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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2019 metų veiklos planas (toliau – planas), 

atsižvelgus į 2019 metų veiklos prioritetus švietimo srityje, strateginius įstaigos planus, švietimo 

būklę, bendruomenės poreikius, progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo 

duomenis, nustato metinius progimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti. 

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

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi 

poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai 

ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

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

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

Nr. T2-79, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2019–2021 metų strateginį planą, patvirtintą 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V1-110, 

2018–2019 mokslo metų Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-76. 

 4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos administracija, mokytojai, 

pagalbos mokiniui ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: Lietuvos Respublika – LR,  Lietuvos Didžioji 

kunigaikštystė – LDK, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT, informacinės technologijos  IT, Bendrosios 

ugdymo programos – BUP, metodinės grupės – MG, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra – 

NMVA, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Vaiko gerovės komisija ‒ 

VGK, Metodinė taryba ‒ MT, Nacionalinė moksleivių akademija – NMA, The Programme for 

International Student Assessment ‒ PISA, Tarptautinis matematikos konkursas ‒ TMK, 

Informacinių technologijų mokymo centras ‒ ITMC, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas ‒ VKIF, 

akcinė bendrovė ‒ AB, apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ‒ AVPK, policijos 

komisariatas ‒ PK. 

 

II SKYRIUS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

 6. Įgyvendinant 2018 m. veiklos planą buvo siekiama kiekvieno mokinio asmeninės 

pažangos įgyvendinant mokyklos be sienų koncepcijos galimybes. Prioritetas – asmeninės mokinių 

pasiekimų ir pažangos ūgties pamatavimas. 

 6.1. Sistemingai įgyvendintos pirmojo uždavinio – užtikrinti kokybišką, šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkantį ugdymo (si) proceso organizavimą, priemonės. 
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Sistemingai įgyvendintos metinės veiklos tikslo – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos 

įgyvendinant mokyklos be sienų koncepcijos galimybes, priemonės. Atsižvelgiant į prioritetus, 

mokyklos tikslus bei individualius pedagogų poreikius, savišvietą, dalyko specifiką, atestacijos 

rekomendacijas, kryptingai organizuotas kvalifikacijos kėlimas. 2018 metais pedagogai ir 

administracija 578 dienų (lyginant su 2017 m. 152 dienomis daugiau) (vidutiniškai po 9,4 dienas) 

kėlė metodinę bei dalykinę kvalifikaciją kursuose bei seminaruose. Organizuoti seminarai 

progimnazijai aktualiomis temomis: „Link mokyklos be sienų: mokymasis virtualioje aplinkoje, 

IKT taikymo galimybės“, „Mokyklos be sienų link: mokymasis virtualioje aplinkoje, IKT taikymo 

galimybės“ 2 dalys. Sėkmingai organizuota respublikinė konferencija „Ugdymas(is) virtualioje 

erdvėje. Iššūkiai ir galimybės“. 12 progimnazijos mokytojų ir vadovų skaitė dalykinius pranešimus 

ir dalijosi savo patirtimi panaudojant virtualias aplinkas, apie individualios pažangos stebėjimą, 

asmenybės ūgties skatinimą, netradicinių ugdymosi aplinkų ir metodų įtaką mokinių pažangai su 

progimnazijos, miesto ir respublikos mokytojais. Progimnazijos vadovai tobulino savo kvalifikaciją 

konferencijose ir mokymuose temomis: „Vadovo emocinis intelektas“, „Strateginė vadovo veikla. 

Komandos saviugdos ir iniciatyvos skatinimas“, „Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų 

turintiems vaikams“, „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme“, „Programų pasiūlos galimybės atliepiant vaikų poreikius“ bei parengė 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Kokybiškos lyderystės kūrimas“, organizavo renginį 

„Asmenybės ūgties skatinimas ‒ pagrindinis geros mokyklos aspektas“. Mokyklos mokytojai 

sėkmingai dalijosi patirtimi vesdami atviras pamokas, progimnazijos vadovai nuolat domėjosi 

mokytojų darbo kokybe, naudojamų ugdymosi metodų veiksmingumu. 

 Parengta „Verdenės“ progimnazijos „Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka“, kurios tikslas – skatinti kiekvieną mokinį įsivertinti individualią pažangą, 

apmąstyti sėkmes ir tobulintinus dalykus. Parengtas „Verdenės“ progimnazijos krizių valdymo 

tvarkos aprašas, kuris nustato krizių valdymą progimnazijoje, krizių valdymo komandos sudarymą, 

darbo organizavimą ir bendradarbiavimą. 

 Mokykla atliko įsivertinimą pagal Nacionalinio egzaminų centro parengtus Nacionalinius 

mokinių mokymosi pasiekimų testus 2, 4, 6, 8 klasėse. Grįžtamojo ryšio informacija išanalizuota 

Metodinėse darbo grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje, su rezultatais supažindinti mokiniai ir jų 

tėvai. Individualiai aptartos kiekvieno mokinio kompetencijų ugdymo, pažangos vertinimo ir 

įsivertinimo galimybės.  

 Į ugdomąjį procesą integruotos Antikorupcinio, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Ugdymo karjerai, Etninės kultūros, Žmogaus saugos, 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos. Dvidešimtyje pradinio ugdymo 

klasių buvo įgyvendinama socialinių įgūdžių formavimo programa „Antras žingsnis“, ir LIONS 

QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“, penkiose pagrindinio ugdymo 

klasėse – LIONS QUEST paauglystės įgūdžių ugdymo programa. 

 Sėkmingai mokinių ugdymas organizuotas netradicinėse erdvėse: Klaipėdos valstybiniame 

muzikiniame teatre, Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salėje, 

VšĮ Klaipėdos lėlių teatre, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centre Žvejų rūmai, Klaipėdos 

universitete, Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje 

bibliotekoje, Laikrodžių muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėdos  etnokultūros 

centre, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose, Lietuvos dailės muziejaus Prano 

Domšaičio galerijoje, Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinariume, Klaipėdos  paslaugų ir verslo 

mokykloje, Klaipėdos apskrites viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Edukacinėje Erdvėje, 

Pakruojo dvare, Skulptūrų parke, knygyne „Pegasas“, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungoje,  prekybos centruose, progimnazijos bibliotekoje, koridoriuose, kieme. 

Siekiant organizuoti ugdymą netradicinėse erdvėse, sudarytos galimybės mokiniams mokytis 

„Dangaus“ (akmenų klasė mokyklos teritorijoje), „Laisvės“ (nešiojamos kėdutės) klasėse „Be 

sienų“, dalyvauti popamokinėje veikloje, renginiuose, projektų pristatymuose, popietėse. Siekiant 

užtikrinti mokinių saugumą ir sudaryti sąlygas kūrybiškam mokinių užimtumui pertraukų metu, 
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mokyklos koridoriuose eksponuoti mokinių darbai, pritaikytos erdvės pasyviam ir aktyviam 

poilsiui. Mokykloje veikia stebėjimo kameros, organizuotas mokytojų budėjimas. Tai padėjo jau ne 

pirmus metus išvengti didesnių traumų mokykloje. 

            Įstaiga tapo respublikinio Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso nugalėtoja. 

Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų 

mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir 

viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“.                                                 

 Vykdant šviečiamosios gyvulininkystės programą, 2 klasių mokiniams buvo sudarytos 

galimybės susipažinti su pienine ir mėsine galvijininkyste, bitininkyste,  su saugomomis senosiomis 

Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis organizuojant edukacines išvykas į ūkius. Dalyvaujant vaikų 

mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklų programoje, 2 klasių mokiniams buvo sudarytos 

sąlygos dalyvauti užsiėmimuose miesto „Gintaro“ baseine. 

 2018 metais progimnazija įsitraukė į tarptautinio Erasmus+ projekto „OFF-BOOK“ veiklas, 

respublikinį projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu dalyvavo Erasmus+ 

tarptautinįame projekte „Informacinės technologijos ugdyme“, tarptautiniuose projektuose 

„BeActive“, „Draugystės pynė“, respublikiniuose projektuose „Pažink Lietuvos etnografinius 

regionus. Dzūkija“, „Nežinai kas slypi anapus“, skirtame saugesnio interneto dienai paminėti, 

informacinių technologijų projekte „Aš myliu Lietuvą“, vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“, kalbų, istorijos, gamtos, geografijos „Kengūros“ projektuose, „Augink. Rūpinkis. 

Mylėk.“,  įsitraukė į respublikinio projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos 

mokyklose“, Europos sąjungos finansuojamo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo 

ir jų ugdymo kokybės plėtra. Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems pradinių klasių 

vaikams“ veiklas. Progimnazijos mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

5–8 klasių mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų projekte-konkurse „Knygų ekspertų kovos“, 

įsitraukė į Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų projektą „Tas nuostabus vabzdžių 

pasaulis“, dalyvavo  „Verdenės“ ir „Gedminų“ progimnazijų tęstiniame 4 klasių mokinių projekte 

„We are Friends“. Iš viso vykdyti 4 tarptautiniai, 12 respublikinių, 3 miesto projektai. 

 Teikiant pagalbą mokiniui gerų rezultatų pavyko pasiekti pagalbą mokiniui teikiančių 

specialistų, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių bei administracijos glaudaus  

bendradarbiavimo dėka. Mokykloje kylančias problemas sprendė Vaiko gerovės komisija, 

surengusi 20 posėdžių. Sistemingai buvo teikiama psichologinė bei socialinė pedagoginė pagalba. 

Užregistruotos 409 individualios psichologo konsultacijos, 177 socialinio pedagogo konsultacijos 

mokiniams, tėvams ir mokytojams. Specialistai vedė 112 klasės valandėlių, vykdyta Smurto ir 

seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos programa „Saugumo mokymai 7–10 metų 

vaikams“,  Pykčio kontroliavimo programa grįsta kognityvine elgesio terapija ir įsisąmoninimu, 

mentorystės programa „Big Brother Big Sister“, grupiniai užsiėmimai specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams „Socialinių įgūdžių lavinimas“. Atlikti 42 psichologiniai vaikų 

įvertinimai, 1, 5 klasių mokinių, specialiųjų poreikių turinčių bei naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos, klasių mikroklimato, darbuotojų savijautos mokykloje, 5–8 klasių mokinių mokymosi 

stiliaus nustatymo, profesijos pasirinkimo tyrimai, skaityti pranešimai tėvams ir mokytojams. 

Švietimo pagalba buvo teikiama 85 mokiniams, 7 mokiniams mokytojo padėjėjo pagalba, 37 

mokiniai lankė specialiojo pedagogo pamokas, 36 mokiniai mokėsi pagal pritaikytas bendrąsias 

programas, 1 mokinys pagal individualią programą, 2 – pagal bendrąją programą.  

 Mokiniams buvo teikiama veiksminga socialinė pagalba: nemokamai maitinami 20 mokinys 

(2017 m. – 21), pavėžėjimas organizuotas 4 mokiniams (2017 m. – 4), vasaros poilsio stovykloje 

„Aš tarp draugų“ buvo užimti 6 (2017 m. – 14), 1–4 klasių mokinių, pailgintos dienos grupę lankė 

72 mokinių (2017 m. – 70). 

 Organizuojant ugdymą karjerai ir vykdant profesinį veiklinimą bendradarbiaujama su 

Klaipėdos miesto kultūros centru Žvejų rūmai, Klaipėdos dramos teatru, AB „Lietuvos 
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geležinkeliai“, Klaipėdos universitetu, LCC tarptautiniu universitetu, Klaipėdos Aukštąja 

jūreivystės mokykla, Sporto klubu „Impuls“, AB „Klaipėdos vanduo“. 

 Vykdyta aktyvi prevencinė veikla. Organizuota saugaus interneto savaitė, skirta Tarptautinei 

saugesnio interneto dienai paminėti ir VšĮ „Vaikų linija“ inicijuota kampanija „Veiksmo savaitė be 

patyčių“, dieninė 1–5 klasių mokinių vasaros stovykla ,,Aš tarp draugų“, Tolerancijos diena“, 

dalyvauta pilietinėje akcijoje „Draugystės ABC“, „Mes galime. Mes mokame. Mes esame 

draugiški“, skirtoje smurto ir patyčių prevencijai, Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuojamoje 

emocinės aplinkos gerinimo programoje „Emocija +“, konferencijoje „Suprask, priimk ir jausk...“, 

mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ir saugos mokymo skyriaus konkurse 

„Skaitmeninis plakatas saugaus eismo tema“. Įvairiais prevenciniais klausimais vestos 285 klasės 

valandėlės 1–8 klasių mokiniams, 231 pamoka, integruota į mokyklos ugdymo turinį, paskaitos 

„Kaip pergudrauti stresą?“, „Vartojimas, piktnaudžiavimas, priklausomybė“, „E-cigaretės“, 

„Alkoholis? Rūkymas? Geriau mažiau“,  „Kaip aš padedu stabdyti patyčias savo mokykloje?“, „Kur 

kreiptis pagalbos kilus sunkumams?“, „Savižudybė: tabu ar svarbi tema pokalbiams?“, „Ką daryti 

susirgus?“, diskusijos su bendraamžiais „Kaltė ir skriauda“, „Mandagumas nieko nekainuoja“, 

„Tinkamas ir netinkamas problemos sprendimas“, „Interneto pavojai“, „Aš šeimoje ir su draugais“, 

„Kaip išpirkti kaltę?“, „Aš prieš korupciją, o tu?“. Parengti stendai apie ligų, patyčių, teisės 

pažeidimų, korupcijos prevenciją, sveiką mitybą, žalingus įpročius, triukšmą, higieną, toleranciją, 

saugų internetą, piešinių parodos, lankstinukai, sukurta Draugystės knyga „Aš esu draugiškas šios 

mokyklos bendruomenės narys, pasisakau prieš patyčias, skriaudą, žeminimą. Įsipareigoju kitų 

neskriausti, šalia manęs visi jausis saugūs“. Paskaitas mokiniams vedė socialiniai pedagogai, 

psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Paskaitas „Atsakomybė už informaciją 

internete, jos viešinimas, platinimas ir pardavimas“, „Patyčios – žmogaus teisių pažeidimas“, 

„Rūkymo žala ir teisinė atsakomybė“, „Saugus elgesys gatvėje“, „Administracinė atsakomybė už 

civilinės pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, pardavimo ir naudojimo padarytus taisyklių 

pažeidimus“ vedė Klaipėdos AVPK Klaipėdos m. PK Viešosios policijos skyriaus bendruomenės 

pareigūnų grupės bei Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai. Mokiniai dalyvavo 

prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinio socialinio saugumo kampanijos „Už 

saugią Lietuvą“ renginyje. 

