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                                                                        PATVIRTINTA 

    Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos 

    direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31  d. 

    įsakymu Nr. 1- 36 

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2018 – 2019 M. M. 

VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos 2018 - 2019 metų veiklos planas (toliau – planas), 

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

metinius progimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti.  

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

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

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

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

ugdymo pirmos dalies išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti 

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

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

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

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

progimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.1-3 ir 2018-2019 mokslo metų Gargždų 

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

2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-34, 2016 m. balandžio 4-8 dienomis progimnazijoje vykusio 

išorės vertinimo išvadas, vidaus įsivertinimo rezultatus, mokinių NMPP rezultatų analize bei dalykų 

mokytojų metodinių grupių posėdžių nutarimais ir siūlymais. 

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

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

5. Programoje vartojami sutrumpinimai: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – 

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

švietimas - NŠ. 
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II. VIZIJA 
 

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

asmeninės pažangos. 

 

III. MISIJA 
 

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

aplinką, formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatą. 

 

 

IV. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 
 

Mokydamiesi mokomės ir augame. 

 

 

V. 2017 – 2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 
 

 Įgyvendinant 2017–2018 m. m. veiklos planą buvo siekiama teikti kokybiškas ir 

prieinamas švietimo paslaugas saugioje, kūrybiškoje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje 

mokymosi aplinkoje. Ugdymo procesas organizuotas vadovaujantis  švietimą reglamentuojančiais 

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

galimybes integruojant, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant informacines 

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

pažintinę, socialinę ir pilietinę veiklas. 

 Progimnazija 2017–2018 m. m. rengė du ugdymo planus: pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo I dalies. Ugdymo veikla mokykloje planuota vieneriems mokslo metams. 

Progimnazijos ugdymo planai parengti vadovaujantis 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m. Bendrųjų 

ugdymo planų reikalavimais: juose reglamentuotas ugdymo proceso organizavimas, mokymosi 

aplinka, mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas, ugdymo turinio 

integravimas, ugdymo diferencijavimo principai. Tėvai su ugdymo planais turėjo galimybę 

susipažinti progimnazijos tinklalapyje. 

 Įgyvendinant 2017 – 2018 m. m. Mokyklos veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti 

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

dalies ugdymą,  moderniomis priemonėmis aprūpintoje saugioje aplinkoje įvairių gebėjimų 

mokiniams. 

Šiam tikslui pasiekti numatyti du veiklos prioritetai: 

1. Tobulinti bendrųjų kompetencijų ir tarpdalykinių ryšių integraciją ugdyme. 
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2. Tobulinti mokymo(si) nuostatas ir būdus, siekiant atskirų mokinių individualios pažangos. 

Numatytos priemonės 4 uždaviniams įgyvendinti.  

 Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį – užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir pagalbą įvairių 

gebėjimų ir poreikių mokiniams, tobulinant integraciją ir mokymo(si) nuostatas bei būdus, buvo 

remiamasi progimnazijos veiklos kokybės temos 2.2. ,,Vadovavimas mokymuisi“ 2.2.2. rodiklio 

,,Mokymosi organizavimas“ įsivertinimo analize, išvadomis ir rekomendacijomis. Atsižvelgiant į tai, 

organizuotas kryptingas, mokyklos iškeltą veiklos uždavinį bei mokytojų poreikius atitinkantis 

kvalifikacijos tobulinimas. Seminarą apie Z kartos ugdymo metodus, šiuolaikinės pamokos  

planavimą ir vertinimo kriterijus, ugdymo turinio individualizavimo, diferencijavimo, pažangos 

vertinimo būdus, refleksiją progimnazijos pedagogams vedė lietuvių kalbos mokytoja, NMVA 

vadovaujančioji vertintoja Audronė Šarskuvienė. Mokyklos bendruomenė išklausė paskaitą 

„Integruota pamoka“(J. Grimalienė, istorijos mokytoja metodininkė), organizuota metodinė sesija 

„Kaip pamatyti savo pamoką? Pamokos metapažinimas“(L. Zubauskienė, dorinio ugdymo(etikos) 

mokytoja metodininkė). Organizuota mokytojų išvyka į parodą „Mokykla 2017“, mokytoja J. 

Grimalienė dalyvavo švietimo konferencijoje „LearnED“, po kurios dalijosi ugdymo naujovėmis su 

pedagogų bendruomene. 

Remiantis mokyklos veiklos kokybės 2.2.2. rodiklio ,,Mokymosi organizavimas“ 

įsivertinimo rekomendacijomis, dalykų mokytojai patobulino ilgalaikius dalykų teminius planus, 

nurodydami bendrųjų kompetencijų ir tarpdalykinių ryšių integraciją (1-2 pamokas per m. m.), 

suplanavo ir organizavo 1-2 pamokas netradicinėje aplinkoje, fiksavo dalykų ryšius ir integraciją 

teminiuose metų planuose, nurodydami konkrečias temas. Metinėse metodinių grupių veiklos 

ataskaitose įvedė naują skiltį ,,Vestos integruotos pamokos, tema, klasė, data, mokytojas“.  

Atsižvelgiant į mokyklos iškeltą tikslą, vykdytas efektyvus grįžtamasis ryšys -  organizuota 

metodinė diena „Kolega - kolegai“, kurios metu progimnazijos pedagogai pakvietė Klaipėdos rajono 

kolegas į  22 veiklas: seminarus-praktikumus, atviras pamokas, projektuose vykdytų veiklų 

pristatymus. Pravesta integruota lietuvių kalbos, informacinių technologijų, etnokultūros, dailės, 

teatro pamoka visoms 5 ir 8a klasei „Universali pasakų išmintis“(mokyt. R. Lygutaitė, Ž. 

Bartkevičienė, A. Jančauskienė, R. Tamošaitienė, D. Prunskienė), integruota lietuvių kalbos ir 

istorijos pamoka 7 klasėms „Tremties literatūra istorijos puslapiuose“(mokyt. Ž. Bartkevičienė, D. 

Prunskienė, J. Grimalienė, G. Januškienė). Atvira anglų kalbos pamoka 5 klasei, skirta žaidybinių 

elementų įtakai mokinių motyvacijai žadinti ir išmokimui didinti  ,,Prepositions of Time at, on, in. 

Game based learning“(mokytoja S. Piaulokienė), atvira matematikos pamoka „Procentų uždaviniai“ 

5 klasei, kartu su specialiąja pedagoge, siekiant suteikti pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams 

(matematikos mokyt. R. Racevičienė, spec. pedagogė A. Leketienė). Pravestas seminaras-

praktikumas technologijų mokytojams „Audimas senoviniu skieteliu – žiočių keitėju“ (technologijų 
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mokyt. R. Našlėnienė), po kurio mokytojai galėjo stebėti atvirą pamoką „Audimo skietelio gamyba“ 

(technologijų mokyt. D. Gruzdys), atvira dorinio ugdymo (etikos) pamoka „Emocijos – gyvenimo 

spalvos“, integruojant į pamokos turinį socialinių emocinių kompetencijų ugdymą (etikos mokyt. L. 

Zubauskienė), pademonstruotas laboratorinis darbas ,,Kietųjų kūnų slėgio formulės taikymas“ 

(fizikos mokyt. J. Šalminienė). 2017-2018 m. m. aktyviai vykdyta pedagoginė priežiūra, stebėtos 42 

pamokos. Iš stebėtų pamokų protokolų galima daryti išvadą, kad lyginant su 2016-2017 m. m. 

pedagoginės priežiūros duomenimis bei 2016 metais vykusio mokyklos išorės vertinimo ataskaita, 

stebimi ženklūs pamokos planavimo ir organizavimo pokyčiai — 42% stebėtų pamokų orientuotos į 

sąveikos ir mokymosi paradigmą. 

 Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį – sudaryti sąlygas aukštesniųjų gebėjimų 

mokiniams ugdyti(s) formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) būdais, plėtoti mokinių talentus, 

saviraišką ir užimtumą, progimnazijoje  buvo vykdoma 46 neformaliojo švietimo programos (viso 58 

valandos). Vykdomi integruoti tarpdalykiniai tarptautiniai programos eTwinning projektai „Internet 

– curse or blessing?“, „EDUDIGIPARK“, respublikinis progimnazijos mokytojų R. Birgėlienės ir L. 

Zubauskienės inicijuotas programos eTwinning projektas „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją 

jūs?“, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui pažymėti. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į 

tarptautinio „ERASMUS+“ programos projekto vykdytą projektą „Daugiakultūrinis bendravimas: 

stereotipų laužymas“, kurį iš dalies finansavo savivaldybė. Progimnazijos mokiniai savo meninius 

gebėjimus realizavo tarptautinės mainų programos „Exchange for All“ organizuojamose kasmetinėse 

mokinių kūrybiškumo ugdymo stovyklose Lietuvoje ir Danijoje. Vykdyti mokykliniai bibliotekos ir 

pradinių klasių mokinių projektai ,, Ir knyga mane augina“, „Knygutė - mano geriausia draugė“ ir kt. 

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąveika būtų paveikesnė, jeigu mokslo metų pabaigoje 

būtų atliekamas neformaliojo švietimo poreikio tyrimas, atliekama išsami rezultatų analizė, o į  

analizės rezultatus atsižvelgiama planuojant neformaliojo švietimo pasiūlą mokykloje. 

 Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį - užtikrinti palankias ugdymo(si) sąlygas, gerą 

pamokų lankomumą ir mikroklimatą progimnazijoje, kryptingai įgyvendinant socialinį – emocinį 

ugdymą bei stiprinant progimnazijos ir tėvų bendradarbiavimą, klasių vadovai įgyvendino gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programas. 1-4 klasėse „Antras žingsnis“ ir „Laikas kartu“, 5-8 klasėse „LIONS 

QUEST „Paauglystės kryžkelės“. Siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą buvo vedami teminiai 

susirinkimai pagal „LIONS QUEST“ programą, organizuojami bendri tėvų ir vaikų renginiai: 

kalėdinis Protų mūšis, Sporto šventė (6a kl.), 6 kl. mokinių ir tėvų ekskursija istorinėmis Gargždų 

vietomis, 5 klasių mokinių ir tėvų sportinės estafetės, 5-8 klasių mokiniai ir tėveliai prisijungė prie 

akcijos „Darom“. Nuo 2018 metų progimnazija dalyvauja ES ir Klaipėdos rajono savivaldybės 

bendrai finansuojamame projekte „Motyvuoti mokytojai ir tėvai,- motyvuoti mokiniai“, kurio tikslas 

- pagerinti mokinių matematikos pasiekimus, sukuriant ir įdiegiant veikiančią mokinių, mokytojų  ir 
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tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą, įtraukiančią į ugdymo procesą tėvus. Tikėtina, 

kad įgyvendinus numatytas veiklas, pagerės mokyklos ir šeimos komunikacija, bus efektyviau 

sprendžiamos problemos, pagerės ne tik mokinių emocinė savijauta, bet ir akademiniai rezultatai.  

Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį - racionaliai naudoti ugdymui skirtas lėšas paveikiam 

ugdymo procesui organizuoti, Progimnazija stengėsi tinkamai išnaudoti Bendrųjų ugdymo planų 

teikiamas galimybes. Mokinių poreikiams tenkinti tikslingai panaudota dalis BUP numatytų valandų: 

5 kl. mokiniams skirta papildoma anglų kalbos ir lietuvių kalbos pamoka. 6-8 klasėse iš nepanaudotų 

5 mokyklos nuožiūra skiriamų valandų formuotos ilgalaikių konsultacijų grupės gabiems mokiniams. 

Jos privalomos ir įskaičiuotos į mokymosi  krūvį. Mokiniai galėjo rinktis iš šešių  siūlomų  programų. 

Vienam mokiniui buvo galima pasirinkti 1-2 programas. Grupės formuojamos iš visų penkių paralelių 

klasių, konsultacijos įrašomos į pamokų tvarkaraštį. Siekiant sudaryti sąlygas siekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų įvairių gebėjimų mokiniams, 6 - 8 klasėse per vieną lietuvių kalbos ir 

matematikos pamoką klasės dalijamos į dvi grupes. 

Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2017 – 2018  mokslo metų veiklos plano uždavinius, buvo 

šie: užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, pasiekti aukštesnių NMPP rezultatų, 

tobulinant mokinių mokymosi ir pažangos vertinimą, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kurti 

geresnius mokinių-mokytojų santykius; aktyviau įtraukti tėvus į bendruomenės gyvenimą ir taip 

stiprinti progimnazijos bendruomeniškumą; per progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimą ir vykdymą, įtraukimą kuo didesnio bendruomenės narių skaičiaus į šį procesą, stiprinti 

bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybės gerinimui.  

2017 - 2018 mokslo metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti 

mokinių mokymosi, NMPP, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 

gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas 

pasiektas. 

