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2020 METŲ KLAIPĖDOS RAJONO  

PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Veiklos planas 2020 metams yra Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos Strateginio 

veiklos plano 2020–2022 metams dalis, numatanti iškeltų strateginių veiklos uždavinių įgyvendinimo 

priemones 2020 metams. 

 2. Veiklos planas sudarytas atsižvelgus į Strateginį mokyklos planą, išorinio ir mokyklos 

veiklos įsivertinimo, PUPP, NMPP testų rezultatus ir kitų tyrimų duomenis, bendruomenės poreikius 

ir mokyklos galimybes. 

3. Veiklos planą parengė direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-39  patvirtinta 

darbo grupė. 

 

II SKYRIUS 

VIZIJA 

 

4. Dinamiška ir atvira Plikių miestelio pagrindinė mokykla, pasižyminti savitais bruožais, 

užtikrinanti individualią asmenybės ūgtį, telkianti visos bendruomenės, kaip besimokančios 

organizacijos, pastangas tobulinti ugdymą. 

 

III SKYRIUS 

MISIJA 

 

5. Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo 

programas; ugdyti dorą, sąmoningą, tautinę savimonę turinčią ir savo ateitį gebančią kurti asmenybę; 

burti mokyklos bendruomenę, kurią sietų bendri tikslai, įgyvendinimas. 

 

IV SKYRIUS 

FILOSOFIJA, VERTYBĖS 

 

6. Mokykla – savęs įprasminimo buveinė. Kiekviena teisė – tai ir pareiga. Tobulėjimas – 

iniciatyva, ieškojimai ir kūryba. Laisvė – tai galimybė atsakingai formuoti savo asmenybę ir būti 

solidariam su mokyklos aplinka. Suvokti save – tai neatsiejama tautos kultūros dalis. 
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V SKYRIUS 

 2018–2019 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

  

7. Mokiniai. 

7.1. Mokinių skaičius: 

  

2018-2019 m. m. 

pradžioje   

2019-2020 m. m. 

 pradžioje  

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius 

grupėse 9 15 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mišriose 

grupėse arba ikimokyklinio ugdymo 

grupėse skaičius 55 56 

1-4 klasėse 44 54 

5-8 klasėse 54 62 

9-10 klasėse 16 16 

Iš viso 178 203 

 

8. Finansavimas. 

8.1. Finansavimo šaltiniai: Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetas, mokinio krepšelis, 

spec. lėšos, kompensuojami nuompinigiai, parama ir  programos, nemokamas maitinimas.  

8.2. Mokinio krepšelio lėšos 2020 m. 

Mokinio 

krepšelis 

 (be 7 %) € 

Darbo 

užmokestis ir 

socialinis 

draudimas € 

Kvalifikacija 

€ 

Vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms € 

Mokinių pažintinei 

veiklai ir 

profesiniam 

orientavimui € 

IKT 

diegimui ir 

naudojimui 

€ 

432600 423300 2000 4200 800 1200 

 

8.3. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 2020 m. (pagal 2020 m. 

programos projekto sąmatą). 

Darbo 

užmokes

tis € 

Socialinis 

draudimas 

€ 

Mityba € Ryšių 

paslaugos 

€ 

Transporto 

išlaikymas 

€ 

Spaudiniai 

€ 

Kitos 

prekės € 

Iš viso: 

275800 4000 2400 1500 5900 200 3800  

Komandi

ruotės € 

Ilgalaikio 

materialioj

o turto 

einamasis 

remontas € 

Kvalifika

cija € 

Komunali

nės 

paslaugos 

€ 

Kitos 

paslaugos 

€ 

Socialinė 

parama 

pinigais € 

Materialus

is ir 

nematerial

usis turtas 

366800 

200 800 600 53600 5100 1000 11700  
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             9.  Uždavinių įvykdymo analizė  

    

Uždaviniai Priemonės Įgyvendinimo kriterijus Rezultatas 

11.1.Įgyvendinti mokyklos 

veiklos tobulinimo veiksmų 

plano dalį, skirtą 2017–2018 

m. m., tobulinant šias sritis: 

 1.1.1. Mokytojo veiklos 

planavimas  

 

Atviros pamokos: „Sėkmingos 

pamokos vadybos patirtis“ 

Pamokos tobulinimas orientuotas į 

uždavinio formulavimą ir 

pamatuojamą rezultatą  

Pamokų stebėjimas, analizė, 

mokytojų konsultavimas. 

Stebint ir analizuojant pamokas pastebima, 

kad ne mažiau kaip 60 % mokytojų geba 

tikslingai parinkti užduotis ir priemones, 

kurios leidžia racionaliai panaudoti 

mokymuisi pamokoje skirtą laiką. 

Įgyvendintas 

  

11.1.2. Mokymo nuostatos ir 

būdai   

Metodiniai užsiėmimai: 

„Sėkmingas metodas“ 

 

Kiekvienas mokytojas per mokslo metus 

pristato bent po 1 aktyvų savo pamokoje 

taikoma metodą-sėkmę. 

Iš dalies įgyvendintas ( 75% 

mokytojų) 

Dalyvavimas ŠMM projekte 

„Atvirkščia pamoka mokinio 

pažangai“ 

4 klasės mokinių dalis, kurie pasiekia 

aukštesnįjį rašymo gebėjimų lygį padidės 

ne mažiau 20 proc., o mokinių rašymo 

gebėjimų dedamoji, - raštingumas, - viršis 

šalies vidurkį. 

Iš dalies įgyvendintas (Rašymo 

vidurkis 2018 m. buvo 56,2, o 2019 m. 

– 59) 

Pamokos tobulinimas orientuotas į 

aktyviuosius mokymo(-si) 

metodus. Pamokų stebėjimas, 

analizė, mokytojų konsultavimas. 

Ne mažiau kaip 60% pamokų vedamos 

derinant  aktyvius mokymo metodus su 

tradiciniais.  

Įgyvendintas 

Išvykos į kitų mokyklų mokytojų 

vedamas atviras pamokas, siekiant 

įgyti patirties apie ugdymo 

organizavimą bei apie mokymąsi, 

aktyvinančių metodų taikymą. 

Per mokslo metus kiekvienas mokytojas 

dalyvaus bent 1 kitų mokyklų mokytojų 

vedamoje atviroje pamokoje. 

Neįgyvendintas (dalyvavo 25% 

mokytojų) 

11.1.3. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 

 

Mokinių individualių poreikių ir 

mokymosi stilių nustatymas.  

 

Parengtos rekomendacijos mokytojams, 

kaip dirbti su skirtingo mokymosi stiliaus 

mokiniais. Mokymosi rezultatų 

pagerėjimas (vidurkis aukštesnis 0,2 balo). 

Įgyvendintas 
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Pranešimas Mokytojų tarybos 

posėdyje „Intelekto tipai ir 

ugdymo metodų pritaikymas“ 

 

Bus priimtos pranešimų tezės, patobulintos 

priemonės kaip pritaikyti ugdymą įvairių 

gebėjimų mokiniams 

Įgyvendintas 

Gerosios patirties sklaida: atviros 

mokytojų pamokos kaip ugdymo 

turinio veiklos ir tempo 

diferencijavimo bei 

individualizavimo pavyzdžiai. 

 

Per mokslo metus kiekvienas mokytojas 

praveda mažiausiai vieną atvirą pamoką. 

Iš dalies įgyvendintas (60% mokytojų 

vedė atviras pamokas) 

Diferencijuoti ir individualizuoti 

pamokos ir namų darbų užduotis. 

Ne mažiau  kaip 50 % namų darbų 

diferencijuojama  pagal mokinių 

gebėjimus.  

Iš dalies įgyvendintas (30% namų 

darbų diferencijuojama  pagal mokinių 

gebėjimus) 

 11.1.4. Vertinimas kaip 

ugdymas  

 

Praktinis seminaras mokyklos 

mokytojams „Vertinimo ir 

įsivertinimo sėkmė pamokoje“. 

 

90 % mokytojų dalyvaus seminare ir 

vertinimą kaip pažinimo informaciją 

panaudos kiekvieno mokinio pažangai. 

 

 

Įgyvendintas 

Gerosios patirties sklaida: atviros 

mokytojų pamokos – vertinimas 

kaip ugdymas. 

Mokytojai stebėdami atviras kolegų 

pamokas įgis patirties, žinių, ir ne mažiau 

kaip 90 sėkmingai taikys savo pamokose 

Iš dalies įgyvendintas 

11.1.5. Turto vadyba Bibliotekos modernizavimas Įrengtos 3 kompiuterinės darbo vietos Neįgyvendintas 

Technologijų kabineto 

atnaujinimas 

Atnaujinta pagal higienos ir dalyko 

ugdymo turinio reikalavimus maisto 

ruošimo patalpa 

Iš dalies įgyvendintas (Įrengta maisto 

ruošimo patalpa) 

Praktiniai mokymai: veiksmingas 

IT priemonių panaudojimas 

ugdymo procese. 

80% mokytojų veiksmingai naudoja IT 

priemones pamokose. 

Įgyvendintas 

11.2. Užtikrinti veiksmingą 

socialinio ir emocinio ugdymo 

programos įgyvendinimą 

visose klasėse, aktyviau 

įtraukiant į šią programą 

Mokyklos ugdymo plano 

pritaikymas: socialinio ir 

emocinio ugdymo pamokos kaip 

atskiras dalykas 1-10 klasių 

mokiniams. 

Visų klasių mokiniai  ir mokytojai 

dalyvauja socialinio emocinio ugdymo 

programose, mokykloje jaučiasi saugūs, 

laisvi (reikšti savo nuomonę, bendrauti ir 

pan.) ir orūs.   

Įgyvendintas 
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mokyklos personalą ir mokinių 

tėvus (globėjus). 
 1-4 klasėse: „Laikas kartu“ 

 5–8 klasėse: „Paauglystės 

kryžkelės“ 

 9–10 klasėse: „Raktai į sėkmę“ 

 

Šeimų įjungimas į socialinio ir 

emocinio ugdymo programos 

vykdymą: 

Užduočių lapų su vaikais 

pildymas 

Klasės tėvų susirinkimai 

Tėvystės įgūdžių mokymo 

programa 

Stiprėja vaikų ryšiai su šeima, teigiamą 

įtaką darančiais draugais, mokykla ir 

bendruomene 

Šeimos įtraukiamos į mokymosi aplinkos, 

paremtos rūpestingais tarpusavio 

santykiais, prasminga veikla, kūrimą. 

Tėvai padeda vaikams  įgyvendinti 

mokymosi tarnaujant projektus. 

Iš dalies įgyvendintas 

11.3. Padidinti galimybes 

talentų pažinimui ir ugdymui 

per projektines ir neformaliojo 

švietimo veiklas 

Metinių projektinių darbų 

vykdymas 

Atsiskleis individualios mokinių savybės 

praktinėje veikloje pagal pasirinktą sritį, 

gerės mokymosi motyvacija.  

Įgyvendintas 

Mokinių saviraiškos galimybių 

plėtra neformaliojoje veikloje: 

naujų (atsižvelgiant į mokinių 

poreikius) neformaliojo švietimo 

programų vykdymas 

80% patenkinti mokinių poreikiai 

neformaliojo švietimo srityje. 

 

Iš dalies įgyvendintas (patenkinami 

apie  70% mokinių poreikių 

Konkursų, viktorinų, olimpiadų, 

tradicinio renginio „Talentų šou“, 

organizavimas 

Bus skatinami gabieji mokiniai, 8-10 % 

mokinių dalyvaus rajono, šalies 

olimpiadose, konkursuose ir laimės 

prizines vietas. 

Iš dalies įgyvendintas 

Karjeros planavimo renginiai 1–

10 klasėse bendradarbiaujant su 

profesinėmis mokyklomis ir 

socialiniais partneriais. 

Bus organizuotos išvykos-susitikimai 

karjeros planavimo klausimais, sudarytos 

galimybės pamatyti skirtingų profesijų 

darbo specifiką, atpažinti asmeninius 

polinkius praktinės veiklos srityje. 

Įgyvendintas 
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VIII SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANO PRIORITETAS,  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas: socialinis ir emocinio ugdymas. 

1 tikslas. Gerinti mokinių mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir individualios mokymosi pažangos augimo. 

