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I. 2021 metų mokyklos  veiklos  analizė 

 

1. Mokyklos socialinis kontekstas, žmogiškieji ištekliai. 

2021- 2022 m. m. Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje mokosi 837 (2020-2021 m. m. – 812) 

mokinių. Klasių komplektų – 33 (2020-2021 m. m.- 33). Vidutinis mokinių skaičius: 1-4 klasėse – 

23,5 mokiniai, 5-8 klasėse – 28 mokiniai, 9-10 klasėse – 23 mokiniai. Traksėdžių skyriuje – 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo -33 vaikai.   

Iš viso mokykloje ir skyriuje mokosi 870 mokinių. 

38% vaikų gauna nemokamą maitinimą (2020 m.- 32% ). Nemokamą maitinimą gauna visi 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai.  

22% mokinių atvyksta iš kaimiškų vietovių. 

2021 m. 6 mokiniai išvyko gyventi su tėvais į užsienio valstybes (2020 m.- 7), 6 mokiniai 

atvyko (grįžo) iš užsienio (2020 m. - 10).  

 Specialiųjų poreikių mokinių - 135 mokiniai ( 16 % mokinių). Pagal ugdymo lygius: labai 

didelių ugdymosi poreikių - 2 mokiniai, didelių - 85 mokinių, vidutinių- 44, nedidelių - 4 mokiniai. 

Šiems vaikams teikiama socialinė, psichologinė, specialioji pedagoginė, mokytojo padėjėjo pagalba, 

dirbama papildomai, individualiai: formuojami ir stiprinami socialiniai  įgūdžiai, skatinama mokymosi 

motyvacija, ugdomi bendravimo įgūdžiai.  

5  mokiniai buvo mokomi namuose.  

2021 metais 8-ias klases baigė 99 mokiniai. 39,4 % tęsia mokymąsi 9-oje klasėje, 60,6 % - 

gimnazijose.  

Pagrindinę mokyklą baigė 40 dešimtokų. 5 mokiniai tęsia mokslus gimnazijoje, 31 - Šilutės 

profesinio rengimo centre, 4 - kitų miestų profesinėse mokyklose.  

Mokyklai ir Traksėdžių skyriui vadovauja direktorius, skirti 4 direktoriaus pavaduotojų  

ugdymui etatai. 

Ugdymo procesui vykdyti skirta 59,14 mokytojų etatų, dirba 55 mokytojai, 3 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos: 7 mokytojai, 13 vyresniųjų 

mokytojų, 34 mokytojai metodininkai, 1 mokytojas ekspertas. 

Kiti etatai: mokytojo padėjėjas – 7,5; socialiniai pedagogai- 2; logopedai – 3; psichologas – 

1,5; bibliotekininkai – 2; specialieji pedagogai – 2,25. 

2021 m. atestuoti 3 pedagogai- suteiktos 3 mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos.  

Mokyklos ir Traksėdžių skyriaus administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojai- 22 

etatų. 

2. Prioritetinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 2021 m. 

Ugdymo kokybės gerinimas ir mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Prioritetas. 

2021 m. mokiniai iki mokslo metų pabaigos mokėsi nuotoliniu būdu, tai ribojo mokymo  

metodų, priemonių ir būdų taikymą ugdymo procese. Mokykla nuotoliniam mokymui yra pasirinkusi 

virtualią Microsoft Teams aplinką, kuri apjungė visas klases, neformalaus ugdymo, projektines ir 

darbo grupes. Nuotolinis mokymas vyko gana sklandžiai, visi mokiniai buvo aprūpinti nešiojamais 

kompiuteriais, interneto ryšiu.  

Mokykla 2021-2022 metais dalyvauja Mokyklos veiklos tobulinimo (Kokybės krepšelio) 

programoje.  Įsigyta daug mokymo priemonių, inventoriaus, vyko pedagogų mokymai ir mokinių 

edukacinės programos. 

Nuo rugsėjo 1 d. pradėtas tiesioginis kontaktinis mokymas. Stiprinant mokinių mokymosi 

motyvaciją, taikomi integracijos būdai, netradiciniai, mokinių veiklą aktyvinantys ir skatinantys 

metodai, naudojamos naujai įsigytos IT priemonės. Su mokiniais nagrinėjamos tikslų pasiekimo 

strategijos, vykdomas asmeninio pažangos siekio stebėsena.  

Užtikrintas mokymosi pagalbos teikimas. Organizuota mokytojų konsultacinė veikla - 

mokiniai, kuriems reikia pagalbos mokantis, nustatytu ir skelbiamu tvarkaraštyje laiku, turi galimybę 

konsultuotis pas atitinkamo mokomojo dalyko mokytojus. Mokiniams teikiama socialinė, pedagoginė, 

specialioji (logopedo ir specialiojo pedagogo), psichologinė bei mokytojo padėjėjų pagalba. 2021 m. 
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įsteigti papildomai 3 mokytojų padėjėjų etatai. Įrengtas sensorinis relaksacinis kabinetas specialiųjų 

poreikių mokiniams, aprūpintas interaktyvia įranga, priemonėmis.   

Skatinamas mokytojų darbas su gabiais mokiniais. Mokytojai ruošė mokinius, su kuriais 

dalyvavo mokyklos,  rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose edukaciniuose renginiuose, 

projektuose, dalykinėse olimpiadose, konkursuose. Už labai gerus mokymosi rezultatus ir dalyvavimą 

mokyklos veikloje mokiniai skatinami padėkos raštais.  

 Suplanuota ir organizuota metodinė veikla, siekiant mokymąsi skatinančių metodų taikymo 

pamokose, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdomi metodiniai renginiai. Veikė 9 mokomųjų dalykų 

sričių metodinės grupės: ikimokyklinių grupių, pradinių klasių, lietuvių kalbos, užsienio kalbų (rusų k., 

anglų k., vokiečių k.), matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų, dorinio ugdymo ir 

socialinių mokslų, menų, technologijų ir kūno kultūros, klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų. 

Mokytojai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokymuose, konferencijose. Mokyklos 

veiklos tobulinimo (Kokybės krepšelio) programos lėšomis vyko 11 mokymų, 1 edukacinė išvyka 

pedagogams.  Nacionalinėje gamtamokslinėje konferencijoje pranešimus skaitė 2 mokyklos 

mokytojos. Pradinių klasių mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė tituluota Šilutės rajono Metų 

mokytoja. 

 Organizuojami neformalaus ugdymo užsiėmimai: mokykloje 2021-2022 mokslo metais 

veikia 24 neformalaus ugdymo būrelių, studijų, klubų: sporto, choreografijos būreliai, muzikos 

(popchoras, choras, instrumentinė estrados studija, gitaros studija), saugaus eismo būrelis, folkloro 

ansamblis, ekologijos, šaškių, šachmatų, istorikų klubai, sveikos gyvensenos, informacinių 

technologijų, technologijų, rankdarbių būreliai, fitodizaino, dailės, grafikos, lėlių teatro studijos. 

Mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje. Mokyklos veiklos tobulinimo (Kokybės krepšelio) 

programos lėšomis vyko 60 edukacinių užsiėmimų,  20 išvykų mokiniams. 

2021-2022 m. m. neformalaus ugdymo užsiėmimus mokykloje  lanko 360 mokiniai (44 %). 

272 mokiniai (34%) dalyvauja užsiėmimuose Šilutės miesto neformalaus ugdymo įstaigose, klubuose. 

88 mokiniai (11%) dalyvauja NVŠ užsiėmimuose. 

Vykdoma ugdymo karjerai veikla. Organizuojami ugdymo karjerai renginiai: klasių 

valandėlės, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, karjeros dienos. 2021 m. daugelis šių renginių 

vyko nuotoliniu būdu. 

3. Ryšiai su socialiniais partneriais, vietos bendruomene 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais- veiksminga veiklos sritis, siekiant gerų 

ugdymo rezultatų, praturtinančią vaikų veiklas, skatinančią kurti, bendrauti. Bendradarbiavimo pobūdį 

apsprendžia dalykinių, metodinių, kultūrinių, tiriamosios veiklos ugdymo, projektinių veiklų bei 

ugdymo karjerai poreikis. Mokyklos dalyvavimas projektuose, akcijose, sudaro sąlygas turiningam ir 

prasmingam bendradarbiavimui bei praturtina daugumos mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

Glaudžiausi ryšiai su Šilutės rajono bendrojo lavinimo ir profesinėmis   mokyklomis, lopšeliais 

darželiais. Bendradarbiaujama mokinių adaptacijos, ugdymo karjerai, dalykinių metodikų, mokinių 

pavėžėjimo, socialinės raidos klausimais, vykdomi bendri renginiai. 

2021  metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švietimo mainų paramos fondu – dėl 

programos veiklų įgyvendinimo, vykdant tarptautinį projektą 

4. Mokinių lankomumas, pažangumas, pasiekimai 2021 m. 

2021 m. mokyklą labai blogai lankė buvo du mokiniai. Su linkusiais praleisti pamokas 

mokiniais vykdyta lankomumo prevencija, bendradarbiaujama su vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, socialinių paslaugų teikėjais. Dėl mokinio vidaus tvarkos pažeidimų, mokyklos 

nelankymo ir blogų mokymosi rezultatų 7 mokiniai buvo svarstyti Šilutės rajono savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijoje. Iš jų 4 mokiniams skirtos minimalios priežiūros priemonės. 

1-4 klasių mokinių pažangumas 2021 m. padidėjo 4,2% - 100% (2020 m.- 95,8%). Bet 

nepasiekusių patenkinamo lygio  mokinių skaičius padidėjo iki 2,6% . (2020 m. – 1,8%). Iš jų- 2,3% - 

pirmokai, kuriems sunkiau sekėsi mokytis mokslo metų  I pusmetį nuotoliniu būdu.   

NMPP rezultatai: mokyklos mokinių bendras taškų vidurkis – 25,6 (Šilutės rajono mokyklų 

bendras vidurkis- 25,0, Lietuvos mokyklų -26,9). 
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5-10 klasių mokinių pažangumas padidėjo 5 kl.-5,7 %,  6 kl.-2,9 %, 7 kl.- 12,1 % ir 10 kl.- 3%, 

tačiau  žemesni rezultatai 8 kl.- 8,7 %, 9 kl.- 10,1%. 

 

 

2021 

m. m. 

5-10 klasių mokinių pažangumo vidurkis – 87,6 % (2020 m. m .- 86%). 

Bendras mokyklos pažangumo vidurkis (1-10 kl.)- 92,7 % (2020 m.- 92,15 %. ). 

2021 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatai (įvertinimų vidurkis): 

Lietuvių k.- 5,3; 

Matematika - 4,4. 

Pasiekimai ir dalyvavimas akademiniuose (olimpiadose, konkursuose, viktorinose, sporto 

varžybose) rajono, respublikiniuose ir mokyklos renginiuose 2021 m. 

Rajoninis meninio skaitymo konkursas- I  vieta; 

Rajoninė epistolinio rašinio konkursas – laureatas; 

Rajono 5-8 kl. gamtos-biologijos olimpiada – 3 I ir III vietos; 

Rajoninė  dailės olimpiada- I vieta; 

Respublikinis edukacinis konkursas Olympis: 

matematika- du III laipsnio diplomai;         

biologija- I laipsnio, II laipsnio, III laipsnio diplomai; 

istorija- trys III laipsnio diplomai; 

geografija-  III laipsnio diplomas; 

anglų kalba- trys I laipsnio, du II laipsnio diplomai, III laipsnio diplomas; 

lietuvių kalba ir literatūra- I laipsnio, penki II laipsnio, trys III laipsnio diplomai. 

Respublikinė geografijos olimpiada, sidabro medalis; 

XX Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas, II vieta; 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono etapas, III vieta. 

Respublikinė pasaulio pažinimo  olimpiada 1-4 klasėms „Mano gaublys“- I ir III vietos 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo respublikinėse ir tarptautiniuose akademinių žinių konkursuose  

Pangea, Kings, Kengūra, Gamtos Kengūra, Olympis, kuriuose laimėjo medalius, diplomus. Dalyvavo 

respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, vykusiose nuotoliniu būdu, skaitė pranešimus.  

Dėl 5-10 klasių nuotolinio mokymosi mokykloje neįvyko visi suplanuoti tradiciniai renginiai, kai kurie 

vyko nuotoliniu būdu. Vyko šie renginiai: Mokslo metu pradžios šventė, Europos kalbų diena, 

Rudenėlio šventė, Respublikinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13 dienos įvykiams 

pažymėti, Pasaulinė gyvūnų diena, Ugdymo karjerai diena, Mokslo metų užbaigimo šventė. Spalio – 

lapkričio mėnesiais vyko specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas mokyklinis projektas „Aš ir 

emocijos“, tradicinė sveikatingumo akcija „Apibėk savo mokyklą“.  Taip pat vyko virtualios parodos, 

susitikimai su literatais, kiti renginiai. 

Organizuota vaikų vasaros poilsio stovykla „Aukime sveiki“. Dalyvavo 132 mokiniai.  

5. Dalyvavimas projektinėje veikloje 

Tarptautiniai projektai: 

„Įrašyta į akmenį“ (Written in Stone) 

Partneriai: Čekija, Lietuva, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Rumunija, Turkija, Italija.    

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti naujų santykių užmezgimą tarp Europos jaunimo, mažinti 

mokyklos nebaigimo riziką ir atsisakymą mokytis ankstyvame amžiuje, orientuoti mokinius domėtis 

vietos istorija, pilimis ir regionine istorija, skatinti CLIL mokymą. 

 „Atverkite duris į skaitmeninį pasaulį: web 2.0 įrankiai“. 

Partneriai: Turkija (koordinatorius), Lietuva, Graikija, Rumunija, Lenkija. 

5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės 9 klasės 10 klasės 

97,8 proc. 93,1 proc. 92,12 proc. 84,5 proc. 58,4 proc. 100 proc. 
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Pagrindiniai tikslai: Skatinti dalyvius naudoti web 2.0 įrankius (internetinius įrankius) ugdant 

skaitmeninį raštingumą; vystyti kalbines kompetencijas komunikuojant tiek žodžiu, tiek raštu; ugdyti 

mokinių, kultūrines, pilietines, socialines ir mokėjimo mokytis kompetencijas dirbant tarptautinėje 

komandoje. 

 „Protėvių batus į ateitį“ (Jump into Ancestors' Boots - and Walk into the Future). 

Partneriai: Danijos (Haastrup Freeschool), Grenlandijos (Tasiilaq School). 

Mūsų mokykla yra šį projektą koordinuojanti institucija. Mokinių mobilumo projektas, kurio 

pagrindinis tikslas-  supažindinti mokinius su Šiaurės ir Baltijos šalių kultūra, gyvenimo būdu, 

vertybėmis, normomis, kalba, gamta ir tradicijomis. Šio projekto veiklos vyksta tiesioginiu būdu, 

vykdomos mobilumo (delegacijų apsikeitimo) programos. 

 „Sveiki atvykę į STEAM“. 

Partneriai: Ispanija (Ies Laudio Bhi), Graikija (7TH Junior High School Of Trikala), Italija (Istituto 

Comprensivo San Giorgio Di Mantova) 

Projekto tikslai: Pagerinti mokinių STEAM akademines žinias ir praktinius gebėjimus bei skatinti 

motyvaciją mokytis, padedant suprasti, kam reikalingi STEAM mokslai. Atskirties tarp mokinių 

mažinimas. 

 „Medžių sargybiniai 2021“.  
Partneriai: Prancūzija. LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius.  

Remdamiesi nustatyta metodika, 1-4 klasių mokiniai pasigamina dirbtinius drugių vikšrus, kabina juos 

prie ąžuolų ir stebi gyvūnų maitinimosi žymes. Mokomasi sudaryti konkretaus medžio aplinkos 

mitybos grandinę. Surinkta medžiaga siunčiama mokslininkams į Prancūziją, kur dar kartą peržiūrima 

ir daromos išvados Europos kontekste. 
Mokyklos projektai 
2021 m. m. buvo suplanuoti ir vykdomi 8 mokykliniai projektai.  

6. Mokyklos biudžetas 2021 m. 

Mokymo lėšos – 1 495 300 Eur. 

Darbo užmokestis- 1 424 200 Eur.; 

Socialinio draudimo įmokos –21 093 Eur.; 

Ryšių paslaugos (internetas) – 680 Eur.; 

Kvalifikacijos kėlimas –1 325 Eur.; 

Vadovėliai, grožinė literatūra, ugdymo priemonės , pažintinė veikla– 23 215 Eur.; 

IKT –3 487 Eur.; 

DNR lėšos (skaitmeniniam turiniui ir priemonėms) – 17 800 Eur.; 

Darbdavių socialinė parama – 3 500 Eur; 

Vienam mokiniui tenka (kartu su Traksėdžių skyriumi) -  1765 Eur. 

Kitos lėšos. 

Savarankiškos lėšos–311 076 Eur.; 

Specialiosios programos lėšos – 7 934, 32Eur.; 

2 % gyventojų pajamų mokesčio parama – 1 075, 66 Eur.; 

Vaikų vasaros poilsio lėšos- 2200 Eur. 

Mokyklos veiklos tobulinimo projekto lėšos (kokybės krepšelis) : 

Savivaldybės lėšos – 23 523, 30 Eur; 

Europos sąjungos lėšos – 133 298, 70Eur; 

Tarptautinių projektų lėšos: 

„Atverkite duris į skaitmeninį pasaulį: web 2.0 įrankiai“- 1079 Eur. 

„Protėvių batais į ateitį“ – 23 260 Eur.; 

„Sveiki atvykę į STEAM“ – 29 758, 40 Eur. 
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7. Ugdymo aplinkos ir sąlygų gerinimas 2021 m. 

Finansavimo šaltinai Priemonės Lėšos 

(Eur.) 

Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai 

(DNR) 

Kompiuterinė/Skaitmeninė įranga 24400,00 

Mokymo lėšos Mokykliniai baldai 5422,00 

Mokymo lėšos Vadovėliai 10000,00 

Projektas „Mokyklos veiklos 

tobulinimas (Kokybės krepšelis)“ 

Kompiuterinė įranga 38119,19 

 Programinė įranga 13740,00 

 Sporto salės įranga 1885,00 

 Lauko baldai, technologijų kabineto 

įranga, baldai; pasyvaus poilsio erdvių  

baldai (minkštasuoliai) , kabinetų baldai 

45302,59 

 Ausinės, kolonėlės 3245,01 

 Sensorinio kambario įrengimas 3061,34 

Spec. programos lėšos Darželio grupių inventorius 1436,22 

Mokymo lėšos Darželio grupių inventorius 816,00 

Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos perdavimo aktas 

Kompiuteriai/programinė įranga 1991,65 

Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos perdavimo aktas 

(turtas perduotas pasaugai) 

Nešiojami kompiuteriai 24478,30 
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II. Mokyklos tikslai ir uždaviniai 2022 m. 

