 

Nuolat 

 

Bus įvertinti asmenų mokymosi 

gebėjimai, raidos ypatumai. Mokyklos 

specialistai rekomenduos skirti optimalią 

ugdymo vietą ir formą, būdus ir metodus, 

prireikus rekomenduos teikti specialiąją 

pedagoginę, psichologinę, socialinę 

pagalbą. 

 

II. Pagalbos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams), 

mokytojams ir 

mokyklai suteikimas, 

ir jos prieinamumas. 

 

1. Stiprinti mokyklos, mokytojų, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

gebėjimus ugdyti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius mokinius, 

formuoti teigiamas nuostatas jų 

atžvilgiu. 

2. Psichologinis švietimas; 

3. Psichologiniai tyrimai; 

 

1. 2. Esant užsakymams, 

atlikti anketavimą, 

psichologinius tyrimus SPSS 

programa; 

3. Rengti ir vesti seminarus, 

pranešimus tėvams ir 

pedagogams, dalyvauti atvejo 

analizėse; 

4. Skleisti informaciją, ruošti 

ir platinti lankstinukus, 

metodinę informaciją ir kt. 

5. Vesti užsiėmimus, klasės 

valandėles mokiniams. 

6. Rašyti straipsnius. 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

Bus padedama užtikrinti kokybišką 

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

mokinių ugdymą ir auklėjimą. Bus 

formuojamas mokyklos bendruomenės ir 

visuomenės teigiamas požiūris į 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą 

kartu su bendraamžiais. 

 

  

4. Konsultuoti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius mokinius, jų 

 

1. Teikti individualias  ir 

šeimos konsultacijas; 

2. Vykdyti pedagogų 

 

Nuolat 

 

Bus suteiktos konsultacijos ir 

rekomendacijos tėvams (globėjams, 

rūpintojams), vaikams, mokytojams ir 



tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokytojus, specialistus, 

specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo, ugdymo 

organizavimo, psichologinių 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų prevencijos bei jų 

sprendimo klausimais, mokinius 

– jų polinkių ir gabumų 

klausimais; 

švietimą mokykloje. 

3. Dalyvavimas mokyklos 

VGK 

4. Vykdyti prevencinę veiklą 

(savižudybės). 

5. Vesti socialinių įgūdžių 

užsiėmimus 1-4 klasių 

mokiniams. 

6. Vesti dailės terapijos 

užsiėmimus pedagogams. 

specialistams. 

  

3. Teikti metodinę pagalbą 

mokytojams, specialistams ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

vaiko pažinimo, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių asmenų 

ugdymo bei organizavimo, 

skleisti ir diegti specialiojo 

ugdymo ir psichologijos mokslo 

naujoves.  

 

 

1. Rengti metodines 

rekomendacijas vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos, 

psichologinių problemų 

prevencijos ir pagalbos 

teikimo klausimais; 

2. Vadovauti studentų 

praktikai; 

3. Dalyvauti adaptuojant 

naujas vertinimų metodikas 

Lietuvoje. 

 

Nuolat 

 

Bus parengtos pagalbos priemonės, 

padedančios veiksmingiau ugdyti 

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi  

problemų turinčius mokinius, padės 

sumažinti specialiosios pedagoginės 

pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas 

spręsti. 

 

III. Mokyklos 

psichologo darbo 

veiklos 

organizavimas. 

 

Dokumentų rengimas  

 

 

1.Rengti savo veiklos 

programą 

 

2019-01 

 

Bus numatyta metinės veiklos kryptis. 

  2. Rengti specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo 

ir specialiosios pedagoginės 

pagalbos skyrimo 

dokumentus 

 

Nuolat 

Bus užtikrintas sklandus ir kokybiškas 

specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų 

įvertinimas mokykloje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kvalifikacijos 

kėlimas, naujų 

metodikų 

įsisavinimas. 

 

Dalyvauti rengiamuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose, mokymuose. 

 

 

1.Domėtis profesijos 

naujovėmis, 

2. Tobulinti kvalifikaciją. 

 

 

Nuolat 

 

 

Plečiant kompetenciją, pagerės 

psichologinės pagalbos teikimas 

mokykloje.  