2017 - 2018 mokslo metų veiklos vertinimas pagal SSGG 

Stipriosios pusės 

 

1. Adaptacinio periodo skyrimas 1-ų, 5-ų 

klasių ir naujai atvykusiems mokiniams. 

2. Konsultacinių valandų skyrimas gabių ir 

mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

ugdymui. 

3. Ugdymo diferencijavimas 2-4 klasėse per 

anglų kalbos, 6-8 klasėse per lietuvių kalbos 

ir matematikos pamokas. 

4. Mokinių pasiekimų gerinimo ir pagalbos 

mokiniui progimnazijoje modelio 

įgyvendinimas. 

Silpnosios pusės 

 

1. Atskirų mokinių pažangos pamatavimas 

pamokoje. 

2. Gabių ir talentingų mokinių atpažinimas ir 

ugdymas. 

3. Nepakankama 7-8 klasių mokinių 

raštingumo kompetencija. 

4. Žemi matematikos pasiekimai. 

5. Nepakankamas dėmesys mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui. 

6. Edukacinių erdvių mokykloje trūkumas. 
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5. Mokinių NMPP pasiekimų vertinimas, 

pažangos matavimas ir analizavimas 

6. Dalyvavimas ES finansuojamuose 

projektuose. 

7. Netradicinio ugdymo dienų organizavimas. 

 

Galimybės 

 

1. Glaudesnis metodinių grupių 

bendradarbiavimas dėl integruoto bendrųjų 

kompetencijų ugdymo ir tarpdalykinių ryšių 

pamokose. 

2. Aktyvaus mokymosi paradigmos idėjomis 

grįstos mokymo nuostatos įgyvendinimas. 

3. Mokinio individualios pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aspektų tobulinimas. 

4. 2018 m. parengtos Progimnazijos gabių 

mokinių ugdymo rekomendacijų 

įgyvendinimas. 

5. Pagalbos mokiniui ir pasiekimų gerinimo 

modelio tobulinimas. 

Grėsmės 

 

1. Žemas dalies mokytojų aktyvumas ir 

motyvacija. 

2. Mokyklos vidaus erdvių trūkumas. 

3. Nesudarytos sąlygos kokybiškam 

skaitmeninių priemonių panaudojimui 

ugdymo procese. 

 

 

 

VII. 2018 - 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas - ugdymo kokybės gerinimas. 

Tikslas -gerinti ugdymo proceso kokybę, orientuojant  ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties. 

1. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams, 

ypatingą dėmesį skiriant gabumų ir talentų ugdymui. 

2. Pagerinti mokinių matematikos rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo 

ir motyvacijos stiprinimo sistemą. 

3.   Kryptingai ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas. 

4. Kurti grįžtamojo ryšio kultūrą mokytojų profesinei savimonei ugdyti, dalykinėms 

kompetencijoms tobulinti, pamokos kokybei gerinti. 
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VII. 2018 - 2019 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Tikslas - gerinti ugdymo proceso kokybę, orientuojant ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko 

asmenybės ūgties. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo 

data 

Atsiskaitymo forma Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. Diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo turinį 

skirtingų poreikių ir gebėjimų 

mokiniams, ypatingą dėmesį 

skiriant gabumų ir talentų 

ugdymui. 

1. Pamokos vadybos 

tobulinimas, atsižvelgiant į 

Klaipėdos rajono PPT 

psichologės V. Daugėlienės ir 

Gargždų „Minijos“ 

progimnazijos psichologės V. 

Adomavičienės parengtas 

„Gabių vaikų ugdymo 

metodines rekomendacijas“. 

1-8 klasių mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

 

 

2018-2019 

m. m. 

Dalykų MG posėdžiuose  

 2. Gargždų „Minijos“ 

progimnazijos Gabių mokinių 

ugdymo priemonių plano 

2018-2019 m. m. 

įgyvendinimas. 

Mokyklos 

administracija, 2-8 

klasių mokytojai, 

psichologas 

2018-2019 

m. m. 

Mokyklos 

administracijos, 

metodinės tarybos 

posėdžiuose, dalykų 

metodinių grupių 

posėdžiuose 

 

 

 3. Dalyvavimas ES fondų 

finansuojamo projekto 

„Mokinių akademinių 

gebėjimų atpažinimo ir jų 

ugdymo kokybės plėtra Nr. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

1-8 klasių mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

2018-2019 

m. m. 

Mokyklos 

administracijos, 

metodinės tarybos 

posėdžiuose, dalykų 

metodinių grupių 

posėdžiuose 
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09.2.2-esfa-v-707-01-0001“ 

veiklose. 

 

 4. Specialiųjų modulių 

aukštesniųjų gebėjimų 

turintiems vaikams 

panaudojimas pradinio 

ugdymo, matematikos, 

lietuvių kalbos ir literatūros, 

gamtos mokslų pamokose. 

3-4 klasių mokytojai 

5-8 klasių 

matematikos, lietuvių 

kalbos ir literatūros, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

 

2018-2019 

m. m. 

Dalykų metodinių grupių 

posėdžiuose 

 

 

 5. Pamokų stebėjimas ir 

aptarimas:  

1. Ugdymo turinio  

diferencijavimas ir 

individualizavimas ugdant 

aukštesniųjų gebėjimų 

mokinius. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

2018-2019 

m. m. 

Stebėtų pamokų 

protokolai 

 

 6. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas dalyvaujant 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, stebint atviras 

pamokas renginiuose 

„Kolega-kolegai“. 

L. Zubauskienė 

 

2018-2019 

m. m. pagal 

KRŠC planą 

MG posėdžiuose  

 7. Tyrimo „Gabių mokinių 

atpažinimas 2 klasėje“ 

organizavimas. 

psichologė 

2 klasių mokytojai 

2018 m. 

rugsėjis-

spalis 

Pradinių klasių MG 

posėdžiuose 

 

 8. 5-ų klasių mokinių žinių ir 

gebėjimų tyrimai iš lietuvių k., 

anglų k. ir matematikos. 

Rezultatų analizė. Gabių 

mokinių atpažinimas. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, anglų 

kalbos, matematikos 

mokytojai 

2018 m. 

spalis-

lapkritis 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros MG posėdyje, 

5 klasių mokinių 

adaptaciniame posėdyje 
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 9. Diagnostinio istorijos testo 

6, 8 klasėse analizė. Gabių 

mokinių atpažinimas. 

Istorijos mokytojai 2018m. spalis Socialinių mokslų MG 

posėdyje 

 

 10. 8 klasių mokinių žinių ir 

gebėjimų tyrimai iš  anglų, 

rusų ir vokiečių kalbų. 

Rezultatų analizė. Gabių 

mokinių atpažinimas. 

Anglų, rusų, vokiečių 

kalbos mokytojai 

2019 m. 

kovas-

balandis 

Užsienio kalbų MG 

posėdyje 

 

 

 11. Išsami 2, 4,6 klasių NMPP 

analizė pagal mokinių  

profilius. Gabių mokinių 

atpažinimas. 

Pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos, gamtos 

ir socialinių mokslų 

mokytojai 

2019 m. 

gegužė-

birželis 

Pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, 

gamtos ir socialinių 

mokslų MG posėdžiuose 

 

 12. Gabių vaikų ugdymas 

neformaliojo švietimo 

būreliuose. 

Neformaliojo švietimo 

veiklas vykdantys 

mokytojai 

2018-2019  

m. m. 

Administracijos posėdyje  

 13. Neformaliojo švietimo 

būrelių mugės organizavimas. 

Saviraiškos MG  2018-09-14 Saviraiškos dalykų 

mokytojų MG posėdyje 

 

 14. Gabių mokinių skatinimas 

ir parengimas dalyvauti 

dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. 

1-8 klasių mokytojai 

 

 

 

2018-2019 

m. m. 

MG posėdžiuose  

 15. Peržiūrėta ir atnaujinta  

gabių mokinių ir juos 

ugdančių mokytojų skatinimo 

sistema. 

Sudaryta darbo grupė 2018-2019 

m. m. 

Administracijos, darbo 

grupės posėdyje 

 

 

Laukiamas rezultatas: Nuosekliai įgyvendinamas gabių mokinių ugdymo priemonių planas. Remiamasi psichologų rekomendacijomis, 

sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. Atliekami tyrimai, diagnostinio vertinimo rezultatai sudaro galimybę laiku atpažinti mokinių 

gabumus ir tinkamai juos ugdyti. Ypatingų, bendraamžių lygį pranokstančių gabumų turintiems mokiniams kuriami specialūs ugdymosi iššūkiai ir 

ugdymo būdai. Ugdydama gabius mokinius, mokykla bendradarbiauja su PPT, socialiniais partneriais. Mokytojai nukreipiami į kvalifikacijos 

tobulinimo renginius apie gabių vaikų ugdymą. Neformaliojo švietimo veiklos šiuolaikiškos, veikla orientuota į mokinių gabumus. Peržiūrėta ir 
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atnaujinta  gabių mokinių ir juos ugdančių mokytojų skatinimo sistema. Daugiau nei 25 proc. mokinių dalyvauja rajono, apskrities, šalies 

olimpiadose, konkursuose, varžybose.  

2. Pagerinti mokinių 

matematikos rezultatus, įdiegiant 

mokinių, mokytojų, tėvų 

įsitraukimo ir motyvacijos 

stiprinimo sistemą. 

2.1. Dalyvavimas ES fondų 

finansuojamame projekte 

„Motyvuoti mokytojai ir 

tėvai,- motyvuoti mokiniai“ 

5-8 klasių auklėtojai, 

matematikos 

mokytojai 

2018-2019 

m. m. 

Projekto veiklų ataskaitos  

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

rezultatais. 

3. Kryptingai ugdyti mokinių 

socialines emocines 

kompetencijas. 

1. Ugdymo plane numatytos 

kontaktinės valandos 

socialinio emocinio ugdymo 

LIONS QUEST programų 

įgyvendinimui: 

,,Laikas kartu“  1 – 4 kl. 

,,Paauglystės kryžkelės“ 5 – 8 

kl. 

1-8 klasių vadovai, 

E. Kiaulakienė 

2018-2019 

m. m.  

 

MG posėdžiuose  

 2. Socialinio sąmoningumo 

ugdymas: 

Tolerancijos diena 

Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 

Pasaulinė nerūkymo diena 

 

Socialinės 

pedagogės, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė, klasių 

vadovai 

 

2018 m. 

lapkritis 

2019 m. 

kovas 

gegužė 

MG posėdžiuose  

 3. 5-6 klasių mokinių 

projektas ,,Knyga atveria 

širdies vartus, kai tu man 

šypsaisi“ , skirtas patyčių 

prevencijai. 

5-6 klasių vadovai, 

bibliotekininkė, 

socialinės pedagogės 

2018 

vasaris-

balandis 

Klasių vadovų MG posėdyje, 

pagalbos mokiniui MG 

posėdyje 

 

 4.Mokinių savanorystės 

skatinimas: 

6 klasių mokinių ir tėvų 

Klasių vadovai, 2018 

lapkritis-

gruodis, 

Klasių vadovų MG posėdyje  



13 

 

 

 

organizuojama „Pyragų 

diena“ 

mokyklos aplinkos 

puoselėjimo akcija „Auginu 

gėlę 2018“ 

mokinių savanoriavimas 

mokykliniuose renginiuose, 

pagalba mokytojams, 

žemesnių klasių mokiniams. 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

dailės, technologijų 

mokytojai 

vasaris, 

balandis 

 

 5. Atsakingų sprendimų 

priėmimo ugdymas: 

popietės bibliotekoje su 

specialistais žalingų įpročių 

bei nusikalstamumo 

prevencijos temomis. 

Klasių vadovai, 

bibliotekininkė, 

socialinės 

pedagogės, 

psichologė, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Pagal 

poreikį 

Skatinti mokinius domėtis 

sveika gyvensena, atpažinti 

grėsmes ir mokytis su jomis 

susidoroti skaitant periodinę 

spaudą, knygas ir kt. 

 

 6. Pasaulinės nerūkymo 

dienos minėjimas – „Pučiu ne 

dūmus, o muilo burbulus“ 1–8 

kl. 

Pagalbos mokiniui 

metodinė grupė 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Pagalbos mokiniui MG 

posėdyje 

 

 7. Bendruomeniškumo 

ugdymas: 

5 - 8 klasių mokinių ir tėvų 

srautiniai renginiai. 

Klasių vadovai, 

tėvų aktyvas 

2018-2019 

m. m. 

Klasių vadovų MG posėdyje  

 8. NMPP 4, 6, 8 klasių 

mokinių klausimyno rezultatų 

analizė. 

L. Zubauskienė 

 

2018 m. 

gruodis  

Mokytojų tarybos posėdyje  

 9. Tyrimas „1, 5 klasių 

mokinių adaptacija“ . 

