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KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Gedminų progimnazijos veiklos planas 2021 metams (toliau – planas), 

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

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinės švietimo strategijos politiką, teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti pradinio ir 

pagrindinio ugdymo poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio ugdymo išsilavinimo įgijimą, 

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

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos Gedminų progimnazijos 2021–2023 metų 

strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. 

įsakymu Nr. V1-67, 2020–2021 mokslo metų Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo planą, 

patvirtintą Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V1-60. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos Gedminų progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

II. PROGIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA 

 

5. Mokykla – demokratiškos valstybės miniatiūra. 

6. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi 

poreikius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir 

sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius. 

 

III. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Vykdant 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama modernizuoti aplinkas ir pritaikyti jas 

švietimo reikmėms, diegti ugdymo inovacijas, gerinti įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę. 

2020 m. Progimnazijoje mokėsi 928 mokiniai, sukomplektuotos 36 klasės.  

Metiniam tikslui įgyvendinti iškelti 2 uždaviniai: gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę; 

įdiegti IT inovacijas:  

7.1. įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, didelis dėmesys 

buvo teikiamas ugdyti pasitikintį savimi, bendraujantį ir bendradarbiaujantį pilietį, įgijusį 

kompetencijas, būtinas socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą, buvo siekiama kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos. Siekiant asmeninės pažangos, buvo analizuoti trimestrų/pusmečių, 

konkursų ir olimpiadų rezultatai, buvo stebimas ir analizuojamas mokymosi rezultatų kitimas. 
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2019–2020 m. mokslo metais 5–8 klasių vidutinis metinis pažymys – 7,78; 36 5–8 klasių mokiniai 

mokslo metus baigė 9–10 (6,7 %); 89 1–4 klasių mokiniai baigė aukštesniuoju lygiu (22,5 %). 

Pradinio ugdymo klasių pažangumas kilo, palyginus su 2019 m. 2019 –2020 m. m. 5–8 klasių 

mokinių pažangumas – 97,93 (2019 m. – 99,6 %). Vykusių apklausų, pokalbių metu paaiškėjo, kad 

nuotolinio mokymo metu pradinių klasių mokiniams tėvai suteikė daugiau pedagoginės pagalbos, 

todėl jų rezultatai ženkliai pagerėjo, o 5–8 klasių mokiniai patyrė daugiau mokymosi praradimų, nes 

nuotolinio mokymosi metu krito mokymosi motyvacija, trūko palaikymo šeimose. 

1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v klasėse buvo taikomi Valdorfo pedagogikos netradicinio 

ugdymo elementai. Miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose 2020 m. Progimnazijos 

mokiniai pelnė 16 prizinių vietų. Organizuojant, dalyvaujant Progimnazijos ir miesto 

organizuojamose akcijose, respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektinėje veikloje buvo 

tenkinami individualūs mokinių poreikiai, savirealizacijos reikmės, lavinami asmeniniai gebėjimai. 

Progimnazijoje buvo įgyvendinamas „Dalyko patyriminio mokymo(si) modelis“.  įgyvendinant 

siekį gerinti įvairių gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę vienoje 6 ir vienoje 8 klasėje 

įgyvendinamas dvikalbis (lietuvių, anglų) ugdymas istorijos pamokose, 5–6 klasių mokiniai mokėsi 

pagal integruotą gamtos mokslų kurso programą, į pradinio ugdymo ir dviejų penktų klasių 

formalųjį ugdymą buvo integruojama neformaliojo vaikų švietimo programa „Teatrinės simuliacijos 

matematikoje“. 6-8 klasių mokiniai turėjo galimybę tobulinti kalbines, bendradarbiavimo, pažinimo 

kompetencijas, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose: programos „Erasmus+“  2 pagrindinio 

veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektuose 

„Learning Differently!“, „Historical treasures of Europe“, „Occupy the future“, programos 

„Nordplus Junior“ projekte „Human Rights: Promoting Citizenship“. Tenkinami mokinių saviugdos 

ir saviraiškos poreikiai, skatinama lyderystė.  

Per mokslo metus mokiniams suteikta tikslinga ir savalaikė pagalba. 1–8 klasėse buvo 

taikomas pakoreguotas mokinio individualios (akademinės ir socialinės) pažangos stebėjimo 

modelis. Daug dėmesio skirta ugdymo turinio pritaikymui įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams. 

Efektyviai panaudotos konsultacijos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skirtos valandos. 

Sėkmingai veikė pagalbos mokiniui modelis „Pagalbos klasė“. Ugdymo procesas nuotolinio 

mokymo metu vyko pakankamai sklandžiai. Įvertinus mokinių apsirūpinimą techninėmis 

priemonėmis, Progimnazija sudarė sąlygas 48 mokiniams namuose naudotis Progimnazijos 

kompiuteriu ar planšete, aprūpino internetiniu ryšiu. Sinchroninėse ir asinchroninėse pamokose 

sistemingai dalyvavo 98% mokinių, 2% mokinių turėjo lankomumo problemų, tad jiems buvo 

teikiama sisteminga individuali  mokymosi ir socialinio pedagogo pagalba, atsiradus galimybėms 

šiems mokiniams organizuotos konsultacijos Progimnazijoje. Specialioji pagalba taip pat 

sistemingai buvo teikiama ir to pageidavusiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. Siekiant kompensuoti karantino padarinius, psichologas nuotoliniu būdu teikė 

konsultacijas. Progimnazijos vaiko gerovės komisija sukūrė formą, kurioje mokytojai sistemingai 

teikė informaciją apie mokinius, patyrusius mokymosi sunkumų, nedalyvavusius pamokose. Ši 

darbo forma padėjo laiku identifikuoti mokinius, kuriems reikalinga mokymosi, psichologinė, 

specialioji ar socialinė pagalba.  

2–8 klasių aukštesnių akademinių gebėjimų mokiniai dalyvavo tikslinėse ilgalaikėse 

konsultacijose, kurių metu buvo naudojami matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų 

moduliai, parengti respublikinio projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo 

kokybės plėtra Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001“ metu. Didelis dėmesys skiriamas ugdyti mokinių 

socialines ir emocines kompetencijas, klasių valandėlių metu įgyvendinant modelį „PATS“. Visose 

klasėse sėkmingai tęsiama ilgalaikių socialinių ir emocinių kompetencijas ugdančių prevencinių  

programų integracija į ugdomąjį procesą: 1 klasėse – „Zipio draugai”; 2–8 klasėse – LIONS 

QUEST prevencinė programa. 

Siekiant aktyvinti mokinių užimtumą po pamokų, neformaliojo švietimo veiklai vykdyti 

Progimnazijoje įgyvendinta 20 neformaliojo vaikų švietimo programų. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos sudarė prielaidas tenkinti įvairius mokinių saviraiškos poreikius. 
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Progimnazijos administracija nuolat domėjosi mokytojų darbo kokybe, buvo organizuoti 

susitikimai su tėvais, atlikta tiriamoji veikla, siekiant išsiaiškinti darbo stipriąsias ir tobulintinas 

sritis. Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 9 mokytojai dalyvavo 

programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekte „Gyvoji mokykla: erdvė 

kurti, augti, būti“. Tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytojai susipažino su kitų 

šalių ugdymo turinio įgyvendinimo principais, pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais mokymo 

metodais, mokinių motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo būdais, siekiant 

geresnių mokymosi rezultatų, ugdymo proceso planavimo. Progimnazijos mokytojai profesines 

kompetencijas tobulino dalyvaudami programos „NordPlus”  projekte „21st Century Lesson“. 

Atsižvelgiant į Progimnazijos tikslus bei individualius pedagogų poreikius, savišvietą, 

dalyko specifiką, kryptingai organizuotas kvalifikacijos kėlimas. 1 mokytojui suteikta mokytojo 

metodininko kvalifikacinė kategorija, 1 pagalbos mokiniui specialistas buvo atestuotas vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 2020 m. pedagogai ir administracija, siekdami profesinės 

kompetencijos augimo, orientuoto į ugdymo kokybės gerinimą, kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 6 

dienas. Per metus jie vedė 10 atvirų pamokų šalies ir užsienio pedagogams, organizavo 14 mokymų 

bei autorinių seminarų, 8 pedagogai organizavo konferencijas bei metodines dienas miesto bei 

šalies mokytojams, organizavo 2 konkursus pradinių klasių mokiniams, 2 pedagogai paruošė 

medžiagą pedagogų edukaciniam bankui, 8 pedagogai skaitė pranešimus miesto bei šalies 

mokytojams, 12 pedagogų ruošė mokinius konferencijoms, konkursams, projektų pristatymams. 

Organizuota respublikinė nuotolinė konferencija „Gyvoji mokykla: erdvė, augti, kurti būti“. 

