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GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2019 – 2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 - 2020 metų veiklos planas (toliau – planas), 

atsižvelgus į strateginį progimnazijos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius progimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti.  

2. Planas atitinka Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas. Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, ugdyti kritiškai mąstančias, 

kūrybingas asmenybes, pasiruošusias gyventi žinių visuomenėje, laiduoti pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pirmos dalies išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti 

neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginį 

veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-02-08 d. sprendimu Nr.T11-

35, „Minijos“ progimnazijos 2015-2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Gargždų 

„Minijos“ progimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.1-3 ir 2019-2020 mokslo 

metų Gargždų „Minijos“ progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Gargždų „Minijos“ 

progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-48, 2016 m. balandžio 4-8 

dienomis progimnazijoje vykusio išorės vertinimo išvadas, vidaus įsivertinimo rezultatus, mokinių 

NMPP rezultatų analize bei dalykų mokytojų metodinių grupių posėdžių nutarimais ir siūlymais. 

4. Planą įgyvendins Gargždų „Minijos“ progimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai.  

5. Programoje vartojami sutrumpinimai: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – 

NMPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, neformalusis 

švietimas - NŠ. 
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II. VIZIJA 

 

Inovatyvi progimnazija, kurioje mokiniai, mokytojai ir tėvai yra partneriai, nuolat 

siekiantys asmeninės pažangos. 

III. MISIJA 

 

Teikti kokybišką išsilavinimą, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, užtikrinti saugią ir sveiką 

aplinką, formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatą. 

IV. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 

 

Mokydamiesi mokomės ir augame. 

 

V. 2018 – 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2018–2019 m. m. veiklos planą buvo siekiama teikti kokybiškas ir 

prieinamas švietimo paslaugas saugioje, kūrybiškoje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje 

mokymosi aplinkoje. Ugdymo procesas organizuotas vadovaujantis  švietimą reglamentuojančiais 

teisės aktais. Tobulinant ugdymo kokybę remtasi šiuolaikiniais reikalavimais pamokai, pagal 

galimybes integruojant, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant informacines 

technologijas, vedant edukacinius užsiėmimus ne progimnazijos erdvėse, organizuojant kultūrinę, 

pažintinę, socialinę ir pilietinę veiklas. 

Progimnazija 2018–2019 m. m. rengė bendrąjį ugdymo planą. Ugdymo veikla mokykloje 

planuota vieneriems mokslo metams. Progimnazijos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2017–

2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. Bendrųjų ugdymo planų reikalavimais: juose reglamentuotas 

ugdymo proceso organizavimas, mokymosi aplinka, mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi 

pagalbos teikimas, ugdymo turinio integravimas, ugdymo diferencijavimo principai. Tėvai su 

ugdymo planu turėjo galimybę susipažinti progimnazijos tinklalapyje. 

Įgyvendinant 2018 – 2019 m. m. Mokyklos veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti 

strateginį tikslą – teikti geros kokybės priešmokyklinį, ikimokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo 

I dalies ugdymą,  moderniomis priemonėmis aprūpintoje saugioje aplinkoje įvairių gebėjimų 

mokiniams. 

Šiam tikslui pasiekti numatytas veiklos prioritetas- ugdymo kokybės gerinimas. 

Numatytos priemonės 4 uždaviniams įgyvendinti.  

Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį - diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį 

skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams, ypatingą dėmesį skiriant gabumų ir talentų ugdymui 

buvo remiamasi ES fondų finansuojamo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų 

ugdymo kokybės plėtra Nr.09.2.2.-esfa-v-707-01-0001“ parengta metodine medžiaga, Klaipėdos 

rajono PPT psichologės V. Daugėlienės „Gabių vaikų ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“. 
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Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono PPT, buvo atliktas 2 klasių mokinių gabumų atpažinimo 

testas. Gabiausi 3-4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų 

sprendimo konkurse, tarptautiniame matematikos konkurse Pangea. 4 progimnazijos mokiniai tapo 

laureatais. 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo 

konkurse. 2 progimnazijos aštuntokai apdovanoti diplomais. Respublikiniame A. Ivanausko 

komandinio matematikos uždavinių sprendimo konkurse 7-8 klasių komanda užėmė II vietą, 

respublikinėje LGMA Pasaulio pažinimo olimpiadoje ,,Mano gaublys“ 2019 du ketvirtų klasių 

mokiniai tapo laureatais.  

Aukštesniųjų gebėjimų mokiniams dalykų mokytojai pamokose taikė specialiųjų modulių 

užduotis per lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų pamokas. Plėtoti meninius, 

sportinius, akademinius gabumus progimnazijos mokiniai galėjo įvairių pakraipų neformaliojo 

švietimo būreliuose mokykloje (panaudota 100 proc. neformaliajam švietimui skirtų valandų) ir 

kitose neformalųjį švietimą vykdančiose įstaigose. Tuo tikslu progimnazijoje buvo surengta 

netradicinio ugdymo diena „Neformaliojo švietimo būrelių mugė“, kurios metu mokiniai galėjo 

susipažinti su būrelių pasiūla ne tik mokykloje, bet ir Klaipėdos rajone. 

Atlikta išsami 2,4,6,8 klasių NMPP analizė:aptarta mokinių pažanga, numatytos priemonės ugdymo 

veiklai tobulinti, ypač didelį dėmesį skiriant raštingumo gerinimui, praktiniam žinių taikymui, 

aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui. Rezultatai aptarti metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

ir mokyklos tarybos posėdžiuose, numatytos priemonės ir būdai ugdymo(si) kokybei gerinti. 

Skatindama gabius mokinius siekti dar aukštesnių rezultatų, Progimnazija finansavo gabių ir 

talentingų mokinių edukacinę kelionę po Latviją.  

Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį-pagerinti mokinių matematikos rezultatus, įdiegiant 

mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą, ypatingas dėmesys skirtas 

matematikos pasiekimų gerinimui. Progimnazija dalyvauja ES fondų finansuojamame projekte 

„Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai“. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal šį projektą 

progimnazijoje pradėtos naujos veiklos: organizuotos 234 individualios matematikos mokytojų ir 

433 klasių vadovų konsultacijos su 5-7 klasių mokiniais ir jų tėvais; rengiami į mokinio ugdymo(si) 

procesą įtraukiantys matematikos projektai tėvams, organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų 

susirinkimai, siekiant  tėvus įtraukti ne tik į klasės, bet ir į mokyklos gyvenimą bendrai sprendžiant 

aktualius klausimus. Vyko mokymai tėvams, klasių vadovams, matematikos mokytojams. Mokslo 

metų pabaigoje atlikus 5-8 klasių mokinių trimestrų ir metinių įvertinimų lyginamąją analizę   

paaiškėjo, kad matematikos pasiekimai pagerėjo 10 proc. 

Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį-kryptingai ugdyti mokinių socialines emocines 

kompetencijas, buvo įgyvendinamos LIONS QUEST socialinio emocinio ugdymo programos: 1-4 

klasėse „Laikas kartu“ , 5-8 klasėse „Paauglystės kryžkelės“. Programų įgyvendinimui iš BUP 
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skirtos kontaktinės valandos. Socialiniam mokinių sąmoningumo ugdymui organizuota Tolerancijos 

diena, veiksmo savaitė „Be patyčių“, vykdyta pasaulinės nerūkymo dienos akcija „Pučiu ne dūmus, 

o muilo burbulus“. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Knyga atveria širdies vartus, kai tu man 

šypsaisi“, skirtame patyčių prevencijai. Jo metu progimnazijos mokiniai buvo mokomi priimti 

atsakingus sprendimus, skatinami domėtis sveika gyvensena, atpažinti grėsmes ir mokytis jas 

įveikti. Mokinių bendruomeniškumui ugdyti organizuoti klasių koncentrų srautiniai renginiai: 5-ų 

klasių mokiniams „Susipažinkime penktokai“, 6-ų klasių mokiniams „Pyragų diena“, 7-8 klasių 

mokiniams „Naktis mokykloje“. Progimnazijoje atlikti 1-ų ir 5-ų klasių mokinių adaptacinio 

periodo tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad mokiniai geba prisitaikyti  prie  mokyklos 

reikalavimų, veikti mokyklos sąlygomis. Progimnazijoje buvo atliktas SEKA tyrimas, kuris padėjo 

įvertinti progimnazijos mikroklimatą mokinių, tėvų ir mokytojų požiūriu. Tyrimo rezultatai 

išanalizuoti ir pristatyti mokytojų tarybos bei mokyklos tarybos posėdžiuose. 

Siekiant įgyvendinti ketvirtąjį uždavinį- kurti grįžtamojo ryšio kultūrą mokytojų profesinei 

savimonei ugdyti, dalykinėms kompetencijoms tobulinti, pamokos kokybei gerinti, buvo remiamasi 

progimnazijos veiklos kokybės 4.3.2. rodiklio „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“ įsivertinimo 

analize, išvadomis ir rekomendacijomis. 

Progimnazijos pedagogams organizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras „Geros 

mokyklos link: įsivertinimo ir tobulinimo įprasminimas pamokose ir organizacijose“ (lektorė Laima 

Gudaitė). Pagal ES fondų finansuojamą  projektą „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti 

mokiniai“ pradėta diegti klasių vadovų, matematikos mokytojų asmeninių ir dalykinių 

kompetencijų vertinimo sistema. Per 2018-2019 m. m. įvykdyti 103 progimnazijos vadovų 

grįžtamojo ryšio pokalbiai su matematikos mokytojais ir klasių vadovais. Pokalbių metu buvo 

vertinamos pedagogių kompetencijos, pasiekimai, susitarta dėl tobulėjimo tikslų ateinantiems 

mokslo metams.  

2018 - 2019 mokslo metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti 

mokinių mokymosi, NMPP, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo, projektinės veiklos rezultatai 

leidžia daryti išvadą, kad progimnazijos veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas 

pasiektas. 

2018 - 2019 mokslo metų veiklos vertinimas pagal SSGG: 

Stipriosios pusės 

1. Ugdymo diferencijavimas 6-8 klasėse per 

lietuvių kalbos ir matematikos pamokas. 

2. Pagalba mokiniui. 

3. Netradicinio ugdymo dienų organizavimas. 

4. Dalyvavimas ES finansuojamuose 

projektuose. 

5. Optimalus ir racionalus išteklių 

Silpnosios pusės 

1. Atskirų mokinių pažangos pamatavimas 

pamokoje. 

2. Nepakankama 5 klasių mokinių raštingumo 

kompetencija. 

3. Edukacinių erdvių trūkumas. 

4. Žemas dalies mokytojų aktyvumas ir 

motyvacija. 
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panaudojimas. 5. Mokinių savivalda. 

Galimybės 

1. Glaudesnis metodinių grupių 

bendradarbiavimas dėl integruoto bendrųjų 

kompetencijų ugdymo ir tarpdalykinių ryšių. 

2. Aktyvaus mokymosi paradigmos idėjomis 

grįstos mokymo nuostatos įgyvendinimas. 

3. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemos tobulinimas. 

4. Formalaus ir neformalaus švietimo jungčių 

formavimas. 

5. Progimnazijos lauko erdvių panaudojimas 

ugdymui. 

Grėsmės 

1. Švietimo politikos nepastovumas. 

2. Mokytojų lyderystės įgūdžių stoka. 

3. Mokyklos vidaus erdvių trūkumas. 

4. Nepakankamos sąlygos ugdymmui(si) 

virtualioje aplinkoje. 

5. Gresiantis  kai kurių dalykų mokytojų 

trūkumas. 

 
 

 

VII. 2019 - 2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR 

UŽDAVINIAI 

Prioritetas - ugdymo kokybės gerinimas. 

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, tobulinant mokymosi organizavimą ir 

bendruomenės mokymąsi komandomis, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės ūgties. 

1. Pagerinti mokinių rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo ir 

motyvacijos stiprinimo sistemą. 

2. Tobulinti mokinio pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą. 

3. Ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas. 

4. Skatinti mokytojų lyderystę ir veikimą komandomis. 
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VIII. 2019 - 2020 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, tobulinant mokymosi organizavimą ir bendruomenės mokymąsi komandomis, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės 

ūgties. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo data Atsiskaitymo forma Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Pagerinti mokinių rezultatus, 

įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų 

įsitraukimo ir motyvacijos 

stiprinimo sistemą. 

2.1. Dalyvavimas ES fondų 

finansuojamame projekte 

„Motyvuoti mokytojai ir tėvai,- 

motyvuoti mokiniai“ 

5-8 klasių auklėtojai 

matematikos mokytojai 

tėvai 

iki 2019 m. 

gruodžio 17 d. 

Projekto veiklų ataskaitos  

 2.2. 5-ų klasių mokinių žinių ir 

gebėjimų tyrimai iš 

matematikos. Rezultatų analizė 

ir aptarimas. 

Matematikos mokytojai  Iki 2019 m. 

lapkričio mėn. 

Matematikos ir gamtos 

mokslų metodinės grupės 

posėdyje, 5 klasių mokinių 

adaptaciniame posėdyje 

 

 2.3. Dalyvavimas bandomajame 

5, 7 klasių elektroniniame 

testavime.  

Lina Zubauskienė 

 

2019 m. 

lapkričio 7,19 

d. 

Matematikos ir gamtos 

mokslų metodinės grupės 

posėdyje   

 

 2.4. Bandomojo elektroninio 

testavimo rezultatų analizė. 

Lina Zubauskienė 

Ona Girkontienė 

2020 m. kovo 

mėn. 

Matematikos ir gamtos 

mokslų metodinės grupės 

posėdyje  

 

 2.5. Išsami 2, 4, 6 klasių NMPP 

analizė pagal mokinių  profilius.  

Pradinio ugdymo 

matematikos mokytojai 

2020 m. 

gegužės-

birželio mėn. 

Mokytojų tarybos posėdyje  

Laukiamas rezultatas: Pagerinti 8 klasių mokinių matematikos pasiekimai ne mažiau 15 proc., lyginant su 2017 m. NMPP mokinių pasiekimų rezultatais. 

2. Tobulinti mokinio pasiekimų ir 

individualios pažangos 

pamatavimą. 

2.1. Seminaras „Mokinio 

asmeninės pažangos stebėsenos 

fiksavimo galimybės“ 

1-4 klasių mokytojai 2019 m. 

lapkričio 19 d. 

Metodinės tarybos posėdyje  

 2.2. Dalyvavimas NŠA projekte 

„Geras mokymasis geroje 

mokykloje“ 

Projekto komanda 2019-2020  

m. m. 

Projekto veiklų ataskaitos  

 2.3. Metodinės tarybos posėdis 

„VIP matavimo būdai įvairių 

dalykų pamokose“ 

Projekto komanda 

Metodinė taryba 

2019m. 

lapkričio 5 d. 

Projekto veiklų ataskaitos  

 2.4. VIP matavimo metodų ir 

būdų pristatymas Mokytojų 

Projekto komanda 

Metodinė taryba 

2019 m. 

gruodžio 10 d. 

Projekto veiklų ataskaitos  
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posėdyje. 