1.1. uždavinys. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams. 

1.2. uždavinys. Ugdyti mokinių asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, įgyvendinant socialinio ir emocinio ugdymo bei 

sveikatos programas. 

2 tikslas. Telkti išteklius ugdymosi erdvėms atnaujinti, kurti ir modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai. 

2.1. uždavinys. Pagerinti mokyklos vidaus infrastruktūrą. 

2.2. uždavinys. Plėtoti tikslingą ir įvairiapusišką mokymą(-si) virtualioje aplinkoje. 

 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1.1. Užtikrinti ugdymo(si) 

kokybę įvairių gebėjimų 

mokiniams. 

Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų, PUPP 

analizė ir jų panaudojimas 

mokinių pasiekimams gerinti 

2020-06, 09 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių, 

lietuvių, matematikos, 

gamtos ir socialinių mokslų 

mokytojai 

Rezultatai bus analizuojami 

mokytojų metodinės ir 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

0,2 proc. pagerės 3,5,7 klasių 

mokinių mokymosi kokybė. 

Rezultatai nebus žemesni už 

bendrą Klaipėdos miesto 

mokyklų vidurkį 

NMPP rezultatai bus 

aukštesni už  respublikos to 

paties tipo mokyklų 

rezultatus. 

 

Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas ir 

analizavimas 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Visi mokytojai sistemingai 

stebės mokinio individualią 

pažangą, kuri padės mokiniui 

geriau pažinti save, įsivertinti 

pasiekimų lygmenį. 2 kartus 

per metus individuali 

pažanga bus aptarta su 



 
 

7 
 

mokinių tėvais. Mokymosi 

kokybė gerės 0,2-0,3 proc. 

Veiksmingai panaudoti 

naujas gamtos mokslų 

priemones ugdymo procese 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, gamtos mokslų 

mokytojai 

80% lankytų pamokų 

protokoluose užfiksuotas 

tinkamas priemonių 

panaudojimas 

Edukacinių veiklų 

organizavimas mokiniams 

bibliotekoje. 

Visus mokslo metus Bibliotekininkės Kartą per du mėnesius 

bibliotekoje bus 

organizuojami edukaciniai 

renginiai mokiniams 

(viktorina, knygos 

gaminimas ir pan.). 

Tyrimas „Orientavimasis į 

mokinių poreikius, siekiant 

kiekvieno mokinio 

pažangos“ 

2020-04 Psichologė, Pagalbos 

mokiniui specialistai 

Atlikta apklausa trumpalaikių 

ir ilgalaikių konsultacijų 

poveikis mokinių mokymosi 

sėkmei. Parengtos 

rekomendacijos mokiniams, 

mokytojams ir tėvams. 

Visiems ugdymosi ir elgesio 

sunkumų turintiems 

mokiniams bus suteikta 

efektyvi pagalba. 

„Atvirkščios pamokos“ 

metodų taikymas pradiniame 

ir pagrindiniame ugdyme. 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

NMPP skaitymo ir rašymo 

rezultatai aukštesni už  

respublikos to paties tipo 

mokyklų rezultatus. 

Mokinio pasitikėjimo savimi 

formavimas, motyvacijos 

stiprinimas pamokose 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Ne rečiau kaip kartą per mėn. 

mokytojai skatins kiekvieną 

mokinį pagyrimu. 5 proc. 

daugiau mokinių dalyvaus 

mokyklos, šalies ir 

respublikos konkursuose, 

olimpiadose 
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Integruotų  pamokų, projektų 

organizavimas 

Visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

70 proc. mokytojų ves 

integruotas pamokas, 

įgyvendins integruotas 

programas, fiksuos pamokas, 

integruotų programų 

pavadinimus ir temas 

elektroniniame dienyne.  

Bus įvykdyti 3 integruoti 

projektai. 

Gerės mokinių mokymosi 

pažangumas 0,2 proc 

 

Dalyvavimas programoje 

„Mokyklos veiklos 

tobulinimas“.  Projekto 

„Matematikos tobulinimas 

pradinėse klasėse 

pasitelkiant mentalinę 

matematiką“  įgyvendinimas 

su mokykla-partnere - 

Smeltės progimnazija.  

 

2020-09,10,11,12 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojos 

5 proc. padidės mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį 

matematikos pasiekimo lygį, 

skaičius  

1.2. Ugdyti mokinių 

asmenines, socialines, 

iniciatyvumo ir kūrybiškumo 

kompetencijas, įgyvendinant 

socialinio ir emocinio 

ugdymo bei sveikatos 

programas. 

 

Pranešimas mokytojų 

tarybos posėdyje ,,Emocijų 

energija pamokoje. 

Mokytojo EQ“ 

2020-02 Direktorė Dalyvaus 95 proc. mokytojų, 

kurie įgys naujų žinių, 

kompetencijų. 

Mokymai mokytojams 

„Mokytojų SEU 

kompetencijų tobulinimas 

pagal praktinį vadovą 

pedagogams ,,Penki 

įsitraukusio mokymo 

matmenys“, Laura Weaver ir 

Mark Wilding“ 

2020-09-12 Socialinio ir emocinio 

ugdymo mokytoja, direktorė 

Dalyvaus 95 proc. mokytojų, 

kurie įgys naujų žinių, 

kompetencijų. 



 
 

9 
 

Mokymai priešmokyklinio 

ugdymo grupės mokytojai 

pagal LIONS QUEST 

socialinio ir emocinio 

ugdymo programą „Laikas 

kartu“ 

2020-03 Priešmokyklinio ugdymo 

grupės mokytojai 

Mokytoja įgys reikiamų žinių 

ir kompetencijų vykdyti 

socialinio ir emocinio 

ugdymo programą „Laikas 

kartu“ priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

Pranešimai apie socialinio ir 

emocinio ugdymą 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių tėvų susirinkimuose 

2020-02, 03, 04 Socialinio ir emocinio 

ugdymo mokytoja, 

ikimokyklinio ugdymo 

grupės mokytojos 

Susirinkimuose dalyvaus 70 

proc. ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikų tėvų 

Konsultacijos klasių 

vadovams dėl 

veiksmingesnio socialinio ir 

emocinio ugdymo programos 

taikymo klasių valandėlių 

metu  

2020-03, 09 Socialinio ir emocinio 

ugdymo mokytoja, klasių 

vadovai 

Pagerės klasių emocinis 

klimatas. Tyrimų metu bus 

nustatyta, kad 5 proc. 

sumažėjo patyčios 

kiekvienoje klasėje 

Tyrimas ,,SEU taikymo 

mokytojo darbe pokyčiai“ 

2020-02 Socialinio ir emocinio 

ugdymo mokytoja, direktorė 

Bus nustatytos tobulintos 

sritys taikant SEU pamokoje 

Tyrimas ,,SEU šeimoje“   2020-04 Socialinio ir emocinio 

ugdymo mokytoja, direktorė 

Bus nustatytos tobulintos 

sritys, įtraukiant tėvus į 

socialinio ir emocinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimą 

Socialinio ir emocinio 

ugdymo programos 

integracija į dalykų ugdymo 

planus 

2020-06, 09 Metodinės grupės 

pirmininkas, dalykų 

mokytojai 

Socialinio ir emocinio 

ugdymo metodai sėkmingai 

taikomi 70 proc. dalykų 

pamokų 

SEU komiteto susirinkimai   Kartą per mėnesį SEU komiteto pirmininkė Nuolat įvertinama SEU 

taikymo ugdymo procese 

kokybė, numatomi 

tobulinimo veiksmai. 

Įgyvendinti sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

programą. 

 Visu mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, Visuomenės 

Įvykdoma 90 % suplanuotų 

sveikatos programos veiklų. 
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sveikatos priežiūros 

specialistė 

2.1. Pagerinti mokyklos 

vidaus infrastruktūrą 

Nusausinti mokyklos sporto 

ir žaidimo aikštelių prieigas  

2020-06, 07, 08 Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Nusausinta mokyklos sporto 

ir žaidimo aikštelių prieigas  

Atnaujinti du Informacinių 

technologijų kabineto 

kompiuterius 

2020-08 Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Atnaujinti du Informacinių 

technologijų kabineto 

kompiuterius. 

Įrengti vaizdo projektorių ir 

garso sistemą ikimokyklinio 

ugdymo grupėje 

2020-08 Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Įrengti vaizdo projektorių ir 

garso sistemą ikimokyklinio 

ugdymo grupėje. 

Įrengti „Lauko klasę“ 2020-06 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Įrengta „Lauko klasė“, 

šiltuoju metu pamokos vyksta 

lauke. 

Įrengti vieną aktyvią poilsio 

ir žaidimų zoną pagrindinio 

ugdymo pastate 

2020-02 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams 

Įrengti vieną aktyvią poilsio 

ir žaidimų zoną pagrindinio 

ugdymo pastate. 

2.2. Plėtoti tikslingą ir 

įvairiapusišką mokymą(-si) 

virtualioje aplinkoje 

Seminaras mokytojams 

„Šiuolaikinių informacinių 

technologijų taikymas 

ugdymo procese“ 

2020-10 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Mokytojų, įgijusių naujų 

kompetencijų naudojančių 

priemones, skaičius - 70 proc. 

Apskrito stalo diskusija 

„Interaktyvus ekranas, 

Mozabook. Kaip jį 

veiksmingai panaudoti 

pamokoje?“ 

2020-02 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojos 

Mokytojai įgys reikiamų 

žinių ir kompetencijų. 

Naudoti virtualias aplinkas 

vidinei mokyklos 

komunikacijai ir inovatyviam 

mokymui(-si) stiprinti. 

Visu mokslo metus Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Mokytojų, naudojančių 

priemones, skaičius - 40–45 

proc 
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10. Kitos priemonės veiklos plano tikslui ir uždaviniams įgyvendinti numatytos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 prieduose. 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 
11. Planui įgyvendinti skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio)  ir  paramos 

lėšos. 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdys mokyklos direktorius, vyriausias buhalteris ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

13. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui. 

____________________ 

 

Pritarta 2020-02-07 

Mokyklos tarybos posėdyje, 

protokolas Nr. V6-2  
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1 priedas 

RENGINIŲ PLANAS 

 

Sausio mėn. 

Laisvės gynėjų dieną minint – Sausio 13-oji. 13 d. A. Mizgiris 

Meninio skaitymo konkursas 2 savaitė A. Mockienė, V. Daunienė 

Tiksliųjų mokslų dienos 2 savaitė V. Jonkuvienė, E. Šiaulys 

Atvirų durų ir VIP diena (mokinio individualios pažangos po I pusmečio detalus aptarimas su 

mokiniu ir jo tėvais) 

4 savaitė A. Mizgiris, klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Vasario mėn. 

Netradicinė ugdymo diena „Aš myliu Lietuvą“ (renginių ciklas skirtas paminėti Vasario 16-ąją - 

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną). 

14 d G. Nakutis, dalykų ir neformaliojo 

švietimo mokytojai 

Valentino diena 14 d. E. Stanienė 

Dailyraščio konkursas 2 savaitė A. Mockienė, V. Daunienė 

Šimtadienis 3 savaitė V. Daunienė 

Integruota IT ir etikos pamoka „Saugus internetas“ 5-7 klasėms 4 savaitė E. Šiaulys, A. Mizgiris 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Kovo mėn. 

Klaipėdos rajono mokyklų chemikų fizikų popietė Plikių I. Labutytės pagrindinėje mokykloje 2 savaitė  

Kovo 11-osios koncertas 

 

10 d. A. Petkienė 

„Laisvės eisena“ Plikių miestelio gatvėmis 

 

10 d. A. Mizgiris, klasių vadovai 

Bendruomenės tinklinio varžybos 2 savaitė A. Danienė 

Šimtadienis 3 savaitė V. Daunienė 

Veiksmo savaitė Be patyčių 3 savaitė E. Stanienė 

Edukaciniai „Kengūra“ konkursai Visą mėnesį A. Mizgiris, D. Galminienė,  

Žemės dienos minėjimas 20 d. A. Vaičiulienė 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Balandžio mėn. 