 Sėkmingai organizuota sveikatinimo veikla. Dalyvauta jaunųjų mokyklos paramedikų 

mokymuose, Europos komisijos ir asociacijos „Sportas visiems“ inicijuojamame projekte 

#BeActive, skirtame atkreipti dėmesį į fiziškai aktyvaus bei sportiško gyvenimo svarbą, tvaraus 

judėjimo kampanijoje, siekiančioje pereiti prie netaršių judėjimo priemonių, Europos judumo 

savaitės renginiuose, antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programoje, mokinių neformalaus 

sveikatos ugdymo konkurse „Klaipėdos sveikiausia mokykla“, Sporto metų Klaipėdoje atidarymo 

tradiciniame bėgime „Laisvės gynėjų kelias“, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, varžybose 

„Vilties Bėgimas – 2018“, ,,Žvaigždučių Vilties bėgime“ VšĮ  Šv. Pranciškaus onkologijos centre, 

„Linksmųjų pėdučių“ bėgime, skirtame pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti, Klaipėdos rajono 

bėgime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Klaipėdos miesto jaunimo 

reikalų koordinatoriaus ir Klaipeda - the candidate city of European Youth Capital 2021 „Spalvų 

bėgime“ (Choose the color!), organizuota akcija „Ar žinai, kiek sveria tavo kuprinė?“, sporto dienos 

bei šventės mokyklos bendruomenei. 

 Mokyklos interneto svetainėje (http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/) informacija pateikiama 

operatyviai, su ja gali susipažinti mokiniai, tėvai, visuomenė. 1–8 klasėse naudojamas elektroninis 

„Mano dienynas“. Stebėta visų mokomųjų dalykų bei neformaliojo vaikų švietimo veikla, atlikta 

virtualios erdvės panaudojimo pamokose, individualios mokinio pažangos pasiekimų matavimo 

tvarkos aprašo taikymo, mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikių tenkinimo, darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais efektyvumo tyrimų analizės. Metodinę veiklą koordinavo 

Metodinė taryba ir septynios metodinės grupės. Metodinė veikla buvo orientuota į ugdymą 

virtualiose erdvėse, vyko atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/
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 6.2. Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį – organizuoti mokinių ūgtį, bendradarbiavimą, 

lyderystę skatinančias veiklas – sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui įgyti bendrųjų 

kompetencijų, gebėjimų ir nuostatų.  

 Įgytas žinias ugdytiniai sėkmingai taikė dalyvaudami mokyklos, tarpmokykliniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose. Tarptautiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir 

literatūros konkurse „Olympis 2018 – Pavasario sesija“ pelnyti 8 pirmojo, 1 antrojo, 3 trečiojo 

laipsnio diplomai, „Olympis 2018 – Rudens sesija“ – 14 pirmojo, 9 antrojo, 2 trečiojo laipsnio 

diplomai, tarptautiniame edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olimpis 2018 – Pavasario sesija“ 8 

pirmojo, 4 antrojo, 2 trečiojo laipsnio diplomai, „Olympis 2018 – Rudens sesija“ – 3 pirmojo 

laipsnio diplomai. Tarptautiniame edukaciniame matematikos konkurse „Olimpis 2018 – Pavasario 

sesija“ pelnyti 3 pirmojo, 3 antrojo laipsnio diplomai, „Olimpis 2018 – Rudens sesija“ – 7 pirmojo, 

4 antrojo ir 4 trečiojo laipsnio diplomai. Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse 

„Olympis 2018 – Pavasario sesija“ – 3 pirmojo, 1 antrojo laipsnio diplomas, tarptautiniame 

edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2018 – Pavasario sesija“ – 1 pirmojo 

laipsnio diplomas, tarptautiniame edukaciniame istorijos konkurse ,,Olimpis 2018 – Rudens sesija“ 

– 1 pirmojo laipsnio diplomas, tarptautiniame edukaciniame geografijos konkurse ,,Olimpis 2018 – 

Rudens sesija“ – 1 antrojo laipsnio diplomas, 1 trečiojo laipsnio diplomas. Tarptautiniame 

edukaciniame biologijos konkurse „Olympis 2018 – Rudens sesija“ – 5 pirmojo laipsnio diplomai. 

Tarptautinėje matematikos „Kings“ olimpiadoje pelnyti 6 antrojo laipsnio ir 4 trečiojo laipsnio 

diplomai. Tarptautiniame matematikos Kengūros konkurse pelnytos: Klaipėdos miesto 

savivaldybėje V vieta, Klaipėdos miesto savivaldybėje X vieta, Klaipėdos miesto savivaldybėje III 

vieta, Respublikoje XXXV vieta, LVIII vieta  Respublikoje, XXVIII vieta Respublikoje, I ir IV 

vietos  Klaipėdos mieste. Tarptautiniame Gamtos Kengūra 2018 konkurse – 1 oranžinės Kengūros 

diplomas. Neformaliojo vaikų švietimo programos kolektyvas „Smiltė“ pelnė prizines vietas 

tarptautiniame šokių konkurse „SHoCK“, respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių festivalyje-

konkurse „Emocijų banga“, respublikiniame šokių konkurse „Sveika vasara“, respublikiniame šokių 

festivalyje „Sidabrinės snaigės“. Tarptautiniame nacionaliniame dainos festivalyje-konkurse „Garsų 

paletė“ progimnazijos mokinė tapo diplomante, 9-th International popular music singing contest 

„Linksmieji perliukai ‒ 2018“ pelnė IV vietą. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo 

respublikiniame Kalbų Kengūros konkurse. Iškovotos 34 auksinės, 28 sidabrinės, 24 oranžinės 

kengūros, 9 mokiniai tapo vertimų ir iliustracijų konkurso „Tavo žvilgsnis“ laureatais. Oranžiniai 

diplomai pelnyti respublikiniuose konkursuose Geografijos  Kengūra 2018, Istorijos Kengūra 2018. 

Respublikinėse Maltos ordino pagalbos tarnybos įgyvendinamo projekto „Jaunieji mokyklos 

paramedikai“ varžybose laimėta II komandinė vieta. Respublikiniame konkurse „Konstrukcijos iš 

makaronų 2018“ pelnyta II vieta, 5‒8 klasių NMA matematikos olimpiadoje pelnyta III vieta, 

nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse ‒ I bei IV vietos. Klaipėdos apskrities 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių technologijų konkurse „Jaunasis meistras“, Klaipėdos 

apskrities vaikų muzikos olimpiadoje „Muzika kitaip 2018“ pelnytos III vietos. 2018–2019 m. m. 

Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų, gim. 2005 m. ir jaunesnių mažojo futbolo 5x5 zoninėse 

varžybose ‒ I komandinė vieta, 2017–2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių mažojo futbolo 5x5 

tarpzoninėse varžybose ‒ II komandinė vieta, Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse stalo teniso 

varžybose ‒ III komandinė vieta. Klaipėdos miesto sporto varžybose pelnytos 2 pirmosios, 1 antroji 

bei 2 trečiosios vietos. Klaipėdos miesto projekte-konkurse Knygų ekspertų kovos, 5–6 klasių 

grupėje pelnyta I vieta, „Knygų ekspertų 2018“, „Aktyviausių, knygos meno ir žodžio galios 

ekspertų“ nominacijos. Iš viso 2018 metais dalykiniuose Klaipėdos miesto konkursuose bei 

olimpiadose pelnyta 12 pirmųjų, 5 antrosios, 11 trečiųjų vietų.  

 Sėkmingai vykdytos 37 neformaliojo švietimo programos, kuriose muzikos, dailės, šokio, 

etnokultūros, sporto, gamtosaugos, saugaus eismo, techninės kūrybos, informacinių technologijų, 

socialinių mokslų, užsienio kalbų bei kitų krypčių veiklomis buvo užimta 53,16% mokinių. Nemaža 

dalis mokinių lankė po 2 ir daugiau būrelių. 
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 Ugdant mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, atsakomybę, bendruomeniškumą, realizuojant 

bendruomenės lyderystės idėjas organizuota turininga popamokinė veikla: surengti originalūs 

valstybinių švenčių paminėjimai: akcija Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Klaipėdos šiaurinės miesto dalies švietimo įstaigų pilietinė akcija „Pajūrio vaikai po 

šimtmečio vėliava“, skirta atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti, neformaliojo vaikų švietimo 

programų vadovų organizuojamas šiaurinės miesto dalies švietimo įstaigų šventinis Kovo 11-osios 

minėjimo koncertas „Nupiešiu Lietuvą kaip saulę“, respublikinis tarpmokyklinis festivalis-

konkursas „Šokio mozaika 2018“, respublikinis mokinių, turinčių įvairių gebėjimų ir poreikių, 

festivalis „Man smagu, tau smagu, tad pabūkime kartu“, skirtos projekto „„Verdenė“ šimtmečio 

darbuos“, skirto Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti veiklos bei užsiėmimai. Išradingai 

paminėta Tolerancijos diena, padėkos tėvams vakaras „Kalėdų stebuklo belaukiant“, neformaliojo 

vaikų švietimo programų mokslo metų baigiamasis renginys, tradiciniais tapę „Kalėdų rytmetys“ ir 

„Kalėdų belaukiant“, įvairios literatūrinės, piešinių, rankdarbių parodos. Aktyviai dalyvauta miesto 

tvarkymo talkoje, akcijoje „Padėkime beglobiams gyvūnams“, iniciatyvoje „Spalvoto meduolio 

diena“, kuri yra Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos socialinio 

saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ partnerė, Maisto banko akcijose, kitose savanoriškose 

veiklose.  

             2018 metais Įstaiga pateko į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų 

sąrašą. 

             Siekiant paskatinti mokinius už puikius, labai gerus 2017–2018 mokslo metų rezultatus, 

puikų lankomumą, prizines vietas olimpiadose, konkursuose, sporto pasiekimus bei aktyvią 

socialinę-pilietinę veiklą, 80 mokinių iš 5‒8 klasių buvo apdovanoti ekskursija į Šiaulių kraštą. 44 

1–2 klasių mokiniai apdovanoti ekskursija į Bukantę, 40 3–4 klasių mokinių ekskursija į Telšius  už 

pasiekimus progimnazijoje. Mokiniai, dalyvaujantys pasiekimų gerinimo žaidime „Mano iššūkis – 

pasiekti viršukalnę“ paskatinti padėkos raštais ir kvietimais į kino teatrą „Forum Cinemas“.   

Siekiant kokybiško, visapusiško tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo, švietimo, aktyvaus 

dalyvavimo mokyklos veikloje, organizuotos jau tradicinėmis tapusios atvirų durų dienos, klasių 

tėvų, visuotiniai tėvų susirinkimai, bendras klasių tėvų aktyvų susirinkimas, ketvirtokų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas „Mokymosi dalykinėje sistemoje ypatumai, Užsienio kalbų 

pasirinkimo galimybės mokykloje“, būsimų pirmokų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas „Kad 

lauktume rugsėjo“, būsimų penktokų tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas „Pažintis su mokytojais, 

jų vertinimo sistema“. Vykdant tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą skaityti psichologų pranešimai 

tėvams „Emocija – pyktis“, „Mano vaikas – mokinys“, „Penktoko iššūkiai“. Sėkminga tėvų 

įtraukimo į progimnazijos gyvenimą veikla vyko per projektinę veiklą: „Augink, rūpinkis, mylėk“, 

tęsiant jau trečius metus vystantį projektą „Augu skaitydamas“ bei sporto dienas. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) aktyviai dalyvavo Mokyklos tarybos veikloje planuojant mokyklos 

veiklą, pritraukiant papildomas lėšas, kuriant naujas ugdymo (si) erdves, vykdė uniformų dėvėjimo 

ir maitinimo organizavimo priežiūrą. Dalyvaudami ugdymo karjerai veikloje sudarė galimybes 

lankytis darbovietėse. Talkinant tėvams (globėjams, rūpintojams) buvo organizuoti: pilietinė 

iniciatyva Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, sporto dienos, 5‒8 klasių 

mokslo metų užbaigimo šventė „„Verdenės“ vaikai ‒ Lietuvos ateičiai“, renginys „Kalėdų stebuklo 

belaukiant“, „Šviečiamosios gyvulininkystės programa“, ugdymo karjerai išvykos. Apie vaikų 

pasiekimus tėvai informuojami elektroniniame „Mano dienyne“, informacija skelbiama mokyklos 

internetinėje svetainėje  http://www.verdene.klaipeda.lm.lt 

 6.3. Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį – turtinti progimnazijos materialinę bazę, 2018 

metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir tikslingai teisės aktų nustatyta tvarka, 

sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Turtinant 

mokyklos materialinę bazę įsigyta vadovėlių ir grožinės literatūros (13300 Eur), mokyklinių baldų 

(13454 Eur), mokymo priemonių (892 Eur), 15 kompiuterių (6653 Eur), 15 MicroBit valdiklių su 

baterijų laikikliais (1127 Eur), atnaujinta viena kompiuterinė darbo vieta (970 Eur), iš MK, SB, 

patalpų nuomos ir paramos lėšų. 

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/
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            Įstaigos paramos, rėmėjų, pajamų įmokų, valstybės ir savivaldybės lėšomis 2018 metais 

atlikti materialinės bazės atnaujinimo darbai: mokomojo kabineto remontas, įrengtos pirmojo 

aukšto fojė pakabinamos lubos (2475 Eur), pakeista grindų danga (3104 Eur), sumontuota stiklo 

pertvara (3700 Eur), pakeistos trejos durys (1384 Eur), padidintas sanitarinių įrenginių skaičius 

(8000 Eur). Vykdomi sporto aikštyno atnaujinimo dabai, rengiamas saulės šviesos elektrinės 

projektas. 

            Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija tapo Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. konkurso 

nugalėtoja. Progimnazijos mokytojai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose „Edukacinių erdvių ir 

gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės 

švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“.                                                 

             Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: vis dar 

pasitaikančios patyčios, erdvių trūkumas poilsio ir kryptingų veiklų organizavimui, padidėjęs 

mokytojų darbo krūvis ir mokytojų trūkumas; reikalingas laiptinių, sporto salės remontas, būtina 

keisti technologijų kabineto grindų dangą.  

              Atliktas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 2018 m. veiklos tobulinimui pasirinktas 

temos „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ raktinis žodis: pasiekimų 

asmeniškumas (įvertintas 3,4 lygiu), temos „Mokymosi patirtys“ rodiklio „Mokymasis“ raktinis 

žodis: savivaldumas mokantis (įvertintas 3,3 lygiu),  temos „Mokymasis be sienų“ rodiklio 

„Mokymasis virtualioje erdvėje“ raktinis žodis: tikslingumas (įvertintas 3,6 lygiu). Atlikus giluminę 

analizę, pateiktos išvados ir pasiūlymai tolimesniam veiklos kokybės tobulinimui. 

 Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės išvadomis, vykdytų tyrimų ir 

apklausų duomenimis, mokyklos 2018 m. veiklos analize, Klaipėdos miesto savivaldybės iškeltais 

prioritetais, suformuluotas 2019 metų progimnazijos veiklos prioritetas – „Pozityvios emocinės 

aplinkos kūrimas“. 

  7. 2018 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Geros mokyklos požymių raiška. 

2. Lyderystę įgalinanti bendruomenė. 

3. Sistemingas profesinis tobulėjimas 

bendradarbiaujant. 

4. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. 