Apie vaikų pasiekimus tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami TAMO dienyne, aktuali 

informacija skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje; buvo parengtas 2020–2021 m. m. 

naujienlaiškis. Siekiant kuo geresnių mokinių ugdymosi rezultatų, Progimnazijoje įtraukiami 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): organizuoti klasių tėvų susirinkimai, susirinkimai būsimų 

pirmokų ir būsimų penktokų tėvams, aštuntokų tėvams (gimnazijų prisistatymai), taip pat 

organizuojamos Atviros bendruomenės dienos, vykdomos apklausos.  

7.2. įgyvendinant antrąjį uždavinį – įdiegti IT inovacijas, buvo įgyvendinta Informacinių 

technologijų diegimo ir naudojimo Klaipėdos Gedminų progimnazijoje 2019–2021 metais 

strategija. Progimnazijoje sėkmingai įdiegta virtuali mokymosi aplinka „Microsoft Office 365” 

(toliau – VMA), kurioje vyko nuotolinis mokymas. Mokytojams buvo pravesti mokymai, kaip dirbti 

VMA, mokiniams, jų tėvams – parengtos instrukcijos, teiktos individualios konsultacijos.  

Mokytojai tikslingai naudojo skaitmeninį turinį; naudodami įvairias platformas, programas, patys 

kūrė skaitmeninį turinį (mokymo medžiagą, užduotis). Mokytojų kolegialus pasidalijimas patirtimi 

padėjo tikslingiau naudoti IKT, skaitmenines priemones. VMA naudojimas praplėtė galimybes 

mokiniams gauti savalaikę pagalbą, diferencijuotą, individualizuotą ugdymo turinį, užduotis. 

Pradinių klasių mokytojų komanda vykdė respublikinio projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ 

tęstines veiklas, pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys sėkmingai 

integruotos į pradinio ugdymo dalykų programų turinį, 4 klasėse skirta viena papildoma valanda 

informatinio mąstymo gebėjimams ugdyti, viena 1-oji ir viena 2-oji klasės išbandė Suomijos 

mokslininkų sukurtą ir Suomijoje jau keletą metų sėkmingai taikomą virtualią mokymo(si) aplinką 

ViLLE. 

 

IV. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

8. 2021 m. strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. 

9. Metiniai veiklos tikslai: 

9.1. tobulinti (gilinti) profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą, naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam 

mokymui(si) skirtas platformas;  

9.2. gerinti mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų 

mokiniams teikimą; 
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9.3.cplėtoti netradicinio ugdymo(si), inovatyvius būdus, padedančius efektyvinti ugdymo 

procesą ir kurti savitą mokyklą. 

 

V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

10. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

10.1. tobulinti (gilinti) profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą, naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam 

mokymui(si) skirtas platformas: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos 

 Informacinių technologijų diegimo ir 

naudojimo Klaipėdos Gedminų 

progimnazijoje 2021–2023 metais 

strategijos įgyvendinimas 

A. Liaudanskas Nuolat  Sukurta, ir 

progimnazijos 

bendruomenei 

pateikta 

strategija 

Valdorfo pedagogikos elementus 

taikančių klasių interneto svetainės 

administravimas 

J. Širvienė Nuolat Informacija 

svetainėje 

Pradinio ugdymo programos klasių 

interneto svetainių administravimas 

D. Remeikienė, 

D. Gaučytė, 

I. Sudeikienė, 

V. Gaidjurgienė 

Nuolat Informacija 

svetainėje 

Tarptautiniai, respublikiniai, miesto, 

progimnazijos projektai, susiję su IT 

naudojimu (kai mokiniai patys 

atlieka darbus su IT) 

(1 priedas) 

Mokytojai  Nuolat  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Tarptautiniai, respublikiniai, miesto 

renginiai, organizuojami nuotoliniu 

būdu 

Mokytojai Nuolat Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

„Microsoft Office 365“ aplinkos 

naudojimo Progimnazijos veikloje 

efektyvinimas 

A. Liaudanskas, 

A. Jankauskienė  

Nuolat  „Office 365“ 

aplinkos įrankių 

naudojimas 

valdyme, 

ugdymo procese 

Respublikinio projekto „Informatika 

pradiniame ugdyme” tęstinės veiklos 

V. Gaidjurgienė Nuolat Sukurtos 

skaitmeninės 

užduotys 

Informatikos dalyko pradmenų 

integravimas į pradinio ugdymo 

programą 

D. Stasiulienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

Nuolat Dalykų 

ilgalaikiai planai 

Virtualių mokomųjų platformų 

naudojimas ugdymo procese 

(Microsoft Office 365, Eduka, EMA, 

e.lankos, MozaBook, Eduten 

(ViLLE), Khan Academy, Code.org, 

Wordwall, SOLUTIONS  ir kt.) 

Mokytojai Nuolat Sukurtos 

užduotys, 

mokinių 

prisijungimas 

Skaitmeninio turinio kūrimas Mokytojai Nuolat Sukurta 
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(mokomoji medžiaga, užduotys) mokomoji 

medžiaga, 

užduotys 

Skaitmeninio metodinio leidinio 

kūrimas (mokomųjų dalykų pamokų, 

kuriose naudojamos IKT priemonės, 

 planai) 

G. Jonauskas, 

S. Rudelis 

Sausis - 

birželis 

Sukurtas 

skaitmeninis 

metodinis 

leidinys 

Mokinių supažindinimas, kaip 

saugiai naudotis internetu 

Mokytojai Nuolat Užpildytos 

instruktažų 

formos 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą 

 Informacinių technologijų diegimo ir 

naudojimo Klaipėdos Gedminų 

progimnazijoje 2021–2023 metais 

strategijos įgyvendinimo priežiūra 

A. Liaudanskas Nuolat  Stebėtų pamokų 

protokolai, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais  

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašo  

įgyvendinimo priežiūra 

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Kai 

vykdomas 

nuotolinis 

mokymas 

Stebėtų pamokų 

protokolai, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais, 

apklausos, 

prisijungimas 

prie VMA, 

aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

Mentorystės veiklų įgyvendinimo 

stebėsena 

A. Liaudanskas Nuolat  Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais  

 Asmens duomenų apsaugos 

reglamento laikymosi stebėsena 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis 

Nuolat Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais, 

aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

 Mokytojų sukurto skaitmeninio 

turinio taikymo ugdymo procese 

stebėsena 

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė,  

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Stebėtų pamokų 

protokolai, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais, 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida 

 Atviros pamokos Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo forma 

Pranešimai, seminarai, mokymai 

progimnazijos, miesto, respublikos, 

užsienio mokytojams 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai 

Metodinės dienos Mokytojai Balandis, 

spalis 

Pažymėjimai 
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Mokymai mokytojams, kaip dirbti 

VMA 

A. Jankauskienė Pagal 

poreikį 

Pravesti 

mokymai  

 

Mokymai mokytojams, kaip dirbti su 

skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis, programomis, 

platformomis 

Mokytojai Pagal 

poreikį 

Pravesti 

mokymai 

 

Mentorių pagalba mokytojams  V. Bučmienė, 

D. Remeikienė, 

I. Sudeikienė, 

V. Gaidjurgienė, 

V. Bunevičiūtė-

Kudinova 

Nuolat Suteiktos 

konsultacijos 

 

10.2. gerinti mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų 

mokiniams teikimą: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos 

 Mokinių ruošimas mokyklos, 

miesto, šalies dalykinėms 

olimpiadoms, konkursams, 

konferencijoms, renginiams ir 

dalyvavimas juose 

Mokytojai Nuolat Olimpiados, 

konkursai, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Dalyvavimas Mero taurės ir/ar 

Lietuvos mokinių sporto 

žaidynių varžybose 

Kūno kultūros, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Nuolat Varžybos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Klaipėdos miesto mokyklų 8 

klasių mokinių rusų (užsienio) 

kalbos, Klaipėdos miesto 8 

klasių mokinių istorijos 

olimpiadų, Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiados miesto 

etapo  organizavimas 

A. Liaudanskas,  

darbo grupės 

Vasaris-

balandis 

Olimpiados, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Individualios 1–8 klasių 

mokinių dalyko, asmens 

pažangos sistemos 

įgyvendinimas 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

Nuolat Individualūs 

dalyko, asmens 

pažangos 

stebėsenos 

aplankai 

Modelio „Pagalbos klasė” 

įgyvendinimas 

D. Stasiulienė, 

mokytojai 

Nuolat  Ataskaitos, 

individualūs 

pagalbos planai 

Pagalbos mokiniui specialistų 

veikla, įgyvendinant 

specialiosios pedagoginės, 

socialinės pedagoginės, 

psichologinės pagalbos teikimą 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat Užsiėmimai, 

pratybos 
mokiniams, 

specialiųjų 

poreikių 

įvertinimas, 

mokinių, tėvų 

(globėjų, 
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rūpintojų), 

mokytojų 

konsultavimas 

Bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Nuolat Įvairios veiklos 

Progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos šviečiamoji, 

prevencinė, konsultacinė veikla 

(2 priedas) 

D. Stasiulienė Nuolat Ataskaita 

Prevencinė, šviečiamoji, 

ugdomoji sveikatos stiprinimo ir 

priežiūros veikla (veiklos planas 

suderintas su Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuru) 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistė I. 