Piešinių konkursas, skitas Ievos Labutytės gimtadieniui paminėti 1-2 savaitės T. Zaksienė 

Edukaciniai „Olympis“ konkursai Visą mėnesį A. Mizgiris, D. Galminienė,  
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Akcija „Darom“ 3-4 savaitės Klasių vadovai 

Profesinio orientavimo diena 3 savaitė A. Mizgiris 

Vaikų knygos savaitė 2 savaitė V. Daunienė, T. Zaksienė 

Pradinių klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ (mokyklinis etapas) 1 savaitė Pradinių klasių mokytojos 

Verslumo diena-Pavasario mugė 20 d. T. Zaksienė 

Gabių mokinių projektas „Talentų šou“ 20d. E. Stanienė 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Gegužės mėn. 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus Visą mėnesį E. Stanienė 

Dalyvavimas „Vilties bėgime“ 2-3 savaitės A. Mizgiris, klasių vadovai 

Netradicinė ugdymo diena „Šeimos diena“ 2 savaitė A. Mizgiris, A. Petkienė, pradinių 

klasių mokytojos 

Foto konkursas “Pavasario žiedai” 2-3 savaitė T. Zaksienė 

Abėcėlės šventė 3 savaitė  D. Virkšienė 

Vaikų gynimo diena 31 d. E. Stanienė 

Projektas: Ketvirtokų žvalgyba žengiant į pagrindinio ugdymo frontą 2 savaitė A. Mizgiris, D. Virkšienė, A. 

Petkienė 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Birželio mėn. 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–2 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Sporto diena 3 d. A. Danienė 

Edukacinė stovykla, metinių projektų rengimas ir pristatymas 3 savaitė A. Mizgiris 5-10 klasių mokytojai 

Atvirų durų ir VIP diena (mokinio individualios pažangos po II pusmečio detalus aptarimas su 

mokiniu ir jo tėvais) 

3 savaitė A. Mizgiris, klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Rugsėjo mėn. 

Mokslo ir žinių diena 1 d. A. Mizgiris 

Europos kalbų diena 25 d. Lietuvių ir užsienio kalbų 

mokytojos 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Spalio mėn. 

Projektas „Mano augintinis“ 4 d. Pradinių klasių mokytojos 

Mokytojų ir Savivaldos diena 5 d. Pradinių klasių mokytos, 

A. Petkienė 
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T. Zaksienė 

Psichikos sveikatos diena. Emocinė savijauta mokykloje.  10 d. N. Lekavičiūtė 

Rankų lenkimo varžybos 

 

10 d. E. Stanienė 

Vietos savivaldos diena. Aš visuomenės dalis. Protų mūšis.  10 d. E. Stanienė 

Lyderystės mokymai (mokinių prezidentūros nariams) 10-19 d. N. Lekavičiūtė 

Rudenėlio šventė „Dėdės Rudens vaišės“ 4 savaitė A. Raišuotienė 

Pilietinė akcija „Dega Vėlinių žvakelė“  4 savaitė Pradinių klasių mokytojos 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Lapkričio mėn. 

Tarptautinė nerūkymo diena 15 d. E. Stanienė 

Integruota pamoka, skirta Tolerancijos dienai 16 d. A. Mizgiris, G. Nakutis 

Bendruomenės krepšinio 3x3 varžybos 9 d. A. Danienė 

Konkursas „Šauniausia klasė“ Visą mėnesį E. Stanienė 

Integruota tikybos ir technologijų pamoka 5 klasei “Prakartėlė” 29-30 d. A. Mizgiris, T. Zaksienė 

Atvirų durų ir VIP diena (mokinio individualios pažangos po signalinio trimestro detalus 

aptarimas su mokiniu ir jo tėvais) 

30 d. A. Mizgiris, klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Gruodžio mėn. 

Gerumo akcija „Angelas“ Visą mėnesį V. Daunienė 

Integruota biologijos, chemijos ir anglų k. pamoka „AIDS: geriau žinoti“ 2 savaitė A. Vaičiulienė, J. Gerulskienė, D. 

Galminienė 

Integruota tikybos, muzikos pradinių klasių pamoka „Advento rytas“ 1 savaitė A. Mizgiris, A. Petkienė, pradinių 

klasių mokytojos 

Mokyklos erdvių puošimas Advento ir Kalėdų simboliais 1-2 savaitės T. Zaksienė 

Kalėdų šventės renginiai 3 savaitė Klasių vadovai 

Bendruomenės Kalėdinis stalo teniso turnyras 3 savaitė A. Mizgiris 

Klasių  edukacinės išvykos į muziejus, kitas edukacines erdves 1–4 savaitės Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

 

Pastaba: renginių turinys ir laikas tikslinamas kiekvieno mėnesio veiklos plane. 
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2 priedas 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

 

1. Prioritetas: saugių ugdymo(-si) bei mokymo(-si) sąlygų mokykloje užtikrinimas, siekiant užkirsti kelią smurto ir patyčių atvejams. 

2. Tikslas: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykloje), švietimo 

pagalbos teikimą, saugios, darnios ir jaukios vaiko aplinkos užtikrinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdant gabius ir talentingus mokinius. 

3. Uždaviniai: 

3.1. rūpintis kiekvieno mokinio individualios pažangos siekiu, ugdymosi ir mokymosi sėkme; 

3.2. rūpintis psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos Mokykloje kūrimu; 

3.3. analizuoti Mokyklos mokinių menkos motyvacijos ir nesėkmingo mokymosi priežastis bei teikti Mokyklos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams, klasių auklėtojams rekomendacijas. 

3.4. padėti spręsti mokinių tarpusavio, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlyti pedagogams būdus šiems santykiams gerinti; 

3.5. vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinius teisės 

pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių bei smurto ir patyčių prevencija, nagrinėti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus Mokykloje, 

teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieškoti šių problemų sprendimo būdų; 

3.6. analizuoti mokiniui skirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymą; 

3.7. teikti psichologinę pagalbą Mokyklos bendruomenės nariams, atsitikus nelaimingam atsitikimui, netikėtam skaudžiam įvykiui, suvaldyti krizę. 

3.8. organizuoti prevencijos įgyvendinimą Mokykloje; 

3.9. patarti Mokyklos direktoriui dėl vaikų ir mokinių maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmėmis, mokinių vežiojimo i Mokyklą ir iš jos, mokinių 

sveikatos priežiūros, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos; 

3.10 vertinti specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikti siūlymus, rekomendacijas Mokyklos mokinių tėvams, mokytojams administracijai dėl 

ugdymosi aplinkos pritaikymo, švietimo specialistų pagalbos. Jei būtina, siūlyti vaikų ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kad vaiko specialieji 

ugdymosi poreikiai būtų įvertinti Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų; 

3.11. teikti informaciją Mokyklos vaikų ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo 

galimybes Mokykloje ir už jos ribų; 

3.12. plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kiekvieno mokinio asmeninei pažangai ir sėkmingam mokymuisi. 
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4. Veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1 2 3 4 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. Organizuoti VGK posėdžius, pasitarimus Ne rečiau kaip kartą per mėnesį  

 

 

Andrius Mizgiris 2. Aptarti 1–10 klasių mokinių mėnesio lankomumo suvestinių ataskaitas, pamokų 

nelankymo priežastis su klasių vadovais, dalykų mokytojais. 

Iki rugsėjo 5 d. 

3. Pristatyti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą Mokyklos tarybai  

Kartą per mokslo metus  

4. Gilinti kompetencijas kursuose, seminaruose, mokymuose bei studijuojant 

prevencinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kt. literatūrą 

 

Visus  mokslo metus 

VGK nariai 

5. Vaikų ir mokinių tėvų (globėjų), mokinių ir mokytojų švietimas psichologiniais 

ir socialiniais klausimais. Informacijos viešinimas Mokyklos interneto svetainėje 

http://plikium.lt, stenduose 

Visus  mokslo metus Edita Stanienė, Jurgita 

Petkevičiūtė, Neringa 

Lekavičiūtė 

6. Dalijimas gerąja patirtimi su kitų bendrojo ugdymo įstaigų specialistais, 

socialiniais partneriais 

Pagal poreikį VGK nariai 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

7. 

Supažindinti / priminti visų klasių mokinius su mokinio elgesio, lankomumo 

tvarkos taisyklėmis, smurto ir patyčių prevencijos rekomendacijomis, saugaus 

elgesio instrukcijomis. 

 

2020 m. rugsėjo mėn. 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

8. Tęsti į ugdymo procesą integruotą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programos vykdymą (vadovaujantis mokyklos 2018-2019 

m. m. ugdymo planu). 

 

Ugdymo proceso metu 

 

Dalykų mokytojai,  

 

9. Organizuoti akcijas ,,Būk matomas kelyje“, saugaus eismo paskaitas (atšvaitų 

dalinimas, informacijos sklaida per dienyną Eduka, klasės valandėles) 

 

 

 

2020 m.10–11 mėn. 

Klasių vadovai 

http://plikium.lt/
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10. Nuolat veikiantis mokinių iškilusių problemų paštas  

 

 

Kiekvieną dieną Edita Stanienė 

11. Sveikatos programos integravimas (per dalyko pamokas, per neformalųjį 

švietimą, per klasės auklėtojo veiklą, renginių metu) 

Visus  mokslo metus Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

12. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti  2020 m. gruodžio mėn. Audronė Vaičiulienė, Jurgita 

Kazlauskienė  

13. Socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymas 1-10 klasėse Visus  mokslo metus Vitalija Vilkaitė, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 

14. Dalyvauti iniciatyvoje ,,Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ“ organizuojant 

renginius Mokykloje. 

 

2020 m. kovo mėn. 

Edita Stanienė 

15. Atlikti tyrimus, organizuoti jų aptarimą: 

,,1 ir 5 klasių, naujai atvykusių mokinių adaptacija“, ,,Smurtas ir patyčios 

Mokykloje“ 

 

2020 m. rugsėjo mėn. 

Neringa Lekavičiūtė 

16. Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, kurie blogai lanko pamokas, 

netinkamai elgiasi, turi mokymosi problemų. 

Visus mokslo metus Andrius Mizgiris, Edita 

Stanienė 

17. Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant be pateisinamos priežasties pamokas 

praleidžiančius mokinius, taikyti jiems poveikio priemones, numatytas 

Mokyklos lankomumo apskaitos bei Mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

apraše, teikti lankomumo suvestinių ataskaitas. 

 

Nuolat 

Edita Stanienė, klasių vadovai 

18. Ruošti stendinę medžiagą prevenciniais klausimais mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagogams bei teikti informaciją mokiniams, jų 

tėvams (globėjams) elektroniniame Eduko dienyne. 

Visus mokslo metus Edita Stanienė 

 2 3 4 

19. Dalyvauti mokinių tėvų susirinkimuose (visuotiniuose ir klasėse), atvirų durų 

dienose, klasių valandėlėse 

 

Esant poreikiui 

VGK nariai 

20. Konsultuoti vaikus ir mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo klausimais, vesti pokalbius klasėse sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais, teikti pirmąją medicinos 

pagalbą 

 

 

Visus mokslo metus 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė  
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21. Konsultuoti mokytojus, vaikus ir mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  

Pagal poreikį 

VGK nariai pagal savo 

funkcijas 

22. Lankyti rizikos grupės mokinius namuose 

 

 

Edita Stanienė 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

23. Sudaryti ir patvirtinti Švietimo pagalbos gavėjų ir specialiosios (mokytojo 

padėjėjo) pagalbos gavėjų sąrašus 

 2020 m. rugsėjo mėn. Jurgita Petkevičiūtė, Andrius 

Mizgiris 

24. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, 

mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą, konsultuoti mokytojus ir vaikų bei 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) 

 

 

 

 

Pagal poreikį visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

Jurgita Petkevičiūtė, 

mokytojai, klasių auklėtojai, 

mokinių tėvai (globėjai 

 

 

 

25. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, gavus mokinių 

tėvų (globėjų) sutikimą atlikti pirminį įvertinimą ir aptarti įvertinimo rezultatus; 

teikti siūlymą Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybai dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo 

 

26. Aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir nesėkmes 

bei namuose mokomų mokinių mokymo(-si) pasiekimus bei nesėkmes, teikti 

rekomendacijas mokytojams, vaikų ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių 

naudojimo 

 

 

27. 

Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į Mokyklą mokiniams, 

besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo 

programas, iš užsienio grįžusiems mokiniams, jų klasių auklėtojų, mokytojų 

konsultavimui. 