 

Eil. 

nr. 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Atsakingi Numatomas rezultatas 

1. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas ir 

mokinių 

asmeninės 

pažangos 

stiprinimas 

Prioritetas 

 

1.1.  Taikyti mokinio 

sėkmės ir pažangos 

matavimo procedūras 

pamokose, ugdyti ir 

plėtoti mokinio 

mokėjimo mokytis 

kompetencijas 

 

 

1.2. Užtikrinti 

mokymosi pagalbos 

teikimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Skatinti mokytojų 

darbą su gabiais 

mokiniais. 

 

 

 

 

1.1.1. Nagrinėti su mokiniais tikslų 

pasiekimo strategijas. 

1.1.2. Stebėti mokinių individualią 

pažangą. 

1.1.3. Taikyti pamokose 

netradicinius, mokinių veiklą 

aktyvinančius metodus, aprūpinti 

mokytojus IT priemonėmis. 

 

1.2.1. Organizuoti pagalbos 

mokiniui specialistų ir mokytojų 

padėjėjų veiklą.  

1.2.2. Efektyviai ir veiksmingai 

organizuoti ir teikti mokytojų 

konsultacijas, siekiant 

kompleksinės pagalbos kiekvienam 

mokiniui. 

1.2.3. Aptarti specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių pažangą 

metodinėse grupėse. 

1.2.3. Organizuoti 1, 5 klasių ir 

naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos stebėjimą, tyrimą ir 

aptarimą 

1.3.1. Dalyvauti mokyklos,  rajono, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

edukaciniuose renginiuose, 

projektuose, dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose. 

 

 

L. Aušrienė 

D. Norkuvienė 

D. Šiaudvytienė 

Mokytojai 

Klasių vadovai 

Metodinės grupės 

 

 

 

Klasių vadovai 

D. Šiaudvytienė 

L. Aušrienė 

D. Norkuvienė 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovai 

Metodinė taryba 

L. Aušrienė 

D. Norkuvienė 

Mokytojai 

 

 

Stiprės mokymosi motyvacija, 

pažangumas 

Įvaldant naujus mokymo 

metodus, aktyviau naudojant IT, 

gerės pamokos kokybė; 

Mokiniai sieks asmeninės 

pažangos, gerės mokymosi 

rezultatai. 

 

Mokiniams  teikiama logopedo, 

specialiojo pedagogo, 

psichologo, socialinio pedagogo, 

mokytojo padėjėjo pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinant mokinius, gerės jų 

mokymosi motyvacija, 

rezultatai.  

Mokiniai įgis žinių apie 

profesijas, mokymo įstaigas, 

tolimesnio mokymosi 

galimybes. 
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1.4. Analizuoti ir lyginti 

NMPP ir PUPP 

rezultatus, panaudoti 

juos planuojant veiklas, 

stiprinant mokymosi 

motyvaciją.  

 

 

 

 

1.6. Ugdyti ir plėtoti 

mokinio mokėjimo 

mokytis kompetencijas. 

Plėtoti mokinių ugdymo 

karjerai galimybes, 

skatinti saviraišką. 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Organizuoti aptarimus 

metodinėse grupėse, metodinėje 

taryboje, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

1.4.2. Organizuoti atviras pamokas,  

aptarti jas metodinėse grupėse. 

1.4.3. Organizuoti dalykinius 

seminarus, mokymus mokymosi 

motyvacijos stiprinimo klausimais. 

 

1.6.1. Organizuoti ir vykdyti 

ugdymo karjerai veiklą. 

1.6.2. Skatinti ir įvertinti mokinių 

iniciatyvas ir pasiekimus. 

1.6.3. Organizuoti neformalų 

ugdymą. 

1.6.4. Dalyvauti tarptautinių 

projektų veikloje. Suburti 

projektines grupes, organizuoti jų 

veiklą, sudaryti sąlygas mokiniams 

ir mokytojams dalyvauti mainų 

programose.   

 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

L. Aušrienė 

D. Norkuvienė 

R. Užgalienė 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

E. Bendžiuvienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos vadovai 

 

 

 

Projektinių grupių 

vadovai 

Sudarytos sąlygos mokiniams 

stiprins bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, skatins 

saviraišką. 

2. Ugdymo 

sąlygų 

gerinimas 

2.1. Toliau gerinti 

mokyklos edukacines 

aplinkas, racionaliai 

naudojant mokymo, 

savivaldybės ir projekto 

Mokyklos veiklos 

kokybės gerinimas 

(Kokybės krepšelio 

2.1.1. Nuolat atnaujinti IT įrangą ir 

skaitmeninio turinio priemones. 

2.1.2. Kurti  saugias edukacines 

erdves, ugdymosi aplinkas, 

padedančias veiksmingai siekti 

ugdymo(si) tikslų įgyvendinimo, 

užtikrinančios mokinių saugumą 

mokykloje. 

R. Gailiūnienė 

A. Astasevičius 

Modernesnės ugdymo sąlygos 

įtakos mokymosi rezultatus, 

savijautą. 

Mokiniams gerės ugdymosi 

sąlygos, mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai galės 

vykdyti daugiau veiklų su 

specialiųjų poreikių turinčiais 
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lėšas) 2.1.3. Įrengti atminimo erdvę 

Martynui Jankui mokyklos foje, 

šiuolaikiškai pristatant Martyną 

Jankų ir jo veiklą (atraktyvaus 

stendo įrengimas, M. Jankaus 

biusto apipavidalinamas 

meninėmis, mažosios architektūros 

formomis, specialiu apšvietimu..  

 

mokiniais. 

Mokiniai ir mokyklos svečiai 

turės galimybę susipažinti su 

Martyno Jankaus veikla, 

asmenybe. Tuo pačiu bus 

įprasmintas mokyklos 

pavadinimo akcentas, Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos 

šimtmetis. 

Ugdytiniams bus skiepijamas 

patriotizmas, pilietiškumas, 

ugdomas vertybių supratimas. 

3. Mokinių 

pilietiškumo ir 

emocinio 

ugdymo 

stiprinimas 

 

3.1. Vykdyti mokinių 

prevencinio ugdymo 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.Stiprinti klasių bendruomenes 

ir ugdyti mokinio vertybines 

nuostatas. 

3.1.2. Planuoti ir organizuoti klasių 

valandėles ir mokinių renginius, 

ugdančius pilietiškumo vertybių 

sampratą, veiklas, skirtas sveikai 

gyvensenai. 

3.1.3. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos darbą. 

3.1.4. Vykdyti prevencines patyčių 

ir smurto programas. 

3.1.5. 1.5. Bendradarbiauti su  

vaiko teisių apsaugos institucijomis 

(Šilutės socialinių paslaugų centru, 

Šilutės rajono savivaldybės vaiko 

gerovės komisija, Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi). 

D. Šiaudvytienė 

1-10 klasių vadovai 

E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė 

Mokyklos vadovai 

Mokiniai įgis bendravimo 

patirties, ugdysis pilietinė 

savimonė. 

Gerės mokinių tarpusavio 

santykiai, mažės patyčių, smurto 

apraiškų. 
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III. Projektinės veiklos planas 2022 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto 

koordinatorius 

Data Tikslinė grupė 

 Šalies ir tarptautiniai 

projektai 

   

1. „Atverkite duris į 

skaitmeninį pasaulį: web 

2.0 įrankiai“ 

Partneriai: Turkija Lietuva, 

Graikija, Rumunija, Lenkija. 

Projekto sutarties numeris: 

2018-1-TR01-KA229-

059131_2 

Turkija 2019-2022 m. 5-8 klasių 

mokiniai 

2. Šok į protėvių batus- ir eik į 

ateitį“ (Jump into 

Ancestors' Boots - and 

Walk into the Future.). 

Partneriai: Danijos (Haastrup 

Freeschool), Grenlandijos 

(Tasiilaq School). 

Lietuva 2021-2022 m. 5-10 klasių 

mokiniai 

3. „Sveiki atvykę į STEAM“. 

Partneriai: Ispanija (Ies 

Laudio Bhi), Graikija (7TH 

Junior High School Of 

Trikala), Italija (Istituto 

Comprensivo San Giorgio Di 

Mantova) 

 

Ispanija  2021-2023 m. 5-10 klasių 

mokiniai 

 Mokyklos projektai    

1. STEAM. Technologijų  

projektinė savaitė 

„Mokslininkų išradimai”. 

V. Verbickienė Sausio 10-14 d.  1-4 kl. 

2. Gimtosios kalbos projektas 

“Vasaris – gimtosios kalbos 

mėnuo” 

D. Norkuvienė Vasario 1-25 d.  1-4 kl. 

3. Lietuvių kalbos ir 

technologijų projektas ,,V. 

Šekspyro tragedijos ,,Romeo 

ir Džuljeta” lėlės” 

D. Šulcienė,  

A. Martinkienė  

Sausis  8c kl.  

4. STEAM. Matematikos 

projektinė savaitė 

„Matematika aplink mus“ 

S. Dieksntienė  

V. Verbickienė 

Birželio 1-7 d. 1-4 kl. 

5. Specialiojo ugdymo projektas 

„Aš ir Mažoji Lietuva“  

 

S. Griciūtė 

I. Sokolovienė 

Spalis- lapkritis  5-10 kl. 

6. Saugaus  eismo      

konkursas “Šviesoforas” 

L. Mačijauskienė Vasario 7-11 d. 1-4 kl. 

7. Jaunojo skaitytojo ugdymo 

projektas ”Nykštuko Tuko 

istorijos” 

 

I. Sokolovienė Vasaris-gruodis 1-3 kl. 
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8. Specialiojo ugdymo projektas 

"Aš ir gyvūnai” 

 

E. Žiliuvienė  

D. Ivanovienė 

Vasaris-birželis 1-2 kl. 

9. Pasaulio pažinimo projektas  

„Esame atsakingi už tuos, 

kuriuos prisijaukinome“.  

V. Lukočienė Spalio 3-7 d. 1-4 kl. 

10. Projektinė amatų savaitė. J. Jasaitienė 

L. Šerpytienė 

Kovo 1-4 d. 1-4 kl.  

11. STEAM. Projektinė 

inžinerijos savaitė „Mokslo 

diena kitaip“. 

L. Lileikienė 

S. Sabaitienė 

D. Norkuvienė 

Kovo 21-25 d.  1-4 kl. 

12. STEAM. Projektinė menų 

savaitė „Senoji Šilutė ir 

menai“. 

R. Dulkienė 

L. Šerpytienė 

J. Jasaitienė 

Gegužės 23-27 d.  1-4 kl. 

13. STEAM. Projektinė gamtos 

savaitė „Gamta – mūsų 

namai“ 

V. Lukočienė 

R. Dulkienė 

Spalio 24-28 d.  1-4 kl. 

 

 

IV. Kultūrinių, sportinių  renginių planas 2022 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Rengino pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai 

1.  Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Sausis D. Šiaudvytienė 

D. Losienė 

S. Merliūnas 

Mokinių taryba 

Mokyklos 

bendruomenė 

2.  

 

Renginiai skirti vasario 16 

–ajai paminėti  

Vasaris D. Šiaudvytienė 

Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

bendruomenė 

3.  Popietė, skirta Kovo 11-ajai 

paminėti 

Kovas D. Šiaudvytienė 

Mokinių taryba 

Neformalaus ugdymo 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruomenė 

4.  Sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ 

Kovas  E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė 

A. Sniečkuvienė 

R. Bertašienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

5.  Renginiai žemės dienai 

paminėti 

Kovas B. Martinkienė   

J. Ranauskienė 

L. Baguckienė  

Mokyklos 

bendruomenė 

6.  Edukaciniai užsiėmimai 

„Pasiruoškime Velykoms“ 

Balandis L. Martinkienė 

A. Martinkienė 

R. Petrikienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

7.  Popietė skirta pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti 

Balandis R. Bertašienė 

B. Martinkienė  

8-10 klasių 

mokiniai 

8.  Mokslo metų užbaigimo 

šventė penktokams 

Gegužė D. Šiaudvytienė 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

5 klasių 

mokiniai, jų 

tėveliai, 

mokytojai 

9.  Tarptautinė vaikų gynimo 

diena 

Birželis D. Šiaudvyitenė 

E. Juciutė 

Mokyklos 

bendruomenė 
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J. Lileikienė 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

10.  Mokyklinis skambutis 

dešimtokams 

Birželis D. Šiaudvytienė  

Mokinių taryba 

10 klasių 

mokiniai, jų 

tėvai, mokytojai 

11.  Atsisveikinimo popietė su 

mokykla aštuntokams 

Birželis D. Šiaudvytienė  

Mokinių taryba 

8 klasių 

mokiniai, jų 

tėvai, mokytojai 

12.  Rugsėjo pirmosios šventė Rugsėjis D. Šiaudvytienė  

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

Mokyklos 

bendruomenė 

13.  Europos kalbų diena 

 

Rugsėjis 

 

Kalbų mokytojai Mokyklos 

bendruomenė 

14.  Mokytojo dienos šventė 

 

Spalis D. Šiaudvytienė  

Mokinių taryba 

Mokytojai 

15.  Popietė skirta penktokams Lapkritis D. Šiaudvytienė 

Penktokų auklėtojai 

Mokinių taryba 

Penktų klasių 

mokiniai 

16.  Tolerancijos savaitė Lapkritis D. Šiaudvytienė  

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Mokinių taryba 

Mokyklos 

bendruomenė 

17.  Adventiniai laikotarpio 

renginiai: 

-Gerumo akcija 

-Adventinis vakaras 

- Sportinis Kalėdinis 

turnyras 

- Kalėdinės eglutės šventė 

Gruodis R. Saulevičienė 

R. Zdanevičienė 

D. Šiaudvytienė 

Neformalaus ugdymo 

mokytojai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

bendruomenė 

18.  Karjeros ugdymo ir 

konsultavimo renginiai 

Nuolat 

pagal 

ilgalaikį 

planą 

D. Šiaudvytienė 

E. Bendžiuvienė 

Klasių vadovai 

5 -10 klasių 

mokiniai ir 

tėvai, mokytojai 

19.  Moksleivių darbų ir 

piešinių parodos 

Nuolat Technologijų, dailės 

mokytojai ir pagalbos 

mokiniu specialistai  

Mokyklos 

bendruomenė 

20.  Klasės valandėlės Pagal 

auklėtojų 

planus 

Klasių vadovai Mokiniai ir tėvai 

21.  Prevencinių projektų 

vykdymo renginiai 

Pagal 

suplanuotas 

klasių 

vadovų 

veiklas 

D. Šiaudvytienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

bendruomenei 

22.  Projekto „Socialinio ir 

emocinio ugdymo 

integravimo visoje 

mokykloje įrankiai“ veiklos 

Visus 

metus 

D. Šiaudvytienė 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

Mokyklos 

bendruomenei 

23.  Geros savijautos programa Visus 

metus 

D. Šiaudvytienė 

Klasių vadovai 

Mokyklos 

bendruomenei 

24.  Sporto varžybos Pagal kūno Kūno kultūros Mokyklos 
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kulrūros 

mokytojų 

parengtą 

planą 

mokytojai bendruomenė 

25.  Bibliotekoje ir skaitykloje 

vykstantys renginiai 

Pagal 

bibliotekos 

veiklos 

planą 

Bibliotekininkės 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

 

V. Traksėdžių skyriaus kultūrinių renginių 2022 m. planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingi Dalyviai 

1. Šventinis rytmetis, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai „Lietuva mano širdelėje“.                                                     

Vasario 15 d.  Remigija 

Šlyžiuvienė 

Rasa Dulkienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai ir pedagogai 

2.  Užgavėnės. „Lašininio ir 

Kanapinio dvikova“.  

Kovo 1 d.  Rūta 

Šerniuvienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai ir pedagogai 

3. Atvelykio ir Žemės dienos 

šventinis rytmetis „Margutis 

budina žemę“. 

Balandžio 19 

d.  

Vaida 

Sūdžienė 

Rasa Dulkienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai ir pedagogai 

4. Šeimų sporto šventė „Aš ir tu 

pajudėkime kartu“. 

Gegužės 13 d. 

 

Rita Užgalienė 

Rūta 

Šerniuvienė   

Ikimokyklinių grupių 

vaikai, tėvai ir 

pedagogai  

5.  Mokslo metų užbaigimo šventė.  Gegužės 31 d.  

  

Remigija 

Šlyžiuvienė 

Rasa Dulkienė 

Priešmokyklinės 

grupės vaikai, tėvai ir 

pedagogai.  

6. Tarptautinė vaikų gynimo diena. Birželio 1 d.  Vaida 

Sūdžienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai ir pedagogai 

7. Rugsėjo 1-osios šventė. Rugsėjo 1 d. Rita Užgalienė Ikimokyklinių grupių 

vaikai, tėvai ir 

pedagogai 

8. Rudens šventė „Obuolių pintinė“  Rugsėjo mėn. Rūta 

Šerniuvienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai ir pedagogai 

9.  Šv. Martyno diena. Žibintų 

šventė „Žiburėlio kelionė“. 

Lapkričio mėn.  Ikimokyklinių 

grupių 

pedagogai 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai, tėvai ir 

pedagogai  

10. Advento ir Kalėdų renginiai: 

1. Adventinis vakaras „Advento 

burtai“. 

2. Kalėdų šventė „Seku seku 

pasaką“. 

Gruodžio mėn.  Rita 

Užgalienė,  

Remigija 

Šlyžiuvienė 

Rasa Dulkienė 

Ikimokyklinių grupių 

vaikai, tėvai ir 

pedagogai 
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VI. Bibliotekos ir informacinio centro veiklos planas 2022 m. 