1. Kryptingas mokymosi pagalbos 

stiprinimas įvairių gebėjimų mokiniams. 

2. Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. 

3. Efektyvi patyriminė mokymosi veikla. 

4. Erdvių trūkumas kryptingų veiklų 

organizavimui. 

Galimybės Grėsmės 

1. Kryptingas kvalifikacijos kėlimas. 

2. Tikslingas paramos lėšų pritraukimas ir 

panaudojimas. 

3. Mokyklos sporto salės, stadiono renovacija. 

1. Mokymosi vietų trūkumas šiaurinėje 

miesto dalyje. 

2. Visuminio tėvų požiūrio į bendrojo 

ugdymo esmę stoka. 

3. Visuomenės emocinis intelektas. 

 

III SKYRIUS 

STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

 8. Strateginis tikslas – aukštos švietimo kokybės užtikrinimas šiuolaikiškoje, saugioje, 

kūrybiškumą ir lyderystę, skatinančioje aplinkoje.  

 9. Prioritetas: 

9.1. pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. 

10. Metinės veiklos tikslas:  

10.1. siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos emociškai saugioje, ugdymą per patirtis 

skatinančioje aplinkoje.  

11. Savivaldos institucijų posėdžiai: 
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11.1. Mokytojų tarybos posėdžiai 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

11.1.1. 2019 metų progimnazijos veiklos aktualijos 

Emociškai saugi aplinka asmenybės ūgčiai 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-01 

11.1.2. I pusmečio 1–4 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo analizė. 

Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti 

I. Andriekienė, 

R. Bėčiuvienė 

2019-02 

11.1.3. II trimestro 5–8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo analizė. 

Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti 

A. Kurmiuvienė,  

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

R. Bėčiuvienė 

2019-03 

11.1.4. 1–4 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę 

klasę. 

 

I. Andriekienė, 

R. Bėčiuvienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-06 

11.1.5. 5–8 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę 

klasę. Ugdymo plano 2019–2020 mokslo 

metams projekto svarstymas 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė,  

I. Andriekienė 

2019-06 

11.1.6. 2019–2020 mokslo metų veiklos gairės, 

ugdymo plano pristatymas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė  

2019-08 

11.1.7. I trimestro 5–8 klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo analizė. 

Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti. Grįžtamasis 

ryšys.  

L. Eitutienė, 

I. Andriekienė, 

R. Bėčiuvienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-12 

11.2. Mokyklos tarybos posėdžiai 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

11.2.1. mokyklos 2019 metų veiklos plano aptarimas   M. Šiaudvytienė 2019-01 

   11.2.2. mokyklos direktoriaus 2018 m. veiklos 

ataskaitos pristatymas. Tėvų aktyvo 

susirinkimo organizavimas. Paramos 

mokyklai panaudojimo galimybės 

M. Šiaudvytienė, 

R. Bėčiuvienė 

2019-03 

11.2.3. ugdymo plano 2019–2020 m. m. projekto 

svarstymas, 1–8 klasių pamokų tvarkaraščių, 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 

aptarimas 

M. Šiaudvytienė 2019-08 

11.2.4. 2020 metų tikslų ir uždavinių numatymas, 

veiklos planavimas, perspektyvinės 

atestacijos programos aptarimas 

M. Šiaudvytienė 2019-12 

11.3. Metodinės tarybos posėdžiai 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Data 

11.3.1. 2019 metų progimnazijos veiklos aktualijos. 

Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

V. Prikockienė, 

MT nariai 

2019-01 
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motyvuotai asmenybei augti  

11.3.2. ugdymo priemonių panaudojimo tikslingumo 

pamatavimas. Mokymo(si) priemonių 

poreikių analizė, prioritetų nustatymas 2019 

metams  

V. Prikockienė, 

MT nariai 

2019-02 

11.3.3. 2018 m. progimnaziją baigusių mokinių 

mokymosi sėkmės gimnazijose aptarimas 

V. Prikockienė, 

MT nariai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2019-03 

11.3.4. 2019–2020 m. m. ugdymo plano galimybės V. Prikockienė 

MT nariai 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2019-05 

11.3.5. Patyriminis mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti 

V. Prikockienė, 

MT nariai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2018-08 

11.3.6. Diskusija „Patyriminis mokymasis 

bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei 

augti“. Iššūkiai ir galimybės 

V. Prikockienė, 

MT nariai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2018-10-31 

11.3.7. 2019 m. metodinės veiklos aptarimas. 

Kvalifikacijos tobulinimo analizė ir gairių 

numatymas 2020 m. 

V. Prikockienė, 

MT nariai, 

I. Andriekienė 

2019-12 

11.4. direkciniai pasitarimai 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Dalyvauja 

11.4.1. Techninio aptarnavimo kokybė R. Bėčiuvienė,  

S. Fiodorovas 

2019-01 Informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

specialistai 

11.4.2. Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros inicijuojamos 2018 m. 

įsivertinimo ir pažangos anketos 

duomenų rezultatai 

R. Bėčiuvienė, 

L. Eitutienė 

 

2019-03 Mokytojų  

taryba 

11.4.3. bibliotekos ir skaityklos darbas, 

aprūpinimas vadovėliais 

R. Bėčiuvienė  

 

2019-04 bibliotekos 

vedėjas 

11.4.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimų, tėvų dienų 

efektyvumas 

R. Bėčiuvienė  

 

2019-04, 11 I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

11.4.5. pasirenkamųjų dalykų 2019–

2020 m. m. poreikių aptarimas 

R. Bėčiuvienė 

 

2019-05 I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

11.4.6. dokumentacijos pildymo kokybė R. Bėčiuvienė  

 

2019-06 I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 
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11.4.7. tarifikuojamų valandų 

paskirstymas pagal kuruojamas 

sritis 

R. Bėčiuvienė,  

A. Kurmiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019-05 savivaldos 

institucijų 

atstovai 

11.4.8. mokinių užimtumas pailgintoje 

grupėje 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė 

2019-06 grupės 

auklėtojai 

11.4.9. diagnostinių ir nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizė, pritaikymas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019-06 Metodinės 

tarybos 

pirmininkas 

11.4.10. sanitarinių-higieninių 

reikalavimų vykdymas 

R. Bėčiuvienė, 

S. Fiodorovas 

2019-08 sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

11.4.11. progimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų aptarimas 

R. Bėčiuvienė, 

L. Eitutienė 

 

2019-12 progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

grupė 

11.4.12. savivaldos institucijų 

dalyvavimas mokyklos valdyme 

R. Bėčiuvienė 

 

2019-11 savivaldos 

institucijų 

atstovai 

11.4.13. bendradarbiavimas su mokymosi 

sunkumų ir lankomumo 

problemų turinčių mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 

R. Bėčiuvienė, 

A. Kurmiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

pagal 

poreikį 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

 

IV SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

12.1. Užtikrinti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį ugdymosi proceso 

organizavimą. 

Eil. Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

12.1.1. Organizuoti ugdomąją veiklą:    

12.1.1.1. sudaryti pamokų tvarkaraščius 

1–4, 5–8 klasių mokiniams 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė  

 

2019-09-01 Parengti 

pamokų 

tvarkaraščiai 

12.1.1.2. paruošti mokomuosius 

kabinetus naujiems mokslo 

metams 

R. Bėčiuvienė, 

kabinetų vadovai 

2019-09-01 Mokomieji 

kabinetai ir 

klasės parengti 

efektyviam 

ugdymo 

procesui 

12.1.1.3. sukomplektuoti neformaliojo 

švietimo būrelius 

A. Kurmiuvienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

mokytojai 

2019-09-01 Sudarytos 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

grupės 

12.1.1.4. sudaryti neformaliojo švietimo 

tvarkaraštį 

A. Kurmiuvienė 2019-09-01 Parengtas 

neformaliojo 

vaikų švietimo 
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užsiėmimų 

tvarkaraštis 

12.1.1.5. parengti įstaigos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

R. Bėčiuvienė 2019 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

12.1.1.6. parengti ugdymo planą R. Bėčiuvienė, 

darbo grupė 

2019-08-31 Mokytojų 

tarybos ir 

Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.1.1.7. parengti ilgalaikius planus, 

programas, neformaliojo vaikų 

švietimo programas 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė, 

mokytojai 

2019-09-01 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose, 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.1.1.8. 

 

parengti tarifikaciją R. Bėčiuvienė 2019-09-01 Parengta 

tarifikacija 

12.1.1.9. parengti etatų sąrašus R. Bėčiuvienė 

 

2019-09-01 

 

Parengti etatų 

sąrašai 

12.1.1.10. parengti statistines ataskaitas R. Bėčiuvienė 2019 Parengtos 

ataskaitos 

12.1.1.11. parengti 2020 metų veiklos 

plano projektą 

R. Bėčiuvienė, 

darbo grupė 

2019-12-31 Mokytojų 

tarybos,  

Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.1.1.12. užtikrinti bibliotekos ir 

skaityklos darbą 

R. Bėčiuvienė, 

L. Eilenkrig 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.1.13. užtikrinti integruotų programų 

vykdymą 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė  

2019 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.1.1.14. užtikrinti prevencinės veiklos 

vykdymą 

A. Kurmiuvienė 2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.1.15. užtikrinti įstaigos 

funkcionavimą (vandens, 

šilumos, elektros tiekimą, ryšio 

paslaugas ir kitus 

komunikacinius patarnavimus) 

S. Fiodorovas 2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.1.16. organizuoti pailgintos dienos 

grupės darbą 

I. Andriekienė, 

pailgintos grupės 

auklėtojai 

2019 Sudarytos 

pailgintos 

dienos grupės 

12.1.1.17. organizuoti pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo I dalies 

programų baigimo pažymėjimų 

išdavimą 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.1.18. organizuoti nepedagoginio 

personalo veiklą 

S. Fiodorovas 2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.1.19. supažindinti bendruomenę su R. Bėčiuvienė 2019 Mokytojų 
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informaciniais dokumentais tarybos ir 

mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.1.1.20. vykdyti mokymą namuose I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

mokytojai 

2019 Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose 

12.1.1.21. vykdyti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą 

A. Kurmiuvienė 

 

2019 Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose 

12.1.1.22. vykdyti ugdymo karjerai 

programą 

A. Ščerbiakienė 2019 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.1.23. tvarkyti mokinių registrą L. Eitutienė 2019 Sutvarkytas 

mokinių 

registras 

12.1.1.24. tvarkyti pedagogų registrą I. Andriekienė 2019 Sutvarkytas 

pedagogų 

registras 

12.1.1.25. patikslinti finansinės politikos 

dokumentus 

R. Bėčiuvienė 2019-09 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.2. vykdyti metodinės veiklos ir 

gerosios patirties sklaidą: 

   

12.1.2.1. pozityvios emocinės aplinkos 

kūrimas pamokoje 

V. Prikockienė, 

G. Staponaitė-

Dargevičienė 

2019-02 Metodinės 

grupės 

posėdyje, 

veiklos 

ataskaita 

12.1.2.2. I pusmečio mokinių ugdymo 

rezultatų aptarimas 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė 

2019-02 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.3. patyriminis mokymasis 

bendradarbiaujant motyvuotai 

asmenybei augti 

I. Sabaliauskienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.4. II trimestro mokinių ugdymo 

rezultatų aptarimas 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-03 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.5. patyriminis mokymasis 

bendradarbiaujant motyvuotai 

asmenybei augti 

I. Danilienė,  

R. Bytautė, 

S. Stakvilionė 

2019-03 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.6. progimnaziją baigusių mokinių 

mokymosi sėkmės gimnazijose 

aptarimas. Dalijimasis gerąja 

pedagogine patirtimi    

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-04 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.1.2.7. mokėjimo mokytis, R. Varinauskė 2019-04 Metodinės 
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kūrybiškumo ugdymo 

pamokose, stebint ir 

analizuojant mokinių gabumus 

ir asmeninių savybių raidą, 

aptarimas. 

Kontrolinių darbų, aštuntokų, 

šeštokų nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatų aptarimas 

grupės posėdyje 

12.1.2.8. „Gamtamokslinis ugdymas 

bendrojo ugdymo mokykloje 

2019“ 

R. Bytautė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.9. pranešimas Klaipėdos 

Kačinsko muzikos mokykloje 

„Nauji mokymo metodai 

pamokoje“ 

R. Miltenienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.10. 2018‒2019 m. m. Ugdymo 

plano aptarimas. Mokytojo ir 

mokinio grįžtamojo ryšio 

analizė. 2019‒2020 m. m. 

Ugdymo plano galimybės. 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-05 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.11. diskusija „Asmeninės mokinių 

pasiekimų ir pažangos ūgties 

pamatavimo ypatumai“ 

E. Akudovičienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.12. asmeninės mokinių ūgties 

pamatavimo privalumai ir 

trūkumai 

V. Prikockienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.13. III trimestro, II pusmečio, 

metinio mokinių ugdymo 

rezultatų aptarimas 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-06 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.14. nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizė, pritaikymas 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-06 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.15. pranešimas „Klasės kolektyvo 

valdymas. Struktūruota 

sistema“ 

E. Akudovičienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.16. pranešimas „Spalvos mūsų 

gyvenime. Uniformos dermė“ 

A. Tamošaitienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.2.17. ilgalaikių planų, programų 

formų aptarimas 

R. Bėčiuvienė, 

V. Prikockienė 

 

2019-08 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 
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12.1.2.18. ilgalaikių planų, programų 

rengimas ir pritarimas 

R. Bėčiuvienė, 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-08 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.19. diskusija ,,Patyriminis 

mokymasis bendradarbiaujant 

motyvuotai asmenybei augti“. 

Iššūkiai ir galimybės 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-10 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.20. paskaita-pranešimas pradinių 

klasių mokytojams 

„Taisyklingos laikysenos 

svarba pradinėse klasėse“ 

R. Valiūtė-

Žukauskienė 

2019-10 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.21. I trimestro mokinių ugdymo 

rezultatų aptarimas 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-12 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.2.22. 2019 m. veiklos aptarimas, 

2020 m. metodinių grupių 

veiklos planų sudarymas 

K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019-12 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3. skleisti gerąją patirtį vedant 

atviras pamokas: 

   

12.1.3.1. organizuoti dalykines savaites K. Lesčiauskaitė, 

V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 
I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė,  

E. Akudovičienė 

2019 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.2. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Daugyba iš 

apvalių dešimčių, šimtų. Ką 

ošia šilas?“ 4 klasėje 

Š. Litvinas  2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.3. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje 

„Veiksmažodžių laikai“ 4 

klasėje 

A. Mežetienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.4. matematikos pamoka D. Valužienė 2019-01 Metodinės 
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progimnazijoje „Perimetras. 

Riešutukas matuoja“ 3 klasėje 

grupės posėdyje 

12.1.3.5. matematikos pamoka  

progimnazijoje „Perimetras. 

Riešutukas matuoja“ 3 klasėje 

L. Gurskaitė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.6. atvira istorijos pamoka 

bendradarbiaujant su Maltos 

Ordino pagalbos tarnybos 

šunimis „LDK ir Lenkijos 

karalystės susijungimas. 