Kuodienė,  

darbo grupė 

Nuolat  Klasės valandėlės, 

užsiėmimai, 

informacinė 

medžiaga 

stenduose 

Lions Quest prevencinės 

programos įgyvendinimas 

A. Liaudanskas, D. 

Stasiulienė  

Nuolat Mokytojų 

supervizijų grupių 

susirinkimai, 

tyrimas, ataskaita 

„Zipio draugai” prevencinės 

programos įgyvendinimas 

R. Perminienė, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Individualios 

klasių, mokinių 

refleksijos 

Pritaikytų ir individualizuotų 

programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

rengimas, suderinimas 

Mokytojai, 

L. Daubarienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Parengtos 

programos 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

(nurodytose klasėse) 

organizavimas 

Administracija, 

mokytojai 

Balandis– 

gegužė 

Ataskaitos 

Diagnostiniai darbai 1–8 kl. Administracija, 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Gegužė, 

rugsėjis, 

sausis 

Ataskaitos, 

rekomendacijos 

Teminis mokymas 5–8 klasėse 5–8 klasių dalykų 

mokytojai 

Nuolat Mokinių ir 

mokytojų 

refleksija  

Patyriminis mokymas(is).  

Edukacinės išvykos, pamokos 

netradicinėse ugdomosiose 

aplinkose, progimnazijos 

gamtos mokslų laboratorijoje 

1–8 klasių 

mokytojai 

Nuolat Mokinių ir 

mokytojų 

refleksija 

Užduočių ruošimas 

progimnazijos, miesto 

olimpiadoms, konkursams, 

viktorinoms 

Mokytojai Nuolat Parengtos 

užduotys 

Modulių aukštesniųjų gebėjimų 

vaikams taikymas 3–8 klasėse 

Mokytojai Pagal 

poreikį 

Mokinių darbai, 

pasiekimų 

ataskaitos 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimas (3 

priedas)  

A. Liaudanskas, E. 

Letukaitė-

Kvederienė, 

mokytojai 

Nuolat Veiklos 

programos, 

ataskaitos, 

renginiai, atviros 
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veiklos, mokinių 

darbai, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Kultūros pasas - kultūros 

pažinimo įpročiams ugdyti ir 

mokinių kultūros patirčiai 

E. Letukaitė-

Kvederienė, klasių 

vadovai 

Nuolat Ataskaita, 

mokinių refleksija 

Socialinės, pilietinės, 

gamtosauginės akcijos, mokinių 

savanorystės skatinimo 

projektai 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat Akcijos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje, 

mokinių refleksija 

Teminės parodos progimnazijos 

erdvėse, interneto svetainėje 

Mokytojai Nuolat Parodos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Tarptautiniai, respublikiniai, 

miesto, progimnazijos projektai 

(1 priedas) 

Mokytojai  Nuolat  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Progimnazijos reprezentacinės 

veiklos, priemonės 

A. Liaudanskas, 

mokytojai 

Nuolat Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje, kitose 

sklaidos 

priemonėse 

Aukštesnių gebėjimų mokinių 

ugdymo ypatumai. Gairių 

numatymas 2021–2022 m. m.  

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Gegužė – 

birželis, 

rugsėjis 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse 

Mokomųjų dalykų pratybų 

naudojimo tikslingumas 

Metodinė taryba Vasaris – 

gegužė 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, priimtų 

sprendimų 

pristatymas 

bendruomenei  

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą 

 Namuose ugdomų mokinių 

ugdymo kokybės, mokymosi 

pasiekimų stebėjimas ir 

vertinimas 

S. Rudelis Nuolat Rezultatų 

suvestinės 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir metodinės veiklos 

analizė 

S. Rudelis Sausis, 

birželis 

Ataskaita 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Mokinių užsieniečių, mokinių, 

grįžusių iš užsienio 

komunikavimo kompetencijos, 

I. Balsienė Nuolat Individualūs 

pokalbiai. 

Aptarimas 
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adaptacijos, individualių 

pagalbos priemonių taikymo 

efektyvumo vertinimas 

direkciniame 

posėdyje 

Mokinių mokymosi krūvių 

optimizavimo, namų darbų 

apimties ir tikslingumo 3–8 kl. 

vertinimas, priimtų susitarimų 

laikymosi stebėsena 

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Aptarimas 

direkciniuose 

posėdžiuose 

1–8 klasių mokinių mokymosi 

rezultatų, individualios 

pažangos vertinimas, mokymosi 

pagalbos būdų, priemonių 

numatymas, aptarimas 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Duomenų 

suvestinės, 

priemonių plano 

parengimas 

Mokinių integracijos į 

bendruomenę stebėjimas 

adaptaciniu laikotarpiu, 

pastebėjimų, galimų pagalbos 

būdų aptarimas: 

1) pirmų klasių mokinių; 

2) penktų klasių mokinių; 

3) naujai atvykusių mokinių 

R. Perminienė, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Susitikimas su 

klasių vadovais, 

dėstančiais 

mokytojais, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

TAMO dienyno pildymo 

priežiūra 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse 

Pedagoginės veiklos stebėsena 

ir į(si)vertinimas 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Sausis-

gruodis, 

birželis 

Pamokos 

protokolas. 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų efektyvumas, 

rezultatai ir mokinių poreikių 

tenkinimas 

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

A.Liaudanskas 

Balandis–

gegužė 

Duomenų 

pristatymas 

direkciniame 

posėdyje 

Dalykų ilgalaikių planų turinio 

derinimas 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Rugsėjis Individualus 

aptarimas ir 

suderinimas 

Teminio mokymo taikymo 

poveikio 5–8 klasių mokiniams 

vertinimas 

A.Liaudanskas, 

A.Jankauskienė, 

I.Balsienė, 

S.Rudelis 

Gegužė Mokinių 

apklausos 

rezultatų 

vertinimas, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais 

Pedagoginių darbuotojų veiklos 

vertinimas 

A. Liaudanskas Gegužė, 

birželis 

Pokalbis 

Mokytojų, siekiančių įgyti A. Liaudanskas, I. Pagal Atestacinės 
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aukštesnę mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, veiklos 

stebėjimas ir vertinimas 

Balsienė poreikį komisijos 

protokolas 

Nacionalinis mokinių pasiekimų 

patikrinimas (nurodytose 

klasėse) 

I. Balsienė, 

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Balandis – 

gegužė 

Rezultatų 

Suvestinės, 

aptarimas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, 

metodinėse 

grupėse, 

individualiai su 

mokytojais; 

rekomendacijos 

2021–2022 m. m. 

ugdymo plano 

rengimui 

Respublikos, miesto olimpiadų, 

konkursų, varžybų rezultatų 

analizė 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Gegužė Duomenų 

suvestinės 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatų 

duomenimis grįsto mokytojų 

veiklos planavimo 

organizavimas 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Rugpjūtis – 

rugsėjis 

Rezultatų 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse 

Modelio „Pagalbos klasė“ 

įgyvendinimo efektyvumo 

tyrimas 

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Birželis Rezultatų 

pristatymas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Tikslinių konsultacijų 

mokymosi praradimams įveikti 

poreikio ir poveikio ugdymosi 

rezultatams vertinimas 

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje 

Aukštesnių gebėjimų mokinių 

ugdymo stebėsena 

A. Liaudanskas, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Spalis – 

gruodis 

Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais, jų 

tėvais, mokytojais 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida 

 Pranešimai, seminarai, 

mokymai progimnazijos, 

miesto, respublikos, užsienio 

mokytojams 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai 

Metodinės dienos Mokytojai Balandis, 

spalis 

Pažymėjimai 

Atviros pamokos Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo forma 

Dalyvavimas olimpiadų, Mokytojai Nuolat Pažymėjimai, 
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konkursų, dainų švenčių 

vertinimo komisijose, 

organizavimas, teisėjavimas 

varžybose 

padėkos 

Mokytojų dalyvavimas 

renginiuose, siekiant tobulinti 

mokytojų profesinį 

meistriškumą 

A. Liaudanskas, 

S. Rudelis 

Nuolat Pažymėjimai, 

gerosios patirties 

sklaida 

metodinėse 

grupėse 

Metodinės, padolomosios 

mokomosios medžiagos dalykų 

pamokoms rengimas 

Mokytojai Nuolat Metodinės, 

padalomosios 

mokomosios 

medžiagos 

pristatymas 

Metodinei tarybai 

Tarptautinė konferencija 

„Gyvoji mokykla: erdvė kurti, 

augti, būti“ 

Darbo grupė Vasaris Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Nacionalinė švietimo įstaigų 

projektų paroda – mini 

mokymai „Projektų mugė 2021“ 

Darbo grupė Balandis  Gerosios patirties 

sklaida 

Mokytojų dalyvavimas miesto 

metodinėje veikloje 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai 

Vadovavimas studentų praktikai Mokytojai Pagal 

poreikį 

Studento veiklos 

stebėjimo forma 

 

10.3. plėtoti netradicinio ugdymo(si), inovatyvius būdus, padedančius efektyvinti ugdymo 

procesą ir kurti savitą mokyklą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Veiklos 

 Valdorfo elementus taikančių klasių 

(toliau – Valdorfo) veiklos (4 

priedas) 

Valdorfo klasių 

vadovai, D. 

Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Mokomųjų priemonių, skirtų 

Valdorfo klasėms, rengimas 

Valdorfo klasių 

vadovai, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Valdorfo klasių mokinių metinių  

projektinių darbų rengimas ir jų 

pristatymas 

Valdorfo klasių 

vadovai, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Tradiciniai Valdorfo klasių 

bendruomenės renginiai „Metų ratas“ 

Valdorfo klasių 

vadovai, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 
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interneto 

svetainėje 

Valdorfo klasių bendruomenės 

kūrybinės dirbtuvės, akcijos, parodos 

Valdorfo klasių 

vadovai, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Valdorfo klasių patyriminio 

mokymo(si) veiklos gamtoje 

Valdorfo klasių 

vadovai, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Valdorfo 1–4 klasių mokinių 

saviraiškos tenkinimas teatrinėje 

veikloje 

V. Paniuškienė,  

R. Černiauskienė 

Nuolat Renginiai, 

informacija 

progimnazijos 

svetainėje 

Edukacinės erdvės „Kalbos namai“ 

kūrimas ir veiklos  

Darbo grupė Vasaris – 

birželis 

Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

5–8 kl. mokinių  erdvės kūrimas ir 

veiklos 

E.Letukaitė-

Kvederienė 

Kovas – 

rugsėjis 

Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Neformaliojo švietimo programa 

„Mažoji laboratorija“: eksperimentai, 

bandymai   

D. Remeikienė, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

Į formalųjį švietimą integruotos 

neformaliojo švietimo programos 

„Kūrybinė matematika“ užsiėmimai 

A. Chomičius, 

R. Bakevičienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

Nuolat Veiklos, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

2. Organizuoti ir vykdyti priežiūrą 

 Valdorfo klasių ugdymo proceso ir 

integruotų neformalių veiklų 

stebėsena 

D. Stasiulienė Nuolat Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais 

Sukurtų edukacinių erdvių 

panaudojimo ugdymo procese 

stebėsena 

A. Liaudanskas Nuolat Aptarimas 

direkciniame 

posėdyje, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais ir 

mokytojais 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo stebėsena 

A. Liaudanskas Nuolat Aptarimas 

direkciniame 
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posėdyje, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais ir 

mokytojais 

3. Kompetencijos tobulinimas, sklaida 

 Atviros pamokos Mokytojai Nuolat Pamokos 

stebėjimo forma 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 

Valdorfo mokykla  

D. Stasiulienė, 

J. Širvienė 

  

Pranešimai, mokymai progimnazijos, 

miesto, respublikos mokytojams 

Mokytojai Nuolat Pažymėjimai 

 

VI. NUMATOMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

11. Įgyvendinus uždavinius, bus pasiekti šie kokybiniai pokyčiai: 

11.1. mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kolegialus dalijimasis 

patirtimi, savarankiškas mokymasis padės mokytojams tobulinti skaitmeninį raštingumą, naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir 

nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas, siekti profesinio meistriškumo, organizuojant 

kokybišką ugdymo procesą, kuriant skaitmeninį ugdymo turinį; 

11.2. įgyvendintos priemonės, skirtos gerinti mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo 

pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, padės organizuoti veiksmingesnį ugdymo procesą, 

įvairių gebėjimų mokiniams  įveikti mokymosi praradimus ir siekti aukštesnių rezultatų; 

11.3. netradicinio ugdymo(si), inovatyvių būdų plėtojimas padės efektyvinti ugdymo 

procesą ir kurti savitą mokyklą. 

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIS 

 

12. Planui įgyvendinti bus skiriama 363100 Eur savivaldybės biudžeto ir 1462600 Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

13. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 17800 Eur 

pajamų už paslaugas), nuomos už patalpas (planuojama surinkti 3500 Eur) ir paramos lėšų 

(planuojama gauti 4800 Eur). 
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Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

2021 metų veiklos plano 

1 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJA  

2021 M. VYKDOMI PROJEKTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Projektas Vykdymo 

laikotarpis 

Projekto vykdytojai 

Tarptautiniai 

1. „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo 

ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės 

projektas „Learning Differently!“   

Sausis – rugpjūtis D. Gaučytė, 

V. Gaidjurgienė, 

A. Jankauskienė, 

J. Lastauskienė, 

A. Liaudanskas,  

V. Paniuškienė,  

A. Petrovskij,  

D. Stasiulienė, 

I. Sudeikienė 

2. „Erasmus+“  2 pagrindinio veiksmo bendrojo 

ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projektas „Historical treasures of 

Europe“ 

Sausis – rugpjūtis R. Bakevičienė, 

V. Bučmienė, 

R. Gedmontienė, 

A. Jankauskienė, 

R. Jonaitienė, 

G. Kaunaitė,  

A. Liaudanskas,  

A. Norkienė,  

S. Rudelis 

3. Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo 

bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų 

partnerystės projektas „Occupy the future“ 

Nuolat K. Rudelienė,  

S. Rudelis, 

G. Jonauskas 

4. NordPlus Junior paprogramės projektas „21st 

Century Lesson“ 

Sausis – rugpjūtis S. Rudelis, 

R. Gedmontienė, 

K. Rudelienė, 

G. Jonauskas,  

S. Kazelskienė, 

V. Paškauskienė, 

I. Sudeikienė, 

D. Gaučytė 

5. Tarptautinis Nordplus programos NordplusJunior 

paprogramės projektas „Earth Harmony Living“ 

Nuolat I. Anužienė, 

K. Rudelienė, 

R. Jonaitinė,  
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K. Pocevičienė, 

V. Venskienė, 

A. Jankauskienė 

6. Programos „Erasmus+“ projektas „Video game 

for moral education and STEAM development“ 

(„MORALSTEAM – video žaidimas dorovės ir 

etikos ugdymui“) 

Nuolat R. Balevičienė, 

K. Pocevičienė, 

V. Venskienė, 

D. Stasiulienė,  

A. Jankauskienė 

7. Programos „eTwinning“ projektas ,,Compelling 

and healthful learning“  

Nuolat J. Širvienė 

8. Programos „eTwinning“ projekas ,,Žmogus– 

gamtos dalis“  

Sausis – gegužė  L. Šlevaitė,  

G. Kreišmontaitė 

9. Programos „eTwinning“ projektas „European 

Day of Language – 2020“ 

Rugsėjis V. Bučmienė 

10. eTwinning projektas C.L.U.E  V. Bučmienė 

Respublikiniai, miesto 

11. ESF projektas „Rašymo įgūdžių gerinimas 

diegiant virtualias aplinkas trijose veiklą 

tobulinančiose mokyklose“ 

Nuolat A. Liaudanskas, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė, 

L. Daubarienė, 

B. Imbrasienė, 

I. Lenkauskienė, 

R. Ivanauskas, 

V. Paniuškienė, 

D. Remeikienė, 

A. Šimkuvienė 

12. Projektas „Bendrojo ugdymo turinio 

organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme“ 

Nuolat V. Venskienė,  

F. Alonderis 
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13. Projektas „Darni mokykla“ Nuolat V. Venskienė,  

F. Alonderis,  

A. Liutkuvienė 

14. Projektas „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ Nuolat E. Letukaitė-

Kvederienė 

15. Projektas „Integruotas gamtos mokslas 5–8 kl.“ Nuolat V. Venskienė,  

F. Alonderis,  

A. Liutkuvienė, 

J. Daugintė 

16. Miesto tikybos mokytojų projektas „Vilties 

žiedai“ 

Nuolat R. Kadžiulienė,  

A. Plūkienė 

17. TOLI projekto „Žmogus – svarbiausia vertybė“ 

užbaigimas ir projekto pristatymas 

Sausis – vasaris G. Kaunaitė 

18. Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ir miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–4 klasių mokinių sveikos gyvensenos 

skatinimo projektas „Auginu ir augu pats“ 

Vasaris – gegužė D. Remeikienė, 

J. Širvienė, 

R. Serapinienė,  

V. Bunevičiūtė-

Kudinova 

19. Projektas „Rašau Lietuvos vardą“ Kovas I. Baldinienė 

20. Tęstinis tarpmokyklinis projektas „We are 

Friends“ (dalyvauja Gedminų progimnazijos ir 

„Verdenės“ progimnazijos 4 klasių mokiniai) 

Balandis V. Uždanavičienė, 

R. Martyšiūtė-

Jarašiūnė 

21. Tarpmokyklinis projektas su „Gabijos“ 

progimnazija „Bendraukime be ribų“ 2019–

2020 m. m. 