 2.5. Atviros veiklos 

progimnazijos mokytojams 

„Savi saviems“. 

Lina Zubauskienė 

Angelė Pakamorienė 

2019 m. gruodis 

- 2020m. 

birželio 1 d. 

Mokytojų savianalizės 

duomenys 

Projekto veiklų ataskaitos 

 

 

Laukiamas rezultatas: patobulinta mokytojų mokinio individualios pažangos pamatavimo kompetencija, aptarta ir apibendrinta mokytojų geroji patirtis, 

sukurtas gerosios patirties bankas, ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų dalijasi patirtimi. 

3. Ugdyti mokinių socialines 

emocines kompetencijas. 

1. Ugdymo plane numatytos 

valandos socialinio emocinio 

ugdymo LIONS QUEST 

programų įgyvendinimui: 

 ,,Laikas kartu“  1 – 4 kl. 

 ,,Paauglystės kryžkelės“ 5 – 8 

kl. 

1-8 klasių vadovai 

 

2019-2020  

m. m.  

 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje  

 

 2. Socialinio sąmoningumo 

ugdymas: 

 Tolerancijos diena 

 Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 

 Pasaulinė nerūkymo diena 

Socialinai pedagogai 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

klasių vadovai 

 

2019 m. 

lapkritis 

2020 m. 

kovas, gegužė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų, klasių vadovų 

metodinės grupės 

posėdžiuose 

 

 3. Mokinių savanorystės 

skatinimas: 

 6 klasių mokinių ir tėvų 

organizuojama „Pyragų diena“ 

 

Eimantė Kiaulakienė, 

Gintarė Januškienė, 

Živilė Bartkevičienė 

Vilija Mikšienė 

Danutė Prunskienė 

2019 m. 

lapkritis  

 

 

 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

  8 kl. mokinių savanoriavimas 

tvarkant partizanų kapus 

Švėkšnos apylinkėse. 

Gintarė Januškienė 

Gargždų muziejus 

2019 m. spalis Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

  mokinių savanoriavimas 

mokykliniuose renginiuose, 

pagalba mokytojams, 

žemesnių klasių mokiniams. 

Klasių vadovai 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams,dailės 

technologijų mokytojai 

2019-2020   

m. m. 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

 4. Bendruomeniškumo 

ugdymas: 

 5 - 8 klasių mokinių ir tėvų 

Klasių vadovai 

tėvų aktyvas 

2019-2020 m. 

m. 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 
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srautiniai renginiai. 

 5. NMPP 4, 6, 8 klasių mokinių 

klausimyno rezultatų analizė. 

Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

2020 m. gegužė Mokytojų tarybos posėdyje  

 6. Tyrimas „1, 5 klasių ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacija“ . 

Tyrimo rezultatų analizė ir 

aptarimas metodinėse grupėse  

Psichologė  

pradinio ugdymo  

5-8 klasių vadovai ir 

dėstantys mokytojai  

2019 m. 

lapkritis- 

2020 m. sausis 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

 

 7. 5 kl. mokinių tyrimas „Saugi 

mokykla“ Tyrimo rezultatų 

analizė ir aptarimas klasių 

vadovų metodinėje grupėje. 

Soc. pedagogė Guoda  

Donylė 

2019 m. 

lapkritis-2020 

m. sausis 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

 8. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

prevencijos vykdymas: 

8.1.Klasės valandėlės: 

 „Rūkyti nemadinga“ 6 klasių 

mokiniams. 

  „Narkotinės medžiagos, jų 

poveikis organizmui“ 8 kl. 

mokiniams. 

 Psichinė sveikata: „Kaip 

gyvena ir jaučiasi mūsų 

vaikai. Stresas?“ 5-8 klasių 

mokiniams. 

visuomenės sveikatos 

specialistė 

Violeta Žutautienė 

2019-2020  

m. m. 

Pagalbos mokiniui 

specialistų, klasių vadovų 

metodinės grupės 

posėdžiuose 

 

 9. LIONS QUEST programų 

,,Laikas kartu“ 1-4 kl., 

,,Paauglystės kryžkelės“ 5 – 8 

kl. užsiėmimų stebėjimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Lina Zubauskienė 

Daiva Bušeckienė 

2020 m. sausis- 

balandis 

 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdyje 

 

 10.  Direkcijos pasitarimas 

„SEU programų „Laikas kartu“ 

ir „Paauglystės kryžkelės“ 

įgyvendinimo aktualijos“. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Lian Zubauskienė 

Daiva Bušeckienė 

2020 m. gegužė   

 11. Progimnazijos SEK rezultatų 

palyginamoji analizė. Rezultatų 

aptarimas ir pokyčių 

Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

2020 m. birželis Mokytojų tarybos posėdyje  
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numatymas. 

 12. Vaikų vasaros poilsio 

programa „Šaunieji 

stovyklautojai“. 

 

Guoda Donylė 

PM metodinė grupė 

2020 m. 

birželio – liepos 

mėn. 

Mokyklos tarybos posėdyje  

Laukiamas rezultatas: Kryptingai ugdomos socialinės emocinės kompetencijos: socialinis sąmoningumas, savitvarda, atsakingas sprendimų priėmimas, 

savimonė, bendravimo įgūdžiai. Vykdomos apklausos, analizuojami ir aptariami rezultatai, numatomos priemonės situacijai gerinti.  Per savanorystę 

mokyklos bendruomenė skatinama įsitraukti į mokinių socialinį emocinį ugdymą.  

4. Skatinti mokytojų lyderystę ir 

veikimą komandomis. 

4.1. Klasių vadovų,  

matematikos mokytojų 

asmeninių ir dalykinių 

kompetencijų vertinimo 

sistemos diegimas pagal ES 

fondų finansuojamą projektą 

„Motyvuoti mokytojai ir tėvai, - 

motyvuoti mokiniai“. 

Julius Gindulis 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Iki 2019 m. 

gruodžio 17 d. 

Projekto veiklų ataskaita  

 4.2. Mokytojų savianalizės 

anketų atnaujinimas. 

Lina Zubauskienė 

Angelė Pakamorienė 

2019 m. 

lapkritis 

Metodinės posėdyje  

 4.3. Progimnazijos mokytojų 

kasmetinio veiklos vertinimo – 

savianalizių aptarimo – 

organizavimas. Metiniai 

pokalbiai su kuruojamų dalykų 

mokytojais.  

 

Julius Gindulis 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

2020 m. birželis Individualiai pagal sudarytą 

grafiką 

 

 

      

Laukiamas rezultatas: patobulinta savianalizės anketos forma. Įdiegta klasių vadovų ir matematikos mokytojų asmeninių ir dalykinių kompetencijų 

vertinimo sistema. Periodiškai reflektuodami ir įsivertindami savo veiklą, mokytojai išsikelia ambicingus tikslus ir tobulindami savo kompetencijas, pasiekia 

aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų. 
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma Eur Pastabos 

1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija ugdymo reikmėms.  
1353100 2019 m. mokinio krepšelio dydis 1147 

Eur/sutart. mok. iki 2019-08-31; nuo 

2019-09-01 – pagal Mokymo lėšų 

apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodiką.  

2. Savivaldybės biudžeto lėšos.  483600 Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės 

2018-02-07 tarybos sprendimą Nr. 

T11-36 dėl 2018 m. biudžeto 

patvirtinimo.  

3. Pajamos už teikiamas paslaugas ir 

nuomą.  
120000 Sporto salė, aktų salė, kabinetai NVŠ 

programoms vykdyti, valgyklos 

pajamos. 

3.1. Jakų ir Gobergiškės skyriai įmokos už 

neformalųjį ugdymą. 
6500  

4. Pagal numatomus 2019 m. vykdyti 

projektus. 
  

4.1. Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas Klaipėdos rajone“ 
37534,59  

4.2. Projektas „Motyvuoti mokytojai ir 

tėvai,- motyvuoti mokiniai“ 
10688,76  

4.3. Comenius KA 2 projektas „Water is 

Life“ 
15040,91  

4.4. Comenius KA 2 projektas „Be the 

change... you want to be!“ 
9087,36  

4.5. Mathematics with games and fun in all 

Europe Erasmus+ KA229 Mokyklų 

mainų projektas 2019-1-IT02-KA229-

063342_5 

22080  

5. Kiti finansavimo šaltiniai (juridinių ir 

fizinių asmenų parama).  
15716,34 GPM 2 proc. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir pavaduotoja ūkio 

reikalams.  

7. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.  

8. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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                                            Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 1 priedas 

Gargždų „Minijos“ progimnazijos renginių planas 2019-2020 m. m. 

Eil.

Nr. 

Mokyklos renginiai Metodinių grupių renginiai Data         Atsakingas 

Rugsėjis 

1.  Rugsėjo 1-osios 

šventė 1-8 kl. 

 2019-09-02 Eimantė Kiaulakienė 

2.   „Vasaros skaitiniai“ 1-4 

kl. 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

Bibliotekos darbuotojos 

pradinių klasių 

mokytojos 

3.   Rudenėlio šventė 1-4 kl. 2019-09-27 Rasa  Meilytė-

Jurjonienė 

Regina Srėbalienė 

4.   Paplūdimio tinklinio 

varžybos 2x2 7-8 kl. 

berniukai 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

 

 

5.   Paplūdimio tinklinio 

varžybos 2x2 6-8 kl. 

mergaitės 

2019 m. 

rugsėjo mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

Spalis 

6.  Mokytojų diena 

1-8 kl. 

 2019-10-04 Kristina Kazlauskaitė– 

Kažukauskienė 

Eimantė Kiaulakienė 

Alna Vyšniauskienė 

Daiva Kisielienė 

Rasa Galdikienė  

Regina Valskienė  

Dovilė Jasudavičienė 

7.   Konstitucijos egzaminas 2019 m. 

spalio mėn. 

Jūratė Grimalienė,  

Gintarė Januškienė 

8.  Muziejų diena 5-8 kl.  2019-10-16 5-8 klasių vadovai 

9.  Žaidimų diena 1-4 kl.  2019-10-25 Rasa Marcinkevičienė 

Danutė Paukštienė 

Dalė Grigaitienė 

Asta Kundrotienė 

10.   „Draugaukime 5-okai“ 5 

kl. 

2019-10-18 Neringa Žemgulienė  

Rasa Lygutaitė 

Stefanija Piaulokienė 

Aasta Lukauskienė, 

Aušra Jančauskienė 

11.   „Naktis mokykloje“ 8 kl. 2019-10-25 Jolanta Žukauskienė 

Raminta Birgėlienė 

Violeta Barbšienė 

Žaneta Surplienė 

Laima Sukurienė 

12.   Partizanų kapų 

tvarkymas 6-8 kl. 

2019 m 

spalio mėn. 

Gintarė Januškienė 
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13.   Tarptautinės anglų 

kalbos olimpiados 

kvalifikacinis turas 

,,Kings“ 5-8 kl. 

2019 m. 

spalio mėn. 

Anglų k. mokytojai 

14.   Mokyklinė ir rajoninė 

matematikos olimpiada 

5-8 kl. 

2019 m 

spalio mėn. 

Ona Girkontienė 

Renata Urbonienė 

Birutė Špučytė 

Genovaitė Mikaitienė  

15.   Renginys „Pažinkime 

jūros dugno gyvūnus“ 1-

4 kl. 

2019 m 

spalio mėn. 

Rasa Meilytė-

Jurjonienė 

Regina Srėbalienė 

16.   Tarpklasinės krepšinio 

3x3 5-6 kl. 

2019 m. 

spalio mėn. 

Justas Bražas 

17.   Tarpklasinės krepšinio 

3x3 7-8 kl. 

2019 m. 

spalio mėn. 

Justas Bražas 

Lapkritis 

18.   „Pyragų diena“ 6 kl. 2019-11-06 Eimantė Kiaulakienė 

Gintarė Januškienė 

Živilė Bartkevičienė 

Vilija Mikšienė 

Danutė Prunskienė 

19.   Tolerancijos diena 1-8 kl. 2019-11-16 Guoda Duonylė  

Vitalijus Borta 

20.   Aplinkosaugos 

olimpiados mokyklos 

turas 6-8 kl. 

2019 m. 

lapkričio 

mėn. 

Angelė Pakamorienė 

21.   Organizuoti pasakorių 

šventę mokykloje ir 

dalyvauti rajono 

pasakorių šventėje 5-8 kl. 

2019 m 

lapkričio 

mėn. 

Lietuvių k. mokytojai 

22.   Gamtos kengūra 2019 

Lyderių turas 5-8 kl. 

 

2019 m. 

lapkričio 

mėn. 

Dalė Razguvienė 

23.   Tarpklasinės kvadrato 

varžybos 5 kl.  

 

2019 m. 

lapkričio 

mėn. 

Alina Vyšniauskienė 

Gruodis 

24.   Advento ryto renginiai 1-

8 kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Reda Paulikienė 

Eimantė Kiaulakienė 

Neringa Žemgulienė 

Raminta Amalevičienė 

25.  Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė  

1-8 kl. 

 2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Reda Paulikienė 

26.   Adventinis rytmetys 

„Kalėdų belaukiant“ su 

etno grupe „Dainužė“ 1-4 

kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

Regina Valskienė 

Valė Norvidienė 

27.   „Jaukios baltos Kalėdos“ 

1-4 kl. 

2019 

gruodžio 

mėn. 

Rasa  Meilytė-

Jurjonienė 

Regina Srėbalienė 
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28.  Kalėdiniai renginiai 

(karnavalai) 5-8 kl. 

 2019-12-20 Reda Paulikienė  

5-8 klasių vadovai 

29.   „Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka-2019”, „Kalėdų 

spalvos“ 5-8 kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Raminta Birgelienė 

30.   Mokyklinis geografinių 

žinių konkursas 

ADVENTUR 6-8 kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Angelė Pakamorienė, 

 Žaneta  Surplienė 

31.   Naujametinis tinklinio 

turnyras  

6- 8 kl. rinktinės  

 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

32.   Mini golfo turnyras  

5-8 kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Justas Bražas 

33.   Kalėdinių-adventinių 

vainikų paroda 5-8 kl. 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Alma  Žilienė 

34.   Kalėdinių darbų parodą 

„Kalėdinė pasaka“ 5-8 

kl. 

 

2019 m. 

gruodžio 

mėn. 

Alma Tamošauskienė 

Sausis 

35.   Akcija “Atmintis gyva, 

nes liudija” 1-8 kl. 

2020-01-13 Reda Paulikienė  

Jūratė Grimalienė  

Gintarė Januškienė 

36.   Akcija ,,Pradinukai 

žvėreliams ir 

paukšteliams“ 1-4 kl. 

2020 m. 

sausio mėn. 

Rasa Meilytė-

Jurjonienė 

Regina Srėbalienė 

Viktorija 

Dargužienė  

Rasa Marcinkevičienė 

Lina Strumylienė 

ir mokytojai, dirbantys 

pradinėse klasėse 

37.   Gamtos mokslų Kengūra  

5-8 kl. 

2020 m. 

sausio mėn. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

38.   Mokyklinis meninio 

skaitymo konkursas 5-8 

kl. 

