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KLASIŲ VALANDĖLĖS 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

2 kartus per 
pusmetį 

2 kartus per 
pusmetį 

2 kartus per 
pusmetį 

2 kartus per 
pusmetį 

2 kartus per 
pusmetį 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

 

UGDYMO KARJERAI KOMPETENCOIJŲ UGDYMAS INTEGRUOJAMAS Į KITUS MOKOMUOSIUS 
DALYKUS 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

Ne mažiau kaip 5 
įvairių mokomųjų 
dalykų valandos 
per mokslo 
metus 

Ne mažiau kaip 
10 įvairių 
mokomųjų 
dalykų valandų 
per mokslo 
metus 

Ne mažiau kaip 
10 įvairių 
mokomųjų 
dalykų valandų per 
mokslo metus 

Ne mažiau kaip 
10 įvairių 
mokomųjų 
dalykų valandų per 
mokslo metus 

Ne mažiau kaip 
10 įvairių 
mokomųjų 
dalykų valandų per 
mokslo metus 

Atsakingi dalykų 
mokytojai 

Atsakingi dalykų 
mokytojai 

Atsakingi dalykų 
mokytojai 

Atsakingi dalykų 
mokytojai 

Atsakingi dalykų 
mokytojai 

GRUPINĖS KONSULTACIJOS 
 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

   1 kartą per mokslo 
metus 

1 kartą per mokslo 
metus 

   Atsakingas 
psichologas 

Atsakingas 
psichologas 

 

UGDYMO KARJERAI RENGINIAI, IŠVYKOS 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

Pagal poreikį 1 kartą per 

mokslo 
metus 

1 kartą per 

mokslo 
metus 

1 kartą per 

mokslo 
metus 

1 kartą per 

mokslo 
metus 

Atsakingi 
klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

 

VIZITAI Į KLAIPĖDOS MIESTO GIMNAZIJAS IR PROFESINES MOKYKLAS 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

 Pagal poreikį Pagal poreikį 1 kartą per 

mokslo 
metus 

1 kartą per 

mokslo 
metus 

 Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

Atsakingi klasių 
vadovai 

 
 



 

MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ, KLASIŲ VADOVŲ INFORMAVIMAS APIE UK RENGINIUS, SEMINARUS 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

Atsakingi klasių 
vadovai, už UK 

atsakingas 
administracijos 

atstovas 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis 

 

SUSIRINKIMAI, SEMINARAI MOKINIŲ TĖVAMS 

Pagal poreikį 
 

 

MOKYKLOS SPECIALISTŲ VYKDOMI TISLINIAI UK UŽSIĖMIMAI 

1-4 klasėse 5 klasėse 6 klasėse 7 klasėse 8 klasėse 

Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį Pagal poreikį 

Psichologė, 
specialioji 
pedagogė 

Psichologė, 
specialioji 
pedagogė 

Psichologė, 
specialioji 
pedagogė 

Psichologė, 
specialioji 
pedagogė 

Psichologė, 
specialioji 
pedagogė 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerysčių 
projektas Nr. 2019-1-TR01-KA229-073872_5 „Occupy the future“ 

         Projekto 

įgyvendinimo 
darbo grupė 

       Projekto 

įgyvendinimo 
darbo grupė 

Projekto 

įgyvendinimo 
darbo grupė 


