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KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos veiklos planas 2016 metams (toliau – Planas), 

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

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

 2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, organizuoti ir teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo (I 

dalies programos) srityje, užtikrinti pradinio išsilavinimo įsigijimą ir pagrindinio ugdymo 

programos mokymą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

 3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius (2013–2022 m.) 

švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 2016–2018 metų strateginį veiklos 

planą, patvirtintą Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. V–205, 2015–2016 mokslo metų Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos ugdymo planą, 

patvirtintą Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

129. 

 4. Planą įgyvendins Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

 5. Plane naudojami sutrumpinimai: Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Mokyklos 

taryba – MT, Mokytojų tarybos posėdis – MTP, mokyklos mokinių taryba – MMT, Vaiko gerovės 

komisija – VGK, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Pedagogų švietimo ir kultūros 

centras – PŠKC. 

 

II. 2015 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2015 metų planą, buvo siekiama ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, 

įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Šio 

tikslo įgyvendinimui iškelti trys metiniai tikslai bei numatytos priemonės trijų uždavinių 

įgyvendinimui: 

6.1. sistemingai įgyvendinamas pirmasis uždavinys – kokybiško, šiuolaikinės pamokos 

reikalavimus atitinkančio ugdymo proceso organizavimas. 2014–2015 mokslo metus baigė 187 

mokiniai. Labai gerai mokėsi 57 (tai sudaro 31 % mokyklos mokinių), 70 mokėsi gerai (39 %).  

Labai gerai ir gerai besimokančių mokinių skaičius mokykloje išlieka aukštas (2012–2013 m. m. 

65 %, 2013–2014 m. m. 65 %, 2014–2015 m. m. 70 %). Pažangiai 2014–2015 m. m.  baigė 100 %  

mokyklos mokinių. Bendras 5–8 klasių pažangumo vidurkis – 8,13 (2013–2014 m. m. 7,99). 

Ugdymo kokybė, t. y. mokinių, kurie užbaigė mokslo metus be pažymių, mažesnių nei 7, procentas 

išlieka aukštas – 45 % (2013–2014 m. m. 46 %). 2014–2015 m. m. 8 klases baigę mokiniai mokslus 

tęsė gimnazijose.  
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2015 m. balandžio–gegužės mėnesiais mokykla atliko įsivertinimą pagal Nacionalinio 

egzaminų centro parengtus standartizuotus testus 4 ir 8 klasėse. Grįžtamojo ryšio informacija 

išanalizuota metodinėse darbo grupėse, Mokytojų tarybos posėdyje, su rezultatais supažindinti 

mokiniai ir jų tėvai (mokyklos interneto svetainėje). Individualiai aptartos kiekvieno mokinio 

kompetencijų ugdymo, pažangos vertinimo ir įsivertinimo galimybės. 4 klasės mokinių 

pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius: 1) matematika – aukštesnysis 36,8 %, pagrindinis 57,9 %, 

patenkinamas 5,3 %; 2) skaitymas –  aukštesnysis 20 %, pagrindinis 30 %, patenkinamas 50 %; 3) 

rašymas – aukštesnysis 52,6 %, pagrindinis 47,4 %, patenkinamas 0 %; 4) pasaulio pažinimas – 

aukštesnysis 72,2 %, pagrindinis 27,8 %. Vidutiniškai surikta taškų: iš matematikos 60,6 % (kitų 

didmiesčių mokyklų vidurkis 64,5 %), skaitymo 65,4 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 

57,5 %), rašymo 81,3 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 64,8 %), pasaulio pažinimo 74,3 % 

(kitų didmiesčių mokyklų 56,5 %). 8 klasės mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius: 1) 

matematika – aukštesnysis 20 %, pagrindinis 53,3 %, patenkinamas 26,7 %; 2) skaitymas – 

aukštesnysis 21,4 %, pagrindinis 50 %, patenkinamas 28,6 %; 3) rašymas – aukštesnysis 14,3 %, 

pagrindinis 71,4 %, patenkinamas 14,3 %; 4) socialiniai mokslai – aukštesnysis 6,7 %, pagrindinis 

73,3 % (pernai istorija 64 %), patenkinamas 20 %; 5) gamtos mokslai – aukštesnysis 46,7 %, 

pagrindinis 53,3 %.   Vidutiniškai surikta taškų: iš matematikos 63,6 % (kitų didmiesčių mokyklų 

vidurkis 54,7 %), skaitymo 70,2 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 60 %), rašymo 57,1 % (kitų 

didmiesčių mokyklų vidurkis 46,8 %), socialinių mokslų 56,7 % (kitų didmiesčių mokyklų vidurkis 

53,2 %), gamtos mokslų 65,8 % (kitų didmiesčių mokyklų 51,4 %).  Atliktų standartizuotų testų 

rezultatai rodo, kad suprastėjo mokinių skaitymo įgūdžiai (4 ir 8 klasės), todėl tai yra vienas iš 

2015–2016 mokslo metų ugdymo plano tikslų.    

 2014–2015 m. m. mokykla dalyvavo 90 konkursų, olimpiadų, varžybų ir akcijų 

(informacija pateikiama mokyklos interneto svetainėje): 1 – tarptautiniame, 39 – respublikiniuose, 2 

– regioniniuose, 48 – miesto.  2015–2016 m. m.  rugsėjo–gruodžio mėnesiais: 2 – tarptautiniuose, 

10 – respublikinių, 6 – miesto. Respublikiniame IT konkurse „Bebras“ – 7 kl. mokinių grupėje 

užimta I vieta, 8 kl. grupėje – IV vieta; tarpmokykliniame pradinių klasių skaitovų konkurse 

„Išskleisk sparnus, vaikyste“ – III vieta; Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekte „Gamtos 

Kengūra“ – laimėtas Oranžinės Kengūros diplomas, „Kalbų Kengūra“ – du Auksinės ir vienas 

Sidabrinės Kengūros diplomai; 2–4 kl. miesto dailyraščio konkurse „Plunksnelė“ – III vieta; 

Klaipėdos m. anglų k. viktorinoje „What do you know about united Kingdom?“ – II vieta; 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistų organizuotoje 

viktorinoje „Aš žinau, kaip būti saugiam ir padėti kitam!“ – II vieta; respublikiniame konkurse 

„Fizikos bandymai aplink mus 2015“ už video darbą „Įdomieji fizikos eksperimentai: slėgių 

skirtumo išdaigos“ – II vieta, už darbą „Pažiūrėkime į kiaušinį kitaip“ – nominacija už originalumą 

ir kūrybinius ieškojimus; kalėdiniame matematikos turnyre Klaipėdos mieste 8 kl. grupėje – II 

vieta; respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“ 5–8 kl. grupėje – I vieta; 

tarpmokykliniame laiško rašymo konkurse „Kai norisi kalbėti, bet nėra su kuo...“ 5–7 kl. dalyvių 

tarpe – I vieta; piešimo kompiuteriu konkurse „Rudens nuotykis 2015“ 7–8 kl. grupėje – II  vieta. 

 6.2. tikslingai įgyvendintos antrojo uždavinio – užtikrinti galimybes mokinio bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui – priemonės. Sudarytos puikios sąlygos ugdymo 

procese naudoti IKT: įstaigoje iš viso yra 58 kompiuteriai, 4 interaktyvios lentos, visose klasėse yra 

vaizdo projektoriai. 12 kompiuterių skirti administracijos ir mokytojų reikmėms: mokyklos 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, raštinės vedėjo, socialinio pedagogo, specialiojo 

pedagogo, psichologo, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialisto, 3 vietos įrengtos 

mokytojų kambaryje ir 1 bibliotekoje. 

 Mokyklos interneto puslapyje (www.tauralaukiomokykla.lt) informacija pateikiama 

operatyviai, su ja gali susipažinti mokiniai, tėvai, visuomenė. 1–8 klasėse naudojamas elektroninis 

dienynas.  

Stebėta visų mokomųjų dalykų, ikimokyklinio skyriaus bei priešmokyklinės grupės ugdymo 

veikla, tirtas mokymosi, namų darbų krūvis, įvertintas individualios pagalbos mokiniui efektyvumas 

bei mokyklos mokinių ugdymosi rezultatai kitose mokyklose. 
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Metodinę veiklą koordinavo metodinė taryba ir trys metodinės grupės: ikimokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo. Metodinė veikla buvo orientuota į 

individualizuotą ir diferencijuotą ugdymą pamokose, vyko atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

 Į ugdomąjį procesą (pamokas, neformalųjį ugdymą, klasės valandėles ir bendruomenės 

renginius) buvo integruojamos Antikorupcinio ugdymo, Pilietinio ugdymo, Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Ugdymo karjerai, Etninės kultūros,  

Žmogaus saugos,  Sveikatos ugdymo bendrosios programos,   LIONS QUEST, „Gyvai“ programos. 

 Ugdymo procese taikytos naujos mokymo priemonės, projektinė veikla, aktyvūs mokymo 

metodai, IKT, tarpdalykinis integravimas, tarptautinis bendradarbiavimas. Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo tarptautiniame ekologiniame projekte ,,Kamštelių vajus“, 

respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko“, įstaigos ikimokyklinio ugdymo projekte ,,Kalbantys 

piršteliai“, elektronikos platintojų asociacijos (EPA) ir socialinių partnerių projekte „Mąstau. 

Rūšiuoju. Gyvuoju!”; priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja projekte „Mokausi būti švarus ir 

sveikas“.  

 Mokykla dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“, aplinkosaugos 

projekte „Mes rūšiuojam". Mokyklos bendruomenė įsitraukė į Klaipėdos apskrities viešosios I. 

Simonaitytės bibliotekos projektą „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės – krašto 

pažinimui“ kuriant „Krašto paveldo gidą“. Darbo tikslai: 1) įtraukti bendruomenes į skaitmeninio 

turinio apie krašto kultūrą bei istoriją kūrimą ir naudojimą; 2) skatinti bendruomeniškumą ir bendrą 

veiklą dalinantis kultūrine ir istorine atmintimi, bendromis vertybėmis ir stiprinant kultūrinio 

tapatumo jausmą. Įgyvendinami tarptautiniai projektai: eTwinning projektas „Let’s play” 

(„Pažaiskime") – ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupės; eTwinning projektas 

„Euroschool TV (ESTV)“ („Europos mokyklos televizija“), eTwinning projektas „Eurofriends“ 

(„Eurodraugai 2“). 

 Vyko „Aktyvaus mokymosi savaitė“, kurios metu buvo skatinamas mokinių 

bendradarbiavimas -  mokymąsis vienas kitam padedant, supratimo gilinimas, aptariant nagrinėjamą 

informaciją ar idėjas, diskutuojant. 

Paminėtos valstybinės ir tautinės šventės, organizuotos pažintinės kelionės po Lietuvą ir 

užsienį (Latviją, Švediją). 

6.3. kryptingai įgyvendintos trečiojo uždavinio – stiprinti mokytojų, mokinių tėvų ir kitų 

specialistų bendradarbiavimą – priemonės. Pedagogai kvalifikaciją tobulino atsižvelgdami į įstaigos 

tikslus, prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo programą. 2015 m. m. mokytojai savo kvalifikaciją 

vidutiniškai kėlė 9 dienas. Mokytojų teorinis pasirengimas sėkmingai taikytas praktikoje.  

Organizuotos Tėvų dienos, mokinių tėvų susirinkimai, susitikimai su specialistais – 

psichologu, soc. pedagogu.  

Metodinėse grupėse skaityti pranešimai: „Aktyvios klasės interaktyvių priemonių naudojimo 

galimybės, darbo specifika“, ,,Prasmingo skaitymo beieškant“, ,,Brandžios asmenybės vertybių 

ugdymas“, „Skaitymo įgūdžių formavimas anglų kalbos pamokose“, „Skaitymo įtaka mokymosi 

sėkmei bei mokinio asmenybei“. Mokyklos psichologas vedė praktinį seminarą „Patiriamas stresas 

mokytojo darbe ir jo įveikos būdai”. Organizuota gerosios patirties sklaidos diena „Kviečiu kolegą į 

svečius“.  

Pagalbos mokiniui specialistai skaitė pranešimus būsimųjų pirmokų tėvams ,,Atverkime 

mokyklos duris“, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams ,,Ruošiame vaiką mokyklai“. 

Mokyklos psichologas organizavo praktinį užsiėmimą „Kaip bendrauti su vaiku, kad jis kalbėtų ir 

klausytų?” bei parengė tris rekomendacijas raštu, kaip padėti vaikui mokytis. 

Mokytojai dalyvavo miesto mokyklų dalykinių olimpiadų vertinimo komisijose: Klaipėdos 

miesto mokyklų 5–8 kl. mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimo komisijoje, Klaipėdos 

miesto IV-oje jaunųjų fizikų olimpiados vertinimo komisijoje, Klaipėdos miesto mokyklų 6 kl. 

mokinių anglų kalbos olimpiados darbų vertinimo komisijoje, Klaipėdos miesto mokyklų 7 kl. 

mokinių anglų kalbos olimpiados darbų vertinimo komisijoje, Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 kl. 

mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiados komisijos darbe. 
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Mokyklos administracija nuolat domėjosi mokytojų darbo kokybe, naudojamų ugdymo 

metodų veiksmingumu. Pedagogai aktyviai gerąja patirtimi dalijosi metodinėse grupėse bei 

bendruose renginiuose su kitomis ugdymo įstaigomis. Mokykloje vyko konferencijos „Vaikai 

vaikams“ (2015-02-18), „Aš, mokykla ir sėkmė“ (2015-05-28). 

Siekiant telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, kartą per mėnesį organizuoti 

Tauralaukio gyvenvietės senjorų „Susibūrimai“. Spalio mėnesį Mokyklos taryba organizavo akciją 

„Stogą sporto salei“ – mokyklos bendruomenė buvo pakviesta dalyvauti šeštadienio mankštoje. 

Gruodžio mėnesį mokiniai ir tėvai kartu puošė mokyklą artėjančioms šventėms.  

 7. 2015 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Veiksminga pedagoginė, psichologinė, 

socialinė bei informacinė pagalba 

1. Edukacinių erdvių stoka  

2. Standartizuotų testų rezultatai aukštesni už 

šalies ir Klaipėdos miesto vidurkį 

2. Nėra sporto salės ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

3. Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose 

3. Seni mokyklos pastatai neatitinka dabartinių 

reikalavimų dėl susidėvėjimo ir dėl pakitusio 

požiūrio į higienos reikalavimus bei energijos 

taupymą 
4. Tapatumo jausmas ir geri mokyklos 

bendruomenės santykiai 

Galimybės Grėsmės 

1. Siekiamybė išlikti patrauklia įstaiga: rengti 

koncertus, parodas, atvirus renginius 

1. Įstatymiškai neužtikrinama  tėvų (globėjų, 

rūpintojų) atsakomybė už vaikų auklėjimą  

2. Inovacijų, pažangių ugdymo(si) strategijų, 

aktyvių metodų taikymas ugdymo procese 

2. Nėra galimybės priimti visų, norinčių mokytis 

progimnazijoje 

3. Ugdymo(si) strategijų kūrimas remiantis 

standartizuotų testų rezultatų analize 

3. Didėjantis elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 

mokinių skaičius 

4. Tikslingas paramos lėšų fondo kaupimas ir 

panaudojimas 

 

III. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

 8. Prioritetai: 

 8.1. bendrojo raštingumo ugdymas; 

 8.2. pagalbos vaikui efektyvinimas; 

 8.3. neformaliojo vaikų švietimo veiklos tobulinimas.  

 9. Metiniai veiklos tikslai: 

 9.1. pagerinti raštingumo kokybę ir skatinti lituanistinį ugdymą palaikantį visuomenės 

požiūrį; 

 9.2.  stiprinti pagalbos vaikui specialistų, mokytojų, tėvų bendradarbiavimą;  

 9.3. sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, 

saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimuisi ir socializacijai. 

 

IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

 10. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

 10.1. kokybiško, šiuolaikinės pamokos reikalavimus atitinkančio ugdymo proceso 

organizavimas: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Ugdomosios veiklos 

organizavimas:  

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

MTP 

1.1. pamokinės veiklos organizavimas  I. Navickaitė sausis – MTP 
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gruodis 

1.2. nepamokinės veiklos 

organizavimas  

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.3. neformaliojo švietimo būrelių 

komplektavimas 

I. Navickaitė rugsėjo 5 d. direkciniame 

pasitarime 

1.4. pamokų ir neformaliojo ugdymo 

tvarkaraščių sudarymas 

I. Navickaitė rugsėjo 5 d.  tvarkaraščiai 

1.5. mokymo namuose organizavimas I. Navickaitė pagal poreikį MTP 

1.6. savarankiško mokymo 

organizavimas 

I. Navickaitė pagal poreikį MTP 

1.7. mokinių registro sutvarkymas I. Navickaitė, 

E. Kurpavičienė 

rugsėjo 5 d. direkciniame 

pasitarime 

1.8. pradinio ugdymo programos 

baigimo ir mokinių mokymosi 

pasiekimų įvertinimo pažymėjimų 

išdavimas 

I. Navickaitė, 

E. Kurpavičienė 

birželis direkciniame 

pasitarime 

1.9. „Antikorupcinio ugdymo 

programos“ vykdymas (1 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.10. „Pilietinio ugdymo programos“ 

vykdymas  (2 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.11. „Ugdymo karjerai programos“ 

vykdymas (3 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.12. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų  vartojimo 

prevencijos programos“ vykdymas  

(4 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.13. „Etninės kultūros programos“ 

vykdymas  (5 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.14. „Žmogaus saugos bendrosios 

programos“ vykdymas   

(6 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.15. „Sveikatos ugdymo bendrosios 

programos“ vykdymas  

 (7 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.16. „Vaiko gerovės komisijos 2016 

metų veiklos programos“ 

vykdymas (8 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

VGK, MTP 

1.17. „2015–2016 m. m. mokinių 

sveikatos priežiūros veiklos plano“ 

vykdymas (9 priedas) 

L. Bulvydienė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.18. „Bibliotekos veiklos 2016 

programos“ vykdymas  

(10 priedas) 

D. Skurdelienė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

1.19. „Gabių mokinių ugdymo 

programa“ (11 priedas) 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

2. Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų parengimas 

(patvirtinimas, pakoregavimas): 

O. Šalkauskienė pagal poreikį direkciniame 

pasitarime 

2.1. pritaikytų bendrųjų ugdymo 

programų,  individualizuotų 

programų sudarymas specialiųjų 

mokytojai, 

ugdantys 

specialiųjų 

rugsėjis  

ir pagal 

poreikį 

VGK  
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ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams 

ugdymosi 

poreikių turinčius 

mokinius 

 

2.2. ilgalaikių planų, neformaliojo 

švietimo programų parengimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė, 

dalykų mokytojai 

iki rugsėjo  

5 d. 

MTP 

2.3. ugdymo plano parengimas O. Šalkauskienė, 

darbo grupė 

iki rugsėjo  

1 d. 

MTP 

2.4. strateginio  plano parengimas O. Šalkauskienė, 

darbo grupė 

spalis MTP 

2.5. mokyklos metinio veiklos plano 

parengimas 

I. Navickaitė, 

darbo grupė 

iki gruodžio 

31 d. 