Tyrimo rezultatų analizė ir 

aptarimas metodinėse grupėse  

Psichologė,  

pradinio ugdymo,  

5-8 klasių vadovai ir 

dėstantys mokytojai  

2018 m. 

lapkritis-

gruodis 

Išanalizuoti adaptacijos 

tyrimo rezultatai, aptartas 1- 

5 klasių adaptacinis 

periodas, numatytos 
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priemonės adaptacijos 

problemų šalinimui. 

 

 10. Bendravimo įgūdžių 

ugdymas: 

Klasės valandėlės „Paduok 

draugui ranką“ 1–4 kl. 

mokiniams.   

Klasės valandėlės 5 kl. 

mokiniams „Komandinis 

darbas“, „Konfliktų 

valdymas“. 

 

 

Soc. pedagogė V. 

Jokubaitienė 

 

Soc. pedagogė G. 

Rancienė 

 

 

Pagal 

poreikį 

 

Pagal 

poreikį 

Pagalbos mokiniui specialistų, 

klasių vadovų MG 

posėdžiuose 

 

 Pamokų stebėjimas:  

1. Socialinio emocinio 

ugdymo elementai pamokoje. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

2019 m. 

sausis- 

balandis 

 

Individualiai  

 11.  Direkcijos pasitarimas 

„SEU programų „Laikas 

kartu“ ir „Paauglystės 

kryžkelės“ įgyvendinimo 

aktualijos“. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui L. 

Zubauskienė, 

D. Bušeckienė 

2019 m. 

gegužė 

  

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

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

Per savanorystę mokyklos bendruomenė skatinama įsitraukti į mokinių socialinį emocinį ugdymą. 

4. Kurti grįžtamojo ryšio kultūrą 

mokytojų profesinei savimonei 

ugdyti, dalykinėms 

kompetencijoms tobulinti, 

pamokos kokybei gerinti. 

4.1.Progimnazijos pedagogų 

etikos kodekso kūrimas. 

L. Zubauskienė, 

etikos kodekso 

kūrimo darbo grupė 

 

2018 m. 

rugsėjis 

Mokytojų tarybos posėdyje, 

mokyklos tarybos posėdyje 

 

 4.2. Rodiklio 4.3.2. Nuolatinis 

profesinis tobulėjimas 

įsivertinimas. Veiklos 

Mokyklos vidaus 

įsivertinimo grupė 

2019 m. 

gegužė 

Mokyklos vidaus įsivertinimo 

grupės posėdyje 

Mokytojų tarybos posėdyje 
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tobulinimo rekomendacijų 

parengimas. 

 4.3. Klasių vadovų,  

matematikos mokytojų 

asmeninių ir dalykinių 

kompetencijų vertinimo 

sistemos sukūrimas ir 

diegimas pagal ES fondų 

finansuojamą projektą 

„Motyvuoti mokytojai ir tėvai, 

- motyvuoti mokiniai“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

2018-2019 

m. m.  

Susitikime su projekto 

konsultante 

 

 4.4. Mokytojų savianalizės 

anketų atnaujinimas. 

L. Zubauskienė 

A. Pakamorienė 

2019 m. 

kovas 

MG posėdyje  

 4.5. Progimnazijos mokytojų 

kasmetinio veiklos vertinimo 

– savianalizių aptarimo – 

organizavimas. Metiniai 

pokalbiai su darbuotojais.  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

2019 m. 

birželis 

Individualiai  

      

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

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

kompetencijas, pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų  rezultatų. 
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Suma 

Eur. 

Pastabos 

1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 

dotacija ugdymo reikmėms.  
1239200 2018 m. mokinio krepšelio dydis 

1147 Eur./sutart. mok. iki 2018-08-

31; nuo 2018-09-01 – pagal 

Mokymo lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodiką.  

2. Savivaldybės biudžeto lėšos.  474800 Pagal Klaipėdos rajono 

savivaldybės 2018-02-07 tarybos 

sprendimą Nr. T11-36 dėl 2018 m. 

biudžeto patvirtinimo.  

3. Pajamos už teikiamas paslaugas ir 

nuomą.  

 

120000 Sporto salė, aktų salė, kabinetai 

NVŠ programoms vykdyti, 

valgyklos pajamos. 

3.1. Jakų ir Gobergiškės skyriai įmokos už 

neformalųjį ugdymą. 
1800  

4. Pagal numatomus 2018 m. vykdyti 

projektus. 
 

 

4.1. Projektas „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas Klaipėdos 

rajone“ 

115159,01  

4.2. Projektas „Motyvuoti mokytojai ir 

tėvai,- motyvuoti mokiniai“ 
19045,50  

4.3. Comenius KA 2 projektas „Water is 

Life“ 
25156,80  

4.4. Comenius KA 2 projektas „Be the 

change... you want to be!“ 
15852  

5. Kiti finansavimo šaltiniai (juridinių ir 

fizinių asmenų parama).  
16948,80 GPM 2 proc. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

 

6. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir pavaduotoja ūkio 

reikalams.  

7. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.  

8. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai. 

 

 

 

   

PRITARTA  

Gargždų „Minijos“ progimnazijos 

mokyklos tarybos posėdyje  

2018 m. rugpjūčio 31 d., protokolas 

Nr. 3-3 
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1 priedas 

Gargždų „Minijos“ progimnazijoje 2018-2019 m. m. organizuojamų renginių 

planas  
E

il
. 
N

r.
 Renginio pavadinimas Data 

K
la

sė
s 

Atsakingas 

Rugsėjis 

1. Rugsėjo 1-osios šventė 2018-09-03 1-8 E. Kiaulakienė 

2. Neformalaus ugdymo veiklų 

mugė 

2018-09-14 5-8 D. Gruzdys 

3. Europos kalbų diena 2018-09-26 5-8 V. Mikšienė 

Spalis 

4. Mokytojų diena 2018-10-05 1-8 E. Kiaulakienė, D. Jasudavičienė, 

R. Valskienė 

5. Muziejų diena 2018-10-10 1-4 V. Barysienė, V. Dargužienė 

6. Muziejų diena 2018-10-16 5-8 Ž. Surplienė 

7. „Mano augintinis“ 2018-10-26 1-4 R. Galdikienė, D. Kisielienė 

8. „Naktis mokykloje“ 2018-10-26 7-8 A. Lukauskienė 

Lapkritis 

9. „Pyragų diena“ 2018-11-06 6 R. Anužienė 

10. Amatų diena 2018-11-16 1-4 B. Ratkuvienė, V. Barysienė 

11. Tolerancijos diena 2018-11-16 1-8 V. Jolubaitienė, G. Rancienė 

12. Etnokultūros dienos 2018-11-15 

2018-11-16 

5-8 R. Lygutaitė 

13. Talentų šou „Rodyk, ką moki – 

2018“ 

2018-11-23 5-8 E. Kiaulakienė 

14. „Renkuosi profesiją“ 2018-11-29 1-4 V. Ratkuvienė, B. Šutinienė 

15. „Draugaukime 5-okai“ 2018-11-30 5 E. Kiaulakienė 

Gruodis 

16. Edukacinių išvykų diena 2018-12-04 1-4 E. Šunbarauskienė, R. Stankuvienė 

17. Vienos temos diena. Antika 2018-12-04 5-8 Ž. Surplienė 

18. Kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventė 

2018-12-07 1-8 E. Kiaulakienė 

19. Christmas is coming to town 2018-12-13 4 A.Jašmontienė, B. Ratkuvienė 

20. „Kalėdinis ratas“ 2018-12-21 1-4 G. Jucienė, A.Jašmontienė, 

 B. Ratkuvienė 

21. Kalėdinai karnavalai 2018-12-21 5-8 E. Kiaulakienė 

Sausis 

22. „Globokime miško gyventojus“ 2019-01-11 1-4 V. Dargužienė, R. Marcinkevičienė 

23. Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

2019-01-14 1-8 D. Paukštienė, E. Kiaulakienė 

Vasaris 

24. Minim Žemaitijos metus 2019-02-15 1-4 V. Majauskienė, L. Liatukienė, 

 D. Grigaitienė 

25. Mokyklos gimtadienis 2019-02-15 5-8 E. Kiaulakienė 

Kovas 

26. Užgavėnių šventė 2019-03-06 1-4 V. Norvidienė, D. Kisielienė 

27. Kaziuko mugė 2019-03-08 1-4 R. Stankuvienė, D. Grigaitienė, 
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V. Majauskienė 

28. Projektas su muzikos mokyklos 

teatro klase „Vaizdo ir žodžio 

dermė“. Paroda. 

2019 kovo 

mėn. 

1-4 V. Dargužienė 

29. Šokių konkursas „Oki, doki – 

pajausk šokį 2018“ 

2019-03-15 5-8 A. Lukauskienė, E. Kiaulakienė 

30. Žemės diena 2019-03-20 1-8 B. Ratkuvienė, R. Liužinienė,  

O. Girkontienė 

31. „Savaitė be patyčių“ 2019 m. 

kovo mėn. 

1-8 V. Jolubaitienė, G. Rancienė 

32. Etnokultūros diena 2019-03-29 1-4 V. Norvidienė, D. Kisielienė 

Balandis 

33. Saugaus eismo diena 2019-04-18 1-4 D. Jasudavičienė. D. Paukštienė 

34. Atvelykis. „Mažųjų velykėlės“ 2019-04-26 1-4 V. Norvidienė, D. Kisielienė 

35. Motinos diena 2019-04-30 1-4 R. Valskienė, A. Kundrotienė,  

B. Šutinienė 

36. Švarus vanduo – sveikas žmogus 2018-04-30 7 R. Birgėlienė 

Gegužė 

37. Europos šalių kultūrų diena 2019-05-09 5-8 V. Mikšienė 

38. Akcija „Pavasario žiedai“ 2019-05-10 1-4 G. Jucienė, A. Kundrotienė, 

 L. Liatukienė 

39. Sporto diena 2019-05-31 1-4 R. Liužinienė, R. Marcinkevičienė 

Birželis 

40. Baigiamasis koncertas 

progimnazijos bendruomenei 

2019- 06-03 1-4 R. Valskienė,V. Ratkuvienė, 

 B. Šutinienė 

41. Šeimų sporto šventė 2019-06-04 1-4 E. Šunbarauskienė, L. Strumylienė 

42. Sveika, vasara 2019-06-06 1-4 V. Norvidienė, R. Galdikienė 

43. Sporto šventė 2019-06-07 5-8 M. Jonelys 

44. Vanduo – gyvybės šaltinis 2019-06-13 5-8 O. Girkontienė 

45. „Lik sveika,  mokykla“ 2019-06-21 5-8 E. Kiaulakienė 

 

Gargždų “Minijos“ progimnazijos sportinės veiklos programa  

2018-2019 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Klasės Atsakingas 

mokytojas 

Rugsėjis 

1. Paplūdimio tinklinio varžybos 2x2 7-8 kl. berniukai J. Žukauskienė 

2. Tarpklasinės lauko futbolo varžybos  5-8kl. M.J onelys 

Spalis  

1. Atrankinės futbolo varžybos 5-8 kl. M. Jonelys 

Lapkritis 

1. Tarpklasinės kvadrato varžybos 5kl. A. Vyšniauskienė 

2. Tarpklasinės kvadrato varžybos 6kl. A. Vyšniauskienė 

3.  4 klasių mokinių kvadrato varžybos 4kl. R. Liužinienė,  

R. Marcinkevičienė 

Gruodis 

1. Naujametinis tinklinio turnyras 6-8 kl. mokinių ir  

mokytojų rinktinės 

J. Žukauskienė 

Sausis 
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1. Atrankinės tinklinio varžybos  7-8 kl. 

mergaitės 

J. Žukauskienė 

 

2. Atrankinės tinklinio varžybos 6-8 kl. 

berniukai 

J. Žukauskienė 

 

3. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos 5-6 kl. A. Vyšniauskienė 

Vasaris  

1. Tarpklasinės salės futbolo varžybos 5-8 kl. M. Jonelys 

2. Tarpklasinės smiginio varžybos 6-8 kl. J. Žukauskienė 

Kovas 

1. Tarpklasinės tinklinio3x3 varžybos 6-8 kl. 

vaikinai 

J. Žukauskienė 

 

2. Tarpklasinės tinklinio3x3 varžybos 7-8 kl. 

merginos 

J. Žukauskienė 

 

Balandis 

1. Atrankinės lengvosios atletikos 

keturkovės varžybos 

6-7 kl. mergaitės 

ir berniukai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

1. Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 kl. A. Vyšniauskienė 

2. Tarpklasinės kvadrato varžybos 6 kl. A. Vyšniauskienė 

Gegužė 

1. Paplūdimio tinklinio varžybos 2x2 7-8 kl. ,,Mix“ J. Žukauskienė 

3. Paplūdimio tinklinio varžybos 2x2 6-8 kl. berniukai      J. Žukauskienė 

2. Tarpklasinės lauko futbolo varžybos  5-8kl. M. Jonelys 
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2 priedas 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Temos Laikas Atsakingas 

1. 1.Darbo saugos reikalavimų vykdymas 

mokykloje. 