Žygimantas Augustas“ 5 

klasėje 

S. Bračkienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.7. kūno kultūros pamoka 

progimnazijoje „Futbolas“ 8 

klasėje 

L. Kaselytė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.8. anglų kalbos pamoka 

progimnazijoje „Native 

Americans“ 6 klasėje 

M. Šiaudvytienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.9. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje „Esamojo laiko 

veiksmažodžiai“ 4 klasėje 

R. Jonaitienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.10. anglų kalbos pamoka 

progimnazijoje „Eating out in 

the UK“ 7 klasėje 

J. Bytautienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.11. integruota biologijos ir 

matematikos pamoka 

progimnazijoje ,,Biologija ir 

skaičiai“ 7 klasėje 

I. Sabaliauskienė, 

V. Jasinskienė 
2019-02 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.12. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Lygčių 

sprendimas kitaip: 

pasinaudojus IT priemonėmis“ 

8 klasėje 

V. Jasinksienė 

 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.13. matematikos pamoka miesto 

mokytojams „Procentai mano 

gyvenime“ 7 klasėje  

S. Stakvilionė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.14. gamtos ir žmogaus pamoka 

progimnazijoje „Rūgštys ir 

šarmai“ 6 klasėje 

A. Ščerbiakienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.15. pasaulio pažinimo pamoka 

progimnazijoje „Kaip keičiasi 

medžiagos“ 4 klasėje 

I. Danilienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.16. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Lygtys. 

Laiško kelionė“ 3 klasėje 

V. Ramanauskienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.17. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje. 

Drama.  R. Skučaitė „Viens, 

du, trys“ 3 klasėje 

A. Saunorytė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.18. pasaulio pažinimo pamoka R. Bytautė 2019-03 Metodinės 
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progimnazijoje „Vandens 

paslaptys“ 2 klasėje 

grupės posėdyje 

12.1.3.19. integruota muzikos ir 

matematikos pamoka 

progimnazijoje „Plokštumos 

figūros+nata=?“ 5 klasėje 

V. Jasinskienė 

V. Prikockienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.20. kūno kultūros pamoka 

progimnazijoje „Koordinacijos 

pratimai per judriuosius 

žaidimus“ 5 klasėje 

M. Komovas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.21. tikybos pamoka 

progimnazijoje „Kančios 

keliu“ 8 klasėje 

L. Budreckienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.22. integruota matematikos ir 

gamtos pamoka progimnazijoje 

„Medžiai“ 6 klasėje  

 

S. Stakvilionė, 

I. Sabaliauskienė 

2019-03 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.23. šokio pamoka progimnazijoje 

,,Muzikinė pasaka“ 3 klasėje 

I. Malinauskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.24. dailės ir technologijų pamoka 

progimnazijoje „Ridenu 

margučius“ 2 klasėje 

D. Čužienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.25. integruota  lietuvių kalbos ir 

muzikos pamoka 

progimnazijoje „Rytmetys 

mamai“ 2 klasėje 

A. Norvilienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.26. integruota lietuvių kalbos ir 

anglų kalbos pamoka 

progimnazijoje „Liaudies 

dainos“ 5 klasėje 

E. Akudovičienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.27. rusų kalbos pamoka „Чтобы 

быть здоровым“ 

progimnazijoje 7 klasėje 

L. Nečepurenko 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.28. integruota matematikos ir 

geografijos pamoka-projektas 

miesto mokytojams „Mastelis 

žemėlapyje ir tikrovėje. Jo 

taikymas“ 7 klasėje 

V. Jasinksienė,  

G. Bielskienė 

2019-04 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.29. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Dažnių 

lentelė. Stulpelinė diagrama“ 5 

klasėje 

A. Baltrušaitis 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.30. muzikos pamoka 

progimnazijoje „Tas margas 

muzikuojantis pasaulis“ 4 

klasėje 

D. Kačenauskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.31. etkos pamoka progimnazijoje 

„Žmogus tarp žmonių“ 5 

klasėje 

A. Soraka 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.32. integruota lietuvių kalbos ir K. Lesčiauskaitė, 2019-05 Metodinių 
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tikybos pamoka 

progimnazijoje „Motina“ 2 

klasėje 

L. Budreckienė grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.33. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Žaidžiame 

matematiką“ 1 klasėje 

D. Kairė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.34. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Galvoju ir 

skaičiuoju“ 1 klasėje  

I. Eitutavičienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.35. vokiečių kalbos pamoka 

progimnazijoje „Meine 

Freizeit“ 6 klasėje 

V. Nečepurenko 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.36. geografijos pamoka 

progimnazijoje „Tautų įvairovė 

pasaulyje ir Lietuvoje“  6 

klasėje 

G. Bielskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.37. dailės pamoka progimnazijoje 

„Mano kambarys“ 7 klasėje 

R. Miltenienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.38. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje „Knygą 

atvertus“ 5 klasė 

A. Tamošaitienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.39. integruota istorijos ir muzikos 

pamoka „Partizanų dainos“ 5 

klasėje 

A. Norvaišienė, 

V. Prikockienė 

2019-05, 

06 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.40. lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka progimnazijoje 

(orientacinės – edukacinės 

varžybos) ,,Žodis žodį veja“ 8 

klasėje 

R. Varinauskė 

D. Tiškuvienė 

2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.41. integruotų lietuvių kalbos ir 

anglų kalbos pamokų 

ciklas progimnazijoje „Pasaka“ 

5 klasėje 

R. Varinauskė 

A. Jonaitienė 

 

2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.42. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje „Nuotaikų 

kūrimas“ 5 klasėje 

L. Tičkuvienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.43. matematikos pamoka miesto 

mokytojams „Koordinačių 

plokštuma“ 6 klasėje 

S. Stakvilionė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.44. integruota matematikos ir 

dailės pamoka progimnazijoje 

„Simetrija“ 

S. Stakvilionė 

R. Miltenienė 

2019-09 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.45. integruota biologijos ir 

technologijų pamoka 

progimnazijoje„Vabzdžių 

pasaulis“ 5 klasių mokiniams 

I. Sabaliauskienė, 

R. Linkovė 

2019-09 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.46. matematikos  pamoka 

progimnazijoje „Kuriu 

uždavinius“ 3 klasėje 

R. Gavorskienė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.47. matematikos pamoka I. Vrubliauskienė 2019-10 Metodinės 
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progimnazijoje „Skaičiuoju 

lengvai“ 3 klasėje 

grupės posėdyje 

12.1.3.48. dailės ir technologijų pamoka 

progimnazijoje „Skaitau ir 

iliuostruoju“ 3 klasėje 

I. Skališienė  2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.49. integruota matematikos ir 

muzikos pamoka miesto 

mokytojams „Geometrinės 

figūros ir muzika“ 5 klasėje 

V. Jasinksienė,  

V. Prikockienė 

2019-10 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.50. integruota informacinių 

technologijų  ir dailės pamoka 

progimnazijoje „Žinomiausi 

pasaulio paveikslai“ 

B. Rimkuvienė, 

R. Miltenienė 

 

2019-10 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.51. lietuvių kalbos pamoka 

progimnazijoje „Mokomės iš 

pasakų“ 3 klasėje 

N. Šilgalienė 2019-11 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.52. matematikos pamoka 

progimnazijoje „Keliaukime 

po matematikos šalį“ 3 klasėje 

D. Jankauskienė 2019-11 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.53. informacinių technologijų 

pamoka progimnazijoje 

„Suskaičiuok greičiau“ 8 

klasėje  

B. Rimkuvienė 2019-11 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.54. neformaliojo vaikų švietimo 

programos „Smiltė“ 

užsiėmimas progimnazijoje 

„Baleto pagrindai“ 1‒4 klasėse 

R. Valiūtė-

Žukauskienė 

2019-11 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.3.55. integruota pasaulio pažinimo ir 

tikybos pamoka 

progimnazijoje „Kaip pasaulis 

švenčia Šv. Kalėdas“ 4 klasėje 

E. Raubaitė 

I. Malinauskienė 

2019-12 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.3.56. integruota tikybos ir 

technologijų pamoka 

progimnazijoje „Pasidalink 

gerumu. Kalėdų belaukiant“ 6 

klasėje 

L. Budreckienė 

R. Linkovė 

2019-12 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.4. užtikrinti mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą: 

   

12.1.4.1. emocinio intelekto 

kompetencijų lavinimo 

seminaras 

A. Kurmiuvienė 2019-02  Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.4.2. pedagoginė diskusija 

„Patyriminis mokymasis. 

Tiriamieji darbai“ 

I. Andriekienė 2019-04 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.4.3. seminaras „Patyriminio 

mokymosi galimybės“ 

I. Andriekienė 2019-08 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.4.4. LIONS QUEST socialinio ir 

emocinio ugdymo programos 

„Paauglystės kryžkelės“ 

A. Kurmiuvienė 2019 Metodinės 

grupės posėdyje 
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mokymai 

12.1.4.5. pranešimas Klaipėdos 

Kačinsko muzikos mokykloje 

„Nauji mokymo metodai 

pamokoje“ 

R. Miltenienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.4.6. pranešimas progimnazijoje 

„Nauji mokymo metodai dailės 

pamokoje“ 

R. Miltenienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.4.7. seminaras kūno kultūros 

mokytojams „Futbolas: kūno 

kultūros pamokoje“ 

M. Komovas 2019 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.4.8. dalyvavimas miesto 

metodiniuose renginiuose 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

pagal 

KPŠKC, 

Švietimo 

skyriaus 

planą 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.4.9. mokytojų atestacijos 

vykdymas 

R. Bėčiuvienė 2019 Atestacinės 

komisijos 

posėdyje 

12.1.5. vykdyti ugdymo proceso 

priežiūrą: 

   

12.1.5.1. kuruojamų dalykų mokytojų 

pamokų stebėjimas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.2. 1–8 kl. mokinių lankomumo 

apskaita 

I. Andriekienė,  

A. Kurmiuvienė 

2019 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.3. jaunų ir naujai atvykusių 

specialistų, mokytojų, 

ketinančių atestuotis aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai, 

veiklos stebėjimas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.4. mokytojų budėjimo kokybės 

vertinimas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.5. neformaliojo vaikų švietimo 

programų vadovų veiklos 

stebėjimas 

A. Kurmiuvienė 2019 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.6. mokymosi priemonių 

panaudojimo efektyvumas 

pamokose 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-02 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.7. kontrolinių darbų derinimas  

5–8 klasėse 

L. Eitutienė 2019 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.8. elektroninio dienyno, 

konsultacijų dienynų pildymo 

kokybė 1–8 klasėse 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.5.9. logopedo veiklos stebėjimas A. Kurmiuvienė 2019-02 Individualūs 
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pokalbiai 

12.1.5.10. specialiojo pedagogo veiklos 

stebėjimas 

A. Kurmiuvienė 2019-02 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.11. mokinių, mokomų namuose, 

atvykusių iš užsienio 

mokymosi sėkmingumas 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019-03, 

06, 12 

VGK posėdyje 

12.1.5.12. asmeninės mokinio pažangos ir 

pasiekimų pamatavimo 

efektyvumas, mokytojo ir 

mokinių tarpusavio santykiai 

pamokose, patyriminio 

mokymosi metodų taikymo 

pamokose stebėsena 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019, 

nuolat 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.13. socialinio pedagogo veiklos 

stebėjimas 

A. Kurmiuvienė 2019-03 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.14. kontrolinių darbų grafiko 

efektyvumo įvertinimas 

L. Eitutienė 2019-04, 

11 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.15. socialinės-pilietinės veiklos 

vykdymo efektyvumas 

A. Kurmiuvienė 2019-06 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.16. 1, 3, 5, 7 klasių mokinių 

pasiekimų patikrinimas ir jų 

atitikimas BUP reikalavimams 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė 

2019-05 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.17. ugdymo integralumo stebėsena R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.5.18. mokytojų mokslo metų veiklos 

vertinimas (savianalizių 

aptarimas) 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-06 Individualūs 

pokalbiai 

12.1.5.19. ilgalaikiai planai, programos 1–

8 kl. 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-08 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.20. neformaliojo vaikų švietimo 

veiklos programų rengimas 

A. Kurmiuvienė 2019-08 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.21. 2019–2020 m. m. klasių 

auklėtojų veiklos planavimas 

I. Andriekienė, 

A. Kurmiuvienė 

 

2019-08 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.22. 1, 5 klasių ir naujai atvykusių 

mokinių  adaptacija 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019 VGK posėdyje 

12.1.5.23. kuruojamų mokomųjų dalykų 

metodinių darbų kokybė 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-10 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.24. psichologo veiklos stebėjimas A. Kurmiuvienė 2019-10 Individualūs 
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pokalbiai 

12.1.5.25. pamokos planavimo, 

organizavimo, klasės valdymo 

stebėsena 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-11 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.5.26. kuruojamų dalykų metodinių 

grupių 2020 metų veiklos 

planavimas 

R. Bėčiuvienė, 

I. Andriekienė, 

L. Eitutienė, 

A. Kurmiuvienė 

2019-12 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.6. vykdyti tiriamąją veiklą, 

analizuoti veiklos rezultatus: 

   

12.1.6.1. tyrimas „Vaiko emocinė, 

socialinė aplinka“  

L. Ruginienė ir 

paralelės grupės 

nariai 

2019-01, 

02, 03 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.6.2. progimnaziją baigusių mokinių 

mokymosi pasiekimai 

gimnazijose 

L. Eitutienė 2019-03 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.3. mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio ir ryšio su 

metodine veikla analizė 

I. Andriekienė 2019-04 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.4. 1 klasių mokinių gimtosios 

kalbos pasiekimai 

 D. Čužienė,  

 D. Valužienė  

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.6.5. tarptautinis matematikos ir 

gamtos mokslų gebėjimų 

tyrimas TIMSS 

I. Andriekienė 2019-04 Direkciniame  

pasitarime 

12.1.6.6. individualių mokinių poreikių 

tenkinimas popamokinėje 

veikloje 

A. Kurmiuvienė 2019-05 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.7. 1–4, 5–7 klasių mokinių 

pasirenkamųjų dalykų 2019–

2020 m. m. poreikiai 

I. Andriekienė,  

L. Eitutienė 

 

2019-05 Direkciniame 

pasitarime 

12.1.6.8. metinių kontrolinių darbų 

analizė 5, 7, 8 klasėse  

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 

I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-05 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.6.9. 5–8 kl. matematikos 

diagnostiniai testai  

S. Stakvilionė,  

MG nariai 

2019-09 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.6.10. penktokų ir naujai atvykusių 

mokinių mokymosi stiliaus 

nustatymo tyrimas 

G. Staponaitė-

Dargevičienė,  

N. Sakalauskaitė 

2019-09 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.11. 3–4, 5–8 klasių mokinių 

mokymosi krūvis namuose 

I. Andriekienė,  

L. Eitutienė 

 