MTP 

2.6. tarifikacijos parengimas O. Šalkauskienė 

 

iki rugsėjo  

10 d. 

direkciniame 

pasitarime 

2.7. etatų sąrašų parengimas O. Šalkauskienė 

 

rugsėjo 1 d., 

sausio 1 d.  

direkciniame 

pasitarime 

2.8. statistinių ataskaitų parengimas O. Šalkauskienė, 

darbo grupė 

pagal 

nurodytas 

datas 

statistinės 

ataskaitos 

3. Teikiamos švietimo pagalbos 

mokiniui veiksmingumo 

užtikrinimas: 

O. Šalkauskienė, 

V. Daukantas, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

3.1. aprūpinimas vadovėliais D. Skurdelienė 

 

rugsėjo 5 d. direkciniame 

pasitarime 

3.2. įstaigos aprūpinimas ugdymo 

procesui reikalinga programine, 

informacine, mokslo populiariąja, 

profesinio orientavimo, vaikų, 

metodine bei grožine literatūra 

D. Skurdelienė, 

mokytojai 

sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

3.3. mokyklos paruošimas naujiems 

mokslo metams 

V. Daukantas, 

O. Šalkauskienė  

rugsėjo 1 d. direkciniame 

pasitarime 

4. Metodinės veiklos organizavimas:    

4.1. metodinės veiklos ir gerosios 

patirties sklaidos vykdymas 

V. Martyšienė 

  

 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4.2. dalyvavimas miesto metodiniuose 

renginiuose  

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

pagal atskirą 

planą 

metodinių 

grupių 

posėdžiuose 

4.3. „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2016 m. kvalifikacijos 

tobulinimo programos“ vykdymas 

(12 priedas) 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4.4. „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 2016–2018 

metų programos“ vykdymas  

(13 priedas) 

O. Šalkauskienė sausis – 

gruodis 

Atestacinės 

komisijos 

posėdyje 

5. Priežiūros vykdymas:    

5.1. mokinių vėlavimo į pamokas 

stebėjimas 

V. Martyšienė sausis  VGK  

5.2. mokinių lankomumo priežiūros 

sistemos įgyvendinimas 

I. Navickaitė, 

V. Martyšienė, 

sausis – 

gruodis 

VGK  
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1–8 klasių 

vadovai 

5.3. 1–8 klasių el. dienynas, 

neformaliojo švietimo dienynai 

I. Navickaitė kiekvieną 

mėnesį 

individualiai 

5.4. mokinių ugdymo(si) tęstinumo 

kitose Klaipėdos miesto mokyklose 

analizė 

I. Navickaitė vasaris – 

kovas  

MTP 

6. Pedagoginės veiklos stebėsena ir 

į(si)vertinimas: 

   

6.1.  mokytojų, ketinančių atestuotis 

aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai, veiklos stebėjimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.2. pamokos struktūra ir veiklos 

organizavimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.3. bendrųjų ugdymo programų 1–8 

kl. vykdymas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.4. išmokimo stebėjimas pamokoje O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.5. vertinimas ir įsivertinimas dalykų 

pamokose 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.6. edukacinių erdvių kūrimas 

pamokoje ugdant mokinių 

mokėjimo mokytis kompetenciją 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

 

6.7. veiklos organizavimas neformaliojo 

švietimo užsiėmimuose 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

 

6.8. veiklos įsivertinimo anketų bei 

veiklos tobulinimo krypčių 

aptarimas 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

 

6.9. socialinio pedagogo veiklos 

stebėjimas 

I. Navickaitė 

 

kovas individualiai 

6.10. logopedinių pratybų stebėjimas I. Navickaitė 

 

lapkritis individualiai 

6.11. psichologo veiklos stebėjimas I. Navickaitė 

 

spalis individualiai 

6.12. 2, 4 ir 8 kl. mokinių pasiekimų 

patikrinimas 

I. Navickaitė balandis, 

gegužė  

 

MTP 

6.13. projektinės veiklos vykdymas O. Šalkauskienė 

I. Navickaitė 

birželis, 

lapkritis  

MTP 

6.14. 1–8 kl. elektroninio dienyno 

pildymas. Saugaus elgesio 

instruktažų organizavimas 

I. Navickaitė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

kiekvieną 

mėnesį 

individualiai 

6.15. mokinių asmens bylų sutvarkymas I. Navickaitė, 

E. Kurpavičienė, 

klasių vadovai 

rugsėjis 

(2–3 savaitė) 

individualiai 

6.16. mokytojų ir mokinių budėjimo 

kokybės vertinimas 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

6.17. kontrolinių darbų grafiko 

efektyvumo įvertinimas 

I. Navickaitė vasaris,  

spalis 

direkciniame 

pasitarime 
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6.18. dokumentų tvarkymo kokybės 

vertinimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

sausis – 

gruodis 

MTP, 

individualių 

pokalbių metu, 

direkciniuose 

pasitarimuose 

7. Tiriamosios ir analitinės veiklos 

vykdymas: 

   

7.1. gabių vaikų identifikavimo tyrimas, 

tyrimo medžiagos apibendrinimas 

metodinių grupių 

pirmininkai 

sausis MTP 

7.2. mokinių mokymosi stilių 

nustatymo medžiagos parengimas 

metodinių grupių 

pirmininkai 

vasaris MTP 

7.3.  „Klasės valandėlių veiklos 

efektyvumas“ 

I. Navickaitė 

 

kovas MTP 

7.4. „Klasių mikroklimatas“  Metodinė taryba gegužė 

 

MTP 

7.5. „Mokinių neformalaus švietimo 

pasirinkimas, lankymas (mieste ir 

progimnazijoje)“ 

V. Martyšienė rugsėjis direkciniame 

pasitarime 

7.6. „Mokyklos socialinis pasas“  V. Martyšienė spalis VGK 

7.7. „Valandų, skirtų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, naudojimo 

efektyvumas“ 

I. Navickaitė spalis direkciniame 

pasitarime 

 

 10.2. užtikrinti galimybes mokinio bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Tradicinių renginių 

organizavimas: 

   

1.1. Sausio 13–osios minėjimas 

,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

D. Kiršienė, 

L. Kasteckienė 

sausis pilietinė 

iniciatyva 

1.2. „Mano Klaipėdai“ 

 

J. Intienė sausis renginys 

1.3. „Lietuva Tavo delne“.  Vasario 

16–osios minėjimas 

R. Sungailienė, 

D. Kizevičienė, 

D. Pučkorienė, 

D. Kiršienė 

vasaris renginys 

1.4. šventinis rytmetys ,,Lietuva – 

tėvynė mano“  

L. Skersienė  vasaris grupės dienynas, 

piešinių paroda 

1.5. „Aštuntokams liko 100 dienų“ L. Kasteckienė vasaris renginys 

1.6. Kovo 11–osios minėjimas 

„Tauralaukio progimnazija tavimi 

didžiuojasi“ 

 

R. Sungailienė, 

D. Kizevičienė, 

D. Pučkorienė, 

D. Kiršienė, 

L. Kasteckienė 

kovas renginys  

1.7. popietė pradinių klasių 

mokiniams ir jų tėvams „Padėkos 

diena“ 

 

 

 R. Sungailienė, 

D. Kizevičienė, 

D. Pučkorienė,  

L. Stasiulienė, 

R. Zaicienė,  

J. Intienė, 

V. Indrišiūnienė, 

kovas renginys 
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R. Jasienė 

1.8. Velykinis rytmetys A. Kunickienė, 

J. Šilienė 

balandis lankstinukas, 

grupės dienynas, 

mokyklos 

interneto 

svetainė 

1.9. „Mokausi būti švarus ir 

tvarkingas“ 

L. Skersienė, 

D. Skurdelienė 

balandis renginys –  

viktorina  

1.10. „Abėcėlės šventė“ L. Stasiulienė gegužė renginys 

1.11. renginiai, skirti Motinos dienai 

paminėti: 

   

1.11.1. Motinos dienos minėjimas „Tu – 

mylima mano mama“ 

R. Sungailienė, 

D. Kizevičienė, 

D. Pučkorienė, 

D. Kiršienė 

gegužė koncertas 

1.11.2. ,,Mano mamytė pati geriausia“ L. Skersienė, 

D. Skurdelienė 

gegužė renginys  

1.11.3. Šeimos šventė A. Kunickienė, 

J. Šilienė,  

R. Šeškevičienė, 

D. Kizevičienė  

gegužė   renginys  

1.12. renginys, skirtas Europos dienai 

„Mes europiečiai“ 

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė, 

L. Guseva 

gegužė renginys 

1.13. mokslo metų užbaigimo 

renginiai: 

   

1.13.1. ,,Aš skubu užaugt“ D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

gegužė renginys 

1.13.2. „Sveika, vasara“ R. Zaicienė, 

D. Kizevičienė 

gegužė koncertas 

1.13.3. ,,Sveika, vasarėle!” R. Šeškevičienė 

A. Kunickienė 

birželis išvyka 

1.13.4. „Istorijos: kelionė laiku“ D. Kizevičienė, 

D. Kiršienė 

birželis renginys 

1.13.4. Tarptautinė vaikų gynimo diena 

„Pagauk vaikystės vėją“ 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė, 

J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Kizevičienė    

birželis projektinė diena, 

internetinė 

svetainė  

1.13.5. Tarptautinės vaikų gynimo 

dienos paminėjimas 

V. Martyšienė, 

klasių vadovai 

birželis renginys 

1.14. mokslo metų pradžios šventės:    

1.14.1. ,,Sveikas, rudenėli!“ D. Kizevičienė rugsėjis renginys 

1.14.2. „Sveikas, Rugsėji!“ R. Sungailienė, 

D. Pučkorienė 

rugsėjis renginys 

1.15. šventinis rytmetys ,,Rudeninių 

skrybėlių paradas“ 

A. Kunickienė 

  

spalis renginys 

1.16. Tarptautinės Mokytojo dienos 

minėjimas  

D. Kizevičienė, 

D. Kiršienė 

spalis renginys 
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1.17. Europos kalbų diena D. Buknienė, 

I. Lekstutienė, 

L. Guseva, 

D. Kiršienė 

spalis renginys 

1.18. Pilietinė iniciatyva Tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti 

V. Martyšienė, 

L. Skersienė, 

L. Griciūtė, 

L. Kasteckienė 

lapkritis paminėjimas 

1.19. kalėdinio laikotarpio renginiai:    

1.19.1. „Žiemos pasaka“ R. Sungailienė, 

D. Kizevičienė, 

D. Pučkorienė,  

1–4 kl. mokytojos 

gruodis renginys 

1.19.2. adventinė popietė V. Indrišiūnienė, 

R. Jasienė, 

L. Griciūtė 

gruodis renginys 

1.19.3. „Kalėdinė pasaka“ J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė, 

D. Kizevičienė    

gruodis renginys, 

mokyklos 

interneto 

svetainė  

1.19.4. mokinių kūrybos vakaras 

„Sušildyk savo gerumu“ 

R. Sungailienė, 

D. Kiršienė, 

R. Jonaitienė, 

R. Šeškevičienė 

gruodis renginys 

2. 

 

Netradicinių renginių 

organizavimas: 

   

2.1 užsiėmimų ciklas „Saugus 

internetas“ 1–8 klasių mokiniams 

V.Martyšienė,  

A. Maskolaitienė,  

J. Golovataja 

vasaris užsiėmimai 1–8 

klasių 

mokiniams 

2.2. renginys „Let's play"  I. Lekstutienė 

D. Buknienė 

vasaris atviras renginys 

mieste 

2.3. renginys „Places to visit in 

Klaipeda city" 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

gegužė atviras renginys 

mieste 

2.4. renginys, skirtas Tarptautinei 

šeimos dienai „Graži mūsų 

šeimynėlė šiandien susirinko“ 

L. Stasiulienė gegužė renginys 

2.5. Tarptautinės etikos dienos 

paminėjimas 

L. Skersienė gegužė lankstinukai, 

plakatas 

2.6. verslumą skatinantis renginys 

„Blusų turgus“ 

V. Martyšienė,  

L. Stasiulienė, 

R. Zaicienė,  

V. Indrišiūnienė, 

R. Jasienė, 

J. Intienė 

gegužė renginys 

2.7. 

 

popietė pradinių klasių 

mokiniams „Mažieji išradėjai“ 

S. Jakubėnienė 

L. Stasiulienė, 

R. Zaicienė,  

J. Intienė 

V. Indrišiūnienė 

lapkritis renginys 
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R. Jasienė 

3. išvykų mokiniams organizavimas dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

sausis – 

gruodis 

išvykos 

4. dalyvavimas edukaciniuose 

užsiėmimuose mieste 

dalykų mokytojai sausis – 

gruodis 

užsiėmimai 

įvairiose 

kultūros 

įstaigose 

5.  mokinių darbų parodos 

mokykloje: 

   

5.1. grafikos darbų paroda ,,Malūnas“ A. Mačerinskienė sausis paroda 

5.2. piešinių paroda ,,Žiema“ A. Mačerinskienė sausis – vasaris  paroda 

5.3. Užgavėnių kaukių  paroda A. Mačerinskienė vasaris paroda 

5.4. piešinių paroda ,,Pilis“ A. Mačerinskienė vasaris – kovas  paroda 

5.5. piešinių paroda ,,Papirusas“ A. Mačerinskienė kovas – 

balandis  

paroda 

5.6. „Velykinė paroda“ R. Jonaitienė, 

R. Šeškevičienė 

kovas paroda 

5.7. grafikos darbų paroda 

,,Arabeska“ 

A. Mačerinskienė balandis – 

gegužė  

paroda 

5.8. „Pavasariniai žiedai“ R. Jonaitienė, 

R. Šeškevičienė 

gegužė paroda 

5.9. grafikos darbų paroda 

,,Žydėjimas“ 

A. Mačerinskienė gegužė – 

birželis  

paroda 

5.10. tapybos darbų paroda 

,,Natiurmortas“ 

A. Mačerinskienė rugsėjis paroda 

5.11. tapybos darbų paroda 

,,Fantastinis miestas“ 

A. Mačerinskienė spalis paroda 

5.12. plakatų paroda prevencinei 

savaitei 

A. Mačerinskienė spalis – 

lapkritis  

paroda 

5.13. piešinių paroda ,,Mano miestas –  

Klaipėda“ 

A. Mačerinskienė lapkritis  paroda 

5.14. kalėdinių atvirukų paroda A. Mačerinskienė gruodis  paroda 

5.15. kalėdinių plakatų – pasveikinimų 

paroda 

A. Mačerinskienė gruodis paroda 

5.16. „Žiemos paroda“ R. Jonaitienė, 

R. Šeškevičienė 

gruodis paroda 

6. 

 

Konkursų, viktorinų, olimpiadų 

mokykloje organizavimas: 

   

6.1. konkursas „Klasė – pavyzdys“  I. Navickaitė sausis – 

gruodis  

Konkursas  

6.2. 

 

matematikos olimpiada 

mokykloje 5–8 kl. 

A. Maskolaitienė sausis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

6.3. 

 

Nacionalinio diktanto I–asis 

etapas 

D. Kiršienė vasaris aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

6.4. saugaus eismo konkursas „Būk R. Jasienė kovas renginys 
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saugus“ 

6.5. piešinių konkursas  

Kovo-11 ajai paminėti 

A. Mačerinskienė kovas konkursas 

6.6. skaitovų konkursas „Žodį po 

žodžio į širdį sudėsiu“ 

V. Indrišiūnienė 

  

balandis renginys 

6.7. dailyraščio konkursas „Dailus 

raštas akį glosto“ 

L. Stasiulienė, 

R. Zaicienė,  

J. Intienė 

V. Indrišiūnienė 

R. Jasienė 

balandis renginys 

6.8. „Neatrastais gamtos takais“ R. Zaicienė, 

J. Intienė 

gegužė renginys 

6.9. 6–7 kl. rusų kalbos viktorina 

“Kaip tai rusiškai?” 

L. Guseva balandis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

6.10. 5–6 kl. gamtos viktorina I. Navickaitė gegužė renginys 

6.11. 7–8 kl. biologijos viktorina I. Navickaitė gegužė renginys 

6.12. „Saugokim vieni kitus kelyje“ R. Jasienė spalis piešinių 

konkursas 

6.13. viktorina General knowledge quiz 

"Lithuania vs Great Britain“  

D. Buknienė, 

 I. Lekstutienė 

lapkritis atviras renginys 

mieste 

6.14. mokinių projektų pristatymo 

konferencija 

metodinės grupės lapkritis konferencija 

7.  Dalyvavimas miesto, šalies, 

tarptautiniuose konkursuose, 

olimpiadose, parodose: 

   

7.1. Klaipėdos miesto 7–8 kl. mokinių 

biologijos olimpiada 

I. Navickaitė sausis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.2. vertimų ir iliustracijų projektas 

„Tavo žvilgsnis“ 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

sausis–vasaris aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.3. intelektualus žaidimas „IT 

intelektas“ Klaipėdos Žaliakalnio 

gimnazijoje 

A. Maskolaitienė vasaris aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.4. Klaipėdos miesto 4 kl. mokinių 

matematikos olimpiada 

R. Zaicienė vasaris olimpiada  

7.5. respublikinė fizikos darbų 

konferencija „Fizikos bandymai 

aplink mus“ 

A. Maskolaitienė vasaris – 

gegužė 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.6. tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

R. Zaicienė,  

L. Stasiulienė,  

R. Jasienė,  

V. Indrišiūnienė, 

J. Intienė 

kovas konkursas 

7.7. matematikos viktorina pi dienai 

paminėti 

A. Maskolaitienė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.8. Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 

kl. mokinių matematikos 

olimpiada 

A. Maskolaitienė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 
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7.9. konkursas „Švari kalba – švari 

galva“ 

D. Kiršienė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.10. Klaipėdos miesto lietuvių kalbos 

5–8 kl. mokinių olimpiada 

D. Kiršienė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.11. Klaipėdos miesto mokyklų 5–7 

kl. mokinių dorinio ugdymo 

olimpiada 

L. Skersienė, 

L. Griciūtė 

kovas aptarimas 

metodinėje gr. 

7.12. Klaipėdos miesto mokinių 

istorijos konkursas ,,Jaunieji 

Klaipėdos istorijos žinovai” 

L. Kasteckienė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.13. Klaipėdos miesto geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“  

J. Būtaitė kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.14. respublikinis  „Logo“ konkursas J. Golovataja kovas aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.15. respublikinis konkursas 

„OLYMPIS 2016“ 

R. Zaicienė,  

L. Stasiulienė,  

R. Jasienė,  

V. Indrišiūnienė, 

J. Intienė 

balandis, 

lapkritis 

konkursas 

7.16. tarptautinis konkursas „Gamtos 

kengūra“ 

I. Navickaitė kovas  aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.17. tarptautinis konkursas „Kalbų 

kengūra“ 

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė 

kovas –

balandis 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.18. Klaipėdos miesto 4–8 kl. mokinių 

anglų kalbos olimpiada 

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė 

 

kovas –gegužė aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.19. Klaipėdos miesto mokyklų 7 kl. 

mokinių istorijos konkursas 

L. Kasteckienė balandis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.20. Klaipėdos miesto  progimnazijų  

7–8 kl. anglų kalbos viktorina  

“Ką žinai apie Jungtinę 

Karalystę?” 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

balandis  aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.21. mokinių informacinių 

technologijų konferencija MIK–6 

Klaipėdos universiteto gamtos ir 

matematikos mokslų fakultete 

A. Maskolaitienė balandis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.22. tarptautinis internetinis piešinių 

konkursas „Velykų stebuklai 

2016” 

A. Maskolaitienė balandis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.23. Klaipėdos miesto kompiuterinių 

piešinių konkursas „Papuošk 

puodelį” 

A. Maskolaitienė balandis –

gegužė 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.24. Klaipėdos moksleivių saviraiškos 

centro „Šviesoforo“ konkursas  

R. Jasienė 

 

balandis konkursas 



14 

 

 

 

7.25. ,,Šauniausias būsimas pirmokas“  L. Skersienė, 

D. Skurdelienė  

gegužė konkursas 

7.26. 5–8 kl. mokinių pavasarinis 

matematikos komandinis 

konkursas Klaipėdos „Ąžuolyno" 

gimnazijoje 

A. Maskolaitienė gegužė aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.27. Klaipėdos miesto mokinių fizikos 

darbų konferencija „Fizika aplink 

mus“  

A. Maskolaitienė gegužė aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.28. Klaipėdos miesto mokinių rusų 

kalbos dailyraščio konkursas 

L. Guseva rugsėjis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.29. konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“   Klaipėdos 

„Sendvario“ progimnazijoje  

J. Intienė  spalis konkursas 

7.30. konkursas „Pažink senuosius 

klaipėdiškių darbus“ Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje 

V. Indrišiūnienė, 

R. Jasienė 

spalis konkursas 

7.31. Klaipėdos miesto raiškiojo 

skaitymo konkursas anglų kalba 

„Aš laimingas, kai...“ 5–8 kl. 

moksleiviams 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

spalis  aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.32. Klaipėdos miesto mokinių 

matematikos konferencija 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijoje 

A. Maskolaitienė lapkritis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.33. respublikinis IT konkursas 

„Bebras“ 

A. Maskolaitienė, 

J. Golovataja 

lapkritis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.34. respublikinis Natalijos 