2.2018/2019 m. m. mokyklos veiklos 

tikslai, uždaviniai. 

3.Mokinių pavežėjimas: problemos, jų 

sprendimo būdai. 

2018-09 D. Lažinskienė 

 

L. Zubauskienė 

 

G. Rancienė 

2. 1.Mokinių sveikatos būklė. 

2.Mokyklos veiklos ir valdymo 

išteklių būklės įsivertinimo sričių 

derinimas. 

3.Gabių mokinių ugdymas mokykloje. 

2018-10    V. Žutautienė 

L.  Zubauskienė 

 

 

L. Zubauskienė 

3. 1.1-4 kl. mokinių lankomumas, 

gerinimo keliai. 

2.Darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais. 

3.Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatų aptarimas. 

2018-11 Soc. pedagogė 

 

Spec. pedagogė 

 

L. Zubauskienė 

4. 1. 1,5-tų klasių bei naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos problemos. 

2. Pirmo trimestro 5-8 kl. mokinių 

rezultatų aptarimas. 

3.VG komisijos ataskaita. 

2018-12 L. Zubauskienė 

J. Ronning 

R. Balsytė 

 

Komisijos vadovas 

5. 1. Pirmo pusmečio 1-4 kl. mokinių 

rezultatų aptarimas. 

2. Strateginio plano 2015/2019 m. 

įgyvendinimas. Stebėsenos 

(monitoringo) rezultatų aptarimas. 

3.5-8 kl. mokinių lankomumas, 

gerinimo keliai. 

2019-01 D. Bušeckienė 

 

Darbo grupės 

vadovas 

 

Soc. pedagogė 

6. 1.Vadovėlių ir mokymo priemonių 

poreikis 2019/2020 m.m. 

2.Finansinė ataskaita už 2018 m. 

3.Smurto ir patyčių prevencijos 

programų įgyvendinimas mokykloje. 

2019-02 Bibliotekininkė 

 

I. Petrikienė 

Soc. pedagogės 

7. 1.Antro trimestro 5-8 kl. mokinių 

rezultatų aptarimas. 

2. 2019 m. mokyklos biudžetas. 

3. Direktoriaus veiklos ataskaitos už 

2018 m. derinimas. 

2019-03 R. Balsytė 

 

I. Petrikienė 

J. Gindulis 

8. 1.Finansinė ataskaita už pirmą ketvirtį. 

2.Projektinė veikla mokykloje, 

kokybė, problemos. 

3. Prevencinis darbas mokykloje. 

2019-04 I. Petrikienė 

L.Zubauskienė 

 

Soc. pedagogės 

9. 1.SEU programų įgyvendinimas 

mokykloje. 

2019-05 L. Zubauskienė 
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2.Darbas su silpnai besimokančiais 

mokiniais. 

3.Darbas su mokiniais, turinčiais 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

 

D.Bušeckienė 

R.Balsytė 

Logopedės 

10. 1. 2019/2020 m. m. ugdymo planų 

derinimas. 

2. Antro pusmečio, trečio trimestro 

mokinių rezultatų aptarimas. 

3.Netradicinių dienų organizavimas 

mokykloje. 

2019-06 Darbo grupės 

vadovas 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

11. 1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. 

2.Neformaliojo švietimo valandų 

paskirstymas. 

3.Užklasinė, užmokyklinė veikla 

mokykloje, organizavimo problemos. 

2019-08 D. Lažinskienė 

 

L. Zubauskienė 

 

R. Balsytė 
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3 priedas 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Temos Laikas Atsakingas 

1. 1.Pirmojo trimestro 5-8 kl. mokinių mokymo(si) 

rezultatai. 

2018 - 12 R. Balsytė 

2. 1.Pirmojo pusmečio 1-4 kl. mokinių 

mokymo(si) rezultatai. 

2. Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos. 

3. Strateginio plano 2015-2019 m. stebėsenos 

(monitoringo) rezultatų aptarimas. 

4.Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas 5-8 kl., siekiant geresnių 

matematikos rezultatų. 

2019 - 01 D. Bušeckienė 

 

PM specialistai 

Darbo grupės 

vadovas 

R. Balsytė 

3. 1.Antrojo trimestro 5-8 kl. mokinių mokymo(si) 

rezultatai. 

2019 - 04 R. Balsytė 

4. 1.1-4 klasių mokinių antrojo pusmečio 

mokymo(si). 

2.1-3 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

3. Diferencijavimas ir individualizavimas 

ugdymo turinio 1-4 kl., skiriant gabumų ir 

talentų ugdymui. 

2019 - 06 D. Bušeckienė 

 

Klasių vadovai 

D. Bušeckienė 

5. 1. 5-8 klasių mokinių antrojo pusmečio mokinių 

mokymo(si) rezultatai. 

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

3. Ugdymo plano projekto 2019-2020 m. m.  

aptarimas. 

4. Mokytojų pedagoginio krūvio projekto 2019-

2020 m. m. aptarimas. 

 

2019 -06 R. Balsytė 

 

Klasių vadovai 

Darbo grupės 

vadovas 

J. Gindulis 

6. 1. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po 

papildomų darbų. 

2. Mokytojų pedagoginis krūvis 2019-2020 m. 

m. 

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

projekto pristatymas. 

4. Grįžtamojo ryšio įtaka ugdymo kokybės 

gerinimui. 

2019 - 08 Klasių vadovai 

 

J. Gindulis 

 

Darbo grupės 

vadovas 

L. Zubauskienė 

 

 

      

    

    

    

  

 

  



23 

 

23 

 

4 priedas 

ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Temos Laikas Atsakingas 

1. 1.Mokinių pavežėjimo organizavimo problemos. 

2.Darbo saugos reikalavimų vykdymas. 

3.Mokyklos internetinio puslapio 

informatyvumas. 

2018-09 G. Rancienė 

D. Lažinskienė 

L. Zubauskienė 

 

2. 1.Mokinių ir mokytojų budėjimo organizavimo 

problemos. 

2.Mokinių sveikatos būklė. 

3.Mokyklinės dokumentacijos sutvarkymas. 

2018-10 R. Balsytė 

 

V. Žutautienė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

3. 1.Mokinių lankomumo aptarimas. 

2.Darbas su spec. poreikių mokiniais. 

3.Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklės 

įsivertinimo vykdymas. 

2018-11 soc. pedagogės 

PM specialistai 

L. Zubauskienė 

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

adaptacijos problemos. 

2.Pirmo trimestro 5-8 kl. mokinių rezultatų 

aptarimas. 

3.Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų gerinimo plano aptarimas. 

2018-12 L. Zubauskienė 

J. Ronnings 

R. Balsytė 

 

R. Balsytė 

5. 1.Pirmo pusmečio 1-4 kl. mokinių rezultatų 

aptarimas. 

2. 5-8 kl. mokinių lankomumo gerinimas. 

3.Strateginio plano 2015/2019 įgyvendinimo 

stebėsenos rezultatų aptarimas. 

2019-01 D. Bušeckienė 

 

soc. pedagogė 

R. Balsytė 

6. 1.Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio 

2019/2020 m. m. aptarimas. 

2.Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas. 

 

 

3.1-4 kl. mokinių lankomumas. 

2019-02 Bibliotekininkė 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

soc. pedagogė 

7. 1.Neformaliojo švietimo atsiskaitymo 

organizavimo aptarimas. 

2.Pasirengimo NMPP vykdymui. 

 

 

3.Antro trimestro 5-8 kl. mokinių rezultatų 

aptarimas. 

2019-03 L. Zubauskienė 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

R. Balsytė 

8. 1.Projektinė veikla mokykloje. 

2.Prevencinis darbas mokykloje. 

3.Pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas su mokytojais, tėvais. 

2019-04 L. Zubauskienė 

soc. pedagogės 

PM specialistai 

9. 1. SEU programų įgyvendinimas. 

2.Ugdymo plano 2019/2020 m. m. projekto 

aptarimas. 

3.Klasių vadovų veiklos organizavimas. 

2019-05 L. Zubauskienė 

Darbo grupės 

vadovas 

R. Balsytė 
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10. 1.Mokytojų pedagoginio krūvio projekto 

aptarimas. 

2.Mokinių poreikių tenkinimo galimybės 

neformaliojo švietimo veikloje. 

3. Praktinių, tiriamųjų darbų organizavimas 1-8 

kl. 

2019-06 J. Gindulis 

 

L. Zubauskienė 

 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

11. 1.Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

2.1-8 kl. mokinių rezultatai, gerinimo keliai. 

 

 

3.Progimnazijos 2019/2020 m. m. veiklos tikslai, 

uždaviniai. 

2019-08 D. Lažinskienė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui. 

Darbo grupės 

vadovas 
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5 priedas 

 

Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos 

ugdymo proceso priežiūros planas 2018 – 2019 m. m. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Numatomos priemonės Data Vykdytojai Atsiskaitymo tvarka 

1. 2017–2018  m. m. 1-8 klasių TAMO dienyno  tikrinimas prieš 

atiduodant į archyvą. 

2018 m. rugsėjis D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

 

 

Peržiūrėtas ir pateiktas 

archyvavimui 2017-2018 m 

.m. TAMO dienynas. 

2. Mokyklinės dokumentacijos tikrinimas: 

ilgalaikių planų, individualizuotų programų, klasių vadovų veiklos 

planų, mokinių asmens bylų peržiūra. 

2018 spalis J. Gindulis 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta 

individualiai, administracijos 

posėdyje. 

3. 2018–2019  m. m. 1-8 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūra 

mokslo metų eigoje. 

2018-2019 m.m. D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta 

individualiai, administracijos 

posėdyje. 

4. Mokytojų  konsultavimas ilgalaikių teminių planų, metodinės 

veiklos planų, savianalizės, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimo 

klausimais. 

2018-2019 m.m. J. Gindulis 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

Ugdomieji pokalbiai su 

konsultuojamais mokytojais 

5. Neformalaus švietimo programų įgyvendinimo stebėsena 

(programos, tvarkaraščiai). 

2018 m. spalis-lapkritis D. Bušeckienė 

L. Zubauskienė 

Peržiūrėta ir aptarta 

individualiai, administracijos 

posėdyje. 

6. 2018 m. 6 ir 8 klasių NMPP iš lietuvių kalbos rezultatų analizė. 2018 m. spalis R. Lygutaitė Aptarta MG posėdyje 

7. Diagnostinio istorijos testo 6, 8 klasėse analizė. 2018 m. spalis Ž. Surplienė Aptarta MG posėdyje 
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8. 5-ų klasių mokinių žinių ir gebėjimų tyrimai iš lietuvių k., anglų k. ir 

matematikos. Rezultatų analizė, problemų nustatymas, išvadų 

pateikimas  ir veiklų numatymas  mokinių pasiekimų gerinimui. 

2018 m. spalis-lapkritis R. Lygutaitė 

L. Paulauskienė 

O.Girkontienė 

Aptarta MG posėdžiuose, 1-5 

kl. mokinių  adaptaciniame 

posėdyje 

9. Pirmokų adaptacija. Atviros pamokos mokyklos pedagogams. 2018 m. lapkritis-

gruodis 

D. Bušeckienė Aptarta MG posėdyje, 1-5 kl. 

mokinių  adaptaciniame 

posėdyje 

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

įgyvendinimo priežiūra. 

2018 m. rugsėjis-

gruodis 

D. Bušeckienė 

L. Zubauskienė 

Aptarta 1-5 klasių mokinių 

adaptacijos darbo grupės ir 

administracijos posėdžiuose.  

11. Socialinio-emocinio ugdymo programų ,,Antras žingsnis“, „LIONS 

QUEST Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimo stebėsena.  

 

2019 sausis D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

Peržiūrėti ilgalaikiai planai, 

TAMO dienynas. Aptarta 

klasių vadovų MG, 

administracijos posėdžiuose. 

12. Konsultacijų grafiko laikymosi stebėjimas.  

 
2018-2019 m.m. L. Zubauskienė Individualiai pagal patvirtintą 

tvarkaraštį 

13. Pamokų stebėjimas:  

1. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas ugdant aukštesniųjų 

gebėjimų mokinius.  

2. IKT panaudojimas mokinių motyvacijai skatinti, individualiai 

pažangai pamatuoti. 

3. Socialinio emocinio ugdymo elementai pamokoje. 

2019 m. sausis- 

balandis 

J. Gindulis 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

 

Pamokų stebėjimo 

protokolai, ugdomieji 

pokalbiai. 

