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PATVIRTINTA 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės  

mokyklos direktoriaus 2021 m. vasario 23 d. 

įsakymu Nr. V1-10 

 

PRITARTA 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

tarybos 2021 m. sausio 7 d. posėdžio  

protokolu Nr. V2-1  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 2021 metų veiklos planas (toliau – planas) 

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

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

vykdyti.  

Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Planas parengtas atsižvelgus į Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 2021 – 2025 metų 

strateginį veiklos planą, patvirtintą Kretingos Marijos Tiškevičiūtės direktoriaus 2021 m. vasario 

23 d. įsakymu Nr. V1-9 „Dėl Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 2021 –2025 metų strateginio 

plano patvirtinimo“, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo 

metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo 

planu, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-22 „Dėl Kretingos Marijos 

Tiškevičiūtės mokyklos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“. 

Planą įgyvendins Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos administracija, pedagoginiai ir 

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

tėvai. 

Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM; 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Pedagogų profesinės raidos centras – PPRC, 

Kretingos rajono švietimo centras – KRŠC; ugdymo planas – UP, Vaiko gerovės komisija – VGK. 

 

II SKYRIUS 

VIZIJA IR MISIJA 

 

Vizija - Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla – atsakinga, kūrybinga ir atvira, sudaranti 

sąlygas kiekvienam vaikui išgyventi sėkmę. 

Misija - Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla teikianti kiekvienam vaikui prieinamą 

kokybišką ugdymą. 

III SKYRIUS 

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 

 

Filosofija – Mokyklos bendruomenėje svarbu kiekvienas narys. 

Vertybės – tolerancija - pagarba, atsakomybė, kūrybiškumas, bendradarbiavimas, 

profesionalumas, empatija. 
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IV SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKSMINGUMAS 

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas. Mokyklos 2014 – 2020 m. strateginio plano tikslas – ugdymo 

ir mokymo kokybės tobulinimas, sukuriant optimalias sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo 

galias ir palankiausias galimybes individualių gebėjimų realizavimui.  

Tikslo įgyvendinimui buvo numatyti 3 uždaviniai. 

1 uždavinys. Didinti pamokos veiksmingumą, keliant ugdyme konkrečius ir 

pamatuotus ugdymo uždavinius, įtraukiant mokinius į jų formulavimą. Pamokose tradicinį 

mokymą keitė nauji ugdymo metodai, skatinantys dirbti kūrybiškai ir žaismingai. 60 proc. mokinių 

įsitraukė į uždavinio formulavimą, konkrečių  ir pamatuotų ugdymo(si) uždavinių numatymas darė 

pamoką efektyvesnę, padėjo pasiekti geresnių mokymo (-si) rezultatų. Mokiniai pozityviau žvelgė į 

mokymą (-si), labiau pasitikėjo savimi, geriau suprato mokymo (-si) prasmę. 

Parengtas kvalifikacijos tobulinimo planas, pagal kvalifikacijos tobulinimo poreikį. 

Mokytojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami seminarų cikluose: šiuolaikinės pamokos bruožai, 

nuotolinis mokymas, mokymasis profesinio mokymo tinkle www.Pedagogaslt. Vidutiniškai 9,2 

dienas pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 2019 m. vidutiniškai kvalifikacija 

kelta 7,36 dienas. 

Mokykloje vyko metodinės dienos: ,,Aktyvių metodų taikymas ugdymo procese ugdant 

bendruomeniškumą“, ,,IKT taikymas nuotolinėse pamokose“, ,,Netradicinės gamtamokslinio 

ugdymo veiklos „Mokomės kitaip“. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų apskrito 

stalo diskusija ,,Mokomės bendrauti ir bendradarbiauti. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų dermė“. 54 proc. priešmokyklinio ugdymo mokinių lanko 1 klases.  

Metodinėse atvirų durų dienose, mokytojos vedė po 3 – 5 sklaidos pamokas kolegėms, 

administracijai bei mokinių tėvams. 

Pereinama prie šiuolaikinio mokymo (-si) organizavimo. Keitėsi mokytojo vaidmuo, vyravo 

partnerystė, pastovus mokinių stebėjimas ir savalaikė pagalba  

2 uždavinys. Ugdymo procesą grįsti inovatyvumu ir tyrinėjimu. Mokytojai pamokose 

dirbo su „Gamtamokslinės spintos“ gautomis priemonėmis. Veikla praturtino ugdymo(si) procesą, 

skatino mokinių aukštesnę mokymosi motyvaciją. Specialiojo ugdymo klasių pamokos organizuotos 

gamtos ir technologijų kabinete: „Tyrinėjant ir eksperimentuojant pažįstame pasaulį‘‘. Mokiniai 

išmoko atlikti paprastus stebėjimus, nesudėtingus bandymus ir tyrimus, formuluoti išvadas. Dalyvavo 

rajoninėje gamtamokslinėje konferencijoje „Stebiu, tyrinėju, pažįstu‘‘. Kartą per mėnesį po 1 pamoką 

klasėse skyrė eksperimentavimui, tyrinėjimui, praktinių įgūdžių tobulinimui. 

80 proc. mokytojų naudojo informacines technologijas: SMART, EDUKA skaitmeninę 

mokymosi aplinką. Naudodami interaktyvias priemones (išmanios lentos, multimedijos, kompiuteriai 

ir kt.) paįvairino ugdymą įdomiomis užduotimis, tobulino kompiuterinio raštingumo gebėjimus.  

Greitas reagavimas į pokyčius ir pasiruošimas nuotoliniam ugdymui. Tolimesnių gairių numatymas, 

įsivesta IKT pamokos iš mokyklos nuožiūrai skirtų pamokų, kad būtų nuoseklus, o ne integruotas 

ugdymas. EDUKA skaitmeninio mokymo(si) aplinkos naudojimas mokykloje. Panaudota 11 

mokytojų licenzijų. Mokiniai gaunantys UB (užduočių bankas ) – 99 proc.; skaitantys teorijos 

užduotis – 92 proc.; mokytojai kuriantys užduotis – 18 proc. Apklausos, atliktos IQES online Lietuva 

sistemoje, nuomonė apie mokyklos veiklos kokybę tėvų-3,6;  mokytojų-3,7 iš 4 galimų. 

Siekiant šiuolaikiškiau organizuoti ugdymą; mokykla įsigijo: 4 multimedijos projektorius – 

1960 Eur; interaktyvų ekraną – 2800 Eur; 16 planšečių – 3081 Eur; 4 nešiojamus kompiuterius – 2223 

Eur. 

3. uždavinys. Skatinti socialinį emocinį ugdymą, sveikos gyvensenos ir prevencinių 

programų įgyvendinimą. Mokykloje vykdytos socialinio emocinio ugdymo programos: ,,Laikas 

kartu“ (dalyvavo 100 proc. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių), „Kimochi‘‘ (50 proc. 

ikimokyklinio ugdymo vaikų), integruojant į mokomuosius dalykus. Mokiniai 100 proc. dalyvavo 

vaikų socializacijos programoje ,,Mokėkime pasakyti ne“, vykdytose mokinių patyčių prevencijos 

veiklose, tolerancijos projektuose, akcijose. Bendradarbiauta su vaiko saugumą užtikrinančiomis 
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institucijomis. Organizuotas klasių valandėlių ciklas 3 – 4 klasėse „Viskas prasideda nuo manęs“, 

akcijos „Neatsinešk į mokyklą draudžiamų daiktų“, ,,Kalėdų pasaka“. Vykdytos projektinės veiklos 

su Kretingos J. Pabrėžos universitetine gimnazija „Ko negali viena mokykla, gali dvi mokyklos“. 

Mokykloje veikė Mokinių taryba, kurią sudarė 8 klasių atstovavai. Skatinome gerai besimokančius, 

padariusius pažangą mokinius, padėkos raštais, paviešinimu internetinėje svetainėje, edukacinėmis 

išvykomis. Organizuojamas konkursas ,,Šauniausia klasė“ mokyklos taurei laimėti. Šauniausios 

klasės mokiniai paskatinti išvyka. 

Inicijuotas vaikų vasaros ir poilsio stovyklų organizavimą pradinukams. Mokytojoms 

parengus programas ,,Po vasaros dangumi“, „Išmani Bitė“ ir skyrus 4274 Eur finansavimą, 32 proc. 

mokinių dalyvavo stovykloje. Sudarytos galimybės plėtoti mokinių socializaciją, užimtumą, 

pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per pažintinę ir edukacinę veiklas. 

Apklausos, atliktos IQES online Lietuva sistemoje, tėvų nuomonė apie mokyklos veiklos 

kokybę, apie patyčias 3,4 vertė – iš 4 galimų, kad iš vaikų mokykloje nesityčiojo.  

Mokinių pasiekimai 2020 metais pagerėjo net 21 proc. Išaugo mokinių, pasiekiančių 

aukštesnijį ir pagrindinį pasiekimų lygį dalis, o turinčių patenkinamą pasiekimų lygį – sumažėjo. 

2019 m. aukštesniuoju ir pagrindiniu įvertinimu įvertinti 67,3 proc. mokinių, o 2020 m. aukštesniuoju 

ir pagrindiniu įvertinimu įvertinti net 77,8 proc. mokinių. Priežastis yra nuotolinis mokymas, kuris 

pareikalavo daugiau tėvų pagalbos, nei mokantis mokykloje (70 proc. mokiniams užduotis padėjo 

atlikti tėvai, vyresnieji broliai, sesės ir kt.). 

 

 
 

V SKYRIUS 

2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – palankių galimybių mokiniams sudarymas, siekiant išskleisti individualius 

gebėjimus ir patirti asmeninę sėkmę. 

Uždaviniai: 

1. gerinti ugdymo kokybę: atsižvelgti į individualius vaiko gebėjimus ir poreikius, pabrėžiant 

asmeninę pažangą; 

2. tapti atvira mokykla, sutelkti mokyklos bendruomenę; 

3. kurti saugią, jaukią mokyklos ugdymo (-si) aplinką.  

0 10 20 30 40 50 60

Nepatenkinamas

Patenkinamas/Pagrindinis/Aukštesnysis

Pagrindinis/Aukštesnysis

Aukštesnysis

0
32,7
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0
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2020 m. pradinių klasių mokinių mokymosi rezultatai 
(procentais)

2020 metai 2019 metai
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VI SKYRIUS 

2021 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – suteikti mokiniams palankias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir patirti asmeninę sėkmę 

Uždaviniai Įgyvendinimo kryptys Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Uždavinio sėkmės kriterijai Reikalingos 

lėšos, ištekliai 

Pastabos 

1. Gerinti 

ugdymo 

kokybę: 

atsižvelgti į 

individualius 

vaiko 

gebėjimus ir 

poreikius, 

pabrėžiant 

asmeninę 

pažangą  

1.1. Organizuoti metodines atvirų durų 

dienas pradinio ir specialiojo ugdymo 

klasėse„ Mokėjimo mokytis 

kompetencija“ 

Pradinio ir 

specialiojo ugdymo 

mokytojai, mokyklos 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Per metus  Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir 

specialiojo ugdymo metodinių 

grupių mokytojai, mokyklos 

pagalbos mokiniui specialistai 

pasidalins gerąja darbo 

patirtimi, žiniomis, naujausia 

informaciją apie šiuolaikinės 

pamokos tobulinimo kriterijus, 

ugdymo kokybę, individualius 

vaikų gebėjimus, asmeninę 

pažangą, taikys į vaiką 

orientuotus ugdymo būdus ir 

metodus, ugdys mokėjimo 

mokytis kompetenciją. 

Kartą per mėnesį pasaulio 

pažinimo dalykui skirtų 

pamokų skirs 

eksperimentavimui, 

tyrinėjimui, praktinių įgūdžių 

ugdymui. 

Pradinio ir specialiojo ugdymo 

klasių mokiniai atliks 

nesudėtingus bandymus ir 

tyrimus, juos pristatys 

mokyklos bendruomenei. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 

1.2. Organizuoti teorinį užsiėmimą 

„Veiksmingų mokymo (-si) metodų ir 

priemonių mozaika matematikos 

pamokoje“ 

S. Tamošaitytė 2021-02-08 

1.3. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją, gerosios patirties sklaidą 

,,Skaitymo galia“ 

V. Kuizinienė  2021-02-19 

1.4. Organizuoti praktinę veiklą 

,,Kūrybiškas inovatyvių mokymo (-si) 

metodų ir IKT taikymas pradiniame 

ugdyme“. Pamokos 3a klasėje 

stebėjimas 

G. Urbonienė 2021-04  

1.5. Organizuoti teorinį - praktinį 

užsiėmimą „IKT ir inovatyvių 

mokymo (-si) metodų taikymas 

pradiniame ir specialiajame ugdyme“ 

A. Kleinauskaitė 2021-04-26 

1.6. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją „Praktinis patyriminis 

mokymas (IKT, gamtamokslinių 

priemonių ir kitų mokymų priemonių 

panaudojimas ugdymo procese)“ 

A. Klapatauskienė 2021-09  
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1.7. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

Pristatyti projektą ,,Žalią pupą 

sodinau“ 

E. Strikienė 

 

2021-04-16 

2021-04-23 

Mokytojai įgytas žinias 

pritaikys savo pamokose 

1.8. Vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

Pristatyti projektą „Snieguoti 

nuotykiai“ 

A. Sabaliauskienė, 

I. Arienė 

2021-02-04 

1.9. Parengti ir vykdyti projektą 

„Vaistažolių auginimas“ 

Darbo grupė 2021-04, 09 

1.10. Organizuoti teorinį – praktinį 

užsiėmimą ,,Labirintų terapija. 

Praktinė jų nauda“ 

R. Gedrimienė, 

R. Songailienė  

2021-12-09 

1.11. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją ,,Šiuolaikiškų, į vaiką 

orientuotų ugdymo būdų – IKT 

panaudojimas specialiajame ugdyme“ 

V. Gaudutienė 

 

2021-02  

1.12. Organizuoti teorinį užsiėmimą 

„Ar mokytojo pasirinkti metodai 

įtakoja mokinių veiksmingą ugdymą (-

si) ir mokymo (-si) motyvaciją?“ 

R. Šiaulienė 2021-10-27 

1.13. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją ,,Kaip ugdymo procesą grįsti 

inovatyvumu ir tyrinėjimu?“ 

A. Klapatauskienė 2021-11-22  

1.14. Dalyvauti seminaruose: „Į vaiką 

orientuotų ugdymo būdų ir metodų 

taikymas“, „Ugdymo turinio pagal 

kiekvieno vaiko poreikius ir galias 

tobulinimas“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ir specialiojo 

ugdymo mokytojai, 

mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistai 

Per metus  Mokytojai kels savo 

kvalifikaciją, dalyvaus 

seminaruose. 