Kazakovos kompiuterių 

mokyklos kompiuterinių piešinių 

konkursas „Žiemos fantazija 

2016“ 

A. Maskolaitienė, 

J. Golovataja 

gruodis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

7.35. tarptautinis internetinis piešinių 

konkursas „Kalėdų stebuklai 

2016“ 

A. Maskolaitienė, 

J. Golovataja 

gruodis aptarimas 

metodinėje 

grupėje 

8. Fizinio aktyvumo veiklos  

organizavimas, dalyvavimas 

varžybose: 

   

8.1. šachmatų varžybos Mero taurei 

laimėti 

K. Girskis sausis –  

vasaris 

varžybos 

8.2. estafečių varžybos „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ mieste 

J. Intienė sausis varžybos 

8.3. mokyklos stalo teniso varžybos K. Girskis sausis –  

vasaris 

varžybos 

8.4. šaškių varžybos J. Intienė vasaris varžybos  

8.5. stalo teniso varžybos Mero taurei 

laimėti 

K. Girskis sausis – 

vasaris 

varžybos 

8.6. sportinės varžytuvės su rogutėmis J. Intienė vasaris– 

kovas 

renginys  
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8.7. estafečių varžybos „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“  

J. Intienė vasaris –  

gegužė 

varžybos 

8.8.  „D.S.V“ varžybos Mero taurei 

laimėti 

K. Girskis kovas – 

balandis 

varžybos 

8.9. draugiškos varžybos su 

Klaipėdos Licejumi, „Medeinės“ 

mokykla 

K. Girskis balandis –

gegužė 

varžybos 

8.10. varžybos LAF taurei laimėti K. Girskis balandis – 

gegužė 

varžybos 

8.11. Pavasario krosas 2016 K. Girskis balandis, 

gegužė 

varžybos 

8.12. tarpklasinės futbolo varžybos K. Girskis balandis, 

gegužė 

varžybos 

8.13. plaukimo varžybos Mero taurei 

laimėti 

K. Girskis balandis, 

gegužė  

 varžybos 

8.14. sporto šventė ,,Sveikatingumo 

takelis“ 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

balandis renginys, 

mokyklos 

interneto 

svetainė  

8.15. trikovės varžybos  J. Intienė gegužė varžybos 

8.16. Ežio golas K. Girskis balandis, 

gegužė 

varžybos 

8.17. tarpklasinės krepšinio varžybos 

3x3 

K. Girskis gegužė varžybos 

8.18. keturkovės varžybos Mero taurei 

laimėti  

K. Girskis gegužė  varžybos 

8.19. Rudens krosas 2016 K. Girskis rugsėjis,  

spalis 

 varžybos 

8.20. kvadrato varžybos mokykloje J. Intienė spalis varžybos 

8.21. kvadrato varžybos mieste J. Intienė lapkritis varžybos 

9. Akcijų organizavimas:    

9.1. „Į pagalbą žiemojantiems 

paukščiams“ 

I. Navickaitė gruodis –kovas akcija 

9.2. ugdymo karjerai piešinių paroda 

„Aš svajoju“  

V. Martyšienė  

 

vasaris paroda 

9.3. projektas „Saugus internetas“ V. Martyšienė  

 

vasaris projektas 

9.4. Žemės dienai paminėti 

,,Išsaugokime Žemę!” 

J. Būtaitė 

I. Navickaitė 

kovas akcija 

 

9.5. prievartos, smurto prevencija 

„Pykčio ratas“ 

 

V. Martyšienė  

R. Zaicienė,  

L. Stasiulienė,  

R. Jasienė,  

V. Indrišiūnienė, 

J. Intienė 

kovas akcija 

9.6. talka Tauralaukio gyvenvietėje  V. Martyšienė,  

V. Daukantas 

balandis talka 

9.7. ,,Sveikinkis” L. Skersienė lapkritis akcija 

10. Projektinė veikla:    

10.1. „Sveikatiada“ I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 
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10.2. aplinkosaugos projektas „Mes 

rūšiuojam", organizuojamas 

Gamintojų ir Importuotojų 

Asociacijos, UAB „Atliekų 

tvarkymo centro“ ir VšĮ 

„Elektronikos gamintojų ir 

importuotojų organizacijos“ 

I. Navickaitė sausis – 

gruodis 

direkciniame 

pasitarime 

10.3. Mokymosi visą gyvenimą 

programos eTwinning projektai: 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

sausis – 

gruodis 

MTP 

10.3.1.  „Let's play!”  („Žaiskime!”) J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė,  

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.3.2. EUROSCHOOL TV („Europos 

mokyklos televizija“) 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.3.3. „Eurofriends“ („Eurodraugai 2“) D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.4. Klaipėdos apskrities viešosios I. 

Simonaitytės bibliotekos 

projektas „Bendradarbiaujančios 

ir kuriančios bendruomenės – 

krašto pažinimui“ kuriant „Krašto 

paveldo gidą“  

D. Kiršienė sausis – spalis aptarimas 

Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

10.5. tarptautinis ekologinis projektas 

,,Kamštelių vajus“ 

J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.6. respublikinis projektas ,,Žaidimai 

moko“ 

J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.7. įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

projektas ,,Kalbantys piršteliai“ 

J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.8. elektronikos platintojų 

asociacijos (EPA) ir socialinių 

partnerių projektas „Mąstau. 

Rūšiuoju. Gyvuoju!” 

J. Šilienė, 

A. Kunickienė, 

R. Šeškevičienė, 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.9. priešmokyklinio ugdymo grupės 

projektas „Mokausi būti švarus ir 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 
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sveikas“ ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.10. Klaipėdos regiono švietimo 

įstaigų „Projektų mugė" 

D. Buknienė 

I. Lekstutienė 

vasaris aptarimas 

Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

10.11. projektas 1−2 kl. mokiniams 

„Kuršių Nerija“ 

R. Jasienė kovas projektas  

10.12. projektas 2−3 kl. mokiniams 

„Panemunės pilys“ 

J. Intienė balandis projektas  

10.13. projektas būsimiems pirmokams 

„Mokykla jau laukia“ 

R. Zaicienė birželis projektas  

10.14. ,,Kalbantys piršteliai“ R. Šeškevičienė, 

S. Jakubėnienė 

sausis – 

gruodis 

aptarimas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje   

10.15. vaikų vasaros poilsio stovykla 

nemokamą maitinimą gaunančių 

šeimų vaikams 

V. Martyšienė birželis vaikų 

laisvalaikio 

organizavimas 

10.16. Aktyvaus mokymosi savaitė 5–8 

kl. 

Metodinė taryba spalis Metodinės 

tarybos posėdyje 

10.17. „Baltijos jūra“ L. Stasiulienė,  

J. Intienė 

lapkritis projektas 1–2 kl. 

mokiniams 

10.18. Pasaulinei AIDS dienai paminėti 

„AIDS protmūšis“ 7–8 kl. 

V. Martyšienė,  

L. Skersienė, 

L. Griciūtė 

gruodis renginys 

10.19. projektas, skirtas Tarptautinei 

kalnų dienai 

J. Būtaitė gruodis aptarimas 

Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

 

10.3. stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą: 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Bendradarbiavimo ryšių su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) 

stiprinimas: 

   

1.1.  oganizuoti ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus vaikų tėvų 

susirinkimus 

J. Šilienė, 

R. Šeškevičienė, 

L. Skersienė 

rugsėjis, 

lapkritis, 

balandis 

protokolas 

1.2. informacijos apie įstaigos 

veiklą  teikimas stenduose, 

lankstinukuose, pranešimuose  

grupių auklėtojos sausis – 

gruodis 

stendai 

1.3.  5–8 kl. Tėvų dienų 

organizavimas 

dalykų mokytojai vasaris,  

gegužė, 

individualūs 

pokalbiai 
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lapkritis 

1.4. mokinių jų tėvų ir mokytojų 

konferencija „Tvirtas TAIP – 

sveikam gyvenimui“ 

metodinė taryba  sausis metodinėse 

grupėse 

1.5.  integruota anglų kalbos ir 

dailės pamoka 2 b kl. 

D. Buknienė, 

V. Indrišiūnienė 

vasaris 

 

atvira pamoka    

tėvams 

1.6. Ugdymo karjerai diena Metodinė taryba spalis profesinio 

veiklinimo 

užsiėmimai 

1.7. 5–8 kl. mokinių tėvų 

susirinkimų organizavimas 

klasių vadovai spalis, 

gruodis, 

balandis 

diskusijos, 

pokalbiai, 

informacijos 

teikimas 

1.8. 1–4 kl. mokinių tėvų 

susirinkimų organizavimas 

klasių vadovai rugsėjis, 

gruodis,  

kovas 

diskusijos, 

pokalbiai, 

informacijos 

teikimas 

2. Metodinis ir dalykinis 

mokytojų bendradarbiavimas: 

   

2.1. tikslingas lankymasis 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose, atsižvelgiant 

numatytus į Metodinės tarybos 

veiklos prioritetus 

mokytojai sausis – 

gruodis 

metodinėse 

grupėse 

2.2. metodinių priemonių miesto 

metodininėje parodoje 

demonstravimas 

mokytojai sausis – 

gruodis 

metodinės 

priemonės 

2.3. patirties sklaida 

pedagoginiuose leidiniuose 

mokytojai sausis – 

gruodis 

metodinėse 

grupėse 

2.4. metodinė pagalba jauniems 

specialistams 

Metodinė taryba 

 

sausis – 

gruodis 

individualūs 

pokalbiai 

2.5. gerosios patirties sklaidos 

savaitė „Kviečiu kolegą į 

svečius“ 

metodinių grupių 

pirmininkai 

gegužė lankymasis 

kolegų pamokose, 

aptarimas 

metodinėse 

grupėse 

2.6. lietuvių kalbos ir matematikos 

diagnostinių testų vertinimo 2 

a, 2 b kl. analizė 

V. Indrišiūnienė, 

R. Jasienė 

 

gegužė Pradinio ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.7. standartizuotų testų analizė 

4 kl. 

R. Zaicienė gegužė Pradinio ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.8. standartizuotų testų analizė 

8 kl. 

L. Griciūtė birželis Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.9. gerosios patirties sklaidos 

diena „Kviečiu kolegą į 

svečius“ 

J. Intienė gruodis pamokų vedimas 

kitose klasėse, 

aptarimas 

Pradinio ugdymo 

metodinėje 
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grupėje 

2.10. Pranešimai metodinėse 

grupėse: 

   

2.10.1. „Metodai ir priemonės, 

padedantys ugdyti mokinių 

rašymo įgūdžius“ 

S. Jakubėnienė 

 

kovas Pradinio ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.2. „Išmokime išgirsti garsus“ S. Jakubėnienė kovas Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.3. „Įdomiosios rašymo užduotys 

lietuvių kalbos pamokose“ 

D. Kiršienė kovas Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.4. ,,Žaisdami augame“   A. Kunickienė  birželis Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.5. „Tarptautiniai projektai ir jų 

reikšmė ugdymui“ 

I. Lekstutienė, 

D. Buknienė 

birželis Pagrindinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.6. „Sportas − sveikata“ J. Intienė birželis Pradinio ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.7. „Pagalba mokiniui“ L. Stasiulienė birželis Pradinio ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.8. „Kompiuterinių žaidimų žala ir 

nauda ikimokykliniame 

amžiuje“ 

L. Skersienė 

 

rugsėjis Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

2.10.9. „Skaitymo įgūdžių 

formavimas anglų kalbos 

pamokose“ 

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė 

spalis metodinėje 

grupėje 

2.10.10. „Rašinio rašymo įgūdžių 

formavimas anglų kalbos 

pamokose“ 

D. Buknienė 

 

lapkritis pranešimas 

 

 V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 

  

 11. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo terminai 

1. Mokyklos tarybos:   

1.1. mokyklos metinio veiklos plano 2016 m. 

aprobavimas 

MT nariai sausis 

1.2. mokyklos finansų kontrolės apžvalga ir 

įvertinimas 

MT nariai, 

O. Šalkauskienė 

kovas 

1.3. vaikų vasaros poilsio organizavimas MT nariai gegužė 
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1.4. ugdymo plano 2016–2017 m. m. aprobavimas. 

1–8 klasių pamokų tvarkaraščio aprobavimas. 

Neformaliojo švietimo organizavimas  

MT nariai rugpjūtis 

1.5. strateginio plano 2016–2018 metams derinimas MT nariai spalis 

1.6. tikslų ir uždavinių numatymas 2017 m., veiklos 

planavimas. MT pirmininko rinkimai 

MT nariai gruodis 

2.  Mokytojų tarybos:   

2.1. II trimestro ugdymo kokybės analizė 

(rezultatai, rekomendacijos). Tyrimo „Klasės 

valandėlių veiklos efektyvumas“ rezultatų 

pristatymas.  

Mokinių ugdymosi tęstinumo kitose Klaipėdos 

miesto mokyklose analizė  

O. Šalkauskienė 

 

kovas 

 

2.2. 1–5 klasių III trimestro ugdymosi rezultatų 

analizė, kėlimas į aukštesnę klasę. Mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo tyrimo „Klasių 

mikroklimatas“  rezultatų pristatymas  

O. Šalkauskienė gegužė 

 

2.3.  3. mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikių 

tenkinimas ir paklausa. 2 klasių mokinių 

diagnostinių testų, 4 ir 8 klasių mokinių 

standartizuotų pasiekimų patikrinimo rezultatų 

analizė. 6–8 klasių III trimestro ugdymosi 

rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnę klasę. 

Ugdymo plano 2016–2017 m. m. galimybių 

analizė 

O. Šalkauskienė 

 

birželis  

2.4.  4. pirmokų ir penktokų adaptacija. 

 I–ojo trimestro ugdymo rezultatų aptarimas 

O. Šalkauskienė 

 

gruodis 

3. Metodinės tarybos:   

3.1. mokyklos veiklos kokybinio įsivertinimo 

analizė 

Metodinė taryba sausis, gegužė, 

gruodis 

3.2. vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimo 

prioritetų nustatymas 

Metodinė taryba balandis 

3.3. mokyklos Metodinės tarybos veiklos 

apibendrinimas, veiklos programos 2017 m. 

sudarymas. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas 2016 m.  

Metodinės taryba, 

I. Navickaitė 

gruodis 

4. Mokinių tarybos:   

4.1. pramoginių renginių organizavimas mokykloje V. Martyšienė, 

MMT 

sausis – gruodis 

4.2. MMT, mokyklos mokinių prezidento rinkimai V. Martyšienė, 

MMT 

rugsėjis 

5. Direkcinių pasitarimų:   

5.1. el. dienyno, neformaliojo švietimo žurnalų 

pildymas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė, 

V. Martyšienė 

kovas 

5.2. mokytojų ir mokinių budėjimo organizavimas, 

mokinių saugumo užtikrinimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė, 

V. Martyšienė  

balandis 
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5.3. neformaliojo švietimo būrelių veikla ir 

atsiskaitymo formos. Pedagoginės veiklos 

stebėsenos ir mokytojų 

į(si)vertinimo anketų apibendrinimas 

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė, 

pedagogai  

birželis 

5.4. ilgalaikių planų sudarymas, jų atitikimas 

programų reikalavimams, dokumentacijos 

pildymas. Tyrimo „Mokinių neformalaus 

švietimo pasirinkimas, lankymas (mieste ir 

progimnazijoje)“ pristatymas 

I. Navickaitė,  

V. Martyšienė 

rugsėjis 

5.5. kontrolinių darbų grafiko efektyvumo 

įvertinimas. Integruotų pamokų su IKT 

efektyvumas. Tyrimo „Valandų, skirtų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti, naudojimo 

efektyvumas“ rezultatų pristatymas  

O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė, 

dalykų mokytojai 

spalis 

5.6. bibliotekos, kaip profesinio informacinio 

centro, veiklos užtikrinimas. Savivaldos 

institucijų darbas 

D. Skurdelienė, 

I. Navickaitė, 

V. Martyšienė, 

savivaldos 

institucijų 

pirmininkai 

lapkritis 

5.7. įstaigos šventinis papuošimas pasitinkant 

Naujuosius metus 

O. Šalkauskienė gruodis 

 

VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

 12. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai veiklos pokyčiai: 

 12.1. užtikrintas kokybiškas ugdymo paslaugų teikimas; 

 12.2. sudarytos galimybės mokinio bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymui(si); 

 12.3. individualizuojamas ir diferencijuojamas atnaujintas ugdymo turinys, atsižvelgiant į 

mokinių poreikius; 

 12.4. didesnis dėmesys mokinių saugumo užtikrinimui. 

 

   

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

  13.  Programai įgyvendinti bus skiriama 123,2 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto ir 304,3 

tūkst. Eur  valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

  14. Dalį programos planuojama finansuoti iš specialiųjų programų – 47,7 tūkst. Eur ir 

5,258 tūkst. Eur iš paramos lėšų. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 15. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei ūkio ir 

bendriesiems klausimams. 

 16. Priežiūrą vykdys direktorius. 

 17. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

__________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano   

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

2016 METŲ ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Integruotos pamokos, renginio tema Dalykas Mėnuo 

1. „Boružiukų“ grupė   

1.1. ,,Su melu toli nenužingsniuosi“ ikimokyklinis 

ugdymas 

balandis 

2. „Pelėdžiukų“ grupė   

2.1. ,,Nepaslėpsi melo“ ikimokyklinis 

ugdymas 

balandis 

3. „Bitučių“ grupė   

3.1. ,,Būkime sąžiningi“ priešmokyklinis 

ugdymas 

balandis 

4. 1 klasė   

4.1. elementari korupcijos samprata, pasekmės lietuvių kalba sausis 

4.2. praktinis užsiėmimas „Nusipirksiu draugą“ pasaulio pažinimas vasaris 

4.3. „Sąžiningai elgiuosi“ pasaulio pažinimas rugsėjis 

5. 2a  klasė   

5.1. aiškinsis, kodėl žmonės būna nesąžiningi etika balandis 

5.2. „Sąžiningumą pradėk nuo savęs – nenusirašinėk“ klasės valandėlė spalis 

5.3. „Mokiniai sako NE korupcijai“ 

 

 

 

dailė ir technologijos 

 

gruodis 

6. 2b klasė  

 

 

6.1. aiškinsis, kodėl žmonės būna nesąžiningi 

 

 nesąžiningi nnnesąnesąžiningi 

etika kovas 

 

 
6.2. „Sąžiningumą pradėk nuo savęs – nenusirašinėk“ klasės valandėlė balandis 

6.3. „Mokiniai sako NE korupcijai“ dailė ir technologijos gegužė 

7. 3 klasė   
7.1. „Korupcija – kas tai?“  lietuvių kalba vasaris 

7.2. mokysis atpažinti korupcijos apraiškas kūno kultūra kovas 

7.3. analizuos kovos su korupcija galimybes dailė ir technologijos gegužė 

8. 4  klasė   

8.1. „Korupcija – kas tai?“ lietuvių kalba 

pamoka 

vasaris 

8.2. „Pasirink atsakingai“ kūno kultūra kovas 

8.3. „Duoti – neduoti“ pasaulio pažinimas balandis 

8.4. „Viskas priklauso nuo manęs“ dailė ir technologijos gegužė 

9. 5 klasė   

9.1. korupcijos samprata ir pasekmės klasės valandėlė sausis 

9.2. teigiamos vertybės – gyvenimo kelrodžiai klasės valandėlė sausis 

9.3. paslaugumas, mandagumas, sąžiningumas klasės valandėlė vasaris 

9.4. informacijos rinkimas ir kaupimas. Paaiškinti, kaip 

pasinaudoti iš interneto įrašyta informacija nepažeidžiant 

autorių teisių 

informacinės 

technologijos 

gegužė 
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9.5. paaiškinti, kas yra programa, kaip ją galima parsisiųsti ir 

įdiegti kompiuteryje. Paaiškinti piratavimo, t. y. programų 

naudojimo be leidimo, etinį aspektą ir teisinę atsakomybę už 

piratavimą 

informacinės 

technologijos 

gegužė 

9.6. mokyklos mokinių elgesio taisyklės klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

rugsėjis 

9.7. suvoks, kad elgesys – žmogaus veidrodis etika spalis 

10. 6 klasė   
10.1. gebės paaiškinti įsakymą „Nevok“ ir stengsis patys jo 

laikytis 

tikyba sausis 
10.2. ar esu pilietis? Suvoks pilietiškumo esmę, žinos, koks turi 

būti geras pilietis 

klasės valandėlė sausis 

10.3. „Papročiai ir įstatymai“. Aptars žmonių vertybes etika vasaris 

10.4. ar esu pilietis? Suvoks pilietiškumo esmę, žinos, koks turi 

būti geras pilietis 

klasės valandėlė sausis 

10.5. pareiga ir atsakomybė. Suvoks pareigos ir atsakomybės 

reikšmę.  