2019-11 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.12. penktokų adaptacijos 

dalykinėje sistemoje tyrimas 

G. Staponaitė-

Dargevičienė,  

N. Sakalauskaitė 

2019-11 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.6.13. pirmokų adaptacijos 

mokykloje tyrimas 

G. Staponaitė-

Dargevičienė,  

N. Sakalauskaitė 

2019-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 
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12.1.6.14. apklausa dėl progimnazijos 

įsivertinimo ir pažangos 

(NMVA) 

L. Eitutienė 2019-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1.7. tenkinti gabiųjų mokinių 

poreikius:  

   

12.1.7.1. regioninis angliškos dainos 

konkursas „Sing along“ 

Martyno Mažvydo 

progimnazijoje 

S. Lekšienė, 
D. Kačenauskienė   

 

2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.2. lietuvių kalbos meninio 

skaitymo konkursas 

progimnazijoje 5–8 klasių 

mokiniams 

E. Akudovičienė, 

MG nariai 
2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.3. miesto epistolinio rašinio 

konkursas 8 klasių mokiniams 

D. Tiškuvienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.4. miesto dailyraščio konkursas 

„Žąsies plunksna“ 5‒8 klasių 

mokiniams 

A. Tamošaitienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.5. geografijos olimpiada 6–8 

klasių mokiniams 

G. Bielskienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.6. respublikinis vertimų ir 

iliustracijų projektas „Tavo 

žvilgsnis“ 

S. Lekšienė, 

J. Bytautienė 

2019-01, 

02 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.7.7. miesto biologijos olimpiada 7–

8 klasių mokiniams 

I. Sabaliauskienė, 

A. Ščerbiakienė 
2019-01, 

02 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.7.8. Goethe‘s instituto konkursas 

„6:0 vokiečių kalbos naudai“ 

V. Nečepurenko 2019-01‒ 

04 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.7.9. respublikiniai konkursai 

Kalbų, Gamtos, Istorijos 

Kengūros, Matematikos 

kengūra 

K. Lesčiauskaitė 2019-02, 

03 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.10. linksmosios estafetės „Let‘s 

move!“ Martyno Mažvydo 

progimanazijoje                  

I. Litvinienė, 

K. Galdikė 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.11. Lietuvių kalbos metodinė 

savaitė 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.12. lietuvių kalbos olimpiada 

progimnazijoje 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.13. nacionalinis diktantas 5–8 

klasių mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.14. Klaipėdos miesto progimnazijų 

diktanto konkursas „Rašau be 

klaidų 2019“ 5–7 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.15. 7–8 klasių mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada 

progimnazijoje 

V. Nečepurenko 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 
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12.1.7.16. 7–8 klasių mokinių rusų kalbos 

olimpiada 

L. Nečepurenko 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.17. matematikos olimpiada 

progimnazijoje 5–8 klasių 

mokiniams 

S. Stakvilionė, 

MG nariai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.18. tarptautinis konkursas 

„Istorijos kengūra 2019“ 6–8 

klasių mokiniams 

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.19. konkursas „Konstrukcijos iš 

makaronų 2019“ 

progimnazijos etapas 

S. Žukauskas 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.20. respublikinis prof. K. 

Baršausko fizikos konkursas 8 

klasių mokiniams 

S. Žukauskas 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.21. merginų futbolo varžybos 

„Laidygolas“ 

L. Kaselytė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.22. 3-ių klasių anglų kalbos 

olimpiada progimnazijoje 

K. Galdikė, 

A. Jonaitienė, 

S. Lekšienė 

 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.23. 4-ų klasių anglų kalbos 

olimpiada progimnazijoje 

K. Galdikė, 

S. Lekšienė, 

I. Litvinienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.24. miesto 3-ių klasių anglų kalbos 

olimpiada  

K. Galdikė, 

S. Lekšienė 

 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.25. 1‒4 klasių saugaus eismo 

konkursas „Šviesoforas“ 

Š. Litvinas  2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.26. konkursas „Nupieškime 

valstybės dieną pasitinkančią 

Klaipėdą“ 

I. Skališienė,  

D. Valužienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.27. antrų  klasių mokinių dailės 

olimpiada progimnazijoje 

D. Jankauskienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.28. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.29. Klaipėdos miesto mokyklų  

8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

A. Tamošaitienė 

 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.30. nacionalinis kalbų „Kengūros“ 

konkursas 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.31. 2019 metų projektas „Kalbų 

Kengūra 2019“ 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.32. Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–8 klasių 

mokinių, mokytojų ir 

bibliotekininkų projektas – 

konkursas „Knygų ekspertų 

kovos“ 

A. Tamošaitienė 

 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 
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12.1.7.33. nacionalinis haikų konkursas 

5–8 klasių mokiniams 

L. Tičkuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.34. 8 klasių miesto anglų kalbos 

olimpiada 

J. Bytautienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.35. 8 klasių miesto vokiečių 

kalbos olimpiada 

V. Nečepurenko 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.36. respublikinis informacinių 

technologijų Velykinių 

kompiuterinių piešinių 

konkursas „Velykų belaukiant 

2019“ 5‒8 klasių mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.37. matematikos TMK „Kengūra“ 

5–8 klasių mokiniams 

S. Stakvilionė, 

MG nariai 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.38. respublikinis prof. K. 

Baršausko fizikos konkursas 8 

klasių mokiniams 

S. Žukauskas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.39. VKIF ,,Gamtos kengūra 2019“ 

progimnazijoje 

I. Sabaliauskienė, 

A. Ščerbiakienė 
2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.40. nacionalinis konkursas 

„Geriausias Lietuvos istorijos 

žinovas“ 5–8 klasių mokiniams 

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.41. Klaipėdos miesto 5 klasių 

mokinių konkursas „Jaunieji 

Klaipėdos istorijos žinovai“ 

A. Norvaišienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.42. respublikinis konkursas 

„Konstrukcijos iš makaronų 

2019“ 

S. Žukauskas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.43. respublikinė 8 klasių mokinių 

konferencija „Laimingas 

vaikas – sveikas ir saugus“ 

J. Drevinskienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.44. Klaipėdos miesto mokyklų 8 

klasių mokinių dorinio 

ugdymo (tikybos ir etikos) 

olimpiada 

E. Raubaitė, 

L. Budreckienė, 

A. Soraka 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.45. konkursas „Jaunasis meistras“ R. Žmijauskas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.46. konkursas „Sidabro vainikėlis“ R. Žmijauskas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.47. technologijų olimpiada  

„Mano laiškas rytojui“ 

R. Žmijauskas 

R. Linkovė 

G. Gricienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.48. V tarptautinis vaikų ir jaunimo 

dainos konkursas „Garsų 

paletė“ 

S. Mačernienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.49. tarpmokyklinė viktorina-

konkursas „Verdenės“ 

progimnazijoje „We are 

friends“ 

K. Galdikė, 

S. Lekšienė 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.50. miesto 4-ų klasių anglų kalbos 

olimpiada  

S. Lekšienė, 

K. Galdikė 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 
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12.1.7.51. pirmų ir antrų klasių  

matematikos olimpiada 

progimnazijoje 

K. Lesčiauskaitė, 

I. Vrubliauskienė 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.52. miesto pasakininkų konkursas 

„Vieną kartą...“ 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.53. miesto greitojo skaitymo 

konkursas 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė 

MG nariai 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.54. respublikinis mokinių 

literatūrinis žaidimas – 

kūrybinės dirbtuvės „Vaikai 

vaikams apie knygas“  

D. Tiškuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.55. informacinių technologijų 

viktorina progimnazijoje 

„Baitukai“ 6 klasių mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.56. integruotas tarpmokyklinis 

matematikos ir biologijos 

konkursas „Aš ir pasaulis“  7 

klasių mokiniams 

V. Jasinskienė, 

S. Stakvilionė 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.57. Klaipėdos miesto 8 klasių 

mokinių istorijos olimpiada 

S. Bračkienė 

 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.58. chemijos olimpiada 

progimnazijoje 8 klasių 

mokiniams 

J. Drevinskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.59. respublikinis Č. Kudabos 6–8 

klasių mokinių geografijos 

konkursas 

G. Bielskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.60. Klaipėdos krašto S. Vaitekūno 

geografijos 8 klasių mokinių 

olimpiada 

G. Bielskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.61. 7 klasės progimnazijos fizikos 

olimpiada 

S. Žukauskas 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.62. 8 klasės progimnazijos fizikos 

olimpiada 

S. Žukauskas 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.63. Klaipėdos miesto 7 klasių 

mokinių fizikos olimpiada 

S. Žukauskas 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.64. Klaipėdos miesto 8 klasių 

mokinių fizikos olimpiada 

S. Žukauskas 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.65. Klaipėdos miesto 8 klasių 

mokinių chemijos konferencija 

„Tiriamieji darbai“ 

J. Drevinskienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.66. respublikinis tarpmokyklinis 

šokių konkursas-festivalis 

„Šokių mozaika 2019“ 

R. Valiūtė-

Žukauskienė 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.67. tarptautinė keramikos darbų 

paroda „Odė žemei“ 

R. Prikockis 2019-04 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.68. dailyraščio konkursas 

progimnazijoje 

K. Lesčiauskaitė, 

I. Vrubliauskienė 

2019-04, 

10 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.69. nacionalinis lietuvių kalbos ir R. Varinauskė, 2019-04, Metodinės 
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literatūros konkursas 

„Olympis“ 5–8 klasių 

mokiniams 

MG nariai 11 grupės posėdyje 

12.1.7.70. tarptautinis edukacinis anglų 

kalbos konkursas „Olympis“ 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-04, 

11 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.71. 1–2 klasių gamtamokslinė 

viktorina progimnazijoje 

R. Bytautė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.72. antrų  klasių pasaulio pažinimo 

olimpiada progimnazijoje 

I. Skališienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.73. antrų  klasių lietuvių kalbos 

olimpiada progimnazijoje 

R. Gavorskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.74. 1‒4 klasių mokinių paspirtukų 

varžybos progimnazijoje 

M. Komovas, 

Š. Litvinas 

2019-05 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.1.7.75. meninio skaitymo ir 

dainuojamosios poezijos 

konkursas „Lietuviško žodžio 

šviesoje“ 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.76. 6 klasių anglų kalbos 

olimpiada 

M. Šiaudvytienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.77. informacinių technologijų 

viktorina progimnazijoje 

„Bitukai“ 5 klasių mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.78. Europos egzaminas 7–8 klasių 

mokiniams 

G. Bielskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.79. tarpmokyklinė Klaipėdos 

miesto 8-ų klasių mokinių 

chemijos viktorina 

J. Drevinskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.80. tarpmokyklinis istorijos 

konkursas „Protų mūšis“ 6 

klasių mokiniams  

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.81. miesto 8-ųjų klasių chemijos 

konkursas „Auksinis 

mėgintuvėlis“ 

J. Drevinskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.82. 6 klasių mokinų rusų kalbos 

viktorina „Шаг за шагом“ 

L. Nečepurenko 2019-05, 

06 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.83. konferencija „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ 5–8 klasių 

mokiniams 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.84. stendinis pranešimas 

progimnazijoje ,,Kūrybos 

skrynia“ 

R. Varinauskė, 

MG nariai 

2019-06 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.85. 2 klasių šaškių turnyras 
progimnazijoje 

A. Norvilienė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.86. vokiečių kalbos dienos „Ö kaip 

vokiškai“ 

V. Nečepurenko 2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.87. Klaipėdos miesto gimnazijų ir 

progimnazijų mokinių 

konstitucijos egzaminas 

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 
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12.1.7.88. LR Konstitucijos egzaminas S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.89. 2‒4 klasių mokinių muzikos 

olimpiada progimnazijoje 

D. Kačenauskienė, 

V. Prikockienė 
2019-10 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.90. tarpmokyklinis gamtos, 

geografijos, mtematikos 

konkursas „Mes – Žemės 

vaikai“ 6 klasių mokiniams 

I. Sabaliauskienė, 

A. Ščerbiakienė, 

G. Bielskienė 

2019-10, 

11 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.91. kūrybinių darbų paroda - 

konkursas „Kalėdiniai 

papuošimai iš antrinių žaliavų. 

Kalėdinis žaisliukas “ 

J. Drevinskienė, 
I. Sabaliauskienė, 

A. Ščerbiakienė 

2019-11, 

12 

Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.92. 6‒8 klasių mokinių žiemos 

švenčių atvirukų kūrimas, 7‒8 

klasių mokinių laiškų Seniui 

Šalčiui konkursas 

L. Nečepurenko 2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.93. užsienio kalbų dainų konkursas 

„Balta žiema“ 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.94. informacinių technologijų 

respublikinis kompiuterinio 

kalėdinio ir naujamečio 

atviruko konkursas „Žiemos 

fantazija 2019“ 5‒8 klasių 

mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.95. informacinių technologijų 

ITMC  „Kalėdinio atviruko“ 

konkursas  5‒8 klasių 

mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.96. informacinių technologijų 

tarptautinis kompiuterinių 

piešinių konkursas „Kalėdų 

stebuklai 2019“ 5‒8 klasių 

mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.97. technologijų darbų paroda „Iš 

mano rankų“ 

G. Gricienė, 

J. Drevinskienė 

2019-12 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.98. tarptautinis estradinės dainos 

konkursas „Linksmieji 

perliukai“ 

S. Mačernienė 2019 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.99. stalo teniso varžybos M. Komovas, 

L. Kaselytė 

2019 Metodinės 

grupės posėdyje 

12.1.7.100. futbolo varžybos „Mr. Golas“ M. Komovas, 

L. Kaselytė 

2019 Metodinės 

grupės posėdyje 

 

12.2. Organizuoti asmeninę mokinių ūgtį, pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą 

skatinančias veiklas: 

 

Eil. Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

12.2.1. Organizuoti mokinių tiriamąją    
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veiklą: 

12.2.1.1. mokinių tiriamieji darbai V. Prikockienė, 

R. Varinauskė, 

S. Stakvilionė, 

I. Sabaliauskienė, 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-03‒06 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.2.1.2. ilgalaikis tiriamasis 

technologijų ir chemijos 

projektas „Mokinių mityba 

mokykloje“ 6‒8 klasių 

mokiniams 

J. Drevinskienė 2019-01‒05 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.2.1.3. matematikos statistinis 

tyrimas-projektas „Kam 

reikalingos dešimtainės 

trupmenos?“ 5 klasių 

mokiniams 

S. Stakvilionė 2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.1.4. matematikos projektinė–

tiriamoji veikla „Mikrorajono 

žemėlapis“ 6–8 klasių 

mokiniams 

V. Jasinskienė 2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.1.5. matematikos statistinis 

tyrimas-projektas „Procentai – 

kas tai?“ 6 klasių mokiniams 

S. Stakvilionė 2019-11 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.2. teikti pagalbą mokiniui:    

12.2.2.1. socialinės pagalbos teikimas R. Kaubrys,   

J. Bliūdžiuvienė 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.2. psichologinės pagalbos 

teikimas 

G. Staponaitė-

Dargevičienė,  

N. Sakalauskaitė 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.3. specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas 

I. Klungevičienė 2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.4. logopedinės pagalbos teikimas I. Klungevičienė, 