KRIZIŲ VALDYMAS 

28. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą  VGK nariai 
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29. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę Mokyklos bendruomenę / 

žiniasklaidą, Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą 

Esant krizinei situacijai Andrius Mizgiris 

30. Įvertinti Mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą 

 

Esant krizinei situacijai 

VGK nariai 

 

 

Pastaba: Atsižvelgiant į Mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, papildyti. 
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3 priedas 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

I TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

1. Nuoseklaus, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

1.1. Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimo sistemos tobulinimas ir tikslingas panaudojimas. 

1.2. Bendrųjų kompetencijų, orientuotų į asmenybės ūgtį, ugdymas. 

2. Mokyklos bendruomenės narių sąmoningumo ugdymas. 

2.1. Savivaldos institucijų bendradarbiavimo skatinimas. 

2.2. Prevencinių ir sveikatingumo veiklų plėtojimas. 

II. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TURINYS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1. 1 Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos 

stebėjimo aprašo koregavimas ir tikslingas 

panaudojimas. 

Lapkričio mėn. A. Mizgiris Mokiniai ir tėvai bus supažindinti su mokinių 

pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimo 

aprašu per Eduką dienyną. Tinkamai taikoma 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema padės mokiniams ir mokytojams 

planuoti mokymąsi, 

įsivertinti. 

2. 2 Konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams 

organizavimas. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Mokytojai suderins konsultacijų grafikus, 

konsultacijos bus pagal poreikį teikiamos įvairių 

gebėjimų moksleiviams. 

3. 3 Penktų klasių mokinių adaptacijos laikotarpio 

aptarimas  

Spalio mėn. A. Mizgiris Taikant mokyklos mokinių pažangos vertinimo 

sistemą bus atsižvelgiama į penktokų polinkius, 

poreikius ir 

skirtybes. 

4. 4 NMPP, PUPP, konkursų, kitų edukacinių renginių 

aptarimas  

Rugsėjo ir 

birželio mėn. 

A. Mizgiris Naudojantis rezultatais bus galima planuoti ir 

koreguoti tolesnį mokymą(si), derinti vertinimo 

kriterijus. 

5. 5 Apskritojo stalo diskusijos metodinėje taryboje 

„Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. 

Gruodžio, vasario, 

birželio mėn. 

A. Mizgiris  Metodinėje taryboje atliekama refleksija, 

aptariama pažanga, sprendžiama, ką reikėtų 

tobulinti. 
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6. 6 Atvirų durų dienos tėvams (globėjams) Lapkričio, sausio mėn. A. Mizgiris, dalykų 

mokytojai 

Aktyvus tėvų dalyvavimas,  mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Mokytojai suteiks tėvams 

išsamią informaciją apie mokinių pažangą, 

ugdymo(si) problemas. 

7. 7 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, mokinių pasiekimų 

ir individualios pažangos stebėjimo sistemos 

sukūrimo ir tikslingo panaudojimo klausimais. 

Per mokslo metus A. Mizgiris 

 

Tinkamai taikoma mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema padės mokiniams 

ir mokytojams planuoti mokymąsi, įsivertinti. 

8. 1 Dalykų savaitės, projektai Per mokslo metus A. Mizgiris  Renginių metu bus ugdomos mokinių 

bendrosios kompetencijos, skatinama 

jų ūgtis. 

9. 2 Skatinti mokinius dalyvauti dalykų edukaciniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Dalyvaus įvairių gabumų mokiniai, jie 

pasitikrins dalykų žinias ir įgūdžius 

respublikiniu mastu. 

10. 3 Rengti mokinius rajoniniams konkursams, 

olimpiadoms, varžyboms ir kt. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Dalyvaus gabieji mokiniai, pasitikrins atskirų 

dalykų žinias ir įgūdžius, ugdysis bendrąsias, 

komunikavimo, bendradarbiavimo, mokėjimo 

mokytis kompetencijas. 

11.  Vesti atviras ir integruotas pamokas. Per mokslo metus Dalykų mokytojai Mokiniai ir mokytojai ugdysis bendrąsias, 

komunikavimo, bendradarbiavimo, mokėjimo 

mokytis ir kalbines kompetencijas. 

12. 5 Organizuoti pamokas kitose erdvėse ir jas aptarti su 

mokiniais. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Ugdomos bendrosios ir  bendradarbiavimo 

kompetencijos, skatinama asmenybės ūgtis, 

lyderystė. 

13. 6 Rengti mokinių darbų parodas mokyklos erdvėse, 

keistis parodomis su socialiniais partneriais. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Mokiniai skatinami ugdytis kūrybiškumo, 

bendravimo ir komunikavimo kompetencijas. 

14. 1 Įtraukti mokinių tėvus ir bendruomenės narius į 

renginių organizavimą, kviesti juos vesti/dalyvauti 

pamokose, vesti pamokas darbovietėse. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Organizuoti bendri renginiai, pamokos, kitos 

veiklos. Didės mokinių motyvacija. 

15. 1 SEU pamokų įvairovė, dalijimasis patirtimi ir 

metodine medžiaga. 

Per mokslo metus V. Daunienė  Gerės mokyklos mikroklimatas, emocinė 

sveikata. 
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16. 2 Klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai 

organizuos akcijas, projektus, viktorinas sveikatos 

ugdymo temomis. 

Per mokslo metus A. Mizgiris, dalykų 

mokytojai 

Telkiama bendruomenė, skatinamas 

bendradarbiavimas, lyderystė. 

 

      

 

Pastaba: Atsižvelgiant į Mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, papildyti. 
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4 priedas                                                                                                                                               

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

 

2020 metų sausio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). Nemokamo maitinimo ataskaita    

5 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

6 Nemokamas maitinimas Priežiūra. Visą mėnesį 

 

 

Pinigų užsakymas Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

(tabeliai) 

Iki 5 d. 

7 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

8 „Kodėl vaikai atsisakė rūkyti?“ 3 kl. Darbas 

pratybų knygelėje, diskusijos, piešinių konkursas 

Prevencinis renginys prieš rūkymą   

 

 

9 „Nelaimės buityje“. Darbas pratybų knygelėse, 

diskusijos. Diplomai už išklausytą kursą. 

Prevencinis renginys 2 kl., II dalis   

10 NEMIS    
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11 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

12 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

13 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

 

2020 metų vasario mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). Nemokamo maitinimo ataskaita    

5 Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai  Socialinių įgūdžių ugdymas „Mokomės 

klausytis“ 

Kartą per savaitę  

6 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, svarstymas Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

7 Nemokamo maitinimo organizavimas. 

Ataskaita  

Priežiūra  Visą mėnesį  

8 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  
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9 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

 

 

10 „Nelaimės buityje“ Prevencinis renginys 3 kl.   

11 Projekto rašymas    

12 NEMIS  Iki 5 d.  

13 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

14 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų savo 

kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

15 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

 

 

2020 metų kovo mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

Pinigų užsakymas 

Nemokamo maitinimo ataskaita    

5 „Alkoholio karalystė?“ 4 kl. Darbas pratybų 

knygelėje, diskusijos, piešinių konkursas 

Prevencinis renginys prieš alkoholio vartojimą   



 
 

26 
 

6 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

7 Nemokamo maitinimo organizavimas. Ataskaita  Priežiūra  Visą mėnesį  

8 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

9 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

 

 

10 „Kaip elgtis pasiklydus miške?“ 1 klasei  Saugumas miške   

11 „Nelaimės buityje“ Prevencinis renginys 4 kl.   

12 „Mokykla be patyčių“ Projekto rengimas   

13 NEMIS  05 d.  

14 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

15 „Talentų šou 2019“   Skirtas 1-10 klasių 

mokiniams 

16 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

17 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

2020 metų balandžio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

Nuolat   
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darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

Pinigų užsakymas 

Nemokamo maitinimo ataskaita    

5 Prevencinis renginys  Diskusija.    

6 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

7 Nemokamo maitinimo organizavimas. Ataskaita  Priežiūra  Visą mėnesį  

8 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

9 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

10 „Kaip elgtis pasiklydus miške?“ 2 klasei  Saugumas miške   

 

11 Projektas     

12 NEMIS  05 d.  

13 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

14 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

15 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 
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2020 metų gegužės mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

Pinigų užsakymas 

Nemokamo maitinimo ataskaita    

5 „Kaip elgtis pasiklydus miške?“ 3 – 4 klasei  Saugumas miške   

6 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

7 Nemokamo maitinimo organizavimas. Ataskaita  Priežiūra  Visą mėnesį  

8 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

9 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

 

 

10 „Mokykla be patyčių“ Pokalbiai 5-10 klasėse. Piešinių ir rašinių 

konkursas 

Visą mėnesį  

11 Projektas „Nerūkanti klasė“.  Veiklos aptarimas 20 d.  

12 NEMIS  05 d.  

13 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos užbaigimas. Ataskaitos Iki 30 d.  

14 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 
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15 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

2020 metų birželio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Vaikų gynimo dienos paminėjimas Stendas, vaikų kūryba. Žaidimai, šokiai, 

viktorina. Darželis, šešiamečių grupė ir pradinės 

klasės 

1 d.  

4 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

5 Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). Nemokamo maitinimo ataskaita    

6 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, svarstymas Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

7 Nemokamo maitinimo organizavimas. 

Ataskaita  

Priežiūra  Visą mėnesį  

8 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

9 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

 

10 Sporto šventė    

11 NEMIS  05 d.  
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12 Veiklos ataskaitų ruošimas    

 

 

2020 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Mokslo ir žinių šventė  1 d. VIII klasės vadovė 

4 Stendo „Mokslo ir žinių diena“ išleidimas Graži rudens poezija ir sveikinimai prasidėjus 

mokslo metams 

1 d.  

5 Nemokamo maitinimo organizavimas  Priminti tėvams apie dokumentų pristatymą 

seniūnijai 

Nuolat  

6 Pinigų užsakymas nemokamam maitinimui   Iki 05 d.  

7 Lankomumo priežiūra Problemų aptarimas su mokyklos 

administracija ir klasės vadovais 

30 d.  

8 Nemokamo maitinimo priežiūra. (SPIS) Priežiūra, tabelių tvarkymas Visą mėnesį  

9 Vaiko gerovės komisijos posėdis Metodinis pasitarimas 18 d.  

10 Dalyvavimas mokyklos ir rajono metodinio 

būrelio susirinkimuose 

Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

10 d. 

 

 

11 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

  

12 Pažintis su naujai atvykusiais mokiniais Pagalba adaptuotis. Informacijos kaupimas Visą mėnesį  

 

13 Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinės sistemos tvarkymas 

(NEMIS) 

 Iki 5 d.  
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14 Mokyklos prezidentūros kuravimas Diskusijos, nuomonių apsikeitimai, 

prezidentūros narių rinkimai. Nuostatų, veiklos 

planų, renginių planavimas.  

8 d. Savivaldos stiprinimas, 

savarankiškumo, 

savanoriškumo skatinimas 

15 Mokyklos socialinio paso sudarymas Informacijos apie mokinius rinkimas Visą mėnesį  

16 Pokalbiai su seniūnijų socialiniais darbuotojas Informacijos apie rizikos grupės šeimas 

rinkimas, konsultacijos 

Visą mėnesį  

17 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

18 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

19 Klasės valandėlė „Saugumas buityje“ 1 kl. Pažintis su pirmokais ir pokalbis apie saugų 

elgesį 

  

 

2020 metų spalio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės (el. dienynas) Problemų aptarimas   

4 Nemokamas maitinimas Priežiūra.  

 

 

Pinigų užsakymas Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). (tabeliai) Iki 5 d. 

5 Mokytojų diena. Stendo išleidimas. Pagarba mokytojui ir jo darbui 4 d.  
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6 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

7 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

8 4-6 klasių anketinė apklausa, analizė „Ar 

mokame bendrauti be patyčių“ 

Naujos informacijos kaupimas, jos panaudojimas 

prevencinėje veikloje 

  

 

9 Vaiko gerovės komisijos posėdis  Mokinių, turinčių elgesio problemų, svarstymas Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

10 Klasės valandėlės Pagal klasės auklėtojų kvietimus   

11 Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinės sistemos tvarkymas 

(NEMIS) 

Tvarkyti, stebėti ir analizuoti duomenis apie 

nesimokančius vaikus. 