14. Pirmus metus dirbančių mokytojų  R. Šimkutės(tikyba, etika) ir D. 

Vaitkevičiaus(tikyba) pažintinis-informacinis pamokų stebėjimas 

(ugdymo proceso planavimas ir organizavimas, pamokos laiko 

vadyba,  refleksija). 

2018 m. gruodis L. Zubauskienė 

 

Pamokų stebėjimo 

protokolai, individualūs 

pokalbiai. 

15. Mokytojų Neringos Žemgulienės, Daivos Beliajevos, Astos 

Lukauskienės, pretenduojančių įgyti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją,  

praktinės, metodinės veiklos stebėjimas ir analizė.  

2019 m. sausis - gegužė L. Zubauskienė Pamokų stebėjimo 

protokolai, individualūs  

pokalbiai. 

16. Matematikos mokytojų ir klasių vadovų individualūs grįžtamojo ryšio 

pokalbiai su mokyklos vadovais.  
2018 m. gruodis-2019 

m. birželis 

J. Gindulis 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

Ugdomųjų pokalbių 

protokolų pildymas ir 

aptarimas 
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17. Strateginio plano 2015-2019 m. įgyvendinimas. Stebėsenos rezultatų 

aptarimas. 
2019 m. sausis R. Balsytė Parengta rezultatų analizė ir 

pristatyta administracijos, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

18. 5-8 klasių mokinių elgesio ir lankomumo aptarimas.  

 
2019 m. sausis G. Rancienė 

R. Balsytė 

Administracijos, VGK 

posėdžiai 

19. 1-4 klasių mokinių elgesio ir lankomumo aptarimas.  

 
2019 m. vasaris V. Jokubaitienė 

R. Balsytė 

D. Bušeckienė 

Administracijos, VGK 

posėdžiai 

20. 8 klasių mokinių žinių ir gebėjimų tyrimai iš  anglų., rusų ir vokiečių 

kalbų. Pasiekimų  rezultatų aptarimas, pagalbos ir pasiekimų 

gerinimo būdų aptarimas. 

2018 m. kovas-balandis L. Zubauskienė 

V. Mikšienė 

Parengta ir aptarta rezultatų 

analizė užsienio k. mokytojų 

MG posėdyje.  

21. 2 ir 4 klasių mokinių NMPP  organizavimas ir priežiūra. Rezultatų 

analizė, teigiamų pusių ir problemų nustatymas, išvadų pateikimas  ir 

veiklų numatymas  mokinių pasiekimų gerinimui. 

2018 m. balandis-

gegužė-birželis 

D. Bušeckienė 

L. Zubauskienė 

Parengta rezultatų analizė 

MG, Mokytojų tarybos 

posėdžiui. 

22. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo iš lietuvių kalbos, 

matematikos, socialinių ir gamtos mokslų, organizavimas ir priežiūra. 

NMPP analizė, teigiamų pusių ir problemų nustatymas, prioritetų 

numatymas mokinių pasiekimų gerinimui. 

2018 m. balandis-

gegužė-birželis 

L. Zubauskienė 

A. Pakamorienė 

MG pirmininkai 

 

 

Parengta rezultatų analizė 

MG, Mokytojų tarybos 

posėdžiui. 

23. Pasiekimų gerinimo ir pagalbos mokiniui modelio įgyvendinimo 

progimnazijoje priežiūra. 

Per mokslo metus L. Zubauskienė 

D. Beliajeva 

Parengtos rezultatų analizės 

Mokytojų tarybos 

posėdžiams 

24. Pagalbos mokiniui specialistų veiklos stebėjimas ir aptarimas.  

 
2019 m. balandis PM specialistės Parengta rezultatų analizė 

administracijos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose.  

25. Projektinės veiklos įtaka ugdymo proceso kokybei. Progimnazijos 

projektinės veiklos analizė. 
2019 m. balandis L. Zubauskienė Išanalizuoti ir aptarti 

progimnazijos projektinės 

veiklos rezultatai, pateiktos 

išvados ir siūlymai  

administracijos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. 
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26. SEU programų įgyvendinimo analizė. 2019 m. gegužė L. Zubauskienė 

R. Balsytė 

Išanalizuoti ir aptarti SEU 

tyrimo rezultatai, pateiktos 

išvados ir siūlymai  

administracijos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

27. 

 

2018-2019 m. m. mokyklos veiklos stebėsenos rezultatų aptarimas. 

2019-2020 m. m. mokyklos veiklos tikslai, uždaviniai.  

 

2019 m. rugpjūtis J. Gindulis 

D. Bušeckienė 

R. Balsytė 

L. Zubauskienė 

 

Parengta rezultatų analizė 

administracijos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose. 
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6 priedas 
 

 

GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 - 2019 M.M 

 

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2018– 2019 M.M. 

 

 

 

 
 

 

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

tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir sprendžiant iškilusias problemas. 

 

      METODINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI: 

 

1. Mokymo ir mokymosi gerinimas (mokinys – mokytojas – tėvai) 

1.1.  Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams. 

1.2. Gerinti duomenimis grįstą ugdymo kokybę. 

1.3. Gerinti mokinių pasiekimus, įdiegiant mokinių, mokytojų ir tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą. 

2. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

2.1.  Efektyvaus grįžtamojo ryšio panaudojimas mokytojų kompetencijų tobulinimui. 

2.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ryšio su ugdymo procesu užtikrinimas. 
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7 priedas 
 

GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJA 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 

 2018-2019 M.M. 
 

I. BENDROJI DALIS 

 
TIKSLAS 

Prisidėti prie sėkmingo ugdymo proceso organizavimo suteikiant mokytojams tinkamą 

metodinę ir dalykinę literatūrą. Prisidėti prie tikslingo būdų ir metodų taikymo, ugdančių mokinių 

mokymosi įgūdžius, atitinkančių jų interesus. Prisidėti prie mokytojų profesinės kompetencijos 

augimo, užsakant reikiamą metodinę literatūrą bei vadovėlius. Atliekant apklausas kuo racionaliau 

panaudoti skirtas lėšas. Kryptingai komplektuoti vadovėlių fondą numatant perspektyvą. Mokyti 

mokinius išnaudoti mokymosi aplinką. Siekti, kad mokiniai bibliotekoje jaustųsi saugūs, galėtų 

tinkamai vystyti savo individualias galias, pomėgius. Skatinti kultūringą, pagarbų, geranorišką 

bendruomenės narių bendradarbiavimą. Formuoti saugią psichosocialinę mokinio aplinką 

bibliotekoje. Užtikrinti, kad būtų laikomasi elgesio taisyklių bibliotekoje. Prisidėti prie 

bendruomenės tradicijų puoselėjimo ir kūrimo, įsijungti į kultūrinius renginius, bei projektus. Padėti 

puoselėti ir kurti savo bendruomenės tradicijas. 

  

VIZIJA 

Biblioteka – progimnazijos kultūros centro dalis. Dėti pastangas įsilieti į progimnazijos gyvenimą, 

kad mokiniai ir mokyklos bendruomenė galėtų turiningai praleisti laisvalaikį, gilinti žinias, susirasti 

reikiamą informaciją. 

 

UŽDAVINIAI 

 

 Skelbti aktualiausią bei naujausią bibliotekos veiklą atspindinčią informaciją mokyklos 

internetiniame puslapyje.  

 Organizuoti bibliotekoje – skaitykloje įvairias mokinių darbų parodas, naujausios literatūros 

pristatymus, temines popietes, literatūrinius skaitymus. Rengti teminius-proginius stendus, 

skirtus rašytojų jubiliejinėms sukaktims bei įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėm 

paminėti. 

 Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, papildant ją įvairių formų 

informacijos laikmenomis. 

 Drauge su pedagogų kolektyvu ugdyti moksleivių bendravimo įgūdžius, pagrįstus 

tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais, įtraukiant 

skirtingų gebėjimų mokinius aktyviai dalyvauti bibliotekos veikloje. 

 Padidinti  registruotų skaitytojų ir lankytojų skaičių bei literatūros išdavimą. 
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Planuojami darbai 
 

KASDIENINĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS BIBLIOTEKOS LANKYTOJAMS 

 

 pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti; 

 informacijos paieška pagal mokytojų bei mokinių užklausas, pasitelkiant turimus 

informacijos šaltinius; 

 informavimas apie naujai gautus leidinius; 

 rekomenduojamų mokiniams skaityti knygų sąrašų sudarymas; 

 mokinių konsultavimas kaip naudotis visais galimais informacijos šaltiniais; 
 

SKAITYMO IR INFORMACINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 

Veikla Data Tikslas 

Pamokos bibliotekoje 

 
Mokytojų ar klasės vadovų 

pageidavimu 

Supažindinti mokinius su 

bibliotekos darbu, grožinės 

literatūros fondu, periodine spauda, 

naujai išleistomis knygomis. 

Informacijos apie bibliotekos 

veiklą atnaujinimas mokyklos 

tinklalapyje. 

nuolat 

Bibliotekos teikiamų paslaugų 

aprašymas, renginių aprašymai, 

naujai gautų knygų, periodinių 

leidinių anonsai. 

MOKINIŲ KULTŪRINIŲ INTERESŲ UGDYMAS 

Veikla Data Tikslas 

Aktyvaus skaitymo 

skatinimas, pageidaujamos 

literatūros užsakymas, naujai 

įgytų knygų pristatymas. 

nuolat 

Skatinti mokinių domėjimąsi 

literatūra, siūlyti ne tik programinę, 

bet ir laisvalaikio skaitymui skirtą 

literatūrą. Supažindinti su naujausia 

literatūra. 

Pagalba mokiniams, kurie 

ruošiasi  konkursams, 

olimpiadoms ir kt. 

nuolat 

Padėti mokiniams suprasti temą, ją 

tyrinėti, mokyti apibrėžti 

reikšminius žodžius, išsiaiškinti 

terminų, susijusių su ta tema, 

reikšmes, nurodyti reikalingą 

literatūrą žinynuose, 

enciklopedijose, spaudoje, internete 

ir kt. 

Rengti parodas, popietes ir 

kitus renginius bibliotekoje 
pagal poreikį 

Burti mokyklos bendruomenę, 

skatinti kultūrines iniciatyvas. 

Rengti teminius-proginius 

stendus, skirtus rašytojų 

jubiliejinėm sukaktim bei 

įsimintinoms datoms ar 

kalendorinėms šventėms 

paminėti 

rašytojų sukaktys ir įsimintinų 

datų kalendorius 

Knygų parodos, informacijos 

pateikimas 
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PREVENCINIS DARBAS BIBLIOTEKOJE 

Veikla Data Tikslas 

Popietės su specialistais 

žalingų įpročių bei 

nusikalstamumo prevencijos 

temomis 

pagal poreikį 

Skatinti mokinius domėtis sveika 

gyvensena, atpažinti grėsmes ir 

mokytis su jomis susidoroti skaitant 

periodinę spaudą, knygas ir kt. 

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS 

Veikla Data Tikslas 

Pagalba mokytojams, ieškant 

papildomos literatūros 

pamokoms, renginiams. 

nuolat 

Pagalba mokytojams renkantis 

įvairius šaltinius, trūkstamos 

informacijos ir spaudinių paieška, 

užsakymas. 

Pagalba, konsultuojantis su 

pedagogais, įsigyjant naują 

metodinę – mokomąją 

literatūrą. 

nuolat 

Informuoti mokytojus apie naujai 

pasirodžiusią metodinę literatūrą, 

pildyti gimnazijos fondus pagal 

poreikius ir galimybes. 

Pedagoginių periodinių 

leidinių užsakymas ir 

komplektavimas 

nuolat 

Išsiaiškinti bendruomenės poreikius 

periodinei spaudai, specializuotai 

literatūrai, sekti naujausią 

informaciją, susijusią su visuomenės 

aktualijomis. 

Informacinių pranešimų 

pateikimas mokytojams  

bibliotekoje, bei pranešimai į 

Tamo dienyną 

nuolat 
Lankstinukų ir kitokios formos 

informacijos pateikimas. 

RENGINIAI, STENDAI IR PROJEKTAI 

Parodos, stendai ir 

pristatymai: 
Data Vykdo 

Rugsėjo 1 – oji - Mokslo ir 

žinių diena. -  “Sveikas, 

rugsėji“. 

 

Europos kalbų diena 

 

Rugsėjo 1d. 

 

 

Rugsėjo 26d. 

Euridika Piaulokienė 

 

Tarptautinės mokytojų dienos 

paminėjimas.  

O. Proisleriui 95m. 

paminėjimui skirtas proginis 

stendas bei literatūriniai 

skaitymai (popietė) 

bibliotekoje 

Spalio 4 d. 

 

 

Spalio 20 d. 