I. Kasputytė 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.5. prevencinės veiklos vykdymas 

(pridedama) 

A. Kurmiuvienė, 

VGK nariai 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.6. socialinių-emocinių įgūdžių 

bei smurto prevencijos 

programos „Antras žingsnis“, 

LIONS QUEST „Laikas kartu“ 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.7. LIONS QUEST socialinio ir 

emocinio ugdymo programos 

„Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymas 

5‒8 klasių 

auklėtojai 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.8. grupiniai užsiėmimai 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

„Socialinių įgūdžių lavinimas“ 

G. Staponaitė-

Dargevičienė,  

N. Sakalauskaitė 

2019 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.2.9. 1–4 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

I. Klungevičienė 2019-02 VGK posėdyje 
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mokinių I pusmečio ugdymosi 

pasiekimai 

12.2.2.10. 5–8 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymosi pasiekimai 

I. Klungevičienė 2019-03, 

06, 12 

VGK posėdyje 

12.2.2.11. diskusija prie apskrito stalo su 

pedagogais, ugdančiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-05 VGK posėdyje 

12.2.2.12. 1–4 klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių II pusmečio ugdymosi 

pasiekimai 

I. Klungevičienė 2019-06 VGK posėdyje 

12.2.2.13. vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Aš tarp draugų“ 1‒5 klasių 

mokiniams, gaunantiems 

socialinę paramą 

J. Bliūdžiuvienė 2019-06 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.3. organizuoti projektinę veiklą:    

12.2.3.1. ilgalaikis projektas „Augu 

skaitydamas“ 

K. Lesčiauskaitė, 

MG nariai 

2019-01‒12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.2. projektas ,,Metų knyga“ 3 

klasių mokiniams 

I. Malinauskienė  2019-01‒04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.3. projektas „Dideli maži ekranai. 

Medijų raštingumas Lietuvos 

ateičiai“ 8 klasių mokiniams 

A. Jonaitiene 

M. Šiaudvytienė 

2019-01‒06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.4. projektas „Lietuva ‒ mano 

gimtasis kraštas“ 

Š. Litvinas 2019-02 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.5. matematikos projektas 

„Procentai“ 7 klasių 

mokiniams 

S. Stakvilionė 2019-02 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.6. informacinių technologijų 

projektas (lankstinukų 

kūrimas) „Būk saugus 

internete“ 5 klasių mokiniams 

B. Rimkuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.7. projektas „100 Vilties širdžių“ L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-02‒03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.8. integruotas geografijos ir 

istorijos projektas „Pasaulio 

lietuviai“ 5‒8 klasių 

mokiniams 

S. Bračkienė 

A. Norvaišienė 

G. Bielskienė 

2019-02‒05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.9. Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 5–8 klasių 

mokinių, mokytojų ir 

bibliotekininkų projektas-

konkursas „Knygų ekspertų 

kovos” 

E. Akudovičienė, 

A. Tamošaitienė 

2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 
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12.2.3.10. matematikos projektas 

„Sveikas protas sveikame 

kūne“ 5 klasių mokiniams 

S. Stakvilionė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.11. matematikos projektas 

,,Matematinės figūros 

Velykiniuose margučiuose“ 5–

6 klasių mokiniams 

A. Baltrušaitis 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.12. projektas „Žemynai“ A. Mežetienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.13. matematikos projektas 

„Analizuok ir sužinok“ 6 

klasių mokiniams  

S. Stakvilionė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.14. matematikos projektas 

„Erdvinė geometrija mus 

supančiame pasaulyje“ 7 

klasių mokiniams 

S. Stakvilionė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.15. matematikos projektas 

„Erdviniai kūnai“ 6 klasių 

mokiniams 

A. Baltrušaitis 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.16. chemijos projektas „Ekologija 

– kas tai?“ 

J. Drevinskienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.17. istorijos projektas „Globalinės 

problemos“ 6 klasių 

mokiniams 

S. Bračkienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.18. žmogaus saugos projektas 

progimnazijoje „Sveikas 

vaikas – saugus vaikas“ 5 

klasių mokiniams 

A. Ščerbiakienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.19. projektas „The advantages and 

disadvantages of online 

shopping“ 

J. Bytautienė, 

D. Valinčienė 

2019-05‒06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.20. matematikos projektas 

„Simetrija“ 8 klasių 

mokiniams 

S. Stakvilionė, 

V. Jasinskienė, 

A. Baltrušaitis, 

R. Miltenienė 

2019-09 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.21. istorijos projektas „Pirmykštis 

menas“ 7 klasių mokiniams 

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-09, 10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.22. žmogaus saugos projektas 

progimnazijoje ,,Alkoholio 

žala žmogaus organizmui“ 7 

klasių mokiniams 

A. Ščerbiakienė 2019-10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.23. projektas „Spalis ‒ rožinio 

mėnuo“ 3‒4 klasių mokiniams 

E. Raubaitė 2019-10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.24. projektas „Šventieji ‒ mūsų 

dangiškieji  draugai’’ 1‒8 

klasių mokiniams 

E. Raubaitė, 

L. Budreckienė 

2019-11 Metodinės 

grupės 

posėdyje 
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12.2.3.25. matematikos projektas 

„Šventinė kraitė“ 5‒8 klasių 

mokiniams 

V. Jasinskienė 2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.3.26. e-Twinning projektai A. Jonaitienė, 

S. Lekšienė, 

K. Galdikė, 

J. Bytaitienė, 

MG nariai 

2019 Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.2.3.27. Klaipėdos Kačinsko muzikos 

mokyklos respublikinis 

projektas, skirtas 

 F. Šopeno 170-osioms mirties 

metinėms paminėti 

R. Miltenienė 2019 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4. organizuoti tradicinius 

renginius: 

   

12.2.4.1. stendas Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

S. Bračkienė,  

A. Norvaišienė 

2019-01 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.2. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas   

M. Komovas, 

E. Akudovičienė 

2019-01-11 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.3. stendas Sausio 15-ajai 

paminėti 

S. Bračkienė,  

A. Norvaišienė 

2019-01 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.4. pilietinė akcija, skirta skirta 

Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti 

M. Komovas 
 

2019-02-15 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.5. miesto tvarkymo talka I. Andriekienė, 

A. Kurmiuvienė, 

1–8 klasių 

auklėtojai 

2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.6. šiaurinės miesto dalies 

švietimo įstaigų šventinis 

koncertas „Sudainuokime 

Lietuvą“, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

V. Prikockienė, 

R. Kaubrys, 

darbo grupė 

2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.7. paroda iš antrinių žaliavų 

„Antrasis daiktų gyvenimas“  

J. Drevinskienė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.8. „Abėcėlės“ šventė D. Čužienė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.9. piešinių paroda mokyklos 

koridoriuje „Mano šeimos 

D. Valužienė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 
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portretas“ 

12.2.4.10. respublikinis tarpmokyklinis 

šokių konkursas-festivalis 

„Šokių mozaika 2019“ 

R. Valiūtė-

Žukauskienė 

2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.11. šeimos šventė ,,Gera būti 

kartu“ 

A. Saunorytė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.12. atsisveikinimo su pirmąja 

mokytoja šventė  

A. Mežetienė 

 

2019-06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.13. 8 klasių mokinių išleistuvės M. Komovas, 

7–8 klasių 

auklėtojai 

2019-06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.14. Mokslo ir žinių diena.  

Rugsėjo 1-osios šventė 

A. Kurmiuvienė 2019-09 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.15. paroda, skirta mokytojų dienai 

,,Rudens puokštė 2019“  

 

I. Sabaliauskienė 

A. Ščerbiakienė 

2019-10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.16. penktokų krikštynos 5, 8 klasių 

auklėtojai 

2019-10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.17. „Žibintų rytmetis“ D. Kairė 2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.18. mokyklos 3 ir 4 klasių 

kalėdinių eilėraščių popietė 

S. Lekšienė, 

K. Galdikė, 

I. Litvinienė, 

A. Jonaitienė 

2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.19. adventinė popietė mokyklos 

bendruomenei  

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

G. Gricienė 

2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.20. padėkos tėvams vakaras 

„Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

R. Valiūtė-

Žukauskienė, 

MG nariai 

2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.21. progimnazijos puošimas 

valstybinėms, kalendorinėms 

šventėms 

R. Linkovė, 

R. Miltenienė 

2019 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.4.22. technologijų ir dailės darbų 

parodos 5–8 klasėse 

R. Linkovė 

R. Miltenienė 

2019 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5. organizuoti netradicinius 

renginius: 

   

12.2.5.1. gimtosios kalbos dienai ‒ 

„Rašau diktantą“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-02 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.2. tarpmokyklinis konkursas I. Kasputytė, 2019-02 Individualūs 
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„Juokias duonelė“ 

 

I. Klungevičienė pokalbiai 

12.2.5.3. edukacinis užsiėmimas 

Lietuvos aklųjų bibliotekoje 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-03 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.4. medijų industrijos atstovų 

kūrybinės dirbtuvės 8d klasės 

mokiniams 

A. Jonaitienė, 

M. Šiaudvytienė 

2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.5. 1–4 klasių darbelių paroda 

„Daiktai atgyja“ 

D. Čužienė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.6. piešinių paroda „Tau mamyte“ 

I. Simonaitytės bibliotekoje 

R. Bytautė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.7. tarpmokyklinis konkursas, 

skirtas paminėti vaikiškos 

knygos dieną „Su knyga man 

gera“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-04 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.8. neformaliojo vaikų švietimo 

mokslo metų pabaigos 

koncertas-paroda 

A. Kurmiuvienė, 

V. Prikockienė 

 

2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.9. piešinių konkursas „Saule – tu 

mano šviesa“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-05 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.10. 

tarpmokyklinis edukacinis 

užsiėmimas „Minties vėlimas“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė, 

J. Drevinskienė,  

G. Gricienė 

2019-05 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.11. Velykinis sveikinimas slaugos 

ligoninėje 

V. Ramanauskienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.12. 1–4 klasių mokinių piešinių 

paroda „Mano mamytės 

portretas“ 

D. Čužienė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.13. neformaliojo vaikų švietimo 

programos „Konstruktorių 

akademija“ darbelių paroda 

D. Kairė 2019-05 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.14. užsienio kalbų viktorina 

„Nuotykiai lauke“ 

J. Bytautienė, 

MG nariai 

2019-06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.15. edukacinis užsiėmimas 

„Vasaros prisiminimai“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-09 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.5.16. pamoka-viktorina 7 klasės 

mokinių „По странам 

Евросоюза“ 

L. Nečepurenko 2019-10 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.5.17. Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijos 50-asis 

jubiliejus 

Darbo grupė 2019-12 Metodinių 

grupių 

pasėdžiuose 

12.2.5.18. Kalėdinės dirbtuvės I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-12 Individualūs 

pokalbiai 

12.2.6. organizuoti akcijas:    

12.2.6.1. akcija „Skaitau ir dalinuosi“. I. Skališienė 2019-01‒05 Metodinės 
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Mobili bibliotekėlė ant 

palangės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.2. akcija „Diena be telefono“ I. Sabaliauskienė 2019-04 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.3. akcija, skirta Gadulo ir vilties 

dienai paminėti 

S. Bračkienė, 

A. Norvaišienė 

2019-06 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.4. Betliejaus Taikos Ugnies 

akcija 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-12 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.5. „Maisto bankas“ L. Budreckienė 2019 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.6. akcija „Pamaitink alkstantį 

keturkojį“ 

I. Sabaliauskienė, 

A. Ščerbiakienė 

2019-11 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.6.7. akcija ,,Padėk beglobiams 

gyvūnams“ 

I. Skališienė 2019 Metodinės 

grupės 

posėdyje 

12.2.7. vykdyti tėvų švietimą ir 

informavimą: 

   

12.2.7.1. susirinkimai 1–8 mokinių 

tėvams, globėjams 

(rūpintojams) 

A. Kurmiuvienė, 

I. Andriekienė ir 

klasių auklėtojai 

pagal klasės 

auklėjamojo 

darbo planą 

Metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

12.2.7.2. pranešimas „Ekrano žala ir 

nauda mano vaikui“ 

G. Staponaitė - 

Dargevičienė 

2019-02 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.3. Progimnazijos tėvų aktyvo 

susirinkimas 

R. Bėčiuvienė, M. 

Šiaudvytienė 

2019-02 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

12.2.7.4. stendas „Kalbuosi su vaiku 

apie patyčias“ 

N. Sakalauskaitė  2019-03 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.5. pranešimas „Kaip bendrauti su 

paaugliu“ 

G. Staponaitė – 

Dargevičienė   

2019-04 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.6. tėvų dienos R. Bėčiuvienė,  

I. Andriekienė,  

L. Eitutienė 

2019-04, 

11 

Direkciniame 

pasitarime 

12.2.7.7. stendas „Rašymo ir skaitymo 

sutrikimų prevencija“ 

I. Kasputytė, 

I. Klungevičienė 

2019-04 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.8. susirinkimas 4 klasių mokinių 

tėvams, globėjams 

(rūpintojams) „Mokymosi 

dalykinėje sistemoje ypatumai. 

Užsienio kalbų pasirinkimo 

galimybės mokykloje“ 

I. Andriekienė,  

L. Eitutienė 

 

2019-05 Direkciniame 

pasitarime 

12.2.7.9. susirinkimas „Kad lauktume 

rugsėjo“ būsimų pirmokų 

tėvams, globėjams 

R. Bėčiuvienė,  

I. Andriekienė  

2019-06 Direkciniame 

pasitarime 
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(rūpintojams) 

12.2.7.10. pranešimas būsimų pirmokų 

tėvams, globėjams 

(rūpintojams) „Mano vaikas 

mokinys“ 

G. Staponaitė - 

Dargevičienė 

2019-06 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.11. stendas „Klaidos bendraujant 

su vaiku“ 

N. Sakalauskaitė  2019-09 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.12. pranešimas tėvams „Mano 

vaikas penktokas“ 

G. Staponaitė - 

Dargevičienė 

2019-09 Veiklos 

ataskaita 

12.2.7.13. stendas  pasaulinei psichikos 

sveikatos dienai „Man rūpi 

mano vaiko savijauta“ 

N. Sakalauskaitė 2019-10 Veiklos 

ataskaita 

 

12.3. Turtinti progimnazijos materialinę bazę. 

Eil. Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

12.3.1. atlikti progimnazijos stadiono 

renovaciją 

Klaipėdos m. 

savivaldybė, 

S. Fiodorovas 

2019 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.2. atlikti progimnazijos sporto 

salės renovaciją 

Klaipėdos m. 

savivaldybė, 

S. Fiodorovas 

2019 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.3. pakeisti grindų dangą 

technologijų kabinete  

S. Fiodorovas 2019-02 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.4. įrengti šachmatų erdvę S. Fiodorovas 2019-02 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.5. atnaujinti informacinių 

technologijų kabineto įrangą 

D. Gerikas, 

S. Fiodorovas 

2019-02 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.6. įsigyti spintų mokymo 

priemonėms 

S. Fiodorovas 2019-08 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.7. atlikti laiptinių remonto darbus  S. Fiodorovas 2019-08 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.8. irengti gamtos mokslų 

kabinetą 

S. Fiodorovas 2019-08 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.9. pakeisti dalį durų S. Fiodorovas 2019-09 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 

12.3.10. papildyti vadovėlių ir grožinės 

literatūros fondą 

L. Eilenkrig 2019 Mokyklos 

tarybos 

posėdžiuose 
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V SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

13. Įgyvendinus uždavinius, laukiamas rezultatas: 

13.1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas; 

13.2. sukurta ir taikoma patyriminio ugdymo sistema; 

13.3. geresni mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai, grindžiami pagarba, pasitikėjimu, 

geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis; 

13.4.  reguliariai stebimi kiekvieno mokinio pasiekimai ir pažanga; stipresnė kiekvieno 

mokinio atsakomybė už mokymosi rezultatus;                     

13.5. atlikta mokyklos sporto salės ir stadiono renovacija, atlikti remonto darbai, įsigyta 

baldų, mokymo priemonių; 

13.6. įrengtas gamtamokslinio ugdymo kabinetas, šachmatų erdvė, atnaujinta informacinių 

technologijų kabineto įranga. 