 

Eil.

nr. 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Atsakingi Numatomas 

rezultatas 

1. Bibliotekos 

veiklos 

kokybės 

gerinimas 

teikiant 

prioritetą 

skaitymo 

skatinimo 

tobulinimo 

formų paieškai 

1.1. Stiprinti 

atsakingą dalykinį 

bendradarbiavimą 

su mokytojais ir 

mokiniais 

 

 
 

Skaitymo 

skatinimo 

projektų 

vykdymas, 

dalyvavimas 

mokytojų 

metodinių 

ratelių veikloje, 

aptariant bendrą 

veiklą ir 

literatūros 

užsakymus.  

Pagalba rengiant 

popietes, 

renginius. 

I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Bendradarbiavimas, 

skaitymo skatinimo 

integruota veikla. 

 

 

 
 

  1.2. Aktyviai 

dalyvauti 

modernėjančiame 

ugdymo procese. 
 

Efektyvus 

bibliotekos 

informacinės 

sistemos 

naudojimas, 

skaitmeninio 

turinio 

konsultacijos, 

valandėlės. 

Naujausios 

informacijos 

apie ugdymo 

literatūrą, 

vadovėlius, 

mokymo 

priemones 

sklaida. 

Integruotos 

literatūrinės ir 

edukacinės 

pamokos. Esant 

nuotoliniam 

mokymui,  

pandemijos 

metu 

informacijos 

sklaidai naudoti 

mokymosi 

platformą 

„Microsoft 

Teams“ 

I. Sokolovienė  

E. Bendžiuvienė 

Operatyvesnė 

informacijos sklaida, 

tiesiogiai ir virtualiu 

būdu, pagerės 

vartotojų 

aptarnavimo kokybė, 

mokinių ugdymo 

kokybė. Integruota 

veikla. 

  1.3. Ugdyti 

mokinių gebėjimą 

bibliotekoje dirbti 

savarankiškai ir 

kūrybiškai. 

Informacinės 

bibliografinės 

pamokos, 

naudojimosi 

biblioteka 

I. Sokolovienė  

E.Bendžiuvienė 

Informacinių įgūdžių 

ugdymas, 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

tikslingas 
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pamokos, 

sudaromos 

sąlygos 

savarankiškam 

mokinių 

mokymuisi 

bibliotekoje po 

pamokų,  

atsakymai į 

skaitytojų 

užklausas. 

naudojimas 

atsakingam 

savarankiškam 

darbui. 

  1.4. Tenkinti 

mokinių 

saviraiškos 

poreikius. 

 
 

Moksleiviai 

telkiami 

įvairioms 

akcijoms, 

įtraukiami į 

bibliotekos 

renginių 

ruošimą, 

skatinamos 

iniciatyvos 

(autorinės, 

kolektyvinės 

darbelių 

parodos, 

popietės). 

I. Sokolovienė 

E.Bendžiuvienė 

Skatinamos mokinių 

iniciatyvos, 

sudaromos sąlygos ir 

suteikiama erdvė  

parodyti savo 

kūrybinius 

sugebėjimus 

mokyklos 

bendruomenei. 

  1.5. Skatinti 

skaitymą, 

populiarinti ir 

turtinti mokyklos 

bibliotekos 

fondus ir 

paslaugas. 

Formuoti mokinių 

patriotinę 

savimonę. 

 
 

Mokyklinio 

skaitymo 

skatinimo 

pradinių klasių 

mokiniams 

projekto 

tęsimas, 

individualūs 

pokalbiai su 

skaitytojais, 

užklasinio 

skaitymo 

pamokėlės, 

Vaikų knygos 

dienos šventė, 

popietės ir 

literatūrinės 

ekspozicijos 

apie rašytojus, 

knygų reklama 

virtualiu būdu, 

geriausių 

skaitytojų 

rinkimas ir 

apdovanojimas, 

informacijos 

sklaida apie 

bibliotekos 

veiklą 

I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

 

Patriotinis ugdymas 

per skaitymą, 

pagalba renkantis 

knygas laisvalaikiui, 

skatinimas dalintis 

idėjomis, mintimis 

apie perskaitytas 

knygas, bibliotekos 

tradicijų 

puoselėjimas. 
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internetiniame 

mokyklos 

puslapyje, 

tyrimai ir 

anketos tiriant 

skaitymo 

poreikius. 

2. Modernios ir 

jaukios 

mokyklos 

bibliotekos 

aplinkos 

kūrimas. 

2.1. Tęsti 

mokyklos 

bibliotekos 

jaukios ir 

funkcionalios 

erdvės kūrimą.  

Mokyklinio 

projekto su 

technologijų 

mokytoja ir 

mokiniais 

vykdymas. 

A. Martinkienė 

E. Bendžiuvienė 

I. Sokolovienė 

 

Jaukesnė ir 

funkcionalesnė  

mokyklos biblioteka, 

palankesnė 

skaitymui ir 

saviraiškai. Mokiniai 

įtraukti į prasmingą 

veiklą bibliotekoje. 

  2.2. 

Automatizuoti 

bibliotekos 

procesus. 

Tęsti bibliotekos 

fondo įvairių 

laikmenų 

suvedimą į 

informacinę 

sistemą 

„MOBIS“. 

Elektroninio 

katalogo 

viešinimas. 

E.Bendžiuvienė 

I. Sokolovienė 

Elektroninis 

bibliotekos katalogas 

ir automatizuotas 

knygų išdavimas. 

Savarankiška knygų 

paieška, užsakymas 

„MOBIS“ sistemoje. 

 

Bibliotekos renginių planas 2022 m. 
 

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi Dalyviai 

1. Literatūrinė ekspozicija bibliotekoje. „Vytautui 

Račickui –70“. 
Sausis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

2. Teminė ekspozicija bibliotekoje Sausio 13 – tosios 

įvykiams atminti „Atmintis gyva, nes liudija“. 
Sausis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

3. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu 
dovanotų knygų ekspozicija. 

Sausis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

4. Knygų paroda, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

Vasaris I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

5. Baltų genčių kostiumų fotografijų paroda, 

Lietuvos nacionalinis kultūros centras. 

Vasaris I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

6. Kovo -11-oji – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena. Teminė ekspozicija. 

Kovas I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

7. „Knygos kelias“ virtualaus žaidimo 

pristatymas, knygos viršelio gamyba. 

Kovas I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Istorijos mokytojai 

5-6 klasių mokiniai 

8. Tarptautinė Vaikų knygos dienos savaitė Balandis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

9. „Riedėk, riedėk marguti“. Velykų papročiai. 

Teminė ekspozicija. 

Balandis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

10. Spaudos atgavimo, kalbos ir  knygos dienai 

paminėti. Teminė ekspozicija. 

Gegužė I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

11. „Gražiausias žodis – MAMA“. Eilėraščiai skirti 

mamai. 

Gegužė I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

12. Pirmoji pažintis su mokyklos biblioteka. Rugsėjis I. Sokolovienė 1 - 5 klasių 
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Informacinės pamokėlės naujiems 

skaitytojams. 

E. Bendžiuvienė mokiniai 

13. Naujų vadovėlių, knygų ir mokymo priemonių 

paroda bibliotekoje „Naujienos“. 

Rugsėjis I. Sokolovienė  

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

14. Dalyvavimas respublikinėje skaitymo 

skatinimo akcijoje „Metų knygos rinkimai – 

2022“. 

Spalis – 

Vasaris 

E. Bendžiuvienė I. 

Sokolovienė  

Mokyklos 

bendruomenė 

15. „Tau mokytojau...“. Eilėraščiai skirti mokytojui Spalis I. Sokolovienė  

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

16. Teminė ekspozicija. „Martynas  Jankus. 

Gyvenimas ir darbai“. 

Spalis I. Sokolovienė  

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

17. Informacinės pamokos penktokams  

,,Naudojimasis žodynais, žinynais “. 

Spalis – 

lapkritis 

I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

5 klasių mokiniai 

18. Integruotos pamokos „Astridos Lindgren 

gyvenimas ir kūryba“. 

 

Lapkritis E.Bendžiuvienė,  

I. Sokolovienė 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

5 klasių mokiniai 

19. Knygų pristatymo konkursas, 

bendradarbiavimas su Šiaulių apskrities P. 

Višinskio viešąja biblioteka 

Rugsėjis 

-

Lapkritis 

E. Bendžiuvienė,  

I. Sokolovienė 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

4-8 klasių mokiniai 

20. Tradicinė akcija „Knygų Kalėdos“. Dalijamės 

knyga – dalijamės gerumu. 

Gruodis I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

21. Teminės knygų ekspozicijos skaitymo 

skatinimui „Atvira lentyna“. 

Visus 

metus 

I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

22. Informacinės pamokos  „Kaip naudotis 

elektroninio katalogo „Mobis“ teikiamomis 

paslaugomis? “. 
 

Visus 

metus 

I. Sokolovienė 

E. Bendžiuvienė 

Mokyklos 

bendruomenė 

 Integruotos pamokos, projektai    

23. Mokyklinis skaitymo skatinimo projektas 

pradinių klasių mokiniams „Nykštuko Tuko 

istorijos“. 

Vasaris- 

gruodis 

I. Sokolovienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

1-3 klasių mokiniai 

 

VII. Mokytojų tarybos veiklos planas 2022 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema, turinys. Data  Atsakingi Dalyviai 

1. Mokyklos veiklos analizė 2021 m. Tikslai ir 

uždaviniai 2022 m.  

2021-2022 mokslo metų I pusmečio rezultatų 

apžvalga.  

Mokytojų atestacijos programa 2022-2024 

m. 

Mokyklos veiklos tobulinimo  (Kokybės 

krepšelio) plano įgyvendinimas. 

Mokyklos veiklos 2021 m. įsivertinimo 

analizė. 

Sausio 

mėn. 

D. Šiaudvytienė 

 

L. Aušrienė 

D. Norkuvienė 

A. Astasevičius 

R. Užgalienė 

 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

2. Mokinių asmeninės pažangos ir mokymosi 

motyvacijos aptarimas . 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, kurso 

kartojimas, papildomų darbų skyrimas. 

Birželio 

mėn. 

 

D. Šiaudvytienė 

L. Aušrienė,  

A. Astasevičius 

Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai.  

3. Ugdymo plano įgyvendinimas 2021-2022 m. 

m.  

Rugpjūč

io mėn. 

D. Šiaudvytienė 

L. Aušrienė  

Mokytojai 
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Ugdymo rezultatų analizė. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatų aptarimas. 

Ugdymo planas 2022-2023 mokslo metams. 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po 

papildomų darbų. 

D. Norkuvienė 

A. Astasevičius 

 

 

 

VIII. Mokyklos taryba, veiklos planas 2022  m. 

 

Mokyklos tarybos narių sąrašas: 

Ingrida Juodžentienė - mokyklos tarybos pirmininkė, 5b kl. tėvų atstovė tel. 861870392 

Audrius Astasevičius  – mokyklos direktorius 

Laima Aušrienė           – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rita Barkauskienė       – informacinių technologijų mokytoja metodininkė 

Renata Mulskienė  – 8d kl. tėvų atstovė tel. 861684040  

Rasa Pocienė                  – 5a kl.   tėvų atstovė tel.  867364026 

 

Mokyklos tarybos veiklos planas 2022 m.  

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingi Dalyviai 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programa 2022-2024 m. 
 

Sausio 

mėn. 

A. Astasevičius 
I. Juodžentienė 

Mokyklos 
tarybos nariai 

2. Mokyklos 2022 m. veiklos plano 

įgyvendinimas. 

 

Vasario 

mėn. 

A. Astasevičius 

I. Juodžentienė 

Mokyklos 

tarybos nariai 

3. Mokyklos ugdymo planas 2022-2023 m. 

m.  

Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje, 

pritarimas dalyvauti projektuose. 

Mokymo priemonių, vadovėlių įsigijimas. 

Rugsėjo 

mėn. 

A. Astasevičius 

I. Juodžentienė 

Mokyklos 

tarybos nariai 

 

IX. Metodinė taryba 2022 m. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė Birutė Martinkienė 

Metodinė taryba 2021-2022 m. m.: 

1. R. Užgalienė – Traksėdžių  skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės 

grupės pirmininkė; 

2. A. Varaninienė - pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė; 

3. L. Kazlauskienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

4. Ž. Bartkienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

5. J. Ranauskienė – matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės 

pirmininkė; 

6. R. Zdanevičienė – dorinio ugdymo, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė; 

7. I. Kuncaitytė - menų, technologijų, kūno kultūros ir choreografijos metodinės grupės pirmininkė; 

8. R. Tamošauskaitė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė; 

9. A. Sniečkuvienė- pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė. 
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Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m. 

 

Eil. 

Nr. 

                    Renginio pavadinimas    Data    Atsakingas    Dalyviai 

I. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: paskaitos, kursai, pasitarimai, posėdžiai 

1. Metodinės tarybos posėdis: 

metodinės veiklos gairių, metodinės 

tarybos ir grupių planų suderinimas, 

 technologijų dienos „Mokslininkų 

išradimai“ organizavimo, mokymosi 

netradicinėse erdvėse 

organizavimo aptarimas 

2022 m.  

Sausio 04 d. 

121 kab., 

9.00 val. 

B. 

Martinkienė, 

L. Aušrienė 

 

Metodinės 

tarybos 

nariai. 

2. Patyriminių veiklų aktyvinimas, ugdant 

šiuolaikiniam gyvenimui aktualias 

kompetencijas. Veiklų planavimas 

(pasiūlymų, rekomendacijų teikimas, 

tobulinant 2022 – 2023 m. m. veiklas) 

Birželis Metodinė 

taryba 

Mokyklos 

pedagogai 

3. Kokybės krepšelio projekto metodinės 

medžiagos, mokymo priemonių 

panaudojimo ugdymo procese aptarimas 

Birželis Mokytojai 

metodininkai, 

metodinė 

taryba 

Mokyklos 

pedagogai. 

4. Metodinės tarybos pasitarimas (4, 6, 8 

klasių NMPP ir PUPP rezultatų analizė) 

Birželis B. 

Martinkienė, 

L. Aušrienė, 

D. Norkuvienė 

 

II. Metodinių grupių darbas 

1. Atviros ir integruotos pamokos. 

Šiuolaikinių mokymosi metodų 

taikymas. Efektyvus pamokos 

planavimas 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogai. 

2. Metodinių grupių užsiėmimų 

organizavimas mokinių, 

individualios pažangos, išmokimo, 

savijautos ir motyvacijos kėlimo, 

lankomumo, elgesio kultūros ugdymo 

temomis.  

Naujų darbo formų su tėvais paieška. 

SUP turinčių mokinių ugdymo 

efektyvinimas. 

Gabiųjų mokinių identifikavimas ir 

ugdymo efektyvinimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Administracija, 

B. 

Martinkienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogai. 

3. Mokyklos olimpiadų, konkursų, varžybų 

organizavimas, projektų vykdymas ir 

aptarimas 

 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogai. 

4. Informacijos sklaida mokyklos 

tinklalapyje 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogai. 

5. Dalyvavimas respublikiniuose ir rajono 

renginiuose 

Visus 

mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokyklos 

pedagogai. 

6.  Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimai  

 

Balandžio, 

gegužės 

mėn. 

L. Aušrienė, 

D. Norkuvienė 

4, 6, 8 klasių 

mokiniai 
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(tvarkaraštis 

pridedamas) 

 

X. Metodinių grupių veiklos planai 

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės  veiklos planas 2022 m. 

  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingi Dalyviai 

 Ikimokyklinių grupių pedagogų 

metodinės grupės veikla: 

   

1. STEAM metodikos taikymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme. 

Vasario  

mėn. 

Rita Užgalienė Ikimokyklinių 

grupių 

pedagogai 

2. Ilgalaikių ir savaitinių planų perkėlimas į 

elektroninį dienyną „Mano dienynas“. 

Gegužės 

mėn.  

Rita Užgalienė Ikimokyklinių 

grupių 

pedagogai 

3. Ilgalaikių ugdymo planų  2022/2023 m. m. 

aptarimas ikimokyklinėje ir 

priešmokyklinėje grupėje.  

Rugsėjo 

mėn. 

Rita Užgalienė Ikimokyklinių 

grupių 

pedagogai 

4. Metodinės grupės veiklos įsivertinimas  ir 

veiklos plano 2023 m. sudarymas. 

Gruodžio 

mėn. 

Rita Užgalienė Ikimokyklinių 

grupių 

pedagogai 

 Atviros, integruotos ugdomosios 

veiklos: 

   

5. Integruota ugdomoji veikla 

ikimokyklinėje grupėje kartu su 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialiste „Augu sveikas ir laimingas. 

Maisto piramidė.“ 

Kovo 

mėn. 

Rūta 

Šerniuvienė 

Rasa 

Bertašienė  

„Drugelių“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

6.  Integruota ugdomoji veikla 

priešmokyklinėje grupėje kartu su 

muzikos mokytoja „Kalendorius. Keturi 

metų laikai.“ 

Balandžio 

mėn. 

Remigija 

Šlyžiuvienė 

Rasa Dulkienė 

„Boružėlių“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

7. Integruota ugdomoji veikla 

priešmokyklinėje grupėje kartu su 

pradinių klasių mokytoja „Abėcėlės 

šventė“. 

Gegužės 

mėn. 

Remigija 

Šlyžiuvienė 

Jūratė 

Jasaitienė 

„Boružėlių“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

8.  Integruota ugdomoji veikla 

ikimokyklinėje grupėje kartu su 

bibliotekininke „Ką kalba knygos 

lapeliai“. 

Spalio mėn.  Rūta 

Šerniuvienė 

Vida 

Pozniakovienė 

„Boružėlių“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

9. Atvira ugdomoji veikla priešmokyklinėje 

grupėje „Keičias laikas, mainos rūbas“. 

Lapkričio 

mėn. 

Vaida 

Sūdžienė 
„Drugelių“ 

grupės vaikai, 

pedagogai 

 Projektinė veikla:    

10. Ilgalaikis tyrinėjimų projektas 

ikimokyklinėje grupėje „Vandens ir 

smėlio išdaigos“ 

Sausio – 

gegužės 

mėn.  

Rūta 

Šerniuvienė 
„Boružėlių“ 

grupės vaikai ir 

pedagogai 

11. Ilgalaikis „Boružėlių“ grupės projektas 

„Teatro menas darželyje. Vaidiname 

pasaką“. 

Sausio – 

gegužės 

mėn. 

Remigija 

Šlyžiuvienė 
„Drugelių“ 

grupės vaikai ir 

pedagogai 
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12. Saugaus eismo savaitė „Zebriukas“. Rugsėjo 

mėn. 