 

Euridika Piaulokienė 

 

III kl. mokiniai ir mokytojos 

 

V. Palčinskaitei 75 m. 

paminėjimui skirtas  

proginis stendas  

 

Lapkričio 20 d. 

 

 

 

Euridika Piaulokienė 
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P. Mašiotui 155 m. 

paminėjimui skirtas  

proginis stendas 

Gruodžio 19d. 
Euridika Piaulokienė 

 

Laisvės ginėjų dienai skirtas 

proginis stendas.  

  

K. Donelaičiui 305 m. 

paminėjimui skirtas  

proginis stendas 

 

Sausio 13 d. 

 

 

Sausio 3d. 

 

 

Euridika Piaulokienė 

 

V. Misevičiui 95 m. 

paminėjimui skirtas  

proginis stendas 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos proga skirtas proginis 

stendas  

 

 

Vasario 12d. 

 

 

 

Vasario 16 d. 

 

Euridika Piaulokienė 

 

P. Cvirkai 110 m.  

paminėjimui skirtas stendas.  

 

 

Kovo 25d. 
Euridika Piaulokienė 

 

 

Projektas ,,Tūkstantis ir viena 

naktis“ (integruotos istorijos 

pamokos 8 klasių mokiniams)  

Spalio 1d.- lapkričio 17 d. 

(data gali būti tikslinama) 
Euridika Piaulokienė 

Jūratė Grimalienė 

 

Projektas ,,Atvirukuose – 

vaikiškų knygų personažai“ 

(integruotos  pamokos 5-6 

klasių mokiniams) 

 

Sausis-balandis 

Euridika Piaulokienė 

Alma Tamošauskienė 

Raminta Birgėlienė  

ir lietuvių kalbos mokytojos  

Danutė Prunskienė 

Rūta Tamošaitienė 

 

 

Projektas Kovas-gegužė Euridika Piaulokienė 

 

Raminta Birgėlienė 

 

Projektas ,,Knygos draugo 

diena“ (skirtas: vaikiškos 

knygos dienai) 

Vasaris-balandis Euridika Piaulokienė 

Vanda Majauskienė 

Rasa Galdikienė 

 

Projektas ,,Knyga atveria 

širdies vartus, kai tu man 

šypsaisi“  

(prevencija prieš patyčias), 

dalyvauja 5-6 klasės 

 

Vasaris-balandis 

Euridika Piaulokienė 

Soc. Pedagogė Klasių vadovai: 

Rūta Tamošaitienė 

Alina Vyšniauskienė 

Renata Anužienė 

Dalia Razguvienė 

Daiva Beliajeva 

 

RENGINIAI, 

SUSITIKIMAI: 
Data Vykdo 
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Edukacinės pamokos 2-4 kl. 

mokiniams ,,Vasaros 

skaitiniai“ 

(pokalbiai apie perskaitytas 

knygas vasaros metu) 

Rugsėjo 14-19 d. 
Euridika Piaulokienė 

Klasių mokytojos 

Pirmokų krikštynos 

bibliotekoje (supažindinti su 

biblioteka, registruoti naujus 

skaitytojus) 

Pagal susitarimą su klasių 

mokytojomis 
Euridika Piaulokienė 

 I klasių mokytojos 

Tarptautinis projektas:  

„Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė“ Pagal Šiaurės 

ministrų tarybos biuro 

pateiktas projekto gaires 

vykdoma veikla mokykloje. 

Integruotos pamokos, 

atsižvelgiant į pateikto teksto 

turinį. 

 

Lapkričio 12-16 d. 

(data gali būti tikslinama) 

Euridika Piaulokienė 

Dalykų mokytojai 
 

Perskaitytų knygų pristatymai. 

Naujai gautų knygų reklama 

(klasės valandėlių metu) 

 

Pagal susitarimą 

Euridika Piaulokienė 

Klasių  mokytojos 

Mokiniai 

Lietuvių kalbos mokytojos 

 

Akcija: Metų knygos rinkimai 

(knygų pristatymai klasėse) 

 

 

Gruodžio – vasario mėn. 

Euridika Piaulokienė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Klasių  mokytojos 

Mokiniai, kurie ruošiasi knygų 

pristatymams 
 

BIBLIOTEKOS FONDO PRIEŽIŪRA, KOMPLEKTAVIMAS, TVARKYMAS, 

NURAŠYMAS 

 

Nuolatos, pagal galimybes ir poreikį. 
 

 

 

Programą parengė     

Bibliotekininkė        

Euridika Piaulokienė 
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8 priedas 

 

GARGŽDŲ „MINIJOS‘ PROGIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M. M. 
 

TIKSLAS 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko 

aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams pagal ugdymosi poreikius. 

 

UŽDAVINIAI 

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

teisės aktus. 

2.    Stiprinti ugdymo organizavimo ir socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui sąveiką, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

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

praleidimo ir kitus atvejus. 

4. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 

asmenys 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Sudaryti ir aptarti 2018-2019 m. m. veiklos 

planą. 

Iki 2018-09-14 VGK pirmininkė, PM 

metodinė grupė 

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

3.  Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitą MTP. 

Kartą per metus VGK pirmininkė 

4.  Dokumentų rengimas, Tvarkų 

atnaujinimas. 

2018 m. rugsėjo 

mėn.– metų eigoje. 

VGK, PM metodinė 

grupė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

5.  
„Veiksmo savaitė be patyčių 2019”. Kovo mėn. 

PM metodinė grupė, 

klasių vadovai 

6.  „Tarptautinė Tolerancijos diena 2018m”. Lapkričio 12–16 d. PM metodinė grupė 

7.  Projektas “Knyga atveria širdies vartus, kai 

tu man šypsaisi” 6 klasių mokiniams 

(pagal atskirą planą). 

2019 m. Vasario – 

balandžio mėn. 

G. Rancienė, E. 

Piaulokienė 

8.  Klasės valandėlė „Paduok draugui ranką“ 

1–4kl. mokiniams.   
Pagal poreikį 

V. Jokubaitienė 

 

9.  Klasės valandėlė 5 kl. mokiniams 

„Komandinis darbas“, „Konfliktų 

valdymas“. 

Pagal poreikį G. Rancienė 

10.  Pasaulinės nerūkymo dienos paminėjimas 

– „Pučiu ne dūmus, o muilo burbulus“ 1–8 

kl. 

Gegužės mėn. PM metodinė grupė 
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11.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose, atvirų durų 

dienose. 
Pagal poreikį VGK 

12.  
Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų prevencinę programą, 

ją integruojant į ugdymo procesą. Klasių 

valandėlių metu, „Rūkyti nemadinga“ 6 

klasių mokiniams.  „Narkotinės 

medžiagos, jų poveikis organizmui“ 8 kl. 

mokiniams. Psichinė sveikata: „Kaip 

gyvena ir jaučiasi mūsų vaikai. Stresas?“. 

2018-2019 m. m. 

6 kl. mok. 2019-05 

mėn. 

8 kl. mok. 2019-02 

mėn. 

5 kl. mok. 2018-10 

 

Mokytojai, 

visuomenės sveikatos 

specialistė  

13.  Pristatyti VGK posėdyje smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos apibendrintus 

duomenis iš klasių vadovų bei parengti 

priemonių veiklos gaires kitiems mokslo 

metams. 

Gegužės mėn. Klasių vadovai, VGK 

TYRIMAI 

14.  Atlikti 1 klasių ir 5 klasių adaptacijos 

tyrimus. 

Lapkričio mėn. Psichologė 

15.  Nustatyti 5 klasių mokinių mokymosi 

stilius. 

Gruodžio mėn. Psichologė, klasių 

vadovai 

16.  Pristatyti 1 klasių ir 5 klasių adaptacijos 

tyrimų rezultatus MTP. 

Gruodžio mėn. Psichologė 

SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA 

17.  Sudaryti ir patvirtinti švietimo pagalbos 

gavėjų, mokinių turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, ERG mokinių 

sąrašus. 

2018 m. rugsėjo mėn. 
Specialistai pagal savo 

darbo sritį 

18.  Gavus tėvų sutikimą, aptarus su 

dirbančiais mokytojais, atlikti pirminį 

pedagoginį, psichologinį įvertinimą 

mokiniams, kurie turi rimtų mokymosi 

sunkumų. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai, klasių 

vadovai, tėvai, VGK 

19.  Teikti mokytojams metodinę pagalbą 

pritaikant bendrąsias programas ar  

rengiant individualizuotas programas bei 

konsultuoti specialiojo ugdymo 

klausimais.  

Intensyvi pagalba 

rugsėjo mėn. ir 

mokslo metų eigoje 

pagal poreikį 

Specialioji pedagogė  

20.  Konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių 

tėvus (globėjus), mokytojų padėjėjus ir kt. 

asmenis tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo 

procese specialiojo ugdymo klausimais. 

Pagal poreikį PM metodinė grupė 

21.  Bendradarbiauti su Pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistais. 
Pagal poreikį PM metodinė grupė 

22.  Aptarti namuose besimokančių mokinių 

mokymosi pasiekimus bei nesėkmes. 
Kartą metuose Pedagogai, VGK 

23.  Teikti individualią pagalbą mokiniams, 

turintiems lankomumo, elgesio, mokymosi 

problemų. Individualūs psichologo ir 

Pagal poreikį 

Socialinės pedagogės 

psichologė, klasių 

vadovai 
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socialinio pedagogo pokalbiai su 

mokiniais. 

24.  Taikyti poveikio priemones, numatytas 

lankomumo tvarkos apraše, mokiniams, 

praleidžiantiems pamokas be pateisinamos 

priežasties. Pateikti ataskaitą MTP. 

Nuolat 

Socialinės pedagogės  

psichologė, klasių 

vadovai 

25.  Po „Mokinių pasiekimų gerinimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo  modelio“ 

mokytojos kuratorės kreipimosi, aptarti 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

mokymosi rezultatus. Kviesti nepažangius 

mokinius, tėvus, klasės vadovus, 

dirbančius mokytojus. 

2018 m. gruodžio 

mėn. 2019 m. kovo 

mėn. gegužės mėn. 

Mokytojai, klasių 

vadovai, tėvai, VGK  

26.  Skirti dėmesį 2 mėnesio laikotarpyje iš 

užsienio grįžusiems bei naujai atvykusiems 

mokiniams. 

2 mėn. nuo atvykimo 

dienos. 
 

KRIZIŲ VALDYMAS 

27.  Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai pagal 

funkcijų pasiskirstymą 

28.  Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas bendruomenei, žiniasklaidai, 

Klaipėdos apskrities VPK, Klaipėdos 

rajono policijos komisariatui, Valstybės 

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

Tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko 

teisių apsaugos skyriui. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai pagal 

funkcijų pasiskirstymą 

29.  Mokyklos bendruomenės grupių ir 

asmenų, kuriems reikalinga pagalba, 

įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

30.  Kelti kvalifikaciją krizės valdymo 

klausimais. 

Pagal kvalifikacijos 

kėlimo planą. 

VGK, Krizių valdymo 

grupė 

INFORMACINĖ ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

31.  Lankstinukas „PAGALBA MOKINIUI“. 2018 m. spalio mėn. PM metodinė grupė 

32.  Lankstinukai tėvams „Kalbos lavinimo 

atmintinė“. 

2019 m. balandžio 

mėn. 

N. Grimalienė 

33.  Lankstinukai tėvams „Fonetinės 

(artikuliacinės) ir fonologinės sistemos 

raida. 

2018 m. gruodžio 

mėn. 

V. Damulienė 

34.  Parengti ir pristatyti pradinių klasių 

mokytojams pateiktį „Kaip atpažinti 

mokinių kalbos sutrikimus“. 

2019 m. sausio mėn.  N. Grimalienė 
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9 priedas 

 

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS 

VEIKLOS PLANAS 2018-2019 mokslo metams 

 

 

MOKYKLOS APIBŪDINIMAS, SITUACIJOS ANALIZĖ 

Gargždų ,,Minijos” progimnazijoje praėjusiais mokslo metais (2017-2018 m. m.) mokėsi: 1050 mokinių. Dirbo: 84 pedagogai ir 44 aptarnaujančio 

personalo darbuotojai. Visi mokiniai ir darbuotojai privalo kartą metuose profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. 2017-18 m. m. sveikatą pasitikrino 1045 mokiniai, 

tai sudaro 99,5 proc. 2016 metais sveikatą pasitikrino 91,2 proc.. Padidėjo pasitikrinusių sveikatą mokinių skaičius. Visiškai sveiki: 28 mokiniai (2,94 proc.). 

Ženkliai sumažėjo mokinių turinčių dantų kariesą. 2017 metais 45 (4,28 proc.), 2016 m. 509 (50 proc.). Padaugėjo mokinių turinčių regos patologijų. 2017 metais 

regos patologiją turėjo 505 (48 proc.) mokinių, 2016 m. 495 (49 proc.) mokinių. 

