
Mokyklos bendradarbiavimo su švietimo, kultūros, bei kitomis institucijomis programa 

 
 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI : 
• Užtikrinti mokyklos atvirumą visuomenei 
• Bendradarbiaujančios institucijos įvaizdžio kūrimas 
• Pedagoginės minties sklaidos ir patirties pasidalijimo galimybių sudarymas 
• Informacinės bendruomenės kūrimas 
• Bendradarbiavimo galimybių užsienyje  ieškojimas per projektinę veiklą 
• Mokinių profesinis veiklinimas, tolesnio mokymosi galimybių sudarymas 
 
 

Institucijos Numatoma veikla 
Miesto ir rajono pradinės mokyklos Kviesti penktų klasių mokinių, buvusių pradinių 

klasių mokytojus, lapkričio mėn. į penktokų 
adaptacinius seminarus.Organizuoti būsimų penktų 
klasių mokinių atvirų durų dienas. Organizuoti 
socialinės veiklos dienas. Skleisti mokyklos vadovų 
ir mokytojų kompetencijų įgijimo ir metodinės 
veiklos patirtį įvairiais profesinės bei kvalifikacijos 
tobulinimo klausimais. 

Šilutės policijos komisariatas Teikti ir keistis informacija apie mokinių 
teisėtvarkos pažeidimus mokyklos 
bendruomenėje. Organizuoti pokalbius, 
diskusijas ir susitikimus įvairiais teisėtvarkos 
klausimais. Dalyvauti vaiko gerovės komisijos 
veikloje. 

Nepilnamečių teisių apsaugos tarnyba Teikti ir keistis informacija apie mokinių teisių 
pažeidimus šeimose, mokykloje ir soc. aplinkoje. 
Užtikrinti mokinių mokymąsi iki 16 metų. 
Dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje. 

Šilutės I gimnazija 
Šilutės Vydūno gimnazija 
Šilutės rajono ir kitų rajonų profesinės 
mokyklos 
Žemės ūkio mokykla 
Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykla 
Šilutės raj. Rusnės specialioji mokykla 

Keistis informacija apie 8-10 klasių mokinių 
poreikius, mokymosi motyvaciją. Sudaryti sąlygas 
lankytis mokiniams gimnazijose ir kitose 
mokyklose, renkantis tolesnį mokymąsį     ( atvirų 
durų dienose ). Priimti mokyklų vadovus, 
teikiančius informaciją apie savo ugdymo įstaigų 
stojimo ir mokymosi sąlygas. 

VO „Gelbėkit vaikus“ Dalyvauti organizuojamuose projektuose, 
renginiuose, konferencijose,  akcijose. Keistis 
informacija apie vaikų patiriamą smurtą. Gauti 
naujausios literatūros apie tai kaip padėti vaikams, 
kurie patiria arba patyrė smurtą, kartu vykdyti 
projektus. 

Šilutės sporto mokykla 
Šilutės meno mokykla 

Sudaryti sąlygas mokiniams lankantiems šias 
mokykla dalyvauti įvairiuose renginiuose. 
Organizuoti bendrus renginius. Suteikti patalpas šių 
mokyklų mokiniams repeticijoms, treniruotėms, 
koncertinei veiklai, sporto varžyboms ir  kt. 

Šilutės seniūnija 
Šilutės rajono seniūnijos 

Bendrauti ir bendradarbiauti su šių įstaigų 
socialinais darbuotojais ir keistis informacija apie 
vaikus iš rizikos šeimų. Dalyvauti akcijoje 
„Darom“. 



Tremtinių sąjunga 
Šilutės skyrius 

Organizuoti renginius, susitikimus, diskusijas. 
Kartu vykdyti projektus. Dalyvauti akcijose, 
konkursuose, konferencijose. 

Žiniasklaida Skleisti mokyklos gerąją patirtį, aprašyti rengius ir 
kitą mokyklinę veiklą. Skatinti mokinius 
saviraiškai. Susipažinti su žurnalisto darbo 
specifika, laikraščio leidyba. 

M. Jankaus muziejus Bitėnuose Organizuoti ekskursijas, padėti vesti renginius, 
ruošti ekspozicijas ir pan. 

Šilutės F. Bajoraičio biblioteka Padėti organizuoti renginius ir juose dalyvauti. 
Dalyvauti konkursuose. 

Šilutės PPT Sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti 
seminaruose, kelti kvalifikaciją, patiems inicijuoti 
seminarų programas. 
Bendradarbiauti dėl mokinių ugdymo pagal spec. 
programas, keistis informacija. Sudaryti galimybę 
pagal mokyklos poreikius tarnybos specialistams 
vesti paskaitas mokyklos bendruomenei ir 
konsultuoti mokinių tėvus. Dalyvauti vaiko gerovės 
komisijos veikloje. 

Šilutės muziejus Organizuoti ekskursijas, padėti vesti renginius, 
ruošti ekspozicijas, dalyvauti edukaciniuose 
užsiėmimuose ir kt. 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 
Šilutės skyrius 

Bendradarbiauti, organizuojant užsiėmimus 
mokiniams svaeikos gyvensenos ir pirmos pagalbos 
teikimo klausimais. Dalyvauti bendrose akcijose, 
projektuose. 

 