 

            VI SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

   14.  Planui įgyvendinti numatoma skirti 198,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto, 1080,0 tūkst. 

Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

          15. Dalis plano įgyvendinimo bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama apie 10 tūkst. 

Eur) ir iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas (planuojama apie 26,6 tūkst. Eur).  

  

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkio ir 

bendriesiems klausimams. 

17. Priežiūrą vykdys progimnazijos direktorius. 

18. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai.               

 

____________________________ 
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2019 metų veiklos plano, patvirtinto  

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

direktoriaus 2019 m. sausio 2  d.  

įsakymu Nr. V1-1 

priedas 

 

 

PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS 

2019 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės 

Atsakingas 

vykdytojas 
Laikas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo bendroji programa: 

1.1. paskaitų ciklas „Lytiškumas ir 

pagalbos būdai“. Dalyvauja 8 

klasių mokiniai 

G. Gintalienė, 

J. Bliūdžiuvienė 

2019-01, 02 Veiklos 

ataskaita 

1.2. pokalbis „Skiepai. Kenkia ar 

padeda?“. Dalyvauja 8d klasės 

mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

1.3. klasės valandėlė ,,Klasės 

sportininkai apie sportą“. 

Dalyvauja 8b klasės mokiniai 

S. Bračkienė, 

8b klasės mokiniai 

A. Andrejevas, 

D. Gečas 

2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

1.4. pamoka „Mikroorganizmai ir 

ligos“. Dalyvauja 6 klasių mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

1.6. dokumentinio filmo „Ledo vaikai“ 

peržiūra ir aptarimas. Dalyvauja 

7a, 7c  klasių mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

1.7. pamoka „Sveika mityba“. 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

1.9. pamoka-diskusija „Elgesio 

pokyčiai paauglystėje. Pasakyk 

„Ne““. Dalyvauja 6 klasių 

mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

1.10. plakatų kūrimas „Būti sveikam“. 

Dalyvauja 6, 7, 8 klasių mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-02, 

05, 06 

 

Metodinės 

grupės posėdis 

1.11. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Paauglystė-pokyčių metas“. 

Dalyvauja 6 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

1.12. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Berniukai tampa vyrais“. 

Dalyvauja 6 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

1.13. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Mergaitės tampa moterimis“. 

Dalyvauja 6 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

1.14. gamtos ir žmogaus pamoka „Iš kur 

atsiranda vaikai?“. Dalyvauja 6 

klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

1.15. pamoka-diskusija I. Sabaliauskienė 2019-03 Metodinės 
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„Pasportuokime“. Dalyvauja 5 

klasių mokiniai 

grupės posėdis 

1.16. paskaita „Berniukai tampa vyrais“. 

Dalyvauja 6 klasių berniukai 

I. Sabaliauskienė,  

D. Gintalienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

1.17. Paskaita „Mergaitės tampa 

moterimis“. Dalyvauja 6 klasių 

mergaitės 

I. Sabaliauskienė,  

D. Gintalienė 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdis, 

veiklos 

ataskaita 

1.18. pokalbis ,,Sveikata ir aš“. 

Dalyvauja 3 klasių mokiniai 

A. Saunorytė,  

3 klasių mokytojai 

2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

1.19. pokalbis „Paauglystė-permainų 

metas“. Dalyvauja 7b klasės 

mokiniai 

S. Lekšienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

1.20. rašinio rašymas pagal temą 

„Jaunuoliai ribinėse situacijose“. 

Dalyvauja 8b, 8d klasės mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

1.21. diskusija „Ateitį kuriu šiandien“. 

Dalyvauja 7a klasės mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

1.22. paspirtukų varžybos. Dalyvauja 

1‒4 klasių mokiniai 

M. Komovas, 

Š. Litvinas, 

L. Kaselytė 

2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

1.23. filmo „Kraujo kelias“ peržiūra.  

Išvyka į onkologijos centrą. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

1.24. kūrybinis darbas: esė rašymas. (Ž. 

Vernas „Kapitono Granto vaikai“, 

„Aplink pasaulį per 80 dienų“). 

Dalyvauja 7a, 7c klasių mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

1.25. klasės valandėlė, debatai „Planuoju 

savo dieną“. Dalyvauja 6a klasės 

mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 

1.26. diskusija, plakato kūrimas 

„Dienotvarkė, sveikas miegas, 

poilsis, reguliari mityba“. 

Dalyvauja 7c klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 

1.27. dalyvavimas konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“. Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

D. Gintalienė,           

R. Kaubrys 

2019-09 Veiklos 

ataskaitos 

1.28. ŽIV/AIDS prevencija. Filmo 

„Vaistai“ peržiūra ir aptarimas. 

Dalyvauja 6‒7 klasių mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

1.29. diskusija, metų kalendoriaus 

kūrimas „Laisvalaikio praleidimo 

būdai“. Dalyvauja 7 klasių 

mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

1.30. pamoka-diskusija „Kaip sveikai 

maitintis?“. Dalyvauja 7 klasių 

mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

1.31. pamoka „Gydytojau, aš susirgau“. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 
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1.32. pamoka „Vaistai-nuo ligų“. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

1.33. stendai tema „Antibiotikai: nauda 

ir žala“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

1.34. konkursas „Raudonojo kaspino 

viktorina“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai, mokytojai 

D. Gintalienė,  

J. Bliūdžiuvienė,  

R. Kaubrys  

2019-12 Veiklos 

ataskaitos 

1.35. projektas „Pirmosios pagalbos 

mokymai“. Dalyvauja 1‒8 klasių 

mokiniai, mokytojai 

D. Gintalienė, 

J. Bliūdžiuvienė,  

R. Kaubrys 

2019 Veiklos 

ataskaitos 

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa: 

2.1. klasės valandėlė „Sieki euforijos–

rinkis teisingai“. Dalyvauja 7–8 

klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė, 

D. Gintalienė 

2019-01 Veiklos 

ataskaitos 

2.2. lietuvių kalbos pamoka „M. 

Valančiaus gyvenimas ir kūryba, 

visuomeninė veikla“ (knygnešystė, 

blaivybės draugijos įkūrimas). 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

E. Akudovičienė, 

L. Tičkuvienė, 

R. Varinauskė 

2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

2.3. stalo teniso varžybos. Dalyvauja 

5‒8 klasių mokiniai 

M. Komovas 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

2.4. stendai „Kvaišalai: pliusai ir 

minusai“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

2.5. pranešimas, pokalbis „Žalingi 

įpročiai“. Dalyvauja 6 klasių 

mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

2.6. diskusija „Žalingi įpročiai“. 

Dalyvauja 7a klasės mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

2.7. paskaita „Sveiki įpročiai“. 

Dalyvauja 1 klasių mokiniai 

D. Kairė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

2.8. pokalbis ,,Rūkymas žudo“.  

Dalyvauja 3 klasių mokiniai 

D. Valužienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

2.9. lankstinuko kūrimas. Dalyvauja 6d 

klasės mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

2.10. pamoka-diskusija „Organizmo 

atsakas į fizinį krūvį“. Dalyvauja 7 

klasių mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

2.11. paskaita „Aš noriu užaugti 

sveikas“. Dalyvauja 5 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-02 Veiklos 

ataskaita 

2.12. plakato kūrimas „Rūkymo žala“. 

Dalyvauja 1 klasių mokiniai 

K. Lesčiauskaitė   2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.13. diskusija „Vienas namuose ir 

gatvėje. Tykantys pavojai“. 

Dalyvauja 1 klasių mokiniai 

D. Čiužienė   2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.14. filmo apie žalingus įpročius 

peržiūra ir aptarimas. Dalyvauja 3 

D. Valužienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 
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klasių mokiniai 

2.15. laiško rašymas „Neigiama 

bendraamžių įtaka.Vartojimas, 

piktnaudžiavimas,priklausomybė“. 

Dalyvauja 7a klasės mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.16. plakatų paroda klasėje ir 

koridoriuje. Dalyvauja 2 klasių 

mokiniai 

R. Gavorskienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.17. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Elgesio pokyčiai paauglystėje 

(Pasakyk „Ne“)“. Dalyvauja 6 

klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.18. diskusija „Kas atsitinka su 

buitinėmis cheminėmis 

medžiagomis, netinkamai jas 

naudojant“. Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

Š. Litvinas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

2.19. klasės valandėlės „E-cigaretės“. 

Dalyvauja 6 klasių mokiniai. 

J. Bliūdžiuvienė, 

D. Gintalienė 

2019-03 Veiklos 

ataskaitos 

2.20. filmo apie žalingus įpročius 

peržiūra ir aptarimas. Dalyvauja 1 

klasių mokiniai 

A. Norvilienė   2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.21. plakatų kūrimas ir paroda 

„Žalingiems įpročiams – ne!“. 

Dalyvauja 2 klasių mokiniai 

N. Šilgalienė   2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.22. lankstinuko apie žalingų įpročių 

žalą sveikatai kūrimas.  Dalyvauja 

2 klasių mokiniai 

D. Jankauskienė   2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.23. paskaita „Alkoholis“. Dalyvauja 8 

klasių mokiniai 

D. Gintalienė,  

J. Bliūdžiuvienė 

2019-04 Veiklos 

ataskaitos 

2.24. klasės valandėlė „Psichiką 

veikiančios medžiagos“. Dalyvauja 

5 klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-04 Veiklos 

ataskaita 

2.25. paskaita „Aš noriu užaugti 

sveikas“. Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-04 Veiklos 

ataskaita 

2.26. rašinio rašymas pagal temą 

„Jaunuoliai ribinėse situacijose“. 

Dalyvauja 8b, 8d klasių mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.27. plakato „Sveika gyvensena“ 

kūrimas. Dalyvauja 7‒8 klasių 

mokiniai 

R. Miltenienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.28. pokalbis su AA grupės atstovais. 

Dalyvauja 7‒8 klasių mokiniai 

E. Raubaitė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

2.29. lankstinuko kūrimas „Neragavau ir 

neragausiu alkoholio“.  Dalyvauja 

3 klasių mokiniai 

I. Malinauskienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

2.30. klasės valandėlė „Vaistai – gerai, 

vaistai – blogai“.  Dalyvauja 1 

klasių mokiniai 

R. Bytautė   2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 
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2.31. plakatų kūrimas „O ką renkiesi tu? 

Sveikas gyvenimas be žalingų 

įpročių“.  Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

A. Mežetienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

2.32. Klasės valandėlė „Noriu užaugti 

sveikas“.  Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

R. Jonaitienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

2.33. pokalbis „Linksmintis smagu ir be 

alkoholio“. Dalyvauja 8b klasės 

mokiniai 

S. Bračkienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

2.34. klasės valandėlė „Rūkymas 

‒žalingas įprotis. Pasaka apie 

išmintingą senuką“. Dalyvauja 4 

klasių mokiniai, mokytojai 

R. Kaubrys, 

D. Gintalienė,  

4 klasių mokytojai 

2019-05, 11 Metodinės 

grupės posėdis, 

veiklos 

ataskaitos 

2.35. paskaita „Tabakas ‒ tai ne prekė“. 

Dalyvauja 5‒7 klasių mokiniai 

D. Gintalienė, 

J. Bliūdžiuvienė 

2019-05, 11 Veiklos 

ataskaitos 

2.36. diskusija „Moku sakyti „Ne““. 

Dalyvauja 3 klasių mokiniai 

V. Ramanauskienė, 

3 klasių mokytojai 

2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 

2.37. lankstinuko kūrimas „Tikroji tiesa 

apie E-cigaretes“. Dalyvauja 6 

klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-09 Veiklos 

ataskaita 

2.38. pokalbis „Rūkai-save žudai“. 

Dalyvauja 8d klasės mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

2.39. filmo peržiūra ir aptarimas „Mes 

nerūkom. Nerūkyk ir tu“.  

Dalyvauja 4 klasių mokiniai 

A. Saunorytė 2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

2.40. lietuvių kalbos pamoka „Šeima ir 

namai ‒ svajonė.  A. Lindgren  

„Rasmusas klajūnas“. Dalyvauja 5 

klasių mokiniai 

E. Akudovičienė, 

L. Tičkuvienė, 

R. Varinauskė 

2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

2.41. diskusija „Žalingi įpročiai“. 

Dalyvauja 6a klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

2.42. pamoka-diskusija „Kvaišalų 

vartojimas“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

I. Sabaliauskienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

2.43. filmo apie žalingus įpročius 

peržiūra ir aptarimas.  Dalyvauja 2 

klasių mokiniai 

I. Skališienė, 

mokinio tėtis 

gydytojas    

2019 Metodinės 

grupės posėdis 

3. Patyčių ir smurto prevencija: 

3.1. klasės valandėlė, socialinių įgūdžių 

pamoka „Patyčioms ‒ Ne. 

Tolerancijai ‒ Taip“. Dalyvauja 3 

klasių mokiniai, mokytojai 

 R. Kaubrys 

  

 

2019-

01,02,11 

   

  

Veiklos 

ataskaita 

3.2. diskusija „Lašas po lašo ir akmenį 

pratašo“. Dalyvauja 6d klasės 

mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

3.3. pokalbis „Jei tau grasina, tave 

gąsdina ir atiminėja daiktus“. 

Dalyvauja 3 klasių mokiniai 

D. Valužienė, 

3 klasių mokytojai 

2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

3.4. laiško rašymas „Įspėk draugą dėl R. Jonaitienė, 2019-02 Metodinės 
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neteisingo elgesio su kitu klasės 

draugu“. Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

4 klasių mokytojai grupės posėdis 

3.5. diskusija „Pagarba sau ir kitiems“. 

Dalyvauja 6d klasės mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

3.6. klasės valandėlė „Mano klasės 

draugas pasielgė netinkamai. 