klasės valandėlė vasaris 

10.6. savo tyliu abejingumu skatiname blogio plitimą. Suvoks 

abejingumo žalą ir pasekmes 

klasės valandėlė kovas 

10.7. nusirašinėjimas klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

rugsėjis 

11. 7 klasė   

11.1. mokysis ieškoti tiesos etika kovas 

11.2. mokyklos mokinių elgesio taisyklės klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

rugsėjis 

11.3. korupcijos įsišaknijimas. Kovos būdai ir priemonės klasės valandėlė gruodis 

 12. 8 klasė   

12.1. „Mokinių teisės, pareigos, atsakomybė“ klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

sausis 

12.2. aptars įsipareigojimus visuomenei etika vasaris 

12.3. „Vaizdų įtaka. Reklamos moralumas“ tikyba balandis 

12.4. antivirusinės programos. Mokyti teisėtai naudoti 

kompiuterines programas. Priminti, kas yra autorių teisė, 

piratavimas ir kokia atsakomybė taikoma  už nesilaikymą šių 

taisyklių 

informacinės 

technologijos 

spalis 

12.5. „A. Tulūz-Lotrekas – plakato pradininkas“. Plakato 

komponavimas antikorupcine tema 

dailė lapkritis 

 

 

 

__________________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

2 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS 2016 METŲ  

PILIETINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas, veikla Data 

1. „Boružiukų“ grupė   

1.1. ,,Kartu galime daug“ ikimokyklinis 

ugdymas 

lapkritis 

2. „Pelėdžiukų“ grupė   

2.1. ,,Geru darbų maišelis“ ikimokyklinis 

ugdymas 

sausis 

3. „Bitučių“ grupė   

3.1. ,,Draugaukime“ priešmokyklinis 

ugdymas 

kovas 

4. 1 klasė   

4.1. „Atsakomybė  ir pareiga klasėje“ lietuvių kalba sausis 

4.2. „Mūsų džiaugsmai ir rūpesčiai“ pasaulio pažinimas sausis 

4.3. „Saugokim ir gerbkim mokyklos turtą“ matematika vasaris 

4.4. „Kam ir kiek skiriu laiko?“ kūno kultūra vasaris 

4.5. „Kai užaugsi“ pasaulio pažinimas vasaris 

4.6. „Mažas ir senas“ pasaulio pažinimas kovas 

4.7. „Kiek darbelių aš turiu?“ pasaulio pažinimas kovas 

4.8. „Pavasarinė talka“ talka balandis 

4.9. „Kaip užauga giminės medis“ pasaulio pažinimas gegužė 

4.10. „Eilės Lietuvai“ lietuvių kalba kovas 

5. 2a klasė   

5.1. „Kam atveria vartus jūrų uostas?“ Prisimins 

Klaipėdos vardo kilmę, miesto istoriją 

pasaulio pažinimas sausis 

5.2. „Kokias žinai Lietuvos valstybines šventes?“. 

Pripažins valstybinių, tautinių, kalendorinių 

švenčių reikšmę 

pasaulio pažinimas vasaris 

5.3. „Kokių „ožių“ turiu aš?“. Kalbės apie pareigas sau pasaulio pažinimas kovas 

5.4. „Tėtis“. Brangins savo šeimą lietuvių kalba balandis 

5.5. „Ar sunku ūkininkauti?“. Jaus pagarbą  

kiekvienam dirbančiam žmogui 

pasaulio pažinimas balandis 

5.6. „Vilnius“. Suvoks Lietuvos vietą Europoje lietuvių kalba gegužė 

5.7. literatūrinis meninis projektas „Eglė – Žalčių 

karalienė“. Brangins lietuvių kalbą, džiaugsis jos 

grožiu 

lietuvių kalba gegužė 

5.8. „Ką žemėlapyje žymi skrituliukai?“. Tyrinės 

Lietuvos žemėlapį, suvoks Lietuvos vietą Europoje 

ir pasaulyje 

pasaulio pažinimas gegužė 

5.9. „Vaiko teisės ir pareigos“ klasės valandėlė rugsėjis 

5.10. „Kokios Lietuvos etnografinės dalys?“. Brangins ir 

vertins tai, kas buvo sukurta gyvenamosios vietos 

žmonių 

pasaulio pažinimas spalis 

6. 2b  klasė   
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6.1. „Kam atveria vartus jūrų uostas?“ Prisimins 

Klaipėdos vardo kilmę, miesto istoriją 

pasaulio pažinimas sausis 

6.2. „Kokias žinai Lietuvos valstybines šventes?“. 

Pripažins valstybinių, tautinių, kalendorinių 

švenčių reikšmę 

pasaulio pažinimas vasaris 

6.3. „Kokių „ožių“ turiu aš?“. Kalbės apie pareigas sau pasaulio pažinimas kovas 

6.4. „Tėtis“. Brangins savo šeimą lietuvių kalba balandis 

6.5. „Ar sunku ūkininkauti?“. Jaus pagarbą  

kiekvienam dirbančiam žmogui 

pasaulio pažinimas balandis 

6.6. „Vilnius“. Suvoks Lietuvos vietą Europoje lietuvių kalba gegužė 

6.7. literatūrinis meninis projektas „Eglė – Žalčių 

karalienė“. Brangins lietuvių kalbą, džiaugsis jos 

grožiu 

lietuvių kalba gegužė 

6.8. „Ką žemėlapyje žymi skrituliukai?“. Tyrinės 

Lietuvos žemėlapį, suvoks Lietuvos vietą Europoje 

ir pasaulyje 

pasaulio pažinimas gegužė 

6.9. „Vaiko teisės ir pareigos“ klasės valandėlė rugsėjis 

6.10. „Kokios Lietuvos etnografinės dalys?“. Brangins ir 

vertins tai, kas buvo sukurta gyvenamosios vietos 

žmonių 

pasaulio pažinimas spalis 

7. 3 klasė   

7.1. „Sausio 13-oji- Laisvės gynėjų diena“ pasaulio pažinimas sausis 

7.2. „Kodėl Lietuvai svarbi vasario 16-oji?“ pasaulio pažinimas vasaris 

7.3. „Kiekvienas žmogus turi savo teises, bei pareigas“ lietuvių kalba kovas 

7.4. „Ar mokame saugoti ir taupyti Lietuvos išteklius?“ dailė ir 

technologijos 

balandis 

7.5. „Lietuvos kaimynai“ lietuvių kalva balandis 

7.6. „Lietuvos istorinės asmenybės, jų nuveikti darbai“ dailė ir 

technologijos 

gegužė 

7.7. „Domiuosi senaisiais lietuvių amatais ir verslais“ pasaulio pažinimas rugsėjis 

7.8. pripažinti taisykles. Jausti atsakomybę už savo ir 

kitų poelgius 

dailė ir 

technologijos 

rugsėjis 

7.9. „Senoviniai lietuvių žaidimai“ lietuvių kalba spalis 

7.10. gerbti kitą, nuomonėms išsiskyrus toleruoti kitokį 

požiūrį 

pasaulio pažinimas lapkritis 

8. 4 klasė   

8.1. „Mano teisės ir pareigos“ pasaulio pažinimas sausis 

8.2. „Aš ir mano mokykla“ pasaulio pažinimas rugsėjis 

8.3. „Mano miesto savivaldybė“ lietuvių kalba kovas 

8.4. „Užaugęs noriu būti...“ dailė ir 

technologijos 

balandis 

8.5. „Aš esu lietuvis“ lietuvių kalba gruodis 

8.6. „Susipažinkime – Konstitucija“ dailė ir 

technologijos 

gegužė 

8.7. „Lietuvių valstybinės šventės“ pasaulio pažinimas vasaris 

8.8. „Lietuvių valstybinės šventės“ dailė ir 

technologijos 

kovas 

8.9. „Man svarbu“ lietuvių kalba spalis 

8.10. „Lietuva pasaulyje“ pasaulio pažinimas lapkritis 

9. 5 klasė   
9.1. akcija „Mūsų klasėje gražiausios gėlės“ biologija, vasaris-
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popamokinė veikla kovas 
9.2. „Nepriklausoma Lietuva – pasaulio žemėlapyje. 

1918m. vasario 16d. Lietuvos Nepriklausomybės 

aktas. Lietuvos valstybiniai ir tautiniai simboliai“ 

istorija kovas 

9.3. „Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimas. 

Tautinė ir religinė tolerancija“ 
istorija balandis 

9.4. „Pilietinės drąsos ir pilietinio pasipriešinimo 

pavyzdžiai. Partizanų priešinimasis sovietų 

valdžiai“ 

istorija balandis 

9.5. „Iškylautojo kurpinė“. Paaiškins, kaip turistaujant 

reikia saugoti gamtą 
gamta ir žmogus gegužė 

9.6. ,,Grąžinkite laisvę!”.Pagrindinės žmogaus teisės 

bei laisvės ir jų pažeidimai 
istorija gegužė 

9.7. „Pilietinės drąsos ir pilietinio pasipriešinimo 

pavyzdžiai. Baltijos kelias“ 
istorija gegužė 

9.8. „Pilietinės drąsos ir pilietinio pasipriešinimo 

pavyzdžiai. 1991m. sausio 13 – osios įvykiai 

Lietuvoje“ 

istorija gegužė 

9.9. „Mūsų valstybės valdymas. Demokratinė valstybė 

ir pilietinė visuomenė. Konstitucija“ 
istorija gegužė 

9.10. „Pasklidę po pasaulį. Lietuvos piliečių emigracija, 

priežastys ir pasekmės“ 
istorija gegužė 

9.11. Mokyklos mokinių tarybos narių, mokyklos 

mokinių prezidento rinkimai 

savivalda rugsėjis 

9.12. „Natūraliųjų skaičių skaitymas ir rašymas”. 

Mokysis perskaityti valstybių plotus, atstumus tarp 

planetų  užrašyti skaitmenimis. 

matematika spalis 

9.13. “Prižiūrime bei saugome klasės ir mokyklos turtą. 

Mokomės teisėtai naudoti kompiuterines 

programas.” 

informacinės 

technologijos 
spalis 

9.14. „Pirmoji žmogaus vertybė“ etika gruodis 
10. 6 klasė   
10.1. will improve reading and listening skills, will 

prepare to speak about „The boy who saved the 

Netherlands“ 

anglų kalba sausis 

10.2. ar esu pilietis? Suvoks pilietiškumo esmę, žinos, 

koks turi būti geras pilietis 
klasės valandėlė sausis 

10.3. pareiga ir atsakomybė. Suvoks pareigos ir 

atsakomybės reikšmę 
klasės valandėlė vasaris 

10.4. veiksmai su mišriaisiais skaičiais. Projektas 

„Didžiausias, giliausias, ilgiausias“. Nagrinės 

didžiausią, giliausią ir ilgiausią Lietuvos ežerus 

matematika sausis 

10.5. visuomeninė veikla ir savanoriškumas. Įgis 

supratimą apie savanorystę, susipažins su 

įvairiomis programomis, kurios skatina 

savanorystę 

klasės valandėlė vasaris 

10.6. valandėlė, skirta Vasario 16-ajai. Formuosis 

patriotiškumo jausmus 

klasės valandėlė vasaris 

10.7. jų skausmas - mūsų skausmas. Formuosis 

tolerancijos jausmus neįgaliesiems 

klasės valandėlė vasaris 

10.8. akcija „Mūsų klasėje gražiausios gėlės“ biologija, vasaris-
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popamokinė veikla kovas 
10.9. valandėlė, skirta Kovo 11-ajai. Formuosis 

patriotiškumo jausmus 

klasės valandėlė kovas 

10.10. valandėlė, skirta Žemės dienai. Teisė į sveiką ir 

švarią aplinką 

klasės valandėlė kovas 

10.11. savo tyliu abejingumu skatiname blogio plitimą. 

Suvoks abejingumo žalą ir pasekmes 

klasės valandėlė kovas 

10.12. „Gailestingumas – tai darbas“. Gebės įvardinti 

gailestingumo darbus. Analizuos jų reikšmę 

tikyba vasaris 

10.13. „Kaip keičiasi Žemės paviršius“. Aptars, kad 

žmonės plėtodami pramonę ir žemės ūkį, statydami 

miestus, keičia Žemę 

gamta ir žmogus balandis 

10.14. „Oro ir vandens tarša“. Sužinos, kaip užterštas oras 

ir vanduo kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Mokysis, kaip tausoti vandenį 

gamta ir žmogus balandis 

10.15. „Pokyčiai XIXa. visuomenėje. Piliečių 

dalyvavimas politinėje veikloje“ 
istorija balandis 

10.16. „Bomba, sukrėtusi pasaulį. Tarptautiniai konfliktai 

ir jų pasekmės“ 
istorija gegužė 

10.17. „Žmogaus teisės SSRS. JTO ir jos veikla žmogaus 

teisių srityje“ 
istorija gegužė 

10.18. „Globalinės problemos ir jų sprendimas“ istorija / gamta ir 

žmogus 
gegužė 

10.19. „Lietuvos valstybės valdymas. Kaip valdoma mūsų 

mokyla?“ 
geografija gegužė 

10.20. „Atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas“. 

Mokysis rūšiuoti atliekas 
gamta ir žmogus gegužė 

10.21. „Tautų įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje. Kultūrų 

įvairovė. Lietuvos etninės mažumos. Rasinė, 

tautinė, religinė tolerancija. Tolerancijos tradicijos 

Lietuvoje“ 

geografija gegužė 

10.22. „Lietuvos gamta – mūsų turtas. Teisė į sveiką ir 

švarią aplinką“ 
geografija gegužė 

10.23. mokyklos mokinių tarybos narių, mokyklos 

mokinių prezidento rinkimai 

savivalda rugsėjis 

10.24. „Gerumas gimsta mūsų širdyse“ etika rugsėjis 

11. 7 klasė   
11.1. „Pasaulio gyventojų įvairovė. Rasinė, tautinė, 

religinė tolerancija“ 
geografija sausis 

11.2. diskusija „Žodžio laisvė“ etika vasaris 
11.3. „Sunkus gyvenimas Afrikoje. Sahelis – negandų 

šalis. Visuomenėje kylančios socialinės, 

ekonominės problemos ir jų sprendimas“ 

geografija vasaris 

11.4. „Koks aš, tokia ir Lietuva“. Įvardins kaip supranta 

laisvę ir atsakomybę, apibūdins, kaip tai siejasi 
tikyba vasaris 

11.5. akcija „Mūsų klasėje gražiausios gėlės“ biologija, 

popamokinė veikla 
vasaris-

kovas 
11.6. akcija „Mūsų klasėje gražiausios gėlės“ biologija, 

popamokinė veikla 
vasaris-

kovas 
11.7. „Laisvė ir atsakomybė – neišskiriamos seserys“. 

Gebės įvardinti diskriminacijos rūšis, formuos 

tikyba kovas 
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savo poziciją 
11.8. „Lietuviškos monetos averso ir reverso kūrimas“ dailė balandis 
 „Amerika -,,rasių katilas“. Rasinė, tautinė, religinė 

tolerancija“ 
geografija balandis 

11.9. „Amazonija pavojuje. Visuomenėje kylančios 

aplinkosaugos problemos ir jų sprendimas“ 
geografija balandis 

11.10. „Niokojanti žmogaus ranka“. Išsiaiškins žmogaus 

poveikį gamtai 
biologija gegužė 

11.11. „Kuriantis žmogus“. Sužinos, kokias priemones 

žmones taiko, kad saugotų gamtą 
biologija gegužė 

11.12. „Mokykimės iš gamtos ir supraskime jos ženklus“. 

Mokysis stebėti artimiausią aplinką 
biologija gegužė 

11.13. „Kuriantis žmogus“. Sužinos, kokias priemones 

žmones taiko, kad saugotų gamtą 
biologija gegužė 

11.14. „Graikija – demokratijos gimtinė. Demokratija. 

Kas tai?“ 
istorija gegužė 

11.15. „Romos respublika. Lietuvos valstybės valdymo 

forma šiandien“ 
istorija gegužė 

11.16. „Roma – mokslo ir teisės centras. Lietuvos teisinė 

sistema. Lietuvos ir Europos institucijos, į kurias 

galima kreiptis dėl žmogaus teisių pažeidimų“ 

istorija gegužė 

11.17. Mokyklos mokinių tarybos narių, mokyklos 

mokinių prezidento rinkimai 
savivalda rugsėjis 

11.18. „Gerumu dalintis apsimoka“. Dovanėlių aukojimas 

skurstantiems 

socialinė pedagogė gruodis 

11.19. Pagarba kitam. Žinos, kas yra pagarba ir kodėl jos 

svarbu laikytis 

klasės valandėlė sausis 

11.20. Smurtas prieš gyvūnus. Diskutuos, kas kaltas dėl 

smurto prieš gyvūnus 

klasės valandėlė vasaris 

11.21. Benamystė. Suvoks, kad svarbu rūpintis ne tik 

savo, bet ir kitų žmonių poreikiais 

klasės valandėlė kovas 

11.22. Vienišumas – ne nuosprendis! Vertinsvienišumą 

kaip vieną iš gyvenimo tarpsnių 

klasės valandėlė balandis 

11.23. Paauglių nusikalstamumas. Žinos nepilnamečių 

delinkvencijos priežastis, pasekmes ir prevenciją 

Klasės valandėlė balandis 

11.24. Tiriamasis darbas „Energijos vampyrai mano 

namuose. Kaip sutaupyti pinigų ir išsaugoti gamtos 

išteklius?“ 

matematika lapkritis 

12. 8 klasė   

12.1. „Karalius ir parlamentas Anglijoje. Lietuva – 

demokratinė parlamentinė respublika“ 
istorija sausis 

12.2. Tyrimas „Mokinio savęs vertinimas“ socialinė pedagogė sausis 
12.3. Diskusija „Ar mes tikri Lietuvos piliečiai?“ etika vasaris 
12.4. „Spausdinta knyga keičia pasaulį. Informacinė 

visuomenė, joje kylančios problemos ir pavojai“ 
istorija vasaris 

12.5. „Kontrreformacija Europoje. Tolerancija“ istorija vasaris 
12.6. „Balkanai – kultūrų konfliktas. Tolerancija“ geografija vasaris 
12.7. akcija „Mūsų klasėje gražiausios gėlės“ biologija, 

popamokinė veikla 
vasaris-

kovas 
12.8. „Volga – ilgiausia Europos upė. Ekologinės 

problemos ir jų sprendimas“ 
geografija kovas 
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12.9. gamtos katastrofa Aralo jūros regione. Ekologinės 

problemos ir jų sprendimas 
geografija gegužė 

12.10. „Ekologinė etika“ biologija gegužė 
12.11. „Tolerancijos dvasia: nekrikščionys LDK“ istorija gegužė 
12.12. Mokyklos mokinių tarybos narių, mokyklos 

mokinių prezidento rinkimai 
savivalda rugsėjis 

12.13. standartinė skaičiaus išraiška. Projektas „Truputį 

astronomijos“. (Nagrinės Saulės sistemos planetų 

atstumus iki Saulės, lygins jų mases, susipažins su 

šviesos greičiu) 

matematika spalis 

 

 

 

_____________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

2016 m. veiklos plano 

3 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS 2016 METŲ  

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas Mėnuo 

1. „Boružiukų“ grupė   

1.1. ,,Mes maži, bet galime daug nuveikti“ ikimokyklinis 

ugdymas 

sausis 

2. „Pelėdžiukų“ grupė   

2.1. „Mano šeima“  ikimokyklinis 

ugdymas 

gegužė 

3. „Bitučių“ grupė   

3.1. ,,Kuo aš noriu būti užaugęs?“ priešmokyklinis 

ugdymas 

vasaris 

4. 1 klasė   

4.1. „Aš jaučiu. Mano pojūčiai“ lietuvių kalba vasaris 

4.2. „Kas yra laikas? Mokausi paklausti ir atsakyti. 