2020 m. 

sausio mėn. 

lietuvių k. mokytojai 

39.   Mokyklinė biologijos 

olimpiada 5-8 kl.  

 

2020 m. 

sausio mėn. 

Dalė Razguvienė 

40.   Atrankinės tinklinio 

varžybos  7-8 kl. 

mergaitės  

2020 m. 

sausio mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

41.   Atrankinės tinklinio 

varžybos  6-8 kl. 

berniukai 

2020 m. 

sausio mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

42.   „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybos 5-6 kl.  

2020 m. 

sausio mėn. 

Alina Vyšniauskienė 



14 

 

Vasaris 

43.   Vasario 16 d. 

paminėjimas 

progimnazijoje 5-8 kl. 

2020 m. 

vasario mėn. 

Jūratė Grimalienė 

Gintarė Januškienė 

44.  Mokyklos 

gimtadienis-75 1-8 kl. 

 2020-02-28 Reda Paulikienė  

Reda Liužinienė  

Elena Šunbarauskienė 

Rita Stankuvienė 

Dovilė Jasudavičienė 

 5-8 klasių vadovai 

45.   Gamtos mokslų 

olimpiada (vasaris – 

kovas) 5-8 kl. 

2020 m. 

vasario mėn. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

46.  Metodinė diena 

„Projekto„Motyvuoti 

mokytojai ir tėvai – 

motyvuoti mokiniai“ 

sėkmės istorijų 

pristatymas“ 5-8 kl. 

 2020 m. 

vasario mėn. 

5-8 klasių vadovai ir 

matematikos mokytojai 

Kovas 

47.   Kaziuko mugė 

(Užgavėnės) 7 kl. 

2020-03-04 Renata Anužienė  

Rūta Tamošaitienė 

A.lina Vyšniauskienė 

Daiva Beliajeva  

Dalė Razguvienė 

48.   Mano mokyklai-130 

1-4 kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Rasa Meilytė-

Jurjonienė 

Regina Srėbalienė 

49.   Šokių konkursas „Oki 

doki – pajausk šokį“5-8 

kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Reda Paulikienė,  

5-8klasių vadovai 

50.   „Savaitė be patyčių“ 

1-8 kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Guoda Duonylė 

Vitalijus Borta 

51.   Organizuoti lietuvių 

kalbos diktanto konkursą 

mokykloje 5-8 kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Lietuvių k. mokytojai 

52.   Organizuoti dailyraščio 

konkursą mokykloje  

5-8 kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Lietuvių k. mokytojai 

53.   ,,Gamtos mokslų 

Kengūra 2019” 

5-8 kl. 

2020 m. kovo 

mėn. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

54.   Tarpklasinės tinklinio 

3x3 varžybos 6-8 kl. 

berniukai 

2020 m. kovo 

mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

55.   Tarpklasinės tinklinio 

3x3 varžybos 6-8 kl. 

mergaitės  

2020 m. kovo 

mėn. 

Jolanta  Žukauskienė 

Balandis 

56.  Akcija „Darom“  

5-8 kl. 

 2020 m. 

balandžio 

5-8 klasių vadovai  
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mėn. 

57.  Mokymasis 

netradicinėse erdvėse 

1-4 kl. 

 2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Vida Ratkuvienė  

Lina Strumylienė 

Vanda Majauskienė  

Viktorija Dargužienė 

58.   Saugaus eismo renginys 

„Trijų švieselių šalyje“ 

1-4 kl. 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Dovilė Jasudavičienė 

Danutė Paukštienė 

59.   Atvelykio organizavimas 

(kraštotyra) 6-8 kl. 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Gintarė Januškienė 

60.   Istorijos kengūra 5-8 kl. 2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Jūratė Grimalienė 

Gintarė Januškienė 

61.   Informacinių 

technologijų konkursas 

“BAITUKAS 2019”  

7-8 kl.  

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Raminta  Birgelienė 

62.   Atrankinės lengvosios 

atletikos keturkovės 

varžybos 6-7 kl. 

berniukai 

2020 m.  

balandžio 

mėn. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

63.   Atrankinės lengvosios 

atletikos keturkovės 

varžybos 6-7 kl. 

mergaitės 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

64.   Tarpklasinės kvadrato 

varžybos 5-6 kl.  

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Alina Vyšniauskienė 

65.   ,,Mini“ golfo turnyras  

1-4 kl.  

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Justas Bražas 

66.   Renginys “Vabalų 

viešbutis” 5-8 kl. 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Darius Gruzdys 

Gegužė 

67.  Tarptautinių 

moksleivių mainų 

programos diena 

5-8 kl. 

 2020 m. 

gegužės mėn. 

Renata Anužienė  

Asta Lukauskienė 

68.   Koncertas, skirtas 

Šeimos dienai 

2020-05-05 Reda Paulikienė 

Regina Valskienė 

69.  Sporto šventė 

1-4 kl. 

 2020 m. 

gegužės mėn. 

Žydronė Mockuvienė, 

Laim Liatukienė 

Giedrė Jucienė 

Daiva Kisielienė 

70.   Motinos diena 1-4 kl. 2020 m. 

gegužės mėn. 

Rasa Meilytė-

Jurjonienė  

Regina Srėbalienė 

71.   Paplūdimio tinklinio 

varžybos 2x2 6-8 kl. 

2020 m.  

gegužės mėn. 

Jolanta Žukauskienė 
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berniukai 

72.   Paplūdimio tinklinio 

varžybos 2x2 6-8 kl. 

mergaitės 

2020 m. 

gegužės mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

73.   Paplūdimio tinklinio 

varžybos 2x2 7-8 kl. 

,,Mix“  

2020 m.  

gegužės mėn. 

Jolanta Žukauskienė 

74.   Krepšinio turnyras 3x3   

5-8kl.  

2020 m.  

gegužės mėn. 

Justas Bražas 

Birželis 

75.  Tyrinėjimų diena 

1-8 kl. 

 2020 m. 

birželio mėn. 

Mokyklos metodinė 

taryba 

76.  Mokslo metų 

užbaigimo šventė 

„Sveika vasara“  

1-4 kl. 

 2020-06-09 Reda Paulikienė 

 Roma  Litvinaitė 

 Birutė Šutinienė 

 Rasa Galdikienė 

 Valė Norvidienė 

77.  Mokslo metų 

užbaigimo šventė „Lik 

sveika, mokykla!“ 

1-4 kl. 

 2020-06-09 Rasa  Meilytė-

Jurjonienė 

Rrgina Srėbalienė 

78.   Anglų kalbos renginys 

„Hello Summer“ 4-5 kl. 

2020 m.  

birželio mėn. 

Aušra Jašmontienė, 

Birutė Ratkuvienė 

79.  Šeimų sporto šventė 

5-8 kl. 

 2020 m.  

birželio mėn. 

5-8 klasių vadovai 

80.  Mokslo metų 

pabaigimo šventė 

5-8 kl. 

 2020-06-23 Reda Paulikienė 

5-8 klasių vadovai 

Renginiai vykstantys visus mokslo metus 

81.   Dalyvavimas 

respublikiniame 

edukaciniame konkurse 

1-12 klasių mokiniams 

OLYMPIS 2019 (ruduo 

ir pavasaris) (anglų, 

lietuvių kalbos, 

matematika, fizika, IT,  

chemija, biologija, 

geografija, istorija) (visi 

mokytojai) 

  

82.   Programos „eTwinning“ 

projektas „...ir 

informatikai švenčia“ 

(Raminta Birgelienė) 

  

83.   Tarptautinės programos 

„eTwinning“ projektas 

„Kelionė į pasakų šalį“ 

(Raminta Birgelienė, 

Aušra Jančiauskienė, 

Vanda Majauskienė, 

Virga Damulienė) 
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84.   Tarptautinės programos 

„eTwinning“ projektas 

„We are for Safer 

Internet“ (Raminta 

Birgelienė) 

  

85.   Programos „eTwinning“ 

projektas „Mano 

mokyklos virtualus 

gidas“ (Raminta 

Birgelienė) 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 2 priedas 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIAI 
Eil. 

Nr. 

             Temos Laikas Atsakingas 

1. 1.Darbo saugos reikalavimų vykdymas mokykloje. 

2.2019/2020 m. m. mokyklos veiklos tikslai, 

uždaviniai. 

3.Mokinių pavežėjimas: problemos, jų sprendimo 

būdai. 

2019-09 Daiva Lažinskienė 

 

Lina Zubauskienė 

 

Guoda Donylė 

2. 1.Mokinių sveikatos būklė. 

2.Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės 

įsivertinimo sričių derinimas. 

3.Gabių mokinių ugdymas mokykloje. 

2019-10 Violeta Žutautienė 

Lina Zubauskienė 

3. 1.1-4 kl. mokinių lankomumas, gerinimo keliai. 

2.2%GPM lėšų panaudojimo. 

3.Netradicinių dienų organizavimas mokykloje. 

2019-11 Soc. pedagogas 

 

Aušra Jašmontienė 

Lina Zubauskienė 

4. 1.1,5-tų klasių bei naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos problemos. 

2. VG komisijos ataskaita. 

3.PM specialistų ataskaitos. 

2019-02 Lina Zubauskienė 

Jolanta Ronning 

Guoda Donylė 

PM specialistai 

5. 1. Strateginio plano 2015/2019 m. įgyvendinimas. 

Stebėsenos (monitoringo) rezultatų 

aptarimas.2020\2025 m. strateginio plano 

derinimas. 

2.5-8 kl. mokinių lankomumas, gerinimo keliai. 

3.Smurto ir patyčių prevencijos programų 

įgyvendinimas mokykloje. 

2020-01 Ramunė Balsytė 

 

 

Soc. pedagogė 

Soc. pedagogai 

6. 1.Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis 

2020/2021 m. m.  

 2. Direktoriaus veiklos ataskaitos už 2019 m. 

derinimas. 

3.Pirmo pusmečio mokinių mokymo(si) rezultatai. 

2020-02 Bibliotekininkė 

 

Julius Gindulis 

 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

7. 1. 2020 m. mokyklos biudžetas. 

2. Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais. 

2. Finansinė ataskaita už 2019 m. 

2020-03 Irena Petrikienė 

Spec. pedagogės 

Irena Petrikienė 

8. 1.Finansinė ataskaita už pirmą ketvirtį. 

2.Projektinė veikla mokykloje, kokybė, problemos. 

3. Prevencinis darbas mokykloje. 

2020-04 Irena Petrikienė 

Lina Zubauskienė 

Soc. pedagogai 

9. 1.SEU programų įgyvendinimas mokykloje. 

2.Darbas su silpnai besimokančiais mokiniais. 

3.Darbas su mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų. 

2020-05 Lina Zubauskienė 

Daiva Bušeckienė 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Logopedės 
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10. 1. 2020/2021 m. m. ugdymo planų derinimas. 

2. Antro pusmečio mokinių rezultatų aptarimas. 

3. Užklasinė, užmokyklinė veikla mokykloje, 

organizavimo problemos. 

2020-06 Lina Zubauskienė 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

11. 1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

2.Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas. 

3.Progimnazijos 2019/2020 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimas, stebėsenos (monitoringo) rezultatų 

aptarimas. 2020/2021 m. m. veiklos plano 

derinimas. 

2020-08 Daiva Lažinskienė 

 

Lina Zubauskienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 3 priedas 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Temos Laikas Atsakingas 

1. 1.Pirmojo pusmečio  mokinių mokymo(si) rezultatai. 

2. Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos. 

3. Strateginio plano 2015-2019 m. stebėsenos (monitoringo) 

rezultatų aptarimas.  

Strateginio plano 2020-2025 m. derinimas. 

2020 - 02 Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

PM specialistai 

Ramunė Balsytė 

Darbo grupė 

2. 1.1-4 klasių mokinių antrojo pusmečio mokymo(si) rezultatai. 

2.1-3 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

3. Pradinių klasių mokinių rezultatų gerinimas, stiprinant 

motyvaciją bei tėvų įsitraukimą. 

2020 - 06 Daiva Bušeckienė 

Klasių vadovai 

Daiva Bušeckienė 

3. 1. 5-8 klasių mokinių antrojo pusmečio mokinių mokymo(si) 

rezultatai. 

2. 5-8 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

3. Ugdymo plano projekto 2020-2021 m. m.  

derinimas. 

4. Mokytojų pedagoginio krūvio projekto 2020-2021 m. m. 

aptarimas. 

5. Matematikos mokinių mokymo(si) rezultatų gerinimas, 

tobulinant pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą. 

 

2020 -06 Ramunė Balsytė 

 

Klasių vadovai 

Lina Zubauskienė 

 

Julius Gindulis 

 

Ramunė Balsytė 

4. 1. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po papildomų darbų. 

2. Mokytojų pedagoginis krūvis 2020-2021 m. m. 

3. 2019-2020 m. m. mokyklos veiklos plano stebėsenos 

(monitoringo) rezultatai. 2020-2021 m. m. mokyklos veiklos 

plano projekto derinimas. 

4. Mokytojų lyderystė, veikimas komandomis, siekiant 

kiekvieno mokinio asmenybės ūgties. 

5. 2019-2020 m. m. mokinių mokymo(si), NMPP rezultatų 

analizė.  

2020 - 08 Klasių vadovai 

Julius Gindulis 

Darbo grupės 

vadovas 

 

LinaZubauskienė 

 

Ramunė Balsytė 

Daiva Bušeckienė 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 4 priedas 

Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos ugdymo proceso priežiūros planas 2019 – 2020 m. m. 

Eil. 

Nr. 

Numatomos priemonės Data Vykdytojai Atsiskaitymo tvarka 

1. 2019–2020  m. m. 1-8 klasių TAMO dienyno tikrinimas prieš atiduodant į 

archyvą. 

2019 m. rugsėjis Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Peržiūrėtas ir pateiktas archyvavimui 

2018 - 2019 m. .m. TAMO dienynas. 

2. Mokyklinės dokumentacijos tikrinimas: 

ilgalaikių planų, individualizuotų programų, klasių vadovų veiklos planų, 

mokinių asmens bylų peržiūra. 

2019 m. spalis Julius Gindulis 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta individualiai, 

metodinių grupių posėdžiuose. 

3. 2019–2020 m. m. 1-8 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūra mokslo 

metų eigoje. 

2019-2020 m. m. Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta individualiai, 

metodinių grupių posėdžiuose. 

4. Mokytojų konsultavimas ilgalaikių teminių planų, metodinės veiklos planų, 

savianalizės, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimo klausimais. 

2019-202 m. m. Julius Gindulis 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Ugdomieji pokalbiai su 

konsultuojamais mokytojais 

5. Neformalaus švietimo programų įgyvendinimo stebėsena (programos, 

tvarkaraščiai). 

2019 m. rugsėjis – 

spalis  

Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta individualiai, 

metodinių grupių posėdžiuose 

6. 2019 m. 6 ir 8 klasių NMPP iš lietuvių kalbos rezultatų analizė. 2019 m. spalis Rasa Lygutaitė Aptarta MG posėdyje 

7. Diagnostinio istorijos testo 6, 8 klasėse analizė. 2019 m. spalis Žaneta Surplienė Aptarta MG posėdyje 

8. 5-ų klasių mokinių žinių ir gebėjimų tyrimai iš lietuvių k., anglų k. ir 

matematikos. Rezultatų analizė, problemų nustatymas, išvadų pateikimas ir 

veiklų numatymas  mokinių pasiekimų gerinimui. 