Nuolat R. Yaburova, 

N. Deviatajeva 

Progimnazijos 

22. Projektas „Lietuvos dėlionė. Kėdainių kraštas“ Nuolat A. Liaudanskas, 

A. Jankauskienė, 

I. Baldinienė, 

R. Jonaitienė, 

V. Paškauskienė 

23. Projektas „Gamtos spalvos“ Nuolat R. Serapinienė 
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24. Projektas „Vandens telkiniai ir vandens 

transportas“ 

Nuolat R. Serapinienė 

25. Projektas „Gyvūnai“ Nuolat S. Jurkevičienė 

26. Projektas „Geometrinių figūrų pasaulyje“ Nuolat S. Jurkevičienė 

27. Projektas „Ir knyga mane augina“  Nuolat S. Jurkevičienė 

28. Projektas ,,IT man nesunku“  Nuolat G. Kreišmontaitė 

29. Projektas „Piešiame taškeliais“ Nuolat J. Daugintė,  

R. Sidorovienė, 

S. Kazelskienė, 

R. Bakevičienė 

30. Projektas „Šiltakraujai gyvūnai“ (7 kl.) Nuolat V. Venskienė 

31. Projektas „Žemės atmosfera“ (5 kl.) Sausis V. Venskienė 

32. Projektas “Atrandu tave – atrandu save” Sausis – birželis  V. Paniuškienė 

33. Projektas, skirtas Žemės dienai Kovas J. Būtaitė, 

S. Jakvovlevienė 

34. Projektas „Pi diena“ Kovas J. Daugintė,  

R. Sidorovienė, 

S. Kazelskienė, 

R. Bakevičienė 

35. Projektas „Simetrija margučiuose“ Balandis J. Daugintė,  

R. Sidorovienė, 

S. Kazelskienė, 

R. Bakevičienė 

36. Etnokultūrinis renginys – projektas „Velykų rytą 

lelija pražydo...“ 

Balandis E. Martinkevičienė,  

A. Martyšienė,  

S. Rudelis, 

D. Balsienė,  

L. Klepeckaitė-

Diržinskienė,  

St. Freitakas,  
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K. Pocevičienė,  

N. Triuškienė,  

L. Grigaitytė,  

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

L. Šapkauskas,  

M. Krakys 

37. Tęstinis projektas Europos kalbų dienai paminėti Rugsėjis V. Bučmienė 

38. Ketvirtų klasių mokinių kūrybinis projektas 

“Cristmas Greetings” 

Gruodis R. Martyšiūtė-

Jarašiūnė, 

V. Uždanavičienė 

39. Kalėdinio sveikinimo sukūrimas, panaudojant 

istorijos ir geografijos elementus, „Kalėdinis 

rebusas 

Gruodis I. Baldinienė,  

V. Paškauskienė 

 

________________________________ 
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Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

2021 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Prioritetai: 

1. Profesinis pagalbos mokiniui specialistų tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam 

mokymui(si) skirtas platformas. 

2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

teikimo gerinimas. 

3. Kita 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Vaiko gerovės komisijos (toliau – 

VGK) veiklos plano 2021 m. 

rengimas, suderinimas 

L. Daubarienė, 

D. Stasiulienė 

Sausis  Patvirtintas 

veiklos planas 

2.  Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų 

sudarymas/redagavimas,  

suderinimas 

L. Daubarienė, 

A. Musonienė 

Sausis, 

rugpjūtis 

Suderintas 

sąrašas 

3.  VGK veiklos ataskaitos rengimas, 

pristatymas 

L. Daubarienė, 

D. Stasiulienė 

Gruodis  Ataskaitos 

pristatymas 

Progimnazijos 

tarybai 

4.  VGK posėdžiai V. Aliubavičienė, 

D. Stasiulienė 

Pagal 

poreikį  

Posėdžiai, 

susirinkimai, 

protokolai 

5.  VGK administravimo veiklos 

perkėlimas ir koordinavimas 

virtualioje aplinkoje „Microsoft 

Office365 Teams“ 

A. Jankauskienė, 

D. Stasiulienė 

Nuolat  VGK komanda 

Teams 

6.  Mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimas. SPIS sistemos 

tvarkymas 

V. Aliubavičienė Nuolat Ataskaitos SPIS 

sistemoje 

7.  Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

miesto savivaldybės, teisėtvarkos, 

vaiko priežiūros institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat  Susitikimai, 

diskusijos, 

susirašinėjimo 

dokumentai 

ŠVIETIMO PAGALBOS, MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

8.  Pritaikytų ir individualizuotų 

programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

rengimas, suderinimas, ugdymosi 

pasiekimų aptarimas 

Mokytojai, 

L. Daubarienė 

D. Stasiulienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Parengtos 

programos 

9.  Individualių pagalbos planų, skirtų 

didelių poreikių, įvairiapusių raidos 

L. Daubarienė, 

D. Stasiulienė 

Sausis, 

kovas, 

Parengti 

individualūs 
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sutrikimų turintiems mokiniams,  

periodiški aptarimai, rengimas 

rugsėjis pagalbos planai 

10.  ESFA projekto „Rašymo įgūdžių 

gerinimas diegiant virtualias 

aplinkas trijose veiklą 

tobulinančiose mokyklose“ veiklos, 

dirbant su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais 

L. Daubarienė Sausis – 

gegužė 

Metodinė 

priemonė 

11.  Pirmų klasių mokinių adaptacijos 

tyrimas, aptarimas 

D. Stasiulienė, 

R. Perminienė 

Sausis Susirinkimas, 

tyrimo 

pristatymas 

12.  Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro projektas 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ 

R. Perminienė Sausis Psichologo 

dokumentacija 

13.  Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

specialiųjų pedagogų, logopedų 

metodinio būrelio tarybos 

diskusijoje „Itraukaus ugdymo 

plėtros 2021–2024 m. veiksmų 

plano aptarimas“ 

D. Stasiulienė Sausis Pažyma 

14.  Meno terapijos užsiėmimai 1–8 kl. 

mokiniams, turintiems elgesio ir 

emocijų problemų  ,,Aš ir mano 

jausmai“ 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Sausis– 

gruodis 

Praktiniai 

užsiėmimai, 

mokinių 

refleksija 

15.  Tyrimas „Nuotolinio mokymosi 

iššūkiai mokymosi sunkumų 

patiriantiems mokiniams“. Tyrimo 

rezultatų pristatymas progimnazijos 

bendruomenei 

D. Stasiulienė Vasaris–

gegužė  

Tyrimas, tyrimo 

pristatymas 

16.  Pranešimas Klaipėdos miesto 

specialiųjų pedagogų logopedų 

metodinės grupės susirinkime 

„Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai 

mokymosi sunkumų patiriantiems 

mokiniams. Džiaugsmas – 

nusivylimas –apatija?“ 

D. Stasiulienė Gegužė Pažyma 

17.  Diskusija su Klaipėdos Gedminų 

progimnazijos metodine taryba, 

vaiko gerovės komisijos nariais 

„Įtraukiojo ugdymo galimybės ir 

iššūkiai progimnazijoje“ 

D. Stasiulienė Kovas Įsivertinimo 

medžiaga, 

rekomendacijos 

18.  Klaipėdos miesto specialiųjų 

pedagogų, logopedų apvaliojo stalo 

diskusijos „Individualių pagalbos 

planų specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams veiksmingumo 

aptarimas“ moderavimas, 

asmeninės patirties pristatymas 

D. Stasiulienė Sausis Pažyma 

19.  Skaitmeninio turinio, naudojantis 

Learning Apps, Padlet, Wordwall 

įrankiais,  rengimas darbui su 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Kovas–

lapkritis 

Parengtas 

skaitmeninis 

turinys 
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švietimo pagalbos gavėjais  

20.  Tarpmokyklinis renginys – 

viktorina specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams 

„Kas? Kaip? Kodėl?“ 

D. Stasiulienė Balandis Įvykęs renginys,  

pažyma 

21.  Akcija „Ką skaitai?“ (skirta 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

kalbos ir kalbėjimo, spec. ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams) 