V. Informacinės 

bazės stiprinimas. 

 

Kaupti įvairią literatūrą kuria 

galėtų naudotis tėvai, pedagogai 

ir specialistai.  

 

1.Kaupti spec. literatūrą, 

ruošti lankstinukus, 

metodines rekomendacijas.  

2. Palaikyti ryšius su SPPC, 

Klaipėdos PPT 

 

 

Nuolat 

 

Bus užtikrintas informacijos kaupimas ir 

jos sklaida bendruomenei. 

  

Stiprinti informacijos perdavimo 

ir keitimosi efektyvumą. 

 

Bendradarbiauti su 

savivaldybės administracijos 

švietimo padaliniu, 

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centru, 

Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, 

mokyklomis, pedagogų 

švietimo centru, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, 

nevyriausybinėmis bei 

kitomis vaikais 

besirūpinančiomis 

organizacijomis. 

 

Nuolat 

 

Pagerės darbo kultūra ir darbo kokybė, 

pagerės tarpusavio bendradarbiavimas su 

ugdymo įstaigomis, SPPC, PŠKC ir kt. , 



 

 

 

                                                     Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

   2018 metų veiklos plano 

   5 priedas 
 

SOCIALINIO PEDAGOGO 2018 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

Tikslai 

Susipažinti, analizuoti ir keisti mokinių socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi motyvaciją, sveiką gyvenseną, higieną. 

Vykdyti prevencinę veiklą. 

Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje. 

Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.  

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, 

skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. 

Uždaviniai 

Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu ir jo šeima. 

Rūpintis rizikos ir specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje. 

Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su tėvais ir bendruomene. 

Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška. 

Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus. 

 

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys: 

būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais; 

socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo; 

socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų, taip pat su socialiai remtinų šeimų 

vaikais, skurde gyvenančiomis šeimomis; 

socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip 

jie turėtų padėti vaikams; 

socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaiko adaptacijai visuomenėje ir 

vaikų socializacijai; 

socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse 

įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais; 

socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.  



Išskiriamos tokios pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos: 

individualus darbas su vaikais, jų tėvais, įstaigų pedagogais; 

grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas; 

auklėjamosios aplinkos organizavimas; 

tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas. 

Individualus darbas su mokiniais: 

nagrinėti vaiko interesų, charakterio, pažinimo procesų ypatumų, šeimyninių sąlygų, bendravimo, sveikatos būklę; 

sudaryti kuo geresnes sąlygas vaikų socializacijos procesui, organizuoti jų dalyvavimą meninės saviraiškos būreliuose, klubuose,    centruose; 

tiesiogiai bendrauti su vaikais; 

padėti įveikti vaikų mokymosi sunkumus.  

Darbas su klasės auklėtoju ir kitais pedagogais: 

organizuoti ir skatinti pedagogus dalyvauti kūrybinėje veikloje, diegti komandinės veiklos principus; 

tobulinti vaikų ir pedagogų bendravimo įgūdžius per įvairius renginius, užsiėmimus; 

organizuoti pažintinę veiklą už ugdymo įstaigų ribų; 

išsiaiškinti grupės, komandos nuomonę ar požiūrį, situacijų, reikalų, problemų sprendimų galimybes taikant diskusijų, aktyvaus susirinkimo bei 

kitus pažinimo bendradarbiavimo metodus. 

Auklėjamosios aplinkos ir ugdymo įstaigos buities organizavimas: 

drauge su ugdymo įstaigos bendruomene (vaikais, tėvais, globėjais, pedagogais) kurti bendravimo klasėje, grupėje, mokykloje, kitoje ugdymo 

institucijoje ir už jų ribų taisykles; 

kurti ir tobulinti estetinę ugdymo įstaigos aplinką pasitelkus tėvų, rėmėjų, socialinių partnerių bei pačių vaikų pagalbą ir paramą. 

Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas: 

burti tėvus, globėjus, pedagogus, būrelių, organizacijų vadovus bendram tikslui ir inicijuoti tokio sambūrio veiklą; 

telkti specialistų, gebančių padėti spręsti iškilusias problemas, komandą ir koordinuoti jos veiklą. 