Pasakoju apie save“ 

lietuviu kalba kovas 

4.3. „Aš  augu.  Laikas šeimoje. Mano norai“ klasės valandėlė balandis 

4.4. „Kaip susidraugauti?“ Žaisdami žaidimus gebės elgtis 

pagal taisykles ir draugiškai bendraus 

klasės valandėlė vasaris 

4.5. „Ką žmonės dirba visą dieną?“. Profesijų įvairovė pasaulio pažinimas gegužė 

5. 2a klasė   

5.1. „Neįprastos specialybės. Dresuotojas“ pasaulio pažinimas sausis 

5.2. „Medicinos darbuotojai“ lietuvių kalba sausis 

5.3. „Oreiviai“ pasaulio pažinimas vasaris 

5.4. „Kas gamina saldumynus?“ dailė ir 

technologijos 

balandis 

5.5. „Kam ir kiek skiriu laiko?“ kūno kultūra gegužė 

6. 2b  klasė   

6.1. „Neįprastos specialybės. Dresuotojas“ pasaulio pažinimas sausis 

6.2. „Medicinos darbuotojai“ lietuvių kalba sausis 

6.3. „Oreiviai“ pasaulio pažinimas vasaris 

6.4. „Kas gamina saldumynus?“ dailė ir 

technologijos 

balandis 

6.5. „Kam ir kiek skiriu laiko?“ kūno kultūra gegužė 

7. 3 klasė   

7.1. „Aš korespondentas“ lietuvių kalba sausis 

7.2. „Kaip išradingai žmogus keičia pasaulį?“ klasės valandėlė vasaris 

7.3. „Noriu pažinti save“ klasės valandėlė kovas 

7.4. „Mokytojo darbas“ klasės valandėlė balandis 

7.5. „Dariaus ir Girėno įkvėpti“ klasės valandėlė gegužė 

8. 4 klasė   

8.1. „ Čiurlionis. Jo kūryba“ lietuvių kalba sausis 

8.2. išvyka į muziejų klasės valandėlė vasaris 

8.3. „Ką veikiu laisvalaikiu?“ klasės valandėlė kovas 

8.4. „Kuo galėčiau būti?“ Mano norai klasės valandėlė balandis 
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8.5. „Ar pažįstu save?“ klasės valandėlė gegužė 

8.6. 5 klasė   

8.7. ,,Kuo norėčiau būti užaugęs?“ klasės valandėlė sausis 

8.8. mokinių savęs pažinimas ir teigiamas savęs 

vertinimas 

klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

vasaris 

8.9.  ,,Žmogaus teisė į darbą. Darbo reikšmė žmonėms ir 

visuomenei“ 

klasės valandėlė kovas 

8.10. reklama pasirinktam daiktui. Skelbimas lietuvių kalba balandis 

8.11. aptars, kas išpildo svajones etika gegužė 

8.12. „Kelionių agentūra“. Kelionės po Lietuvą objektų 

pristatymas 

lietuvių kalba gegužė 

8.13. „Tradiciniai amatai, verslai ir darbai“ technologijos rugsėjis 

8.14. „Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje“ klasės valandėlė rugsėjis 

8.15. pasakos kokia veikla patinka ,,Pasaulyje daug 

klausimų” 

etika rugsėjis 

8.16. karjeros plano sudarymas klasės valandėlė rugsėjis, 

spalis 

8.17. “Kompiuterizuota darbo vieta. Žmonės dirbantys prie 

kompiuterių” 

informacinės 

technologijos 

rugsėjis 

8.18. „Lietuvių patarlės, papročiai, susiję su darbu“. 

Varžytuvės 

lietuvių kalba lapkritis 

8.19. išvyka į duonos kepyklą. Projektas „Mano namų 

duona“ 

lietuvių kalba lapkritis 

9. 6 klasė   

9.1. nagrinės ryšių voratinklį etika sausis 

9.2. mokomės rašyti savo gyvenimo aprašymą (CV)  klasės valandėlė 

socialinė pedagogė 

vasaris 

9.3. reklama pasirinktai profesijai lietuvių kalba balandis 

9.4. profesiniai ketinimai ir jų įgyvendinimas. Mokiniai 

pristatys parengtus pranešimus apie norimas įgyti 

profesijas 

klasės valandėlė balandis 

9.5. kokių profesijų galima įgyti Klaipėdos universitete? 

Pažintis su Klaipėdos universitetu, pagal galimybę 

apsilankymas jame. 

klasės valandėlė gegužė 

9.6. „Kelionių agentūra“. Maršruto sudarymas ir 

pristatymas 

lietuvių kalba gegužė 

9.7. dalyvavimas varžybose. „Varžybos - kelias į 

sportininko karjerą?“ 

kūno kultūra gegužė 

9.8. „Padarysiu dovanėlę mamytei pats“ technologijos gegužė 

9.9. karjeros plano sudarymas klasės valandėlė rugsėjis, 

spalis 

9.10. suvoks, ko visiems žmonėms reikia etika lapkritis 

9.11. išvyka į spaustuvę. Projektas „Knygos atsiradimas“ lietuvių kalba gruodis 

10. 7 klasė   

10.1. „Will present new vocabulary, words, related to jobs, 

job qualities, ambitions“ 

anglų kalba sausis 

10.2. koks tavo asmenybės tipas? Ir tau labiausiai 

tinkančios profesijos. 

klasės valandėlė  sausis 

10.3. Klaipėdos turizmo mokykla. Pažintis su šioje 

mokykloje galimomis įsigyti profesijomis 

klasės valandėlė, 

išvyka 

vasaris 

10.4.  „Domėkis ir tau pasiseks“ - užsiėmimai Klaipėdos technologijos, balandis 
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turizmo mokykloje klasės valandėlė 

10.5. „Kalbos kultūra ir etiketas – žmogaus veidrodis“. 

Pasirengimas pokalbiui dėl darbo 

lietuvių kalba gegužė 

10.6. dalyvavimas varžybose. „Ar sportiniai laimėjimai 

atveria kelią į didįjį sportą?“ 

kūno kultūra gegužė 

10.7. Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose klasės valandėlė rugsėjis 

10.8. karjeros plano sudarymas Klasės valandėlė rugsėjis, 

spalis 

10.9. „Kaip dirba fizikai?“ fizika rugsėjis 

10.10. mokinių kompetencijų aplanko rengimas klasės valandėlė spalis 

10.11. aptars pasirinkimų kaitą etika spalis 

10.12. aptars, kaip žmogus kuria savo gyvenimą etika lapkritis 

11. 8 klasė   

11.1. „Kritikos priėmimas“ klasės valandėlė vasaris 

11.2. suvoks lyderių ir autoritetų gabumus etika vasaris 

11.3. ”Asmeninės vizijos svarba, planuojant karjerą“ lietuvių kalba kovas 

11.4. ,,Pagarba darbui” etika balandis 

11.5. ,,Renkamės profesiją” etika, tikyba balandis 

11.6. „Kur toliau mokytis?“. Apsilankymas 

„Žemynos“gimnazijoje 

klasės valandėlė gegužė 

11.7. dalyvavimas varžybose. „Kas vadinamas sportininku 

profesionalu?“ 

kūno kultūra gegužė 

11.8. rankdarbių paroda, skirta Motinos dienai technologijos  gegužė 

11.9. karjeros plano sudarymas Klasės valandėlė rugsėjis, 

spalis 

11.10. fotografija – hobis, galintis tapti gyvenimo būdu ir 

pragyvenimo šaltiniu“. Projektas – meninės 

fotografijos kūrimas 

lietuvių kalba spalis 

11.11. mokinių karjeros dokumentų rengimas. „Darbo 

ieškos būdai. Kalbos etiketas“ 

lietuvių kalba lapkritis 

11.12. „Auksas ir pelenuos žiba“.Vertybių pažinimo svarba, 

priimant karjeros sprendimus 

klasės valandėlės gruodis 

 

 

 

 

_______________________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

4 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

2016 METŲ ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ 

VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas, veikla Data 

1. „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ grupės   

1.1. prevencinė savaitė ,,Saugus, kai žinau“ ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas 

lapkritis 

2. 1 klasė   

2.2. „Žalingi įpročiai“ pasaulio pažinimas sausis 

2.3. „Augu sveikas, saugus“ kūno kultūra vasaris  

2.4. „Cheminių medžiagų poveikis sveikatai“ dailė ir technologijos kovas 

2.5. „Rūkai – save žudai“ pasaulio pažinimas balandis 

2.6. „Sveikata be vaistų“ kūno kultūra gegužė 

3. 2a klasė   

3.1.  „Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?” Susipažins su 

netinkamu cheminių medžiagų poveikiu sveikatai 

pasaulio pažinimas sausis 

3.2. “Kaip vanduo gali tapti nuodingas?” Žinos, kad 

buityje naudojamos cheminės medžiagos ne tik 

teikia naudą, bet ir kenkia sveikatai 

pasaulio pažinimas  vasaris 

3.3. “Įprotis”. Kalbės apie žalingą įprotį – rūkymą. 

Supras, kokią žalą kelia rūkymas 

lietuvių kalba kovas 

3.4. “Tikroji drąsa“. Supras, kodėl negalima rūkyti, net 

jei kas nors ir pasiūlytų 

etika balandis 

3.5. “Vaistinėje”. Žinos, kad vaistus galima imti tik iš 

tėvų, gydytojų ar kitų sveikatos specialistų 

matematika gegužė 

4. 2b klasė   

4.1. „Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?” Susipažins su 

netinkamu cheminių medžiagų poveikiu sveikatai 

pasaulio pažinimas sausis  

4.2. “Kaip vanduo gali tapti nuodingas?” Žinos, kad 

buityje naudojamos cheminės medžiagos ne tik 

teikia naudą, bet ir kenkia sveikatai 

pasaulio pažinimas vasaris 

4.3. “Įprotis”. Kalbės apie žalingą įprotį – rūkymą. 

Supras, kokią žalą kelia rūkymas 

lietuvių kalba kovas  

4.4. “Tikroji drąsa“. Supras, kodėl negalima rūkyti, net 

jei kas nors ir pasiūlytų 

etika balandis 

4.5. “Vaistinėje”. Žinos, kad vaistus galima imti tik iš 

tėvų, gydytojų ar kitų sveikatos specialistų 

matematika gegužė 

5. 3 klasė   

5.1. „Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų“ kūno kultūra vasaris 

5.2. „Cheminių medžiagų poveikis sveikatai“ pasaulio pažinimas vasaris 

5.3. „Rūkymo žala organizmui“ pasaulio pažinimas vasaris 

5.4. „Alkoholio poveikis sveikatai“ pasaulio pažinimas balandis 

5.5. ”Kaip gyventi sveikai?” pasaulio pažinimas rugsėjis 

6. 4  klasė   

6.1. „Sveikos gyvensenos pagrindai“ pasaulio pažinimas vasaris  
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6.2. „Cheminės medžiagos –pagalba ir pavojai“ pasaulio pažinimas vasaris 

6.3. „Tabako žala jaunam organizmui“ pasaulio pažinimas vasaris 

6.4. „Alkoholio žala jaunam organizmui“ pasaulio pažinimas kovas 

6.5. „Kiekvienas atsakingas už savo sveikatą“ pasaulio pažinimas kovas 

7. 5 klasė   

7.1. „Būk aktyvus ir būsi sveikas“ gamta ir žmogus balandis 

7.2. „Sveikatai žalingos medžiagos“ gamta ir žmogus balandis 

7.3. Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas popamokinė veikla gegužė 

7.4. “Sveika gyvensena ir kompiuteris” informacinės 

technologijos 

rugsėjis 

7.5. prevencinės programos LionsQuest Paauglystės 

kryžkelės vykdymas 

,,LionsQuest”  sausis - 

gruodis 

7.6. prevencinė savaitė „Mūsų mokykla PRIEŠ 

narkotikus“ 

visi dalykai 

socialine pedagoge 

lapkritis 

8. 6 klasė   

8.1. „Sveikatai žalingos medžiagos“ gamta ir žmogus kovas 

8.2. „How to keep fit and healthy“. Will improve 

speaking skills on giving advice 

anglų kalba balandis 

8.3. Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas popamokinė veikla gegužė 

8.4. prevencinės programos LionsQuest Paauglystės 

kryžkelės vykdymas 

,,LionsQuest”  sausis - 

gruodis 

8.5. plakatas – grafikos rūšis.Plakato kūrimas 

prevencine tema 

dailė spalis 

8.6. prevencinė savaitė „Mūsų mokykla PRIEŠ 

narkotikus“ 

visi dalykai 

socialine pedagoge 

lapkritis 

8.7. sukurs animuotą antireklamą rūkymui informacinės 

technologijos 

lapkritis 

8.8. gebės apskaičiuoti, kiek parų sutrumpėja 

gyvenimas surūkant nurodytą kiekį cigarečių. 

Analizuos rūkymo žalą 

Valanda, skirta mokinių 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti (matematika) 

lapkritis 

8.9. kas slepiasi už psichiką veikiančių medžiagų? klasės valandėlė lapkritis 

8.10. Pasaulinė AIDS diena. „Protmūšis“. popamokinė veikla gruodis 

8.11. gebės paaiškinti Dievo įsakymą „Nežudyk“ tikyba gruodis 

8.12. ,,Švęsti šventes su kitais” etika gruodis 

9. 7 klasė   

9.1. will develop speaking skills on the topic „People‘s 

plans and ambitions. Healthy lifestyle“ 

anglų kalba sausis 

9.2. „Ką reiškia sveika gyvensena?“ biologija kovas 

9.3. suvoks žalingų įpročių pavojų etika kovas 

9.4. žalingi įpročiai. Valandėlė, skirta žalingų įpročių 

prevencijai 

klasės valandėlė kovas 

9.5. Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas popamokinė veikla gegužė 

9.4. atliks statistinį tyrimą „7-sios klasės mokinių 

interesų ir poreikių tyrimas", išsiaiškins klasės 

mokinių žalingus įpročius. 

matematika rugsėjis 

9.5. prevencines programos Gyvai vykdymas Prevencinės programos 

Gyvai užsiėmimai 

Rugsėjis - 

gruodis 

9.6. plakatas – grafikos rūšis. Plakato kūrimas 

prevencine tema 

dailė spalis 
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9.7. prevencinė savaitė „Mūsų mokykla PRIEŠ 

narkotikus“ 

visi dalykai 

socialine pedagoge 

lapkritis 

9.8. tyrimas „Psichiką veikiančių medžiagų prevencija 

mokykloje“ 

klasės valandėlė lapkritis 

9.9. gebės apibūdinti savo elgesį kilus nesutarimams tikyba gruodis 

9.10. Pasaulinė AIDS diena. „Protmūšis“ popamokinė veikla gruodis 

10. 8 klasė   

10.1. „Ar būtina apsvaigti? Alkoholis, narkotikai“ tikyba vasaris 

10.2. „Narkotinės medžiagos. Tai lengvai pasiekiama, 

bet ar verta?“. Supras, kokį poveikį visai 

visuomenei ir atskiriems individams daro 

priklausomybė 

biologija vasaris 

10.3. paaiškinti ir (arba) pateikti pavyzdžių, kaip 

išvengti bendraamžių ar kitų asmenų spaudimo 

rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas 

psichiką veikiančias medžiagas 

kūno kultūra kovas 

10.4. darbo įgūdžių formavimo pratybos. Sukurs 

projektinį darbą „Rūkymo žala", mokės nubrėžti ir 

užpildyti lentelę „Surūkytų cigarečių skaičius ir 

gyvenimo trukmė " 

informacinės 

technologijos 

balandis 

10.5. psichotropinės medžiagos ir jų poveikis 

organizmui 

chemija balandis 

10.6. Pasaulinės nerūkymo dienos minėjimas popamokinė veikla gegužė 

10.7. atliks statistinį tyrimą „8-sios klasės mokinių 

interesų ir poreikių tyrimas", išsiaiškins klasės 

mokinių žalingus įpročius 

matematika rugsėjis 

10.8. plakatas – grafikos rūšis. Plakato kūrimas 

prevencine tema 

dailė spalis 

10.9. „Narkotikai“. Aptars narkotikų žalą etika spalis 

10.10. prevencinė savaitė „Mūsų mokykla PRIEŠ 

narkotikus“ 

visi dalykai 

socialine pedagoge 

lapkritis 

10.11. AIDS dienos minėjimas. „Protmūšis“ etika, tikyba 

socialine peadoge 

gruodis 

10.12. sukurs ir įgarsins komiksus prevencine tema informacinės 

technologijos 

lapkritis 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

5 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

2016 METŲ ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas, veikla Mėnuo 

1. „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ grupės   

1.1. Adventinė vakaronė ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

lapkritis 

1.2. Užgavėnių linksmybės „Kepu, kepu blynus“ ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

vasaris 

2. 1 klasė   

2.1. „Ką reiškia žodis „Lietuva“? Žymios Lietuvos 

vietos“ 

pasaulio pažinimas vasaris 

2.2. „Mūsų šventės“ matematika vasaris 

2.3. „Herbas. Laikas švęsti“ lietuvių kalba kovas 

2.4. „Kada ridename margučius? Velykų šventė“ pasaulio pažinimas balandis 

2.5. „Žvilgsnis į praeitį“ matematika gegužė 

3. 2a klasė   

3.1. „Lietuvių pasakų moralas“ lietuvių kalba sausis 

3.2. „Mįslių konkursas“ klasės valandėlė vasaris 

3.3. „Užgavėnių kaukės“ dailė ir technologijos vasaris 

3.4. „Liaudies ornamentikos motyvai“ dailė ir technologijos balandis 

3.5. „Liaudies žaidimai ir rateliai“ kūno kultūra gegužė 

4. 2b  klasė   

4.1. „Lietuvių pasakų moralas“ lietuvių k. sausis 

4.2. „Mįslių konkursas“ klasės valandėlė vasaris 

4.3. „Užgavėnių kaukės“ dailė ir technologijos vasaris 

4.4. „Liaudies ornamentikos motyvai“ dailė ir technologijos balandis 

4.5. „Liaudies žaidimai ir rateliai“ kūno kultūra gegužė 

4.6. 3 klasė   

4.7. „Lietuva žiloje senovėje“ pasaulio pažinimas sausis 

4.8. „Senieji lietuvių amatai“ pasaulio pažinimas vasaris 

4.9. „Protėvių deivės“ pasaulio pažinimas kovas 

4.10. „Tautosaka“ pasaulio pažinimas balandis 

4.11.  „Senieji lietuvių žaidimai“              pasaulio pažinimas gegužė 

4.12. „Švari Lietuva - graži Lietuva“ matematikas gegužė 

5. 4 klasė   

5.1. „Kaip buvo siekiama atkurti Lietuvos 

valstybę?“ 

pasaulio pažinimas sausis 

5.2. „Kada Lietuva vėl prarado laisvę?“ pasaulio pažinimas vasaris 

5.3. „Ką nuveikė sąjūdis?“ pasaulio pažinimas kovas 

5.4. kokius žinau garsius Lietuvos žmones? pasaulio pažinimas balandis 

5.5. „Kada Lietuva tapo Europos sąjungos nare?“ pasaulio pažinimas gegužė 

5.6. „Mama – tik viena“ dorinis ugdymas gegužė 

6. 5 klasė   
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6.1. “Tautiniai lietuvių rūbai” informacinės 

technologijos 

vasaris 

6.2. „Šventės seniau ir dabar“ etika kovas 

6.3. kaip švenčiame Užgavėnes? klasės valandėlė kovas 

6.4. „Velykų tradicijos ir papročiai“ lietuvių kalba balandis 

6.5. „Kasdieninis žmonių gyvenimas XIX a. 