L. Daubarienė, 

A. Musonienė, 

D. Stasiulienė 

Gegužė– 

gruodis 

Akcija 

22.  Vasaros dienos stovykla 

„Kiekvienas turi savo šviesą“ 

socialinę paramą gaunančių šeimų 

1–4 klasių mokiniams  

V. Aliubavičienė, 

pradinėse klasėse 

dirbantys 

mokytojai 

Birželis Stovyklos 

renginiai 

23.  Pranešimas miesto logopedų, 

specialiųjų pedagogų metodiniame 

susirinkime „Skaitmeninis turinys 

dirbant su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais 

nuotoliniu ir kontaktiniu 

mokymo(si) būdu“ 

L. Daubarienė, 

A. Musonienė, 

D. Stasiulienė 

Birželis Pažyma 

24.  Mokytojų susirinkimas „Naujos 

pedagoginės situacijos, dirbant su 

5-tų klasių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais mokiniais“ 

Mokytojai, 

D. Stasiulienė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Rugpjūtis–

rugsėjis  

Susirinkimas, 

VGK 

rekomendacijos   

25.  Susitikimas–popietė ,,Kaip tau 

padėti penktoke ?“ 

 R. Perminienė Lapkritis Praktiniai 

mokymai  

26.  Tęstinis respublikinis specialiųjų 

pedagogų, logopedų projektas 

,,Draugystės pynė“ 

L. Daubarienė, 

A. Musonienė 

Lapkritis Parengta 

metodinė 

medžiaga, 

pažyma 

27.  Pranešimas miesto logopedų ir 

specialiųjų pedagogų apskrito stalo 

diskusijoje „Pagrindinės rašymo 

klaidos. Jų šalinimas“ 

L. Daubarienė, 

A. Musonienė 

Lapkritis 

Pažyma  

28.  Tėvų (globėjų, teisėtų atstovų) 

švietimas „Skaitymo svarba vaikui“  

A. Musonienė, 

D. Stasiulienė 

Gegužė–

spalis 
Pranešimai 

29.  Penktų klasių mokinių adaptacijos  

aptarimas 

R. Perminienė, 

I. Balsienė 

Gruodis 
Susirinkimai 

30.  Tarpmokyklinis renginys 

„Adventinis kalendorius“, 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams  

L. Daubarienė, 

A. Musonienė 

Gruodis Pažyma, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

31.  Mokinių mokymosi nuotoliniu 

mokymo būdu stebėsena. 

Mokymosi praradimų prevencija 

http://lt.learntolearn.eu/mokiniams/  

V. Aliubavičienė, 

A. Liaudanskas,  

D. Stasiulienė 

Nuolat 

nuotolinio 

mokymo 

metu 

VGK posėdžių 

protokolai 

32.  Tėvų, mokytojų konsultavimas 

specialiosios pedagoginės pagalbos, 

kompleksinės švietimo pagalbos 

veiksmingumo klausimais 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat 

 

http://lt.learntolearn.eu/mokiniams/
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33.  Mokytojų konsultavimas rengiant 

pritaikytas ir individualizuotas 

bendrąsias programas  

L. Daubarienė, 

D. Stasiulienė 

Nuolat 

 

34.  Modelio „Pagalbos klasė“ veiklų 

organizavimas, priežiūra 

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Nuolat Modelio 

„Pagalbos 

klasė“ 

tvarkaraštis 

35.  Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimas, aptarimas 

R. Perminienė, 

A. Liaudanskas 

Nuolat  Individualūs 

pokalbiai 

36.  1–8 klasių mokinių ugdymosi 

rezultatų, individualios pažangos 

stebėjimas, vertinimas, mokymosi 

pagalbos būdų, priemonių 

numatymas, aptarimas 

Administracija, 

klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat  Duomenų 

suvestinės, 

individualūs 

trišaliai 

pagalbos planai, 

susitikimai 

37.  Pagalbos mokiniui specialistų 

veikla, įgyvendinant specialiosios 

pedagoginės, socialinės 

pedagoginės, psichologinės 

pagalbos teikimo tvarkas 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat  Užsiėmimai, 

pratybos 

mokiniams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

dokumentai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

38.  Prevencinės programos LIONS 

QUEST „Laikas kartu“ vykdymas 

klasių valandėlių metu  

1–4 klasių vadovai Sausis–

gruodis 

Klasių 

valandėlių 

fiksavimo 

dokumentai 

e. dienyne 

39.  Prevencinės programos LIONS 

QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 

vykdymas klasių valandėlių metu 

5–8 klasių vadovai Sausis–

gruodis  

Klasių 

valandėlių 

fiksavimo 

dokumentai 

e. dienyne 

40.  Prevencinės programos 1 klasių 

mokiniams įgyvendinimas „Zipio 

draugai“ 

R. Perminienė Sausis–

gruodis 

Mokinių 

refleksijos 

41.  Tarptautinės Apsikabinimų dienos 

paminėjimas 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Sausis  Informacija 

progimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

42.  Lytinio švietimo paskaitos 8 kl. 

mokiniams 

I. Kuodienė Sausis  Paskaitos  

43.  5–8 klasių specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių, jų tėvų (globėjų, 

teisėtų atstovų)  anketinė apklausa 

„Nuotolinio mokymosi iššūkiai“ 

D. Stasiulienė Vasaris Tyrimo 

pristatymas 

44.  Respublikinio projekto „Draugiškas 

internetas“ renginiai progimnazijoje 

V. Aliubavičienė, 

A. Norkienė, 

R. Perminienė 

Vasaris  Klasės 

valandėlės, 

informacija 

progimnazijos 

interneto 
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svetainėje 

45.  Miesto logopedų, specialiųjų 

pedagogų akcija „Gerumo akcija“ 

L. Daubarienė 

A. Musonienė 

Vasaris Pažyma 

46.  Renginių ciklas „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 

2021“ 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Kovas  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

47.  Patyčių ir smurto prevencijos 

tyrimas „Internetinės patyčios“ 

V.  Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Balandis Tyrimo 

pristatymas 

48.  Klasės valandėlės tolerancijos tema 

„Kitokie vaikai“ 

D. Stasiulienė Balandis– 

gruodis 

Klasių 

valandėlių 

fiksavimo 

dokumentai 

e. dienyne 

49.  Tarpmokyklinė akcija, skirta 

patyčių ir smurto prevencijai 

,,Draugystės ABC“ 

V. Aliubavičienė Balandis  

Pažyma  

50.  Renginiai, skirti Pasaulinei Šeimos 

dienai paminėti 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė, 

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

D. Stasiulienė 

Gegužė  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

51.  Gedminų progimnazijos mokinių 

susitikimas su Klaipėdos  miesto 

globos namų globotiniais   

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

 Birželis Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

52.  Renginys Vaikų gynimo diena 

paminėti: susitikimas su Klaipėdos 

Samariečių bendrijos nariais 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė, 

D. Stasiulienė 

Birželis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

53.  Susirinkimai „Mokinių elgesio 

taisyklės ir asmeninė atsakomybė. 

Poveikio priemonių taikymas 

netinkamai besielgiantiems 

mokiniams“  

V. Aliubavičienė, 

I. Balsienė, 

A. Jankauskienė,  

S. Rudelis, 

D. Stasiulienė 

Rugsėjis Saugaus elgesio 

instruktažai 

54.  Tarptautinės Psichinės sveikatos 

dienos paminėjimas 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Spalis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

55.  Akcija, skirta Pasaulinei nerūkymo 

dienai paminėti 

V. Aliubavičienė, 

I. Kuodienė, 

R. Perminienė 

Lapkritis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

56.  Renginiai, skirti Pasaulinei 

tolerancijos dienai paminėti 

A. Jankauskienė Lapkritis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

57.  Paramos akcija „Pyragų diena 

2021“ 

V. Aliubavičienė, 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Lapkritis  Akcija, 

informacija 

progimnazijos 
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interneto 

svetainėje 

58.  Akcija, skirta Pasaulinės AIDS 

dienos paminėjimui 

V. Aliubavičienė, 

I. Kuodienė, 

R. Perminienė 

Gruodis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

59.  Renginiai, skirti korupcijos 

prevencijai 

I. Balsienė, 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Gruodis  Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

60.  Mokinių lankomumo priežiūra: 

„Mokinių lankomumo priežiūros 

tvarkos aprašo“ peržiūra, 

koregavimas (esant poreikiui); 

mokinių pamokų lankomumo 

duomenų analizė, aptarimas, 

prevencinių priemonių numatymas;  

 

NEMIS sistemos pildymas; 

vėluojančių mokinių registracija, 

prevenciniai pokalbiai 

V. Aliubavičienė, 

D. Stasiulienė, 

A. Jankauskienė 

 

klasių vadovai, 

kuruojantys 

pavaduotojai 

ugdymui 

V. Aliubavičienė 

Pagal 

poreikį 

Kiekvieno 

mėnesio 

pradžioje 

Pagal 

poreikį 

Pakoreguotas 

tvarkos aprašas, 

lankomumo 

ataskaitos, 

prevenciniai 

susitikimai su 

mokiniais, jų 

tėvais  

61.  Akcijų, skirtų žalingų įpročių 

prevencijai, mokinių sveikai 

gyvensenai ugdyti rengimas, 

įgyvendinimas 

V. Aliubavičienė, 

A. Jankauskienė, 

I. Kuodienė, 

R. Perminienė 

Nuolat  Akcijos, 

renginiai 

62.  Klasės valandėlės sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos 

įgūdžių klausimais 

I. Kuodienė Nuolat Klasės 

valandėlės, 

paskaitos 

63.  Pirmosios pagalbos teikimas, 

mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimas, dalyvavimas 

sveikatos ugdymo ir fizinio 

aktyvumo projektuose, 

konkursuose. Šių renginių 

organizavimas  

I. Kuodienė Nuolat Priežiūros 

dokumentacija, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokiniu, jo 

šeima 

64.  Prevencinių programų integravimas 

ir įgyvendinimas dalyko pamokose, 

klasių valandėlių metu: 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa; 