Iki 05 d.  

12 Mokyklos prezidentūros kuravimas  Visus mokslo 

metus 

 

13 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų savo 

kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

14 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

 

2020 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  
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3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

5 d.  

4 Nemokamas maitinimas Priežiūra.   

Pinigų užsakymas Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

(tabeliai) 

Iki 5 d. 

5 Švaros savaitė Higienos įgūdžių ugdymas. Pedikuliozės 

patikrinimas 

 Kartu su sveikatos 

priežiūros specialiste 

6 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

7 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

8 „Patyčios mokykloje“. Anketinė apklausa ir 

analizė (7,8,9 klasės) 

Naujos informacijos kaupimas, jos 

panaudojimas prevencinėje veikloje 

  

 

 

 

9 Rašinių konkursas „Laiškas rūkančiam draugui“ 

4-10 klasės 

Prevencinis renginys prieš rūkymą Visą mėnesį  

10 Pasaulinė nerūkymo diena.  Stendas, darbų konkursas, plakatų paroda 20 d.  

11 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

12 Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinės sistemos tvarkymas 

(NEMIS) 

Tvarkyti, stebėti ir analizuoti duomenis apie 

nesimokančius vaikus. 

Iki 05 d.  

13 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

14 Tarptautinė tolerancijos diena Prevencinis renginys 13 d. Kartu su mokyklos 

prezidentūra 

15 Tarptautinė nerūkymo diena Prevencinis renginys 18 d. Kartu su mokyklos 

prezidentūra 

16 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 
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17 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

 

 

2020 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla Metodai Data Pastabos 

1 Individualus darbas su moksleiviais ir jų tėvais Individualūs ir grupiniai pokalbiai su 

moksleiviais, esant reikalui su jų tėvais, su 

mokyklos bendruomene, vaikų teisių apsaugos 

darbuotojais bei pagalbos centrais, policijos 

atstovais. 

Nuolat   

2 Išvykos į moksleivių namus Pokalbiai su tėvais apie iškilusias problemas, 

buities tyrimų akto sudarymai 

Esant reikalui  

3 Lankomumo suvestinės Lankomumo suvestinės paruošimas. Problemų 

aptarimas 

  

4 Nemokamas maitinimas Priežiūra.  

 

 

Pinigų užsakymas Nemokamo maitinimo ataskaita (SPIS). 

(tabeliai) 

Iki 5 d. 

5 Vaiko gerovės komisijos posėdis Mokinių, turinčių elgesio problemų, 

svarstymas 

Mėnesio I sav. 

ketvirtadieniais 

arba esant laikui 

 

6 Dalyvavimas metodinio būrelio susirinkimuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

7 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose Naujos informacijos ir darbo patirties 

pasidalijimas 

Kartą mėnesyje  

 

 

8 „Cigarečių miestas“ 2 kl. Darbas pratybų 

knygelėje, diskusijos, piešinių konkursas 

Prevencinis renginys prieš rūkymą   
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9  „Nelaimės buityje“.  Darbas pratybų knygelėse, 

diskusijos. 2 kl. 

Prevencinis užsiėmimas. I dalis   

10 NEMIS  05 d.  

11 Mokyklos prezidentūros kuravimas Veiklos priežiūra Kartą per 

mėnesį 

 

12 Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus 

prevencinė programa „Aš žinau“ 

Suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jei 

patiria smurtą; užtikrinti, kad vaikai pažintų 

savo kūną ir žinotų artumo ribas 

2 k. per mėn. IV klasės mokiniams 

13 Konkursas „Šauniausia klasė“ Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas į 

pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Skatins laikytis mokyklos 

taisyklių 

14 Kalėdų šventė Organizavimas  23 d.  

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė                         Edita Stanienė 
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5 priedas 

PSICHOLOGO ASISTENTO VEIKLOS PLANAS 

Prioritetas – didinti mokinių socialinę ir emocinę gerovę bei gerinti psichinę sveikatą. 

Tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos 

Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykloje) kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Uždaviniai: 

 Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 

 Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų. 

 Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese. 

Pagrindinės psichologo veiklos sritis: 

 Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimą. 

 Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas 

ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir 

kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas. 

 Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. 

 Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių 

priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

 Bendradarbiavimas su mokyklos specialistais. 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

Pagrindinės psichologo veiklos formos:  

 Psichologinis konsultavimas (individualus, grupinis). 

 Psichologinis įvertinimas. 

 Pranešimas, diskusija, žaidimas, praktinės užduotys. 

 Projektinė veikla. 

 Susirinkimas, pasitarimas. 

 Tyrimas. 
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2020 METŲ DARBO PLANAS 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas, sėkmės 

kriterijus 

Atsiskaitymo tvarka 

Individualus mokinių, turinčių 

emocinių, elgesio, mokymosi 

motyvacijos ir kitų problemų, 

konsultavimas 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Pagerėjusi mokinių 

psichologinė savijauta 

Veiklos ataskaita 

Grupinis mokinių konsultavimas 

iškilus psichologinėms problemoms 

klasėje 

Esant reikalui Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Pagerėjusi mokinių 

psichologinė savijauta ir klasės 

mikroklimatas 

Veiklos ataskaita 

Asmenybės, elgesio, mokymosi 

motyvacijos, psichologinių 

problemų tyrimai, naudojant SDQ-

Lit (tėvų, mokytojo, vaiko formos), 

projekcinius HTP, neegzistuojančio 

gyvūno, nebaigtų sakinių metodus. 

A. R. Lurijos „Piktogramos“, 

„Dešimt žodžių“, „4–1“, Krepelino, 

„Objektų klasifikacijos“ ir kt. 

metodus 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Iškeltos prielaidos dėl esamų 

mokinio problemų ir sudarytas 

konsultavimo planas 

Veiklos ataskaita 

Mokinių elgesio stebėjimas 

(pamokų, pertraukų metu) 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Nustatytos netinkamo mokinių 

elgesio priežastys, nustatyta 

tarpusavio santykių kokybė 

Veiklos ataskaita 

Jaunesnio mokyklinio amžiaus 

vaikų dailės terapijos grupės 

vedimas 

Gruodis - 

vasaris 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Mokiniai išlieja neigiamas 

emocijas, atsipalaiduoja 

Veiklos ataskaita 

Dalyvavimas klasės valandėlėse, 

paskaitų skaitymas mokiniams 

aktualiomis temomis 

Iškilus 

problemai 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Mokiniai turi reikalingų žinių, 

sprendžiamos iškilusios 

problemos, suteikta pagalba 

klasių vadovams 

Veiklos ataskaita 

Informacinių – šviečiamųjų stendų 

leidimas psichologinėmis temomis 

 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Mokiniai turi reikalingų žinių Stendas 
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Savižudybių prevencijos programos 

„vartininkas“ įgyvendinimas, 

mokymai 7-10 klasių mokiniams 

savanoriams 

Vasaris - kovas Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Programos dalyviai gebės 

atpažinti suicidinę riziką 

išgyvenančius bendraamžius, 

įgis įgūdžius efektyviam krizės 

įveikimui 

Veiklos ataskaita 

„Mėnuo be patyčių 2020“ 

 

 

 

Kovas Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė,  

socialinė pedagogė E. 

Stanienė 

Tinkamo elgesio formavimas, 

patyčių prevencija 

Užsiėmimas, veiklos 

ataskaita 

Emocinio intelekto (EQ) lavinimo 

užsiėmimai ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupės vaikams 

Kovas - 

balandis 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Vaikai įgis įgūdžių atpažinti ir 

valdyti jiems kylančius 

jausmus 

Veiklos ataskaita 

Akcijos „Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus“ paminėjimas 

 

 

Gegužė Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

Socialinė pedagogė E. 

Stanienė 

Mokiniai turi reikalingų žinių Užsiėmimas, veiklos 

ataskaita 

Emocinio intelekto (EQ) lavinimo 

užsiėmimai pradinių klasių 

mokiniams 

 

Gegužė – 

birželis 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Mokiniai įgis įgūdžių atpažinti 

ir valdyti jiems kylančius 

jausmus 

Veiklos ataskaita 

„Lyderystės mokykla“ vyresnių 

klasių mokiniams 

Rugsėjis - spalis Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Mokiniai patobulins 

bendravimo, bendradarbiavimo 

įgūdžius, išmoks 

konstruktyviai spręsti 

konfliktus, gebės nustatyti 

mokyklos bendruomenės 

svarbiausias problemas ir 

numatyti priemones joms 

spręsti 

Veiklos ataskaita 

Pasaulinės psichinės sveikatos 

dienos paminėjimas 

Spalis Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Paminima psichinės sveikatos 

diena,  mokyklos bendruomenė 

skatinama individualiai  ieškoti 

vidinių resursų gerai psichinei 

sveikatai palaikyti 

Užsiėmimas, veiklos 

ataskaita 
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Pirmos klasės, penktos klasės   

mokinių adaptacijos tyrimas 

Lapkritis-

gruodis 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Atliktas tyrimas, atskleista 1, 5 

klasių mokinių savijauta  

Tyrimas 

Tarptautinės tolerancijos dienos 

paminėjimas 

Lapkritis Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė,  

socialinė pedagogė E. 

Stanienė 

Mokiniai daugiau sužino, kas 

yra tolerancija, kuo ji svarbi 

mums visiems, kas padeda 

visiems sutarti, kai esame 

skirtingi 

Užsiėmimas, veiklos 

ataskaita 

Psichologinės literatūros skaitymas Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

Lekavičiūtė 

Įgytos naujos žinios Veiklos ataskaita 

Pasiruošimas konsultacijoms, 

paskaitoms, tyrimams 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Suteiktos kokybiškos 

konsultacijos 

Veiklos ataskaita 

Dalyvavimas seminaruose ir 

konferencijose 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Įgytos naujos žinios ir 

kompetencijos 

Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

Atmintinių, informacinių 

lankstinukų rengimas 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, klasių 

vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Bendruomenės informuotumas 

probleminiais klausimais 

Išleisti lankstinukai 

Dalyvavimas Klaipėdos rajono 

psichologų metodinio būrelio 

veikloje 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Aptarti probleminiai 

psichologo veiklos klausimai 

Veiklos ataskaita 

Konsultacijos su psichologais ir 

kitais specialistais 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Aptarti neįprasti atvejai, 

išspręstos iškilusios problemos 

Veiklos ataskaita 

Dalyvavimas mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos veikloje 

Pagal Vaiko 

gerovės 

komisijos planą 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Aptartos ir išspręstos iškilusios 

problemos 

Veiklos ataskaita 

Individuali pagalbos mokiniui 

specialistų pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams) vaiko 

motyvacijos klausimais 

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Tėvams suteikta reikiama 

pagalba vaiko motyvacijos 

klausimais 

Veiklos ataskaita 

Mokyklos bendruomenės narių 

konsultavimas. Prireikus randama 

pagalba institucijose, dirbančiose 

Per mokslo 

metus 

 

 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Psichologinė pagalba 

bendruomenės nariams, jų 

nukreipimas į reikalingas 

Veiklos ataskaita 
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prevencinį darbą dėl pagalbos 

teikimo mokykloje ir už jos ribų 

institucijas, kurios gali suteikti  

tolimesnę kvalifikuotą  pagalbą 

Bendradarbiavimas su tėvais dėl 

vaikų psichologinių problemų 

sprendimo, mokymosi, saugumo, 

teisėtvarkos ir mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimo  

Esant reikalui Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

vaiko gerovės komisija 

Aktyviai sprendžiamos 

socialinės problemos, teikiama 

pagalba mokiniams, tėvams. 

Veiklos ataskaita 

Komandinis darbas su Mokyklos 

pagalbos mokiniui specialistais  

Per mokslo 

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Tinkama pagalba kiekvienam 

bendruomenės nariui pagal 

poreikius 

Veiklos ataskaita 

Švietėjiškas darbas su tėvais, kurie 

neauklėja savo vaikų, vengia juos 

išlaikyti ir daro jiems neigiamą 

įtaką 

Esant reikalui Psichologė asistentė 

N. Lekavičiūtė, 

vaiko gerovės komisija 

Užtikrintos vaikų teisės 

mokykloje ir šeimoje 

Veiklos ataskaita 

Lankymasis kartu su klasės vadovu, 

socialiniu pedagogu mokinių 

šeimose esant emocinių, 

lankomumo ir elgesio problemoms, 

kai su tėvais neįmanoma susisiekti 

kitais būdais 

Iškilus 

problemai 

Psichologė asistentė 

N. Lekavičiūtė,  

socialinė pedagogė E. 