2019 m. spalis-

lapkritis 

Rasa Lygutaitė 

Loreta 

Paulauskienė 

Ona Girkontienė 

Aptarta MG posėdžiuose, 1-5 kl. 

mokinių  adaptaciniame posėdyje 

9. Pirmokų adaptacija. Atviros pamokos mokyklos pedagogams. 2019 m. lapkritis-

gruodis 

Daiva Bušeckienė Aptarta MG posėdyje, 1-5 kl. mokinių  

adaptaciniame posėdyje 

10. 1-5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos programos įgyvendinimo 

priežiūra. 

2019 m. rugsėjis-

lapkritis 

Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

Aptarta 1-5 klasių mokinių adaptacijos 

darbo grupės ir administracijos 

posėdžiuose.  
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11. Socialinio-emocinio ugdymo programų  „LIONS QUEST „Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimo stebėsena.  

 

2020 sausis Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Peržiūrėti ilgalaikiai planai, TAMO 

dienynas. Aptarta klasių vadovų MG, 

administracijos posėdžiuose. 

12. Konsultacijų, Namų darbų klubo grafiko laikymosi stebėjimas.  

 

2019-2020 m. m. Lina Zubauskienė Individualiai pagal patvirtintą 

tvarkaraštį 

13. Pamokų stebėjimas:  

1.  Mokinio individualios pažangos pamatavimas pamokoje. 

2. Socialinio emocinio ugdymo elementai pamokoje. 

2019 m. sausis- 

balandis 

Daiva Bušeckienė 

Rasa Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Pamokų stebėjimo protokolai, 

ugdomieji pokalbiai. 

14. Pirmus metus progimnazijoje dirbančių mokytojų  pažintinis-informacinis 

pamokų stebėjimas (ugdymo proceso planavimas ir organizavimas, 

pamokos laiko vadyba, refleksija). 

2018 m. gruodis Lina Zubauskienė 

 

Pamokų stebėjimo protokolai, 

individualūs pokalbiai. 

15. Matematikos mokytojų ir klasių vadovų individualūs grįžtamojo ryšio 

pokalbiai su mokyklos vadovais.  

2019 m. gruodis Julius Gindulis 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Ugdomųjų pokalbių protokolų pildymas 

ir aptarimas 

16. Strateginio plano 2015-2019 m. įgyvendinimas. Stebėsenos rezultatų 

aptarimas. 

2019 m. lapkritis Ramunė Balsytė Parengta rezultatų analizė ir pristatyta 

Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos 

posėdžiuose 

17. 8 klasių mokinių žinių ir gebėjimų tyrimai iš  anglų., rusų ir vokiečių kalbų. 

Pasiekimų  rezultatų aptarimas, pagalbos ir pasiekimų gerinimo būdų 

aptarimas. 

2020 m. kovas-

balandis 

Lina Zubauskienė 

Vilija Mikšienė 

Parengta ir aptarta rezultatų analizė 

užsienio k. mokytojų MG posėdyje.  

18. 2 ir 4 klasių mokinių NMPP organizavimas ir priežiūra. Rezultatų analizė, 

teigiamų pusių ir problemų nustatymas, išvadų pateikimas  ir veiklų 

numatymas  mokinių pasiekimų gerinimui. 

2020 m. balandis-

gegužė-birželis 

Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

Parengta rezultatų analizė MG, 

Mokytojų tarybos posėdžiui. 

19. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo iš lietuvių kalbos, matematikos, 

socialinių ir gamtos mokslų, organizavimas ir priežiūra. 

NMPP analizė, teigiamų pusių ir problemų nustatymas, prioritetų 

numatymas mokinių pasiekimų gerinimui. 

2020 m. balandis-

gegužė-birželis 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

MG pirmininkai 

Parengta rezultatų analizė MG, 

Mokytojų tarybos posėdžiui. 

20. Pasiekimų gerinimo ir pagalbos mokiniui modelio įgyvendinimo 

progimnazijoje priežiūra. 

Per mokslo metus Lina Zubauskienė 

Daiva Beliajeva 

Parengtos rezultatų analizės Mokytojų 

tarybos posėdžiams 

21. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėjimas ir aptarimas.  

 

2020 m. balandis PM specialistės Parengta rezultatų analizė 

administracijos, mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

22. Dalyvavimas bandomajame 5, 7 klasių elektroniniame testavime. 

Bandomojo elektroninio testavimo rezultatų analizė. 

2019 m. lapkritis - 

kovas 

Lina Zubauskienė 

A. Pakamorienė 
Parengta rezultatų analizė pristatyta 

Mokytojų tarybos posėdyje. 
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23. SEU programų įgyvendinimo analizė. 2020 m. gegužė Daiva Bušeckienė 

Lina Zubauskienė 

 

Išanalizuoti ir aptarti SEU tyrimo 

rezultatai, pateiktos išvados ir 

siūlymai administracijos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

24. 

 

2019-2020 m. m. mokyklos veiklos stebėsenos rezultatų aptarimas. 2020-

2021 m. m. mokyklos veiklos tikslai, uždaviniai.  

 

2020 m. rugpjūtis Julius Gindulis 

Daiva Bušeckienė 

Ramunė Balsytė 

Lina Zubauskienė 

Parengta rezultatų analizė aptarta 

administracijos, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 5 priedas 

 

 

                        GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2019 - 2020 M.M 

                                                             METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2019 – 2020 M.M. 
 

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS – tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant ugdymo(si) proceso kokybės ir 

veiksmingumo, tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir sprendžiant iškilusias problemas. 

METODINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI: 
1. Pagerinti mokinių rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą. 

2. Tobulinti mokinio pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą. 

3. Skatinti mokytojų lyderystę ir veikimą komandomis. 

 

PROGIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2018 – 2019 M. M. 

E

Eil. Nr. 

Posėdžio tema Data 

 

Atsakingas Numatomas rezultatas Atsiskaitymo 

tvarka 

1. MG pirmininkų ir Metodinės Tarybos narių veiklos 

apmokėjimas Darbo apmokėjimo sistemoje 

2019 m. rugsėjo 

mėn. 6 d.  

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

MG pirmininkams skirti 42 val. o Metodinės 

Tarybos nariams, kurie nėra MG pirmininkai, 

skirti 21 val. įtraukiant tai į mokyklos darbo 

užmokesčio sistemą. 

MT posėdžio 

protokolas 

2. Dėl metodinės veiklos tikslų, uždavinių, veiklos 

planavimo 2019-2020 m.  m. aptarimo  

2019 m. rugsėjo 

mėn. 17 d. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Aptarti ir parengti Metodinės veiklos tikslai, 

uždaviniai, veiklos planas 2019-2020  m.m. 

MT posėdžio  

protokolas 

3. Dėl Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

fiksavimo tvarkos 

2019 m. rugsėjo 

mėn. 17 d. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Aptarti ir patvirtinti ”Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarką“. 

MT posėdžio  

protokolas 

4. Dėl Namų darbų klubo (NDK) fiksavimo tvarkos. 

 

2019 m. rugsėjo 

mėn. 17 d. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

NDK fiksuojamas TAMO dienyne pagal 

tvarkaraštyje paskirtas valandas. Pasirenkami 

visi klasių mokiniai, o prie temos rašoma 

„Pagalba mokiniui“. 

MT posėdžio  

protokolas 
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5. Dėl progimnazijos veiklos tobulinimo plano po 

mokyklos vidaus kokybės įsivertinimo 2018-2019 

m. 

2019 m. spalio 

mėn. 10 d. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė  

Aptarti progimnazijos veiklos planą 2019-

2020 m. m.  

MT posėdžio 

protokolas. 

6. Dėl 2019 m.2, 4, 6 ir 8 klasių NMPP rezultatų 

analizės ir pokyčių poreikio. 

2019m. lapkričio 

mėn.  

Lina Zubauskienė 

A. Pakamorienė 

Parengta pasiekimų analizė ir siūlymai 

gruodžio mėn. Mokytojų tarybos posėdžiui 

MT posėdžių 

protokolas 

7. Dėl VU Filosofijos fakulteto vykdyto ES fondo 

finansuojamo projekto ,,Gabių mokinių atpažinimas: 

psichologinių instrumentų standartizavimas ir 

taikymas mokykloje‘‘ susipažinimo laikotarpių 

2019 – 2020  

m. m. 

Daiva 

Bušeckienė,  

Pradinių klasių 

mokytojai, PPT 

Bus pasirengta kovo mėn Mokytojų tarybos 

posėdžiui: nustatyti laikotarpiai 

susipažinimui su projekto medžiaga, 

pasidalinta temomis, parengtos tezės. 

MG posėdžių 

protokolai 

 

8. Dėl progimnazijos atviros metodinės veiklos 

,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, - motyvuoti 

mokiniai“ (gerosios darbo patirties sklaida) 

aptarimo. 

2019 m. sausio 

mėn.  

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

 

Nustatytos datos matematikos ir klasių 

vadovų atvirų veikų organizavimui. 

MT protokolas 

ir grafikas 

9. Dėl 2019-2020  m. m. ugdymo plano analizės 

metodinėse grupėse rezultatų ir siūlymų 2020-2021 

m. m. progimnazijos ugdymo planui aptarimo. 

2020 m. kovo 

mėn. pabaiga 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Pateikta informacija 2019-2020 m. m. plano 

analizei, pateikti metodinių grupių siūlymai  

2020-2021 m. m. progimnazijos ugdymo 

planui rengti 

MG protokolai 

10. Dėl pasirengimo NMPP 2, 4, 6 ir 8 klasėse. 2020 m. 

balandžio mėn. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Sudaryti patikrinimų grafikus, numatyti 

vykdytojus, vertintojus, asmenis, atsakingus 

už rezultatų suvedimą į KELTO sistemą. 

MT 

protokolas, 

direktoriaus 

įsakymas 

11. Dėl NMPP 2, 4, 6 ir 8 klasėse rezultatų, mokinių 

pasiekimų, pažangos ir iškilusių sunkumų aptarimo 

2020 m. gegužės 

mėn. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Aptarti NMPP 6 ir  8 klasėse pasiekimai ir 

trūkumai, numatytos ugdymo kryptys ateičiai 

iš testuojamų dalykų.  

Parengta 

ataskaita. 

12. Dėl metodinės veiklos 2019-2020 m .m. aptarimo ir 

perspektyvų numatymo. Dėl 2019-2020 m. m. 

mokytojų pasiekimų ir nesėkmių ugdyme, ugdymo 

procese, pagalbos kt. aptarimo. 

Dėl metodinės veiklos analizės rengimo. 

2020 m. gegužės 

mėn. 

Lina Zubauskienė 

Angelė 

Pakamorienė 

Parengta Metodinės tarybos ir metodinių 

grupių veiklos 2019-2020 m. m., analizė, 

numatyti metodinės veiklos prioritetai 2020 – 

2021  m. m. 

2019-2020 m. 

m. metodinės 

veiklos 

progimnazijoje 

analizė 
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METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2019- 2020 M.M 

Mėnuo Organizacinė veikla 

(Planavimas, 

įgyvendinimas), naujovių 

sklaida 

Mokinių pasiekimų tyrimai ir 

analizė 

Kvalifikacijos tobulinimas. 

Gerosios patirties sklaida. 

Mokymo priemonių 

pristatymas MG. 

Rajono, regiono, 

nacionaliniai ir tarptautiniai 

renginiai, projektai 

Bendradarbiavimas, 

pagalba kolegoms, 

edukacinės išvykos ryšiai 

su kt. institucijomis 

Rugpjūtis      

Rugsėjis Dalykų ilgalaikių planų, 

dalykų modulių, 

neformaliojo švietimo 

programų, klasių vadovų 

planų derinimas ir aptarimas 

(iki 09-06); 

MG pirmininkų ir Metodinės 

Tarybos narių veiklos 

apmokėjimas Darbo 

apmokėjimo sistemoje 

(metodinė taryba) 

Metodinės veiklos 2019-

2020 m. m. tikslų, uždavinių, 

planavimo aptarimas 

metodinėje grupėje (MG 

pirmininkai) 

Penktokų adaptacija 5 klasių 

mokinių psichinių, 

intelektualinių galių, jų šeimų 

socialinės padėties aptarimas 

(Lina Zubauskienė, 5 kl. 

vadovai) 

 

Dalyvavimas tarptautinėje  

konferencijoje ,,Mokykla 

ateičiai – ugdome atsakingą 

požiūrį“ (Vanda Majauskienė) 

 

 

Renginiai tarptautiniam 

projektui „Pasakų iššūkis – 

2019“ (Vanda Majauskienė) 

 

Dalyvavimas moksliniame 

festivalyje “Erdvėlaivis 

Žemė” su gabiais vaikais 

(Žaneta Surplienė) 

Ilgalaikis projektas ,,Pažink 

ir saugok gamtą“.  (su 

Gargždų l/d ,,Gintarėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytiniais ir 

pedagogais). 2019-2020 m. 

m. (Birutė Šutinienė, Vida 

Ratkuvienė) 

Spalis Progimnazijos veiklos 

tobulinimas po mokyklos 

vidaus kokybės įsivertinimo 

2018-2019 m.  

 

Lietuvių kalbos 6, 7, 8 klasių 

mokinių pasiekimų tyrimas ir 

analizė (lietuvių kalbos 

mokytojai) 

 

Respublikinis virtualaus vaikų 

žodinės ir meninės raiškos 

projektas „Ką slepia vietos 

pavadinimas“ (Rasa Meilytė-

Jurjonienė, Regina Srėbalienė) 

 

 

Tarptautinės anglų kalbos 

olimpiados finalinis turas 

,,Kings“ Klaipėdoje (anglų k. 

mokytojai) Respublikinis 5-8 

kl. konkursas ,,Lietuvos 

gamtininkas” (Dalė 

Razguvienė) 5-8 klasių 

Literatūrinis projektas skirtas 

Karaliaus Mindaugo 

paminėjimo dienai su 

Gargždų VŠĮ J. Lankučio 

bibliotekos vaikų literatūros 

sk.). (Valė Norvidienė) 
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 mokinių dalyvavimas A. 

Ivanausko komandiniame 

matematikos uždavinių 

sprendimo konkurse Salantų 

gimnazijoje (Dalė Razguvienė) 

Rajoninė matematikos 

olimpiada 5 – 8 klasių 

mokiniams (matematikos 

mokytojai) Rajoninės linijinių 

šokių varžybos „Šokanti 

juosta“ (Asta Lukauskienė) 

 

Lapkritis 2019 m.2, 4, 6 ir 8 klasių  

NMPP rezultatų analizės ir 

pokyčių poreikio nustatymas 

(Lina Zubauskienė ir 

mokytojai) 

 

 

Elektroninių užduočių 

išbandymas 5 ir 7 klasėse (Lina 

Zubauskienė) 

Tarptautinė konferencija- 

mokinių tiriamųjų darbų 

pristatymas tema ,, Water Is 

Life” Portugalijoje (Stefanija 

Piaulokienė) 

Mokinių komandos 

paruošimas ir dalyvavimas 

respublikiniame konkurse 

,,Amatas – gyvenimo pamatas” 

Skuodo ,,Bartuvos” 

progimnazijoje (Birutė 

Šutinienė, Vida Ratkuvienė) 

 

 

Rajoninė etnologijos 

olimpiada (Gintarė. 