Sudarytos sąlygas kiekvienam 

vaikui įgyti ir plėtoti asmenines 

kompetencijas, suteikiamos 

mokiniams palankios 

galimybės išskleisti 

individualius gebėjimus ir 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 

1.15. Įgyvendinti Socialinio emocinio 

ugdymo programas „Laikas kartu“, 

„Kimochi“ 
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1.16. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją „Socialinio emocinio ugdymo 

programų įgyvendinimas: sėkmės ir 

iššūkiai“ 

R. Songailienė, 

R. Gedrimienė, 

A. Klapatauskienė 

2021-03-

22/28 

patirti asmeninę sėkmę. 

Vykdomas ŠMSM projektas 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos 

ir technologinių mokslų 

priemonėmis“. 

Organizuojamos mokinių 

patyčių prevencijos veiklos  

 

1.17. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją ,,Psichotropinių medžiagų 

keliami pavojai“ 

R. Songailienė 2021-04-15 

1.18. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją „Mokinių teisės ir pareigos“ 

R. Songailienė 2021-09 

1.19. Organizuoti metodinę dieną 

,,Lašiukų“ grupėje ,,Socialinis 

emocinis ugdymas per žaidimus 

O. Kerienė 2021-04-29 

1.20. Organizuoti teorinį užsiėmimą 

„Netradicinės gamtamokslinio ugdymo 

veiklos „Mokomės kitaip ir kitur“ 

A. Klapatauskienė  2021-05-17 

1.21. Pasidalinti žiniomis apie  

pateikčių kūrimo programos „Padlet“ ir 

interaktyvių užduočių naudojimą 

ugdymo procese 

A. Sabaliauskienė 2021-05-04 

1.21. Atlikti tyrimą „Neformaliojo 

švietimo poreikis 

N. Vasiliauskienė 2021-05 Atlikti tyrimų duomenys 

panaudojami neformaliojo 

švietimo būrelių veiklos 

organizavimui 

1.22. Dalyvauti Kultūros paso renginių 

programoje 

L. Kurklietienė  Per metus Tikslingai panaudojamos 

kultūros paso lėšas 

  

1.23. Organizuoti sveikatingumo 

savaites: „Kūno, proto ir jausmų darna 

– mokinio sveikatos ugdymosi 

pagrindas“, „Aukime gražūs, stiprūs ir 

sveiki“ 

D. Statnickienė,  

L. Vaitkutė 

Kas ketvirtį  

 

Mokykloje bus organizuojamos 

sveikatingumo savaitės. 

Gerės mokinių sveikata, bus 

lavinami mokyklos 
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1.24. Organizuoti varžytuves „Judėk, 

mąstyk, nugalėk“ 

D. Statnickienė,  

L. Vaitkutė, 

A. Sabaliauskienė, 

R. Songailienė 

2021-05-12 bendruomenės sveikos 

gyvensenos įgūdžiai 

1.25. Parengti ir vykdyti ilgalaikių 

sveikos gyvensenos mini projektus 

specialiojo ugdymo klasėse 

V. Gaudutienė 2021-01   

1.26. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją „Fizinis raštingumas: 

efektyvi fizinė veikla specialiosiose 

klasėse“ 

D. Statnickienė 2021-11-18   

1.27. Vykdyti NMPP ir atlikti jų 

analizę 

Administracija, 

pradinio ugdymo 

mokytojai, mokyklos 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

Per metus 

 

Išanalizuoti NMPP ir mokyklos 

pusmečių, metinio įvertinimo 

mokinių pasiekimų rezultatai ir 

numatytos priemonės  mokinių 

pasiekimams gerinti. Siekiama 

100 proc. mokinių pažangumo, 

didinti aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu  

besimokančių mokinių skaičių 

iki 65 proc. 

Skatinami gerai besimokantys, 

padarę pažangą ir mokyklą 

garsinę įvairiose srityse 

mokiniai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų ir 

mokyklos 

tarybose 

1.28. Pasidalinti sukaupta vertinimo 

informacija tarp mokytojų, dirbančių 

su klasės mokiniais 

2021-01-28 

2021-06-08 

1.29. Sukurti mokyklos vardo statulėlę 

ir ženkliuką (organizuojant piešinių 

konkursą) 

A. Klapatauskienė, 

darbo grupė, Mokinių 

taryba 

2021-03,04 

2. Tapti atvira 

mokykla, 

sutelkti 

mokyklos 

bendruomenę  

2.1. Vykdyti ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą ,,Mokinių 

pasiekimų ir pažangos gerinimas‘‘ 

Administracija, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ir specialiojo 

ugdymo metodinių 

grupių mokytojai, 

Per metus Mokytojai tikslingai kels 

kvalifikaciją, tobulindami 

ugdymo proceso dalykinę ir 

intelektualinę kompetenciją, 

skaitmeninio raštingumo 

ugdymo srityje. 

Oganizuojamos edukacinės 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kvalifikacijos 

lėšos 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 
2.2. Organizuoti mokymus, seminarus 

„Skaitmeninio ugdymo raštingumo 

darbo „Smart board“ ir „Aktyvios 

klasės“ ugdymo technologijų sritys“ 
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2.3. Organizuoti edukacines išvykas į 

kitas mokyklas 

mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistai  

išvykos į kitas mokyklas. 

Dalijimasis patirtimi, žiniomis, 

naujausia informacija, 

pedagogui grįžus iš 

kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų ir kt. 

2.4. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų ir pradinių klasių 

mokytojams ,,Mokomės bendrauti ir 

bendradarbiauti. Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programų dermė“ 

A. Klapatauskienė, 

R. Songailienė 

 

2021-03 

2.5. Organizuoti ilgalaikio projekto 

,,Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes 

esame kartu“ įgyvendinimą 

R. Songailienė,  

darbo grupė 

Per metus Pasiruošiama respublikinei 

konferencijai 

2.6. Organizuoti susitikimus „Mokinys 

– tėvai – mokytojas“ 

Administracija, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ir specialiojo 

ugdymo mokytojai, 

mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistai  

Per metus Vyks tėvų informavimas ir 

švietimas. Mokinių tėvai 

dalyvaus mokyklos 

bendruomenės gyvenime.  

Mokytojai pagal poreikius 

vykdys susitikimus tarp 

mokytojos, tėvų ir mokinių 2-3 

kartus per metus dėl mokinių 

pažangos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 

2.7. Atlikti apklausą "Tėvų galimybės 

dalyvauti karjeros ugdyme, 

supažindinant mokinius su 

profesijomis“ 

2.8. Organizuoti apskritojo stalo 

diskusiją, gerosios patirties sklaidą 

,,Kaip įtraukti tėvus aktyviau dalyvauti 

grupės gyvenime“ 

2.9. Organizuoti mokytojų 

savipagalbos užsiėmimus „Kolega-

kolegai“ 

R. Songailienė,  

R. Gedrimienė,  

VGK, mokyklos 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

administracija, 

dalykų mokytojai 

Kas mėnesį Bendradarbiavimas su 

kolegomis. Laiku ir tinkamai 

užtikrinama pagalba 

mokytojams ir mokytojų 

padėjėjams. 

Sukurta ir pritaikyta aplinka 

vaikams, turintiems 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, integracijai. 

Mokiniai turės galimybę pagal 

sudarytą mokymosi pagalbos 

2.10. Parengti kvalifikacinę programą 

ir vesti praktinius mokymus mokytojų 

padėjėjams 

Per metus 

2.11. Organizuoti susitikimus toje 

pačioje klasėje ir grupėje dirbantiems 

mokytojams, siekiant aptarti 

sunkumus, bendrų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą, sėkmės atvejus 
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2.12. Organizuoti praktinius mokymus 

mokytojams „ Skirtingų poreikių ir 

gebėjimų mokinių mokymas“  

2 kartus 

metuose 

teikimo tvarkaraštį likviduoti 

ugdymosi spragas. Tėvų 

bendradarbiavimas su 

mokyklos pagalbos 

specialistais, spendžiant vaikų 

saugumo klausimus, 

psichologines ir socialines 

problemas, lankomumo ir  

adaptacijos klausimus. Didės 

mokinių mokymosi motyvacija 

2.13. Mokymosi pagalbos teikimas 

sunkumų ir elgesio sutrikimų problemų 

turintiems mokiniams 

Per metus 

2.14. Vykdyti mokinių adaptacijos 

tiriamąją veiklą su ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pirmos klasės ir 

naujai atvykusiais mokiniais 

R. Gedrimienė 

 

2021-10 

2.15. Organizuoti apskrito stalo 

diskusiją ,,Adaptacija – sėkmės ir 

iššūkiai“. Parengti metodines 

rekomendacijas 

R. Gedrimienė, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, 

ugdymo metodinės 

grupės mokytojai 

2021-10-28 

2.16. Vykdyti projektą su Kretingos 

J. Pabrėžos universitetine gimnazija 

„Ko negali viena, gali dvi mokyklos“ 

R. Songailienė Per metus Organizuojami renginiai su 

socialiniais partneriais ir vietos 

bendruomene: Kretingos 

J. Pabrėžos universitetine 

gimnazija, būsimais pirmokais, 

jų tėvais ir kt. Pradėtas kurti 

M. Tiškevičiūtės vardo 

metraštis 

Organizuojami 2-3 projektai su 

SIŽGB „Kretingos viltis‘‘. 

Mokiniai dalyvaus mokinių 

vasaros užimtumo programoje 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų lėšos 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 
2.17. Organizuoti atvirų durų dieną 

būsimiems pirmokams ir jų tėvams  

A. Klapatauskienė, 

J. Agapova 

2021-05 

2.18. Pradėti kurti Marijos 

Tiškevičiūtės vardo metraštį 

E. Strikienė, 

darbo grupė 

2021-04 

2.19. Vykdyti ilgalaikius projektus su 

SIŽGB „Kretingos viltis“ bendrija 

A. Juškienė  

 

Per metus 

2.20. Organizuoti Vaikų vasaros 

poilsio stovyklą  

 

R. Songailienė 2021-06 
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3. Kurti 

saugią, jaukią 

mokyklos 

ugdymo (-si) 

aplinką  

 

3.1. Vykdyti Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Sporto projekto ,,Judėk ir 

sau padėk“ 

D. Statnickienė,  

L. Vaitkutė 

 

Per metus Vyks reguliarūs sportiniai 

užsiėmimai visiems mokyklos 

mokiniams. Kartą metuose bus 

organizuojama sporto šventė 

mokyklos bendruomenei bei 

mikrorajono vaikams 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo ir 

krepšelio 

lėšos 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų  

taryboje 

3.2. Įsigyti šiuolaikinių mokymo 

priemonių: kompiuterių, mokomųjų 

kompiuterinių programų  

Administracija 

 

Per metus IKT turimos edukacinės 

aplinkos bus papildytos 

šiuolaikinėmis kompiuterinėmis 

mokymo priemonėmis ir 

programomis. Praturtintos ir 

atnaujintos mokyklos ir lauko 

edukacinės erdvės: lauko klasė, 

sensorinis kabinetas, labirintas 

Mokymo ir 

krepšelio 

lėšos 

Aptarta 

mokytojų 

taryboje ir 

mokyklos 

tarybose 
3.3. Kurti ,,klases be sienų‘‘: 

3.3.1. įrengti lauko klasę  

3.3.2. įrengti sensorinį kabinetą R. Gedrimienė,  

darbo grupė 

Per metus 

 

3.3.3. įrengti laikiną ir pastovų labirintą 

mokyklos teritorijoje 

R. Songailienė,  

R. Gedrimienė 

3.4. Atnaujinti virtualią mokyklos 

aplinką: 

Administracija Nuolat bus atnaujinta virtuali 

mokyklos aplinka. Mokytojai 

prisijungs prie profesinio 

tobulinimo tinklų, portalų. 

Vykdoma sklaida internetinėje 

svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, aprašant kiekvieną 

įvykusį renginį 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo ir 

krepšelio 

lėšos 

 

Aptarta 

metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

taryboje 

3.4.1. įrengti specialią belaidę 

internetinę prieigą 

3.4.2. vykdyti sklaidą internetinėje 

svetainėje, socialiniuose tinkluose  

Administracija, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ir specialiojo 

ugdymo mokytojai, 

mokyklos pagalbos 

mokiniui specialistai 
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VII SKYRIUS 

MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

  

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Vykdymo data Atsakingi, vykdytojai 

1. ,,Atsisveikinimas su eglute“ 2021-01-06 Grupių mokytojos 

2. Laisvės gynėjų diena 2021-01-13 G. Drungienė, J. Gudonienė 

3. Projektas ,,Judėjimas – sveikata“ 2021-01/12 R. Songailienė, grupių mokytojai 

4. Susitikimas su pirmąja mokytoja 2021-01-17 R. Songailienė, V. Cirtautienė 

5. Pilietiškumo ugdymo diena 2021-01-22 I. Šleinienė  

6. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 2021-02-15 A. Venckuvienė, B. Stanienė 

7. Integracinis projektas ,,Žolelių arbata – sveikata“ 2021-02  A. Sabaliauskienė, grupių mokytojai 

8. Rajoninė kompiuterinių atvirukų paroda „Lietuva - mano namai“ 2021-02 G. Urbonienė 

9. Užgavėnės 2021-02-16 R. Lukauskienė, grupių mokytojai 

10. Dalyvavimas respublikiniame vertimo konkurse „Tavo žvilgsnis“ 2021-02  D. Vyštartienė 

11. Amatų diena „Kaziuko mugė“ 2021-03-04 A. Petrokienė 

12. Kaziuko mugė mokykloje 2021-03-04 O. Kerienė, N. Liutkutė 

13. Amatų diena ,,Kaziuko mugė“. 2021-03-04 G. Urbonienė 

14. Mokyklinis skaitovų konkursas „Išskleisk sparnus, vaikyste“ 2021-03-12 A. Paulauskienė 

15. Teatro diena 2021-03-19 V. Kuizinienė, N. Panorienė 

16. Pasaulinė Dauno sindromo diena 2021-03-19 A. Juškienė 

17. Tarptautinė teatro diena 2021-03-26 A. Lukošienė 

18. Integracinis projektas „Savaitė be patyčių“ 2021-03-22/26 A. Juškienė 

19. Savaitė be patyčių 2021-03  R. Songailienė 

20. Prevencinė savaitė. Projektai ,,Mokėkime pasakyti NE“ ir ,,Savaitė be 

patyčių“ 

2021-03-22/28 R. Songailienė, R. Gedrimienė, A. Klapatauskienė 

21. Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Kalbų kengūra“ (anglų kalbos, 

lietuvių kalbos) 

2021-03  D. Vyštartienė, S. Tamošaitytė 

22. Dalyvavimas tarptautiniame matematikos  konkurse „Kengūra“ 2021-03  L. Kurklietienė 

23. Anglų kalbos olimpiada 4 klasėms  2021-03  D. Vyštartienė, S. Tamošaitytė  

24. Pasaulinė autizmo supratimo diena  2021-04-02 V. Gaudutienė 
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25. Sporto projektas „Judėk pirmyn“ 2021–04,05 D. Statnickienė 