Vaida 

Sūdžienė 
Visi 

ikimokyklinių 

grupių vaikai 

 Edukacinės išvykos:    

13. Priešmokyklinės grupės išvyka į Šilutės 

muziejų. 

Kovo mėn.  Remigija 

Šlyžiuvienė 
Priešmokyklinės 

grupės vaikai  

14. Ekskursija į ūkininko sodybą. Gegužės 

mėn. 

Rita Užgalienė Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės 

grupės vaikai 

15. Išvyka į durpių įmonę „Klasman – 

Deilman“ 

Rugsėjo 

mėn. 

Rita Užgalienė Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės 

grupės vaikai 

 Parodos:    

16. Dalyvavimas rajoninėse ir respublikinėse 

virtualiose kūrybinėse parodose.  

Visus metus Visi mokytojai Rajono 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

17. Vaikų piešinių parodos „Pavasario 

ženklai“ F. Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Traksėdžių filiale 

organizavimas. 

Balandžio 

mėn.  

Remigija 

Šlyžiuvienė 

Rūta 

Šerniuvienė 

Ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės 

grupės vaikai 

 Kita veikla:    

18. Dalyvavimas rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinių būrelių veikloje. 

Visus metus Visi mokytojai Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

19. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, seminaruose, projektuose, 

programose, konferencijose ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo tobulinimo 

temomis.  

Visus metus Visi mokytojai Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

Pradinių klasių metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai 

1. Projektinė technologijų savaitė 

„Mokslininkų išradimai“. 

Sausio 

10-14 d. 

 

V. Verbickienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

2. Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena. Sausio 

13 d. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

3. Kultūrinė edukacinė diena 

„Mokykla be sienų“.  

Sausio 

21 d. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

4. Metodinės grupės susirinkimas. 

„Mokinių praktinių gebėjimų ir 

kūrybiškumo ugdymas per projektinę 

veiklą“. I pusmečio rezultatų 

aptarimas.  

Sausio 

21 d. 

 

D. Norkuvienė, 

A. Varanienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

5. Lietuvos mokinių geografijos ir 

pasaulio pažinimo olimpiada „Mano 

gaublys“. 

Vasaris 

 

 

V. Lukočienė 

 

 

2-4 klasių 

mokiniai 
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6. Saugaus eismo savaitė. 

 

 

Vasario 

7-11 d. 

L. Mačijauskienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

7. Gimtosios kalbos projektinė savaitė  

 

Vasaris 

21-25 d. 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

8. Mokyklinė matematikos olimpiada    

3- 4 klasių mokiniams. 

Kovas S. Diekantienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

3 – 4 klasių 

mokiniai 

9. Projektinė amatų savaitė. 

Kovo 11 –  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Vasario 

28 d. – 

kovo 4 d. 

J. Jasaitienė, 

L. Šerpytienė, 

L. Mačijauskienė, 

N. Vismantienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

10. Metodinės grupės susirinkimas. 

„Pozityvus bendradarbiavimas su 

tėvais skatinant mokinių mokymosi 

motyvaciją“.  

Kovas A. Varanienė, 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

11. 

 

Atvira 1b klasės lietuvių kalbos ir 

logopedinių pratybų pamoka „O-uo 

skyrimas“. 

Kovas 

 

 

V. Lukočienė, 

D. Ivanovienė 

 

1b klasės 

mokiniai 

 

 

12. Projektinė inžinerijos savaitė „Mokslo 

diena kitaip“. 

Kovo 

21-25 d. 

J. Lileikienė, 

S. Sabaitienė, 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

13. Vaikų vasaros poilsio projektas 

„Aukime sveiki“. 

Balandis V. Lukočienė, 

D. Norkuvienė 

Pradinių klasių 

mokiniai 

14. Viktorina klasių bendruomenėms „Ką 

žinau apie Mažąją Lietuvą?“. 

Gegužės 

13 d. 

J. Lileikienė, 

J. Jasaitienė, 

M. Tarvydienė, 

J. Kutkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

tėvai ir 

mokiniai 

15. 

 

Projektinė menų savaitė „Senoji Šilutė 

ir menai“. 

Gegužės  

23-27 d. 

 

R. Dulkienė, 

L. Šerpytienė, 

J. Jasaitienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

 

16. Projektinė matematikos savaitė 

„Matematika aplink mus“. 

Birželio 

1-7 d. 

S. Diekantienė, 

V. Verbickienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

17. Metodinės grupės susirinkimas. 

„Ugdymas ir mokymo(si) patirtys“.  

Birželio 

10 d. 

A. Varanienė, 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

18. Pažintinės dienos „Pažinkime Mažąją 

Lietuvą“. 

 

Birželis Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Pradinių klasių 

mokiniai 
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19. Pažintinės dienos „Pažinkime gimtąją 

Lietuvą“. 

Birželis Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Pradinių klasių 

mokiniai 

 

20. Sveikatingumo diena. Birželio 

8 d. 

N. Vismantienė, 

A. Varanienė, 

M. Tarvydienė, 

J.   Kutkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

21. Pasiekimų ir pažangos diena, skirta 

mokinio ir mokytojo refleksijai. 

Birželio 

9 d. 

D. Norkuvienė, 

klasių mokytojos 

Pradinių klasių 

bendruomenė 

22. Metodinės grupės susirinkimas. 

Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. Metodinės grupės pirmininko 

rinkimai.  

Rugpjūtis 

 

A. Varanienė, 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

23. Europos kalbų dienos paminėjimas. Rugsėjo 

26 d. 

R. Naujokienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

24. Projektinė gyvūnų globos savaitė 

„Esame atsakingi už tuos, kuriuos 

prisijaukinome“. 

Spalio 

3-7 d. 

 

 

V. Lukočienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

 

25. Projektinė gamtos savaitė „Gamta – 

mūsų namai“. 

Spalio 

24-28 d. 

 

V. Lukočienė, 

R. Dulkienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

26. Rajoninė pradinių klasių mokinių 

konferencija  „Mažoji Lietuva“.  

Lapkričio 

11 d. 

A. Varanienė, 

S.  Sabaitienė, 

M. Tarvydienė 

Pradinių klasių 

mokiniai 

27.  Atvira lietuvių kalbos pamoka 4 b 

klasėje. 

Lapkritis S. Sabaitienė 4b klasės 

mokiniai 

28. Advento vakaras Gruodis A. Varanienė, 

S. Sabaitienė, 

M. Tarvydienė, 

D. Norkuvienė, 

pradinių klasių ir 

dalykų mokytojai 

Pradinių klasių 

bendruomenė 

29. Metodinės grupės susirinkimas. 

„Mokinių individualių poreikių 

tenkinimas“.  Metų veiklos 

įsivertinimas. 

Gruodis D. Norkuvienė, 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

30. Dalyvavimas socialinio ir emocinio 

ugdymo LIONS QUEST programoje 

„Laikas kartu“. 

Visus 

metus 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

31. Dalyvavimas tarptautiniuose, šalies 

konkursuose ir projektuose.  

Visus 

metus 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

32. Dalyvavimas prevencinėje programoje 

„Antras žingsnis“. 

Visus 

metus 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

33. 

 

Jaunojo skaitytojo ugdymo projektas 

„Nykštuko Tuko istorijos“. 

Kartą per 

mėnesį 

1- 4 kl. 

mokytojos, 

bibliotekininkė 

Pradinių klasių 

mokiniai 
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I. Sokolovienė 

34. Dalyvavimas tarptautiniame Baltijos 

jūros projekte. 

Visus 

metus 

V. Lukočienė 1-4 klasių 

mokiniai 

35. Respublikinis projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

 

Visus 

metus 

V. Verbickienė Pradinių klasių 

mokiniai 

36. Pamokų ciklas „Kolega – kolegai“: 

tema „Šokio pamoka“. 

Visus 

metus 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokiniai 

37. Patirties sklaida tarptautinėse, 

respublikinėse konferencijose, rajono 

bei respublikos spaudoje. 

Visus 

metus 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Metodinės 

grupės nariai 

38. Dalyvavimas 2021-2022 m. m. 

nacionalinių mokinių pasiekimų žinių 

patikrinime.  

Balandis D. Norkuvienė,  

J. Kutkienė,  

S. Diekantienė, 

V. Verbickienė 

4 klasių 

mokiniai 

 

Lietuvių kalbos metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai 

1. Meninio skaitymo konkursas. Sausis L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5-10 kl. 

mokiniai 

2. Metodinės grupės susirinkimas 

Darbotvarkė: 

1. Dėl meninio skaitymo konkurso aptarimo. 

2. Dėl lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) 

PUPP. 

Vasaris 

 

L. Kazlauskienė 

 

Metodinė grupė 

3.  Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) PUPP Vasaris  

 

D. Šulcienė 

L. Kazlauskienė 

10 klasių 

mokiniai 

4. Dalykinių bei bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas kursuose, seminaruose, 

išvykose.  

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5. Bendradarbiavimas su mokiniais, 

mokytojais, švietimo pagalbos specialistais 

bei tėvais (globėjais, rūpintojais)  pasitelkus 

įvairias skaitmenines priemones. 

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

6. Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose 

ir tarptautiniuose  konkursuose bei 

olimpiadose. 

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5-10 klasių 

mokiniai 

7. Atvirų, integruotų arba kitoje aplinkoje 

ugdomųjų veiklų organizavimas. 

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5-10 klasių 

mokiniai 

8. Patyriminis ugdymas išnaudojant įvairias 

edukacines erdves. 

 

2022 m.  L. Kazlauskienė 

D. Agintienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5-10 klasių 

mokiniai 

9. Nacionalinis diktantas. Kovas L. Kazlauskienė 5-10 klasių 
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E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

mokiniai 

10. Išvyka „Ievos Simonaitytės keliais“. Balandis 

 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5 klasių 

mokiniai 

11. Popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos 

dienai. 

Balandis E. Rupeikienė 

I. Sokolovienė 

Mokytojai 

12. Lietuvių kalbos NMPP. Balandis L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

6, 8 klasių 

mokiniai 

13. PUPP vertinimas. Gegužė L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

10  klasių 

mokiniai 

14. Savaitė, skirta Mažosios Lietuvos 

visuomenės veikėjui Martynui Jankui 

prisiminti. 

Gegužė L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5-10 klasių 

mokiniai 

15. Atvira literatūros pamoka „Haiku vaikystei“. Gegužė L. Giržadienė 7d klasė 

16. Metodinės grupės susirinkimas 

Darbotvarkė: 

1. Dėl PUPP, NMPP rezultatų aptarimo. 

2. Dėl atvirų, integruotų arba kitoje 

aplinkoje ugdomųjų veiklų aptarimo. 

Birželis L. Kazlauskienė Metodinė grupė 

17. Metodinės grupės susirinkimas  

Darbotvarkė: 

1. Dėl lietuvių kalbos ilgalaikių planų 

aprobavimo. 

2. Dėl lietuvių kalbos mokytojų metodinės 

grupės pirmininko ir sekretoriaus rinkimų 

2022-2023 m. m. 

Rugsėjis L. Kazlauskienė Metodinė grupė 

18. Europos kalbų dienos paminėjimas. Rugsėjis L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

5- 10 klasių 

mokiniai 

19. Nuotolinė pamoka su rašytoju. 

 

Spalis D. Šulcienė 

 

 5-10 klasių 

mokiniai 

20. Integruota   literatūros ir tikybos pamoka 

„Vėlinės“. 

Spalis I. Rupeikienė 

R. Daukantienė 

5a klasė 

21. Integruota literatūros ir muzikos pamoka 

„Lietuvių liaudies dainos žmogaus ir 

bendruomenės  gyvenime “. 

Lapkritis L. Kazlauskienė 

V. Aidukienė 

7a klasės 

mokiniai 

22. Integruota   literatūros ir tikybos pamoka 

„Velnias mitologijoje ir religijoje“. 

Lapkritis I. Rupeikienė 

R. Daukantienė 

8b klasė 

23. Kūrybinio rašymo konkursas kalėdine tema. Gruodis L. Kazlauskienė 5-7 klasių 

mokiniai 

24. Metodinės grupės susirinkimas 

Darbotvarkė: 

1. Dėl 2022  metų lietuvių kalbos mokytojų 

metodinės grupės veiklos įsivertinimo. 

2. Dėl lietuvių kalbos mokytojų metodinės 

Gruodis L. Kazlauskienė Metodinė grupė 
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grupės veiklos  plano 2023 metams. 

25. Nuotolinis ugdymas pagal poreikį virtualioje 

aplinkoje, naudojantis skaitmeninėmis 

mokymo priemonėmis. 

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

26. Mokyklos veiklos sklaida rajoninėje ir 

respublikinėje spaudoje, mokyklos 

tinklapyje. 

2022 m. L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

L. Kazlauskienė 

E. Rupeikienė 

L. Giržadienė 

D. Šulcienė 

 

 

Dorinio ugdymo ir  socialinių mokslų metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi Dalyviai 

1. Stendo ir radijo laidos, skirtos Sausio 

įvykiams atminti ,,Atmintis gyva, nes 

liudija”, rengimas. 

Sausis D. Losiene 

S. Merliūnas 

5-10 klasių 

mokiniai 

2. Mokyklinis projektas „Pasaulio valstybės“. Sausis L. Baguckienė 8 klasių mokiniai 

3. Dalyvavimas Klaipėdos regiono istorijos 

mokytojų darbo grupėje, kuri ruoš renginių, 

skirtų Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos 100-mečiui, planą. 

Sausis – 

gruodis  

D. Losienė  

4. Užduočių mokyklinei istorijos olimpiadai 

,,Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė X –XV 

amžiuje” kūrimas. 

Vasaris D. Losiene  

5. Mokyklinė istorijos olimpiada. Vasaris D. Losiene 8 klasių mokiniai 

6. Dalyvavimas rajoninėje istorijos olimpiados 

vertinimo komisijoje. 

Vasaris S. Merliūnas  

7. Dalyvavimas rajoninės 10-12 klasių mokinių 

istorijos olimpiados vertinimo komisijoje. 

Vasaris D. Losienė  

8. Protmūšis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Vasaris- 

kovas 

D. Losienė 

E. Bendžiuvienė 

5 klasių mokiniai 

9. Protmūšis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ ,skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Vasaris- 

kovas 

D. Losienė 

E. Bendžiuvienė 

6 klasių mokiniai 

10. Protmūšis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ ,skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Vasaris -

kovas 

D. Losienė 

E. Bendžiuvienė 

7 klasių mokiniai 

11. Protmūšis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ ,skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Vasaris - 

kovas 

D. Losienė 

E. Bendžiuvienė 

8 klasių mokiniai 

12. Protmūšis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ ,skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

Vasaris -

kovas 

D. Losienė 

E. Bendžiuvienė 

9-10 klasių 

mokiniai 

13. Mokyklinis projektas Žemės dienai. Vasaris, 

kovas 

L. Baguckienė 6 – 10 klasių 

mokiniai 

14. Respublikinis 6-8 klasių mokinių geografijos 

konkursas. 

Kovas L. Baguckienė 6-8 klasių 

mokiniai 

15. Konkursas „Mano gaublys“. Kovas L. Baguckienė 6-10 klasių 

mokiniai 

16. Integruota istorijos ir tikybos pamoka „Sibiro 

vargai, gyvenimas ir likimas“. Pasinaudojant 

mozaik virtualia aplinka. 

Balandis S. Merliūnas 

R, Daukantienė 

5 b, c, d klasių 

mokiniai 

17. Respublikinis Č. Kudabos geografijos Balandis L. Baguckienė 6- 8 klasių 
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konkursas. mokiniai 

18. Atvira - integruota etikos ir projekto „Ugdymas 

karjerai“ pamoka „Kas svarbiausia renkantis 

profesiją?“ 

Balandis R. Zdanevičienė 

E. Bendžiuvienė 

10 klasių 

mokiniai 

19. Žygis dviračiais ,,Šilutė – Bitėnai“ , skirtas 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-

mečiui. 

Gegužė D. Losienė Mokyklos ir 

miesto 

bendruomenė 

20. Integruota istorijos ir etikos pamoka-ekskursija 

„Šilutės kraštas kitomis akimis“. 

Gegužė R. Zdanevičienė 

S. Merliūnas 

10 a klasės 

mokiniai 

21. Projektinė veikla „Knygnešių kelias – misija 

įmanoma“ Pagėgių savivaldybės Martyno 

Jankaus muziejuje. 

Gegužė S. Merliūnas 

E. Bendžiuvienė 

 

Sudaryta 

mokinių 

komanda 

22. Integruota etikos ir projekto „Ugdymas 

karjerai“ pamoka „Jeigu būčiau...“ 

Gegužė R. Zdanevičienė 

E. Bendžiuvienė 

5 klasių mokiniai 

23. Integruotas etikos – tikybos pamokų ciklas 

„Socialinės problemos ir jų sprendimo būdai: 

„Blogį nugalėti gerumu.“ (plg. J. Matulaitį). 

Gegužė R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

10 klasių 

mokiniai 

24. Paroda ,,Tremties vaikų žaislai“. Birželis D. Losiene 5-8 klasių 

mokiniai 

25. Akcija, skirta žydų tautos holokaustui. Rugsėjis D. Losienė 5-10 klasių 

mokiniai 

26. Viktorina „Atminkime lietuvininką Martyną 

Jankų“. 

Spalis S. Merliūnas 

E. Bendžiuvienė 

 

Mokyklos 

mokiniai 

27. Konstitucijos egzaminas. Spalis D. Losienė 5-10 klasių 

mokiniai 

28. Integruota etikos - tikybos pamoka 

„Paslaptingoji žemė“. 

Spalis R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

5 klasių mokiniai 

29. Tolerancijos savaitei skirti renginiai. Lapkritis R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

J. Kutkienė 

1-10 klasių 

mokiniai 

30. Tradicinė gerumo akcija „Pasidalinkime“. Gruodis R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

31. Pamokos- ekskursijos, pamokos netradicinėje 

erdvėje pagal atskirą planą ir poreikį. 

Sausis- 

gruodis 

R. Zdanevičienė 

D. Losienė 

R. Daukantienė 

L. Baguckienė 

S. Merliūnas 

5-10 klasės 

mokiai 

32. Metodinės grupės narių susirinkimai pagal 

poreikį. 