Januškienė) Nacionalinė 

aplinkosaugos olimpiada 

(Angelė Pakamorienė, Žaneta 

Surplienė) Dalyvauti rajono 

pasakorių šventėje (lietuvių k. 

mokytojai) 

Rajono rusų kalbos mokytojų 

apskrito stalo diskusija ”IT 

panaudojimas rusų k. 

Pamokose” (Vilija Mikšienė, 

Birutė Kaušytė) 

Dalyvavimas respublikiniame 

3-12 klasių mokinių 

informatikos ir informacinio 

mąstymo konkurse ,,Bebras“ 

(5-8 kl.) (Raminta. Birgelienė) 

Rajoninio etnokultūros 

projekto „Pasėrokoukem 

žemaitėška“ rengimas (Valė 

Norvidienė, Daiva Kisielienė) 

Dalyvavimas rajoniniame 

konkurse ,,Sveiki dantys“ 

Edukacinė išvyka į parodą 

MOKYKLA 2019 Vilniaus 

LITEXSO rūmuose (Angelė 

Pakamorienė skaito 

pranešimą; kiti norintys 

mokytojai) 

Literatūrinis projektas 

,,Šiaurės šalių rašytojai 

vaikams“ (su Gargždų VŠĮ J. 

Lankučio bibliotekos vaikų 

literatūros sk.) (Viktorija 

Dargužienė) 

Literatūrinis projektas 

,,Šiaurės šalių rašytojai 

vaikams“ (su Gargždų VŠĮ J. 

Lankučio bibliotekos 

Dauparų filialo biblioteka). 

(Rasa Meilytė-Jurjonienė, 

Regina Srėbalienė 
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(Violeta Žutautienė, Rasa 

Meilytė-Jurjonienė) 

Reitinginės kantri ir linijinių 

šokių varžybos „Rudens šokio 

spalvos“ (Asta Lukauskienė) 

 

Gruodis  

 

 Užsiėmimas mokytojams, 

gerosios patirties sklaida 

mokyklos pedagogams 

„Mokyklos erdvių puošyba 

vitražo technika“ (Giedrė 

Jucienė, Dovilė Jasudavičienė) 

 

 

 

Nacionalinės moksleivių 

akademijos matematikos 

olimpiada 5-8 kl. mokiniams 

(matematikos mokytojai) 

Informatikos olimpiada rajone 

(Raminta Birgelienė) 

Nacionalinis matematikos ir 

gamtamokslinis raštingumo 

konkursas (matematikos ir 

gamtos mokslų mokytojai) 

Rajono anglų k. viešojo 

kalbėjimo konkursas 7-8 kl. 

mokiniams (Renata Anužienė) 

Respublikinis liaudies dainos 

„Skambėk, skambėk lietuviška 

daina“ konkursas-festivalis. 

Nuostatų parengimas, 

organizacinis darbas, mokinių 

paruošimas (Regina 

Valskienė) 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių kvadrato 

varžybos (Rasa 

Marcinkevičienė, Reda 

Liužinienė) 

Darbų eksponavimas 

Klaipėdos r. etnokultūros 

centre audėjų parodoje skirtoje 

Integruotos veiklos 

netradicinėse erdvėse su 

Gargždų „Vaivorykštės“ II 

kl. Gimnazistais: „Christmas 

is coming“, „St. Patrick‘s 

Day“ gruodžio – kovo mėn. 

(Aušra Jašmontienė Birutė 

Ratkuvienė) 
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Žemaitijos metinėms (Ramunė 

Našlėnienė) 

Sausis Atvirų veikų savaitės 

“Motyvuoti mokytojai ir 

tėvai, - motyvuoti mokiniai” 

(gerosios darbo patirties 

sklaida) laikotarpių aptarimas 

(projekto komanda) 

 

 

 

 

Seminaras mokyklos pradinių 

klasių mokytojams „Scratch 

programos galimybės 

pradiniame ugdyme“ (Vanda 

Majauskienė) 

 

 

 

 

Dalyvavimas Nacionaliniame 

geografinių žinių konkurse 

ADVENTUR 2020 (Angelė 

Pakamorienė, Žaneta 

Surplienė) 

Dalyvauti rajono Meninio 

skaitymo konkursas 5-8 klasių 

mokiniams (lietuvių kalbos 

mokytojai) 

Rajono rusų kalbos dailiojo 

rašymo konkursas 6 klasėse 

(Vilija Mikšienė, Birutė 

Kaušytė) 

Pasirengimas ir dalyvavimas 

respublikiniam vertimų 

konkusui ,,Tavo žvilgsnis” 

(Užsienio kalbų mokytoji) 

Gobergiškės skyriaus 

komandos paruošimas 

rajoniniam anglų kalbos 

konkursui „Smart and Quick“ 

(Rasa Meilytė-Jurjonienė) 

Organizuojamas rajoninis 

anglų kalbos konkursas „Smart 

and Quick“ (Aušra 

Jašmontienė) 

Respublikinės KLŠA 

reitinginės linijinių šokių 

varžybos „Ukmergė in Line“ 

(Asta Lukauskienė) 

Rajoninis konkursas „Dainų 

dainelė“ (Renata Anužis) 
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Vasaris  Penktokų ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacija. 

Psichologinė, emocinė 

situacija, saugumas mokykloje. 

(L. Zubauskienė, socialinė 

pedagogė, psichologė, 5 kl. 

vadovai) 

 

Paskaita mokiniams ir 

seminaras mokytojams 

„Pasaulio klimatas“ 

(organizuoja Angelė 

Pakamorienė) 

Nuotolinė paskaita respublikos 

mokytojams „Informatika 

pradiniame ugdyme“ (Vanda 

Majauskienė) 

Seminaras pradinių kl. 

mokytojams ,,Finansinis 

mokinių raštingumas“ (Giedrė 

Jucienė) 

 

 

Dalyvavimas rajono 

renginiuose minint Vasario 16-

ąją (istorijos mokytojai) 

Respublikinis konkursas 

„Mano žvilgsnis į supantį 

pasaulį“ (Dalė Razguvienė) 

Dalyvavimas tarptautiniame  

,,Kalbų kengūros” (užsienio 

kalbos) konkurse (užsienio 

kalbų mokytojai) 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių „Drąsūs stiprūs 

vikrūs“ varžybos (Rasa 

Marcinkevičienė 

Reda Liužinienė) 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių šaškių 

varžybos (Rasa 

Marcinkevičienė 

Reda Liužinienė) 

Dalyvavimas rajoniniame 

piešinių konkurse ,,Ar pažįsti 

pavojaus veidą?“ (Viktorija 

Dargužienė) 

Technologijų “Olimpiada” 

(Darius Gruzdys) 

 

 

Kovas 2019-2020 m. m. 

progimnazijos  ugdymo 

plano analizė MG ir siūlymai 

2020-2021 m. m. 

progimnazijos ugdymo 

planui (MG pirmininkai) 

Progimnazijos atviros 

 

 

 

 

 

 

 

Rajoninės geografijos 

olimpiados “Mano gaublys” 6 

– 8 klasės organizavimas, 

dalyvavimas, vertinimas 

(Angelė Pakamorienė, Žaneta 

Surplienė) 

Klaipėdos raj. IT ir istorijos 

Olimpiados 9 – 12 klasėms 

rajoninio turo darbų 

vertinimas (ryšiai su rajono 

mokyklomis). 

Respublikinės geografijos 

olimpiados darbų vertinimas 

(ryšiai su LGMA) (Angelė 
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metodinės veiklos savaitė 

“Motyvuoti mokytojai ir 

tėvai, - motyvuoti mokiniai”. 

(matematikos mokytojai ir 

klasių vadovai) 

2019-2020 m. m. 

progimnazijos  ugdymo 

plano analizė MG ir siūlymai 

2019-2020 m. m. 

progimnazijos ugdymo 

planui (MG pirmininkai) 

 

 

mokytojų konferencija skirta 

kovo 11paminėjimui (IT ir 

istorijos mokytojai) 

Nacional Geography 

geografijos žinių konkursas 

(kovo – gegužės mėn.) 

(Angelė Pakamorienė) 

Rajoninė gamtos mokslų ir 

biologijos olimpiada 5-8 kl. 

(Dalė Razguvienė) 

Rajono 5-6 kl. anglų kalbos 

edukacinis žaidimas ,, Protų 

mūšis“ (anglų kalbos 

mokytojai) 

Rusų k. rajoninė meninio 

skaitymo popietė (Vilija 

Mikšienė) 

Respublikinė ,,Matematinė 

Kengūra 2020” (matematikos 

mokytojai) 

Programos rengimas, mokinių 

paruošimas ir rajoninio 

renginio ,,Šokio sūkury“ 

organizavimas (Birutė 

Šutinienė, , Vida Ratkuvienė) 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių šachmatų 

varžybos (Rasa 

Marcinkevičienė, Reda 

Liužinienė) 

Tarprajoninis pradinių klasių 

lietuvių kalbos renginys 

,,Žodžio takeliu“ (Vanda 

Majauskienė) 

Pakamorienė) 

Meninis projektas ,,Žodžio, 

garso ir vaizdo dermė“ (su 

Gargždų muzikos mokykla)  

(Viktorija Dargužienė) 
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Respublikinis mažųjų šokėjų 

festivalis-konkursas „ŠOKIME 

KARTU – „JUNGA“, AŠ IR 

TU“ (Asta Lukauskienė) 

Respublikinės KLŠA 

reitinginės linijinių šokių 

varžybos „Linedance širdis 

Vilnius“ (Asta Lukauskienė) 

Mokinių darbų paroda 

Klaipėdos rajono švietimo 

centre „Netradiciniai sodai“ 

(technologijų mokytojai) 

Balandis Pasirengimas NMPP 2, 4, 6 

ir 8 klasėse mokinių 

pasiekimų patikrinimų 

organizavimui ir vykdymas 

(Lina Zubauskienė) 

Dalykų modulių programų 

aprašų, neformaliojo ugdymo 

programų aprašų 2020 – 

2021 m. m. rengimas ir 

siūlymas (MG pirmininkai) 

 

 

 

  Respublikinis konkursas 

„Istorikas“ (Jūratė Grimalienė, 

Gintarė Januškienė) 

Programos rengimas,  

gamtamokslinio seminaro 

,,Tyrinėk, atrask, kurk“ 

organizavimas ir vedimas 

rajono 4 –ų klasių mokiniams 

(Birutė Šutinienė, , Vida 

Ratkuvienė) 

Rajoninis saugaus eismo 

konkursas  „Šviesoforas“ 

(Dovilė Jasudavičienė, Danutė 

Paukštienė, Regina Valskienė) 

Dalyvavimas etnokultūrinio 

projekto “Mūsų lobynai“ 

Žemaitijos regiono  pasakorių 

varžytuvėse (Daiva Kisielienė, 

Viktorija Dargužienė, Rasa 

Galdikienė) 

Dalyvavimas etnokultūros 

projekto “Atverk tautos lobynų 

gelmes" Žemaitijos zonos 

Matematikos ir gamtos 

mokslų MG dalyvavimas 

projektų mugėje, Klaipėdos 

Gedminų progimnazijos 

(matematikos ir gamtos 

mokslų mokytojai) 
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varžytuvėse (Valė Norvidienė) 

Bendras meninis projektas su 

Gargždų vaikų muzikos 

mokykla (Viktorija 

Dargužienė)  

Dalyvavimas rajoniniame 

konkurse „Gražiausias 

inkiliukas“ (Rasa Meilytė-

Jurjonienė, 

Regina Srėbalienė) 

Respublikinis mažųjų šokėjų 

festivalis „Traukinukas“ 

Respublikinės KLŠA 

reitinginės linijinių šokių 

varžybos „Pavasarinis šokių 

šėlsmas“ 

Klaipėdos rajono ugdymo 

įstaigų vaikų šokių festivalis 

„Šokio sūkury“  

Rajoninis linijinių šokių 

konkursas „Šokanti juosta 

2020“ 

Respublikinis tarpmokyklinis 

šokių festivalis – konkursas 

„Šokio mozaika“ (A. 

Lukauskienė) 
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Gegužė Pamokų krūvių, vadovėlių 

linijų, mokymo priemonių 

2020-2021 m. m.  derinimas 

MG (MG pirmininkai) 

Metodinių grupių veiklos 

2019-2020 m. m. analizė ir 

perspektyvų numatymas 

2020-2021 m. m.  (MG 

pirmininkai) 

NMPP 2, 4, 6 ir 8 klasėse 

mokinių pasiekimų 

patikrinimų vykdymas (Lina 

Zubauskienė) 

  

 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių Trikovės 

varžybos (Rasa 

Marcinkevičienė, Reda 

Liužinienė) 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

Pradinių klasių Pavasario 

kroso varžybos Pašlūžmyje 

(Rasa Marcinkevičienė, Reda 

Liužinienė) 

Dalyvavimas rajoniniame 

piešinių konkurse  

,,Atrakino Jorė žemę“ 

(Viktorija Dargužienė) 

Respublikinis šokių konkursas 

„Augantys talentai“ 

Respublikinis festivalis 

„Sportas visiems“. 

 Gargždų miesto gimtadienio 

festivalis “Šokanti aikštė” 

(Asta Lukauskienė)                        

Projektas „Mokyklos 

takeliu“ su Gargždų lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės „Giliukas“ 

ugdytiniais ir pedagogais, ir 

lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniais ir 

pedagogais. Projektas „Metų 

ratas“ su Gargždų lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės „Smalsučiai“ 

ugdytiniais ir pedagogais. 

(Dovilė Jasudavičienė 

Viktorja Dargužienė 

Asta Kundrotienė 

Regina Valskienė) 

Birželis MG veiklos ataskaitos. Busimų penktokų adaptacija. 

(Lina Zubauskienė, 4 kl. 

mokytojai, busimų 5 kl. 

vadovai) 

 

 Dalyvavimas rajoniniame 

renginyje ,,O mes – vaikai, o 

mes – pasaulis“ (Birutė 

Šutinienė Vida Ratkuvienė) 

Tarptautinis linijinių šokių 

festivalis „Draugystės tiltas“ 

(Asta Lukauskienė) 

 

Liepa    Respublikinė moksleivių dainų 

šventė. Jaunučių (I-IV klasių) 

choras „Minija“ (Regina 

Valskienė) 
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Per 

mokslo 

metus 

Darbas mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo, 

mokyklos ugdymo plano 

sudarymo ir kitose darbo 

grupėse. 