26. Ryto ratas kartu su logopede 2021-04-05/09 A. Narvilienė 

27. Vaikų Velykėlės 2021-04-04 E. Strikienė 

28. Projektas ,,Žalią pupą sodinau“  2020-04-17,23 E. Strikienė 

29. Akcija – „Mes už tai, kad mokyklos teritorija būtų švari“ 2021-04  R. Songailienė  

30. Saugaus eismo diena 2021-04 I. Ilkevičienė 

31. Žemės diena 2021-04 S. Tamošaitytė 

32. Projektas ,,Auginu gėlytę“ 2021-05  R. Songailienė, grupių mokytojai 

33. Respublikinis prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“ 2021-05-06 V. Cirtautienė, I. Jonkienė 

34. Turizmo diena „Pažinkime savo kraštą“ 2021-05/10 A. Petrokienė 

35. Jaunųjų tyrėjų diena. ,,Mokomės tyrinėdami“. 2021-05-13 I. Ilkevičienė 

36. Mokslo metų užbaigimo padėkos mokyklos bendruomenei šventė 2021-05-26 J. Gecevičienė, B. Bendikienė, R. Šiaulienė,  

A. Klapatauskienė 

37. Birželio 1-oji Vaikų gynimo diena 2021-05-28 R. Songailienė, J. Gudonienė 

38. Mokslo metų užbaigimo šventinis padėkos koncertas 2021-05-28 A. Lukošienė 

39. Turizmo diena ,,Pažinkime savo kraštą“ 2021-05/09  Pradinio ugdymo metodinės grupės nariai 

40. Rajoninis ,,Šviesoforo” konkursas 2021-05  I. Ilkevičienė 

41. Ketvirtokų išleistuvės ,,Sudie, pradine mokykla“ 2021-06  J. Agapova, A. Klapatauskienė 

42. Mokslo ir žinių diena 2021-09-01 G. Urbonienė 

43. Integracinis projektas „Europos kalbų diena“ 2021-09-25 D. Vyštartienė 

44. Integracinis projektas ,,Judėjimo savaitė“ 2021-09  L. Vaitkutė, grupių mokytojai 

45. Integracinis projektas „Rudenėlis atkeliavo“ 2021-10-07 A. Juškienė 

46. Integracinis projektas ,,Rudens taku“ 2021-10 R. Lukauskienė, grupių mokytojai 

47. Karjeros ugdymo diena. ,,Pasirinkimų labirintai“ 2021-10-22 L. Kurklietienė 

48. Akcija ,,Pyragų diena“ 2021-11-06 G. Urbonienė 

49. Ryto ratas kartu su logopede 2021-11-08/12 A. Narvilienė 

50. Tolerancijos diena darželyje 2021-11-16 V. Cirtautienė, I. Jonkienė 

51. Tolerancijos diena 2021-11-16 A. Juškienė 

52. Tolerancijos diena 2021-11-16 R. Songailienė 

53. Minime Marijos Tiškevičiūtės gimimo dieną 2021-11-19 A. Sabaliauskienė, I. Arienė 
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54. Minime M. Tiškevičiūtės gimimo dieną „Pasveikinkim vieni kitus“. 

Pirmokų krikštynos 

2021-11-22 G. Urbonienė, I. Ilkevičienė 

55. Paroda ,,Advento kalendoriai“ 2021-11-30 E. Strikienė, grupių mokytojai 

57. Integracinis projektas „Gerumas šalia mūsų“ 2021-11-29/12-03 A. Petrokienė, A. Lukošienė 

58. Integracinis projektas „Gerumas šalia mūsų“ 2021-11-29/12-03 A.Klapatauskienė 

59. Integracinis projektas ,,Jauku, ramu, kvepia laukimu“ 2021-12-01/23   R. Songailienė, grupių mokytojai 

60. Integracinis projektas ,,Eglutę parnešiau iš miško 2021-12-13/22 R. Lukauskienė, grupių mokytojai 

61. Šventė „Kalėdų beelaukiant“ 2021-12  V. Gaudutienė 

62. Šeimos diena. Šventinės popietės ,,Šventų Kalėdų belaukiant“ 2021-12  Pradinio ugdymo metodinės grupės nariai 
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VIII SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Planui įgyvendinti skirta 766,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) ir 490,2 

tūkst. Eur savivaldybės biudžeto (aplinkos lėšų). Dalis plano bus finansuojama iš paramos lėšų 

(planuojama gauti 1 tūkst. Eur). Vykdant socialinę programą, nemokamam mokinių maitinimui skirta 

7,5 tūkst. Eur. Sveikatos priežiūros užtikrinimui mokykloje skirta 1,2 tūkst. Eur. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio dalies vedėjas.  

2. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

3. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos savivaldos institucijoms, Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir /ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

__________________ 
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Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos plano 

1 priedas 

 

2021 METŲ UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Eil.  

nr. 

Numatomos priemonės Data Atsakingas Kur aptariama 

1. Mokyklinės dokumentacijos tikrinimas: 

1. Ilgalaikiai teminiai planai; 

2. Neformaliojo švietimo programos; 

3. Klasių vadovų veiklos planai;  

4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

programos; 

5. Mokinių asmens bylos; 

6. Dienynų pildymas 

2021-09 I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai 

2. Pamokų, ugdomųjų veiklų ir užsiėmimų stebėjimas: 

1. Pamokos veiksmingumas, „Mokėjimo mokytis kompetencija“ 

2. Inovatyvių metodų, skatinančių mokinių tyrinėjimą, praktinį 

mokymą, taikymas; 

3. Mokinių pasiekimų gerinimo strategijų taikymas pamokoje; 

4. Pagalbos mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

teikimas pamokoje 

2021-02, 03, 04, 10, 11 I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

3. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėjimas 2021-02, 03, 04, 10, 11  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai 

4.  Socialinės emocinės ugdymo programos „Laikas kartu“, 

„Kimochi“, sveikos gyvensenos ir prevencinių programų 

įgyvendinimas klasių vadovų veikloje 

2021-05, 06  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai, 

metodinėse grupėse, 

VGK, mokytojų 

tarybos posėdyje 

5. Neformaliojo švietimo užsiėmimų stebėjimas, tvarkaraščio 

laikymasis, dienyno pildymas 

2021-02, 03, 04, 10, 11  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai 
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6. Mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė Kiekvieną pusmetį I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

7. NMPP 4 klasėse, kontrolinių darbų 1,2,3 klasėse rezultatų analizė 

ir aptarimas 

2021-06  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Pradinių klasių 

metodinėje grupėje 

8. Naujai atėjusių mokytojų veiklos stebėjimas ir aptarimas 2021-10, 11  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai 

9. Pedagogų, keliančių kvalifikacijos kategoriją, praktinės, metodinės 

veiklos stebėjimas 

Visus metus I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Atestacinės komisijos 

posėdžiuose 

10. Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo procese. Pamokų 

organizavimo netradicinėse erdvėse (gamtos ir technologijų 

klasėje, ekskursijose, muziejuose, gamtoje, kultūros įstaigose, 

įmonėse ir kt.) organizavimo analizė 

2021-02, 03, 04, 10, 11  I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai, 

metodinėse grupėse 

11. Interaktyvių priemonių naudojimas pamokose (išmanios lentos, 

multimedijos, kompiuteriai ir kt.) 

2021-02, 03, 04, 10, 11 I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Individualiai, 

metodinėse grupėse 

12. ŠMSM sporto projekto „Judėk ir sau padėk“ vykdymas Visus metus I. Rukšienė, 

N. Vasiliauskienė 

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos plano 

2 priedas 

 

2021 METŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 

 

1. Plėtoti mokytojų dalykines kompetencijas, skaitmeninis raštingumas, skaitmeninio 

turinio kūrimas, šiuolaikinės pamokos organizavimas.  

2. Skatinti profesinį bendradarbiavimą, bendruomeniškumą ir veiklumą, gerosios patirties 

sklaidą. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, įgyvendinant projektus. 

3. Tobulinti aptarnaujančio personalo ir kitų darbuotojų dalykines kompetencijas.  

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo, vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Tęstinis seminarų ciklas 

,,Pamokos kokybė‘‘ ,,Vertinimo 

ir grįžtamojo ryšio įtaka 

mokyklos ugdymo kokybės 

gerinimui"  

I. Rukšienė, 

mokytojai  

Metų eigoje Atvira pamoka, 

Metodinė grupė 

2. ,,Nuotolinis mokymas(is). Kaip 

pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?”, 

I. Rukšienė, 

mokytojai  

2021-01 Metodinė grupė 

3. Seminarų ciklas ,,Skaitmeninis 

mokymasis. ,,Microsoft Ofice 

365 mokymai‘‘ 

I. Rukšienė 

mokytojai 

Metų eigoje Metodinė grupė  

 

4. Rajoninis saugaus eismo 

konkursas ,,Šviesoforas‘‘  

N. Vasiliauskienė, 

I. Rukšienė 

2021-05 Metodinė grupė  

 

5. Dalyvavimas profesinio mokymo 

tinkluose: www.Pedagogas.lt, 

Besimokančių darželių tinklas 

Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

Metų eigoje Metodinė grupė  

 

6. Edukacinės išvykos: 

Klaipėdos ,,Litorinos‘‘ mokykla, 

Klaipėdos Dacho progimnazija 

Mokytojai, 

pagalbos 

specialistai 

2021-05, 06 Metodinė veikla 

7. Seminarų ciklas ,,Mokau ir 

mokausi‘‘ ,,Fizinis raštingumas-

efektyvi efektyvi fizinio ugdymo 

veikla / pamoka‘‘ 

D. Statnickienė, 

L. Vaitkutė 

2021-05-10 Metodinė veikla 

rajono 

pedagogams 

8. Dalyvavimas metodinėje veikloje 

rajone  

Mokytojai, 

specialieji 

pedagogai 

Metų eigoje Aptarti metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

9. Metodinės atvirų durų dienos ir 

praktinės veiklos grupėse, klasėse 

Mokytojai Metų eigoje Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

10. Viešieji pirkimai ir jų 

organizavimas 

N. Pocienė 

 

Metų eigoje Administracijos 

pasitarimai 

11. Civilinė sauga N. Pocienė 

N. Rukšienė 

Metų eigoje Mokyklos 

darbuotojų 

pasitarimuose 

12. Darbų sauga N. Pocienė,  

I. Rukšienė 

Metų eigoje Mokyklos 

darbuotojų 

pasitarimuose 



 

13. „Archyvinių dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos reforma 

švietimo įstaigose: nuo 2021 metų 

sausio 1 d. nauji reikalavimai“ 

R. Tamošauskienė Metų eigoje Administracijos 

pasitarimai 

14. ,,Dokumentų valdymo naujovės 

nuo 2021 m sausio 1 d.‘‘  

R. Tamošauskienė Metų eigoje Administracijos 

pasitarimai 

15. „Biudžetinių įstaigų apmokėjimo 

tolimesnis pertvarkymas“ 

L. Savickienė Metų eigoje Administracijos 

pasitarimai 

16. Duomenų įkėlimas į VSAKIS 

2021 m. 

L. Savickienė Metų eigoje Administracijos 

pasitarimai 

17. „Vidaus kontrolės politikos 

nustatymas švietimo sistemos 

įstaigose: praktinio diegimo 

gairės ir dokumentavimas“. 

I. Rukšienė, 

R. Songailienė 

E. Strikienė 

2021-01-19 Bendruomenės 

susirinkimas 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos plano 

3 priedas 

 

2021 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaikui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymo (-si) poreikių. 

Uždaviniai: 
1. organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą; 

2. atlikti mokinio ugdymo (-si) poreikių pirminį vertinimą, teikti rekomendacijas 

pakartotiniam vertinimui; 

3. siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą 

mokykloje; 

4. analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus; 

5. dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose; 

6. konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais; 

7. vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Eil. 

nr. 

Darbo turinys Data Atsakingas 

1. Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai 

1.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2021 

metams pristatymas 

2020-12  

 

R. Songailienė 

1.2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

I ir II pusmečių ugdymo rezultatų aptarimas 

2021-01, 06  R. Songailienė 

1.3. Mokomų namuose mokinių ugdymo rezultatų 

aptarimas 

2021-01, 06  R. Songailienė 

1.4. Naujai atvykusiųjų vaikų ir mokinių adaptacijos 

aptarimas 

2021-01  R. Gedrimienė 

1.5. 2020 metais įvykusių mokykloje nelaimingų 

atsitikimų analizė 

2021-02 R. Gedrimienė,  

A. Litvinienė 

1.6. Mokyklos kontingento analizė socialiniame 

kontekste: gaunančių socialinę paramą mokinių 

sąrašas, rizikos grupės vaikų ir mokinių sąrašas, 

esančių Vaikų teisių žinioje šeimų sąrašas  ir pan. 