Sausis - 

gruodis 

R. Zdanevičienė Metodinės 

grupės nariai 

 

Užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai 

1. Mokyklinis integruotas IT, anglų kalbos ir ugdymo 

karjerai projektas „Saugesnis internetas. Junkis, 

kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas 

Sausis R. Barkauskienė 

A. Skarbalienė 

E. Bendžiuvienė 

4-10 klasių 

mokiniai  
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prasideda nuo tavęs!“                         

2. Vokiečių kalbos  

konkursas 

Sausis 4 

sav. 

E. Jatautaitė- 

Budrikienė 

8  klasių 

mokiniai 

3. Išvyka į Vilnių, 

saugesnio interneto dienos renginį 

Vasaris R. Barkauskienė 

A. Skarbalienė 

E. Bendžiuvienė 

4-10  klasių 

mokiniai 

4. Integruota IT ir anglų kalbos veikla „Skelbimas“ Vasario 

2-3 sav. 

R. Barkauskienė,  

A. Skarbalienė 

6b, 6c klasių 

mokiniai 

5. Anglų kalbos konkursas Vasaris Edita Vaitkienė 

Aida Skarbalienė 

Živilė Bartkienė 

Roberta 

Tamošauskaitė 

Sonata 

Sabaitienė 

4, 9, 10 klasių 

mokiniai 

6. Integruota pasaulio pažinimo ir užsienio kalbų 

atvirukų paroda: Gaminame atvirutes ,,Šv. 

Valentino diena” 

Vasaris R. Naujokienė 

R. Petrikienė 

R. 

Tamošauskaitė 

E. Vaitkienė 

N. Pociūtė 

L. Sadauskienė 

T. Saldukienė 

E. Budrikienė 

A. Skarbalienė 

Ž. Bartkienė 

S. Sabaitienė 

2-10  klasių 

mokiniai 

7. Išvyka į Grenlandiją pagal Erasmus + projektą 

,,Protėvių batais į ateitį” NPJR-2020/10206 - Jump 

into Ancestors' Boots - and Walk into the Future 

Vasaris A. Skarbalienė, 

R. Barkauskienė 

 

6-8 klasių 

mokiniai 

(projekto 

dalyviai) 

8. Užsienio kalbų projektas ,,Dailyraštis: M. Jankus ir 

Mažoji Lietuva”  

Vasaris, 

kovas 

Visi užsienio 

kalbų mokytojai 

2-10 klasių 

mokiniai 

 

9. Atvira rusų kalbos pamoka ,,Aš jau moku ir noriu 

mokėti daugiau 

Kovas T. Saldukienė 

N. Pociūtė 

L. Sadauskienė 

 

10. Atvira integruota anglų kalbos tikybos pamoka 

„Šventųjų gyvenimo pavyzdžiai. Šventasis 

Kazimieras“ 

Kovas A. Skarbalienė, 

R. Daukantienė 

6  klasių 

mokiniai 



 30 

 

11. Viktorina ,,Spring is in the air”  Kovas R. Naujokienė 

Ž. Bartkienė 

S. Sabaitienė 

4 klasių 

mokiniai 

12. Išvyka į Graikiją pagal Erasmus + projektą ,,Sveiki 

atvykę į STEAM” Nr. 2021-1-LT01-KA122SCH-

000014260 

Kovas A. Skarbalienė, 

R. Barkauskienė 

E. Bendžiuvienė 

5-8 klasių 

mokiniai 

(projekto 

dalyviai) 

12. Rusų kalbos konkursas Balandis N. Pociūtė, 

L. Sadauskienė, 

T. Saldukienė 

 

8 klasių 

mokiniai 

13. Vokiečių kalbos pažintinė pamoka “ O kaip 

vokiškai? 

Balandis E. Budrikienė 5 klasių 

mokiniai 

14. Integruotas anglų kalbos ir informacinių 

technologijų projektas ,,Angliška klasė”.  

Balandis A. Skarbalienė, 

R. Barkauskienė 

5a klasės 

mokiniai 

15. Dalyvavimas pradinių klasių anglų kalbos  

olimpiadose: ,,Kengūra” ir tarptautinėje ,,Kings”, 

“Olimpis”olimpiadoje  

Balandis R. Naujokienė 

A.Skarbalienė 

Ž. Bartkienė 

 

2-6 klasių 

mokiniai 

16. Išvyka į Italiją pagal Erasmus + projektą ,,Sveiki 

atvykę į STEAM” Nr. 2021-1-LT01-KA122SCH-

000014260 

Gegužė A. Skarbalienė, 

R. Barkauskienė 

S. Montvilė 

5-8 klasių 

mokiniai 

(projekto 

dalyviai) 

17. Integruota anglų kalbos- ir  kūno kultūros pamoka 

,,Žaidžiame pasaką” 

Gegužė A. Skarbalienė, 

I. Viliūnienė 

7b,d klasių 

mokiniai 

18. Integruotos užsienio kalbų pamokos ,,Atvirutė 

mamai” 

 

Gegužė R. Naujokienė 

Ž. Bartkienė 

A. Skarbalienė 

L. Sadauskienė 

N. Pociūtė 

T. Saldukienė 

E. Budrikienė 

R. 

Tamošauskaitė 

E. Vaitkienė 

 2-7 klasių 

mokiniai 

19. Projekto partnerių iš Danijos ir Grenlandijos 

priėmimas pagal Erasmus + projektą ,,Protėvių 

batais į ateitį” NPJR-2020/10206 - Jump into 

Ancestors' Boots - and Walk into the Future 

Gegužė A. Skarbalienė, 

R. Barkauskienė 

6-9 klasių 

mokiniai 

(projekto 

dalyviai) 
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20. Europos kalbų diena Rugsėjis Užsienio kalbų 

mokytojai 

2-10 klasių 

mokiniai 

21. Užsienio kalbų metodinė savaitė Rugsėjis Visi užsienio 

kalbų mokytojai 

2-10 klasių 

mokiniai 

22. Dalyvavimas tarptautinėje ,,Kings” olimpiadoje Spalis R. Naujokienė 

A. Skarbalienė 

 

2-8  klasių 

mokiniai 

23. Integruotas informacinių technologijų, anglų kalbos 

ir lietuvių kalbos projektas „Klasės knyga“ 

Spalis- 

lapkritis 

R. Barkauskienė 

A. Skarbalienė 

D. Šulcienė 

5 klasių 

mokiniai 

 

24. Atvira rusų kalbos pamoka”Mes iš įvairių šalių” Spalis N.Pociūtė 

T.Saldukienė 

7 .klasės 

mokiniai 

25. Užsienio kalbų popietė 

,,Aš skaitau kartu su savo mokytoju” 

Lapkritis Visi užsienio 

kalbų mokytojai 

2-10  klasių 

mokiniai, 

užsienio kalbų 

mokytojai 

26. Atviros integruotos IT ir anglų kalbos pamokos:  

Kahoot viktorina ,,My family”  

Lapkritis R. Naujokienė 

A. Skarbalienė 

Ž. Bartkienė 

2 klasių 

mokiniai 

27. Atvira integruota muzikos ir anglų kalbos pamoka 

,,Christmas songs” 

Gruodis R. Naujokienė 2-4 klasių 

mokiniai 

28. Integruota pasaulio pažinimo ir anglų kalbos 

pamoka ,,Kalėdų tradicijos Anglijoje” 

Gruodis R. Naujokienė 4 klasių 

mokiniai 

28. Atvira integruota IT ir anglų kalbos pamoka 

,,Laiškai Kalėdų Seneliui” 

Gruodis R. Naujokienė 4 klasių 

mokiniai 

29. Atvira rusų kalbos pamoka ,,Laiškai Kalėdų 

seneliui”  

Gruodis L. Sadauskienė 

N. Pociūtė 

T. Saldukienė 

6-7 klasių 

mokiniai 

30. Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimas 

,,2022 metų metodinės veiklos aptarimas. 2023 

metų metodinės veiklos planavimas 

Gruodis Užsienio kalbų 

mokytojai 

Užsienio kalbų 

mokytojai 
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Matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų metodinės grupės 2022 metų veiklos 

planas 

 

 

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingi Dalyviai 

1. Matematikos, gamtos mokslų ir 

informacinių technologijų 

metodinės  grupės 2022 m. 

metodinės veiklos plano 

sudarymas 

Sausis 03d.  Metodinės grupės 

nariai 

 

2. Integruotas IT ir geografijos 

mokyklinis projektas „Žygio 

maršruto aprašymas. Sutartiniai 

ženklai“ 

Sausis R. Barkauskienė ir 

L. Baguckienė 

6 klasės 

3. Mokyklinis integruotas IT, anglų 

kalbos ir ugdymas karjerai 

projektas „Saugesnis internetas.“ 

Sausio 

mėn. 

pasiruošim

as 

saugesnio 

interneto 

dienai –

Vasario 8  

R. Barkauskienė, 

A. Skarbalienė, 

E. Bendžiuvienė 

6- klasės 

4. Technologijų diena ,,Mokslininkų 

išradimai“ 

Sausio 12 

d.  

  

5. Kultūrinė edukacinė diena 

,,Mokykla be sienų“ 

Sausio 21 

d. 

  

6. Kūrybinė veikla “Atomas” vasaris -

kovas 

D. Montvidienė 8 klasės 

7. Chemijos ir rusų k.  integruota 

pamoka “D. Mendelejevas ir 

cheminiai elementai” 

vasaris D. Montvidienė 

T. Saldukienė 

8b klasė 

8. Respublikinis renginys 

Mokonomika 

Vasaris 4d. Grupės nariai 5-10 

klasės 

9. NordPlus projekto „Protėvių batais 

į ateitį” susitikimas Lietuvoje: 

svečių priėmimas iš Danijos 

(15+3)  ir Grenlandijos (10+2) 

Vasario 23 

– Kovo 2 

d. 

R. Barkauskienė, 

A. Skarbalienė 

 

6-8 klasės 

pagal 

atskirą 

sąrašą 

10. Mokyklinis integruotas, ilgalaikis 

IT,  biologijos projektas 

„Lankstinukas“ 

Kovas / 

balandis 

R.Barkauskienė ir 

B. Martinkienė 

J. Ranauskeinė 

 

7 klasės 

11. Amatų diena Kovo 4d.   
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12. Inžinerijos diena ,,Mokslo diena 

kitaip 

Kovo 22d.   

13. IT rajoninė viktorina „Ram’ukai“ Kovas 

(pagal 

rajono IT 

metodinės 

grupės 

planą) 

R. Barkauskienė 6-8 klasės 

14. Atvira, integruota biologijos, 

tikybos pamoka „Ar būtina 

apsvaigti? Alkoholis, narkotikai” 

Kovas R. Daukantienė 

B. Martinkienė 

8 klasės 

15. Viktorina „Ką aš žinau apie 

vandenį?” 

Kovas B. Martinkienė 

R. Bertašienė 

8 klasės 

16. Tarptautinis matematikos 

konkursas ,,Kengūra” 

Kovas R. Jonikienė, A.M. 

Tamulionienė,  

V. Tamulionis,  

D. Šlajienė  

 

5-10 

klasės 

17. Patyriminė veikla Žemės dienai  

paminėti  

Kovas    J. Ranauskienė  5-7 klasės 

18. Išvyka į Graikiją pagal Erasmus + 

projektą „Sveiki atvykę į STEAM“  

Kovas 28- 

balandžio 

02 

R. Barkauskienė, 

A. Skarbalienė 

 

Pagal 

atskirą 

sąrašą 

 

19. Integruota matematikos ir kūno 

kultūros veikla “Skaitiniai 

reiškiniai ir judrieji žaidimai” 

Balandis S. Svipaitė, 

D. Šlajienė 

5b 

20. Mokyklinė matematikos olimpiada 

5-8 klasių mokiniams 

Balandis R. Jonikienė, 

A. M. 

Tamulionienė,  

V. Tamulionis,  

D. Šlajienė 

5-8 klasės 

21. Pranešimas  Smart lenta ir jos 

galimybės biologijos pamokose 

Balandis   J. Ranauskienė Metodinės 

grupės 

nariams 

22. Chemijos  mokyklinė olimpiada Gegužė D. Montvidienė 8 klasės 

23. Chemijos projektas „Chemija ir 

aplinka” 

Gegužė - 

birželis 

D. Montvidienė 10 klasės 

24. Menų diena ,, Senoji Šilutė ir menai“ Gegužės 

26d.  
 

25. Išvyka į Italiją pagal Erasmus + Gegužė R. Barkauskienė, 6-7 klasės 
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projektą „Sveiki atvykę į STEAM“ 

 

A. Skarbalienė 

 

pagal 

atskirą 

sąrašą 

26. Išvyka į Grenlandiją (pagal 

NordPlus projektą „Protėvių batais 

į ateitį“ 

 

Birželis 

 

R. Barkauskienė, 

A. Skarbalienė 

 

6,7 klasių 

projekto 

dalyviai 

(10 

mokinių) 

 

27. Integruota IT ir matematikos 

veikla „Koordinačių sistema“ 

Birželis R. Barkauskienė ir 

matematikos 

mokytojai 

6 klasės 

28. Pažintinė diena ,,Pažinkime 

Pamario kraštą“ 

Birželio 

3d. 

  

29. Matematikos diena ,,Matematika 

aplink mus“ 

Birželio 

6d. 

  

30. Pažintinė diena ,,Pažinkime 

gimtąją Lietuvą“ 

Birželio 

7d. 

  

31. Sveikatingumo diena Birželio 

8d. 

  

32. Pasiekimų ir pažangos diena Birželio 

9d. 

  

33. Ilgalaikių planų aptarimas ir 

derinimas 2021 - 2022 m. m. 

Rugsėjis Grupės nariai  

34. Integruota matematikos ir 

technologijų pamoka ,,Saulutės 

spinduliai” 

Rugsėjis R. Jonikienė, 

A. Martinkienė 

7b ir7c 

klasės 

35. Chemijos tiriamasis darbas  

Emulgatoriai maisto produktuose, 

kosmetikoje, parfumerijoje” 

Spalis - 

gruodis 

D. Montvidienė 8 klasės 

36. Integruotas matematikos ir 

technologijų pamoka “Dėlionė” 

Spalis M.A. 

Tamulionienė,  

A. Martinkienė 

 

37. Respublikinis informatikos ir 

informacinio mąstymo konkursas 

„Bebras“ 2022 

Lapkritis R. Barkauskienė 5-10 

klasės 

38. Mokyklinė biologijos olimpiada Lapkritis B. Martinkienė 

J. Ranauskienė 

9 - 10 

klasės 

39. Viktorina skirta tarptautinei 

nerūkymo dienai „Rūkai - save 

žudai” 

Lapkritis B. Martinkienė 

J. Ranauskienė 

R. Bertašienė 

9 - 10 

klasės 
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40. Chemijos ir matematikos 

integruota pamoka “Procentų 

skaičiavimas” 

Lapkritis D. Montvidienė 

A. Tamulionienė 

8d klasė 

41. Chemijos projektas  “Vandens 

tarša, taršos mažinimo būdai”. 

Lapkritis - 

gruodis 

D. Montvidienė 9 klasės 

42. „ŽIV/AIDS” Protų mūšis Gruodžio 

1d. 

B. Martinkienė 

J. Ranauskienė 

R. Bertašienė 

7c klasė 

trečia 

pamoka 

 

43. Integruota biologijos, technologijų 

pamoka „Gamtos reiškinių ir jos 

objektų taikymas elektronikoje. 

Bionika” 

Gruodis B. Martinkienė 8 b, 8 d 

klasės 

 

44. Matematikos projektas ,,Šventinė 

kraitė” 

Gruodis R. Jonikienė,  

A. M. 

Tamulionienė,  

V. Tamulionis,  

D. Šlajienė 

 

45. Matematikos, gamtos mokslų ir 

informacinių technologijų 

metodinės grupės 2021 m. 

metodinės veiklos aptarimas 

Gruodis Metodinės grupės 

nariai 

 

46. Integruotas IT ir geografijos 

projektas „Valstybės“ 

 

Gruodis / 

2023 sausis 

R. Barkauskienė,  

L. Baguckienė 

8 klasės 

 

 

Menų, technologijų,  kūno kultūros ir šokio  metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi Dalyviai 

1. Tarpklasinės estafečių 

varžybos 

Sausio mėn. 

 

I. Kuncaitytė 

S. Svipaitė 

5-6 klasės  

2. Lietuvos vaikų 

respublikinio konkurso 

„Dainų dainelė“ rajoninis 

turas 

Sausio mėn. V. Aidukienė 5 a kl. solistas 

8b klasės 

akompaniato- 

rius 

3. Piešinių paroda         

” Žiema” 

Sausio mėn. R. Petrikienė 5 klasės 
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4. Integruota dailės ir 

technologijų pamoka 

”Trys spalvos lietuviškoje 

juostoje” 

Sausio mėn. R. Petrikienė, L. 

Martinkienė 

8 klasės 

5. Popietė Vasario 

16- ai ,,Lietuvos šalelėj” 

Vasario mėn. Metodinė grupė 5-10 klasės 

6. Mokyklos puošimas 

Vasario 16 dienai 

Vasario mėn. L. Martinkienė, 

R. Petrikienė, 

A. Martinkienė 

5-10 klasės 

7. Mokyklinė dailės 

olimpiada 

Vasario mėn.  

( data tikslinama) 

R. Petrikienė 7-10 klasės 

8. Integruota matematikos ir 

technologijų pamoka 

„Saulutė“ 

Vasario mėn.  

( data tikslinama) 

R. Jonikienė 

A. Martinkienė 

7b, 7c klasės 

9. Atvira pamoka”Pratimai 

su štangelėmis ir 

hanteliais” 

Kovo mėn. Kuncaitytė I. 10 a klasė 

10. Dalyvavimas rajoninėje 

technologijų olimpiadoje 

Kovo mėn. L. Martinkienė 8 b,c klasės 

11. Rajoninė dailės olimpiada Kovo mėn. 

( data tikslinama) 

R. Petrikienė 7-10 klasės 

12. Integruota technologijų, 

rusų kalbos, dailės pamoka 

“ Matrioškos” 

Kovo mėn. A. Martinkienė 

T. Saldukienė 

R. Petrikienė 

7b klasė 

13. Atvira pamoka “Jėgos 

fizinės ypatybės lavinimas 

atliekant pratimus su 

gumine juosta” 

Kovo mėn. S. Svipaitė 5 klasė 

14. Integruota papjė mašė 

pamoka  

“ Velykinis margutis”  

Balandžio mėn. A. Martinkienė 

R. Petrikienė 

L. Martinkienė 

7  klasės 

15. Atvira pamoka “Velykų 

tradicijos” 

Balandžio mėn. L. Martinkienė 7a klasė 

16. Paroda “ Velykų zuikutis” Balandžio mė.  A. Martinkie

nė 

7a,b,c klasės 

17 Atvira pamoka “Darbas su Balandžio mėn. I. Kuncaitytė 9a klasė 
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gumomis” 

18. Integruota matematikos ir 

fizinio ugdymo pamoka 

“Stiprūs vikrūs ir protingi” 

Balandžio mėn. S. Svipaitė 

D. Šlajienė 

6 kl. 