Socialinio pedagogo veiklos turinys: 

dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais; 

vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo 

užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį smurtą, vykdo mokymosi 

motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas; 

padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau 

suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą; 

bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines 

problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, 

lankomumą;  

kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą; 

atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais ugdo  vaikų socialinius įgūdžius. 



Prevencinės veiklos prioritetai 2018 mokslo metams: 

kurti saugios mokyklos aplinką; 

vykdyti žalingų įpročių prevenciją; 

skatinti mokymosi motyvaciją; 

dirbti su mokiniais, blogai lankančiais mokyklą; 

koreguoti mokinių elgesį. 

Mokyklos prevenciniai renginiai: 

seminarai, konferencijos, diskusijos su mokiniais ir jų tėvais; 

akcijos, konkursai, viktorinos, sporto varžybos; 

prevencijai aktualių klausimų integravimas į pamokas; 

pamokos su žaidimo elementais; 

vaizdinės - informacinės medžiagos pateikimas; 

vidiniai ir išoriniai mokyklos projektai; 

mokinių susitikimas su teisėsaugos, sveikatos apsaugos darbuotojais 

vizitai į atitinkamas įstaigas (teisėsaugos, teisėtvarkos institucijas, VTAS, ŠVGC ir kt.). 

Laukiami rezultatai: 

pozityviai keisis mokinių bendravimas; 

sumažėtų praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui; 

bus patarta, kaip derinti mokyklos reikalavimus su moksleivių namų gyvenimo sąlygomis, susipažinta  su vaikų elgesį žalojančiais veiksniais 

namuose; 

bus supažindinti mokiniai su žalingų įpročių žala, būdais ir priemonėmis siekiant jų atsikratyti; 

tėvai aktyviau domėsis mokyklos veikla, mokinių pasiekimais.                                        

 

 Data Veiklos turinys Metodai Atsakingas asmuo 

Individualus darbas 

su mokiniais 

Rugsėjis-

birželis 

Užvesti socialinės situacijos bylas 

mokiniams turintiems, elgesio bei 

lankomumo problemų. 

Individualus darbas su mokiniais, 

turinčiais elgesio problemų, bei 

priklausančių rizikos grupei. 

Socialinė pedagogė Rita Borta 

Kiekvieną 

mėnesį 

Sekti ir vertinti mokinių pamokų 

lankomumo ataskaitas el. dienyne. 

Mokinių pamokų lankomumo 

ataskaita el. dienyne. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta, 

klasės vadovai 

Kiekvieną 

mėnesį 

Aiškintis pamokų nelankymo priežastis, 

informuoti tėvus arba kviestis į mokyklą. 

Jei nebus pasikeitimų į gerąją pusę, 

informuoti VTAS, ŠVGC. Mokinių 

nelankymo priežastis aptarti mokyklos 

VGK. 

Mokyklos nelankymo priežasčių 

nustatymas, individualūs pokalbiai, 

prevencinė veikla.  

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 



Rugsėjis- 

birželis 

Mokinių pažinimas svarbus aspektas 

tolimesniame socialiniame darbe. 

Individualūs pokalbiai su 

mokiniais. Įvairių problemų, 

priežasčių aiškinimasis. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Rugsėjis- 

birželis 

Dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais 

vaikais, kuriems reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba. 

Dirbti individualiai su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 

Esant 

reikalui, 

klasės 

vadovui 

prašant. 

Dalyvauti klasės valandėlėse. Klasės valandėlių metu ugdyti 

tinkamo problemų sprendimo, 

socialinius ir savisaugos įgūdžius.  

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Darbas su 

šeimomis 

Esant 

reikalui 

Rinkti duomenis apie šeimas. Esant būtinybe kartu su ŠVGCi 

aplankyti  šeimas, siekiant įvertinti 

šeimos socialines buitines sąlygas.  

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 

2 kartus 

per m.m. 

Susirinkimų metu platinti informaciją 

apie narkotines bei psichotropines 

medžiagas, rūkymo žalą, emocinio 

smurto žalą vaikams. Platinti 

lankstinukus. 