Darbo su šiais vaikais ir mokiniais aptarimas 

2021-03 R. Gedrimienė, 

R. Songailienė 

1.7. Specialiojo ugdymo klasių dešimtokų ir socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių mokinių pasiekimų, 

galimybių tolimesniam ugdymui ir realios 

situacijos analizė 

2021-04  A. Juškienė,  

A. Lukošienė  

1.8. Specialiojo ugdymo klasių mokinių vasaros 

poilsio stovyklos organizavimas 

2021-05,06  A. Juškienė,  

A. Narvilienė  

1.9. 2021 – 2022 m. m. specialiojo ugdymo klasių 

komplektavimas 

2021-05 N. Vasiliauskienė 

1.10. Mokinių ir mokytojų budėjimo mokykloje grafiko 

rengimas ir aptarimas 

2021-08  N. Vasiliauskienė, 

A. Klapatauskienė 



 

1.11. Mokinių sąrašų specialiajai pedagoginei, 

logopedinei, psichologinei ir mokytojo padėjėjo 

pagalbai gauti sudarymas 

2021-09 A. Petrokienė,  

A. Narvilienė, 

A. Kleinauskaitė 

1.12. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokomų klasėse ir namuose pritaikytų ir 

individualizuotų ugdymo programų aptarimas ir 

suderinimas 

2021-10 N. Vasiliauskienė 

1.13. Mokinių pavėžėjimo mokyklos autobusu 

situacijos analizė ir įvertinimas 

2021-11  N. Pocienė 

1.14. Mokinių maitinimo mokykloje situacijos analizė 

ir įvertinimas 

2021-11  A. Litvinienė 

1.15. Specialiosios pedagoginės, psichologinės, 

socialinės, logopedinės pagalbos mokiniams 

teikimo 2021 m. aptarimas 

 

2021-12  R. Gedrimienė, 

A. Narvilienė, 

A. Tolienė,  

A. Kleinauskaitė,  

A. Juškienė,  

A. Lukošienė,  

A. Petrokienė,  

V. Gaudutienė 

R. Songailienė 

1.16. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašo įgyvendinimo analizė 

2021-12  R. Gedrimienė,  

R. Songailienė 

1.17. 2020 metų VGK veiklos analizė, 2021 m. veiklos 

plano rengimas 

2020-12  R. Songailienė 

1.18. Nuotolinio ugdymo metu iškylančių sunkumų 

apžvalga ir sprendimo būdų ieškojimas 

2020-12 –

2021-06 

I. Rukšienė, 

R. Songailienė 

2. Vaiko gerovės komisijos darbas su mokyklos bendruomene 

2.1. Reglamentuojančių pedagoginės, psichologinės ir 

socialinės pagalbos specialiųjų poreikių 

mokiniams teikimą mokykloje dokumentų 

rengimas ir koregavimas 

Per metus N. Vasiliauskienė, 

R. Songailienė 

2.2. Mokinių ir vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminis vertinimas ir siuntimas į PPPS 

dėl pakartotinio įvertinimo 

 

Per metus R. Gedrimienė,  

A. Narvilienė,  

A. Kleinauskaitė, 

A. Tolienė, 

D. Statnickienė 

2.3. Mokinių pedagoginių, psichologinių, socialinių ir 

sveikatos problemų analizė 

Per metus R. Gedrimienė,  

A. Litvinienė,  

R. Songailienė 

2.4. Mokinių elgesio pamokose analizė Per metus R. Gedrimienė,  

R. Songailienė, 

grupių ir klasių 

mokytojos 

2.5. Rekomendacijos tėvams (globėjams) ugdytinių 

specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

2.6. Pedagoginės ir metodinės konsultacijos 

mokytojams 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

2.7. Dokumentų, užtikrinančių mokinių individualiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimą, mokinių saugumą 

mokykloje, rengimas 

Per metus N. Vasiliauskienė, 

R. Songailienė 

2.8 Mokyklos bendruomenės ir vaiko gerovės 

komisijos narių kompetencijų tobulinimo 

Per metus Mokyklos 

administracija 



 

inicijavimas, teikiant pedagoginę, psichologinę, 

socialinę ir sveikatos priežiūros pagalbą 

specialiųjų poreikių mokiniams 

2.9. Reglamentuojančios pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pagalbos specialiųjų poreikių 

mokiniams teikimą įstatyminės bazės analizė ir 

pristatymas mokyklos bendruomenei 

Per metus N. Vasiliauskienė,  

R. Songailienė 

2.10. Vykdyti „Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašą“ 

Per metus R. Gedrimienė,  

R. Songailienė,  

grupių, klasių 

mokytojai 

2.11 Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių 

apsaugos tarnybą 

Per metus R. Gedrimienė,  

R. Songailienė, 

A. Lukošienė,  

A. Narvilienė,   

A. Tolienė,  

A. Kleinauskaitė 

3. Darbas su vaikais ir mokiniais 

3.1. Vykdyti prevencinio ugdymo programas: 

,,Įveikime kartu“, ,,Kimochi“ 

Per metus Grupių ir klasių 

mokytojai 

3.2. Vykdyti socialinio emocinio ugdymo programą Nuo  

2021-09-01 

Grupių ir klasių 

mokytojai,  

R. Songailienė 

3.3. Klasėse, grupėse vesti prevencines valandėles, 

pokalbius, diskusijas; rengti piešinių, rašinėlių 

konkursus, papildyti stendus prevencijos 

programai vykdyti (lankstinukai, plakatėliai, 

atmintinės) 

Per metus R.Gedrimienė,  

R. Songailienė, 

grupių ir klasių 

mokytojai 

3.4. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį 

(ugdomuosius dalykus, ugdomąją veiklą, klasių 

valandėles, neformalųjį švietimą) integruoti 

bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programas – Mokymosi mokytis, 

Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio 

sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programų pagrindus; Žmogaus saugos bendrąją 

programą ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąją programą; Ugdymo 

karjerai programą 

Per metus Grupių ir klasių 

mokytojai 

3.5. Integracinis projektas Tolerancijos diena 

 

2021-11 R. Gedrimienė,   

R. Songailienė,   

A. Klapatauskienė, 

A. Juškienė 

3.6. Prevencinė savaitė ,,Be patyčių mokykloje” 

 

2021-03  R, Gedrimienė,  

R. Songailienė,  

A. Klapatauskienė, 

A. Juškienė 

3.7. Praktinis užsiėmimas „Ankstyvios prevencijos 

programos, ugdančios bei stiprinančios 

socialinius – emocinius įgūdžius“ 

2020-05-14 

 

I. Šleinienė  

3.8. Integracinis projektas „Gerumas šalia mūsų“  2020-12  

 

N. Vasiliauskienė,  

A. Klapatauskienė 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla 

2021 m. veiklos plano 

4 priedas 

 

2021 METŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 

nr. 
Veikla Data Atsakingas 

1. ,,Atsisveikinimas su eglute“   2021-01-06 Grupių mokytojai 

2. 

 

Laisvės gynėjų diena 

 

2021-01-13 

 

G. Drungienė, 

J. Gudonienė 

3. 

 

Projektas ,,Judėjimas – sveikata“ 

 

Per visus 

metus 

R. Songailienė, 

grupių mokytojai 

4. 

 

Susitikimas su pirmąja mokytoja 

 

2021-01-29 

 

R. Songailienė, 

V. Cirtautienė 

5. Diskusija, gerosios patirties sklaida ,,Kaip įtraukti 

tėvus aktyviau dalyvauti grupės gyvenime“ 

2021-01-22 R. Gedrimienė, 

grupių mokytojai 

6. 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

 

2021-02-15 

 

A.Venckuvienė, 

B. Stanienė 

7. 

 

Integracinis projektas ,,Žolelių arbata – sveikata“ 2021-02 

 

A. Sabaliauskienė, 

grupių mokytojai 

8. 

 

Diskusija, gerosios patirties sklaida ,,Skaitymo 

galia“ 

2021-02-19 

 

V. Kuizinienė, 

grupių mokytojai 

9. Užgavėnės 2021-02-16 R. Lukauskienė, 

grupių mokytojai 

10. 

 

Kaziuko mugė mokykloje 

 

2021-03-04 

 

O. Kerienė 

N. Liutkutė 

11. 

 

Teatro diena 

 

2021-03-19 

 

V. Kuizinienė, 

N. Panorienė 

12. Savaitė be patyčių 2021-03 mėn. R. Songailienė 

13. Ryto ratas kartu su logopede 2021-04-05,09 A. Narvilienė 

14. Vaikų Velykėlės 2021-04-04 E. Strikienė 

15. 

 

 

Gerosios patirties sklaida. Projekto ,,Žalią pupą 

sodinau“(2) - projekto vykdyto ,,Šypsenėlių“ gr. 

pristatymas 

2021-04-16 

2021-04-23 

 

E. Strikienė 

 

 

16. Metodinė diena ,,Lašiukų“ grupėje ,,Socialinis 

emocinis ugdymas per žaidimus“ 

2021-04-29 O. Kerienė 

 

17. 

 

Projektas ,,Auginu gėlytę“ 

 

2021-05  

 

R. Songailienė, 

grupių mokytojos 

18. 

 

Respublikinis prevencinis projektas ,,Žaidimai 

moko“ 

2021-05-06 

 

V. Cirtautienė, 

I. Jonkienė 

19. Birželio 1– oji Vaikų gynimo diena 2021-05-28 R. Songailienė, 

J. Gudonienė 

20. Integracinis projektas ,,Judėjimo savaitė“ 

 

2021-09  

  

L. Vaitkutė, 

grupių mokytojos 

21. 

 

Integracinis projektas ,,Rudens taku“ 

 

2021-10 

 

R. Lukauskienė, 

grupių mokytojai 

22. Apvaliojo stalo diskusija ,,Adaptacija – sėkmės ir 

iššūkiai“ 

2021-10-28 

 

R. Gedrimienė, 

grupių mokytojai 



 

23. Ryto ratas kartu su logopede 2021-11-08/12 A. Narvilienė 

24. 

 

Tolerancijos diena 

 

2021-11-16 V. Cirtautienė, 

I. Jonkienė 

25. 

 

Minime Marijos Tiškevičiūtės gimimo dieną 

 

2021-11-19 A. Sabakiauskienė, 

I. Arienė 

26. Vaizdinių priemonių paroda ,,Advento kalendoriai“ 2021-11-30 E. Strikienė, 

grupių mokytojai 

27. 

 

Integracinis projektas ,,Jauku, ramu, kvepia 

laukimu“ 

2021-12-01/23  

  

R. Songailienė, 

grupių mokytojai 

28. 2021 metų metodinės grupės veiklos aptarimas. 

Pedagogų supažindinimas su įstaigos numatytais 

tikslais, uždaviniais, naujovėmis, metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas 2022 metams 

2021-12-16 

 

R. Songailienė, 

grupių mokytojai  

 

29. Integracinis projektas ,,Eglutę parnešiau iš miško 2021-12-13/22  

 

R. Lukauskienė, 

grupių mokytojai 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2020 m. veiklos plano 

4 priedas 

 

2021 METŲ SPECIALIOJO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. Metodinės grupės 2021 m. veiklos aptarimas, 

supažindinimas su mokyklos veiklos plano 

numatytais tikslais, uždaviniais 

2021-01-04 V. Gaudutienė 

2. Metodinės grupės susirinkimas „Dėl vadovėlių, 

pratybų ir skaitmeninių ugdymo priemonių 

įsigijimo aptarimo“ 

2021-01-11 V. Gaudutienė 

 

3. Ilgalaikių sveikos gyvensenos mini projektų 

rengimas klasėse 

2021-01 Klasių mokytojai 

4. Ilgalaikių projektų vykdymas su SIŽGB 

Kretingos Vilties bendrija 

Per visus metus  Klasių mokytojai 

5.  Diskusija: ,,Šiuolaikiškų, į vaiką orientuotų 

ugdymo būdų - IKT panaudojimas specialiajame 

ugdyme. Pranešimas ,,Informacinės technologijos 

logopedinėse pratybose specialiosiose klasėse“ 

2021-02 V. Gaudutienė, 

metodinės grupės 

nariai 

6. Amatų diena „Kaziuko mugė“ 2021-03-04 A. Petrokienė 

7. Pasaulinė Dauno sindromo diena 2021-03-19 A. Juškienė 

8. Tarptautinė teatro diena 2021-03-26 A. Lukošienė 

9. Integracinis projektas „Savaitė be patyčių“ 2021-03-22/26 A. Juškienė 

10. Pasaulinė autizmo supratimo diena  2021-04-02 V. Gaudutienė 

11. Pranešimas – diskusija prie apskrito stalo 

„Specialiųjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų  

korekcijos būdai“ 

2020-04-07 R. Gedrimienė, 

metodinės grupės 

nariai  

12. Sporto projektas „ Judėk pirmyn“ 2021–04/05 D. Statnickienė 

13.  ,,Psichotropinių medžiagų keliami pavojai“ 2021-04-15 R. Songailienė 

14. Mokslo metų užbaigimo šventinis padėkos 

koncertas 

2021-05-28 A. Lukošienė 

15. Turizmo diena „Pažinkime savo kraštą“ 2021-05/10 A. Petrokienė 

16. Sveikatingumo savaitė „Aukime gražūs, stiprūs ir 

sveiki“. 

2021-05-31/ 

06-04 

D. Statnickienė, 

klasių mokytojai 

17. Ilgalaikių sveikos gyvensenos mini projektų 

aptarimas 

2021-06 Klasių mokytojai 

18. Mokslo ir žinių diena 2021-09-01 Klasių mokytojai 

19. Ilgalaikių ir neformaliojo ugdymo planų 2021 – 

2022 m. m. pristatymas direktoriaus pavaduotojai 

ugdymo klausimais 

2021-09-06 V. Gaudutienė 

20. Pokalbis – diskusija „Mokinių teisės ir pareigos“  2021-09  R. Songailienė 

21. Rytmetys „Švaros įtaka mūsų sveikatai“ 2021-09-15 A. Litvinienė 

22. Diskusija prie apskrito stalo ,,Atnaujintų 

edukacinių aplinkų panaudojimas specialiųjų 

poreikių mokinių ugdyme“  

2021-09-27 Metodinės grupės 

nariai 

23. Integracinis projektas „Rudenėlis atkeliavo“ 2021-10-07 A. Juškienė 

24. Tolerancijos diena 2021-11-16 A. Juškienė 



 

25. Atviros veiklos gamtamoksliniame kabinete: 

„Suteikti mokiniams galimybę tyrinėjant ir 

eksperimentuojant pažinti pasaulį“  

2021-11-22/26 Klasių mokytojai 

26. Fizinis raštingumas: efektyvi fizinė veikla 

specialiosiose klasėse 

2021-11-18 D. Statnickienė 

27. Integracinis projektas „Gerumas šalia mūsų“ 2021-11-29/12-

03 

A. Petrokienė, 

A. Lukošienė 

28. Pranešimas – diskusija - praktinis užsiėmimas 

,,Labirintų terapija“ 

2021-12-09 R. Gedrimienė , 

klasių mokytojai 

29. Šventė „Kalėdų beelaukiant“ 2021-12  V. Gaudutienė 

30. Pokalbiai – diskusijos apie sveiką gyvenseną 

specialiosiose klasėse 

Nuolat A. Litvinienė 

31. Dalijimasis naujausia informacija, žiniomis su 

kolegomis, grįžus iš kvalifikacijos kėlimo kursų, 

seminarų 

Nuolat V. Gaudutienė, 

metodinės grupės 

nariai 

32. Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodiniame būrelyje 

Nuolat Klasių mokytojai 

33. Praėjusių metų veiklos analizė, kitų metų 

metodinės veiklos planavimas 

2021-12-15 V. Gaudutienė, 

metodinės grupės 

nariai 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2020 m. veiklos plano 

4 priedas 

 

2021 METŲ PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1. Metodinės grupės 2021 m. veiklos aptarimas, 

supažindinimas su mokyklos veiklos plano 

numatytais tikslais, uždaviniais 

2021-01-11 A. Klapatauskienė 

2. Projektas su Kretingos J. Pabrėžos universitetine 

gimnazija „Ko negali viena, gali dvi mokyklos“ 

Per visus metus R. Songailienė, 

M. Laureckienė 

3. Pilietiškumo ugdymo diena 2021-01-22 I. Šleinienė  

4. Teorinis užsiėmimas. „Veiksmingų mokymo (-

si) metodų ir priemonių mozaika matematikos 

pamokoje“ 

2021-02-08 S. Tamošaitytė 

5. Metodinė diena „Aktyvūs ugdymo (-si) metodai, 

kurie skatina mokinius mokytis“ 

2021-02-18 R. Songailienė 

6. Dalyvavimas respublikiniame vertimo konkurse 

„Tavo žvilgsnis“ 

2021-02  D. Vyštartienė 

7. Rajoninė kompiuterinių atvirukų paroda „Lietuva 

– mano namai“ 

2020-02 G. Urbonienė 

8. Dalyvavimas tarptautiniame matematikos  

konkurse „Kengūra“ 

2021-03 L. Kurklietienė 

9. Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Kalbų 

kengūra“ (anglų kalbos, lietuvių kalbos) 

2021-03 D. Vyštartienė, 

S. Tamošaitytė 

10. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinių 

klasių mokytojų apskrito stalo diskusija. 