19. Integruota rusų kalbos ir 

technologijų pamoka 

„Velykų papročiai 

Rusijoje ir Lietuvoje“ 

Balandžio mėn. A. Martinkienė 

T. Saldukienė 

8c 

20. Integruota technologijų, 

dailės pamoka “ 

Vaivorykštė vilkelyje” 

Gegužės mėn. R. Petrikienė 

A. Martinkienė 

D. Šulcienė 

5a klasė 

21. Tarpklasinės futbolo 

varžybos 

Gegužės mėn. I. Kunca

itytė 

5 klasės 

22. Tarpklasinės futbolo 

varžybos 

Birželio mėn. I. Kunca

itytė 

 

6 klasės 

23. Stebėtų ir pravestų atvirų 

pamokų aptarimas 

Birželio mėn. Metodinė grupė 5-10 klasės 

24. Mokslo metų aptarimas Birželio mėn. I. Kuncaitytė Metodinė grupė 

25. Naujų mokslo metų 

darbai(papildymai) 

Rugsėjo mėn. I. Kuncaitytė Metodinė grupė 

26. Integruota matematikos ir 

technologijų pamoka 

„Saulutė“ 

Rugsėjo mėn. A. Martinkienė 

A. Tamulionienė 

7a klasė 

27. Integruota matematikos ir 

technologijų pamoka 

„Dėlionės rėmelis“ 

Rugsėjo mėn. A. Aušrienė 

A. Martinkienė 

V. Tamulionis 

6a, 6b klasės 

28. Tarpklasinės kvadrato 

varžybos 

Spalio mėn. I. Kuncaitytė 

S. Svipaitė 

5-6 klasės 

29. Integruota fizinio ugdymo 

ir matematikos pamoka 

“Varom² ” 

Spalio mėn S. Svipaitė 

D. Šlajienė 

5-6 klasės 

30. Tapybos darbų paroda “ 

Rudens spalvos” 

Spalio mėn. R. Petrikienė 5-8 klasės 

31. Atvira pamoka ,,Ritmo 

apsupti” 

Spalio mėn. V. Aidukienė 5 klasės 

32. Integruota lietuvių kalbos 

ir muzikos pamoka 

,,Lietuvių liaudies dainos 

buityje ir gyvenime”  

Lapkričio mėn. V. Aidukienė 

L. Kazlauskienė 

7 a klasė 

33. Atvira pamoka “Raumenų Lapkričio mėn. S. Svipaitė 8 klasė 
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jėgos ir ištvermės 

ugdymas su svoriais” 

34. Integruota pamoka  

“ Kalėdų senelio 

portretas”  

Gruodžio mėn. A. Martinkienė 

R. Petrikienė 

7a,b,c klasės 

35. 2022 m.m. metodinės 

grupės veiklos 

apibendrinimas. 

2023 m.m. veiklos 

planavimas 

Gruodžio mėn. I. Kuncaitytė Metodinė grupė 

36. Kasmetinis kalėdinis 

turnyras 

Gruodžio mėn. I. Kuncaitytė 

S. Svipaitė 

5-10 klasės 

37. Advento popietė Gruodžio mėn. Metodinė grupė 5-10 klasės 

38. Karpinių paroda  Gruodžio mėn. R. Petrikienė 6 klasės 

39. Mokyklos erdvių 

puošimas  

Gruodžio mė.   L. Martinkienė 

A. Martinkienė 

R. Petrikienė 

5-10 klasės 

40. Atvira pamoka “Kalėdų 

patiekalai” 

Gruodžio mėn. L. Martinkienė 7 klasė 

41. Paroda ,,Eglutė” Gruodžio mėn. L. Martinkienė 6 klasės 

 

 

Klasių vadovų metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil.nr.  Renginio pavadinimas Data Atsakingi Dalyviai 

1.  Klasės vadovų metodinės grupės veiklos 

plano 2022 m. sudarymas, tvirtinimas  

 Sausis  

 

R. Daukantienė, 

D. Šiaudvytienė  

 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2.  Gerosios patirties sklaida. Sveikatos 

ugdymo ir prevencinių programų 

įgyvendinimas 

Nuolat R. Bertašienė Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

3.  Klasės vadovų metodinės grupės veiklos 

2021  m.  analizė, įsivertinimas, 

pasiūlymų teikimas 2022  m. veiklos 

tobulinimui 

 

 Rugpjūtis 

 

R. Daukantienė, 

D. Šiaudvytienė  

 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

4.  Individualių pokalbių organizavimas  Nuolat 1-10 kl. klasių 

vadovai 

Mokiniai, 

tėvai, 
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mokytojai 

5.  Klasės vadovų veikla mokyklos 

internetinėje svetainėje 

Nuolat D. Šiaudvytienė, 

R. Rimkus 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

6.  Kvalifikacijos kėlimas. Pedagoginių, 

psichologinių naujovių taikymas klasių 

vadovų veikloje 

Nuolat D. Šiaudvytienė Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

7.  

 

Dalyvavimas seminaruose, kursuose Visus 

metus 

L. Aušrienė, 

D. Šiaudvytienė,  

D. Norkuvienė 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

8.  Pamokos- ekskursijos, pamokos 

netradicinėje erdvėje pagal atskirą planą 

ir poreikį. 

Visus 

metus 

L. Aušrienė, 

D. Šiaudvytienė,  

D. Norkuvienė 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

9.  Metodinės grupės narių susirinkimai 

pagal poreikį. 

Visus 

metus 

L. Aušrienė, 

D. Šiaudvytienė,  

D. Norkuvienė 

Klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 
 

Pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės 2022 metų veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas Dalyviai 

1. Mokyklinis integruotas specialiųjų 

pamokų ir logopedinių pratybų 

projektas “Aš ir gyvūnai”. 

Vasaris 

Birželis 

D. Ivanovienė 

E. Žiliuvienė 

1-2 klasių 

mokiniai 

2. Akcija „Kovas – sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių“ 

Kovas E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

M. Dambrauskaitė 

R. Petrikienė 

R. Bertašienė 

R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

1-4 klasių 

mokiniai 

5-10 klasių 

mokiniai 

3. Pranešimas „Kuriu-dalinuosi“ rajono 

specialiųjų pedagogų ir logopedų  

metodinio būrelio susirinkime. 

Kovo 22 

d. 

D. Ivanovienė 

J. Šikšniuvienė 

Rajono 

specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

4. Integruota logopedinių pratybų ir 

lietuvių kalbos pamoka „o-uo 

skyrimas“. 

Kovas 

 

D. Ivanovienė 

V. Lukočienė 

1b klasės 

mokiniai 

5. Paskaita „Sveika gyvensena. Valgymo 

sutrikimai“. 

Balandis R. Bertašienė  

A. Sniečkuvienė 

E. Juciutė 

 

8 klasės 

mokiniai 
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6. Dailės terapijos pamoka „Tapome 

kartu“. 

Gegužė R. Petrikienė 

A. Sniečkuvienė 

 

8 klasės 

mokiniai 

7. Veikla pasaulinei dienai be tabako 

paminėti „Diena be dūmo“ 

Gegužė E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

R. Petrikienė 

R. Bertašienė 

5-10 klasės 

mokiniai 

8. Ugdomųjų užduočių su SMART 

Notebook programa pradinių ir 5-6 

klasių mokiniams rengimas ir 

pristatymas. 

Birželis D. Ivanovienė 

S. Montvilė 

S. Griciūtė 

Metodinės 

grupės 

nariai 

9. Išvyka su specialiųjų poreikių mokiniais 

„Aš ir tu kitoje aplinkoje“ 

Birželis E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

Specialiųjų 

poreikių 

mokiniai 

10. Dailės terapijos pamoka „Gyvenimo 

spalvos“ 

Spalis A. Sniečkuvienė 

R. Petrikienė 

7 klasių 

mokiniai 

11. Paskaita „Savojo Aš kūrimas. 

Bendravimo stiliai“ 

Spalis E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

6 klasės 

mokiniai 

12. Mokyklinis integruotas projektas „Aš 

pažįstų Mažąją Lietuvą“ 

Spalis 

Lapkritis 

S. Griciūtė 

I. Sokolovienė 

S. Merliūnas  

5-10 klasių 

mokiniams 

13. Sensorinio-relaksacinio kambario bei 

jame esančių mokymo-lavinimo 

priemonių pristatymas. 

Lapkričio 

3 d. 

S. Montvilė 

S. Griciūtė 

D. Ivanovienė 

E. Žiliuvienė 

Rajono 

specialieji 

pedagogai ir 

logopedai 

14. Veikla tolerancijos dienai paminėti Lapkritis E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

M. Dambrauskaitė 

R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

1-10 klasių 

mokiniai 

15. Integruota logopedinių pratybų ir dailės 

veikla „Kalėdinis sveikinimas naujajam       

draugui“. 

Gruodis D. Ivanovienė 

R. Petrikienė 

2-4 klasių 

mokiniai 

16. Terapinis užsiėmimas pedagogams 

“Ebru – piešimas ant vandens” 

Gruodis A.Sniečkuvienė Pedagogai 

17. Kalėdinis paštas “Palinkėjimai”. Gruodis E. Juciutė 

A. Sniečkuvienė 

M. Dambrauskaitė 

R. Petrikienė 

R. Zdanevičienė 

R. Daukantienė 

1-10 klasių 

mokiniai 

18. Dalyvavimas mokykloje, rajone, 

respublikoje organizuojamuose 

kursuose, seminaruose, projektuose, 

parodose. 

Visus 

metus 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Metodinės 

grupės 

nariai, 1-4, 

5-10 klasių 

mokiniai 

 

XI. Mokinių tarybos veiklos planas 
 

Mokinių tarybos veiklos tikslai, uždaviniai ir funkcijos: 

1. Susipažįsta su ugdomuoju procesu ir jį reglamentuojančiais dokumentais. Atstovauja moksleivių 

interesus ir teikia savo siūlymus dėl ugdomojo proceso gerinimo. 

2. Padeda organizuoti mokykloje moksleivių kultūrinę veiklą. 
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3. Padeda spręsti moksleivių tarpe iškilusias tarpusavio santykių problemas. 

4. Skatina moksleivių dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime. 

5. Telkia mokinius rūpintis mokyklos ir jos aplinkos estetiniu vaizdu, padeda organizuoti savitvarkos 

dienas, talkas. 

6. Teikia siūlymus moksleivių sveikos gyvensenos, sveikatos būklės, poilsio ir mitybos gerinimo 

klausimais. 

7. Dalyvauja projektinėje veikloje. 

8. Palaiko ryšius su mokinių savivaldų veiklą kuruojančiomis institucijomis, kitų mokyklų savivaldomis, 

siekia bendradarbiavimo ir patirties sklaidos. Atstovauja mokyklos bendruomenę įvairiuose renginiuose, 

susitikimuose ir kt. 

9. Aktyviai dalyvauja rajono mokinių tarybos veikloje. 

10. Dalyvauja Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingi 

1. Mokinių tarybos posėdžiai. Kas mėnesį D. Šiaudvytienė 

2. Mokinių tarybos posėdžiai su  klasių seniūnais. Kas mėnesį D. Šiaudvytienė 

3. Mokinių pamokų lankomumo, pažangumo ir elgesio 

pamokų metu  svarstymas, aptarimas. 

Sausis 

Gegužė 

D. Šiaudvytienė 

G. Zalcaitė 

4. Padėti koreguoti vidaus tvarką reglamentuojančius 

dokumentus: 

- mokinių vidaus tvarkos taisykles; 

- patyčių  prevencijos tvarką; 

- kompleksinės pagalbos mokiniams teikimo tvarką. 

 

 

Rugsėjis 

Spalis 

Lapkritis  

D. Šiaudvytienė 

P. Overlingaitė 

 

 

5. Aptarimas  ir pasiūlymų teikimas dėl renginių 

organizavimo, mokinių skatinimo, vaiko gerovės 

komisijos veiklos, neformalaus ugdymo 

organizavimo. 

Kas  pusmetį Mokinių tarybos 

nariai 

6. Pagalba organizuojant renginius, akcijas ir 

dalyvavimas juose.  

Visus metus Mokinių taryba 

7. Dalyvavimas projektinėje veikloje, konkursuose. Visus metus Mokinių taryba 

8. Mokinių tarybos susirinkimų, į kuriuos kviesime 

mokyklos vadovus, įvairių institucijų atstovus, 

mokyklos darbuotojus, temos: 

-Projekto „Socialinio ir emocinio ugdymo 

integravimo visoje mokykloje įrankiai“ veiklos 

- Mokinių savivaldų mokymai 

- Saugios aplinkos kūrimas mokykloje „Emocija+“ 

- Mokinių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai 

pamokų ir pertraukų metu 

- Pamokų nelankymo, vėlavimosi į pamokas 

problemų sprendimo būdai 

- Edukacinių erdvių kūrimas mokykloje. Galimybės. 

Vizijos. 

- Mikroklimatas mokykloje – aktualijos ir problemų 

sprendimo būdai 

 

 

 

Visus metus  

 

Kovas 

Balandis 

 

Gegužė 

 

Rugsėjis 

 

Spalis 

 

Lapkritis 

D. Šiaudvytienė 

A. Pocevičiūtė 

E. Raukaitė 

U. Kauliūtė 

 

 

 

 

 

9. Akcijos ir renginiai: 

- „Atmintis gyva, nes liudija“ 

- Akcija Vasario 16-ajai paminėti 

- Prevencinė akcija „Kaip įveikti saugiai žiemos 

pavojus“ 

- Popietė, skirta Kovo 11-ajai paminėti 

- Akcija „Be patyčių“ 

- Akcija „Knygnešių keliais – misija įmanoma“ 

 

Sausis 

Vasaris 

Vasaris 

 

Kovas 

Kovas 

Gegužė 

 

D. Jakutis 

A. Paulikas 

A. Klimovaitė 

A. Juškaitė 

M. Paulauskaitė 

D. Jankauskaitė 
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- Tarptautinė vaikų gynimo diena 

- Mokyklinio skambučio šventė 

- Rugsėjo pirmosios šventė 

- Popietė skirta Mokytojo dienai paminėti 

- Tolerancijos diena 

- Popietė skirta penktokams 

- Gerumo akcija 

- Kalėdinės eglutės šventė 

- Sportinis Kalėdinis turnyras 

Birželis 

Birželis 

Rugsėjis 

Spalis  

Lapkritis 

Lapkritis 

Gruodis 

Gruodis 

Gruodis 

10. Bendradarbiavimas: 

- Rajono mokinių taryba 

- Miesto ir rajono mokyklų mokinių savivalda 

- VO „Gelbėkit vaikus“ 

- Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla 

- LR Raudonojo kryžiaus draugija 

- Lietuvos moksleivių sąjunga 

- Šilutės miesto nevyriausybinėmis organizacijomis 

Visus metus D. Šiaudvytienė 

G. Zalcaitė 

P. Overlingaitė 

 

XII. 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 bendrojo lavinimo mokyklos Skleisti mokyklos vadovų ir mokytojų 

kompetencijų įgijimo ir metodinės veiklos patirtį 

įvairiais profesinės bei kvalifikacijos tobulinimo 

klausimais. Organizuoti bendrus mokyklų 

renginius, veiklas. 

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 

Traksėdžių „Šilojų“ 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 
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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“. 

Žiniasklaida Skleisti mokyklos gerąją patirtį, aprašyti 

renginius ir kitą mokyklos 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 sveikos gyvensenos ir pirmos 

pagalbos teikimo klausimais. Dalyvauti bendrose 

akcijose, projektuose. 

Švietimo mainų paramos fondas  Programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimas 

 

XIII. Mokyklos vadovų pedagoginės priežiūros planai 

Mokyklos direktoriaus Audriaus Astasevičiaus pedagoginės priežiūros planas 

Veiklos pobūdis, tema Priežiūros forma Mėnuo  

Preliminari 8 ir 10 klasių mokinių 

apklausa dėl tolesnio mokymosi. 
Pirmojo pusmečio rezultatų  

analizė. 

PUPP kandidatų registracija 
sistemoje KELTAS 

NMPP mokinių registracija 

Anketos. 

 
Pamokų stebėjimo, mokinių pažangos bei lankomumo 

analizavimas. 

10 –ų klasių mokinių, turinčių spec. poreikių 
nustatymo pažymų analizė dėl dalyvavimo PUPP. 

Stebėti Kelto administracijos pranešimus. 

Vasaris 

Mokinių individualios pažangos 

suvestinių peržiūra. 
 

Mokinių lankomumas. 

 
 

Suvestinių ruošos ir analizės kontrolė. Pokalbiai su 

mokiniais ir mokytojais. 
 

Pokalbiai su mokiniais, praleidinėjančiais pamokas be 

pateisinamos priežasties. Tėvų kvietimas dalyvauti 
pokalbyje. 

 

Vasaris 
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Mokymo priemonių, inventoriaus 

įsigijimo programos  vykdymo 
kontrolė. 

Programos vykdymo analizė. 

 
Pokalbiai su mokytojais ir būrelių vadovais. 

Kovas 

10 klasių mokinių pasiruošimas 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimui 
 

Mokomųjų kabinetų estetika, 

atitikimas higieniniams 
reikalavimams, modernizavimo 

galimybės. Trūkstamų mokymo 

priemonių  sąrašo sudarymas. 

Pamokų stebėjimas 10 klasėse, mokymosi rezultatų 

analizė. 

 
 

Kabinetų peržiūra. Pokalbiai su mokytojais. 

Balandis 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimas. 

 

Metinių mokymosi rezultatų ir 
lankomumo analizė. 

 

Vykdymo grupių ir vertinimo komisijų darbo 
koordinavimas ir priežiūra. 

 

Klasių vadovų ataskaitų nagrinėjimas, analizės 
ruošimas. 

Mokytojų įsivertinimo anketų analizė. 