Stanienė, klasių 

vadovai 

Tėvų informavimas apie 

kylančias problemas, jų 

sprendimas 

Apsilankymo mokinio 

namuose pažymos 

Bendradarbiavimas su klasių 

vadovais dėl pirmos ir penktos 

klasės mokinių adaptacijos 

Per mokslo  

metus 

Psichologė asistentė 

N. Lekavičiūtė,  

socialinė pedagogė E. 

Stanienė 

Pagalba mokiniams adaptacijos 

laikotarpiu 

Veiklos ataskaita 

Psichologo darbo dokumentų 

ruošimas, pildymas ir tvarkymas 

Per mokslo  

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Suteiktos kokybiškos 

konsultacijos 

Veiklos ataskaita 

Ugdymo, įvertinimo priemonių 

(vaizdinių, metodinių) ieškojimas, 

rengimas 

Per mokslo  

metus 

Psichologo asistentė 

N. Lekavičiūtė 

Suteiktos kokybiškos 

konsultacijos 

Veiklos ataskaita 

  

Psichologo asistentė Neringa Lekavičiūtė 
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6 priedas 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS, LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 

 

I. VEIKLOS PRIORITETAS 

Tobulinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir asmenines savybes.  

 

II. TIKSLAS 

Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikti korekcinę, specialiąją pedagoginę pagalbą bei konsultacijas. 

 

III. UŽDAVINIAI: 

1. Nustatyti kalbos, kalbėjimo sutrikimus; taip pat mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. 

2. Padėti specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas. 

3. Konsultuoti pedagogus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus ir kitą mokyklos bendruomenę 

 

IV. SĖKMĖS KRITERIJAI. 

Gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos kėlimo renginiai, bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais bei mokinių tėvais, individualios 

konsultacijos, rekomendacijų rengimas, savišvieta. 

 

V. VEIKLOS TURINYS 

PRIEMONĖS  DATA 

1. Organizacinis darbas   

1.1. 1 Logopedinio tyrimo atlikimas. Iki rugsėjo 21 d., pagal poreikį 

 

1. 2. Pedagoginio tyrimo atlikimas. Pagal poreikį 

1.3. Mokinio tyrimo duomenų analizė. Pagal poreikį 

1. 4. Anamnezės duomenų rinkimas. Pagal poreikį 

1. 5. Mokinių pažangos įvertinimas.  Pusmečių pabaigose, pagal poreikį 
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1.6  Ugdytinių suskirstymas į pogrupius, grupes Mokslo metų pradžioje, pagal poreikį 

1.7  Tvarkaraščio sudarymas  Mokslo metų, pusmečių pradžioje, pagal poreikį 

2. Tiesioginis darbas su mokiniais  

2.1 Specialiųjų pamokų vedimas Pagal tvarkaraštį. 

2.2 Logopedinių pratybų vedimas Pagal tvarkaraštį 

2.4  Sutrikusių funkcijų lavinimas Nuolat 

2.3  Ugdytinių gebėjimų, žinių tyrimas Pagal poreikį 

3. Konsultavimas  

3.1  Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų, individualizuotų programų 

rengimo 

Mokslo metų pradžioje, pagal poreikį 

3.2  Pedagogų konsultavimas dėl konkretaus atvejo. Pagal poreikį 

3.2  Rekomendacijų rengimas tėvams ir pedagogams Mokslo metų pradžioje, pagal poreikį 

3.3 Tėvų konsultavimas Nuolat 

3.4  Mokytojų supažindinimas su naujausia metodine literatūra, medžiaga iš 

seminarų ir konferencijų apie specialųjį ugdymą 
Nuolat 

3.5  Ugdytinių pasiekimų vertinimas, pažangos aptarimas su mokytojais, 

mokiniais, tėvais 

Nuolat 
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Vyr. specialioji pedagogė, logopedė                                                                                                                                  Jurgita Petkevičiūtė 
  

3.6 Informacinių leidinių (lankstukų, pranešimų stendams) tėvams, 

pedagogams, visuomenei rengimas 

Mažiausiai vieną kartą per mokslo metus 

4. Metodinis darbas  

4.1 Dalyvavimas mokyklos VGK veikloje  Pagal numatytas datas  

4.2 Dalyvavimas mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo pedagogų pasitarimuose, posėdžiuose 

Pagal numatytas datas 

4.3  Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodiniuose 

posėdžiuose 

Pagal numatytas datas 

4.4  Dalijimasis patirtimi su kolegomis Nuolat 

5. Kvalifikacijos kėlimas  

5.1  Dalyvavimas kolegų rengiamose atvirose pamokose, paskaitose, 

seminaruose, etc. 

 

Pagal numatytas datas 

5.2 Dalyvavimas Klaipėdos miesto, respublikiniuose renginiuose, 

seminaruose, konferencijose 

Pagal galimybes 
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7 priedas 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 mokslo metai 

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė: 
Mokyklos misija - Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas; ugdyti dorą, sąmoningą, tautinę savimonę turinčią ir 

savo ateitį gebančią kurti asmenybę; burti mokyklos bendruomenę bendrų tikslų įgyvendinimui. 
Mokyklos strateginio plano prioritetinis tikslas: ugdymo kokybės ir socialinio -emocinio saugumo gerinimas. 

Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokyklą 2018 - 2019 mokslo metais: 
 ikimokyklinio ugdymo grupę lanko 54 vaikai; 
 priešmokyklinio ugdymo grupę – 14 vaikų; 
 1-10 klasėse mokosi 121 mokinių. 

Gerėjantys mokinių gyvensenos ir sveikatos pokyčiai, remiantis mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimais (2016): 
 Galime pasidžiaugti kad vykdomas prevencines programas mokiniai įvertino geriau nei kitose Klaipėdos rajono mokyklose. 
 2016 m. Klaipėdos rajono mokinių gyvensenos tyrimo metu buvo klausiama, ar jų mokyklose skiriama pakankamai dėmesio sveikos gyvensenos pagrindams. Kad pakankamai skiriama 

dėmesio fiziniam aktyvumui – 92,3 (Klaipėdos r. mokyklose atsakė 75,2 proc. vaikų), sveikai gyvensenai – 92,3 (Klaipėdos r. mokyklose 71,8 proc)., mitybos įpročiams – 61,5 (Klaipėdos r. 
mokyklose 59,3 proc.), alkoholio prevencijai –  76,9 (Klaipėdos r. mokyklose 53,2 proc.), rūkymo prevencijai – 83,3 (Klaipėdos r. mokyklose 52,8) , narkotikų prevencijai – 69,2 (Klaipėdos r. 
mokyklose 52,7 proc).vaikų. 

 Plikių Ievos Labutytės mokykloje daugėja vaikų, kurie savo sveikatą vertina palankiai; 2016 m. 91,4 proc. (kitose Klaipėdos rajono mokyklose) 86,6 proc. vaikų savo sveikatą vertino 
puikiai arba gerai;  

  Plikių Ievos Labutytės mokykloje mažėja kada nors rūkiusių mokinių dalis; 2016 m. kada nors bent kartą per savo gyvenimą rūkė  tabako gaminius – 25proc. (kitose Klaipėdos rajono 
mokyklose) 38,9 proc. mokinių. 

 2016 m. Klaipėdos rajone alkoholinių gėrimų vartojimas per paskutinius 12 mėnesių yra didesnis nei Lietuvoje. Pagal klases ir pagal amžių visi atsakymai dėl alkoholio vartojimo statistiškai 
reikšmingai skiriasi – vyresniame amžiuje alkoholio vartojimas didėja. Analizuojant duomenis pagal šeimos padėtį, vaikų, kurie gyvena su vienu iš tėvų ir kurie bent kartą vartojo kokį nors 
alkoholinį gėrimą per savo gyvenimą, buvo daugiau negu vaikų, kurie gyvena su abiem tėvais. 

  Kad buvo išgėrę tiek daug alkoholinių gėrimų per paskutinius metus, kad pasijustų apsvaigę, prisipažino 23,1proc., per paskutine 30 d. -18,2 proc. Plikių Ievos Labutytės mokyklos mokinių. 
Patyčios, smurtas ir nelaimingi atsitikimai - lieka prioritetinė prevencijos sritis Plikių Ievos Labutytės mokykloje 

 Paklausus Klaipėdos rajono mokinių apie patyčias, 55,8 proc.(46,2 proc. Plikių Ievos Labutytės mokinių) atsakė, kad nesityčiojo iš kitų mokinių per paskutinius du mėn. ir 61,5 proc. niekada 
nepatyrė patyčių (kitose Klaipėdos rajono mokyklose 54 proc.)  

 Kad patyria patyčias ir patys tyčiojasi iš kitų mažiausiai vieną kartą ar kelis kartus per savaitę per paskutinius du mėn) atsakė 23,1 proc. o kitose Klaipėdos rajono mokyklose tokių atsakymų 
buvo žymiai mažiau (14 proc.) 

 91,4 proc. (Plikių Ievos Labutytės mokyklos mokiniai 92,3 proc.) vaikų per paskutinius du mėn. nėra patyrę iš tėvų fizinės bausmės. Klaipėdos rajono kas dvidešimtas vaikas prisipažino, kad 
kartą arba du kartus jį mušė ar kitaip fiziškai baudė tėvai (5 proc.) 
 
Blogėjantys mokinių gyvensenos ir sveikatos pokyčiai remiantis mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimais (2017): 
 

 Plikių Ievos Labutytės mokyklos mokiniai kasdien pusryčiauja 55,9 proc. , kai tokių atsakymų kitose Klaipėdos rajono mokyklose tik 64,8 proc. 
 Plikių Ievos Labutytės mokyklos mokiniai valgo mažiau vaisių (34,4 proc.) ir daržovių (33,3 proc.), kai kiti Klaipėdos rajono mokyklų mokiniai nurodė, kad daržoves valgo 57,9 proc. 
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Vykdydama visuomenės sveikatos priežiūrą Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje galiu teigti, kad mokyklos vadovas užtikrina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 
įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231) ir HN 21:2011 98 punkto reikalavimą, nes visi mokiniai pasitikrina sveikatą vieną kartą metuose ir atneša vaiko sveikatos pažymėjimus (forma Nr.027-1/a). 

 
Pateikiamos išvados išanalizavus vaikų sveikatos duomenimis: 
 

 Beveik kas trečiam mokiniui diagnozuotas kraujotakos sistemos susirgimai. 
 Regos sistemos susirgimai nustatyti – kas trečiam mokiniui.  
 Jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų susirgimus turi kas vienuoliktas  mokinys. 
 Nervų sistemos, bei psichikos ir elgesio susirgimus turi kas keturioliktas  mokinys. 
 Kvėpavimo sistemos susirgimus – kas vienuoliktas  mokinys. 

 
Numatytos sveikatinimo veiklos kryptys: 

 
1. ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojo programa” (SLURŠ) šios temomos: 
1.1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos samprata.  
1.2. Fizinė sveikata: fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos sveikata, lytinis brendimas.  
1.3. Socialinė sveikata: atsparumas rizikingam elgesiui. 
2. ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojomo prevencijos programa” 
3. ,,Žmogaus saugos bendroji programa” 
 
Sveikatos stiprinimo SSGG analizė 

SSGG analizė atlikta remiantis mokyklos strateginiu planu ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės įšvadomis. 
 
Stiprybės: Į ugdymo turinį integruojama:žmogaus saugos (civilinės saugos,priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo) programa, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos, 
lytiškumo ugdymo ir sveikatingumo programa, apimanti gyvenimo įgūdžių ugdymą, sveikatos ugdymą, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymą bei tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, patyčių prevenciją. Mokykloje  veikia vaiko gerovės komisija, kuri padeda spręsti įvairias problemas, taip pat 
susijusias ir su mokinių sveikata. 
 