Padaugėjo mokinių lankančių pagrindinę fizinio lavinimo grupę. 2017 pagrindinę fizinio lavinimo grupę lankė 1006 mokiniai (95.8 proc.).  2016 m. 

lankė 968 (95,6 proc.) mokinių. Padaugėjo parengiamąją kūno kultūros grupę lankančių mokinių. 2017 parengiamąją kūno kultūros grupę lankė 42 (4 proc.) 

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

2017 metais specialiąją kūno kultūros grupę lankė 5 (0,47 proc.) mokiniai. 2016 m. specialiąją kūno kultūros grupę lankė 5 (0,5 proc.) mokiniai.  

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

Tyrimas atskleidė koks yra mokinių fizinis aktyvumas. 2014 metai 46  proc..2017 m. 49,3proc.. Mokiniai aktyviau dalyvauja fizinėje veikloje. Kasdien vaisius 

vartoja: 2014 m. 46,7 proc..2017 m. 46 proc. Mokiniai mažiau vartoja vaisių. Kasdien daržoves vartoja: 2017 m. 63 proc., o  2014 m. 45,9 proc.. Mokiniai daugiau 

vartoja daržovių. Niekada nevartojo alkoholinių gėrimų: 2014 m. 53.6 proc., 2017 m. 46,2 proc.. Mokiniai daugiau vartoja alkoholinių gėrimų. Nevartoja tabako 

gaminių: 2014 m. 46.1 proc., o 2017 m. 45,9 proc.. Tyrimo metu nustatyta, kad rūkančiųjų skaičius sumažėjo. 
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Visi darbuotojai yra išklausę privalomų mokymų kursus (pirmosios pagalbos teikimo ir higieninių įgūdžių). Mokykla turi higienos pasą (2017-11-23). 

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

normų atitikimo. Ją vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės higienos centro specialistė.  

Mokinių sveikatos duomenys suvedami į mokinių TAMO programą.  Pedagogai informuojami apie mokinių pasitikrinusių profilaktiškai sveikatą 

pedagogų posėdžio metu. Klasių auklėtojai informuojami mokinių TAMO programoje elektroninėmis žinutėmis. 

 

PAGRINDINĖ SVEIKATINIMO KRYPTIS MOKYKLOJE – SVEIKAS IR STIPRUS VAIKAS 

 

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

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

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

lankstinukai.  

 

SSGG ANALIZĖ 

 

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

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

PSPC). Mokinių sveikatos būklės kontrolė ir analizė. 

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

pasikviesti). 

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

pamokose. 

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

tėvų požiūris; tėvai ir vaikai sunkiai įtraukiami.  

 

Tolimasis tikslas – sveikas ir stiprus vaikas. 

 

ARTIMIEJI TIKSLAI 

      

1. Išsiaiškinti mokinių turimas žinias apie sveiką gyvenimo būdą . 
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2. Išanalizuoti penktų klasių mokinių sveikatos būklę. 

UŽDAVINIAI 

1. Penktų klasių mokinių sveikatos analizė. 
2. Suteikti mokiniams žinių apie regos aštrumo išsaugojimą. 
3. Ugdyti teigiamas burnos higienos žinias ir įgūdžius pradinių klasių mokiniams. 

4. Informuoti mokinius kaip teigiamai vertinti save ir savo kūno pokyčius lytinio brendimo metu. 
5. Suteikti žinių apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. 
6. Paaiškinti apie žalingų įpročių žalą augančiam organizmui.     

 

 

1. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

Eil. Nr. Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos sveikatos priežiūros 

veiklos plano parengimas ir 

pristatymas VSB ir ugdymo įstaigai 

 

2018 09 15  VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Parengtas, suderintas ir 

patvirtintas planas  

2. Pristatyti nagrinėjimui mokinių 

sveikatos aktualius klausimus vaiko 

gerovės komisijai 

2018 10 mėn. VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Dalyvų skaičius, 

susirinkimų skaičius 

3. Pranešimai mokyklos mokytojų 

tarybos posėdžiuose vaikų 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais. 

1 kartą ketvirtyje VSPS 

V. Žutautienė 

Klaipėdos raj. 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Pranešimų skaičius 

(2 pranešimai) 

4. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose 1 kartą ketvirtyje VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

administracija 

Pranešimų skaičius, (2 

pranešimai) tėvų skaičius 

6. Informacijos patalpinimas 

internetiniame puslapyje 

2018-2019 m. m. VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

administracija 

Atnaujinimų skaičius 
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2. MOKINIŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS 

 

Eil. Nr. Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokinių profilaktinių 

patikrinimų stebėjimas, 

registravimas, analizė, 

sveikatingumo priemonių 

nustatymas. Išvadų ir 

rekomendacijų pateikimas 

ugdymo įstaigos bendruomenei. 

2018-09-10 mėn., 

papildant mokiniui 

pristačius pažymą. 1 kartą 

metuose pateikti išvadas ir 

rekomendacijas 

VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Duomenų skaičius, 

pateiktų išvadų 

skaičius, pateiktų 

rekomendacijų 

skaičius 

 

2. Mokinių sąrašų sudarymas pagal 

kūno kultūros grupes ir 

konsultacijos kūno kultūros 

mokytojams. 

Sąrašai iki 2018 - 10 

mėn. papildant mokiniui 

pristačius pažymą, 

konsultacijos kūno 

kultūros mokytojams visus 

mokslo metus 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

Mokinių skaičius 

pagal kūno kultūros 

grupes (x vnt.) 

Konsultacijų ir 

sąrašų koregavimų 

skaičius (x kartų) 

3. Pirmosios pagalbos teikimas ir 

koordinavimas. 

Kasdien pagal poreikį VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Pirmosios pagalbos 

ir pirmosios pagalbos 

priemonių patikrinimų 

skaičius 

4. Mokinių asmens higienos 

patikrinimai. 

Kasdien pagal poreikį VSPS 

V. Žutautienė 

Klasių vadovas Patikrintų mokinių 

skaičius 

5. Pateikti pedagogams ASPĮ 

gydytojų rekomendacijas dėl 

mokinių sveikatos ir koordinuoti 

rekomendacijų vykdymą. 

Per mokslo metus VSPS 

V. Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Pateiktų 

rekomendacijų 

skaičius 

6. Esant užkrečiamos ligos židiniui 

ar protrūkiui įgyvendinti 

kontrolės priemones. 

Per mokslo metus esant 

poreikiui 

VSPS 

V.Žutautienė 

Gargždų miesto 

šeimos klinika 

Užkrečiamų protrūkių 

skaičius 
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3. APLINKOS VEIKSNIŲ STEBĖJIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės 

sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams 

vertinimas (patalpų apšvietimas, patalpų 

mikroklimato režimas, suolų būklė ir mokinių 

susodinimas, ugdymo patalpų ir stadiono būklė, 

patalpų valymas). 

2018 08 mėn. 

2018 11 mėn. 

2019 02 mėn. 

2019 05 mėn. 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

direktorė ūkio 

reikalams 

Tikrinimų skaičius 

2. Mokinių mitybos organizavimo priežiūra 

(teisės aktų numatyta tvarka), konsultacijos 

darbuotojams atsakingiems už mokinių 

maitinimą (sveikos mitybos ir maisto saugos 

klausimais). 

2018-2019 m. m. VSPS 

V. Žutautienė 

Mokyklos 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Valgyklos vedėja 

Konsultacijų skaičius 

 

 

4.SVEIKATOS ŽINIŲ POPULIARINIMAS IR ŠVIETIMAS 

 

SVEIKATOS MOKYMAS 

 

Eil. 

nr. 

Poveikio 

sritis 

Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo kriterijai 

1.  Lytiškum

o ugdymas 

Lytinis brendimas 6 klasių 

mergaitė

ms 

2018-11 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie kūno 

pokyčius paauglystėje. 

Suvoks kas vyksta jų 

metu. Mergaitės gebės 

žymėti menstruacijų 

ciklo kalendorių 

Mokinių skaičius (73 

mergaitės, 5 pamokos) 
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2.  Lytiškum

o ugdymas 

Pozytivus požiūris į 

savo ir kito asmens 

lytiškumą 

8 klasių 

mergaitė

s ir 

berniukai 

2019- 04 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Suvoks fizinius ir 

emocinius pasikeitimus 

lytinio brendimo  

laikotarpiu 

Mokinių skaičius (120 

mokinių, 10 pamokų) 

3.  Sveika 

mityba 

Valgymo sutrikimai 8 klasių 

mokiniai 

 

2019- 03 

mėn. 

 

 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

valgymo sutrikimų ligas 

(anoreksiją ir bulimiją), 

kaip jų išvengti 

Mokinių skaičius (110 

mokinių,5 pamokos) 

4.  Ėduonės 

profilaktik

a 

Pokalbiai - praktiniai 

užsiėmimai ,,Ar  moki 

taisyklingai valytis 

dantis?“. 

4 klasių 

mokiniai 

2018 -10 

mėn. 

2019-05 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai įgys burnos 

higienos žinių ir įgūdžių 

Mokinių skaičius (180 

mokinių,10 pamokų) 

5.  Lytiškum

o ugdymas 

Tarp mūsų, mažųjų 

moterų 

4 klasių 

mergaitė

s  

2019- 04 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Suvoks fizinius ir 

emocinius pasikeitimus 

lytinio brendimo  

laikotarpiu, įsisavins 

higienos įgūdžius 

Mokinių skaičius (70 

mergaitės,5 pamokos) 

6.  Užkrečia

mų ligų 

profilaktik

a 

Bakterijų ir virusų 

nuotykiai 

3 klasių 

mokiniai 

2018- 09 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių sveikatos ir 

asmens higienos 

klausimais 

Mokinių skaičius (143 

mokinių,5 pamokos) 

7.  Ėduonės 

profilaktik

a 

Dantų draugai ir 

priešai 

2 klasių 

mokiniai 

2018- 10 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kas naudinga 

ir kas kenkia dantims 

Mokinių skaičius (135 

mokiniai,5 pamokos) 

8.  Ėduonės 

profilaktik

a 

Pokalbiai,  praktiniai 

užsiėmimai: ,,Gera 

burnos higiena“ 

1 klasių 

mokiniai 

2018- 

10-11 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai įgys burnos 

higienos žinių ir įgūdžių 

Mokinių skaičius (130 

mokinių, 5 pamokos) 

9.  Fizinė 

sveikata 

Pirmosios 

medicininės pagalbos 

teikimo taisyklės 

1- 8 

klasių 

mokiniai 

2018-

2019 m. 

m. 

Klasių 

vadovai, 

VSB atstovė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

traumas ir nelaimingus 

atsitikimus 

Mokinių skaičius (900 

mokinių, 37 pamokos) 
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10.  Psichinė 

sveikata 

Kaip gyvena ir 

jaučiasi mūsų vaikai? 

5 klasių 

mokiniai 

2018-10 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

psichikos sveikatą 

Mokinių skaičius (130 

mokinių, 5 pamokos) 

11.  Fizinis 

aktyvumas 

Fizinio aktyvumo 

svarba žmogaus 

organizmui 

5 klasių 

mokiniai 

2019-06 Klasių 

vadovai, 

Kūno 

kultūros 

mokytojai. 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

fizinio aktyvumo svarbą 

žmogaus organizmui  

Mokinių skaičius (130 

mokinių, 5 pamokos) 

12.  Aplinkos 

higiena 

Žmogaus aplinka ir 

jos poveikis sveikatai 

3 klasių 

mokiniai 

2019-04 Klasių 

vadovai ir 

klasių 

auklėtojos 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

žmogaus aplinką ir jos 

poveikį sveikatai 

Mokinių skaičius (140 

mokinių, 5 pamokos) 

13.  Asmens 

higiena 

Apranga ir asmens 

higiena 

2 klasių 

mokiniai 

2019-03 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

aprangos ir asmens 

higienos taisykles 

Mokinių skaičius (130 

mokinių, 5 pamokos) 

14.  Aplinkos 

higiena 

Akys visam 

gyvenimui, saugokime 

jas 

5 klasių 

mokiniai 

2019-01 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos kaip 

išsaugoti gerą regėjimą 

Mokinių skaičius (119 

mokinių,5 pamokos) 

15.  Užkrečia

mų ligų 

profilaktik

a 

Tuberkuliozė, kas tai 

per liga? 