Birželis 

1, 5 ir 9-ų klasių mokinių 

adaptacija. 

Mokinių žinių ir gebėjimų 

vertinimas 

Stebėjimas. Individualūs pokalbiai ir pokalbiai 

klasėse. 

 

Pamokų stebėjimas 

Spalis 

IT panaudojimas įvairių 

mokomųjų dalykų pamokose. 

Visuotinis tėvų susirinkimas 

Pamokų stebėjimas 

 

Pokalbiai su mokinių tėvais. 

Lapkritis 

Darbo pamokose, ugdymo 

kokybės vertinimas, 

kontrolinių darbų  

sistemingumo analizė. 

Klasių vadovų instruktažai 

mokiniams dėl šaltojo sezono 

(elgesys ant ledo, saugumas 

einant tamsoje užmiesčio 

keliais, tinkami drabužiai, 

atšvaitai). 

Pamokų stebėjimas. Pamokų dokumentacijos 

(planų, programų) patikra.  

Instruktažų vedimo kontrolė. 

 

 

 

 

 

Gruodis 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Laimos Aušrienės pedagoginės priežiūros planas 

Veiklos pobūdis, tema Priežiūros forma Data 

1. 5-10 kl. mokinių pažangumo ir 

lankomumo suvestinių  

(I, II pusmečio, metinio) analizė 

 Pokalbiai su dalykų mokytojais ir klasių 

vadovais.  

Suvestinių analizė 

Sausis, 

Birželis, 

Rugpjūtis 

2. Elektroninio dienyno pildymo 

priežiūra 

 Mokomųjų dalykų (5-10 klasių) dienyno 

pildymas, vertinimas, neformalus ugdymas, 

namų mokymas, klasės vadovų įrašų 

stebėjimas 

Visus metus 

3. Metodinių grupių veiklos 

koordinavimas 

 Pokalbis su metodinių grupių pirmininkais 

 

Gruodis, 

Sausis, 

Birželis 

4. Dokumentų priežiūra: dienynas 

(mokymas namuose), nuotolinis 

mokymas, teminiai planai, 

programos 

 Dokumentų analizė, dienynas,  pamokų 

stebėjimas, aptarimas 

 

Sausis, 

Kovas, 

Rugsėjis, 

Lapkritis 
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5. Projekto ,,Kokybės krepšelis’’ 

2022 m. vykdymas 
 Plano įgyvendinimo stebėjimas, rezultatų 

aptarimas KK darbo grupėje. 

Ataskaitų ruošimas NŠA 

Visus metus 

6. 5-10 klasių mokinių bylų patikra  Pokalbis su klasių vadovais 

 

Rugsėjis, 

Gruodis, 

Birželis 

7. Gabių mokinių ugdymas. 

Olimpiadų, konkursų, viktorinų 

organizavimas ir vykdymas 

 Pamokų stebėjimas, vertinimas ir 

olimpiadų rezultatų aptarimas 

 

Visus metus 

8. Mokytojų patirties sklaida. 

Atviros pamokos, projektiniai 

darbai, edukacinės išvykos, 

patyriminės veiklos 

 Atvirų (integruotų) pamokų ir projektinių 

veiklų stebėjimas, aptarimas. Pokalbis su 

metodinių grupių pirmininkais, dalykų 

mokytojais 

Visus metus 

9. Ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas, patyriminio 

ugdymo veiksmingumas, 
vertinimas ir asmeninės pažangos 
matavimas 

 Pamokų, veiklų, konsultacijų stebėjimas, 

 5- 10 klasių VIP aplankų vertinimas 

Gruodis 

Lapkritis, 

Gegužis 

 

10. 2022 m. NMPP 6, 8 klasės 

atlikimas. Rezultatų analizė 

 

 NMPP rezultatų analizė metodinėje 

taryboje  
 

Balandis-

gegužė, 

Birželis 

11. Pamokų kontrolė: pamokos 

kokybės gerinimas, naudojant 

naujausias technologijas(aktyvaus 

atsako sistemą, 3D ir kt.), EMA, 

EDUKA pratybas 

 Pamokų stebėjimas, individualus 

aptarimas su mokytojais 

Visus metus 

12. PUPP žinių patikrinimo 

rezultatų analizė 

 Pokalbis su lietuvių kalbos ir matematikos 

mokytojais metodinėje grupėje 

Birželis    

13. Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo programą, 

tolesnio mokymosi stebėsena 

 Pokalbis su klasių vadovais, ataskaita Rugpjūtis 

14. Mokomųjų dalykų ilgalaikių 

planų aprobavimas ir suderinimas 

 Individualūs pokalbiai su mokytojais, 

planų tvirtinimas, analizė 

Iki  

rugsėjo 15 d. 

15. Penktų klasių mokinių 

adaptacija (matematikos, lietuvių 

kalbos pasiekimai) 

 Pamokų stebėjimas, individualūs pokalbiai 

su mokytojais, mokinių tėvais. 

 Rezultatų analizė 

Lapkritis 

16. Ugdymo plano įgyvendinimas  Dokumentų analizė, individualūs 

pokalbiai, pamokų stebėjimas, aptarimas 

Visus metus 

17. Tyrimo PIRLLS 2021 m. 

rezultatų analizė (5b, 5d kl.) 
 Pokalbis su lietuvių kalbos ir matematikos 

mokytojais metodinėje grupėje 

Gruodis 

18. Namų darbų skyrimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo 
įgyvendinimo priežiūra 

 Dokumentų analizė, individualūs 

pokalbiai, pamokų stebėjimas, aptarimas 

 

Visus metus 

19. 5 - 10 klasių mokomųjų 

dalykų konsultacijų grafiko 

laikymosi stebėjimas 

 Individualūs pokalbiai su mokiniais, 

mokytojais 

Visus metus 

20. Mokytojų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo anketų 

analizė 

 Individualūs pokalbiai su mokytojais Birželis, 

Rugsėjis 

21. Mokytojų, ketinančių įgyti 

kvalifikacinę kategoriją, praktinės 
veiklos stebėjimas ir aptarimas 

 Pamokų stebėjimas, metodinės veiklos 

vertinimas, individualūs pokalbiai 

Pagal atestacijos 

programą 
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Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danguolės Norkuvienės pedagoginės priežiūros planas 

 

Eil.  

Nr. 

Veiklos pobūdis, tema Priežiūros forma Data  

I. Dokumentacijos  tvarkymas 

 

1. Vieningų reikalavimų laikymasis: mokinių 

sąsiuvinių priežiūra. 

Mokinių lietuvių k. ir 

matematikos kontrolinių darbų 

sąsiuviniai: būklė, rašto kultūra, 

darbų taisymo kultūra. 

Spalis-lapkritis. 

Kovas 

(grįžtamoji 

priežiūra).    

 

2. Elektroninio dienyno priežiūra. Mokomųjų dalykų dienyno 

pildymas, vertinimas, neformalus 

ugdymas,  klasės vadovų įrašų 

stebėjimas. 

Spalis, sausis, 

balandis. 

3. Dokumentacijos priežiūra: konsultacijų 

grupių dienynai, mokinių asmens bylos, 

klasių vadovų instruktažai. 

Dokumentų analizė ir  aptarimas. 

 

Lapkritis, vasaris 

(grįžtamoji 

priežiūra),    

gegužė. 

4. Ilgalaikių planų, neformaliojo ugdymo, 

konsultacijų, klasių vadovų planų 

suderinimas. 

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais, planų analizė, 

derinimas. 

Rugsėjis 

II. Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas,  inovacijų stebėjimas ugdymo procese bei 

savalaikių konsultacijų teikimas 

22. Mokyklinių olimpiadų 

organizavimas ir vykdymo 
stebėjimas 

 Metodinių grupių pasitarimuose, 

metodinėje taryboje. 

 

Visus metus 

23. 5-10 kl. mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo aprašo 

įgyvendinimo priežiūra 

Individualūs pokalbiai su mokiniais, 

mokytojais, klasių vadovais 

Visus metus 

24. Kontrolinių ir savarankiškų 
darbų (testų) skyrimas 

 Patikrinti, ar laikomasi kontrolinių ir 
savarankiškų (testų) darbų grafiko 

Visus metus 

25. Mokymosi krūvių stebėsena ir 

analizė. Integruotos 

pamokos. Pamokos netradicinėje 

aplinkoje 

 Metodinių grupių pasitarimuose, 

metodinėje taryboje. 
 

Visus metus 

26. Pasiruošimas PUPP. 

Matematikos ir lietuvių kalbos 

pamokų stebėjimas 10-ose 

klasėse ir aptarimas 

 Metodinėje taryboje. 

 

Vasaris, kovas 

27. Pasiruošimas nacionaliniam 

mokinių pasiekimų 

patikrinimui 6, 8 klasėse 

Direkciniame pasitarime Vasaris, 

kovas 

28. 5-10 klasių metinių 

pasiekimų, pažangos ir 

lankomumo analizė. 

Kėlimas į aukštesnę klasę. 

Papildomų darbų skyrimas 

Mokytojų tarybos posėdis Birželis 

29. Konsultacijų vykdymo ir 

modulių programų įgyvendinimo 

stebėsena 

Individualūs pokalbiai su dalykų  

mokytojais 

Visus metus 
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5. 

Ugdymo kokybės įgyvendinimas:  

 pamokos kokybė, mokinių 

motyvacijos skatinimas taikant 

informacines technologijas ir 

inovatyvias mokymo priemones; 

 ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas, 

personalizavimas; 

 šokio pamokos (darbo dūdai, 

kolegialaus bendravimo „Kolega – 

kolegai“ veiksmingumas). 

Pamokų stebėjimas,  individualūs 

pokalbiai su mokytojais, 

specialistais, tėvais (pagal poreikį) 

bei savalaikių konsultacijų 

teikimas; inovatyvių darbo būdų  

bei metodų taikymas, šiuolaikinės 

pamokos vadyba. 

Visus metus 

6. Socialinio emocinio ugdymo integravimo  

ugdymo procese stebėsena. 
Neformaliojo ugdymo, klasių 

valandėlių veiklos, mokinių 

elgsenos pertraukų metu 

stebėjimas, analizė ir aptarimas. 

Visus metus 

7. Gabių mokinių ugdymas. Pamokų stebėjimas, vertinimas, 

konkursų, olimpiadų rezultatų 

aptarimas. 

Visus metus. 

Sausis, birželis. 

8. Projektinių, edukacinių veiklų priežiūra.  Veiklų stebėjimas, analizė ir 

aptarimai. 

Pagal renginių 

planą 

9. Integruojamų programų į mokomuosius 

dalykus priežiūra. 

Pamokų stebėjimas, elektroninio 

dienyno įrašų analizė ir aptarimas. 

Sausis, balandis 

(grįžtamoji 

priežiūra).    

10. Mokytojų patirties sklaida.  Atvirų pamokų, renginių,  

projektinių veiklų stebėjimas, 

aptarimas.  

Visus metus 

11. Mokytojų turimų kompetencijų 

tobulinimas: naujų profesinių žinių ir 

įgūdžių pritaikymas ugdymo procese.   

Pamokų,   veiklų stebėjimas ir  

aptarimas; mokytojų 

bendradarbiavimo stebėjimas ir 

konsultavimas. 

Visus metus 

III. Tiriamosios veiklos organizavimas 

 

12. Mokinių pažangumo ir lankomumo 

suvestinių  analizė. 

 

Suvestinių analizė,  individualūs 

pokalbiai su  klasių ir  dalykų 

mokytojais.  

Sausis, birželis 

13. Programinių reikalavimų,  NMPP 

programų įgyvendinimo priežiūra. 

Skaitymo, rašymo, matematikos 

įgūdžių tikrinimas: tikrinamieji 

kontroliniai darbai, jų analizė ir 

aptarimai. 

Spalis, gegužė 

(grįžtamoji 

priežiūra). 

14. 1,  5 klasių mokinių adaptacijos stebėsena, 

analizė ir aptarimai. 

Pamokų, nepamokinės veiklos 

stebėjimas, individualūs pokalbiai 

su tėvais, mokiniais, pedagogais, 

specialistais. 

Rugsėjis - 

lapkritis 

15. Kokybės krepšelio programos 

įgyvendinimas. 

Patyriminių, pažintinių veiklų, 

įsigytų priemonių, taikymas ir 

įgyvendinimas bei  tikslinis ir 

savalaikis lėšų panaudojimas. 

Visus metus. 
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Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalios Šiaudvytienės pedagoginės priežiūros planas 

 

Veiklos pobūdis, tema Priežiūros forma Atsakingas Data 

Neformaliojo švietimo veikla 

mokykloje. Kaip įgyvendinamos 

neformaliojo švietimo programos, 

kaip tenkinami mokinių poreikiai, 
kokios problemos kyla, kaip jas 

reikėtų spręsti. 

Lankomumo kontrolė. 

Neformaliojo švietimo el. dienyno 

priežiūra, individualūs pokalbiai su 

neformaliojo švietimo mokytojais. 

Neformalaus ugdymo užsiėmimų ir 
veiklų lankymas.  

Užsiėmimų stebėsena nuotoliniu būdu 

per „Microsoft teams“ platformą. 

D. Šiaudvytienė Visus metus 

Vaiko gerovės posėdžių 

organizavimas, vykdymas ir 

dokumentacijos rengimas. 

 
Dalyvavimas Atvejo vadybos 

posėdžiuose. 

VGK posėdžiai vyksta kiekvieno 

mėnesio ketvirtą savaitę. 

Parengtas VGK veiklos planas. 

VGK posėdžių fiksavimas. 
Individualaus pagalbos plano mokiniui 

vykdymo kontrolė. 

Vykdoma pagalbos šeimai plano 
kontrolė. Informacijos apie mokinių 

šeimą ruošimas Šilutės socialinių 

paslaugų centrui. 

D. Šiaudvytienė Visus metus 

Pedagoginė, psichologinė, socialinė 
pagalba mokykloje. Ar teikiama 

pagalba yra efektyvi, kaip 

organizuojama pagalba mokiniams. 
Pagalbos organizavimas nuotolinio 

ugdymo metu. 

Apklausos, pokalbiai su spec. ugdymosi 
poreikių (pasirinktinai) mokiniais, 

mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais; dokumentacijos analizė. 
Parengti pagalbos mokiniui planai. 

Parengtos individualizuotos ir 

pritaikytos programos. 

D. Šiaudvytienė Sausis 
Vasaris 

Rugsėjis 

Spalis 

Ugdymo individualizavimas ir 
diferencijavimas. Kaip parenkama 

veikla, turinys ir mokymosi tempas 

atskiriems mokiniams ir/ ar jų 
grupėms pagal poreikius ir 

gebėjimus, kokiais būdais ir 

metodais dirbama su mokymosi 

sunkumų turinčiais mokiniais. 

Pamokų stebėjimas: 8 ir 10 klasėse 
                                6 ir 7 klasėse  

                                5 ir 9 klasėse 

D. Šiaudvytienė Vasaris 
Kovas 

Balandis 

Pasiruošimas pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimui. Kaip vyksta 

pasiruošimas pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimui.  

PUPP vykdymas. 

10-tų klasių mokinių ir lietuvių kalbos, 

matematikos mokytojų, dirbančių 10-

tose klasėse žodinė apklausa, 
individualūs pokalbiai. 

Instruktažai, susitinkant su mokiniais ir 

jų tėvais. 

D. Šiaudvytienė Rugsėjis 

Vasaris 

Gegužė 
Birželis 

Bibliotekos, informacinio centro, 
veikla. Išsiaiškinti, kaip vykdoma 

informacinio centro veikla, kaip 

ugdoma skaitymo kultūra. 

Parodų ir renginių aptarimas. 
Bibliotekos veiklos plano, lankomumo, 

kitos dokumentacijos analizė, pokalbis. 

 

D. Šiaudvytienė Balandis 
Spalis 

Vasaris 

Pilietinis mokinių ugdymas. 

Išsiaiškinti, kaip vykdomas pilietinis 

ugdymas 9 ir 10 klasėse formaliame 

ir neformaliame švietime. 

Pilietinio ugdymo pamokų stebėjimas 9 

– 10 klasėse, renginių stebėjimas ir 

aptarimas. 

Klasių valandėlių lankymas. 

D. Šiaudvytienė Balandis 

Žmogaus saugos mokymas. 

Išsiaiškinti, kaip įgyvendinama 

žmogaus saugos mokymo programa, 
kokios mokymo(si) priemonės 

naudojamos ugdymo procese, kaip 

vykdomas mokinių žinių ir 

pasiekimų vertinimas. 

Žmogaus saugos pamokų stebėjimas 6, 

8 klasėse, ilgalaikių planų 

įgyvendinimo, el. dienyno pildymo 
analizė. 

Prekybos žmonėmis prevencija. 

D. Šiaudvytienė Balandis 
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Etninės kultūros diegimas 

mokykloje Kaip diegiama etninės 
kultūros programa 5-10 klasėse į 

lietuvių kalbos mokymą, kaip 

vykdomas neformalus etninės 
kultūros ugdymas mokykloje. 

Ilgalaikių 5-10 -tų klasių lietuvių kalbos 

ir neformalaus ugdymo planų analizė, 
klasių auklėtojų veiklos planų analizė, 

renginių aptarimas. 

D. Šiaudvytienė Gegužė 

Mokinių lankomumas 5 -10 klasėse. 

Išsiaiškinti kaip vykdoma mokinių 

lankomumo kontrolė, kokios 
priemonės buvo taikomos, siekiant 

pagerinti mokinių lankomumą. 

El. dienyno, lankomumo ataskaitų 

analizė. Pokalbiai su klasių vadovais, 

soc. pedagoge.  
Susitikimai su mokinių taryba, pagalbos 

mokiniui specialistais. 

D. Šiaudvytienė Visus metus 

Mokinių ugdymo karjerai 
organizavimas mokykloje. Kaip 

buvo vykdomas mokinių ugdymas 

karjerai, kokia informacija buvo 

teikiama mokiniams apie profesijas, 
darbo rinką, tolesnį mokymąsi; 

kokia pagalba buvo teikiama 

mokiniams planuojant karjerą, 
atpažįstant savo individualias 

savybes. 

Mokyklos mokinių ugdymo karjerai 
plano įgyvendinimo analizė, klasių 

vadovų planai, mokyklos UK veiklos 

plano analizė. 

UK koordinatorės ataskaitos aptarimas. 