,,Mokomės bendrauti ir bendradarbiauti. 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų 

dermė“ 

2021-03 Metodinės grupės  

nariai 

11. Anglų kalbos olimpiada 4 klasėms  2021-03  D. Vyštartienė, 

S. Tamošaitytė  

12. Amatų diena ,,Kaziuko mugė“ 2021-03-04 G. Urbonienė 

13. Mokyklinis skaitovų konkursas „Išskleisk 

sparnus, vaikyste“. 

2021-03-12 A. Paulauskienė 

14. Prevencinė savaitė (projektas ,,Mokėkime 

pasakyti NE“, ,,Savaitė be patyčių“). Diskusija 

„Socialinio emocinio ugdymo programų 

įgyvendinimas: sėkmės ir iššūkiai“ 

2021-03-22/28 R. Songailienė, 

R. Gedrimienė, 

A. Klapatauskienė 

15. Akcija – „Mes už tai, kad mokyklos teritorija būtų 

švari“ 

2020-04 R. Songailienė 

16. Žemės diena 2021-04 S. Tamošaitytė 

17. Praktinė veikla ,,Kūrybiškas inovatyvių 

mokymo (-si) metodų ir IKT taikymas 

pradiniame ugdyme“. Pamokos 3a klasėje 

stebėjimas 

2020-04 G. Urbonienė 

18. Teorinis- praktinis užsiėmimas. „IKT ir 

inovatyvių mokymo (-si) metodų taikymas 

pradiniame ir specialiajame ugdyme“ 

2020-04-26 A. Kleinauskaitė 



 

19. Saugaus eismo diena 2021-04 I. Ilkevičienė 

20. Jaunųjų tyrėjų diena. ,,Mokomės tyrinėdami“ 2021-05-13 I. Ilkevičienė 

21. Teorinis užsiėmimas. Netradicinės 

gamtamokslinio ugdymo veiklos „Mokomės 

kitaip ir kitur“ 

2021-05-17 Metodinės grupės 

nariai 

22. Turizmo diena ,,Pažinkime savo kraštą“ 2021-05, 09 Metodinės grupės  

nariai 

23. Mokslo metų užbaigimo padėkos mokyklos 

bendruomenei šventė 

2021-05-26 J. Gecevičienė, 

B. Bendikienė, 

R. Šiaulienė, 

A. Klapatauskienė 

24. Ketvirtokų išleistuvės ,,Sudie, pradine mokykla“ 2021-06  J. Agapova, 

A. Klapatauskienė 

25. Metodinė diena. ,,Mokytojų profesinių 

kompetencijų stiprinimas –kolegų išbandytų 

metodų pritaikymas savo praktinėje veikloje“ 

2021-06-14 Metodinės grupės  

nariai 

26. Sukauptos vertinimo informacijos pasidalinimas  

tarp mokytojų, dirbančių su klasės mokiniais 

2021-06-08 Metodinės grupės  

nariai 

27. Mokslo ir žinių diena 2021-09-01 G. Urbonienė 

28. Ilgalaikių ir neformaliojo ugdymo planų 2021 – 

2022 m. m. pristatymas direktoriaus pavaduotojui 

ugdymo klausimais 

2021-09-06 A. Klapatauskienė 

29. Pokalbis– diskusija.  „Praktinis patyriminis 

mokymas (IKT, gamtamokslinių priemonių ir 

kitų mokymų priemonių panaudojimas ugdymo 

procese) 

2021-09 mėn. Metodinės grupės  

nariai 

30. Integracinis projektas „Europos kalbų diena“ 2021-09-25 D. Vyštartienė 

31. Sveikatingumo savaitė. „Kūno, proto ir jausmų 

darna – mokinio sveikatos ugdymosi pagrindas“ 

2020-10-04/08 Metodinės grupės  

nariai 

32. Karjeros ugdymo diena. ,,Pasirinkimų labirintai“ 2021-10-22 L. Kurklietienė 

33. Teorinis užsiėmimas. Ar mokytojo pasirinkti 

metodai įtakoja mokinių veiksmingą ugdymąsi ir 

mokymosi motyvaciją?“ 

2020-10-27 R. Šiaulienė 

34. Akcija ,,Pyragų diena“ 2021-11-06 G. Urbonienė 

35. Metodinės atvirų durų dienos: 2021-11-15/19  

35.1. 1a klasėje 2021-11-15 J. Agapova 

35.2. 1b klasėje 2021-11-15 A. Klapatauskienė 

35.3. 2a klasėje 2020-11-16 S. Tamošaitytė 

35.4. 2b klasėje 2021-11-16 L. Kurklietienė 

35.5. 3a klasėje 2021-11-17 I. Šleinienė 

35.6. 3b klasėje 2021-11-17 R. Šiaulienė 

35.7. 4a klasėje 2021-11-18 G. Urbonienė 

35.8. 4b klasėje 2021-11-18 I. Ilkevičienė 

35.9 Logopedo-specialiojo pedagogo užsiėmimas 2021-11-19 A. Kleinauskaitė 

36. Stebėtų pamokų aptarimai. Diskusija. ,,Kaip 

ugdymo procesą grįsti inovatyvumu ir 

tyrinėjimu?“ 

2021-11-22  Metodinės grupės  

nariai 

37. Tolerancijos diena 2021-11-16 R. Songailienė 

38. Minime M. Tiškevičiūtės gimimo dieną 

„Pasveikinkim vieni kitus“. Pirmokų krikštynos 

2021-11-22 G. Urbonienė, 

I. Ilkevičienė 



 

39. Diskusija. ,,Bendradarbiavimo ,,vaikas – šeima - 

pedagogas“ sėkmė, užtikrinanti visapusišką vaiko 

ugdymą“ 

2021-11-29 Metodinės grupės  

nariai 

40. Integracinis projektas „Gerumas šalia mūsų“ 2021-11-29/12-

03 

A. Klapatauskienė 

41. Šeimos diena. Šventinės popietės ,,Šventų Kalėdų 

belaukiant“ 

2021-12 Metodinės grupės  

nariai 

42. Sukauptos vertinimo informacijos pasidalinimas 

tarp mokytojų, dirbančių su klasės mokiniais 

2021-12-28 Metodinės grupės  

nariai 

43. Veiklos analizė: kaip pavyko įgyvendinti 

numatytas veiklas; kitų metų metodinės veiklos 

gairių numatymas 

2021-12-28 Metodinės grupės  

nariai 

44. Mini - pranešimai „Naujovės iš kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų“. Dalijimasis patirtimi, 

žiniomis, naujausia informacija, pedagogui grįžus 

iš kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų ir kt. 

Nuolat pagal 

reikalingumą 

 

Metodinės grupės  

nariai 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2020 m. veiklos plano 

5 priedas 

 

2021 METŲ SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas - teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams užtikrinant mokinių saugumą mokykloje, gerinant ugdymo kokybę, modernizuojant 

ugdymosi aplinkas. 

Uždaviniai:  
1. bendradarbiaujant su pedagogais, specialistais ir  mokyklos administracija laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti vaikų socialines  pedagogines, 

mokymosi motyvacijos, emocijų ir elgesio, bendravimo su aplinkiniais problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų; 

2. teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams turintiems mokymosi sunkumų, rūpintis naujokų socialine adaptacija, suprasti mokinių 

priklausančių rizikos grupėms poreikius ir vykdyti neigiamų reiškinių prevenciją; 

3. bendradarbiauti su tėvais, teikti informaciją apie mokymosi motyvacijos, socialinio emocinio ugdymo svarbą, konsultuoti smurto ir patyčių 

atpažinimo ir prevencijos klausimais, organizuoti renginius, įtraukti tėvus į ugdymosi proceso modernizavimą; 

4. palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę  

pagalbą, užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą. 

Socialinės pedagogės funkcijos: 

1. įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas); 

2. konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja); 

3. korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja); 

4. vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako); 

5. šviečiamąją (informuoja, aiškina); 

6. koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją); 

7. prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti); 

8. teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus); 

9. socialinio ugdymo. 

 

Veiklos kryptys Priemonė  Metodai Data Atsakingas Pastabos 

1. Organizacinė veikla 

bei dokumentacija 

Dokumentacijos tvarkymas Darbo dokumentacijos 

tvarkymas, veiklos plano 

Visus metus Socialinis pedagogas    



 

rengimas, ataskaitos 

rengimas 

Sociologinis (duomenų apie 

mokinius rinkimas, duomenų 

sisteminimas) 

Rizikos grupės mokinių 

sąrašo sudarymas,  

individualių bylų 

formavimas, tvarkymas 

Metų eigoje Socialinis pedagogas, 

klasių mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

 

Informacijos sklaida (lankstinukai, 

pranešimai) 

Įvairios šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos 

rengimas 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas    

Analitinis, tiriamasis (apklausa) Susipažinimas su naujai 

atvykusiais mokiniais, 

informacijos apie pagalbos 

poreikį rinkimas, 

adaptacinio laikotarpio 

stebėjimas 

2021-09, 10 Socialinis pedagogas    

2. Individualus darbas 

su mokiniais    

Mokinių supažindinimas 

(priminimas) su mokyklos vidaus 

darbo taisyklėmis, mokinių 

teisėmis ir pareigomis 

Pokalbiai su mokiniais, 

klasių valandėlių metu 

2021-09 Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, 

psichologas 

 

Mokinių pedagoginis pažinimas 

(asmens savybių, polinkių, 

interesų studijos) 

Interviu, pokalbiai, 

stebėjimas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

Individualus mokinių 

konsultavimas socialiniais, 

pedagoginiais  klausimais 

Pokalbiai, konsultacijos Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis pedagogas  

Individualus darbas su padidinto 

dėmesio reikalaujančiais 

mokiniais 

Probleminės situacijos 

analizė, pokalbiai, 

konsultacijos, prevencinių 

priemonių įgyvendinimas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių stebėjimas, problemų 

nustatymas ir pagalbos teikimas 

Probleminės situacijos 

analizė, konsultacijos 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, 

 



 

specialieji pedagogai, 

psichologas 

Individualus darbas su mokymosi 

motyvacijos ir emocijų bei elgesio 

problemų turinčiais mokiniais 

Pokalbiai, priežasčių 

analizė, prevencinių 

priemonių įgyvendinimas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

3. Grupinis darbas su 

mokiniais 

Dalyvavimas klasių valandėlėse. 

Diskusijų (emocinės, fizinės 

prievartos, nusikalstamumo, 

žalingų įpročių temomis) 

Video medžiagos, 

prevencinių filmų peržiūra, 

refleksija, vaidybinių 

situacijų aptarimas 

Metų eigoje Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

Gyvenimo įgūdžių užsiėmimai, 

patyčių prevencijos vykdymas 

„Kas yra geri draugai“, „Aš 

šitaip nesielgčiau“, „Mano ir 

kitų atsakomybė ir 

pareigos“, „Kas yra 

konfliktas – sprendimo 

būdai“ 

Suderinus su 

klasių mokytojais 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

klasėse 

Paskaitos, diskusijos, 

pokalbiai, akcijos, pokalbiai 

klasių valandėlių metu: 

„Neatsinešk į mokyklą 

draudžiamų daiktų“, 

„Rūkymo žala vaiko 

organizmui ir jo aplinkai“. 

„Neigiamas rūkymo 

poveikis fiziniam 

aktyvumui“. „Psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo priežastys“, „Tėvų 

atsakomybė už šių medžiagų 

vartojimą“ 

Metų eigoje Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, 

sveikatos specialistė 

 



 

4. Darbas su mokinių 

tėvais 

Glaudžių santykių su tėvais 

palaikymas 

Formalūs ir neformalūs 

pokalbiai, laiškų siuntimas, 

skambučiai telefonu, 

lankymasis šeimose, tėvų 

susirinkimai 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai 

 

Tėvų konsultavimas dėl vaiko 

mokymosi motyvacijos, elgesio ir 

kt. problemų 

Individualūs pokalbiai, 

rekomendacijos 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  

Pagalba šeimoms, kurioms 

reikalinga socialinė parama 

(nemokamas vaiko maitinimas, 

aprūpinimas mokyklinėmis 

prekėmis, pavėžėjimas) 

Konsultavimas, 

informavimas, 

tarpininkavimas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, 

mokyklos 

administracija 

 

Tėvų švietimas apie pedagoginių, 

socialinių emocinių vaiko poreikių 

tenkinimą, tėvų teises ir pareigas 

Konsultavimas, 

informavimas 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas, 

psichologas, sveikatos 

specialistas 

 

5. Darbas su klasių 

vadovais, mokytojais, 

administracija 

Mokytojų konsultavimas dėl 

mokinių netinkamo elgesio ir kt. 

problemų 

Konsultacijos, 

rekomendacijos 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  

Mokinių probleminio elgesio ir 

mokymosi sunkumų priežasčių 

tyrimai, problemų sprendimas 

Analitinis (duomenų 

rinkimas, analizė), 

strategijos numatymas 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  

Mokyklos vadovų informavimas 

apie mokinių skriaudimo, 

išnaudojimo, pedagoginio 

apleistumo, fizinio ir psichologinio 

smurto atvejus 

Pranešimai Atskirais atvejais Socialinis pedagogas  

6. Bendradarbiavimas 

su kitomis 

socialinėmis 

institucijomis 

Konsultacijos su Kretingos r. 

socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus specialistais, socialinio 

darbo organizatoriais, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

Konsultacijos, pasitarimai, 

posėdžiai, lankymasis 

šeimose ir kt. 