Etnografinių sričių bruožai“ 

istorija balandis 

6.6. „Motinos dienos tradicijos atsiradimas 

Lietuvoje“ 

muzika  balandis 

6.7. „Velykos – dvasinio atgimimo šventė“, 

„Kristaus prisikėlimo kančia ir didingumas“ 

tikyba balandis 

6.8. „Lietuva pasaulyje. Lietuvių tautos paveldas, jo 

pažinimas, vertinimas, tausojimas, 

puoselėjimas“ 

istorija gegužė 

6.9. „Etnografiniai regionai“ lietuvių kalba rugsėjis 

7. 6 klasė   

7.1. „Lietuvos etnografinės sritys“ geografija  sausis 

7.2. „Ar operoje „Pilėnai“ pasakojama istorija tikrai 

buvo?“ 

muzika  vasaris 

7.3. kaip švenčiame Užgavėnes? Aptars Užgavėnių 

papročius. 

klasės valandėlė vasaris 

7.4. „Senieji lietuvių papročiai šiandien“ etika balandis 

7.5. „Kalendorinės šventės ir papročiai“ lietuvių kalba spalis 

7.6. „Mokomės šventes švęsti su kitais“ etika lapkritis 

7.7. Kūčių ir Kalėdų papročiai. klasės valandėlė gruodis 

8. 7 klasė   

8.1. „Senieji amatai“. Diskusija apie žmogaus 

gebėjimą kurti 

etika balandis 

8.2. will write an article about a country and its 

people 

anglų kalba rugsėjis 

8.3. will talk about daily habits, routines, daily 

habits 

anglų kalba spalis 

8.4. senovės lietuvių pasaulėžiūra, mitologija ir 

religija“ 

lietuvių kalba lapkritis 

9. 8 klasė   

9.1. „Kultūros paveldo reikšmė“ etika gegužė 

9.2. „Archeologinis ir tautinis kostiumas“ dailė rugsėjis 

 

 

____________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

6 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

2016 METŲ ŽMOGAUS SAUGOS UGDYMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas, veikla Data 

1. „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ grupės   

1.1. teminė savaitė ,,Kai žinau – esu saugus“     ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

vasaris 

2. 1 klasė   

2.1. „Pavojai tamsiu paros metu“ lietuvių kalba sausis 

2.2. „Čiuožykloje. Kaip išvengti žiemos pavojų?“ lietuvių kalba vasaris 

2.3. „Kai būnu vienas“ matematika balandis 

2.4. „Kur atostogausime? Pavojai vasarą“ matematika gegužė 

2.5. „Po pamokų“ lietuvių kalba gegužė 

3. 2a klasė   

3.1. „Slidus kelias“ pasaulio pažinimas sausis 

3.2. „Saugus elgesys kelyje“ lietuvių kalba vasaris 

3.3. „Saugus elgesys su elektros prietaisais“ pasaulio pažinimas kovas 

3.4. „Gaisras“ dailė ir technologijos balandis 

3.5. „Vasaros pramogos ir pavojai“ kūno kultūra gegužės 

4. 2b  klasė   

4.1. „Slidus kelias“ pasaulio pažinimas sausis 

4.2. „Saugus elgesys kelyje“ klasės valandėlė vasaris 

4.3. „Saugus elgesys su elektros prietaisais“ pasaulio pažinimas kovas 

4.4. „Gaisras“ dailė ir technologijos balandis 

4.5. „Vasaros pramogos ir pavojai“ kūno kultūra gegužės 

5. 3 klasė   

5.1. „Žiemos pavojai“ klasės valandėlė sausis 

5.2. „Saugaus eismo ABC“ klasės valandėlė vasaris 

5.3. „Taisyklės mokykloje“ pasaulio pažinimas kovas 

5.4. „Oro taršos poveikis sveikatai“                     matematika balandis 

5.5. „Apsinuodijau“                        klasės valandėlė gegužė 

6. 4 klasė   

6.1. „Elgesys autobuse“ klasės valandėlė sausis 

6.2. „Pėsčiųjų elgesio taisyklės gatvėje“ klasės valandėlė vasaris 

6.3. „Kaip taupyti elektros energiją?“ pasaulio pažinimas kovas 

6.4. „Ką mes geriame?“ matematika balandis 

6.5. „Saugus elgesys miške, vandenyje, gatvėje“ klasės valandėlė gegužė 

7. 6 klasė   

7.1. smurto ir patyčių prevencija. Akcija „Savaitė be 

patyčių“ 

popamokinė veikla kovas 

7.2. „Elgesys gatvėje“ etika balandis 

7.3. vaikų privatumo apsauga internete. Išsiaiškins, 

kokia informacija laikytina privačiais asmens 

duomenimis.  Išsiaiškins grėsmes, kurios kyla 

vaikams virtualioje erdvėje. 

klasės valandėlė gegužė 
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7.4. saugus elgesys mokykloje, klasėje, gatvėje, 

išvykose. 

klasės valandėlė rugsėjis 

7.5. mokyklos, klasės mokinių elgesio taisyklės klasės valandėlė, 

socialinė pedagogė 

rugsejis 

7.6. „All's Well that Ends Well“ anglų kalba gruodis 

8. 7 klasė   

8.1. smurto ir patyčių prevencija. Akcija „Savaitė be 

patyčių“ 

popamokinė veikla kovas 

8.2. aiškinsis ar verta rizikuoti etika gegužė 

8.3. ekstremalios situacijos. Artėjant vasarai, kaip 

saugiai elgtis vandens telkiniuose.  

klasės valandėlė gegužė 

9. 8 klasė   

9.1. smurto ir patyčių prevencija. Akcija „Savaitė be 

patyčių“ 

popamokinė veikla kovas 

9.2. „Psichotropinės medžiagos ir jų poveikis 

organizmui“ 

chemija balandis 

 

9.3. „Saugus elgesys gatvėje“ klasės valandėlė rugsėjis 

9.4. mokyklos ir klasės elgesio taisyklės klasės valandėlė, 

socialinė pedagogė 

rugsėjis 

9.5. standartinė skaičiaus išraiška. Projektas „Truputį 

astronomijos“. (Nagrinės Saulės sistemos planetų 

atstumus iki Saulės, lygins jų mases, susipažins 

su šviesos greičiu) 

matematika spalis 

9.6. „Gaisras buityje. Traumos buityje. Kaip jų 

išvengti?“ 

technologijos spalis 

9.7. „Gyvybė“. Aiškinsis, kodėl reikia būti atsargiam etika spalis 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

7 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

2016 METŲ SVEIKATOS UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalykas, veikla Data 

1. „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Bitučių“ grupės   

1.1. teminė savaitė ,,Vitaminai – jėga“   ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

gegužė 

2. Programos „Sveikatiada“ veiklos (1-8 klasės)  visus metus 

2.1.  „Mankštatiada“  sausis 

2.2.  „Pusryčių fiesta“  kovas 

2.3. „Sveikatiadoj šok ir nesustok!“  balandis 

2.4. „Sveikatiados“ baigiamasis renginys  gegužė 

2.5. „Vaisių ir daržovių mitingas“  spalis 

2.6. „Sveikos mitybos diena“  lapkritis 

3. 1 klasė   

3.1. „Sportuok ir būsi sveikas“ kūno kultūra sausis 

3.2. „Garsai gamtoje. Triukšmo poveikis organizmui“ pasaulio pažinimas vasaris 

3.3. „Sveikata ir maistas“ lietuvių kalba kovas 

3.4. „Sveikatos saugojimas buityje“  pasaulio pažinimas balandis 

3.5. „Vasaros belaukiant. Karščio poveikis organizmui“ pasaulio pažinimas gegužė 

4. 2a klasė   

4.1. „Vitaminai. Iš kur jų žmogus turėtų gauti?“ pasaulio pažinimas sausis 

4.2. „Altus, citus, fortus“ klasės valandėlė vasaris 

4.3. „Sugebėk pasakyti NE“ pasaulio pažinimas kovas 

4.4. „Vaistažolės . Vaistas ar maistas?“ dailė ir technologijos balandis 

4.5. „Rankų švara ir kūno higiena vasarą“ kūno kultūra gegužė 

4.6. 2b  klasė   

4.7. „Vitaminai. Iš kur jų žmogus turėtų gauti?“ pasaulio pažinimas sausis 

4.8. „Altus, citus, fortus“ klasės valandėlė vasaris 

4.9. „Sugebėk pasakyti NE“ pasaulio pažinimas kovas 

4.10. „Vaistažolės . Vaistas ar maistas?“ dailė ir technologijos balandis 

4.11. „Rankų švara ir kūno higiena vasarą“ kūno kultūra gegužė 

5. 3 klasė   

5.1. „Kodėl reikia mankštintis ir grūdintis?“  kūno kultūra sausis 

5.2. „Neįprasti gydytojai“ lietuvių kalba vasaris 

5.3. „Sportuoju- augu sveikas“ kūno kultūra balandis 

5.4. „Rašau receptą“                      lietuvių kalba gegužė 

5.6. „Mitybos įpročiai“                         klasės valandėlė balandis 

6. 4 klasė   

6.1. „Grūdinuosi – sportuodamas žiemą lauke“ kūno kultūra sausis 

6.2. „Neįprasti gydytojai“ lietuvių kalba vasaris 

6.3. „Sportuoju- augu sveikas“ kūno kultūra balandis 

6.4. „Rašau receptą“ lietuvių kalba gegužė 

6.5. „Mitybos įpročiai“ klasės valandėlė balandis 
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7. 5 klasė   

7.1.  „Būk aktyvus ir būsi sveikas“ gamta ir žmogus balandis 

7.2.  „Sveikatai žalingos medžiagos“ gamta ir žmogus balandis 

7.3. emocijų valdymas ,,LionsQuest”  sausis - 

gruodis 

7.4. Laikytis darbo kompiuteriu taisyklių. Nusakyti 

mankštos svarbą sveikatai dirbant kompiuteriu 

informacdinės 

technologijos 

rugsėjis 

7.5. „Kulinariniai papročiai ir paveldas“ technologijos rugsėjis 

7.6. „Tai, ką brangiai vertiname“ etika lapkritis 

8. 6 klasė   

8.1. emocijų valdymas ,,Lions Quest”  sausis -  

gruodis 

8.2. „Sveikatai žalingos medžiagos“ gamta ir žmogus kovas 

8.3. „Žemės veidą sukūrė gamta“ etika birželis 

8.4. „Sveikatos tausojimo papročiai ir gydymas“ technologijos rugsėjis 

8.5. „Enjoy your Meal“ anglų kalba rugsėjis 

8.6. sveikata ir kompiuteris. Žinos pagrindines 

dirbančiųjų kompiuteriu sveikatos saugos 

priemones 

informacdinės 

technologijos 

rugsėjis 

9. 7 klasė   

9.1. „Ką reiškia sveika gyvensena?“ biologija kovas 

9.2. „Žmogaus santykis su gamta“ etika gegužė 

9.3. „Saugiai dirbti kompiuteriu, rūpintis savo sveikata“ informacinės 

technologijos 

rugsėjis 

9.4. „Kaip saugoti mažus vaikus nuo nelaimės būnant 

kartu su jais gatvėse ir keliuose? Kaip važiuoti 

dviračiu, esant intensyviam eismui gatvėje, kelyje, 

tamsiu paros metu?“ 

žmogaus sauga spalis 

9.5. mokinių eismo kultūra. Vyresniųjų mokinių elgesio 

įtaka mažiems vaikams 

žmogaus sauga spalis 

9.6. tiriamieji darbai apie sveikatos saugojimą: „Kurie 

išmanieji telefonai kenkia sveikatai labiausiai?“, 

„Saugai sveikatą – skaičiuok“, „Ką valgo mano 

draugai ryte?“, „Kaip mano klasės draugai laikosi 

saugaus darbo su kompiuteriu taisyklių?“ 

matematika spalis 

10. 8 klasė   

10.1. „Žmogaus ir ekologijos santykis“ etika gegužė 

10.2. mokės tinkamai įsirengti kompiuterizuotą darbo 

vietą: suderinti vaizduoklio ekrano paviršiaus, 

klaviatūros ir kėdės išdėstymo kampus ir aukščius. 

informacinės 

technologijos 

rugsėjis 

 

 

_____________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano  

8 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

VAIKO  GEROVĖS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. 2015 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Įgyvendinant 2015 metų veiklos planą buvo siekiama ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą 

pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. 

Šio tikslo įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai bei numatytos priemonės uždavinių 

įgyvendinimui: 

 1.1. sėkmingai įgyvendintas pirmasis uždavinys – užtikrinti galimybes mokinio bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui. Visus metus buvo teikiama pedagoginė pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Su šiais mokiniais mokykloje dirbo specialioji 

pedagogė, logopedė, socialinė pedagogė, o nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio  mokykloje pradėjo dirbti 

psichologė, mokytojo padėjėja. Mokinius, juos ugdančius pedagogus, tėvus konsultavo mokyklos 

VGK švietimo pagalbos specialistai, Klaipėdos PPT specialistai. Buvo laiku pastebėti ir įvertinti 

mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, pritaikytos Bendrosios ugdymo programos, parinkti 

individualūs ugdymo metodai, būdai, priemonės. Buvo kreiptasi į Klaipėdos PPT dėl 5 mokinių 

visapusiško pedagoginio psichologinio įvertinimui, iš jų 3 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokinai buvo vertinti pakartotinai. 59 vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, atliktas 

logopedinis įvertinimas. 

 2014–2015 m. m. mokykloje mokėsi 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

57 kalbos ir kalbėjimo sutrikimus turintys mokiniai. Nepatenkinamu pažymiu įvertintos 8 kl. 

mokinio fizikos (II trim.) žinios. 

 2015–2016 m. m. mokykloje mokosi 13 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, iš 

jų 3 – ikimokyklinio ugdymo skyriuje. 9 ugdytiniams  teikiama specialiojo pedagogo pagalba, 7 

mokiniams rekomenduojama psichologo pagalba, 4 – socialinio pedagogo, 1 mokiniui – 

tiflopedagogo pagalba, 3 – mokytojo padėjėjo pagalba. 59 švietimo pagalbos gavėjams, turintiems 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. I trimestrą visi specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokiniai baigė patenkinamais pažymiais.  

 Per metus vyko 10 VGK posėdžių. Juose įvertinti mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, 

aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi, elgesio sunkumai. Aptarti 

mokyklos psichologė Aurelija Anajevaitė atliktų 1 kl. ir 5 kl. mokinių adaptacijos tyrimų rezultatai. 

Daug dėmesio buvo skiriama mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, ieškoma 

efektyviausių ugdymo metodų ir būdų, teikiamos rekomendacijos mokytojams. Atsižvelgiant į 

Klaipėdos PPT pažymas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo, tėvų 

prašymus nuo spalio 29 dienos 8 kl. mokinys mokosi savarankiškai pagal individualų ugdymo 

planą, nuo gruodžio 15 dienos 2 b kl. mokinys mokosi muzikos savarankiškai. VGK posėdžiuose 

dažnai buvo svarstomas 7 kl. mokinio nepažangus mokymasis (I trimestrą baigė 3 nepatenkinamais 

įvertinimais), netinkamas elgesys pamokų ir pertraukų metu. Daugelio problemų nepavyko 

išspręsti, nes su mokyklos VGK nariais nebendradarbiavo mokinio motina. Buvo nutarta kreiptis į 

Klaipėdos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių.  

 Buvo siekiama skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių iniciatyvą ir 

įsitraukimą į popamokinę veiklą. Gegužės mėnesį Gedminų progimnazijoje buvo organizuotas 

atviras tarpmokyklinis renginys ,,Mažoji laboratorija – tiriamosios veiklos pritaikymo galimybės 

ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius“. Lapkričio mėnesį 4–6 kl. specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintys mokiniai dalyvavo tarpmokykliniame skaitymo metams skirtame 

renginyje Martyno Mažvydo mokykloje - ,,Sustok ir pagalvok“ (,,Pasakų šalyje“). Gruodžio mėnesį 

pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai kartu su specialiąja pedagoge 
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Svajūne Jakubėniene gamino kalėdinius žaisliukus ir dalyvavo kalėdinių žaisliukų parodoje vaikų 

bibliotekoje. 4 kl. mokiniai su mokytoja Raimonda Zaiciene dalyvavo Gerumo akcijoje Medeinės 

mokykloje. 

 1.2. tikslingai įgyvendintos antrojo uždavinio – stiprinti mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, tėvų bendradarbiavimą – priemonės. Pagalbos mokiniui specialistai, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvai, šiuos mokinius ugdantys mokytojai aktyviai dalyvavo 

mokyklos VGK, Klaipėdos PPT vykusiuose posėdžiuose, kur buvo aptarti mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvai buvo kviečiami į 

individualius pokalbius, VGK posėdžius mokykloje, bendrauta mokyklos atvirų durų dienomis, 

kurių metu buvo aptartos nepatenkinamo mokymosi, elgesio problemos, ieškota būdų joms spręsti, 

kalbėta apie šių mokinių laisvalaikio praleidimo būdus, užimtumą. Nepavyko palaikyti glaudaus 

bendradarbiavimo su 8 kl. mokinio tėvais, 7 kl. mokinio mama.   

 Pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo klasių tėvų susirinkimuose. Logopedė, specialioji 

pedagogė Svajūnė Jakubėnienė kartu su 1 kl. mokytoja Lina Stasiuliene dalyvavo projekte 

,,Mokykla jau laukia“. Skaitė pranešimus būsimųjų pirmokų tėvams ,,Atverkime mokyklos duris“, 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų tėvams ,,Ruošiame vaiką mokyklai“. Mokyklos psichologė 

Aurelija Ananjevaitė, socialinė pedagogė Vaida Martyšienė dalyvavo 7 kl. ir 8 kl. tėvų 

susirinkimuose. Vyko metodinis ir dalykinis mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas ir konsultavimas specialiojo ugdymo, socialiniais, psichologiniais  klausimais. 

 

II. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

2. 2016 m. prioritetas – pagalbos vaikui efektyvinimas. 

3. Metiniai veiklos tikslas – suteikti įvairiapusę švietimo pagalbą mokiniams, tėvams ir 

pedagogams. 

 

II. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

  4. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

4.1. užtikrinti galimybes mokinio bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui 

pagal individualias mokinio galias. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1. Kvalifikuotos švietimo 

pagalbos teikimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams:  

   

1.1. švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pradinio vertinimo 

aptarimas ir pagalbos 

priemonių numatymas 

S. Jakubėnienė, 

V. Martyšienė, 

A. Ananjevaitė 

rugsėjis 

ir pagal poreikį 

 

VGK 

1.2.  švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, logopedinio 

įvertinimo pristatymas 

S. Jakubėnienė rugsėjis ir pagal 

poreikį 

 

VGK 

1.3. mokinių, turinčių kalbėjimo 

ir kalbos sutrikimų,  

pasiekimų vertinimo 

pristatymas 

S. Jakubėnienė sausis, gegužė 

ir pagal poreikį 

VGK 

1.4. ugdymo programų, metodų, 

priemonių parinkimas 

I. Navickaitė, 

S. Jakubėnienė, 

rugsėjis ir pagal 

poreikį 

VGK, MTP 
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specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams  

V. Indrišiūnienė 

1.5. specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių ir 

nepažangių mokinių 

kiekvieno trimestro 

ugdymosi pasiekimų 

aptarimas, analizė 

I. Navickaitė, 

D. Buknienė, 

V. Indrišiūnienė 

kovas, 

birželis, 

gruodis 

VGK, MTP 

 

1.6. 5 kl. mokinių adaptacijos 

aptarimas 

VGK nariai,  

5 kl. mokytojai 

lapkritis, 

gruodis 

VGK, MTP 

1.7.  1 kl. mokinių adaptacijos 

aptarimas 

VGK nariai,  

1 kl. mokytojai 

gruodis VGK, MTP 

1.8. naujai atėjusių mokinių 

adaptacija 

VGK nariai, 

mokytojai 

sausis – gruodis  VGK 

1.9. mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimų, nepatenkinamo 

mokymosi svarstymas, 

analizavimas 

VGK pagal poreikį VGK 

1.10. mokinių mokyklos 

lankomumo stebėjimas, 

fiksavimas ir analizė 

V. Martyšienė, klasių 

vadovai 

sausis – gruodis VGK,  

direkciniame 

pasitarime 

1.10. saugaus elgesio instruktažų 

organizavimas 

V. Martyšienė 

D. Buknienė, 

V. Indrišiūnienė 

sausis – gruodis klasės valandėlės  

1.11. psichologinės ir socialinės 

pagalbos teikimas mokyklos 

bendruomenės nariams, 

atsitikus netikėtam 

skaudžiam įvykiui 

VGK pagal poreikį direkcininis 

pasitarimas 

2. Prevencijos, sveikatos 

stiprinimo programų 

įgyvendinimo 

organizavimas: 

VGK sausis – gruodis  

2.1. Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ 2016 

S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė, 

A. Ananjevaitė 

kovas renginiai 

2.2.  „Negalia – ne kliūtis“ S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė, 

A. Ananjevaitė 

gegužė renginys  

2.3. Psichikos sveikatos diena S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė, 

A. Ananjevaitė 

spalis renginys 

2.4. prevencinė savaitė „Mūsų 

mokykla PRIEŠ narkotikus“ 

S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė, 

A. Ananjevaitė 

lapkritis renginiai 

3. Dalyvavimas kitų institucijų 

organizuojamose akcijose, 

konkursuose, projektuose 

S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė 

pagal mėnesio 

planą 

mokinių 

atsiliepimai, 

parodos, 

aptarimas VGK, 



45 

 

 

 

MMT 

 

4.2. stiprinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų bendradarbiavimą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

tvarka 

1.  Bendradarbiavimo ryšių su 

tėvais (globėjais) 

stiprinimas 

   

1.1. mokinių tėvų konsultacijos, 

siekiant padėti spręsti 

problemas, susijusias su 

vaikų mokymosi sunkumais 

S. Jakubėnienė,  

V. Martyšienė 

sausis – gruodis 

 

individualios 

konsultacijos 

1.2. tėvų susitikimas su 

Klaipėdos PPT specialistais 

S. Jakubėnienė,  

A. Ananjevaitė 

pagal poreikį tėvų susirinkimai, 

individualios 

konsultacijos, 

diskusijos 

 

III. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

               5. Įgyvendinus numatytus uždavinius, bus sukurta palanki vaiko ugdymuisi skirta aplinka: 

5.1. suteikta įvairiapusė kompleksinė švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams  

5.2. patobulės teikiama kompleksinė švietimo pagalba tėvams, auginantiems vaikus kurie 

turi specialiųjų ugdymosi poreikių ar elgesio ir emocijų sutrikimų. 