Silpnybės: Trūksta iniciatyvos kai kuriems darbuotojams. Įstaigoje tik viena salė, ji netenkina visų poreikių. Trūksta resursų pastato rekonstrukcijai (sienų apšiltinimui).Judrios veiklos 
organizavimo stoka gryname ore. Pedagogai neįtraukia sveikatos ugdymo temas į ugdomosios veiklos planus. Negautas higienos pasas ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti. 
 
Galimybės: Administracijos, mokytojų, specialistų ir tėvų bendruomenės bendradarbiavimas siekiant apsikeisti turima informacija ir idėjomis, kaip spręsti vaikų sveikatos, bendravimo ir 
prisitaikymo problemas bei vykdyti sveikatos ugdymą. Didinti vaikų fizinį aktyvumą pertraukų metu. 
 
Grėsmės: Tėvų bedarbystės ir emigracijos didėjimas įtakoja socialinių problemų atsiradimą, nemotyvuotų ir mokinių skaičiaus augimas. 

Sveikatos stiprinimo tikslas: padėti mokiniams įgyti visuminės sveikatos sampratą, išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti 
juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

 
Artimieji tikslai:  
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1. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, didinant jų sveikatos žinių raštingumą, veikiant jų nuostatas ir elgesį.  
2. Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones. 
3.  Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 
4. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją. 

 
Uždaviniai:  

1. Stebėti ar mokykloje sudaromos palankios sveikatos ugdymui(si) ir higienos normas atitinkančios sąlygos. 
2. Stebėti  maitinimo tvarkos aprašo vykdymą. 
3. Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką. 
4. Skatinant fizinį aktyvumą  taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones. 
5. Įtraukti į mokyklos veiklos planus ir įgyvendinti ,,Fiziškai aktyvią pertrauką“. 
6. Organizuoti netradicines ugdymo dienas: sveikatingumo ir sporto šventes. 
7. Inicijuoti sveikatos ugdymą įtraukti į dalykų ir kitų sveikatos ugdymo sričių teminius planus. 
8. Formuoti burnos higienos įgūdžius priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių. 
9. Ugdyti sveikos mitybos principus, keičiant mokinių ir tėvų nuostatas ir įgūdžius. 
10. Suteikti žinių apie lytiškumą ir ugdyti atsakingą lytinę elgseną. 
11. Suteikti žinių apie pirmosios pagalbos teikimą. 
12. Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas; 
13. Teikti pedagogams rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą. 
14. Teikti individualias konsultacijas tėvams dėl vaikų sveikatos stiprinimo ir stebėti šių rekomendacijų įgyvendinimą. 
15. Mokyklos administracijai teikti siūlymus dėl vaikų sveikatos stiprinimo ir aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į įstaigos strateginius veiklos planus. 
16. Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją. 

 
1. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano rengimas ir 

pristatymas Biurui ir ugdymo įstaigai. 

2019.09.10 Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Parengtas, suderintas ir patvirtintas planas  

1 vnt. 

2. Pristatyti vaikų sveikatos klausimus tėvų/globėjų susirinkimuose. 2019 - 2020 m.m.  Mokyklos direktorė, 

auklėtojai 

Dalyvių skaičius – 15 

Susirinkimų skaičius -1 

3. Pranešimai mokyklos mokytojų taryboje vaikų sveikatos išsaugojimo 

ir stiprinimo klausimais. 

2019 - 2020 m.m. Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Dalyvių skaičius – 10 

Susirinkimų skaičius - 1 

4. Inicijuoti įgyvendinimą  sveikatingumo, sporto šventė; judriosios 

pertraukos 

2019-2020 m.m.  Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė priemonės skatinančios visų bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą  įgyvendinimas 1 vnt 

5. Inicijuoti fizinio aktyvumo įgyvendinimą pertraukų metu ir po 

pamokų: 

sporto salės ir kamuolių, stalo teniso priemonių prieinamumą. 

2019-2020 m.m. Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Priemonės skatinančios visų bendruomenės 

narių fizinį aktyvumą įgyvendinimas 1 vnt. 

7. Sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo mokymų organizavimas 

tikslinėms grupėms 

2019-2020 m.m. Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Specialisto pateiktas rekomendacijas  dėl 

švediško stalo skaičius - 2 
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2. MOKINIŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokinių profilaktinių patikrinimų stebėjimas, registravimas, 

analizė, sveikatingumo priemonių nustatymas. Išvadų ir 

rekomendacijų pateikimas ugdymo įstaigos bendruomenei. 

Mažiausiai 1 kartą per 

metus teikti išvadas-

rekomendacijas 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė Sukauptų duomenų skaičius - 160 

Pateiktų išvadų skaičius – pagal poreikį 

Pateiktų rekomendacijų skaičius – pagal 

poreikį 

2. Pateikti pedagogams ASPĮ gydytojų rekomendacijas dėl mokinių 

sveikatos ir koordinuoti rekomendacijų vykdymą. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė, 

Kūno kultūros 

mokytojas, auklėtojai 

Pateiktų rekomendacijų skaičius  

pagal įrašus vaiko sveikatos pažymėjime 

 

3. Mokinių sąrašų sudarymas ir pateikimas pagal kūno kultūros 

ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą bei konsultacijos 

kūno kultūros mokytojams. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė, 

Kūno kultūros 

mokytojas, auklėtojai 

Pateiktų sąrašų skaičius – 2 

Pateiktų rekomendacijų – pagal poreikį 

 

4. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas, pirmosios 

pagalbos priemonių kontrolė. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos 

bendruomenė 

Pateiktų rekomendacijų skaičius –  

pagal poreikį 

 

5. Mokinių asmens higienos patikros. 

mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, patikrų skaičius  

 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokytojas, auklėtojai Patikrų skaičius – 10 

Patikrintų asmenų skaičius - 86 

Pateiktų rekomendacijų skaičius - pagal 

poreikį 

 

6. Mokinių asmens higienos patikros. 

mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, patikrų skaičius 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokytojas, auklėtojai Patikrų skaičius – 6   

Patikrintų asmenų skaičius - 65 

Pateiktų rekomendacijų skaičius - pagal 

poreikį 

7.  Esant užkrečiamos ligos židiniui ar protrūkiui įgyvendinti 

kontrolės priemones. 

Per mokslo metus 

esant poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė Pateiktų rekomendacijų skaičius- -1 ir pagal 

epidemiologinę situaciją 

 

 

3. APLINKOS VEIKSNIŲ STEBĖJIMAS 

 

Eil. Nr. Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės 

aktų reikalavimams vertinimas (patalpų apšvietimas, patalpų 

mikroklimato režimas, suolų būklė ir mokinių susodinimas, ugdymo 

patalpų ir stadiono būklė, patalpų valymas), rekomendacijų pateikimas 

ugdymo įstaigai. 

Per mokslo 

metus esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Patikrų skaičius -6 

Neatitikimų skaičius – pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius – pagal poreikį 

2. Mokinių mitybos organizavimo priežiūra (teisės aktų nustatyta tvarka) , 

konsultacijos darbuotojams atsakingiems už mokinių  maitinimą (sveikos 

mitybos ir maisto saugos klausimais).  

Mėnesyje du 

kartus 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė, 

valgyklos vedėja 

Patikrų skaičius -1 8 

Neatitikimų skaičius –pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius –pagal poreikį 
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4. Priešmokyklinės ir ikimokyklinių grupių vaikų sergamumo stebėjimas ir 

konsultavimas 

Per mokslo 

metus esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Auklėtojos  Patikrų skaičius - 5 

Neatitikimų skaičius –pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius – pagal poreikį 

 

4. SVEIKATOS ŽINIŲ POPULIARINIMAS IR ŠVIETIMAS 

 
SVEIKATOS MOKYMAS  
 

Eil. 

nr. 

Poveikio 

sritis 

Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

 

1. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos 

higiena. 

LR švietimo ir 

mokslo 

ministro 

įsakymu 

patvirtinta  

SLURŠ 

bendroji 

programa 

2016-10-25 V-

941 

Pamoka  
Burnos higiena. 

1, 2, 3, 4 klasės 

mokiniai 
 

2019 m. 

09, 10 

mėn. 

Klasių auklėtojai Rima Leonauskienė Formuojasi 

kasdienius švaros ir 

tvarkos įgūdžius ir 

įpročius, padedamas 

suaugusiųjų, nusako 

asmens higienos ir 

aplinkos svarbą 

sveikatai. 

Užsiėmimų 

skaičius - 4 

Mokinių skaičius - 

36 

2. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos 

higiena. 

LR švietimo ir 

mokslo 

ministro 

įsakymu 

patvirtinta  

SLURŠ 

bendroji 

programa 

2016-10-25 V-

941 

Pamoka  
Burnos higiena. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

mokiniai 

 

2019 m. 

09, 10 

mėn. 

Auklėtojos 

 

Rima Leonauskienė Formuojasi 

kasdienius švaros ir 

tvarkos įgūdžius ir 

įpročius, padedamas 

suaugusiųjų, nusako 

asmens higienos ir 

aplinkos svarbą 

sveikatai. 

Užsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius - 

10 
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3. Asmens 

higiena ir 

užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

LR švietimo ir 

mokslo 

ministro 

įsakymu 

patvirtinta  

SLURŠ 

bendroji 

programa 

2016-10-25 V-

941 

Pamoka  

Inspektorius muilius skuba į 

pagalbą: 

Ikimokyklinio 

amžiaus grupė 

 

2019 m. 

10, 11 

mėn. 

Auklėtojos Rima Leonauskienė Sveikatos žinių 
raštingumo 
didinimas šiomis 
temomis: 
Formuojami 

kasdieniai švaros 

ir tvarkos įgūdžius 

ir įpročius, 

padedamas 

suaugusiųjų, 

nusako asmens 

higienos ir 

aplinkos svarbą 

sveikatai 

Užsiėmimų 
skaičius - 2 
Mokinių skaičius – 

22 

4. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

Sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms 

Paskaita  

Sveikatai palankaus maisto 

nauda sveikatai. 

Mokinių tėvai 2019 m. 

10, 11, 12 

mėn 

Mokytojai/auklėtojos 

Klaipėdos r. sav, 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rima Leonauskienė Sveikatos žinių 

raštingumo 

didinimas 

sveikatai 

palankios mitybos 

tema. 

Organizuotų 
sveikos mitybos ir 
sveiko maisto 
gaminimo 
mokymų mokinių 
tėvams skaičius 
(vnt.) - 1 
dalyvavusių 
mokymuose 
mokinių tėvų 
skaičius (vnt.) - 10 
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5. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

Sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms 

Gamyba/paskaita 

Graikiško maisto virtuvė. 

Sveikatai palankių desertų 

gaminimo dirbtuvės. 

Mokiniai 2019 m. 

10 

 mėn 

Integracija į 

technologijos 

pamokas 

Klaipėdos r. sav, 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rima Leonauskienė Sveikatos žinių 

raštingumo 

didinimas apie 

mityba palankę 

sveikatai, kuri 

suteiktų energijos 

ir patenkintų visų 

reikalingų 

maistinių 

medžiagų 

(angliavandeniai, 

baltymai, riebalai, 

vitaminai, 

mineralinės 

medžiagos, 

riebalų r., 

antioksidantai ir 

t.t.) poreikius ir 

suformuotų 

valgymo kultūrą 

visam gyvenimui. 

Organizuotų 
sveikos mitybos ir 
sveiko maisto 
gaminimo 
mokiniams 
mokymų skaičius 
(vnt.) 2 
dalyvavusių 
mokymuose 
mokinių skaičius 
(vnt.) - 15 
 

6. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

Sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms 

Paskaita  

Sveikatai palankaus maisto 

nauda sveikatai. 

Pedagogai 2019 m. 

10, 11, 12 

mėn 

Mokyklos 

administracija 

Klaipėdos r. sav, 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Rima Leonauskienė  Sveikatos žinių 

raštingumo 

didinimas 

sveikatai 

palankios mitybos 

tema. 

Organizuotų 
sveikos mitybos ir 
sveiko maisto 
gaminimo 
mokymų tikslinei  
pedagogų grupei 
ugdymo įstaigose 
skaičius (vnt.) -1 
dalyvavusių 
mokymuose 
pedagogų skaičius 
(vnt.) – 1 
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7. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

Sveikos mitybos ir sveiko 

maisto gaminimo mokymų 

organizavimas tikslinėms 

grupėms 

Paskaita 

Sveikatai palankaus maisto 

nauda sveikatai. 