Pagal poreikį Socialinis pedagogas  



 

koordinatoriais, Kretingos VTAT 

specialistais, policija, PPT ir kt. 

mokyklomis 

Ryšių palaikymas su rajono 

mokyklomis, įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis 

socialinę, psichologinę, teisinę 

pagalbą 

Konsultacijos, pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Metų eigoje Socialinis pedagogas  

7. Komandinis darbas Dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijos veikoje: pasitarimų ir 

posėdžių dėl mokinių problemų 

sprendimo iniciavimas 

Posėdžiai, pasitarimai ir kt. Pagal planą Socialinis pedagogas, 

VGK nariai, 

administracija, tėvai, 

mokytojai 

 

Dalyvavimas Kretingos r. sav. 

socialinių ir kitų pagalbą mokyklai 

teikiančių pedagogų metodinio 

būrelio veikloje 

Susirinkimai, renginiai Pagal planą Pedagogų švietimo 

centro metodininkai, 

socialiniai pedagogai 

 

8. Prevencinė, 

projektinė, tiriamoji 

veikla 

,,Mokinių teisės ir pareigos“ Pokalbis-diskusija, 

informacijos suteikimas 

2021-09 Socialinis pedagogas, 

klasės vadovai 

 

Projektas „Ko negali viena 

mokykla, gali dvi mokyklos“ 

Projekto veiklos pagal planą Visus metus Socialinis pedagogas, 

klasės vadovai, 

Kretingos J. Pabrėžos 

universitetinės 

gimnazijos mokiniai, 

mokytojai 

 

„Patyčios mokykloje: atpažinimas, 

reagavimas, pagalba“ 

Pranešimas mokyklos 

bendruomenei 

2021-02 Socialinis pedagogas,  

„Sportuokime visi“ Sporto šventė 2021-02 Dalyvauja Kretingos 

J. Pabrėžos 

universitetinės 

gimnazijos 

gimnazistai, 

 



 

M. Tiškevičiūtės 

mokyklos mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

„Aktyvūs ugdymo (-si) metodai, 

kurie skatina mokinius mokytis“ 

Metodinė diena 2021-02 Socialinė pedagogė, 

mokytojai 

 

„Mes už tai, kad mokyklos 

teritorija būtų švari“ 

Švaros diena - akcija 2021-04  Abi 

bendradarbiaujančios 

mokyklos   

Dalyviai 

aprūpinami 

darbo 

priemonėmis 

Mokslo ir žinių šventė Rugsėjo 1-osios renginys 2021-09-01 Abi 

bendradarbiaujančios 

mokyklos  

 

Akcija „Tolerancijos diena“ Renginys - akcija 2021-11 Socialinis pedagogas, 

klasių mokytojai 

 

„Kaip jaučiuosi pirmoje  klasėje“ Pokalbis-diskusija 2021-09, 10 Socialinis pedagogas, 

klasės vadovas 

 

Tarptautinė Mokytojų diena Mokytojų dienos renginys 2021-10 Kretingos J. Pabrėžos 

universitetinės 

gimnazijos mokiniai, 

mokytojai, socialinė 

pedagogė 

Gimnazistai 

veda pamokas 

M. Tiškevičiūt

ės mokyklos 

mokiniams 

Respublikinė akcija veiksmo 

savaitė „Be patyčių“ 

Dalyvavimas respublikinėje 

akcijoje 

2021-03 Socialinis pedagogas, 

klasės vadovai 

 

„Kalėdų pasaka“ Šventinis renginys - akcija 2021-12 Socialinis pedagogas  

,,Gyvename sveikai“ Akcija, diskusija  Metų eigoje Socialinis pedagogas, 

sveikatos specialistė 

 

„Viskas prasideda nuo manęs“ Klasių valandėlių ciklas 3 - 4 

klasėse 

Pagal klasių 

valandėlių 

tvarkaraštį 

Socialinis pedagogas, 

psichologas 

 



 

9. Savišvieta ir 

kvalifikacijos kėlimas 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

kursuose, seminaruose, 

konferencijose 

Saviugda Metų eigoje Socialinis pedagogas  

Dalyvavimas socialinių pedagogų 

metodinio būrelio veikoje 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi 

Metų eigoje Socialiniai pedagogai  

Socialinio pedagogo norminės 

bazės dokumentų analizė, 

metodinės ir mokslinės literatūros 

studijos 

Saviugda, savišvieta Nuolat Socialinis pedagogas  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos planas 

6 priedas 

 

2021 METŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 
 

Eil 

nr. 

Tema Priemonė Data Tikslinė grupė Dalyvių skaičius Pastabos 

planuojama įvykdyta planuojama įvykdyta 

1. Sveikatos veiklos metodinių konsultacijų teikimas 

1.1. Asmens 

higienos įgūdžių 

ugdymas 

Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas „Sveiki  dantukai-

graži šypsena“  

2021-02 

 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai; spec. ugdymo klasės, 

pradinių klasių mokiniai 

400   

Stendai, lankstinukai 1 x 

ketvirtyje 
 Grupių stenduose, 

bendruomenei 

   

Kuprinių svėrimo akcija 2021-10  1 kl. mokiniai 40   

Pamokėlė – diskusija „Mano 

kūnas, mano kūno dalys“ 

2021-03  Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai; spec. ugdymo klasės 

160   

Pamokėlė „Švarios rankos“ 2021-11  Ikimokyklinio, spec. ugdymo, 

pradinių klasių vaikai 

400   

1.2. Mokinių sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimas 

Stebėti ir vykdyti mokinių 

maitinimo organizavimo atitiktį 

Tvarkos apraše nustatytiems 

reikalavimams 

Nuolat 

 

Nuolat 1 – 4 klasių mokiniai    

Pildyti ,,Valgiaraščio ir vaikų 

maitinimo atitikties patikrinimo“ 

žurnalą 

Nuolat Kartą per 

2 

savaites 

Visuomenės sveikatos 

specialistė 

   

Dienos valgiaraščių –

reikalavimų sudarymas 

kiekvienai pagal perspektyvinį 

valgiaraštį 

Nuolat Nuolat Ikimokyklinio amžiaus, spec. 

ugdymo klasių mokiniams, 

pritaikytam maitinimui. 

   



 

Geros higienos praktikos 

taisyklių reikalavimų vykdymo 

kontrolė 

Nuolat Nuolat Virtuvės personalas, mokytojų 

padėjėjos 

   

Dalyvavimas ir žurnalų 

tvarkymas Europos sąjungos 

finansuojamose programose 

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimo programa“ 

Nuolat Nuolat 1spec.ugdymo klasių vaikai; 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai 

   

 Sveikos mitybos organizavimo 

tobulinimas ir maisto švaistymo 

mažinimas 

Nuolat Nuolat Mokyklos bendruomenė    

 Pamokėlės „Sveika mityba-

sveikatos pagrindas“ 

2021-01 

 

 Spec. ugdymo,   

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai 

165   

 Pokalbiai su tėvais, pedagogais 

apie maitinimo organizavimo 

vidaus tvarką mūsų įstaigoje 

2021-08, 09  Tėvai, pedagogai 120   

  Stendas, lankstinukai 1 x ketvirtį  Grupėse, bendruomenei    

  Naujo VSB paruošto 15 dienų 

valgiaraščio susisteminimas, 

paruošimas technologinių 

kortelių maisto gamybai 

2021-06  Darželio, spec. ugdymo ir 

pritaikytam maitinimui 

   

1.3. Fizinio, 

psichinio ir 

seksualinio 

smurto 

prevencija 

Dalyvauti prevencinėse 

programose, projektuose teikiant 

pagalbą moksleiviams, tėvams, 

mokytojams fizinio, psichinio ir 

seksualinio smurto atvejais 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Mokyklos bendruomenė    

1.4. Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

Užtikrinti nelaimingų atsitikimų 

registravimo tvarką mokykloje 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Mokyklos bendruomenė    

Traumų ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas  

Nuolat  Mokyklos bendruomenė, tėvai    



 

Teikti pasiūlymus ir ataskaitas 

mokyklos administracijai 

traumatizmo klausimais 

Nuolat 

 

 Mokyklos administracija    

Suteikti pirmąją pagalbą 

pavojingų būklių, traumų, 

nelaimingų atsitikimų ar 

apsinuodijimų atvejais 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

   

Mėnesio tema „Saugus elgesys 

gatvėje“ 

2021-09  Spec. grupės,   

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, pradinės klasės 

230   

Savaitės tema „kokie pavojai 

mus tyko vasarą“ 

2021-05  Spec. ugdymo gr., 

ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, pradinės klasės 

400   

Paskaita „Saugi aplinka vaikui“ 2021-04  Spec. grupės, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai pradinės klasės 

400   

Stendai 1x 

ketvirtyje 

 Tėvai, bendruomenė    

1.5. 

 

 

Konsultacijos 

sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo 

klausimais 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės medžiagos sveikatos 

klausimais surinkimas ir 

susisteminimas 

Pagal 

galimybes 

 Mokyklos bendruomenė    

Teikti individualias konsultacijas 

mokytojams, higienos, sveikos 

gyvensenos propagavimo ir 

kitais mokymo programose 

numatytais klausimais, padėti 

klasių vadovams organizuojant 

klasių valandėles sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais 

Pagal 

pageidavimą 

 Mokyklos pedagogai 

 

   



 

Konsultuoti, vesti individualius 

pokalbius mokiniams ir jų 

tėvams sveikos gyvensenos 

klausimais 

Pagal 

pageidavimą 

 

 

Mokiniai, tėvai    

Sveikatos priežiūros tvarkų 

aprašų vykdymas ir kontrolė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

Nuolat  Mokyklos pedagogai, tėvai    

Informacijos apie sveikatos 

stiprinimą ir ligų prevenciją 

teikimas mokyklos 

internetiniame tinklapyje 

mokiniams, mokytojams ir 

tėvams 

Nuolat  Mokyklos bendruomenė    

 Paminėti atmintinas dienas 

sveikos gyvensenos temomis 

(stendai, pamokėlės) 

Nuolat  Mokiniai, tėvai, bendruomenė    

Konsultacijos individualių  

pagalbos mokinio savirūpai, kai 

mokinys serga lėtinėmis ligomis 

plano parengime. 

Reikalui 

esant 

 Tėvai, bendruomenė    

2. Mokymo aplinkos ir sąlygų kūrimas 

2.1. Mokymo 

proceso 

organizavimo 

priežiūra, 

sveikatai saugios 

Mokyklos patalpų paruošimas 

naujiems mokslo metams, jų 

atitikimas teisės aktams; 

patikrinimas ir aptarimas; 

pasiūlymų teikimas bei trūkumų 

šalinimas 

  Mokyklos bendruomenė,  

administracija 

 

   



 

aplinkos 

sukūrimas 

 

Stebėti mokyklos patalpų, vaikų 

žaidimų aikštelių ir teritorijos 

aplinkos atitikimą HN75:2016 

,,Įstaiga vykdanti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

programa. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“.  HN 21: 

2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

  Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

bendriesiems reikalams; 

administracija 

   

2.2. 

 

Konsultacijos 

organizuojant 

kūno kultūros 

pamokas 

 

 

 

 

 

 

Fizinio aktyvumo skatinimas 

moksleivių tarpe 

Nuolat Nuolat     

Fizinio ugdymo grupių duomenų 

suvedimas i TAMO dienyną, 

remiantis elektroninės statistinės 

apskaitos formos Nr. E027-1 

mokinio sveikatos pažymėjimu 

2021-09, 10   200   

Pamokėlė „Sveikos pėdutės“  2021-03  Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, 1 klasės  

190   

Pamokėlė „Fizinio aktyvumo 

piramidė“ 

2021-12  Spec.ugdymo klasės, 1-4 

klasės, ikimokyklinio-

priešmokyklinio amžiaus 

grupės 

   

Stendai, lankstinukai 1x  

ketvirtyje 

 Grupėse, bendruomenei    

Mokykloje vykstančių sporto 

varžybų priežiūra 

Nuolat Nuolat Varžybų dalyviai    

3. LNL profilaktika 



 

3.1. Mokinių 

sveikatos 

duomenų 

kaupimas 

Mokinių sveikatos pažymų 

formos Nr. E027-1 iš gydytojų  

susisteminimas 

Nuolat Nuolat Mokyklos bendruomenė    

Mokinių ir bendruomenės 

patikrinimas: ūgio ir svorio 

matavimas, kraujo spaudimo 

matavimas 

Pagal 

pageidavimą 

Pagal 

pageidavi

mą 

    

Duomenų apie mokinių sveikatą 

suvedimas į VSSIS sistemą 

2021-09, 10  

 

    

Sveikatos priežiūros veiklos 

ataskaitos 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

    

3.2. 

 

 

 

Mažinti rūkymo 

ir alkoholio 

vartojimą tarp 

mokinių. 

Siekti padidinti 

informatyvumą 

apie narkotikų 

žalą mokinių 

tarpe 

Paskaita „Mokėkime pasakyti –

Ne“ 

2021-10  1-4 klasių mokiniai 200   

3.3. Asmens 

sveikatos 

specialistų 

rekomendacijų 

apie mokinio 

sveikatos būklę 

įgyvendinimas 

Mokinių susodinimas pagal ūgį  

rekomendacijos 

Nuolat 

 

Nuolat 

 

Klasių auklėtojai 

 

   

3.4. Pedagogų LNL 

prevencija 

Konsultuoti, vesti individualius 

pokalbius pedagogams sveikos 

gyvensenos klausimais 

Nuolat 

 

Nuolat Pedagogai 

 

   



 

3.5. Sveikatos 

įgūdžių 

ugdymas LNL 

prevencijoje 

Dalyvauti su mokiniais 

tarptautiniuose, respublikiniuose, 

miesto sveikatinimo projektuose, 

konkursuose 

Pagal poreikį 

 

Pagal 

poreikį 

 

1-4 klasių mokiniai, 

priešmokyklinio amžiaus 

grupės 

240   

4. Užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė 

4.1. Priemonių 

organizavimas 

epidemijoms 

užkirsti 

Mokinių patikrinimas dėl 

pedikuliozės,  

bendradarbiavimas su mokyklos 

socialiniu pedagogu 

Po kiekvienų 

atostogų, 

nuolat 

 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, spec. 

ugdymo  klasių vaikai; 1-4 kl. 

mokiniai 

400   

Darbuotojų, vaikų Covid-19 

atvejų tyrimas, konsultacijos, 

sąlytį turėjusių asmenų 

informacijos pateikimas NVSC 

Esant Covid-

19 atvejui 

 Tėvai, bendruomenė    

Mokinių susirgusių infekciniais 

susirgimais išsiaiškinimas ir 

kontaktinių asmenų  sekimas 

Nuolat Nuolat     

Stebėti ,kontroliuoti ,užtikrinti 

Covid-19 ligos prevencija 

įstaigoje 

Pandemijos 

metu 

 Bendruomenė    

Gripo epidemijos metu užtikrinti 

prieš epideminių priemonių 

vykdymo kontrolę 

Gripo 

epidemijos 

metu 

 Mokyklos bendruomenė 

 

 -  

Supratimo apie mikroorganizmų 

atsparumą antimikrobinėms 

medžiagoms didinimas 

  Mokyklos bendruomenė    

5. Sergamumo analizė  

5.1. Mokinių 

sveikatos ir 

Mokinių sveikatos analizė 

,remiantis mokinių sveikatos 

pažyma Nr. E 027-1 

Kartą 

metuose 

 Mokyklos bendruomenė    



 

sergamumo 

rodiklių analizė 

Pateikti Visuomenės sveikatos 

biurui informaciją apie 

moksleivių sveikatą pagal 

privalomas statistines formas 

  Visuomenės sveikatos biuras    

Veiklos planų ir ataskaitų 

teikimas visuomenės sveikatos 

biurui 

1 x metuose  Visuomenės sveikatos biuras    

5.2. 