žmogaus saugos bendroji programa; 

sveikatos ugdymo bendroji 

programa; 

rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa 

Dalyko mokytojai Nuolat  Ilgalaikiai planai 

65.  Socialinių įgūdžių užsiėmimai 

,,Tiltai“ 6–8 kl. mokiniams  

V. Aliubavičienė 

R. Perminienė 

Nuolat  Praktiniai 

užsiėmimai 

66.  Užsiėmimai savižudybių 

prevencijai „Renkuosi gyventi“ 

R. Perminienė Nuolat  Individualios, 

pogrupinės 

konsultacijos, 
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tikslinės klasės 

valandėlės 

67.  Prevencinio pobūdžio klasės 

valandėlės 5–8 klasių mokiniams 

aktualiomis temomis. Skaitmeninio 

įrankio Padlet įveiklinimas 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Pagal 

poreikį 

Parengtas 

skaitmeninis 

turinys 

68.  Mokinio uniformos dėvėjimo 

prevencinės akcijos 

Klasių vadovai, 

administracija 

Nuolat  Individualūs 

pokalbiai 

ŠVIETIMAS, KONSULTAVIMAS 

69.  Pozityvios tėvystės įgūdžių grupė 

1–8 klasių mokinių tėvams ,,Tėvai 

laimingi – vaikai laimingi''  

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė 

Sausis–

gruodis 

Tėvų refleksija 

70.  Profesinio informavimo ir 

konsultavimo užsiėmimai 8 kl. 

mokiniams ,,Savo asmeninių 

savybių pažinimas“ 

R. Perminienė Vasaris–

gegužė  

Individualios 

konsultacijos 

71.  Pranešimas respublikinėje mokinių 

teorinėje – praktinėje 

konferencijoje ,,Sveikas ir saugus 

vaikas – laiminga ateitis“ 

V. Aliubavičienė Kovas  Mokinių 

pranešimas, 

pažyma 

72.  Susirinkimai būsimų 1-mų, 5–

klasių mokinių tėvams  

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Birželis  Pranešimai 

susirinkimuose 

73.  Individualios mokytojų, mokinių, jų 

tėvų (globėjų, teisėtų atstovų) 

konsultavimas jiems aktualiais 

klausimais 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Nuolat  Individualios 

konsultacijos 

74.  Informacinės medžiagos rengimas 

prevenciniais, vaikų priežiūros ir kt. 

klausimais ir jos 

skelbimas/platinimas progimnazijos 

stenduose, interneto svetainėje, 

elektroniniame „TAMO“ dienyne 

VGK nariai Nuolat   Informacinė 

medžiaga 

 

Pastaba: Vaiko gerovės komisijos veiklos planas metų eigoje gali būti keičiamas, papildomas 

naujomis veiklomis. 

_______________________________________ 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

Vaiko gerovės komisijos 2021 m. sausio 4 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. UP4-1)  
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Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

2021 metų veiklos plano 

3 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Neformaliojo vaikų švietimo 

(toliau – NVŠ) veiklos plano 

2021 m. rengimas, suderinimas 

E. Letukaitė- 

Kvederienė 

Sausis Patvirtintas 

veiklos planas 

2.  NVŠ mokytojų susirinkimai E. Letukaitė- 

Kvederienė 

Gegužė, 

rugsėjis, 

gruodis 

Susirinkimai 

3.  NVŠ programų rengimas, 

pristatymas 

NVŠ mokytojai Rugpjūtis 

– rugsėjis 

Patvirtinta NVŠ 

programa 

4.  NVŠ programas lankančių 

mokinių duomenų bazės 

pildymas 

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

V. Domarkienė 

Rugsėjis  Statistinė ataskaita 

5.  Parengti NVŠ užsiėmimų 

tvarkaraščius 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Rugsėjis  Parengtas 

tvarkaraštis 

6.  Progimnazijos neformaliojo 

vaikų švietimo veiklos ataskaitos 

rengimas 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Gruodis  Veiklos ataskaita 

7.  Vykdyti pedagoginės veiklos 

stebėseną ir įvertinti veiklos 

kokybę 

A. Liaudanskas, 

NVŠ mokytojai 

Visus 

metus 

Aptarimas, 

stebėtos pamokos 

protokolas 

8.  Kultūros paso veiklų 

administravimas 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Visus 

metus 

Edukacinių veiklų 

ataskaita 

9.  Mokinių tarybos veiklos 

organizavimas 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Visus 

metus 

Susirinkimai, 

renginiai, 

ataskaitos 

10.  Klasės seniūnų susirinkimai E. Letukaitė-

Kvederienė 

Visus 

metus 

Susirinkimai 

11.  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, kitomis 

institucijomis 

E. Letukaitė-

Kvederienė 

Pagal 

poreikį 

Bendrai 

vykdomos veiklos 

SAVITOS PROGIMNAZIJOS KULTŪROS FORMAVIMO VEIKLOS 

12.  Veiklos, skirtos progimnazijos 

bendruomenės bendrakūrai 

skatinti 

A. Liaudanskas, E. 

Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

mokiniai 

Visus 

metus 

Įvykdytų veiklų 

ataskaita 

13.  Sausio 13-osios minėjimas E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Sausis  Organizuotas 

renginys 

14.  Konkursas „Dovana Lietuvai“ E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Vasaris Organizuota 

virtuali paroda 
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Mokinių tarybos 

nariai 

15.  Lietuvos Valstybės atkūrimo 

dienos veiklos 

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Vasaris Organizuotas 

renginys 

16.  Šv. Valentino dienos šventės, 

renginiai, akcijos  

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Vasaris Organizuotos 

veiklos 

17.  Užgavėnių šventė E. Letukaitė -

Kvederienė, 

L. Klepeckaitė-

Diržininkienė, 

E. Martinkevičienė, 

D. Balsienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Vasaris Organizuotos 

veiklos 

18.  Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos veiklos 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Kovas  Organizuotos 

veiklos 

19.  Kaziuko mugė E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai  

Kovas Organizuotos 

veiklos 

20.  Viktorina, skirta paminėti 

Pasaulinei vandens dienai 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai  

Kovas Organizuota 

viktorina 

21.  Motinos dienos koncertas E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai, NVŠ 

mokytojai 

Kovas Organizuotas 

renginys 

22.  Ugdymo karjerai dienos veiklos E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

V. Aliubavičienė, 

R. Perminienė, 

Mokinių tarybos 

mokiniai 

Balandis Organizuotos 

veiklos 

23.  Tradicinė šeimos šventė E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

progimnazijos 

bendruomenė 

Gegužė Veiklų planas  

24.  Tradicinis apdovanojimų vakaras 

„Metų Gedminietis“ 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

A. Liaudanskas, 

mokytojai 

Gegužė Organizuotos 

veiklos 

25.  NVŠ programas lankančių 

mokinių baigiamųjų kūrybinių 

darbų pristatymas 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, NVŠ 

mokytojai 

Gegužė Organizuotos 

parodos, 

pasirodymai 
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26.  Ketvirtų klasių mokinių 

išleistuvių šventė 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

organizacinė darbo 

grupė 

Birželis Organizuotas 

renginys 

27.  Aštuntų klasių mokinių 

išleistuvių šventė 

E. Letukaitė- 

Kvderienė, 

organizacinė darbo 

grupė 

Birželis Organizuotas 

renginys 

28.  Gabių ir talentingų vaikų 

stovykla „Vasaros vėjyje“ 

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

A. Liaudanskas, 

organizacinė 

veiklos grupė 

Birželis Organizuota 

stovykla 

29.  Mokslo ir žinių dienos šventė E. Letukaitė-

Kvederienė, NVŠ 

mokytojai 

Rugsėjis Organizuotas 

renginys 

30.  Europos judrumo savaitė E. Letukaitė-

Kvederienė, NVŠ 

mokytojai 

Rugsėjis Organizuotos 

veiklos 

31.  Tarptautinė mokytojų diena E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Spalis Organizuotas 

renginys 

32.  Bendradarbiavimo renginiai su 

Tarptautine komisija nacių ir 

sovietinio okupacinių rėžimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

A. Jankauskienė, 

E. Letukaitė- 

Kvederienė 

Spalis- 

lapkritis 

Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

33.  Pirmokų krikštynos E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Spalis Organizuotas 

renginys 

34.  Mokyklos kino teatras  E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Lapkritis, 

gruodis 

Organizuotos 

veiklos 

35.  Paramos akcijos E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Lapkritis, 

gruodis 

Organizuotas 

renginys 

36.  Kalėdinių renginių ciklas E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Gruodis Organizuotas 

renginys  

37.  Dalyvavimas programoje „Darni 

mokykla“  

E. Letukaitė-

Kvederienė, 

Mokinių tarybos 

nariai, organizacinė 

veiklos grupė 

Visus 

metus 

Veiklų planas 
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38.  Respublikinio projekto 