Darbas mokyklinių ir 

rajoninių dalykų olimpiadų , 

konkursų vertinimo 

komisijose (visi mokytojai) 

Dalyvavimas LIONS 

QUEST programoje 

,,Paauglystės kryžkelės” (5-8 

klasių vadovai) 

 

 

 

 Dalyvavimas projekte 

„Motyvuoti mokytojai ir tėvai 

– motyvuoti mokiniai“ 

(rugsėjo – gruodžio mėn.), 

(mokyklos komanda) 

Projekto ,,Informatika 

pradiniame ugdyme“. 2019-

2020 m. m. (Pagal UPC 

rekomendacijas ir nurodymus) 

Dalyvavimas tarptautiniame 

„Erasmus +“ projekte 

„Mathematics with games and 

fun in all Europe“ 2019 - 2021 

(Aušra Jašmontienė, Neringa 

Žemgulienė, Dovilė 

Jasudavičienė Viktorija 

Dargužienė, Rita Stankuvienė, 

Asta Kundrotienė Dalė 

Grigaitienė, Valė Norvidienė) 

Dalyvavimas tarptautiniame 

„Erasmus +“ projekte „Be the 

change....you want to be!“2019 

– 2021 m. m. (Aušra 

Jašmontienė, Neringa 

Žemgulienė) 

Dalyvavimas tarptautiniuose 

E-Twinning projektuose 

(Raminta Birgelienė) 

Dalyvavimas tarptautinės 

asociacijos „Exchanges for all“ 

veikloje su mokyklomis 

partnerėmis iš Danijos, 

Lenkijos, Latvijos Švedijos ir 

Lietuvos 2019 – 2020 (A. 

Lukauskienė) 

Respublikinis TV konkursas 

„Dainų dainelė“. 

5-7 ir 1-4 klasių mokinių 

paruošimas rajoniniam, 

zoniniam, respublikiniam turui 

2019-2020 m. m. (Regina 

Valskienė) 

Ilgalaikis projektas 

,,Informatika pradiniame 

ugdyme“ (Daiva Bušeckienė, 

Lina Strumylienė, Vanda 

Majauskienė, Viktorija 

Dargužienė, Vida Ratkuvienė) 

Programos „eTwinning“ 

projektas „Klaipėdos r. penkių 

mokyklų matematiniai 

projektai“ (Raminta 

Birgelienė, Ona Girgontienė, 

Birutė Špučytė, 

GenovaitėMikaitienė, Renata 

Urbonienė) 

„Geras mokymasis geroje 

mokykloje“ (Lina 

Zubauskienė, Daiva Beliajeva, 

Jūratė Grimalienė Birutė 

Šutinienė) 

Istorijos vizualizavimas  - 

jungtinis „Minijos“ ir 

„Vaivorykšės“ projektas. 

(Jūratė Grimalienė) 

 

 

 Mokytojų patarėjų veikla:   

integraciniai ryšiai su  

įvairiais mokomaisiais 

dalykais (lietuvių, užsienio, 

matematikos, geografijos ir 

kt.); 
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Water Is Life ( Vanduo yra 

gyvenimas) Erasmus +  

KA229 Mokyklų mainų 

projektas 2018-1-DE03-

KA229-047332_4 (Stefanija 

Piaulokienė) 

Be The Change...You Want To 

Be! (Nori pokyčių… Pradėk 

nuo saves” Erasmus+ KA229 

Mokyklų mainų mokytojų 

trumpalaikių mokymosi 

projektas 2018-1-EL01-

KA229-048000_2 (Stefanija 

Piaulokienė) 

„Keep in Touch“ pagal 

Erasmus+ jaunimo mainų 

programą (Renata Anužienė) 

,,European School Sport day – 

Together for Healthy 

Lifestyle“ pagal ,,Erasmus +“ 

programos veiklą ,,Ne pelno 

siekiantys sporto renginiai“ 

(Jolanta Žukauskienė) 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 6 priedas 

GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 

2019-2020 M.M. 

 

TIKSLAS: 

Siekti, kad biblioteka taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru. 

UŽDAVINIAI: 

1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos 

ugdymo tikslus. 

2. Skatinti susidomėjimą skaityti, organizuoti literatūrines parodas, skirtas rašytojų 

jubiliejams, atmintinoms datoms ir šventėms paminėti, organizuoti veiklas, skatinančias 

mokinių skaitymo ugdymą. 
Veiklos kryptys Veiklos turinys 

 

Atsakingas Data 

Darbas su 

skaitytojais ir 

lankytojais.  

Skaitymo įgūdžių 

ugdymas. 

Naujų skaitytojų registracija, 

supažindinimas su bibliotekos 

taisyklėmis, teikiamomis paslaugomis. 

E. Piaulokienė Rugsėjo mėnuo 

,,Vasara su knyga“-perskaitytų per 

vasarą knygų pristatymas  (2-4 kl. 

mokiniams)  

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Rugsėjo – spalio 

mėnuo 

,,Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ 

(renginiai ,garsiniai skaitymai) 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Lapkričio mėnuo 

,,Metų knygos“ rinkimai 2019 m. 

 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Gruodžio mėnuo 

 

,,Kalėdiniai skaitymai“ 

 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Gruodžio mėn. 

,,Knygų karuselė“- klasės valandėlė, 

skirta pirmokų  supažindinimui su 

biblioteka 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Pirmokų 

mokytojos 

Sausio mėnuo 

Finalinis ,,Metų knygos rinkimų“ 

renginys. Laureatų paskelbimas. 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Vasario mėnuo 

,,Rytas su knyga“ - renginys 

(skirtas vaikų knygos dienai) 

R. Paulikienė 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Balandžio mėnuo 

Renginys, skirtas spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai 

E. Kiaulakienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Gegužės mėnuo 

 Knygų parodos rašytojų sukaktims, 

literatūriniams įvykiams pažymėti, 

stendai, pristatymai: 

 

  

 1.Mokslo ir žinių diena - ,,Sveikas 

rugsėji!“ 

,,Mano įdomiausia perskaityta knyga“ 

(mokinių darbų paroda) 

 

E. Kiaulakienė 

E. Piaulokienė 

Rugsėjo mėn. 

 2. Poetui Eduardui Mieželaičiui 100 

m. 

E. Kiaulakienė Spalio mėnuo 
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 3. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

 

E. Kiaulakienė 

E. Piaulokienė 

Lapkričio mėnuo 

 

 4. Poetei Salomėjai Nėriai 115 m. 

 

E. Kiaulakienė Lapkričio mėnuo 

 5.,,Kalėdų belaukiant“ 

 

E. Kiaulakienė Gruodžio mėnuo 

 6. Poetui- kalbininkui  Antanui  

Baranauskui 185 m. 

E. Kiaulakienė 

 

Sausio mėnuo 

 7.,,Vaikų metų knygos“ rinkimai 

 

E. Kiaulakienė 

E. Piaulokienė 

Gruodžio – vasario 

mėn. 

 8. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

 

E. Kiaulakienė Vasario mėnuo 

E. Kiaulakienė Kovo mėnuo 

 9.Poetui – dramaturgui Justinui 

Marcinkevičiui 90 m. 

E. Kiaulakienė 

E. Piaulokienė 

Balandžio mėnuo 

 

 10.Vaikų knygos diena- socialinė 

akcija ,,Padovanok knygą savo 

mokyklos bibliotekai“ 

E. Kiaulakienė 

 

Gegužės mėnuo 

 

 

 11. Rašytojai, demokratei ir švietėjai 

Žemaitei (tikr. Julija Beniuševičiūtė-

Žymantienė) 175m.   

E. Kiaulakienė 

 

Birželio mėnuo 

 12.Prozininkui-dramaturgui Kaziui 

Sajai 85m. 

E. Kiaulakienė 

 

Birželio mėnuo 

Darbas su 

bibliotekos fondais 

Skaitytojų pamestų knygų atstatymas E. Piaulokienė Birželio mėnuo 

Susidėvėjusios, neaktualios literatūros 

ir vadovėlių nurašymai 

E. Piaulokienė Birželio mėnuo 

Vadovėlių, metodinės literatūros 

poreikių tyrimas ir fondų pildymas 

E. Piaulokienė Sausio-vasario 

mėnuo 

Akcija ,,Tausokime, prižiūrėkime 

vadovėlius" 

E. Piaulokienė 

Dalykų mokytojai 

Birželio mėnuo 

 

 

Mokymasis kursuose, rajono 

metodinio mokyklų bibliotekininkų 

būrelio  seminaruose. 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Nuolat 

Naujausios profesinės, pedagoginės 

medžiagos studijavimas 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Nuolat 

Administracinis 

darbas 

 

Bibliotekos veiklos plano sudarymas E. Piaulokienė 

 

Iki 2019 m. 

rugpjūčio 31d. 

Darbo ataskaitos už 2018–2019 m.m. 

parengimas ir pristatymas švietimo 

centre 

E. Piaulokienė Iki 2020 m. sausio 20 

d. 

Aplinkos gražinimas, nuolatinis 

tvarkos palaikymas 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Nuolat 

Bendradarbiavimas su rajono mokyklų 

bibliotekomis, gerosios jų patirties 

taikymas savo veikloje. 

E.Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

 

Nuolat 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

rajono J. Lankučio viešąja biblioteka. 

E. Piaulokienė 

E. Kiaulakienė 

Nuolat 
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Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2019 – 2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                                 7 priedas 

GARGŽDŲ „MINIJOS‘ PROGIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M. M. 
 

Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios mokinio aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams pagal ugdymosi poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokinio atstovams pagal galiojančius įstatymus ir 

teisės aktus. 

2. Stiprinti ugdymo organizavimo ir pedagoginės pagalbos mokiniui sąveiką, atsižvelgiant į 

mokinių poreikius. 

3. Analizuoti mokymosi sunkumus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nepateisintų pamokų 

praleidimo ir kitus atvejus. 

4.  Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas       Atsakingi 

       asmenys 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Sudaryti ir aptarti 2019-2020m.m.veiklos 

planą. 

Iki 2019-09-30 VGK pirmininkas, PM 

metodinė grupė 

2.  Organizuoti VGK posėdžius. Kartą per mėn. VGK pirmininkas 

3.  Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitą MTP. 

Kartą per metus VGK pirmininkas 

4.  Dokumentų rengimas, Tvarkų atnaujinimas. 2019 m. rugsėjo mėn.–

metų eigoje. 

VGK, PM metodinė 

grupė 

PREVENCINĖ - ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

5.  Paskaita ,,Saugus elgesys kelyje“ Rugsėjo mėn. 
Soc. pedagogas Vitalijus 

Borta 

6.  Tarptautinė Tolerancijos diena 2019 m. (1-

8kl.) 

Lapkričio mėn. PM metodinė grupė 

7.  Paskaita 7 kl. „Nepilnamečių administracinė 

ir baudžiamoji atsakomybė“. Pranešėja 

prevencinio skyriaus bendruomenės 

pareigūnė vyresnioji specialistė Diana 

Pipirienė.  

Spalio - lapkričio mėn. Soc. pedagogė Guoda 

Donylė 

8.  Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas 5-8 

kl. 

Lapkričio mėn. PM metodinė grupė 

9.  „Savaitė be patyčių“ 2020 m. (1-8kl.) Kovo mėn. PM metodinė grupė, 

klasių vadovai 

10.  Vaikų vasaros poilsio programa „Šaunieji 

stovyklautojai“. 

Birželio – liepos mėn. PM metodinė grupė 

11.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose, atvirų durų 

dienose. 

Pagal poreikį PM metodinė grupė 

12.  Klasių valandėlės: „Rūkyti nemadinga“, 

„Narkotinės medžiagos, jų poveikis 

organizmui“ , Psichinė sveikata: „Kaip 

gyvena ir jaučiasi mūsų vaikai. Stresas?“. 

Per m. m. 5-8 klasės 

 

Visuomenės sveikatos 

specialistė  

13.  Pristatyti VGK posėdyje smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos apibendrintus 

Per m. m. Soc. pedagogai 
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duomenis iš klasių vadovų bei parengti 

priemonių veiklos gaires kitiems mokslo 

metams. 

14.  Pranešimas 5-6 kl. mokinių tėvams ,,5-6 –tų 

klasių SUP mokinių tėvų pagalba įveikiant 

vaikų skaitymo, rašymo sunkumus.“ 

Per m. m.  Spec. pedagogė Jūratė 

Klizaitė 

15.  Lankstinukas „Pagalba mokiniui“ Spalio mėn. PM metodinė grupė 

16.  Supervizijos dalykų mokytojams, klasių 

vadovėms 

Per m. m.; 

esant poreikiui  

Psichologė  

Jolanta Ronning,  

soc. pedagogė  

Guoda Donylė 

17.  Rekomendacijų dirbantiems su autizmo 

spektro sutrikimų turinčiais vaikais 

Balandžio mėn. Logopedė Virga 

Damulienė 

TYRIMAI - APKLAUSOS 

18.  Atlikti ir pristatyti 1 klasių ir 5 klasių 

adaptacijos tyrimo rezultatus. 

Lapkričio mėn.; Sausio 

mėn. 

Psichologės 

19.  Atlikti ir pristatyti 5 klasių saugios 

mokyklos tyrimo rezultatus. 

Spalio mėn. 

Sausio mėn. 

Soc. pedagogė Guoda 

Donylė 

20.  Nustatyti 5 klasių mokinių ir naujai atėjusių 

mokinių mokymosi stilius. 

Gruodžio mėn. Psichologė Jolanta 

Ronning,  

klasių vadovai 

ŠVIETIMO PAGALBA 

21.  Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos 

gavėjų, mokinių turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, ERG mokinių sąrašus. 

Rugsėjo mėn. Logopedės, 

spec. pedagogės 

22.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose, atvirų durų 

dienose.  

Pagal poreikį PM metodinė grupė 

23.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, individualios pažangos stebėjimas. 

Per m. m.  Logopedės, 

spec. pedagogės 

24.  Bendradarbiavimas su Pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriaus 

specialistais. 

Pagal poreikį Psichologės,  

spec. pedagogės 

25.  Pritaikytų ir individualizuotų dalykų 

programų rengimas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas 

pagal jas. 

Per m. m., pagal poreikį Mokytojai,  

spec. pedagogės 

26.  Individualus mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tėvų ir mokytojų 

konsultavimas. 

Pagal poreikį PM metodinė grupė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

27.  Aptarti namuose besimokančių mokinių 

mokymosi pasiekimus bei nesėkmes. 

Per m. m. Mokytojai, VGK 

28.  Individuali pagalba mokiniams, turintiems 

lankomumo, elgesio, mokymosi problemų. 

Individualūs psichologo ir socialinio 

pedagogo pokalbiai su mokiniais. 

Pagal poreikį Socialiniai pedagogai 

psichologės, klasių 

vadovai 

29.  Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, 

pradinis specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas.  

Pagal poreikį Mokytojai, PM 

metodinė grupė 

KRIZIŲ VALDYMAS 

30.  Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo 

plano rengimas. 

Esant krizinei situacijai VGK nariai pagal 

funkcijų pasiskirstymą 

31.  Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas bendruomenei, žiniasklaidai, 

Klaipėdos apskrities VPK, Klaipėdos rajono 

policijos komisariatui, Valstybės Vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos prie 

Esant krizinei situacijai VGK nariai pagal 

funkcijų pasiskirstymą 
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos 

skyriui. 