 

 

Sveikatos 

patikrinimo, 

traumatizmo ir 

sergamumo 

aptarimas 

Pedagogų posėdyje 

 

 

  Administracija,  

pedagogai 

   

6. Priemonių efektyvumo įvertinimas 

6.1. Diskusijos su 

mokiniais 

Socialinės apklausos 

 

Po pravestos 

priemonės 

 Mokiniai 

 

   

6.2. Kvalifikacijos 

kėlimas ir 

bendradarbiavim

as su kitais 

specialistais 

 

Dalyvauti kursuose, 

seminaruose, programose, kurios 

gerintų mokinių sveikatą  

Nuolat  Visuomenės sveikatos 

specialistė 

   

Bendradarbiauti su Visuomenės 

sveikatos biuru, Visuomenės 

sveikatos centru, Valstybine 

maisto ir veterinarijos tarnyba 

Nuolat  Visuomenės sveikatos 

specialistė 

 

   

______________________ 

 

   



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos plano 

7 priedas 

 

2021 METŲ PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslai: 

1. padėti vaikui ir mokiniui atgauti vidinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis; 

2. padėti mokyklos bendruomenei kurti ugdymo (-si) aplinką, užtikrinančią palankias 

psichologines sąlygas; 

3. padėti mokyklos vaikams ir mokiniams atskleisti savo ugdymosi galimybes, atsižvelgiant 

į jų gabumus, interesus, polinkius, sveikatos būklę. 

Uždaviniai: 

1. padėti kurti palankias psichologines sąlygas, užtikrinančias pilnavertį bei visapusišką 

mokyklos vaiko ir mokinio vystymąsi kiekviename amžiaus tarpsnyje; 

2. vertinti psichologinę ugdymo (-si) situaciją, ugdymo (-si) problemas bei sunkumus, 

numatyti jų įveikimo galimybes ir būdus; 

3. teikti pagalbą mokyklos vaikams ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

jų pedagogams bei teisėtiems atstovams. 

Veiklos kryptys: 

1. individualus ir grupinis psichologinės pagalbos teikimas; 

2. vaikų ir mokinių psichologinis įvertinimas; 

3. vaikų ir mokinių, jų teisėtų atstovų, pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, 

pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

4. psichologinių problemų prevencija. 

Praktinė veikla: 

1. darbas su vaiku ir mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas; 

2. vaiko ir mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas; 

3. mokytojų, teisėtų vaiko ir mokinio atstovų konsultavimas; 

4. ruošti ir viešinti informaciją psichologiniais klausimais; 

5. psichologinių problemų prevencija; 

6. prevencinių priemonių bei programų įgyvendinimas; 

7. psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija; 

8. dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe; 

9. dalyvauti pagalbos mokiniui specialistų metodinėje veikloje. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

Darbas su psichologo veiklą fiksuojančiais dokumentais 

1. Reikalingų dokumentų tvarkymas (veiklos plano ir 

ataskaitų rengimas, psichologinės pagalbos gavėjų 

registracijos ir psichologinių konsultacijų žurnalų 

vedimas, kliento kortelės pildymas, psichologinių 

užsiėmimų planų rengimas) 

Nuolat Psichologas 

 

Individualus darbas su vaikais ir mokiniais (individualus/grupinis psichologinis 

konsultavimas) 

1. Pokalbiai apie emocinę būklę, tarpasmeninius 

santykius su tėvais, pedagogais, draugais 

Nuolat Psichologas 

2. Konfliktų, mokymosi sunkumų bei kitų 

psichologinių problemų sprendimas 

Nuolat Psichologas 

Grupinis darbas su vaikais ir mokiniais 



 

1. Psichologinių užsiėmimų aktualiomis temomis 

vedimas 

Pagal poreikį Psichologas 

2. Užsiėmimai multinsensoriniame kambaryje Pagal poreikį Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

3. Savęs pažinimą, savivertės augimą skatinančių, 

nerimą mažinančių psichologinių užsiėmimų 

vedimas 

Pagal poreikį Psichologas 

4. Klasės valandėlių ciklas 3-4 klasių mokiniams – 

„Viskas prasideda nuo manęs“  

Pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

5. Klasės valandėlė pirmų klasių mokiniams – 

„Pažintis su psichologo profesija“ 

2021-10, 

pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas 

6. Klasės valandėlių ciklas 2 klasės mokiniams „Gera 

savijauta mokykloje ir klasėje“ 

2021-02/03, 

pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas 

7. Klasės valandėlės pradinių klasių mokiniams 

„Pažintis su Labirintais“ 

2021-10/12, 

pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

8. Diskusijos apie psichohigienos svarbą mūsų 

gyvenime. Psichologinę pagalbą sau ir šalia 

esančiam 

Pagal poreikį Psichologas 

9. Užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams – 

„Švelnukai ir šiukrštukai“ 

2021-03/05  Psichologas 

10. Užsiėmimų ciklas priešmokyklinio amžiaus 

vaikams - „Aš tarp kitų“ 

2021-10/12 Psichologas 

11. Užsiėmimas priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Mokausi būti dėmesingas“ 

2021-02-20 Psichologas 

12. Užsiėmimų ciklas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams „Pažintis su 

labirintais“ 

2021-10/12  Psichologas 

13. Klasės valandėlė specialiųjų klasių mokiniams „Aš 

esu“ 

2021-04 mėn. 

pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas 

14. Klasės valandėlė specialiųjų klasių mokiniams 

„Mano pojūčiai. Mokausi būti dėmesingas savo 

pojūčių pagalba“ 

2021-10, 

pagal pamokų 

tvarkaraštį 

Psichologas 

Darbas su vaikų ir mokinių tėvais 

1. Individualus/grupinis psichologinis konsultavimas Nuolat Psichologas 

2. Pagalba tėvams krizių metu Pagal poreikį Psichologas 

3. Savipagalbos grupės tėvams vaikų auklėjimo 

klausimais 

Pagal poreikį Psichologas 

4. Paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“ 2021-08 Psichologas 

5. Paskaita „Šeimos įtaka, vaiko asmenybės raidai“ 2021-11  Psichologas 

Darbas su pedagogais, administracija 

1. Individualus/grupinis psichologinis konsultavimas 

dėl vaikų ir mokinių psichologinės savijautos, 

psichologinių pagalbos būdų bei priemonių 

numatymo 

Nuolat Psichologas 



 

2. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistų 

konsultavimas 

Nuolat Psichologas 

3. Pranešimas / praktinis užsiėmimas „Labirintų 

terapija. Praktinė jų nauda“ 

2021-09-15 Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

4. Pranešimas-diskusija prie apskrito stalo 

„Specialiųjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų 

korekcijos būdai“ 

2021-04-07 Psichologas 

5. Paskaita/praktinis užsiėmimas mokyklos 

bendruomenės nariams apie tarpusavio santykius 

2021-10-12 Psichologas 

Tiriamasis darbas 

1. Grupinė/individuali mokinių (vaikų) psichologinė 

diagnostika pagal pedagogų prašymus 

Pagal poreikį Psichologas 

2. Pirmų klasių mokinių adaptacija 2021-12 mėn. Psichologas 

3. Mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, 

nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi 

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius 

Pagal poreikį Psichologas 

4. Mokyklos administracijos užsakyti tyrimai Pagal poreikį Psichologas 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

1. Bendradarbiavimas su: 

 Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriumi; 

 Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

 Kretingos rajono švietimo centro PPP skyriumi 

Nuolat Psichologas 

Komandinis darbas 

1. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijoje Pagal poreikį Psichologas 

2. Dalyvavimas pagalbos mokiniui specialistų 

metodiniuose susirinkimuose 

Pagal planą Psichologas 

3. Pastovių ir laikinų labirintų kūrimas Pagal galimybes Psichologas ir kt. 

Prevencinė veikla 

1. Dalyvavimas organizuojant Tolerancijos dienai 

paminėti skirtus renginius 

2021-11  Psichologas 

2. Respublikinė akcija veiksmo savaitė „Be patyčių“ 

ir patyčių prevencijos programos įgyvendinimas 

klasės / grupių valandėlių metu 

2021-03 ir 

mokslo metų 

eigoje 

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos 

vykdymas klasėse 

Pagal poreikį Psichologas 

4. Metodinė informacija: pranešimų stendui įvairiais 

psichologiniai klausimais rengimas, lankstinukų su 

informacija apie pagalbos telefonus ruošimas ir 

viešinimas 

Nuolat Psichologas 

Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

1. Dalyvavimas seminaruose, supervizijose, 

mokymuose, paskaitose 

Nuolat Psichologas 

2. Naujausios literatūros psichologiniais klausimais 

skaitymas 

Nuolat Psichologas 

3. Dalyvavimas Kretingos psichologų metodinės 

grupės veikloje 

Nuolat Psichologas 



 

4. Dalyvavimas mokyklos pagalbos mokiniui 

metodinės grupės veikloje 

Nuolat Psichologas 

Savanoriška veikla Kretingos Viltyje – sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

1. Darbo pobūdis: psichologinis konsultavimas, 

įvairūs užsiėmimai, mokymai, paskaitos pagal 

poreikį tėvams/globėjams globojantiems 

artimuosius, turinčius protinę ir/ar fizinę negalią 

Pagal poreikį Psichologas 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

2021 m. veiklos plano 

8 priedas 

 

2021 METŲ BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslai: 
1. sistemingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją-informacinę veiklą; 

2. visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius ir bibliotekos 

veikla dalyvauti ugdymo procese; 

3. kryptingai organizuoti bibliotekos lankytojų aptarnavimą, skatinti skaitymą ir 

populiarinti knygą; 

4. bendradarbiauti su Kretingos bei kitų rajonų mokyklų bibliotekų darbuotojais. 

Uždaviniai: 
1. tęsti pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą; 

2. sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus naujausia grožine bei metodine 

literatūra; 

3. rengti proginius stendus, skirtus rašytojų jubiliejinėms sukaktims ar kalendorinėms 

šventėms paminėti. Organizuoti mokinių darbų parodas, naujausios literatūros pristatymus; 

4. kaupti mokyklos mokinių bei mokytojų publikacijas, išspausdintas rajono bei 

respublikinėje spaudoje; 

5. sistemingai tvarkyti bibliotekinę dokumentaciją; 

6. dalyvauti  rajono mokyklų bibliotekininkų metodinėje veikloje. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

1.  Darbas su mokiniais 

1.1. Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas su 

bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis paslaugomis 

2021-09 A. Paulauskienė 

1.2. Pirmos klasės mokinius supažindinti su biblioteka, 

mokiniams skirta literatūra, bibliotekos naudojimosi 

taisyklėmis 

2021-09 A. Paulauskienė 

1.3. Suplyšusių knygų tvarkymas (socialinė veikla) Esant reikalui A. Paulauskienė 

1.4. Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu 

konkrečią užklausą 

Esant poreikiui A. Paulauskienė 

1.5. Mokslo metų geriausių skaitytojų rinkimai 2021-05 A. Paulauskienė 

2. Bendradarbiavimas su mokytojais 

2.1. Metodinės literatūros reklama bibliotekoje Gavus naujas 

knygas 

A. Paulauskienė 

2.2. Bendradarbiavimas su mokytojais užsakant 

vadovėlius ir programinę literatūrą 

Nuolat A. Paulauskienė 

2.3. Išduoti  mokytojams vadovėlius 2021-06 A. Paulauskienė 

3. Savišvieta, profesinės kvalifikacijos kėlimas 

3.1. 

 

Dalyvauti įvairiuose bibliotekininkams 

organizuojamuose kursuose, seminaruose ir 

metodiniuose pasitarimuose  

Pagal švietimo, 

kultūros skyriaus 

planą 

A. Paulauskienė 

3.2 Skaityti profesinę literatūrą Nuolat A. Paulauskienė 

4.  Įvairaus darbo  organizavimas 

4.1. Bibliotekos metinės - statistinės ataskaitos ruošimas 2021-01 A. Paulauskienė 



 

4.2. Stendas ,, Laisvės gynėjų dienai - 30 metų“  2021-01 A. Paulauskienė 

4.3. Stendas ,,Motiejui Valančiui  - 220 metų” 2021-02 A. Paulauskienė 

4.4.  Stendas ,,Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena” 

2021-03 A. Paulauskienė, 

mokytojai 

4.5. Meninio skaitymo konkursas ,,Skambėk, lietuviškas 

žodi!” 

2021-03 A. Paulauskienė  

4.6. Akcija ,,Tapk knygnešiu, padovanok knygą, kurią 

perskaitei, kitam, skirta Knygnešio dienai paminėti 

2021-03, 04 A.Paulauskienė, 

mokytojai 

4.7. Stendas ,,Knygnešiui Jurgiui Bieliniui - 175 metai” 2021-03 A. Paulauskienė 

4.8. Naujų vadovėlių užsakymas. 2021-04 A. Paulauskienė 

4.9. Knygos skirtukų paroda, skirta Tarptautinei vaikų 

knygos dienai 

2021-04 A. Paulauskienė, 

mokytojai 

4.10. Proginis stendas, skirtas Motinos dienai 2021-05 A. Paulauskienė 

4.11. Aktyviausių skaitytojų ir daugiausiai skaičiusios 

klasės rinkimai ir apdovanojimai 

2021-05 A. Paulauskienė 

4.12. Sveikinimas – stendas ,,Rugsėjo 1 oji – žinių diena“ 2021-09 A. Paulauskienė 

4.13. „Mes jau mokame skaityti“ – 1 klasės mokinių 

priėmimas į skaitytojus 

2021-10 A. Paulauskienė 

4.14. Sveikinimas – stendas Mokytojų dienai 2021-10 A. Paulauskienė 

4.15. Stendas ,, Ramutei Skučaitei - 90 metų” 2021-10 A. Paulauskienė 

4.16. Bibliotekų Šiaurės šalių literatūrinė savaitė 2021-11 A. Paulauskienė, 

mokytojai 

4.17. Bibliotekos darbo planavimas naujiems metams. 2021-12 A. Paulauskienė 

4.18. Paroda ,,Gražiausias Kalėdinis atvirukas“ 2021-12 A. Paulauskienė, 

mokytojai 

4.19. Akcija ,,Knygų Kalėdos“ 2021-12 A. Paulauskienė  

4.20. Nuolatinė atnaujinama paroda ,,Naujos knygos“ Nuolat A. Paulauskienė 

4.21. Rinkti kraštotyrinę medžiagą iš rajoninės ir 

respublikinės spaudos apie savo mokyklą 

Nuolat A. Paulauskienė 

4.22. Kasdien pildyti bibliotekos dienoraštį Kasdien A. Paulauskienė 

5. Bibliotekos fondo komplektavimas 

5.1. Komplektuoti fondą atsižvelgiant į ugdymo proceso 

poreikius 

Nuolat 
 

5.2. Pildyti fondo apskaitos dokumentus Nuolat 
 

5.3. Nurašyti susidėvėjusią literatūrą Vieną kartą 

metuose 

 

6. Vadovėlių fondo tvarkymas 

6.1. Užsakyti naujus vadovėlius 2021 – 2022 m. m. 2021-04 
 

6.2. Vesti vadovėlių fondo apskaitą antspauduoti, 

paskirstyti naujai gautus vadovėlius 

Nuolat, 

 gavus naują siuntą 

 