„Sąžiningumo mokyklų tinklas“ 

renginiai 

E. Letukaitė- 

Kvederienė, 

I. Balsienė, 

Mokinių tarybos 

nariai 

Visus 

metus 

Organizuotas 

renginys 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

39.  Dainos konkursas „Giest 

lakštingalėlis“ 

E. Martinkevičienė Balandis Padėkos raštas 

40.  Liaudies dainos konkursas 

„Vyturio giesmė“ 

E. Martinkevičienė, 

A .Martyšienė 

Gegužė Padėkos raštas 

41.  Tarptautinis dainavimo 

konkursas „Linksmieji perliukai“ 

A. Martyšienė Gegužė Padėkos raštas 

42.  Šokių konkursas „Gintarinis 

pavasaris“ 

L. Klepeckaitė-

Diržininkienė 

Gegužė Padėkos raštas 

43.  Virtualus šokių konkursas 

„Virtualus šokio virusas“ 

L. Klepeckaitė-

Diržininkienė 

Gegužė Padėkos raštas 

44.  Respublikinis vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių konkursinis 

festivalis „Pamario suktinis“  

L. Klepeckaitė-

Diržininkienė 

Gegužė Padėkos raštas 

Pastaba: Organizuojamų renginių planas gali būti keičiamas, papildomas naujomis veiklomis. 

______________________________ 
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Klaipėdos Gedminų progimnazijos 

2021 metų veiklos plano 

4 priedas 

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS KLASIŲ, TAIKANČIŲ VALDORFO 

PEDAGOGIKOS ELEMENTUS, VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Netradicinio ugdymo (Valdorfo 

pedagogikos elementus taikančių) 

klasių (toliau – Valdorfo klasės) 

veiklos plano   rengimas, suderinimas 

J. Širvienė, 

D. Stasiulienė 

Sausis Patvirtintas 

veiklos planas 

2.  5–8 klasių Bendrųjų ugdymo 

programų (technologijų, istorijos, 

dailės) dermės su Valdorfo 

pedagogikos filosofija galimybių 

aptarimas „Ko, kada ir kaip mokoma 

Valdorfo mokyklose?“ 

D. Stasiulienė Balandis–

rugpjūtis 

Susirinkimas, 

ilgalaikiai 

dalykų planai 

3.  Motyvaciniai pokalbiai su ketinančiais 

mokytis Valdorfo klasėse mokiniais, jų 

tėvais (globėjais, teisėtais atstovais) 

D. Stasiulienė, 

R. Sirusienė, 

J. Širvienė 

Balandis–

birželis ir 

pagal 

poreikį 

Individualūs 

pokalbiai 

4.  Valdorfo klasių ilgalaikių mokomųjų 

dalykų (dailės, technologijų, istorijos) 

planų rengimas, suderinimas. 

Susitarimų aptarimas 

A. Liaudanskas, 

D. Stasiulienė 

Rugpjūtis  Parengti ir 

suderinti 

ilgalaikiai 

bendrieji 

dalykų planai 

5.  Valdorfo klasių interneto svetainės 

atnaujinimas, priežiūra 

J. Širvienė Nuolat Sistemingai 

atnaujinama 

interneto 

svetainė 

6.  Valdorfo klasėse dirbančių mokytojų 

pedagoginės veiklos stebėsena 

D. Stasiulienė Nuolat Stebėtos 

pamokos 

protokolas 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

7.  Pažintinis – informacinis susirinkimas 

būsimų mokinių tėvams, 

besidomintiems Valdorfo pedagogika 

„Valdorfo pedagogika Klaipėdos 

Gedminų progimnazijoje“ 

R. Sirusienė, 

J. Širvienė, 

D. Stasiulienė 

Vasaris Nuotolinis 

informacinis 

susirinkimas  

8.  Kaziuko mugė 1–4 Valdorfo 

klasių vadovės  

Kovas   

9.  Kūrybinės dirbtuvės „Velykų kiaušinio 

simboliai“ 

R. Serapinienė, 

J. Širvienė 

Balandis  Kūrybinės 

dirbtuvės 

10.  Praktinės meistrystės pamokos 3–4 

klasių Valdorfo klasių berniukams  

R. Serapinienė, 

R. Sirusienė  

Spalis-

lapkritis 

Praktiniai 

užsiėmimai 

11.  Valdorfo klasių bendruomenės popietė  

„Kai pakvimpa moliūgu...“ 

1–8 Valdorfo 

klasių vadovės 

Spalis  Popietė  

12.  Kūrybiškumo vakaras „Ilgi Advento R. Sirusienė,  Gruodis Kūrybinės 
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vakarai...“ V. Bunevičiūtė-

Kudinova 

dirbtuvės  

SAVITOS KULTŪROS FORMAVIMO VEIKLOS 

13.  Popietė ,,Jurginių papročiai“ 1–4 Valdorfo 

klasių vadovės 

Balandis  Popietė, 

informacija 

interneto 

svetainėje 

14.  Teatrinių kompozicijų pristatymas R. Černiauskienė, 

V. Paniuškienė 

Gegužė  Teatrinių 

kompozicijų 

pristatymas,  

informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

15.  Tradicinis vasaros sutiktuvių žygis 1–8 Valdorfo 

klasių vadovės 

Birželis  Informacija 

interneto 

svetainėje 

16.  Valdorfiečių bendruomenės renginys 

Šv. Mykolo dienai paminėti 

1–4 Valdorfo 

klasių vadovės 

Spalis Renginys  

17.  Tulpių sodinimo akcija R. Serapinienė Spalis Akcija 

18.  Šv. Martyno popietė ,,Žibintų šviesa“ J. Širvienė, 

R. Serapinienė 

Spalis Popietė, 

informacija 

interneto 

svetainėje 

UGDYMO METODŲ INOVACIJOS 

19.  Metodinis susirinkimas „Mokymo 

megzti, siuvinėti kryželiu mokymo 

ypatumai ir įtaka vaiko vystymuisi“ 

J. Širvienė, 

R. Serapinienė 

Balandis Pranešimas 

20.  Valdorfo mokyklose naudojamų 

mokymo priemonių, metodų 

pristatymas 

1–4 Valdorfo 

klasių vadovės  

Gegužė–

birželis 

Metodinis 

susirinkimas, 

priemonių 

paroda 

21.  Patirtinio mokymo(si) pamokos 

Girulių miške 

1–4 Valdorfo 

klasių vadovės  
Gegužė, 

rugsėjis–

spalis 

Pamokos 

kortelė 

22.  Metinių kūrybinių projektų, 

atitinkančių Valdorfo pedagogikos 

vaiko psichologinio vystymosi 

sampratą,  vykdymas ir pristatymas 1–

4 klasėse: 

1 kl. – „Mano mėgstamiausias 

gyvūnas“ 

2 kl. – „Gamtos stichijos“ 

3 kl. – „Senieji lietuvių amatai“ 

4 kl. – „Pažintis su savo kraštu. Senoji 

Klaipėda ir ją supantys piliakalniai“ 

1–4 Valdorfo 

klasių vadovės 

Balandis–

gegužė 

Metinių 

projektiniai 

darbų 

pristatymas  

23.  5–8 Valdorfo klasių mokinių metiniai 

projektiniai darbai ir jų pristatymas 

A. Jankauskienė, 

E. Martinkevičienė

, 

I. Anužienė, 

G. Kaunaitė 

Sausis - 

gegužė 

Metinių 

projektinių 

darbų 

pristatymas  
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24.  Pranešimas „Matematiniai 

stimuliaciniai žaidimai pagrindinėje 

pamokoje“ 

J. Širvienė Spalis Praktinis 

užsiėmimas 

25.  Pranešimas ,,Vaizduotės lavinimas ir 

kūrybiškumas“ 

R. Serapinienė Lapkritis  Pranešimas  

26.  Integruotas ilgalaikis mokyklinis 

projektas „Avininkystė Lietuvoje“ 

V. Bunevičiūtė-

Kudinova 

Balandis– 

gruodis 

Projekto 

parengimo 

forma, 

pristatymas 

27.  Bendradarbiavimas su Vilniaus 

Valdorfo mokykla, Klaipėdos „Gamtos 

mokykla“ 

D. Stasiulienė,J. 

Širvienė 

Nuolat Informacija 

progimnazijos 

interneto 

svetainėje 

 

_____________________________ 
 