32.  Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, 

kuriems reikalinga pagalba, įvertinimas ir 

pagalbos teikimo organizavimas. 

Esant krizinei situacijai VGK nariai 

33.  Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

Pagal kvalifikacijos 

kėlimo planą. 

VGK, Krizių valdymo 

grupė 
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GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

VEIKLOS PLANAS 2019-2020 mokslo metams 

 

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė: Gargždų ,,Minijos“ progimnazijoje 2018-2019 m. m. mokėsi 1065 mokiniai. Dirbo 100 pedagogų ir 38 

aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokykloje dirbo 9 mokytojų padėjėjos, 2 socialinės pedagogės, 2 psichologės, 2 logopedės, 2 bibiotekininkės, 2 specialioji 

pedagogė, 2 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

Visi mokiniai ir darbuotojai privalo kartą metuose profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. 2014 ir 2015 metais (mokėsi 984 mokiniai), sveikatą pasitikrino 95 

proc. mokinių. 2016 metais (mokėsi 1002 mokiniai), sveikatą pasitikrino 91,2 proc. mokinių, 2017 metais (mokėsi 1058 mokiniai) sveikatą pasitikrino 99,5 proc. 

mokinių. 2018-2019 mokslo metais visi mokyklos 1065 mokiniai (100 proc.) profilaktiškai pasitikrino sveikatą. Padidėjo pasitikrinusių sveikatą mokinių skaičius. 

Visiškai sveiki: 28 mokiniai (2,62 proc.). 

Ženkliai sumažėjo mokinių turinčių dantų kariesą. 2018 metais – 12 (1,1 proc.) mokinių. 2017 metais – 45 (4,28 proc.) mokiniai, 2016 metais – 509 (50 

proc.) mokiniai. 2014 ir 2015 metais mokinių dantys nebuvo tikrinami. 

Padaugėjo mokinių turinčių regos patologijų. 2018 metais – 544 (51 proc.) mokinių. 2017 metais regos patologiją turėjo 505 (48 proc.) mokinių, 2016 

metais – 495 (49 proc.) mokinių. 2015 metais – 435 (41 proc.). 2014 metais – 412 (44 proc.). 

Sumažėjo mokinių lankančių pagrindinę fizinio lavinimo grupę. 2018 metais pagrindinę fizinio lavinimo grupę lankė 1020 mokinių (95,7 proc.). 2017 

metais pagrindinę fizinio lavinimo grupę lankė 1006 mokinių (95.8 proc.). 2016 metais lankė 968 (95,6 proc.) mokinių. Sumažėjo parengiamąją kūno kultūros grupę 

lankančių mokinių. 2018 metais parengiamąją kūno kultūros grupę lankė 39 (3,6 proc.) mokiniai. 2017 metais parengiamąją kūno kultūros grupę lankė 42 (4 proc.) 

mokinių. 2016 metais parengiamąją kūno kultūros grupę lankė 40 (3,9 proc.) mokinių. Specialiąją kūno kultūros grupę lankančių mokinių skaičius išliko stabilus. 

2018 metais specialiąją kūno kultūros grupę lankė 5 (0,4 proc.) mokiniai. 2017 metais specialiąją kūno kultūros grupę lankė 5 (0,4 proc.) mokiniai. 2016 metais 

specialiąją kūno kultūros grupę lankė 5 (0,5 proc.) mokiniai. 

Padidėjo mokinių skaičius turinčių sveikatos sutrikimų. Duomenys pateikti lentelėje. 

 

Ligų grupės 

Mokinių turinčių 

sutrikimų skaičius  

2014 m. 

Mokinių turinčių 

sutrikimų skaičius 

2015 m. 

Mokinių turinčių 

sutrikimų skaičius 

2016 m. 

Mokinių turinčių 

sutrikimų skaičius 

2017 m. 

Mokinių turinčių 

sutrikimų skaičius 

2018 m. 

Kraujotakos sistema  276 283 293 322 535 

Kvėpavimo sistema 166 160 168 108 190 

Nervų sistema  61 60 67 49 69 
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Virškinimo sistema 12 15 13 14 17 

Urogenitalinė sistema 7 6 8 29 41 

Endokrininė sistema 131 113 114 74 112 

Skeleto-raumenų sistema 49 123 129 181 249 

Kraujo būklė 1 1 1 1 2 

Odos ir jos priedų būklė 3 4 6 20 31 

1 lentelė. Sveikatos sutrikimai 2014, 2015, 2016, 2017 ir 2018 metais (Šaltinis: vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys). 

Nuo 2008 metų, kas du metai, Gargždų „Minijos“ progimnazijoje atliekamas mokinių gyvensenos tyrimas. Tyrime dalyvauja 5 – 7 klasių mokiniai. Tyrimas 

atskleidė koks yra mokinių fizinis aktyvumas. 2014 metai 46  proc. 2017 metais 49,3 proc. Išvada: mokinių dalyvaujančių fizinėje veikloje padaugėjo. Kasdien 

vartoja vaisius: 2014 metais 46,7 proc., 2017 metais 46 proc. Išvada: mokinių vartojančių vaisių sumažėjo. Kasdien vartoja daržoves: 2014 metais 45,9 proc., o 2017 

metais 63 proc. Išvada: mokinių vartojančių daržoves padaugėjo. Niekada nevartojo alkoholinių gėrimų: 2014 metais 53,6 proc., 2017 metais 46,2 proc. Išvada: 

mokinių vartojančių alkoholinių gėrimų padaugėjo. Nevartoja tabako gaminių: 2014 metais 46,1 proc., o 2017 metais 45,9 proc. Tyrimo metu nustatyta, kad 

rūkančiųjų mokinių skaičius sumažėjo.  
Visi darbuotojai yra išklausę privalomų mokymų kursus (pirmosios pagalbos teikimo ir higieninių įgūdžių). Mokykla turi higienos pasą (2017-11-23). 

2014 metais atlikus mokyklos renovaciją kiti higienos normos reikalavimų trūkumai buvo ištaisyti. Kasmet atliekama mokyklos patalpų kontrolė dėl higienos normų 

atitikimo. Ją vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centro specialistė.  

Mokinių sveikatos duomenys suvedami į elektroninį dienyną „TAMO“. Pedagogai informuojami apie mokinių pasitikrinusių profilaktiškai sveikatą 

pedagogų posėdžio metu. Klasių auklėtojai ir mokinių tėvai (globėjai) informuojami elektroninėmis žinutėmis elektroniniame „TAMO“ dienyne. 

Pagrindinė sveikatinimo kryptis mokykloje – sveikas ir stiprus vaikas.  

Sveikatinimo veiklos kryptys: burnos sveikata ir ėduonies profilaktika; higienos įgūdžių ugdymas; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija; fizinis 

aktyvumas; sveika mityba; užkrečiamos ligos; lytiškumo ugdymas; traumų profilaktika. 

Mokykloje taikomi šiuolaikiniai mokymo metodai: diskusijos, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, integruotos pamokos, rengiami stendai, platinami 

lankstinukai.  

SSGG analizė 

Stiprybės: suderintas komandinis darbas; aukštos kvalifikacijos specialistai (psichologės, soc. pedagogės, spec. pedagogė, logopedės). Geri tarpusavio 

santykiai su pedagogais ir administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (Gargždų PSPC). 

Mokinių sveikatos būklės kontrolė ir analizė. 

Silpnybės: tėvų abejingumas ar per didelis užimtumas; neturėjimas konkretaus paskirto laiko darbui su mokiniais; lektorių trūkumas (galimybė 

pasikviesti). 

Galimybės: bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; dalyvavimas projektinėje veikloje; susitarimai dėl integruoto sveikos gyvensenos mokymo 

pamokose. 

Grėsmės: mokinių užimtumas (didelis krūvis); didelis mokinių skaičius kai kuriuose klasėse; lėšų trūkumas (trūksta specialistų ir mokinių skatinimui); 

tėvų užimtumas; tėvai ir vaikai sunkiai įtraukiami.  

Tolimasis tikslas – sveikas ir stiprus vaikas. 
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Artimieji tikslai:  

1. Išsiaiškinti mokinių turimas žinias apie sveiką gyvenimo būdą . 

2. Išanalizuoti mokyklos mokinių sveikatos būklę. 

Uždaviniai: 

1. 1 – 8 klasių mokinių sveikatos analizė. 

2. Suteikti mokiniams žinių apie reagos aštrumo išsaugojimą. 

3. Ugdyti teigiamas burnos higienos žinias ir įgūdžius pradinių klasių mokiniams. 

4. Informuoti mokinius kaip teigiamai vertinti save ir savo kūno pokyčius lytinio brendimo metu. 

5. Suteikti žinių apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. 

6. Paaiškinti apie žalingų įpročių žalą augančiam organizmui. 

7. Mokinti teikti Pirmąją medicinę pagalbą.     
 

1. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

Eil. Nr. Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos sveikatos priežiūros veiklos 

plano parengimas ir pristatymas VSB ir 

ugdymo įstaigai 

 

2019 09 15  VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Parengtas, suderintas ir 

patvirtintas planas (1) 

2. Pristatyti nagrinėjimui mokinių 

sveikatos aktualius klausimus vaiko 

gerovės komisijai 

2019 10 mėn. VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Dalyvių skaičius (10), 

susirinkimų skaičius (5) 

3. Pranešimai mokyklos mokytojų tarybos 

posėdžiuose vaikų sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 

1 kartą ketvirtyje VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Pranešimų skaičius 

(2 pranešimai) 

4. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose 1 kartą ketvirtyje VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

administracija 

Pranešimų skaičius, (2 

pranešimai) tėvų skaičius 

(40) 

6. Informacijos patalpinimas 

internetiniame puslapyje 

2019-2020 m. m. VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

administracija 

Atnaujinimų skaičius (5) 

 

2. MOKINIŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS 

 



45 

 

Eil. Nr. Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokinių profilaktinių patikrinimų 

stebėjimas, registravimas, analizė, 

sveikatingumo priemonių 

nustatymas. Išvadų ir rekomendacijų 

pateikimas ugdymo įstaigos 

bendruomenei. 

2019- 09-10 mėn., papildant 

mokiniui pristačius pažymą. 

1 kartą metuose pateikti 

išvadas ir rekomendacijas 

VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Duomenų skaičius 

(1065), pateiktų išvadų 

skaičius (11), pateiktų 

rekomendacijų skaičius 

(90) 

 

2. Mokinių sąrašų sudarymas pagal 

kūno kultūros grupes ir konsultacijos 

kūno kultūros mokytojams. 

Sąrašai iki 2019 - 10 mėn. 

papildant mokiniui pristačius 

pažymą, konsultacijos kūno 

kultūros mokytojams visus 

mokslo metus 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių skaičius 

pagal kūno kultūros 

grupes (parengiamoji 

gr.:39, spec gr.:5; 

atleistas;1) 

Konsultacijų (20) ir 

sąrašų  koregavimų 

skaičius (4) 

3. Pirmosios pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 
Kasdien pagal poreikį VSPS 

V. Žutautienė 
Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Pirmosios pagalbos  

(620) ir pirmosios 

pagalbos priemonių 

patikrinimų skaičius (2) 

4. Mokinių asmens higienos 

patikrinimai. 

Kasdien pagal poreikį VSPS 

V. Žutautienė 

Klasių auklėtojos Patikrintų mokinių 

skaičius (1500) 

5. Pateikti pedagogams ASPĮ gydytojų 

rekomendacijas dėl mokinių 

sveikatos ir koordinuoti 

rekomendacijų vykdymą. 

Per mokslo metus VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Pateiktų rekomendacijų 

skaičius (90), (22 

pedagogams) 

6. Esant užkrečiamos ligos židiniui ar 

protrūkiui įgyvendinti kontrolės 

priemones. 

Per mokslo metus esant 

poreikiui 

VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Užkrečiamų protrūkių 

skaičius (pagal poreikį) 

 

3. APLINKOS VEIKSNIŲ STEBĖJIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės 2019 08 mėn. VSPS Mokyklos direktorė Tikrinimų skaičius (4), patalpų 
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sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams 

vertinimas (patalpų apšvietimas, patalpų 

mikroklimato režimas, suolų būklė ir mokinių 

susodinimas, ugdymo patalpų ir stadiono būklė, 

patalpų valymas). 

2019 11 mėn. 

2020 02 mėn. 

2020 05 mėn. 

V. Žutautienė ūkio reikalams (25). 

2. Mokinių mitybos organizavimo priežiūra (teisės 

aktų numatyta tvarka), konsultacijos darbuotojams 

atsakingiems už mokinių maitinimą (sveikos 

mitybos ir maisto saugos klausimais). 

2019-2020 m. m. VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Valgyklos vedėja 

Konsultacijų skaičius (6) 

 

 

4. SVEIKATOS ŽINIŲ POPULIARINIMAS IR ŠVIETIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

1.  Lytiškumo 

ugdymas 
Lytinis brendimas. 6 klasių 

mergaitėms 

2019-11 Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie kūno 

pokyčius 

paauglystėje. 

Suvoks kas vyksta 

jų metu. Mergaitės 

gebės žymėti 

menstruacijų ciklo 

kalendorių 

Mokinių skaičius 

(77 mergaitės, 5 

pamokos) 

2.  Lytiškumo 

ugdymas 

Pozityvus požiūris į 

savo ir kito asmens 

lytiškumą. 

8 klasių mergaitės 

ir berniukai 

2020- 04 mėn. Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Suvoks fizinius ir 

emocinius 

pasikeitimus lytinio 

brendimo 

laikotarpiu 

Mokinių skaičius 

(135 mokiniai, 10 

pamokų) 

3.  Sveika mityba Valgymo sutrikimai. 8 klasių mokiniai 

 

2020- 03 mėn. 

 

 

Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V.Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie valgymo 

sutrikimų ligas 

(anoreksiją ir 

bulimiją), kaip jų 

išvengti 

Mokinių skaičius 

(135 mokiniai,5 

pamokos) 
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4.  Ėduonės 

profilaktika 

Pokalbiai - praktiniai 

užsiėmimai ,,Ar  moki 

taisyklingai valytis 

dantis?“. 

4 klasių mokiniai 2019 -10 mėn. 

2020-05 mėn. 

Klasių 

mokytojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai įgys 

burnos higienos 

žinių ir įgūdžių 

Mokinių skaičius 

(142 mokiniai,5 

pamokos) 

5.  Lytiškumo 

ugdymas 

Tarp mūsų, mažųjų 

moterų. 

4 klasių mergaitės  2020- 04 mėn. Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Suvoks fizinius ir 

emocinius 

pasikeitimus lytinio 

brendimo  

laikotarpiu, 

įsisavins higienos 

įgūdžius 

Mokinių skaičius 

(68 mergaitės,5 

pamokos) 

6.  Užkrečiamų ligų 

profilaktika 

Bakterijų ir virusų 

nuotykiai. 

3 klasių mokiniai 2019- 09 mėn. Klasių 

mokytojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių sveikatos 

ir asmens higienos 

klausimais 

Mokinių skaičius 

(136 mokiniai,5 

pamokos) 

7.  Ėduonės 

profilaktika 

Pokalbiai, praktiniai 

užsiėmimai: ,,Gera 

burnos higiena“. 