D. Šiaudvytienė Gegužė 

Pažintinės, sportinės, meninės 
veiklos įgyvendinimas mokykloje.  

Kokia šios veiklos įtaka mokinių 

bendrųjų kompetencijų ugdymui(si), 

mokymosi motyvacijai didinti. 

Pažintinės, sportinės, meninės veiklos 
įgyvendinimas mokykloje dokumentų 

analizė. Klasių vadovų veiklos analizė 

analizuojant veiklų fiksavimą el. 

dienyne. 
Kultūros paso pildymas, ataskaitų 

rengimas. 

D. Šiaudvytienė Birželis 
Lapkritis 

Gruodis 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pedagoginis švietimas ir 

informavimas. Kaip vykdomas tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pedagoginis, 

psichologinis ir kitoks švietimas, 
kaip tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami apie vaikų sėkmę 

mokantis. 

Auklėtojų veiklos ir pagalbos mokiniui 
specialistų veiklos analizė. 

Dalyvavimas klasės vadovų  ir pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės grupės 

veikloje. 
Dalyvavimas klasės ir visuotiniuose 

mokinių tėvų susirinkimuose. 

D. Šiaudvytienė Visus metus 
pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

kryptys. Išsiaiškinti, kokiomis 

priemonėmis bus užtikrinamas 

mokinių saugumas mokykloje, jų 
mokėjimo mokytis, iniciatyvumo, 

kūrybiškumo kompetencijų 

ugdymas, kompleksinės pagalbos 
teikimas. Išsiaiškinti, ar visi 

mokiniai yra pasitikrinę sveikatą ir 

kokios priemonės numatytos 
siekiant užtikrinti mokinių saugumą. 

Mokinių nemokamo maitinimo 

kontrolė. 

VGK veiklos plano analizė ir aptarimas, 

rekomendacijų ruošimas. Pokalbis su 

sveikatos priežiūros specialiste, klasių 

vadovais. 
Mokinio vidaus tvarkos taisyklių 

parengimas. 

Dalyvavimas mokyklos maisto kokybės 
ir kainų kontrolės komisijoje. 

Nemokamo maitinimo organizavimo 

tvarkos koregavimas. 

D. Šiaudvytienė Sausis 

Rugsėjis 

Spalis 

 
 

 

Visus metus 
 

Sausis 

Socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimas. Išsiaiškinti, kaip bus 

organizuojamas mokiniams 

socialinės pedagoginės pagalbos 
teikimas, iškilusių problemų 

sprendimas. 

Individualus pokalbiai; socialinės 
pedagogės, spec. pedagogės, logopedės, 

pagalbos mokiniui metodinės grupės 

veiklos planai. 
Įtraukliojo ugdymo projektų 

analizavimas. 

D. Šiaudvytienė Rugsėjis 
 

 

 
Visus metus 
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Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios 
programos įgyvendinimas 5-10 

klasėse. Išsiaiškinti kaip ši programa 

integruota į mokomuosius dalykus ir 
klasių valandėles. 

Mokytojų dalykininkų ilgalaikiai 

ugdymo planai. 
Klasių vadovų planai. 

Lankymasis klasių valandėlėse. 

D. Šiaudvyienė Rugsėjis 

Spalis 

Mokinių , turinčių specialiuosius 

ugdymo (si) poreikius, pažangos ir 

pasiekimų vertinimas. Kaip 
vertinami mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių. 

Individualūs pokalbiai su mokytojais, jų 

vertinimo sistemos, pamokų stebėjimas 

5 – 7 klasėse, 8 – 10 klasėse. 
Pagalbos efektyvinimo būdai. 

Pagalbos aptarimas su mokytojų 

padėjėjais. 

D. Šiaudvytienė Spalis 

Lapkritis 

Mokyklos savivaldos struktūrų 

veikla. Kaip veikia mokykloje 

savivaldos struktūros, kaip 

sprendžiamos iškilusios veiklos 
problemos, kokius aktualius 

mokyklos veiklos organizavimo 

klausimus jos analizuoja. 
Mokinių vidaus tvarkos taisyklių 

koregavimas. 

Mokinių tarybos plano parengimas. 

Savivaldos dokumentacijos analizė ir 

aptarimas. 

Pokalbiai su Mokyklos tarybos, 
Metodinės tarybos, mokinių tarybos 

pirmininkais. 

Mokinių savivaldos susirinkimai. 

D. Šiaudvytienė Sausis  

Visus metus 

Dalyvavimas projektinėje veikloje, 
prevencinėse programose, vykdant 

švietimo įstatymo nuostatas dėl 

smurto ir patyčių mažinimo 

mokykloje. Tvarkų koregavimas. 

Statistinių ataskaitų rengimas. 
Susitikimas ir veiklų aptarimas su 

klasės vadovų ir pagalbos mokiniui 

metodinės grupės nariais. 

Susitikimas su mokinių tarybos nariais. 
Dalyvavimas socialinio emocinio 

ugdymo programose. 

D. Šiaudvytienė Gruodis 
 

Sausis 

Socialinio emocinio ugdymo, Geros 
savijautos programų koordinavimas. 

Mokymų organizavimas. 
Veiklų mokiniams organizavimas. 

Ataskaitų pildymas. 

D. Šiaudvytienė Visus metus 

 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ritos Užgalienės pedagoginės priežiūros planas 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pobūdis, tema Priežiūros forma Data 

1. Ikimokyklinių grupių 

dienotvarkės vykdymas. 

Maitinimo, higienos ir sveikatos 

procedūrų, buvimo lauke bei vaikų 

užimtumo stebėjimas ir aptarimas su 

grupių pedagogais. 

Visus metus 

2. Ikimokyklinio ugdymo 

ilgalaikių ir savaitinių planų 

rengimo ir ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

kontrolė. 

Ikimokyklinių grupių pedagogų 

ilgalaikių ir savaitinių planų analizė ir 

aptarimas su mokytojais individualiai 

bei metodinėje grupėje. 

Visus metus 

3. Ugdomosios veiklos 

organizavimo metodai. 

Ugdomųjų veiklų 

ikimokyklinėje ir 

priešmokyklinėje grupėse 

kontrolė. Ugdymo 

individualizavimas.   

Ugdomųjų veiklų stebėjimas, 

individualus aptarimas su mokytoju ir 

analizavimas metodinėje grupėje. 

Visus metus 

4. Vaikų, turinčių specialiųjų  

poreikių ugdymas,  

pasiekimų vertinimas. 

Ugdomųjų veiklų stebėjimas ir 

aptarimas. Individualūs pokalbiai su 

mokytojais. 

Vasaris, 

gruodis 
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5. Dokumentų priežiūra:  

lankomumo dienynai, 

programos, lankomumo 

apskaitos žiniaraščiai, 

ikimokyklinių grupių tėvų 

lentos, vaikų asmens bylos. 

Dokumentų analizė ir aptarimas su 

pedagogais. 

Visus metus 

6. Elektroninio dienyno „Mano 

dienynas“ pildymo priežiūra: 

sąrašų sudarymas, priėmimo 

ir išbraukimo iš sąrašų 

vykdymas, lankomumo 

apskaita. 

 „Mano dienyno“ priežiūra: vaikų 

sąrašų sudarymas, priėmimo į įstaigą  

ir išbraukimo iš sąrašų vykdymas. 

Visus metus 

7. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

ilgalaikių planų derinimas ir 

tvirtinimas. 

Planų analizė, tvirtinimas Iki rugsėjo 15 

d. 

8.  Ugdytinių individualios 

pažangos analizė ir 

įvertinimas. 

Individualūs pokalbiai su mokytojais, 

rezultatų aptarimas. 

Vasaris, 

gegužė, 

spalis, 

gruodis  

9. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų patirties sklaida. 

Atvirų ir integruotų ugdomųjų veiklų, 

projektinių veiklų stebėjimas, 

aptarimas. 

Visus metus 

10. Naujai atvykusių vaikų 

adaptacija 

Įvairios veiklos ikimokyklinėje 

grupėje stebėjimas ir aptarimas, 

pokalbiai su tėvais. 

Rugsėjis - 

spalis 

11. Mokytojų dalyvavimo 

metodinės grupės bei rajono 

metodinių būrelių veikloje 

stebėjimas ir aptarimas.   

Pokalbiai su mokytojais. Visus metus 

 

XIV. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 

 

Tikslas: 

Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą,  

brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

Uždaviniai: 

1. Remdamasi mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlikti mokyklos mokymosi 

aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų 

analizes; 

2. Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti 

prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikti siūlymus mokyklos direktoriui dėl saugios ir 

mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų 

programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų; 

3. Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos 

plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių  

ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse mokykloje dirbantiems 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams; 

4. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių 

ugdymo (si) procese, įvertinimą, prireikus, kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą 

dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems 

skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarkos; 
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5. Organizuoti ir koordinuoti mokymo (si)/ugdymo (si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tartis su 

tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 

6. Analizuoti klasės vadovo veiklą ir  teikti  pagalbą; 

7. Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje;  

8. Kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoti 8 ir 10 klasės mokinius, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dėl jų tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo,  

mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrinti sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi 

įstaigą; 

9. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko 

minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikti siūlymus savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių paskyrimo 

ar pakeitimo; 

10. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo 

terminui, užtikrinti sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo (si) procesą ir organizuoti vaikui reikalingos 

mokymo (si) / ugdymo (si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą; 

11. Įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos 

bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos 

bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones; 

12. Bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones 

vykdančiais asmenimis, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, policijos įstaiga, vaiko 

teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros 

įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar 

asmenimis; 

13. Atlikti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su 

vaiko gerove susijusias funkcijas. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingi 

1. 2

. 

Organizuoti VGK posėdžius, kviečiant 

mokinių tėvus 

Kiekvieno mėnesio 

ketvirtą savaitę 

D. Šiaudvytienė 

E. Juciutė 

2. 3

. 

Organizuoti VGK pasitarimus teisės 

pažeidimų, mokyklos nelankymo, elgesio 

klausimais 

 Pagal poreikį D. Šiaudvytienė 

E. Juciutė 

 

3. 4

. 

Susipažinti visą mokyklos bendruomenę su 

naujais teisės aktais ir pasirengti jų 

įgyvendinimui; 

Rugsėjis 

Spalis 

Lapkritis 

VGK nariai 

4. 6

. 

Papildyti ar patikslinti vidaus tvarką 

reglamentuojančius dokumentus: 

- mokymo sutartis; 

- mokinių elgesio taisykles; 

- pareigybių aprašus; 

- smurto prevencijos tvarką; 

- lankomumo apskaitos tvarka. 

Rugsėjis 

Spalis 

Vasaris 

D. Šiaudvytienė 

E. Juciutė 

D. Norkuvienė 

 

5. 7

. 

VGK veiklos ataskaitas rengti du kartus per 

mokslo metus ir jas pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 

Sausis, birželis VGK 

6. 9

. 

Stebėti mokytojų dalykininkų pamokas, 

tikslu išsiaiškinti spec. poreikių ir elgesio 

problemų turinčių mokinkių integraciją ir 

mokymosi motyvaciją. 

Visus mokslo metus D. Šiaudvytienė 

E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė 

8. Vykdyti šias prevencines programas: 

Antras žingsnis 

Įveikiame kartu 

Visus mokslo metus 

 

D. Šiaudvytienė 

D. Norkuvienė 

Klasių vadovai 
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Obuolio draugai 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos                                                            

programa 

LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“  

LIONS QUEST „Raktai į sėkmę 

9. Supažindinti mokinius  su mokyklos 

mokinio vidaus tvarkos taisyklėmis 

pasirašytinai 

Rugsėjis Klasių vadovai  

10. Socialinių įgūdžių formavimo, emocijų 

atpažinimo ir elgesio koregavimo programų 

tęstinumas 

Visus mokslo metus 

 

E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė  

11. Aptarti nemotyvuotų mokinių mokymosi 

rezultatus ir elgesio problemas  

Sausis 

Gegužė 

VGK 

12. Organizuoti sąmoningumo didinimo mėnesį 

BE PATYČIŲ 

Kovas E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė 

A. Sniečkuvienė 

13. Atlikti įvairius tyrimus mokyklai aktualiais 

klausimais 

Pagal poreikį VGK 

14. Ruošti rekomendaciją mokiniams, 

pedagogams, tėvams 

Nuolat VGK 

15. Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis 

prevencijos temomis 

Nuolat VGK 

16. Padėti klasių vadovams pravesti klasės 

valandėles 

Esant poreikiui VGK 

17. Vesti specialias valandėles tėvams, 

dalyvauti  susirinkimuose 

Esant poreikiui VGK 

18. Dalyvauti Atvejo vadybos posėdžiuose. 

Teikti informaciją Šilutės socialinių 

paslaugų centrui, VTAS 

Padėti įgyvendinti pagalbos šeimai planą. 

Visus metus D. Šiaudvytienė 

M. Dambrauskaitė 

E. Juciutė 

19. Teikti individualias konsultacijas Nuolat VGK 

20. Vykdyti mokytojų konsultavimą Nuolat  VGK 

21. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių sąrašą 

Vasaris 

Spalis  

D. Šiaudvyitenė 

S. Griciūtė 

S. Montvilė 

D. Ivanovienė 

22. Aprobuoti ir suderinti  su tėvais pritaikytas 

ir individualizuotas programas, 

individualius ugdymo planus 

Spalis 

Vasaris 

D. Šiaudvytienė 

VGK 

23. Rinkti informaciją apie mokinius turinčius 

mokymosi sunkumų: 

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą; 

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, skirti 

specialųjį ugdymą; 

3. Konsultuoti  mokytojus ir tėvus. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai,  

Klasių vadovai, tėvai,  

VGK 

24. Užtikrinti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi  poreikių, tenkinimą ir tęstinumą: 

1. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių pasiekimus ir nesėkmes su 

mokytojais ir tėvais; 

2. Teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams dėl specialiojo ugdymo metodų, 

Visus mokslo metus, 

atsižvelgiant į 

specialistų 

rekomendacijas 

Mokytojai,  

Klasių vadovai, tėvai,  

VGK 
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būdų, mokymo priemonių naudojimo 

25. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų 

poreikių mokiniais 

Visus mokslo metus VGK 

26. Vykdyti individualų darbą su specialiųjų   

poreikių mokinių tėvais 

Visus mokslo metus D. Šiaudvytienė 

VGK 

27. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymą 

Visus mokslo metus D. Šiaudvytienė 

D. Norkuvienė 

28. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

29. Identifikuoti problemas, kylančias 

mokiniams dėl nuotolinio mokymo ir 

organizuoti pagalbos suteikimą. 

Vykstant nuotoliniam 

ugdymui 

D. Šiaudvytienė 

VGK nariai 

30. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, 

mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinę 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos 

skyrių 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

31.  Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba ir organizuoti jos teikimą 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

32. Vykdyti projekto „Socialinio ir emocinio 

ugdymo integravimo visoje mokykloje 

įrankiai“ veiklas 

Visus metus E. Juciutė 

M. Dambrauskaitė 

A. Sniečkuvienė 

33. Kelti kvalifikaciją VGK klausimais 

mokykloje 

Kartą per metus VGK 

 

 

XV. Kvalifikacijos tobulinimo programa 2022 m. 
 

  

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Atsakingas    Data  

   

I. Pedagogų atestacija  
  

 

1.  Atestacijos komisijos posėdis dėl pedagogų 

atestacijos programos 2022– 2024 m. m. 

sudarymo.  

A. Astasevičius 2022 m. gruodžio mėn.  

2.   Atestacijos komisijos posėdis dėl pedagogų 

kvalifikacinės kategorijos įgijimo (atestavimo)  

A. Astasevičius 2022 m. birželio mėn.  

2022 m. gruodžio mėn.  

3.  Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, pamokų stebėjimas.  

L. Aušrienė 

A. Astasevičius 

D. Šiaudvytienė 

D. Norkuvienė 

R. Užgalienė 

2022 m.  

  

  II. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas  

 

4.  Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginius mieste, respublikoje, skelbimas  

L. Aušrienė 2022 m.  
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7.  Supažindinti mokytojus su naujausia metodine, 

dalykine, pedagogine literatūra bei tesiniais 

Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtais 

dokumentais.  

Metodinė taryba, 

mokyklos vadovai  

2022 m.  

8.  Saviugda  Visi pedagogai  2022 m.  

9.  Parodų, švenčių, renginių, išvykų, ekskursijų, 

konkursų, akcijų, projektinės veiklos 

organizavimas.  

Mokyklos vadovai, 

atsakingi pedagogai  

Pagal mokyklos veiklos 

planą  

10.  Metodinių grupių veiklos ir metodinių miesto, 

respublikinių renginių (konferencijų) 

organizavimas, dalyvavimas kitų mokyklų 

organizuojamose konferencijose  

Metodinė taryba  Mėnesio planai  

11.  Profesinis tobulėjimas mokytojų metodinių 

grupių veikloje: mokymo priemonių rengimas, 

seminaruose įgytų žinių sklaidos vykdymas, 

atvirų integruotų pamokų vedimas, pagalba, 

jaunam specialistui, pedagoginis tėvų švietimas, 

pranešimų skaitymas metodiniuose 

susirinkimuose.  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

2022 m.  

12.  Dalyvavimas organizuojamose stažuotėse, 

mokymuose.  

Visi pedagogai  2022 m.  

13.   Mokytojų dalyvavimo seminaruose nuotoliniu 

būdu   

Pedagogai 2022 m.  

14.  Dalyvavimas respublikiniuose, rajono, 

mokyklos organizuojamuose seminaruose, 

kuriuose mokytojai įgytų kompetencijų ugdymo 

kokybei gerinti, įvairesnių darbo formų 

taikymui dirbant su įvairių gabumų mokiniais, 

specialiųjų poreikių mokiniais bei 

metodologijos pokyčių aktualijomis. 

Visi pedagogai 

 

 

 

2022 m.  

15.  Duomenų apie mokytojų kvalifikaciją kaupimas 

ir analizė (kvalifikacijos tobulinimo ir 

įsivertinimo  anketų pildymas, pažymėjimų 

pateikimas).  

L. Aušrienė Nuolat  

16.  Vestų 2022  m. atvirų užsiėmimų, renginių, 

projektų aptarimas.  

Metodinėse grupėse  2022 m. gruodžio mėn. 

17. Pedagogų  seminarai ir akredituotos programos 

pagal ŠPT mėnesio planus. 

L. Aušrienė 2022 m. 
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