7 klasių 

mokiniai 

2019-03 Klaipėdos 

raj. VSC 

specialistė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

tuberkuliozę ir jos 

profilaktiką 

Mokinių skaičius(106 

mokiniai,4 pamokos) 

16.  Žalingų 

įpročių 

profilaktik

a 

Rūkyti nemadinga 6 klasių 

mokiniai 

2019-05 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

rūkymo žalą 

Mokinių skaičius(130 

mokinių,5 pamokos) 

17.  Žalingų 

įpročių 

profilaktik

a 

Narkotinės medžiagos,  

jų poveikis organizmui 

8 klasių 

mokiniai 

2019-02 Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos apie 

narkotinių medžiagų 

žalą 

Mokinių skaičius(115 

mokinių,5 pamokos) 
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5.RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio 

sritis 

Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo 

kriterijai 

1. Ėduonės 

profilaktika 

Ėduonės 

profilaktika ir 

burnos higiena 

3 - 4 klasių 

mokiniai 

2018- 10 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai pagilins 

žinias apie burnos 

sveikatą 

Dalyvių skaičius 

(10 mokinių) 

2. Ėduonės 

profilaktika 

Tarprajoninis 

konkursas ,,Sveiki 

mano dantukai“. 

3 - 4 klasių 

mokiniai 

2018- 10 

mėn. 

Klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai pagilins 

žinias apie burnos 

sveikatą 

Dalyvių skaičius 

(10 mokinių) 

4. Fizinis 

aktyvumas 

Sporto varžybos. 4 - 8 klasių 

mokiniai 

2018/2019 

m. m. 

Kūno 

kultūros 

mokytojai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skatinamas fizinis 

aktyvumas 

Dalyvių skaičius 

(130 mokinių) 

5. Fizinis 

aktyvumas 

Augu sveikas ir 

judrus 

5 - 6 klasių 

mokiniai 

2018-09 Kūno 

kultūros 

mokytojai, 

klasių 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skatinamas fizinis 

aktyvumas 

Dalyvių skaičius 

(30 mokinių) 

6. Fizinė 

aktyvumas 

Sveikuolių 

sveikuoliai 

4 klasių 

mokiniai 

2018-11 

mėn. 

Klasės 

vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skatinamas fizinis 

aktyvumas, sveikatos 

žinios 

Dalyvių skaičius 

(15 mokinių) 
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6. STENDAI, LANKSTINUKAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

1. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Sveikos 

akys” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 01 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

  Įgys žinių apie 

regos ligas 

 

2. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Kad 

akys būtų sveikos” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

2019- 01 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

  Sužinos kaip 

saugoti akis 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (120)  

3. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas „Rytinė 

mankšta“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

2019- 02 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

sveiką gyvenimo 

būdą 

 

4. Fizinė sveikata Stendas 

,,Saugokimės gripo. 

Peršalimo ligos“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 02-

03 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių gripo 

profilaktikos 

klausimais 

 

5. Fizinė sveikata Lankstinukų ,,Kaip 

išvengti gripo“ 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 02-

03 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių gripo 

profilaktikos 

klausimais 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (200) 

6. Tuberkuliozės 

profilaktika 

Stendas 

„Tuberkuliozė – 

pavojinga 

užkrečiamoji liga“. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 03 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių apie 

tuberkuliozę 

 

7. Tuberkuliozės 

profilaktika 

Lankstinukų 

,,Tuberkuliozė“ 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 03 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

tuberkuliozę 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius(110) 

8. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Pasaulinė 

sveikatos diena“. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skirtas pasaulio 

sveikatos dienai 

 

9. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Šiaurietiškas 

ėjimas“ platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

sveikos 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (140) 
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gyvensenos 

klausimais 

10. Rūkymo 

prevencija 

Stendas ,,Rūkyti 

nemadinga“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Skirtas 

pasaulinei dienai 

be tabako 

 

11. Rūkymo  

prevencija 

Lankstinukų 

,,Apsaugokime 

vaikus nuo 

rūkymo“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių apie 

rūkymo žalą 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (115) 

12. Asmens 

higienos 

profilaktika 

Stendas „Pasaulinė 

rankų higienos 

diena“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 05 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

  Įgys žinių apie 

rankų higieną 

 

13. Asmens 

higienos 

profilaktika 

Stendas ,,Vasaros 

dovanomis 

mėgaukimės su 

saiku. Erkės.“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 06 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie 

vasarą tykančius 

pavojus 

 

14. Užkrečiamų 

ligų profilaktika 

Lankstinukų 

,,Įsisiurbusi erkė 

gali sukelti sunkią 

ligą“ platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2019- 06 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių apie tai 

kaip išvengti 

erkių įkandimų 

ir jų sukeliamų 

ligų 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (130) 

15. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas 

„Tarptautinė 

jaunimo diena“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 08 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Susipažins su 

jaunimo 

atliekama 

labdaringa veikla 

 

16. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Sveikatos 

ABC “ 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių sveikatos 

klausimais 

 

17. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Kad 

mokslas nekenktų 

sveikatai” 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

išvengti 

trumparegystės, 

kaip formuoti 

taisyklingą 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (120) 
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laikyseną, kaip 

nepervargti 

18. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Mokyklos 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistas padės 

jūsų vaikui saugoti 

ir stiprinti 

sveikatą!” 

platinimas. 

1klasių 

mokinių  

tėvams 

2018- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie 

specialistų 

teikiamas 

paslaugas, jų 

koordinates 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (140) 

20. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų ,,Ką 

turi žinoti atsakingi 

tėvai dėl vaikų 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo” 

platinimas. 

5  klasių 

mokinių  

tėvams 

2018- 09 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

psichotropines 

medžiagas, jų 

vartojimo 

pasekmes 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (140) 

21. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Pasaulinė širdies 

diena” platinimas. 

Mokyklos 

pedagogai ir 

techninis 

personalas 

2018- 09  Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

hipertonijos, 

miokardo 

infarkto ir 

insulto 

profilaktikos 

klausimais 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (80) 

22. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Cholesterolis, kas 

tai?“  platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

(mokytojai, 

aptarnaujantis 

personalas) 

2018- 09-

10 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

sumažinti 

cholesterolio 

koncentraciją 

kraujuje, kas gali 

atsitikti, kai 

cholesterolio 

koncentracija 

kraujyje didelė 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (80) 
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23. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Stendas ,,Pasaulinė 

psichikos sveikatos 

diena”. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 10 

mėn.  

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

psichikos 

sveikatos 

klausimais 

 

24. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Lankstinukų 

,,Stresas”, ,,Kaip 

atsispirti stresui”, 

,,Nerimas” 

platinimas. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 10 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V.Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių psichikos 

sveikatos 

klausimais 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius(200) 

25. Ėduonės 

profilaktika 

Stendas ,,Vaikų 

krūminių dantų 

dengimas silantine 

medžiaga – kas tai? 

”. 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 10 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių dantų 

ligų profilaktikos 

klausimais 

 

26. Ėduonės 

profilaktika 

Lankstinukų ,,Visą 

gyvenimą 

trunkančios 

šypsenos gera 

pradžia” platinimas.  

1 klasių 

mokiniai 

2018  - 

10 mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys burnos 

higienos žinių 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (130) 

27. Somatinių ligų 

profilaktika 

Stendas ,,Pasaulinė 

diabeto diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 11 

mėn.  

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

diabetą  

 

 

28. Rūkymo 

prevencija 

Stendas 

,,Tarptautinė 

nerūkymo diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 11 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

rūkymo žala 

 

29. Rūkymo 

prevencija 

Lankstinukų  ,,Ar 

žinai, kokios 

medžiagos 

vadinamos 

psichoaktyviomis” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 11 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių apie 

rūkymo žala 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (130) 

30. Lytiškumo 

prevencija 

Stendas ,,Pasaulinė 

AIDS diena” 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 

12mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

AIDS, 

narkomaniją 
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31. Lytiškumo ir 

narkomanijos 

prevencija 

Lankstinukų 

,,Narkomanija” 

platinimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 12 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys daugiau 

žinių apie  

narkomaniją 

Išplatintų 

lankstinukų 

skaičius (80) 

32. Fizinės 

sveikatos 

profilaktika 

Stendas. Pirmosios 

pagalbos teikimo 

taisyklės 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018-

10mėn. 

2019-04 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių apie 

pirmosios 

pagalbos teikimo 

taisyklės  

 

33. Užkrečiamų 

ligų profilaktika 

Stendas. 

Pedikuliozės 

epidemiologinė 

priežiūra ir kontrolė 

Mokyklos 

bendruomenė 

2018- 10 Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių kaip 

prižiūrėti 

plaukus, kaip 

teisingai 

pasirinkti plaukų 

šampūną 

 

 

7.KONSULTACIJOS 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

1. 

 

Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos 

klausimai 

Įvadinė 

motyvacinė 

konsultacija 

1-8 klasių 

mokiniai 

Mokslo 

metų eigoje 

Mokyklos 

socialinė 

darbuotoja, 

spec. 

Pedagogė, 

vaiko gerovės 

komisijos 

nariai 

VSPS 

V.Žutautienė 

Įgys žinių 

sveikatos 

klausimais 

Dalyvių skaičius (1500 

mokinių, 100 tėvų) 

2. Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos 

klausimai 

Su mokinio, 

pradėjusio naujai 

lankyti ugdymo 

įstaigą 

tėvais/globėjais 

aptarti mokinio 

sveikatos 

Mokinių 

tėvai/globėjai, 

kurių vaikai  

pradėjo naujai 

lankyti 

ugdymo įstaigą 

Mokslo 

metų eigoje 

Mokyklos 

socialinė 

darbuotoja, 

spec. 

Pedagogė, 

vaiko gerovės 

VSPS 

V. Žutautienė 

Įgys žinių 

sveikatos 

klausimais 

Dalyvių skaičius(140 

mokinių tėvų) 
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stiprinimo ir 

saugos poreikį 

komisijos 

nariai 

 

8.TYRIMAI, APKLAUSOS 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatyti 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

1. Išsiaiškinti 5 

klasių mokinių 

sveikatos būklę 

5 klasių mokinių 

sveikatos būklės 

tyrimas 

5 klasių 

mokiniai 

2018- 11 Mokyklos 

administracija 

VSPS 

V. Žutautienė 

5 klasių 

mokinių 

sveikatos 

būklės analizė 

Tyrime 

dalyvavusių 

skaičius 

2. Užkrečiamų 

ligų profilaktika 

Sergamumo 

duomenų 

rinkimas gripo 

epidemijos metu. 

1 - 8 

klasių 

mokiniai 

Epidemijos 

metu 

Mokyklos 

administracija, 

klasių vadovai 

VSPS 

V. Žutautienė 

Stebima 

mokyklos 

epidemiologinė 

situacija 

Sergančiųjų 

skaičius 

3. Psichotropinių 

medžiagų 

prevencija 

Narkotinių 

medžiagų 

aptikimo 

aplinkoje tyrimas 

Mokyklos 

patalpos 

2018-09 Mokyklos 

administracija 

Klaipėdos 

rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Išsiaiškinti ar 

yra narkotinių 

medžiagų 

pėdsakų 

Tyrimo 

rezultatai 

 

9. PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Poveikio 

sritis 

Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

1. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

Vaikų 

socializacijos 

programa ,,Tu 

ne vienas”. 

5  klasių 

mokiniai 

2018-09-12 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Psichologė  

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai sužinos 

apie psichinės ir 

fizinės sveikatos 

skirtumus 

Renginiai: 5 

Dalyviai:127 

2. Lytiškumo Lyčių brendimo Lyčių 2018- 09 Gargždų PSPC  VSPS Mergaitės sužinos Renginiai: 8 
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ugdymas programa ,,Tarp 

mūsų, mažųjų 

moterų“. 

brendimo 

programa 

,,Tarp mūsų, 

mažųjų 

moterų“. 

2019- 06 

mėn. 

V. Žutautienė apie moters 

anatomiją ir 

vykstančius 

pokyčius augant  

Dalyviai:150 

3. Fizinio 

aktyvumo 

ugdymas 

Augu sveikas ir 

stiprus 

5-8 klasių 

mokiniai 

2018- 09-12 

mėn. 

Kūno kultūros 

mokytojai: J. 

Žukauskienė, M. 

Jonelys, A. 

Vyšniauskienė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Sužinos apie 

fizinio aktyvumo 

naudą 

Renginiai: 5 

Dalyviai:130 

4. Fizinė ir 

psichinė 

sveikata 

VEIK. Stiprių 

jausmų 

atpažinimas ir 

valdymas. 

2-8 klasių 

mokiniai 

2018-09-12 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R. 

Balsytė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Išmoks atpažinti 

savo jausmus ir 

emocijas 

Renginiai: 5 

Dalyviai:25 

5. Fizinė 

sveikata 

Jaunųjų 

sveikatos 

ambasadorių 

klubo veikla 

1-4 klasių 

mokiniai 

2018- 2019 

m. m. 

Klasės vadovas 

R. Anužienė 

VSPS 

V. Žutautienė 

Mokiniai išmoks 

saugoti savo 

sveikatą 

Renginiai: 4 

Dalyviai: 110 
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