1 klasių mokiniai 2019- 10-11 

mėn. 

Klasių 

mokytojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai įgys 

burnos higienos 

žinių ir įgūdžių 

Mokinių skaičius 

(130 mokinių, 5 

pamokos) 

8.  Fizinė sveikata Pirmosios medicininės 

pagalbos teikimo 

taisyklės. 

1- 8 klasių mokiniai 2019-2020 m. 

m. 

Klasių 

mokytojos, 

VSB atstovė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie traumas ir 

nelaimingus 

atsitikimus 

Mokinių skaičius 

(1000 mokinių, 

37 pamokos) 

9.  Psichinė sveikata Kaip gyvena ir jaučiasi 

mūsų vaikai? 

5 klasių mokiniai 2019-10 Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie psichikos 

sveikatą 

Mokinių skaičius 

(140 mokinių, 5 

pamokos) 

10.  Fizinis aktyvumas Fizinio aktyvumo svarba 

žmogaus organizmui. 

5 klasių mokiniai 2020-06 Klasių 

mokytojos. 

Kūno 

kultūros 

mokytojai. 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie fizinio 

aktyvumo svarbą 

žmogaus 

organizmui  

Mokinių skaičius 

(140 mokinių, 5 

pamokos) 

11.  Asmens higiena Apranga ir asmens 

higiena. 

2 klasių mokiniai 2020-03 Klasių 

mokytojos ir 

klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie aprangos ir 

asmens higienos 

taisykles 

Mokinių skaičius 

(130 mokinių, 5 

pamokos) 

12.  Aplinkos higiena Akys visam gyvenimui, 5 klasių mokiniai 2020-01 Klasių VSPS Mokiniai sužinos Mokinių skaičius 
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saugokime jas. auklėtojos V. Žutautienė kaip išsaugoti gerą 

regėjimą 

(140 mokinių,5 

pamokos) 

13.  Užkrečiamų ligų 

profilaktika 

Tuberkuliozė, kas tai per 

liga? 

7 klasių mokiniai 2020-03 Klaipėdos 

raj. VSC 

specialistė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie tuberkuliozę ir 

jos profilaktiką 

Mokinių skaičius 

(130 mokinių, 5 

pamokos) 

14.  Žalingų įpročių 

profilaktika 

Rūkyti nemadinga. 6 klasių mokiniai 2020-05 Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie rūkymo žalą 

Mokinių skaičius 

(140 mokinių, 5 

pamokos) 

15.  Žalingų įpročių 

profilaktika 

Narkotinės medžiagos, 

jų poveikis organizmui. 

8 klasių mokiniai 2020-02 Klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie narkotinių 

medžiagų žalą 

Mokinių skaičius 

(135 mokiniai, 5 

pamokos) 

 

5. RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio 

sritis 

Tema Tikslinė grupė Laikas Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

1. Ėduonės 

profilaktika 

Ėduonės 

profilaktika ir 

burnos higiena. 

3 klasių 

mokiniai 

2019- 10 mėn. Klasių 

mokytojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai 

pagilins 

žinias apie 

burnos 

sveikatą 

Dalyvių skaičius ( 5 

renginiai, 50 mokinių) 

2. Ėduonės 

profilaktika 

Tarprajoninis 

konkursas ,,Sveiki 

mano dantukai“. 

3 klasių mokiniai 2019- 10 mėn. Klasių 

mokytojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai 

pagilins 

žinias apie 

burnos 

sveikatą 

Dalyvių skaičius (1 

renginys, 6 mokiniai) 

3. Fizinis 

aktyvumas 

Sporto varžybos. 4 - 8 klasių 

mokiniai 

2019/2020 m. m. Kūno kultūros 

mokytojai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skatinamas 

fizinis 

aktyvumas 

Dalyvių skaičius (9 

varžybos, 130 mokinių) 

4. Fizinis 

aktyvumas 

Augu sveikas ir 

judrus. 

7 klasių mokiniai 2019-09 Kūno kultūros 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skatinamas 

fizinis 

aktyvumas 

Dalyvių skaičius (1 

renginys, 130 mokinių) 
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6.STENDAI, LANKSTINUKAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

1. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Sveikos 

akys” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 01 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

regos ligas 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

2. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Kad 

akys būtų sveikos” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

2020- 01 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos kaip 

saugoti akis 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(140)  

3. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas „Rytinė 

mankšta“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 02 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V .Žutautienė 

Įgys žinių apie 

sveiką gyvenimo 

būdą 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

4. Fizinė sveikata Stendas ,,Saugokimės 

gripo. Peršalimo ligos“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 02-

03 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

gripo profilaktikos 

klausimais 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

5. Fizinė sveikata Lankstinukų ,,Kaip 

išvengti gripo“ 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 02-

03 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių gripo 

profilaktikos 

klausimais 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(200) 

6. Tuberkuliozės 

profilaktika 

Stendas „Tuberkuliozė 

– pavojinga 

užkrečiamoji liga“. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 03 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

apie tuberkuliozę 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

7. Tuberkuliozės 

profilaktika 

Lankstinukų 

,,Tuberkuliozė“ 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 03 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

tuberkuliozę 

Išplatintų lankstinukų 

skaičius(130) 

8. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Pasaulinė 

sveikatos diena“. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skirtas pasaulio 

sveikatos dienai 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

9. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Šiaurietiškas ėjimas“ 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių sveikos 

gyvensenos 

klausimais 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(140) 

10. Rūkymo 

prevencija 

Stendas ,,Rūkyti 

nemadinga“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skirtas pasaulinei 

dienai be tabako 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 
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11. Rūkymo 

prevencija 

Lankstinukų 

,,Apsaugokime vaikus 

nuo rūkymo“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

apie rūkymo žalą 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(140) 

12. Asmens 

higienos 

profilaktika 

Stendas „Pasaulinė 

rankų higienos diena“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

rankų higieną 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

13. Asmens 

higienos 

profilaktika 

Stendas ,,Vasaros 

dovanomismėgaukimės 

su saiku. Erkės.“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 06 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie vasarą 

tykančius pavojus 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

14. Užkrečiamų 

ligų 

profilaktika 

Lankstinukų 

,,Įsisiurbusi erkė gali 

sukelti sunkią ligą“ 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2020- 06 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

apie tai kaip 

išvengti erkių 

įkandimų ir jų 

sukeliamų ligų 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(130) 

15. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas „Tarptautinė 

jaunimo diena“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 08 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Susipažins su 

jaunimo atliekama 

labdaringa veikla 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

16.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Sveikatos 

ABC “ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

sveikatos 

klausimais 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

17.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Kad 

mokslas nekenktų 

sveikatai” platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

išvengti 

trumparegystės, 

kaip formuoti 

taisyklingą 

laikyseną, kaip 

nepervargti 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(120) 

18.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Mokyklos 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

padės jūsų vaikui 

saugoti ir stiprinti 

sveikatą!” platinimas. 

1klasių 

mokinių 

tėvams 

2019- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie 

specialistų 

teikiamas 

paslaugas, jų 

koordinates 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(130) 
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19.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Ką turi 

žinoti atsakingi tėvai 

dėl vaikų 

psichotropinių 

medžiagų vartojimo” 

platinimas. 

5 klasių 

mokinių  

tėvams 

2019- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

psichotropines 

medžiagas, jų 

vartojimo pasekmes 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(140) 

20.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Pasaulinė širdies 

diena” platinimas. 

Mokyklos 

pedagogai ir 

techninis 

personalas 

2019- 09  Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

hipertonijos, 

miokardo infarkto 

ir insulto 

profilaktikos 

klausimais 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(80) 

21.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Cholesterolis, kas 

tai?“ platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

(mokytojai, 

aptarnaujantis 

personalas) 

2019- 09-

10 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

sumažinti 

cholesterolio 

koncentraciją 

kraujuje, kas gali 

atsitikti, kai 

cholesterolio 

koncentracija 

kraujyje didelė 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(80) 

22.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Pasaulinė 

psichikos sveikatos 

diena”. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 10 

mėn.  

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių psichikos 

sveikatos 

klausimais 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

23.  Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Stresas“ 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 10 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

psichikos sveikatos 

klausimais 

Išplatintų lankstinukų 

skaičius(100) 

24.  Ėduonės 

profilaktika 

Stendas ,,Vaikų 

krūminių dantų 

dengimas silantine 

medžiaga – kas tai? ”. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 10 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių dantų 

ligų profilaktikos 

klausimais 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

25.  Ėduonės 

profilaktika 

Lankstinukų ,,Visą 

gyvenimą trunkančios 

šypsenos gera pradžia” 

platinimas.  

1 klasių 

mokiniai 

2019 - 10 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys burnos 

higienos žinių 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(130) 
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26.  Somatinių ligų 

profilaktika 

Stendas ,,Pasaulinė 

diabeto diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019 - 11 

mėn.  

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

diabetą  

 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

27.  Rūkymo 

prevencija 

Stendas ,,Tarptautinė 

nerūkymo diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 11 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

rūkymo žala 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

28.  Rūkymo 

prevencija 

Lankstinukų  ,,Ar 

žinai, kokios 

medžiagos vadinamos 

psichoaktyviomis” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 11 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

apie rūkymo žala 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(140) 

29.  Lytiškumo 

prevencija 

Stendas ,,Pasaulinė 

AIDS diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 

12mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

AIDS, narkomaniją 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

30.  Lytiškumo ir 

narkomanijos 

prevencija 

Lankstinukų 

,,Narkomanija” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 12 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau žinių 

apie  narkomaniją 

Išplatintų lankstinukų skaičius 

(135) 

31.  Fizinės 

sveikatos 

profilaktika 

Stendas. Pirmosios 

pagalbos teikimo 

taisyklės 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019-10 

mėn. 

2020-04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

pirmosios pagalbos 

teikimo taisyklės  

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

32.  Užkrečiamų 

ligų 

profilaktika 

Stendas. Pedikuliozės 

epidemiologinė 

priežiūra ir kontrolė 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 10 Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

prižiūrėti plaukus, 

kaip teisingai 

pasirinkti plaukų 

šampūną 

Pavadinimų sk.(1), tiražas (1) 

 

7.KONSULTACIJOS 

 

E

Eil. Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

1

1. 

Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

Įvadinė 

motyvacinė 

konsultacija 

1-8 klasių 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokyklos 

socialinė 

darbuotoja, 

spec. 

Pedagogė, 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

sveikatos 

klausimais 

Dalyvių skaičius (520 

mokinių, 50 tėvų, 50 

konsultacijų) 
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vaiko gerovės 

komisijos 

nariai 

2

2. 

Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

Su mokinio, 

pradėjusio 

naujai lankyti 

ugdymo įstaigą 

tėvais/globėjais 

aptarti mokinio 

sveikatos 

stiprinimo ir 

saugos poreikį 

Mokinių 

tėvai/globėjai, 

kurių vaikai  

pradėjo naujai 

lankyti 

ugdymo įstaigą 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokyklos 

socialinė 

darbuotoja, 

spec. 

Pedagogė, 

vaiko gerovės 

komisijos 

nariai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

sveikatos 

klausimais 

Dalyvių skaičius(50 mokinių 

tėvų, 50 pokalbių) 

 

8.TYRIMAI, APKLAUSOS  

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

1. Išsiaiškinti 1 -8 

klasių mokinių 

sveikatos būklę 

1 -8 klasių mokinių 

sveikatos būklės 

tyrimas 

1 -8 klasių 

mokiniai 

2019- 11 Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

1 - 8 klasių 

mokinių 

sveikatos būklės 

analizė 

1 tyrimas, 570 mokimų 

2. Užkrečiamų ligų 

profilaktika 

Sergamumo 

duomenų rinkimas 

gripo epidemijos 

metu. 

1 - 8 

klasių 

mokiniai 

Epidemijos 

metu 

Mokyklos 

administracija, 

klasių auklėtojai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Stebima 

mokyklos 

epidemiologinė 

situacija 

Sergamumo rezultatai 

3. Psichotropinių 

medžiagų 

prevencija 

Narkotinių 

medžiagų aptikimo 

aplinkoje tyrimas 

Mokyklo

s patalpos 

2019-09 Mokyklos 

administracija 

Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Išsiaiškinti ar 

yra narkotinių 

medžiagų 

pėdsakų 

1 tyrimas 
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9. PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

1. Fizinė ir psichinė 

sveikata 

Vaikų socializacijos 

programa ,,Tu ne 

vienas”. 

5 klasių mokiniai 2019- 09 ir 

12 mėn. 

Socialinė 

pedagogė; 

Psichologė  

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie psichinės ir 

fizinės sveikatos 

skirtumus 

Renginiai: 5 

Dalyviai:127 

2. Lytiškumo 

ugdymas 

Lyčių brendimo 

programa ,,Tarp mūsų, 

mažųjų moterų“. 

Lyčių brendimo 

programa ,,Tarp 

mūsų, mažųjų 

moterų“. 

2019- 09 

2020- 06 

mėn. 

Gargždų PSPC  VSPS 

V. Žutautienė 

Mergaitės sužinos 

apie moters 

anatomiją ir 

vykstančius 

pokyčius augant  

Renginiai: 10 

Dalyviai:127 

3. Fizinio aktyvumo 

ugdymas 

Augu sveikas ir 

stiprus. 

5-8 klasių 

mokiniai 

2019- 09 ir 

12 mėn. 

Kūno kultūros 

mokytojai: J. 

Žukauskienė, M. 

Jonelys, A. 

Vyšniauskienė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie fizinio 

aktyvumo naudą 

Renginiai: 5 

Dalyviai:130 

4. Fizinė ir psichinė 

sveikata 

VEIK. Stiprių jausmų 

atpažinimas ir 

valdymas. 

2-4 klasių 

mokiniai 

2019-09 ir 12 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R. 

Balsytė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Išmoks atpažinti 

savo jausmus ir 

emocijas 

Renginiai: 5 

Dalyviai: 25 

5. Fizinė sveikata Jaunųjų sveikatos 

ambasadorių klubo 

veikla. 

1-4 klasių 

mokiniai 

2019- 2020 

m. m. 

Klasės auklėtoja 

A. Vyšniauskienė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai išmoks 

saugoti savo 

sveikatą 

Renginiai: 5 

Dalyviai: 130 

6. Psichinė sveikata LIONS QUEST 

,,Laikas kartu” 

1 – 4 klasių 

mokiniai 

2019 – 2020 

m. m. 

1 – 4 klasių 

mokytojos 

VSPS V. 

Žutautienė 

Mokiniai išmoks 

bendrauti 

tarpusavyje 

Renginiai: 2 

Dalyviai:140 

7. Lytiškumo 

ugdymas 

,,Paauglystės 

kryžkelės“.   

5 – 8 klasių 

mokiniai 

2019- 2020 

m. m. 

5 – 8 klasių 

auklėtojos 

VSPS V. 

Žutautienė 

Mokiniai išmoks 

bendrauti, atpažinti 

jausmus ir emocijas 

Renginiai:2 

Dalyviai: 140 

 