Dalyvauti tėvų susirinkimuose. Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Reikalui 

esant 

Vesti individualius pokalbius su tėvais 

dėl mokinių pamokų praleidinėjimo, 

elgesio problemų ir pan. 

Individualūs pokalbiai su tėvais. Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 

Darbas su klasės 

vadovais 

Rugsėjis- 

birželis 

Rinkti informaciją apie mokinius 

padedant klasių vadovams. 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais sprendžiant mokinių 

socialines – pedagogines 

problemas.  

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Užimtumo 

organizavimas 

(prevenciniai 

renginiai) 

Mokslo 

metų 

eigoje. 

Organizuoti mokiniams pokalbius – 

seminarus, valandėles, nusikalstamumo, 

žalingų įpročių prevencijos temomis. 

Prevencinių renginių 

organizavimas. (Tarptautinei AIDS 

dienai, Gegužė – mėnuo be smurto 

renginių organizavimas, Savaitė be 

patyčių, akcija ABC,Tolerancijos 

dienai ir pan.) 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta, 

Neformalaus švietimo 

organizatorė R. Vaičiūtė. 



Rugsėjis- 

birželis 

Organizuoti renginius su įvairių tarnybų 

darbuotojais. 

Pokalbiai, diskusijos su mokiniais 

apie alkoholio, narkotinių, 

psichotropinių medžiagų vartojimo 

žalą, mokymosi, lankomumo 

problemas, prevencines priemones. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta, 

Neformalaus švietimo 

organizatorė R. Vaičiūtė. 

 

 

 Rugsėjis- 

birželis 

Supažindinti apie pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai teikiančių 

institucijų, mokyklos nelankymo, smurto, 

prievartos, savižudybių ŽIV/AIDS 

prevencijos srityse, adresus ir telefonus. 

Stendas, lankstinukai. Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Komandinis darbas Iškilus 

problemai. 

Kreiptis pagalbos sprendžiant rizikos 

grupės šeimų problemas, mokinių 

mokyklos nelankymo, mokymosi 

problemas. Palaikyti ryšius su šiomis 

tarnybomis. 

Bendradarbiauti su VTAS, VŠGC, 

PK, Socialinės paramos sk., 

Klaipėdos m. savivaldybės 

Švietimo sk. specialistais ir kt. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 

Rugsėjis- 

birželis 

 Komandoje su pedagogais dalyvauti 

Tarptautinėje Olweus patyčių prevencijos 

programos  veikloje. 

Bendradarbiauti su mokyklos 

pedagogais vykdant Olweus 

programos veiklą. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Rugsėjis- 

birželis 

Padėti pedagogams geriau suprasti, kaip 

vaikų socialinės problemos veikia jų 

elgesį, pažangumą, lankomumą. 

Dirbti komandoje su mokyklos 

administracija, pedagogais 

sprendžiant įvairias mokyklos 

problemas. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Rugsėjis – 

birželis 

Organizuoti socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo grupės darbą 

mokykloje. 

 

Įtraukti mokyklos pedagogus, kitus 

specialistus sprendžiant įvairias 

mokinių problemas. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

 

 Rugsėjis – 

birželis 

Mokyklos VGK pirmininko pavaduotojo 

veikla 

Inicijuoti mokyklos VGK 

posėdžius, mokinių, jų šeimų 

bendradarbiavimą. Spręsti 

mokyklos bendruomenės numatytus 

uždavinius. 

Socialinė pedagogė  

R. Borta 

 

 

 Rugsėjis – 

birželis 

Mokyklos Krizių valdymo komandos 

narė 

Spręsti mokyklos krizines 

situacijas. Atsakinga už 

med.pagalbos suteikimą, 

organizavimą. 

Socialinė pedagogė Rita Borta 



Kita  Nuolat Informacinė šviečiamoji veikla. Stendų, lankstinukų aktualiomis 

temomis gaminimas ir platinimas. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Nuolat Tvarkyti mokinių nemokamo maitinimo 

dokumentus. 