Teismas“. Dalyvauja 8b klasės 

mokiniai 

S. Bračkienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

3.7. akcija-instaliacija „Atsikratyk savo 

baimių“. Dalyvauja progimnazijos 

bendruomenė 

R. Kaubrys, 

J. Bliūdžiuvienė, 

G. Gricienė 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdis, 

veiklos 

ataskaitos 

3.8. VšĮ „Vaikų linija“ Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 

veiklos 

R. Kaubrys, 

J. Bliūdžiuvienė, 

1‒8 klasių auklėtojai 

2019-03 Metodinės 

grupės 

posėdžiai, 

veiklos 

ataskaitos 

3.9. filmo „Broliai ir sesės“ peržiūra ir 

aptarimas. Dalyvauja 3 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-03 Veiklos 

ataskaita 

3.10. filmo „Klasė“ peržiūra ir 

aptarimas. Dalyvauja 7‒8 klasių 

mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.11. pokalbis „Mokykis ir nesityčiok 

pamokoje“. Dalyvauja 5d, 6d, 7d, 

8b, 8d klasių mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.12. laiško rašymas „Būk draugiškas“. 

Dalyvauja 6c klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.13. filmo apie patyčias peržiūra klasės 

valandėlės metu, pokalbis. 

Dalyvauja 7d klasės mokiniai 

M. Komovas 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.14. diskusija „Gyvenkime draugiškai“. 

Dalyvauja 5a klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.15. klasės mikroklimato tyrimas 

(anketavimas). Dalyvauja 7a klasės 

mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.16. pokalbis „Atsakau už savo 

veiksmus“. Dalyvauja 7a klasės 

mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.17. filmuko apie patyčias peržiūra, 

aptarimas. Dalyvauja 4c klasės 

mokiniai 

I. Danilienė  2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.18. filmo apie patyčias žiūrėjimas ir 

aptarimas. Diskusija „Aš pats 

atsakau už savo poelgius“. 

Dalyvauja 2c klasės mokiniai 

I. Skališienė 

 

2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.19. klasės valandėlė, saugumo 

mokymai „Mano saugaus elgesio 

taisyklės“. Dalyvauja 2 klasių 

R. Kaubrys 2019-03, 11 

 

Veiklos 

ataskaita 
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mokiniai 

3.20. klasės valandėlė „Ar gali kovoti su 

prievarta?“. Dalyvauja 7b klasės 

mokiniai 

S. Lekšienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

3.21. klasės valandėlė, diskusija 

„Smurtavimo pasekmės“. 

Dalyvauja 6c klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

3.22. klasės valandėlė, diskusija 

„Smurtui NE“. Dalyvauja 5a klasės 

mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

3.23. Klasės valandėlė „Smurtas 

artimoje aplinkoje.    Negalima 

tylėti“.  Dalyvauja 8b klasės 

mokiniai 

S. Bračkienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

 diskusija „Pagarba sau ir kitiems“. 

Dalyvauja 7a klasės mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

3.24. savaitė „Gyvenkime draugiškai“, 

ekskursija po Lietuvą. Dalyvauja 

8d klasės mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdis 

3.25. klasės valandėlė „Kur kreiptis 

pagalbos kilus sunkumams“. 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-09 Veiklos 

ataskaita 

3.26. klasės valandėlė „Draugo 

portretas“.  Dalyvauja 2 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-09 Veiklos 

ataskaita 

3.27. klasės valandėlė ,,Draugystės 

spalvos“. Dalyvauja 5 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-10 Veiklos 

ataskaita 

3.28. dokumentinio filmo Nikas 

Vujičičius „Patyčios turi baigtis“ 

peržiūra ir aptarimas. Dalyvauja 

6‒8 klasių mokiniai 

E. Raubaitė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

3.29. klasės valandėlė „Kad atostogos 

būtų saugios“. Dalyvauja 2 klasių 

mokiniai 

I. Vrubliauskienė, 

2 klasių mokytojai 

 

2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

3.30. pokalbis „Neleisk augti 

prievartai!“. Dalyvauja trečių 

klasių mokiniai 

L. Gurskaitė,  

3 klasių mokytojai 

2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

3.31. klasės valandėlė „Draugo 

portretas“.  Dalyvauja 4 klasių 

mokiniai 

N. Sakalauskaitė 2019-11 Veiklos 

ataskaita 

3.32. stendas skirtas paminėti 

Tarptautinę tolerancijos dieną. 

Dalyvauja 5‒8 klasių mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

3.33. filmo „Draugystė“ peržiūra. 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

L. Budreckienė, 

E. Raubaitė, 

A. Soraka 

2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

3.34. renginys „Tolerancijos uostas“. 

Dalyvauja 1‒4 klasių mokiniai ir 

mokytojai 

R. Kaubrys,  

1‒4 klasių 

mokytojai 

2019-11 Veiklos 

ataskaita 
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3.35. kūrybinės dirbtuvės 

„Komplimentai grupės draugui“. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

3.36. paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Tiltai“. 

Dalyvauja 6 klasių mokiniai     

J. Bliūdžiuvienė 2019 Veiklos 

ataskaita 

3.37. užsiėmimas „Smurto ir prievartos 

prieš vaikus prevencijos 

programa“. Dalyvauja 5 klasių 

mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019 Veiklos 

ataskaita 

4. Teisės pažeidimų prevencija: 

4.1. pokalbis-diskusija „Nori pakeisti 

pasaulį, pradėk nuo savęs. Pagarba 

sau ir kitiems“. Dalyvauja 6c 

klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

4.2. susitikimas su Klaipėdos AVPK 

Klaipėdos m. PK Viešosios 

policijos skyriaus bendruomenės 

pareigūnų grupės specialistais. 

Pranešimas „Atsakomybė už 

informaciją internete, jos 

platinimas ir pardavimas“. 

Dalyvauja 7 klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-02 Veiklos 

ataskaita 

4.3. klasės valandėlė ,,Nuotraukos: ar 

rodyti draugui ir… internetui ?“. 

Dalyvauja 3 klasių mokiniai 

I. Malinauskienė,  

3 klasių mokytojai 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

4.4. klasės valandėlė, pokalbis 

„Pagarba sau ir kitiems“. 

Dalyvauja 5a klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

4.5. susitikimas su Klaipėdos AVPK 

Klaipėdos m. PK Viešosios 

policijos skyriaus bendruomenės 

pareigūnų grupės specialistais. 

Pranešimas „Patyčios–žmogaus 

teisių pažeidimas“. Dalyvauja 5 

klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-03 Veiklos 

ataskaita 

4.6. diskusija „Atsakingumo ugdymas“. 

Dalyvauja 6d klasės mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

4.7. Klaipėdos AVPK specialistės  

A. Studencovos paskaita 

M. Komovas 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

4.8. pokalbis „Vertybės, jų svarba 

gyvenime“. Dalyvauja 7a klasės 

mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-04 Metodinės 

grupės posėdis 

4.9. saugaus eismo mokymai. 

Svečiuose Klaipėdos AVPK 

bendruomenės pareigūnų grupės 

vyr. tyrėja S. Narūnė. Dalyvauja 1, 

2 klasių mokiniai, mokytojai 

R. Kaubrys,  

1 ir 2 klasių 

mokytojai 

 

2019-04, 09 Metodinės 

grupės posėdis, 

veiklos 

ataskaita 

4.10. diskusija „Mūsų teisės ir pareigos“. 

Lankstinuko kūrimas. Dalyvauja 

D. Jankauskienė 

 

2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 
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2b klasės mokiniai 

4.11. susitikimas su Klaipėdos AVPK 

Klaipėdos m. PK Viešosios 

policijos skyriaus bendruomenės 

pareigūnų grupės specialistais. 

Pranešimas „Administracinė 

atsakomybė už civilinės 

pirotechnikos priemonių įsigijimo, 

laikymo, pardavimo ir naudojimo 

padarytus taisyklių pažeidimus“. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019-12 Veiklos 

ataskaita 

5. Savižudybių prevencija: 

5.1. klasės valandėlė „Kokią pagalbą 

gali suteikti vaikų ,jaunimo 

linijos?“. Dalyvauja 8b klasės 

mokiniai 

S. Bračkienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

5.2. samprotavimo „Aš matau, 

suprantu, padedu“ rašymas ir 

aptarimas. Dalyvauja 7a klasės 

mokiniai 

D. Tiškuvienė 2019-03 Metodinės 

grupės posėdis 

5.3. pokalbis „Draugystės žiedas“. 

Dalyvauja 8d klasės mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-06 Metodinės 

grupės posėdis 

5.4. klasės valandėlė, pokalbis ir 

plakato kūrimas „„N“ priežasčių, 

dėl ko verta gyventi“. Dalyvauja 5a 

klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 

5.5. filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra ir 

aptarimas. Dalyvauja 6c klasės 

mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

5.6. užsiėmimas „Kitas variantas“. 

Dalyvauja 7‒8 klasių mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019 Veiklos 

ataskaita 

6. Prekybos žmonėmis prevencija: 

6.1. klasės valandėlė „Imigrantai. 

Emigrantai. Kaip nepatekti į 

prekiautojų žmonėmis pinkles?“. 

Dalyvauja 8b klasės mokiniai 

S. Bračkienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

6.2. pokalbis-diskusija „Būk budrus“. 

Dalyvauja 6c klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

6.3. pranešimas „Prekyba žmonėmis: 

situacija Lietuvoje ir pasaulyje“. 

Dalyvauja 5a klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

6.4. debatai klasės valandėlės metu 

„Prekyba žmonėmis“. Dalyvauja 

5d klasės mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

6.5. klasės valandėlė „TU ne lėlė“. 

Dalyvauja 8d klasės mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-09 Metodinės 

grupės posėdis 

6.6. filmo apie prekybą žmonėmis 

peržiūra, aptarimas. Dalyvauja 8d 

klasės mokiniai 

M. Komovas 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

6.7. pokalbis „Žinau su kuo bendrauti“. L. Ruginienė,  2019-11 Metodinės 
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Dalyvauja 3 klasių mokiniai 3 klasių mokytojai grupės posėdis 

6.8. filmo „Viskas bus gerai“ peržiūra, 

aptarimas. Dalyvauja 7‒8 mokiniai 

J. Bliūdžiuvienė 2019 Veiklos 

ataskaita 

7. Korupcijos prevencija: 

7.1. gamtos ir žmogaus pamoka „ Pigus 

ar brangus geriamasis vanduo?“. 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

7.2. gamtos ir žmogaus pamoka „Oro 

tarša“. Dalyvauja 6 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

7.3. klasės valandėlė „Aš prieš 

korupciją.O tu?“. Dalyvauja 7b 

klasės mokiniai 

S. Lekšienė 2019-01 Metodinės 

grupės posėdis 

7.4. diskusija klasėje „Kaip suprantu, 

kas yra korupcija?“. Dalyvauja 4d 

klasės mokiniai 

A. Mežetienė 2019-05 Metodinės 

grupės posėdis 

7.5. gamtos ir žmogaus pamoka  

„Šiukšlinas pasaulis“. Dalyvauja 5 

klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

7.6. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Išmesti ar perdirbti?“. Dalyvauja 

5 klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-10 Metodinės 

grupės posėdis 

7.7. gamtos ir žmogaus pamoka 

„Pabėganti šiluma“. Dalyvauja 5 

klasių mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-11 Metodinės 

grupės posėdis 

7.8. debatai klasės valandėlės metu 

„Korupcija mūsų visuomenėje. 

Kaip su ja kovoti?“. Dalyvauja 6d 

klasės mokiniai 

A. Ščerbiakienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.9. lankstinuko kūrimas „Korupcija. 

Kas tai?“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.10. paskaita ir diskusija dorinio 

ugdymo pamokose „Korupcija“. 

Dalyvauja 8 klasių mokiniai 

L. Budreckienė, 

A. Soraka, 

E. Raubaitė 

2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.11. klasės valandėlė, debatai 

„Korupcija mūsų visuomenėje. 

Kaip su ja kovoti?“. Dalyvauja 7c 

klasės mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.12. pokalbis „Korupcija“.  

Dalyvauja 8b, 8d klasių mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.13. debatai „Korupcija mūsų 

visuomenėje. Kaip su ja kovoti?“. 

Dalyvauja 7c klasės mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.14. pilietinė akcija „Aš prieš korupciją, 

o tu?“. Dalyvauja 1‒8 klasių 

mokiniai, mokytojai 

6 klasių auklėtojai 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.15. stendas „Aš prieš korupciją, o tu?“. 

Dalyvauja 1‒8 klasių mokiniai, 

mokytojai 

6 klasių auklėtojai 2019-12 Metodinės 

grupės posėdis 

7.16. debatai klasių valandėlių metu 5‒8 klasių auklėtojai 2019-12 Metodinės 
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„Korupcija mūsų visuomenėje. 

Kaip su ja kovoti?“. Dalyvauja 5‒8 

klasių mokiniai 

grupės posėdis 

8. Saugaus interneto savaitė: 

8.1. trumpametražių filmų peržiūra. 

Dalyvauja 5‒8 klasių mokiniai 

E. Raubaitė  2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.2. projektinė veikla, kino filmų 

kūrimas „Niekada nežinai, kas yra 

kitoje pusėje“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.3. 8-kų paskaita 1 klasių mokiniams 

„Būk saugus internete“ 

B. Rimkuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.4. stendas „Vasario 10-oji ‒ 

saugesnio interneto diena“. 

Dalyvauja 8d klasės mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.5. projektas  „Būk saugus internete“. 

Dalyvauja 5 klasių mokiniai 

B. Rimkuvienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.6. filmo „Tinklas“ peržiūra, 

aptarimas. Dalyvauja 5‒8 klasių 

mokiniai 

L. Budreckienė, 

A. Soraka, 

E. Raubaitė 

2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.7. pokalbis „Socialiniai tinklai. Kokie 

pavojai slypi socialiniuose 

tinkluose?“. Dalyvauja 8b klasės 

mokiniai 

S. Bračkienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.8. lankstinuko, plakato kūrimas 

„Saugus bendravimas internetinėje 

erdvėje“. Dalyvauja 4e klasės 

mokiniai 

I. Litvinienė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.9. pokalbis „Virtualaus gyvenimo 

pavojai“. Dalyvauja 8 klasių 

mokiniai 

V. Nečepurenko 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.10. diskusija „Saugesnis internetas“. 

Dalyvauja 6d klasės mokiniai 

S. Stakvilionė 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.11. pranešimai „Niekada nežinai, kas 

yra kitoje pusėje“. Dalyvauja 6, 8 

klasių mokiniai 

L. Nečepurenko 2019-02 Metodinės 

grupės posėdis 

8.12. lankstinuko kūrimas informacinių 

technologijų pamokos metu. 

Dalyvauja 8d klasės mokiniai 

M. Komovas, 

B. Rimkuvienė 

2019-09 Metodinių 

grupių 

posėdžiai 

8.13. Dalyvavimas kitų institucijų 

organizuojamose akcijose, 

konkursuose, projektuose 

1‒8 klasės 

 

 Visus 

mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

veiklos 

ataskaitos 

 
_______________________________ 

 
 

 