5.3. sustiprės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas bendruomenėje 

ir už jos ribų. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano 

10 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. METINIAI VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI,  

 

 1. 2016 m. prioritetai: 

 1.1. bendrojo raštingumo ugdymas; 

 1.2. pagalbos vaikui efektyvinimas; 

 1.3. neformaliojo vaikų švietimo veiklos tobulinimas.  

 2. Metiniai veiklos tikslai: 

 2.1. pagerinti raštingumo kokybę ir sukurti lituanistinį ugdymą palaikantį visuomenės 

požiūrį; 

 2.2. sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, 

saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimuisi ir socializacijai. 

  

II. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Mokyklos materialinės 

bazės turtinimas: 

O. Šalkauskienė, 

V. Daukantas, 

I. Navickaitė 

sausis – gruodis direkciniame 

pasitarime 

1.1. aprūpinimas vadovėliais D. Skurdelienė, 

mokytojai 

rugsėjo 5 d. direkciniame 

pasitarime 

1.2. įstaigos aprūpinimas 

ugdymo procesui 

reikalinga programine, 

informacine, mokslo 

populiariąja, profesinio 

orientavimo, vaikų, 

metodine bei grožine 

literatūra 

D. Skurdelienė, 

mokytojai 

sausis – gruodis direkciniame 

pasitarime 

2. Tradicinių renginių 

organizavimas: 
   

2.1. ,,Kas vyko tą naktį“ D. Skurdelienė sausio 12–16 d. 

 

paroda stende 

2.2. ,,Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena“ 

D. Skurdelienė vasario 13–20 d. paroda stende 

2.3. ,,Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ 

D. Skurdelienė kovo 9–13 d. paroda stende 

2.4. „Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos diena“ 

D. Skurdelienė gegužė paroda stende, 

viktorina 

bibliotekoje 

2.5. Tarptautinei Mokytojų 

dienai paminėti 

„Sveikinimo atvirukas 

mokytojams“ 

D. Skurdelienė 

 

spalis kūrybinis 

užsiėmimas 

bibliotekoje 
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3. Netradicinių renginių 

organizavimas: 

   

3.1. „Mes jau mokame skaityti“ 

– pirmokų sutiktuvės 

bibliotekoje 

D. Skurdelienė rugsėjis bibliotekoje 

3.2. ,,Svečiuose pasaka“ D. Skurdelienė spalis Ikimokyklinio 

ugdymo grupėse 

3.3. ,,Rudens spalvų mozaika“ D. Skurdelienė lapkritis Paroda 

bibliotekos stende 

3.4. „Saugesnio interneto 

savaitė“ 

D. Skurdelienė vasaris Informacija 

stende, pamoka 2 

klasėje 

3.5. Knygnešių diena D. Skurdelienė kovo 16 d. renginys  

3.6. Tarptautinei vaikų knygų 

dienai skirta paroda ,,Mano 

mylimiausias knygos 

veikėjas“ 

D. Skurdelienė balandis paroda 

bibliotekos stende 

4. Dalyvavimas projektuose, 

jų organizavimas: 

   

4.1. ,,Dalinuosi skaitymo 

džiaugsmu“ – moksleiviai 

skaito ikimokyklinukams 

D. Skurdelienė vasaris–gegužė projektas  

4.2. ,,Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė“ 

D. Skurdelienė lapkritis bibliotekoje  

4.3. Nacionalinė bibliotekų 

savaitė 

D. Skurdelienė balandis įvairūs renginiai, 

išvyka į viešąją 

biblioteką 

 

III. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Įgyvendinus numatytus uždavinius, bus sukurta mokinio kultūros ir švietimo ugdymui skirta 

aplinka; 

2. suteikta informacinė pagalba; 

3. gerės mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžiai; 

4. aktyvės mokinių lankomumas mokyklos ir viešosiose bibliotekose. 

 

 
_________________ 
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Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos  

2016 m. veiklos plano   

11 priedas  

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS 

GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA 2016 m.  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Programos turinys atveria galimybes kūrybiškos mokinių asmenybės skleidimuisi, 

kalbos kultūros plėtrai, matematikos ir gamtos mokslų, meninės, sportinės raiškos   ugdymui, 

formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 2. Programos vykdytojai – Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos administracija,  mokiniai, 

mokytojai, kiti darbuotojai, tėvai. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 3. Progimnazijoje sudarytos visos galimybės įvairiapusei meninei raiškai ir sportui. 

Mokiniai jau pradinėse ir vyresnėse klasėse gali rinktis ir realizuoti savo gebėjimus dailės ir 

technologijų, šokių, muzikos ir sporto neformaliojo švietimo užsiėmimuose.   

 4. Ugdymo diferencijavimas progimnazijoje įgyvendinamas suteikiant galimybę vaikams 

pagal amžių, gebėjimus ir polinkius rinktis ir gilintis į šiuos dalykus: matematiką, kalbas. 

 5. Įstaigoje organizuojami šie tikslinės paskirties renginiai gabiems vaikams: 

 5.1. mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai ir parodos; 

 5.2. susitikimai su įvairių profesijų atstovais; 

 5.3. ekskursijos į įvairias įstaigas; 

 5.4. įvairių sporto šakų varžybos ir konkursai; 

 5.5. Padėkos dienos. 

 6. Progimnazijos mokiniai dalyvauja ir sėkmingai pasirodo miesto, šalies olimpiadose, 

konkursuose ir parodose. 

 7. Atpažįstant gabius mokinius progimnazijoje atliekama:  

 7.1. standartizuoti testai; 

 7.2. įvertinimo klausimynai; 

 7.3. mokytojų vertinimas; 

 7.4. tėvų nuomonė; 

 7.5. bendraamžių ar bendraklasių nuomonė; 

 7.6. paties vaiko nuomonė; 

 7.7. pažymiai. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 8. Šios programos tikslas – sukurti veiksmingą gabių mokinių ugdymo sistemą, sudarant 

edukacines, psichologines, socialines sąlygas. 

 9. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 

 9.1. tobulinti gabių vaikų ugdymo sistemą progimnazijoje; 

 9.2. rengti ir įgyvendinti gabių vaikų ugdymui skirtus projektus. 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Vykdytojai  Laukiami 

rezultatai 

1.  Gabių vaikų identifikavimo vasaris Metodinė taryba sudarytas gabių 
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tyrimas, tyrimo medžiagos 

apibendrinimas 

mokinių sąrašas 

2.  Mokinių mokymosi stilių 

nustatymo medžiagos parengimas 

vasaris Metodinė taryba  

3.  Mokinių mokymosi stilių 

nustatymas 1–8 kl. mokiniams 

vasaris klasių vadovai  

4.  Mokinių mokymosi stilių  lentelės 

parengimas, paskelbimas kabinetų 

stenduose 

vasaris klasių vadovai mokiniai ir 

mokytojai žinos  

klasės mokinių  

mokymosi stilių 

5.  Standartizuoti testai 4, 8 kl. Jų 

rezultatų analizė ir aptarimas 

Balandis –

birželis 

I. Navickaitė, 

Metodinė taryba 

 

6.  Neformaliojo švietimo ir valandų, 

skirtų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, programų 

gabiems mokiniams rengimas 

birželis dalykų mokytojai parengtos 

įvairios 

programos, 

skirtos darbui su 

gabiais 

mokiniais 

7.  Programų gabiems mokiniams 

ugdyti sąrašo sudarymas, grupių 

suformavimas 

birželis O. Šalkauskienė, 

I. Navickaitė 

 

8.  Neformaliojo švietimo ir valandų, 

skirtų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, tvarkaraščio 

parengimas 

rugsėjis I. Navickaitė sudarytas 

tvarkaraštis 

9.  2016–2017 m. m. ilgalaikių teminių 

planų papildymas skyriumi  „Gabių 

vaikų ugdymas“ 

birželis Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

numatyta 

konkreti veikla 

gabiems 

mokiniams 

10.  Papildomų užduočių rengimas 

gabių vaikų ugdymo turiniui  

diferencijuoti ir individualizuoti 

sausis–

gruodis 

dalykų mokytojai  

11.  Mokyklos interneto svetainės 

puslapio „Gabus mokinys“ 

pildymas 

sausis–

gruodis 

I. Navickaitė mokiniai galės 

laisvai naudotis 

jiems skirta 

medžiaga bei 

skelbti savo 

kūrybinius 

darbus 

12.  Gabių mokinių profesinio 

veiklinimo organizavimas  

sausis–

gruodis 

V. Martyšienė, 

klasių vadovai 

dalyvaudami 

profesinio 

veiklinimo 

vizituose kels 

savo mokymosi 

motyvaciją 

13.  Padėkos dienos gabiems  

mokiniams, jų mokytojams ir 

tėvams organizavimas 

gegužė Metodinė taryba  

14.  Mokyklos Garbės apyrankių 

teikimas labai gerai 

besimokantiems mokiniams 

po 

kiekvieno 

trimestro 

O. Šalkauskienė  
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15.  Įvairių  dalykų pamokose gabių 

mokinių projektų  (juos kaupti 

kabinetuose) rengimas 

sausis–

gruodis 

dalykų mokytojai mokytojai 

turtins kabinetus 

medžiaga darbui 

su gabiais 

mokiniais 

16.  Dalykų mokyklinių  olimpiadų 

rengimas 

sausis –

gruodis 

metodinės darbo 

grupės 

išsiaiškinama, 

kurie mokiniai 

atstovaus 

progimnazijai 

miesto, šalies 

olimpiadose 

17.  Trumpalaikių  konsultacijų 

mokiniams,  kurie atstovaus 

progimnaziją miesto, šalies 

olimpiadose, organizavimas 

sausis–

gruodis 

dalykų mokytojai mokiniai geriau 

pasirengs 

olimpiadoms 

18.  Mokinių projektų pristatymo 

konferencija 

lapkritis Metodinė taryba, 

projektų vadovai 

pristatys rengtus 

projektus 

 

V. NUMATOMI REZULTATAI 

 

 10. Teikiama informacija mokinių tėvams apie pagalbą ugdant gabius vaikus. 

 11. Organizuota nuolatinė gabių vaikų stebėsena, įvykdyti tyrimai. 

 12. Organizuotos dalykinės olimpiados, konkursai bei dalyvavimas progimnazijos, 

savivaldybės, respublikos organizuojamuose renginiuose. 

 13. Numatomi gabių vaikų skatinimo būdai. 

______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

2016 m. veiklos plano 

11 priedas 

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS  

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2016 M. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA  

 

Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

1.  Naujos idėjos ugdymo karjerai pamokoms II dalis (6 val.) Ugdymo karjerai 

specialistai 

Sausis K. Galažauskienė, 

A. Pranauskas 

V. Martyšienė   

2.  Anglų kalbos VBE siejimo su BEKM aprašo taikymo ugdymo 

procese ir kalbėjimo dalies  vertinimo mokymai (6 val.) 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Vasaris I. Katauskienė 

(Vilnius) 

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė 

  

3.  Lietuvių liaudies dainų pateikimas šiuolaikiniam klausytojui  

(6 val.) 

Muzikos mokytojai Vasaris R. Vertenčevičienė D. Kizevičienė   

4.  Pažangių metodikų taikymas mokiniams turintiems raumenų 

spastiškumą (18 val.) 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Vasaris A. Norbutaitė K. Girskis   

5.  Sutrikusios raidos vaikų kalbos ypatumai (6 val.) Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų logopedai, 

specialieji pedagogai 

Vasaris L. Mikulėnaitė,  

E. Sirvydaitė 

(Vilnius) 

S. Jakubėnienė   

6.  Bagmintonas (6 val.) Kūno kultūros 

mokytojai 

Kovas S. Tarvydaitė K. Girskis   

7.  Judesio korekcijos įtaka vaikų motorinei raidai (6 val.) Neformaliojo švietimo, 

ikimokyklinio ir  

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandis R. Milašiūtė (Šilutė) J. Šilienė   

8.  Fonologinių kalbos sutrikimų identifikavimas ir įveikimas (6 

val.) 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų logopedai, 

specialieji pedagogai 

Balandis prof. dr.R. Ivoškuvienė 

(Šiauliai) 

S. Jakubėnienė   

9.  Vaikų savimonę ir saviraišką skatinančių metodinių priemonių 

panaudojimo galimybės (6 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandis M. Savickienė, 

A. Gedrimienė 

R. Šeškevičienė 

D. Skurdelienė 
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

10.  Socialinis ir emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų 

taikymas (6 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Birželis L. Pabrinkienė 

(Kėdainiai) 

R. Šeškevičienė  

11.  „Socialinė integracija per sportą“ (6 val.) Kūno kultūros ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

I pusmetis I. Gliožaitienė 

(Kaunas) 

K. Girskis   

12.  Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse 

(6 val.) 

Pradinių klasių 

mokytojai 

I pusmetis N. Venskuvienė (NEC, 

Vilnius) 

J. Intienė 

 

  

13.  Pradinių klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas (6 

val.) 

Pradinių klasių 

mokytojai 

I pusmetis N. Venskuvienė  

(NEC, Vilnius) 

R. Jasienė   

14.  Vikio duomenų bazės panaudojimas istorijos mokyme, 

istorijos projektai panaudojant IT (6 val.) 

Istorijos  mokytojai I pusmetis L. Vaivadienė L. Kasteckienė   

15.  Metodinis seminaras skirtas metodinio rinkinio „Pažink 

Europą“ pristatymui ir metodų išbandymui (6 val.) 

Istorijos, geografijos,  

pilietinio ugdymo 

mokytojai 

I pusmetis L. Ragauskas 

(Vilnius) 

L. Kasteckienė   

16.  Istorijos mokymas su SMART lenta (6 val.) Istorijos mokytojai I pusmetis L. Vaivadienė L. Kasteckienė   

17.  Šiuolaikinė rusų kalba: metaforos, kuriomis ji gyvena. 

Semantika ir frazeologizmų pragmatiškumas  rusų  

pasauliniame paveiksle (12 val.) 

Rusų kalbos mokytojai I pusmetis L. Gneuševa L. Guseva   

18.  Praktinės strategijos skirtos mokinių, su menkais pagrindiniais 

raštingumo įgūdžiais ir turinčiais mokymosi sunkumų, anglų 

kalbos mokymo(si) proceso tobulinimui (18 val.) 

Anglų kalbos 

mokytojai 

I pusmetis V. Žegūnienė 

(Klaipėdos 

Universitetas)  

D. Buknienė, 

I. Lekstutienė 

  

19.  Kaip kokybiškai parengti neformalaus ugdymo programą  

(6 val.) 

Teatro, muzikos, šokių, 

dailės mokytojai 

I pusmetis Doc. R. Pocevičienė, 

Doc. R. Gaučaitė 

(ŠU) 

D. Kizevičienė   

20.  Muzikinių kompiuterinių programų panaudojimas muzikos 

pamokose ir neformaliame ugdyme (II dalis) (6 val.) 

Muzikos mokytojai I pusmetis P. Mačernis R. Sungailienė   

21.  Paslaugų ir verslo mokyklos mokomų specialybių pristatymas 

technologijų mokytojams (6 val.) 

Technologijų 

mokytojai 

I pusmetis R. Ronkus, 

A. Šipova, 

R. Šeškevičienė   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

Paslaugų ir verslo 

mokyklos specialybių 

mokytojai 

22.  Ugdymo turinio valdymas pamokoje (18 val.) Šokio mokytojai I pusmetis G. Jonauskas, 

S. Ronkus 

D. Pučkorienė   

23.  Vaikai ir jų agresija (6 val.) Pageidaujantys 

mokytojai,  

Švietimo įstaigų 

bendruomenės 

 

I pusmetis E. Karmaza 

(Vilnius) 

J. Šilienė   

24.  Vaikai ir jų agresija (6 val.) Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys 

mokytojai 

I pusmetis E. Karmaza 

(Vilnius) 

A. Ananjevaitė, 

L. Skersienė 

  

25.  Bendradarbiavimas su tėvais (6 val.) Pageidaujantys 

mokytojai 

I pusmetis E. Karmaza 

(Vilnius) 

J. Šilienė, 

L. Skersienė 

  

26.  Muzika – kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę (6 val.) Ikimokyklinio meninio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis R. Dikčienė (Vilnius) D. Kizevičienė   

27.  Žaidimai, padedantys lavinti ankstyvojo amžiaus vaikus  

(6 val.) 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai, dirbantys su 

ankstyvojo amžiaus 

vaikais 

I pusmetis Dr. T. Lagūnavičius 

(Kaunas) 

A. Kunickienė   

28.  Ikimokyklinuko emocinio imuniteto lavinimas (6 val.) Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis V. Servutienė 

(Šiauliai) 

J. Šilienė   

29.  Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, matavimas ir 

fiksavimas (6 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis A. Šarskuvienė 

(Kupiškis) 

R. Šeškevičienė   

30.  Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams  Ikimokyklinio ir I pusmetis J. Valiulienė D. Skurdelienė   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

(6 val.) priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

31.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų raida ir 

kūrybiškumo ugdymo(si) ypatumai (6 val.) 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

I pusmetis R. Vismantienė 

(Klaipėdos 

universitetas) 

R. Šeškevičienė   

32.  Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis skaityti (6 val.) Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis Dr.doc. D. Jakavonytė 

(Vilnius) 

D. Skurdelienė, 

L. Skersienė 

  

33.  Vaiko saugumo įgūdžių ugdymas (6 val.) Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis prof. R. Braslauskienė 

(Klaipėdos 

universitetas) 

J. Šilienė   

34.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo 

(konkretizavimo ir modeliavimo) galimybės (12 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

I pusmetis R. Rimkienė 

(Vilnius) 

R. Šeškevičienė   

35.  Vadovavimo koučingo stiliumi nauda (8 val.) Švietimo įstaigų 

vadovai 

I pusmetis A. Bukmanaitė, 

G. Asipavičienė,  

V. Butkienė,  

K. Dambrauskaitė,  

M. Kvilis,  

V. Šimaitienė  

( Kaunas) 

I. Navickaitė   

36.  Lytinis švietimas „dienos šviesoje“ (6 val.) Dorinio ugdymo 

mokytojai, klasės 

vadovai 

I pusmetis L. Vitkauskienė I. Navickaitė   

37.  Programos GeoGebra taikymas matematiko pamokose  

(18 val.) 