Socialiai remtinų šeimų nemokamo 

maitinimo dokumentų tvarkymas. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Nuolat  Nemokamo maitinimo organizavimas. 

Darbas su SPIS el. žurnalu, su Eurofondo 

sistema, Mano dienyno sistema (kuri 

susijusi su Eurofondu) 

Vesti nemokamo maitinimo 

apskaitos žiniaraštį sistemose. 

Socialinė pedagogė  

Rita Borta 

Psichoaktyviųjų 

medžiagų 

prevencijos 

programos “Gyvai 

vykdymas 

 Sausio-

birželio 

mėnesį 

1-12 

pamoka 

Dalyviai: 

8a klasės mokiniai 

Vieta: 

Mokyklos aktų salė 

Socialinė pedagogė 

 R. Borta 

Klasės vadovų 

susitikimas su 

socialiniu pedagogu. 

“Olweus”programos 

vykdymo aptarimas. 

Sausio 

mėn. 

Dalyviai: 

Socialinis pedagogas, pavaduotoja 

ugdymui V. Balsienė,  klasių vadovai. 

Vieta:  

Mokyklos metodinis kabinetas 

Socialinė pedagogė 

R. Borta 

Pavaduotoja ugdymui  

V. Balsienė 

 

Alkoholio, tabako 

ir narkotikų 

ankstyvoji 

prevencija 

“Augu sveikas” 

Klasės valandėlių 

ciklas pradinių 

klasių mokiniams 

 

Sausis- 

gegužė 

 

Dalyviai: mokyklos 3-4 klasių mokiniai 

 

Klasėse 

 

Socialinė pedagogė Rita Borta 

 

Prevencinis 

mokinių konkursas 

“Lietuvos policijai- 

100 metų”. 

Socialinio 

verslumo projektas 

“ Vaikų 

kinoteatras”. 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

 

Sausis-

 

Dalyviai: 5-7 klasių mokiniai 

 

 

 

 

 

 

Dalyviai: 

 

Vieta: 

Mokyklos erdvės 

Klaipėdos m. VPK 

 

 

 

 

Vieta: 

 

Socialinė pedagogė  

R. Borta 

 

 

 

 

 

Socialinė pedgogė Rita Borta 



Organizatorius 

asociacija MMK 

birželis Mokyklos mokiniai, mokyklos 

bendruomenė, mokinių tėvai, broliai, 

sesės irk t. 

Klaipėdos m. Kultūros fabriko 

erdvės, Bangų 5a 

 

Susitikimai su 

Klaipėdos m. 

Policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnais. 

Teisinis švietimas 

 

Sausis- 

birželis 

 

Dalyviai: 

Mokyklos mokiniai, tėvai, mokytojai. 

 

Vieta: 

Mokyklos aktų salė, kabinetai. 

 

Socialinė pedagogė Rita Borta 

 

Miesto prevencinė 

akcija “ABC” 

 

Balandis 

 

Mokyklos bendruomenė 

 

 Miesto erdvės 

 

Socialinė pedagogė Rita Borta 

Vaikų vasaros 

stovyklos 

organizavimas 

Birželio 

mėn. 

Dalyviai: 

1-4 klasių mokiniai 

Vieta: 

Mokyklos erdvės 

Socialinė pedagogė  

R. Borta 

 

Mokyklos 

lankomumo 

anketinė apklausa 

Vasaris Dalyviai: 

7-10 klasių mokiniai 

Mokykla Socialinė pedagogė  

R. Borta 

Susitikimas su 

klasių vadovais, 

mokyklos taryba, 

administracija 

aptarimui dėl 

lankomumo 

apklausos analizės. 

Gegužė Mokyklos administracija, klasių vadovai, 

specialistai, 

mokyklos tarybos nariai 

Mokyklos  metodinis kabinetas Socialinė pedagogė  

R. Borta 

 



“Savanorystė” 

Paskaita mokyklos 

6-8 klasių 

mokiniams 

Svečiai iš 

asociacijos “Mano 

miestas Klaipėda” 

Balandis Dalyviai: 

6-8 klasių mokiniai, mokytojai. 

Aktų salė Socialinė pedagogė  

R. Borta 

 



 