6.3. Vadovėlių nurašymas Vieną kartą 

metuose 

 

________________________ 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

2021 m. veiklos plano 

9 priedas 

 

2021 METŲ MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

nr. 
Darbotvarkė Data Atsakingas 

1. Mokyklos veiklos 2020 m. įgyvendinimo 

veiksmingumas 

2021-01 I. Rukšienė 

2020 m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos 

ataskaita 

I. Rukšienė 

2021 – 2025 m. strateginio plano pristatymas I. Rukšienė 

2021 m. metinės veiklos plano pristatymas I. Rukšienė 

I pusmečio mokinių mokymosi ir mokyklos 

lankymo rezultatų analizė 

N. Vasiliauskienė, 

klasių ir grupių 

mokytojai 

Pirmokų adaptacija R. Gedrimienė 

Socialinės pagalbos efektyvumas dirbant su 

netinkamai besielgiančiais mokiniais 

R. Songailienė 

Metodinių grupių veiklos efektyvumas Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Pradinio ugdymo II pusmečio mokinių mokymosi 

ir mokyklos lankymo rezultatų analizė 

2021-06 mėn. N. Vasiliauskienė 

1-3 klasių mokinių kėlimas į aukštesnes klases N. Vasiliauskienė, 

klasių mokytojos 

Pedagoginės, judesio korekcijos, psichologinės ir 

socialinės pagalbos teikimas. Pagalbos mokiniui 

specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo,  

judesio korekcijos mokytojo, psichologo ir 

socialinio pedagogo) veiklos ataskaitos 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Bibliotekininkės edukacinė veikla ir analizė A. Paulauskienė 

3. Pagrindinio ugdymo klasių II pusmečio mokinių 

mokymosi ir mokyklos lankymo rezultatų 

aptarimas ir mokinių kėlimas į aukštesnes klases 

2021-06 N. Vasiliauskienė 

 

Neformaliojo vaikų švietimo būrelių veiklos ir 

paklausos analizė 

Neformaliojo vaikų 

švietimo būrelių 

vadovai 

Socialinės emocinės ugdymo programos „Laikas 

kartu“, „Kimochi“ ir prevencinės veiklos 

įgyvendinimo efektyvumas 

R. Songailienė, 

R. Giedrimienė 

Sveikos gyvensenos ugdymo organizavimas. 

ŠMSM Sporto projekto „Judėk ir sau padėk“ 

vykdymas  

D. Statnickienė,  

L. Vaitkutė  

Edukacinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procese. Interaktyvių priemonių naudojimas 

pamokose. Inovatyvių metodų, skatinančių 

mokinių tyrinėjimą, praktinį mokymą, taikymas 

N. Vasiliauskienė 

4. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po papildomų 

darbų 

2021-08  N. Vasiliauskienė, 

klasių mokytojos 



 

Ugdymo plano projekto 2021 – 2022m.m. 

aptarimas 

N. Vasiliauskienė 

Mokytojų pamokų ir etatų paskirstymas I. Rukšienė 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita A. Narvilienė 

Grupių, klasių komplektacija I. Rukšienė 

Strateginio plano 2021 m. įgyvendinimas I. Rukšienė 

Metodinių grupių veiklos efektyvumas Metodinių grupių 

pirmininkai 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

2021 m. veiklos plano 

10 priedas 

 

2021 METŲ DARBO SU ŠEIMA PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Renginio  tema Data Atsakingas 

Individualūs grupių / klasių tėvų susirinkimai 

1. Ugdymosi rezultatų (apibendrinamojo vertinimo) 

aptarimas, susitikimai su dalykų mokytojais, 

specialistais 

2021-01-

05/06  

 

Grupių, klasių 

mokytojai 

2. 2021 – 2022 mokslo metų 1-4 klasių veiklos 

planų, metų ugdymo tikslo ir uždavinių, 

vertinimo, pažangos matavimu, pagalbos 

mokiniui organizavimu, laukiamų rezultatų  

aptarimas. Supažindinti naujai atvykusių mokinių 

tėvus su Mokyklos ritmu, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, maitinimo ir ugdymo organizavimu, 

lankomumo reikalavimais, mokesčio už 

maitinimą nustatymu, mokesčio lengvatomis ir 

kt., (būrelių) veikla 

2021-09/10 Pradinių klasių 

mokytojai 

3. 2021 – 2022 mokslo metų grupių veiklos planų, 

metų ugdymo tikslo ir uždavinių, vertinimo, 

pažangos matavimu, pagalbos mokiniui 

organizavimu, laukiamų rezultatų  aptarimas. 

Supažindinimas su Mokyklos Ikimokyklinio 

ugdymo programa, Priešmokyklinės grupės 

veiklos planu. Supažindinti naujai atvykusių 

mokinių tėvus su dienos ritmu, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, maitinimo organizavimu, 

lankomumo reikalavimais, mokesčio nustatymu, 

mokesčio lengvatomis ir kt. Supažindinti su 

ugdymosi sąlygomis (grupės / veiklos kampeliai, 

priemonės ir kt.); supažindinti tėvus su metodine 

literatūra. Aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo 

procese galimybes; supažindinti su papildomo 

ugdymo (būrelių) veikla darželyje 

2021-09, 10 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

4. Mokinių ugdymosi rezultatų ugdymo tęstinumo 

šeimoje, siekiant vaiko pažangos plėtojant 

pagrindines kompetencijas aptarimas: 

individualūs pokalbiai su tėvais apie mokinio 

raidą ir pažangą; mokinių ir jų tėvų kūrybinių 

darbų parodos grupių / klasių ir mokyklos 

aplinkose; individualių užduočių vaikams į namus 

pateikimas siekiant ugdymosi tęstinumo 

Visus metus Grupių, klasių 

mokytojai 

Visuotiniai  tėvų susirinkimai 

1. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas: sėkmės ir 

iššūkiai, mokyklos veiklos ataskaitos, veiklos 

kokybės įsivertinimo ataskaitos 

2021-05, 06 Mokyklos vadovai, 

grupių, klasių 

mokytojai 

Tėvų švietimas 



 

1. Paskaitų, konsultacijų, susitikimų su pagalbos 

specialistais organizavimas 

Visus metus 

 

Vadovai, socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

2. Informacinių stendų, bukletų, atmintinių 

aktualiais mokinių raidos ir ugdymo klausimais 

rengimas, pedagoginės ir metodinės literatūros 

kaupimas, reklamavimas tėvams 

Visus metus Grupių, klasių 

mokytojai, bibliotekos 

vedėjas 

3. Tėvų konsultacijų organizavimas: pedagogų, 

pagalbos specialistų konsultacijos, paskaitų 

organizavimas aktualiomis temomis, pristatymas 

Visus metus Grupių, klasių 

mokytojai, pagalbos 

specialistai 

4. Informacijos apie mokyklos veiklą, naujienas, 

pasiekimus ir planus, patarimus šeimai sklaida 

mokyklos tinklalapyje  

Visus metus Vadovai, raštinės 

vedėjas, mokytojai  

Dalyvavimas grupių/klasių ir mokyklos gyvenime 

1. Tėvų dalyvavimas grupių / klasių ir Mokyklos 

bendrose šventėse, pramogose, parodose, atvirų 

durų dienose, dalykiniuose renginiuose 

Visus metus Vadovai, grupių, 

klasių mokytojai 

2. Bendrų kūrybinių darbų parodų organizavimas 

 

Visus metus Grupių, klasių 

mokytojai 

3. Tėvų dalyvavimas mokyklos  savivaldoje Visus metus Vadovai 

4. Pagalba ir parama mokyklai, vykdant akcijas, 

prevencines programas, išvykas 

Visus metus Vadovai, grupių, 

klasių mokytojai 

Socialinė - pedagoginė parama vaikui, šeimai 

1. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, specialiųjų 

ugdymosi poreikių (taip pat ir gabiųjų) turinčiais 

siekiant individualios pažangos ir asmeninės 

sėkmės 

Visus metus Grupių, klasių 

mokytojai, socialinis 

pedagogas, VGK  

2.  Logopedo, specialiojo pedagogo, judesio 

korekcijos, mokytojo, medicinos (masažo, 

vandens procedūrų) paslaugų teikimas 

Visus metus Pagalbos specialistai, 

VGK 

3. Psichologo konsultacijų teikimas elgesio ar 

emocinių, psichologinių problemų turinčioms 

šeimoms 

Visus metus Pagalbos specialistai, 

VGK 

4. Nemokamo ir mokamo maitinimo organizavimas 

 

Visus metus Vadovai, VSP 

specialistas, socialinis 

pedagogas 

5. Pavėžėjimo organizavimas Visus metus Ūkio dalies vedėjas 

____________________________________ 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

2021 m. veiklos plano 

11 priedas 

 

2021 METŲ ŪKINĖS VEIKLOS IR MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMO PLANAS  

 

Tikslas - sudaryti sąlygas saugios ir geros mokyklos kūrimui. 

Uždaviniai: 

1. kurti saugią, estetišką ugdymo(si) aplinką; 

2. mokyklos materialinės bazės atnaujinimas. 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos sritis Veikla Atsakingas 

1. Turimos mokyklos bazės 

įvertinimas, remontas, 

priežiūra, turtinimo 

perspektyvos numatymas,  

sanitarinių - higieninių 

sąlygų gerinimas   

Mokyklos turto (materialinio ir 

intelektualinio) apskaitos vedimas, 

turtinimo perspektyvos numatymas: vesti 

medžiagų apskaitą; įforminti pirkinius, 

medžiagų ir priemonių nurašymus ir kitą 

su materialinėmis vertybėmis susijusią 

apskaitą; skaičiuoti darbo laiko apskaitos 

žiniaraščius 

Ūkio dalies 

vedėjas, vyr. 

buhalteris, 

Mokyklos taryba 

Vadovavimas mokyklos  aplinkos 

darbuotojų darbui, jų darbo 

organizavimas 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Mokyklos ūkio funkcionavimas, 

nesukeliant mokyklos veiklos sutrikimų, 

organizavimas, siekiant užtikrinti 

kiekvieno objekto tinkamą  naudojimą, 

priežiūrą ir saugą 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Kasmetinio vidaus ir lauko 

patalpų/erdvių remonto ir valymo darbų 

organizavimas: vienos grupės remontas; 

 kiemo teritorijos priežiūros darbai; 

mokyklos pastatų ir jų konstrukcijų 

sezoninės ir neeilinės apžiūros, rastų 

defektų šalinimas 

Ūkio dalies 

vedėjas, statinių 

techninės 

priežiūros 

darbininkas, 

elektrikas, 

kiemsargis 

Virtuvės įrengimų ir priemonių 

tinkamumas priežiūra ir atnaujinimas 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

elektrikas 

Lauko žaidimų aikštelės atnaujinimas 

įsigyjant lauko įrenginių, smėlio dėžių ir 

žaidimų aikštelių priežiūra 

Ūkio dalies 

vedėjas, statinio 

techninės 

priežiūros 

darbininkas 

Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamo projekto „Judėk ir sau 

padėk‘‘  įgyvendinimas 

Ūkio dalies 

vedėjas, vyr. 

buhalteris, 

projekto vadovas 

Mokyklos teritorijos priežiūra ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas: įrenginiai būtų 

tvarkingi, nepavojingi sveikatai 

Ūkio dalies 

vedėjas, statinio 

techninės 



 

priežiūros 

darbininkas 

Mokyklos šildymo sistemos savalaikis  

paruošimas rudens ir žiemos sezonui  

Ūkio dalies 

vedėjas  

Rūsio patalpų tvarkymas, ugdymo 

priemonių sandėliavimo patalpų 

priežiūra 

Ūkio dalies 

vedėjas, statinio 

techninės 

priežiūros 

darbininkas, 

valytojas 

Apšvietimo sistemos tvarkymo ir 

priežiūros darbų organizavimas: 

mokyklos teritorijos apšvietimas ir 

mokyklos patalpų bendrasis bei vietinis 

apšvietimas atitiktų galiojančias normas 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

elektrikas 

Santechnikos atnaujinimas, vamzdynų 

remontas 

Statinio 

priežiūros darb. 

Mokyklos higienos paso leidimo 

įsigijimas 

Direktorius 

2. Mokymo priemonių bazės 

kaupimas ir atnaujinimas 

Mokyklos aprūpinimo mokymo 

priemonėmis, mokymui reikalingomis 

medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir 

įrenginiais organizavimas 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Informacinių technologinių priemonių  

įsigijimas (pagal poreikį) 

Ūkio dalies 

vedėjas 

3. Darbuotojų ir ugdytinių 

saugos bei sveikatos 

užtikrinimas 

 

Darbų saugos instrukcijų darbuotojams 

parengimas: rūpintis, kad kabinetuose, 

klasėse/grupėse ir kituose mokyklos 

objektuose kur naudojami elektros ir 

mechaniniai prietaisai bei cheminės 

medžiagos būtų iškabintos jų saugaus 

naudojimo instrukcijos, kontroliuoti ir 

užtikrinti tiek natūralų, tiek mechaninį 

vėdinimą 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Pavojingų objektų, vietų (elektros skydai, 

skydeliai, spintos ir kt.) užrakinimas, 

izoliavimas, apsaugos nuo vaikų 

užtikrinimas. 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

elektrikas 

Mokyklos patalpų aprūpinimas  reikiamu 

gesintuvų skaičiumi. 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Periodinė vaikų ir suaugusiųjų 

evakavimo kelių ir išėjimų priežiūra, 

tikrinama ar koridoriai, laiptai neužkrauti 

įvairiais daiktais. 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Vaikų ir suaugusiųjų evakavimo, kilus 

gaisrui, grafinio ir rašytinio plano 

parengimas  

Ūkio dalies 

vedėjas, ESVG 

grupė 

Koridorių, laiptinių ir evakavimo durų 

ženklinimas krypties ženklais ir 

nuorodomis, nusidėvėjusių ženklų 

atnaujinimas 

Ūkio dalies 

vedėjas 



 

Darbuotojų mokymai ir instruktavimas 

priešgaisrinės saugos klausimais 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Mokyklos gaisrinės saugos instrukcijos 

atnaujinimas, vadovaujantis 

pasikeitusiais teisės aktais 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Mokyklos civilinės saugos metinių planų 

ruošimas, suderinimas, vykdymas, 

koregavimas 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Priešgaisrinės saugos veiklos plano 

paruošimas 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Statinių priežiūros ir eksploatacijos 

žurnalų vedimas ir pastatų būklės 

tikrinimas 

Ūkio dalies 

vedėjas, statinio 

priežiūros darb. 

4. Kita veikla Inventoriaus (svarstyklės ir termometrai) 

metrologinės patikros organizavimas, 

priežiūra 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Gesintuvų priežiūra, patikros 

organizavimas 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Skalbinių priežiūra ir apskaita 
Ūkio dalies 

vedėjas 

_________________________________ 

 
 