Matematikos mokytojai I pusmetis V. Šileikienė, 

D. Benetienė 

A. Maskolaitienė   

38.  Kūrybinių maršrutų ieškojimas didaktiniuose 5-8 klasių 

žemėlapiuose  (6 val.) 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

I pusmetis V. Janušauskienė 

(Vilnius) 

D. Kiršienė   

39.  Greitasis skaitymas (6 val.) Pradinių klasių, 

lietuvių kalbos 

I pusmetis V. Daukšienė D. Skurdelienė   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

mokytojai, 

bibliotekininkai 

40.  Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka. Mokomės mokyti(s)  

(6 val.) 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

I pusmetis V. Žiūraitienė 

(Kaunas) 

L. Skersienė, 

L. Griciūtė 

  

41.  Tikėjimo perdavimo galimybės: kino panaudojimas tikybos 

pamokose (6 val.) 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

I pusmetis I. Kuuzeorg-

Petrikonienė 

(Jonava) 

L. Griciūtė   

42.  Streso valdymas. Kaip jį valdyti, kad neužvaldytų jis? (6 val.) Mokyklų psichologai I pusmetis A. Petrulienė A. Ananjevaitė   

43.  Efektyvus tėvų susirinkimo planavimas ir vedimas (6 val.) Švietimo įstaigų 

bendruomenės,  

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai  

I, II pusmečiai L. Vitkauskienė, 

S. Simpukienė 

D. Buknienė   

44.  Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga 

sąveika (18 val., iš jų 6 val.  savarankiško darbo) 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenės 

I, II pusmečiai B. Jovaišienė L. Skersienė   

45.  Mokytojų ir tėvų vaidmuo mokymosi motyvacijos skatinimui 

(6 val.) 

Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys  

mokytojai 

I, II pusmečiai V. Servutienė 

(Šiauliai) 

A. Ananjevaitė   

46.  Bausmės, drausminimas, ribojimas, kritika. Galime be jų  

(6 val.) 

Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys  

mokytojai 

I, II pusmečiai V. Arvasevičius 

(Vilnius) 

V. Martyšienė   

47.  Berniukų ir mergaičių mokymo skirtumų pažinimas – 

harmoningai visuomenei (6 val.) 

Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys  

mokytojai 

I, II pusmečiai V. Arvasevičius 

(Vilnius) 

A. Ananjevaitė   

48.  Laisvės ir ribų problematika pirmajame septynmetyje (6 val.) Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Spalis R. Ragauskaitė-

Driukienė  

(Vilnius) 

J. Šilienė   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

49.  „Istorijos valstybinio egzamino užduočių kūrimo metodika“  

(6 val.) 

Istorijos 

 mokytojai 

Lapkritis V. Pamparas L. Kasteckienė   

50.  Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas (6 val.) Pradinių klasių 

mokytojai 

II pusmetis Doc.  

R. Pocevičienė, 

Doc. R. Gaučaitė (ŠU) 

R. Zaicienė   

51.  Pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo pasiekimų 

gerinimas (6 val.)  

Pradinių klasių 

mokytojai 

II pusmetis N. Venskuvienė  

NEC (Vilnius) 

J. Intienė   

52.  Pradinių klasių mokinių skaitymo (teksto suvokimo) 

pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Pradinių klasių 

mokytojai 

II pusmetis N. Venskuvienė  

NEC (Vilnius) 

V. Indrišiūnienė   

53.  Mokymosi motyvacijos skatinimas (6 val.) Pradinių klasių 

mokytojai 

II pusmetis J. Vengalienė (Kaunas) L. Stasiulienė   

54.  Inovatyvus anglų kalbos ugdymas(is): IKT taikymas ir 

integravimo galimybės (18 val.) 

Anglų kalbos 

mokytojai 

II pusmetis V. Kaikarienė I. Lekstutienė   

55.  „Naudingi anglų kalbos mokymo(si) metodai pradinėje 

mokykloje“ (6 val.) 

Anglų kalbos 

mokytojai 

II pusmetis J. Žygienė 

(Kaunas) 

I. Lekstutienė   

56.  „Interaktyvūs užsienio kalbos mokymo(si) būdai naudojantis 

mobiliaisiais įrenginiais“ (6 val.) 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

II pusmetis S. Riškienė 

(Kuršėnai) 

D. Buknienė, 

L. Guseva 

  

57.  Bendravimas su probleminiais mokiniais ir tėvais. 

Konstruktyvus konflikto sprendimas (6 val.) 

Pageidaujantys 

mokytojai 

II pusmetis V. Mikutaitienė, 

G. Jurkevičienė 

(Kaunas) 

L. Kasteckienė   

58.  Projektas kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto 

valdymo įrankiai (18 val.) 

Šokio mokytojai II pusmetis G. Jonauskas, 

S. Rudelis 

D. Pučkorienė   

59.  Komandinis darbas – projektinės veiklos sėkmė (6 val.) Šokio mokytojai II pusmetis A. Jankauskienė D. Pučkorienė   

60.  Šiuolaikinių IKT panaudojimas šokio pamokoje (18 val.) Šokio mokytojai II pusmetis G. Jonauskas, 

S. Rudelis 

D. Pučkorienė   

61.  
Virvės traukimo specifika ir varžybų organizavimas (6 val.) 

Kūno kultūros 

mokytojai 

II pusmetis A. Kaveckas K. Girskis   

62.  Paauglių nutukimas, prevencija (6 val.) Kūno kultūros 

mokytojai 

II pusmetis Sveikatos biuro 

lektoriai 

K. Girskis   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

63.  Darbų sauga (3 d.) Atsakingi už darbų 

saugą 

II pusmetis KPŠKC O. Šalkauskienė   

64.  Gaisrinės saugom mokymo programa (8 val.) Atsakingi už gaisrinę 

saugą 

II pusmetis KPŠKC O. Šalkauskienė   

65.  Kontaktas su vaiku. Suaugusiojo gebėjimų lavinimas (6 val.) Pageidaujantys 

mokytojai, įstaigų 

bendruomenės 

II pusmetis E. Karmaza 

(Vilnius) 

V. Martyšienė   

66.  Kokybiško muzikinio ugdymo organizavimo aspektai 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (6 val.) 

Ikimokyklinio meninio 

ugdymo mokytojai 

II pusmetis L. Sirutienė (Vilnius) D. Kizevičienė   

67.  Muzikos ir judesio terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams  

(6 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

meninio ugdymo 

mokytojai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai 

II pusmetis J. Valiulienė D. Kizevičienė   

68.  Meno terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams (18 val.) Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

II pusmetis J. Valiulienė D. Skurdelienė   

69.  Žaidimai ikimokyklinio amžiaus vaikų meninėje veikloje  

(6 val.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

II pusmetis D. Volkovaitė, 

R. Bočkienė, 

G. Kontrimienė 

J. Šilienė   

70.  Kompiuterinis raštingumas pagal ECDL (40 val.) Pageidaujantys 

mokytojai 

II pusmetis L. Ričkutė A. Kunickienė   

71.  Jimdo: tinklalapis per 1,5 valandos (6 val.) Informatikos mokytojai II pusmetis ITMC lektoriai A. Maskolaitienė   

72.  „Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui“: kūrybiškumo 

prakalbinimo,  skatinimo, ugdymo, sklaidos didaktika 

bendrojo lavinimo mokykloje (5-12 klasėse) (6 val.) 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

II pusmetis V. Janušauskienė 

(Vilnius) 

D. Kiršienė   

73.  Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės Dorinio ugdymo II pusmetis I. Kuuzeorg- L. Griciūtė   
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Eil. 

 Nr. 
Tema, trukmė Tikslinė grupė Vykdymas Lektoriai 

Pageidauja 

dalyvauti 

  

mokykloje (6 val.) mokytojai Petrikonienė 

74.  Skaitmeninės mokymo(si) priemonės dorinio ugdymo 

pamokose (6 val.) 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

II pusmetis D. Kratukienė 

(Šiauliai) 

L. Griciūtė   

75.  Kad mokyti(s) būtų gera: aktyvaus mokymo(si) metodai  

(6 val.) 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

II pusmetis D. Kratukienė 

(Šiauliai) 

L. Griciūtė   

76.  Kelyje į Betliejų – adventinio laikotarpio pristatymas vaikams 

(6 val.) 

Dorinio ugdymo, 

pradinių klasių  

mokytojai 

II pusmetis D. Kratukienė 

(Šiauliai) 

L. Griciūtė   

77.  Ugdomasis vadovavimas – koučingas (6 val.) Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys 

mokytojai 

Nuolat V. Gaidamavičius V. Martyšienė   

78.  Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė 

dalis (Atestacinė 40 val. su 28 val. savarankiško darbo Moodle 

aplinkoje programa) 

Besiatestuojantys ir kiti 

įvairių dalykų 

mokytojai, norintys 

tobulinti edukacinę 

IKT kompetenciją 

Nuolat L. Ričkutė A. Kunickienė   

79.  7 efektyvaus mokymo(si) principai (6 val.) Švietimo įstaigų 

bendruomenės, 

pageidaujantys 

mokytojai 

Nuolat Dr. V.Stanišauskienė 

(Kaunas) 

V. Martyšienė   

 

______________________________ 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 

2016 m. _____________ d. įsakymu Nr. _______   

 

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS PROGRAMA 

2016–2018 METŲ 

                 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas 

ir pavardė 

Išsilavinimas ir kvalifikacija Mokomasis 

dalykas 

Turima 

kvalifikacinė 

kategorija 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimo data 

Siekiama 

kvalifikacinė 

kategorija 

Atestacijos 

data 
mokymo įstaiga kvalifikacija/ specialybė 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Asta Kunickienė Klaipėdos A. Venclovos 

ped. m-kla 1986 m. 

 

Auklėtoja Ikimokyklinis 

ugdymas 

Auklėtoja 2011-09-01 Vyresniojo 

auklėtojo 

2017 m.  

I pusmetis 

2.  Jolanta Intienė Šiaulių ped. institutas 

1991 m. 

Vyr. mokytoja Pradinės 

klasės 

Vyr. mokytoja 1999-12-10 Mokytojo 

metodininko 

2017 m.  

I pusmetis 

3.  Diana Pučkorienė Klaipėdos universitetas 

2004 m., 2012 m. 

 

Mokytoja Šokis Mokytoja 2012-09-01 Vyresniojo 

mokytojo 

2018 m.  

I pusmetis 

 

Atestacijos komisijos pirmininkas       Ona Šalkauskienė 

(Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos atestacijos komisijos         

2015-12-28 posėdžio protokolas Nr. P6-1) 

 

 

 

SUDERINTA    SUDERINTA      SUDERINTA 

Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos           Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos                         Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos 

Direktorė Ona Šalkauskienė                          Mokyklos tarybos                                                         Mokytojų tarybos 

2015-12-28    2015-12-28 posėdžio protokoliniu nutarimu   2015-12-28 posėdžio protokoliniu nutarimu 

     (protokolas Nr.V5-5)     (protokolas Nr. V4-6) 
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 TVIRTINU: 

Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biuro 

 Direktorė 

 

Jūratė Grubliauskienė 

2015-09-03 

 

 

TAURALAUKIO PROGIMNAZIJA 

2015/2016 M.M. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 
Tema Priemonė 

Data 
Tikslinė grupė 

Dalyvių skaičius 
Pastabos 

planuojama įvykdyta planuojama įvykdyta 

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas 

1.1 Sveikatinimo veiklos 

metodinių konsultacijų 

teikimas bei metodinės 

ir informacinės 

medžiagos mokinių 

sveikatos išsaugojimo 

ir stiprinimo 

klausimais kaupimas 

1.Individualių metodinių 

konsultacijų teikimas 

Pagal poreikį  Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  1.1. Parengti metodinę, 

informacinę medžiagą mokinių 

sveikatos išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais 

nuolat  Mokyklos 

bendruomenė 

220   

1.2 Mokinių sveikos 

gyvensenos ugdymas. 

Informacijos sklaida 

sveikatos išsaugojimo 

bei stiprinimo 

klausimais. 

Akcija „Ar žinai kiek sveria Tavo 

kuprinė?“ 

Rugsėjo mėn. 

3 - 4 sav. 

 1-6 kl. mokiniai 149   
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  Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena. Užsiėmimas psichinės 

sveikatos stiprinimui „Paguodos 

skrynelė“   

Spalio mėn. 

3sav. 

 3 -4 kl. mokiniai 45   

  Praktinė paskaita- diskusija 

,,Vaikų regėjimo problemos ir jų 

profilaktika‘‘ 

Spalio mėn. 

4 sav. 

 1-4 kl. mokiniai 105   

  Stendas ,, Europos sveikos 

mitybos dienai paminėti‘‘ 

Lapkričio mėn. 

3 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Paskaita ,, Teisinga asmens 

higiena‘‘ 

Lapkričio mėn. 

4 sav. 

 1-4 kl. mokiniai 105   

  Prevencinė savaitė ,,Mūsų 

mokykla ,,PRIEŠ‘‘ narkotikus 

Lapkričio mėn. 

4 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Stendas ,, Gripas – kaip 

apsisaugoti?‘‘ 

Gruodžio mėn. 

 3 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Paskaita- diskusija ,,Taisyklingos 

laikysenos receptai‘‘ 

Sausio mėn. 

4 sav. 

 1-4 kl. mokiniai 105   

  Paskaita- diskusija ,,Ką reikia 

žinoti apie žiemos pavojus?‘‘ 

Vasario mėn. 

2 sav. 

 5-6 kl. mokiniai 47   

  Stendas ,,Ar tavo laikysena 

graži‘‘? 

Vasario mėn.   

3 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Stendas ,,Pasaulinei vandens 

dienai paminėti‘‘ 

Kovo mėn. 

 4 – 5sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Protų mūšis pasaulinei sveikatos 

dienai paminėti 

Balandžio mėn. 

2 sav. 

 5-8 kl. mokiniai 86   

  Stendas ,,Tarptautinė triukšmo 

diena‘‘ 

Balandžio mėn. 

5 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Paskaita – pamoka ,, Dažniausiai 

Lietuvoje lytiškai plintančios 

infekcijos (chlamidiozė, papilomos 

virusas) ‘‘ 

Gegužės mėn.  

2 sav.  

 

 8 kl. mokiniai 19   

  Stendas ,, Saugus poilsis pajūryje‘‘ Birželio mėn.  

1 sav. 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   
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1.3 Renginių inicijavimas 

mokykloje, 

atsižvelgiant į PSO 

minėtinų dienų sąrašą  

Renginių organizavimas bei 

dalyvavimas juose 

Nuolat  1-8 kl. mokiniai 191   

1.4 Mokymai, diskusijos 

aktualiais sveikatinimo 

klausimais (klasės 

vadovų ar mokinių 

pageidaujamomis 

temomis) 

Paskaitos, pokalbiai įvairiomis 

sveikatinimo temomis  

Pagal poreikį  1-8 kl. mokiniai 191   

1.5 Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas ir 

priežiūra 

Paskaitos apie asmens ir burnos 

higienos svarbą sveikatai 

Pagal poreikį  1-8 kl. mokiniai 191   

2. Mokymo aplinkos ir sąlygų kūrimas 

2.1 Mokinių kūno kultūros 

grupių pagal gydytojų 

rekomendacijas 

Kūno kultūros grupių sąrašų 

sudarymas bei koregavimas per 

mokslo metus 

Rugsėjis, nuolat  1-8 kl. mokiniai 191   

  Medicininė priežiūra sporto 

varžybų metu 

Pagal poreikį  1-8 kl. mokiniai 191   

2.2 Mokinių susodinimo 

priežiūra pagal suolų 

markiruotę, vykdant 

ydingos laikysenos bei 

skoliozės prevenciją 

mokykloje 

Konsultacijos su klasių vadovais 

dėl mokinių susodinimo 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

 Klasių vadovai 8   

2.3 Mokinių sėdėjimo 

priežiūra vykdant akių 

ligų prevenciją 

Konsultacijos dėl regėjimo 

sutrikimų turinčių moksleivių 

susodinimo. 

Suolų klasėje sustatymo priežiūra. 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

 Klasių vadovai 8   

2.4 Mokinių maitinimo 

organizavimo 

priežiūra, skatinant 

sveiką mitybą bei 

Konsultuoti specialistus, 

atsakingus už mokinių maitinimą, 

sveikos mitybos klausimais 

 

Pagal poreikį  Mokyklos 

administracija, vyr. 

virėja 

4   
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sveikos mitybos 

įgūdžių formavimą 

  Sudaryti mokinių sąrašą, kuriems 

reikalingas tausojantis maitinimas 

Pagal poreikį  Mokyklos 

administracija, vyr. 

virėja 

4   

2.5 Mokyklos patalpų ir 

teritorijos būklės 

patikrinimas 

Mokyklos patalpų higienos būklės 

ir saugumo patikrinimas, siekiant 

išvengti nelaimingų atsitikimų bei 

traumų. 

Kartą per mėn.  Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė, 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2   

3. LNL profilaktika 

3.1 Informacijos apie 

kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas  

Mokinių sveikatos pažymėjimų 

Forma Nr. 027-1/ a savalaikis 

surinkimas. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

 1-8 kl. mokiniai 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

  

3.2 Informacijos apie 

mokinių sveikatą 

teikimas klasių 

vadovams  

Elektroninio dienyno  pildymas, 

konsultavimas dėl mokinių 

sveikatos 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

 1-8 kl. dienynai 8   

3.3 Informacijos apie 

kasmetinį mokinių 

sveikatos tikrinimą 

kaupimas ir rezultatų 

analizė 

Mokinių sveikatos analizės 

pristatymas. 

Sausio mėn.  Mokytojai 35 

 

  

3.4 Sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistų 

rekomendacijų 

moksleiviams 

įgyvendinimas 

Informuoti klasių vadovus apie 

vaikų profilaktinių patikrinimų 

rezultatus 

Nuolat  Klasių vadovai, 

mokyklos 

administracija 

12   

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė 

4.1 Pedikuliozė ir jos 

profilaktika 

Moksleivių iki 14 metų tikrinimas 

dėl pedikuliozės 

Po atostogų ir 

pagal poreikį 

 1-7 kl. mokiniai 

1-7 kl. mokiniai 

172 

172 
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1-7 kl. mokiniai 

1-6 kl. mokiniai 

172 

152 

4.2  Mokinių sergamumo 

kontrolė gripo 

epidemijos metu 

 Sergančiųjų išaiškinimas, 

skaičiavimas, duomenų 

perdavimas VSB 

Pagal poreikį  Mokiniai 191   

  Informaciniai stendai „Kaip 

išvengti gripo. Elgesys susirgus“ 

Epidemijos 

metu 

 Mokyklos 

bendruomenė 

220   

4.3 Informacijos apie 

užkrečiamąsias  

ligas ar apsinuodijimus 

mokykloje teikimas  

Informuoti mokyklos 

bendruomenę apie mokinių 

sergamumą užkrečiamosiomis 

ligomis 

Pagal poreikį  Mokyklos 

administracija 

4   

  Teikti informaciją  VSC įtarus 

apsinuodijimą ar užkrečiamąją ligą 

mokykloje 

Pagal poreikį  VSC -   

5. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas 

5.1 Pirmosios būtinosios 

pagalbos teikimas, 

koordinavimas, 

ambulatorinio žurnalo 

pildymas 

Pirmosios pagalbos teikimas, 

konsultacijos rekomendacijos. 

Pagal poreikį  Mokyklos 

bendruomenė 

220   

  Pranešimas mokinio tėvams apie 

ligą, nelaimingą atsitikimą ar 

traumą. Esant reikalui greitosios 

medicinos pagalbos iškvietimas. 

Pagal poreikį  Mokyklos 

bendruomenė, tėvai 

220   

  Pirmosios med. pagalbos rinkinių 

komplektavimas, pildymas. 

Rugsėjis, nuolat  Mokyklos 

bendruomenė 

5   

6. Sergamumo registravimas 

6.1 Mokinių sergamumo 

registracija ir analizė 

Mokinių sergamumo pažymų 

kaupimas, suvedimas į duomenų 

bazę. 

Nuolat  Mokiniai 191   

  Pateikti informaciją Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos 

biurui 

Iki birželio 5d.  Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 
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specialistė ir VSB 

7. Priemonių efektyvumo vertinimas 

7.1 Priemonių efektyvumo 

vertinimas 

Apklausa Po įvykdytos 

priemonės 

 Mokiniai 191   

8.  Kvalifikacijos kėlimas 

8.1 Kvalifikacijos kėlimas 

ir bendradarbiavimas 

su kitais specialistais 

Dalyvavimas kursuose, 

seminaruose, programose, 

susirinkimuose. 

Nuolat  Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

   

 

Sudarė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė          Sandra Lukienė 

 

 

Suderinta: Mokyklos direktorė             Ona Šalkauskienė 