Virėjos   2019 m. 

10, 11, 12 

mėn 

Mokyklos 

administracija 

Klaipėdos r. sav, 

visuomenės 

sveikatos biuras  

Rima Leonauskienė Sveikatos žinių 

raštingumo 

didinimas 

sveikatai 

palankios mitybos 

tema. 

Organizuotų 
sveikos mitybos 
mokymų virėjams 
ugdymo įstaigose 
skaičius (vnt.) -1 
dalyvavusių 
mokymuose virėjų 
skaičius (vnt.) – 1 
 

8. Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.5 Lytinis brendimas 

Pamoka  

Kūno pokyčiai. 

5 kl. mokiniai 2019 11 

mėn. 
Integracija į gamtos 
mokslų pamoką 

Rima Leonauskienė Priima kūno 

pokyčius 

paauglystėje, 

suvokia, kas vyksta 

jų metu. 

Geba žymėtis 

menstruacijų ciklo 

kalendorių 

(merginoms). 

 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius –

15 

9. Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

Pagal LR Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu 2006-03-17, 
Nr.ISAK-494 
Diskusija 
Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ 
dalis. 
 
 
 

8, 9 kl. mokiniai 2019 11-12 

mėn. 
Mokytoja (as) Rima Leonauskienė Ugdoma neigiama 

nuostata į rūkymą 
mokykloje, 
namuose, viešosiose 
vietose.  
Turi pozityvią 
nuostatą į 
nerūkančiuosius. 
 

Užsiėmimų skaičius - 
2 
Mokinių skaičius –10 

10. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos 

higiena. 

Burnos higienos užsiėmimų 
organizavimas tikslinėse 
grupėse 
LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941  
Paskaita  
Burnos higiena. 

Tėvai 2019 10-12 
mėn. 

Auklėtojos 
Klaipėdos r. sav, 
visuomenės sveikatos 
biuras 

Rima Leonauskienė Mokyklos tėvų 

raštingumo burnos 

higienos srityje 

stityje didėjimas  

Mokinių tėvų, 
dalyvavusių burnos 
higienos grupiniuose 
užsiėmimuose, 
skaičius (vnt.) – 10 
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11. Asmens 

higiena ir 

užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.4. Asmens ir aplinkos švara 
Pamoka  
Infekcijos plitimas. 

2 kl. mokiniai 2020 01 
mėn. 

Integracija į pasaulio 
pažinimo pamoką  

Rima Leonauskienė Formuojasi 
kasdienius švaros ir 
tvarkos įgūdžius ir 
įpročius, padedamas 
suaugusiųjų, nusako 
asmens higienos ir 
aplinkos svarbą 
sveikatai. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius –10 

12. Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika, 

asmens higiena 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.4. Asmens ir aplinkos švara 
Pamoka  
Natūrali organizmo apsauga. 

3 kl. mokiniai 2020 01 
mėn. 

Integracija į pasaulio 
pažinimo pamoką 

Rima Leonauskienė Sąmoningai rūpinasi 
savo kūno ir 
aplinkos švara, 
savarankiškai 
renkasi higienos 
priemones ir pagal 
galimybes pasirenka 
tinkamas, saugosi 
žalingų aplinkos 
veiksnių.  
 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 10 

13. Užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika, 

asmens higiena 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.4. Asmens ir aplinkos švara 
Pamoka  
Infekcijos plitimas. 

4 kl. mokiniai 2019 01 
mėn. 

Integracija į pasaulio 
pažinimo pamoką  

Rima Leonauskienė Sąmoningai rūpinasi 
savo kūno ir 
aplinkos švara, 
savarankiškai 
renkasi higienos 
priemones ir pagal 
galimybes pasirenka 
tinkamas, saugosi 
žalingų aplinkos 
veiksnių.  
 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 10 

14. Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta Žmogaus 
saugos bendroji programa 
2012-07-18 V-1159 
Pamoka  
Vandenyje būk atsargus – tu 
nežuvis, o tik žmogus. 

1 kl. mokiniai 2020 02 
mėn. 

Mokytoja (as) 
  

Rima Leonauskienė Vengia rizikingia 
situacijų ir elgesio, 
kuris gali būti 
pavojingas. 
Geba kreiptis 
pagalbos ištikus 
nelaimei. Moka 
stabdyti kraujavimą 
iš nosies. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 7 
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15. Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.5 Lytinis brendimas 
Ar pažystu savo kūną? 

2. kl. mokiniai 2020 02 
mėn. 

Integracija į pasaulio 
pažinimo pamoką  

Rima Leonauskienė Supranta, kad 
mergaitė suaugusi 
gali tapti mama, o 
berniukas – tėčiu. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 7 

16. Asmens 

higiena ir 

užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.5 Lytinis brendimas 
Kas vyksta žmogui bręstant 

3 kl mokiniai 201 02 
mėn. 

Integracija į pasaulio 
pažinimo pamoką  

Rima Leonauskienė  Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 10 

17. Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta Žmogaus 
saugos bendroji programa 
2012-07-18 V-1159 
Pamoka  
Vandenyje būk atsargus – tu 
nežuvis, o tik žmogus. 

4 kl. mokiniai 2019 03 
mėn. 

Mokytoja (as) Rima Leonauskienė Vengia rizikingia 
situacijų ir elgesio, 
kuris gali būti 
pavojingas. 
Geba kreiptis 
pagalbos ištikus 
nelaime. Moka 
aprišti žaizdą 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 10 

17. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.2 Sveika mityba 
Pamoka  
Šveikatai palankus maistas.. 

1 kl. mokiniai 2020 03 
mėn. 

Integracijaį pasaulio 
pažinimo pamoką 

Rima Leonauskienė Palaikomas 
suaugusiųjų, kasdien 
laikosi pagrindinių 
sveikos mitybos 
reikalavimų. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 7 

18. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.2 Sveika mityba 
Pamoka  
Šeškiukas Hektoras renkasi 
sveiką maistą. 

Priešmokyklinė gr. 

mokiniai 
2020 03 
mėn. 

Integracijaį pasaulio 
pažinimo pamoką 

Rima Leonauskienė Palaikomas 
suaugusiųjų, kasdien 
laikosi pagrindinių 
sveikos mitybos 
reikalavimų. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 7 
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19. Asmens 

higiena ir 

užkrečiamųjų 

ligų 

profilaktika 

Supratimo apie 
mikroorganizmų atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms 
didinimas 
Paskaita  
Tuberkuliozė 

8 kl. mokiniai 2020 03 
mėn. 

Mokytoja (as) Rima Leonauskienė Sąmoningai rūpinasi 
savo kūno ir 
aplinkos švara, 
savarankiškai 
renkasi higienos 
priemones ir pagal 
galimybes pasirenka 
tinkamas, saugosi 
žalingų aplinkos 
veiksnių. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius -10 

20. Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija. 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.2 Sveika mityba 
Sudaryk valgiaraštį 

4 kl. mokiniai 2020 04 
mėn. 

Mokytoja (as) Rima Leonauskienė Savo mitybai 
pasirenka sveikatai 
palankius produktus 
ir patiekalus, 
pasiruošia paprastus 
sveikatai palankius 
patiekalus. 
Supranta „maisto 
pasirinkimo 
piramidę“. 
Žino, kokie 
produktai 
nepalankūs sveikatai 
ir kaip jų išvengti. 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius - 10 

19.  Sveika mityba 

ir nutukimo 

prevencija 

LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 2016-10-25 
V-941 
2.2 Sveika mityba 
 
,,Verdu verdu košę” 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

vaikų grupė 

2020 05 
mėn. 

Auklėtoja Rima Leonauskienė 

 
Vaikų sveikos 
mitybos formavimas 
ir skatinimas 

Užsiėmimų skaičius - 
1 
Mokinių skaičius –10 

20. Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

Pagal LR Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu 2006-03-17, 
Nr.ISAK-494 
Diskusija 
Naujieji tabako gaminiai 
 
 
 

7 kl. mokiniai 2020 05 
mėn. 

Mokytoja (as) Rima Leonauskienė Ugdoma neigiama 
nuostata į rūkymą .  
Formuojame 
pozityvią nuostatą į 
nerūkančiuosius. 
 

Užsiėmimų skaičius - 
2 
Mokinių skaičius –10 
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RENGINIAI  
 

Eil. nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo kriterijai 

 

1. Ėduonies 
profilaktika ir 
burnos higiena 
 

LR švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu 
patvirtinta  SLURŠ 
bendroji programa 
2016-10-25 V-941 
Asmens ir aplinkos 
švara  
Konkursas „Sveiki 

dantys“ 

1 – 4 klasės 

mokiniai 

Spalis-Lapkritis Mokyklos bendruomenė ir  

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

VSB Burnos higienos 

įgūdžių formavimas ir 

ugdymas 

Renginių skaičius-1 

Dalyvių skaičius-5 

 
STENDAI, LANKSTINUKAI, REKOMENDACINIAI BUKLETAI 
 

Eil. Nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai  Įvertinimo kriterijai 

 

1. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų prevencija 

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 

asmens higiena 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija 

 

Pasaulinė AIDS diena 

Tarptautinė nerūkymo 

diena 

Gripas  

Mokyklos 

bendruomenė 

Per mokslo 

metu 

Mokiniai Rima 

Leonauskienė 

Įgys daugiau žinių sveikatos 

klausimais. 

Pavadinimų 

skaičius-3 

Tirašas - 3 

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, 

asmens higiena 

Ką reikia žinoti apie 

gripą? 

Ką reikia žinoti apie 

vėjaraupius? 

Sveiki dantys 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo vaikų 

tėvai 

Per mokslo 

metu 

VSB Rima 

Leonauskienė 

Įgys daugiau žinių sveikatos 

klausimais. 

Pavadinimų 

skaičius-3 

 
KONSULTACIJOS IR PRANEŠIMAI 
 

Eil. Nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo kriterijai 

 

1. Skirtų mokinių, 

ugdomų pagal 

pradinio, 

Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, bendrieji sveikos 

Mokinio, pradėjusio 

naujai lankyti 

2019-20 m.m. Tikslinė 

grupė 

Rima 

Leonauskienė 

Gerėjanti mokyklos 

bendruomenės narių 

sinergija. 

Dalyvių skaičius – 5 

Konsultacijų skaičius - 5 



 
 

56 
 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas, 

visuomenės 

sveikatos priežiūrai 

(3.2.1– 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais 

ugdymo įstaigą, 

tėvai/globėjai. 

Mokinys naujai 

pradėjęs lankyti 

ugdymo įstaigą. 

Mokyklos 

bendruomenė.. 

Informacijos sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais 

pasidalijimas 

2. Skirtų mokinių, 
ugdomų pagal 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo programas, 
visuomenės 
sveikatos priežiūrai 
(3.1.1.-3.1.3) 

Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais 

Ikimokyklinukų, 

priešmokyklinukų, 

pradinukų 

pradėjusio naujai 

lankyti ugdymo 

įstaigą tėvai. 

Mokyklos 

bendruomenė.  . 

2019-20 m.m. Tikslinė 

grupė 

Rima 

Leonauskienė 

Gerėjanti mokyklos 

bendruomenės narių 

sinergija. 

Informacijos sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos klausimais 

pasidalijimas 

Dalyvių skaičius – 15 

Konsultacijų skaičius - 15 

 
  TYRIMAI, APKLAUSOS 
 

Eil. nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė  Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo 

kriterijai 

 

1. Užkrečiamųjų ligų 
profilaktika, 
asmens higiena 
 

Sergamumo duomenų 

rinkimas gripo 

epidemijos metu. 

1-10 klasių mokiniai 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupės. 

Epidemijos 

metu 

Socialinė pedagogė, klasių 

auklėtojai, pradinių klasių 

mokytojos, darželio 

auklėtojos. 

Rima 

Leonauskienė 

Stebima mokyklos 

epidemiologinė situacija. 

Sergančiųjų 

skaičius 

2. Rūkymo, alkoholio 

ir narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

Aplinkos tyrimas Mokyklos patalpos ir 

juose esantys 

įrenginiai  

2018-2019 

m.m. 

Mokyklos administracija VSB Išaiškinti mokykloje 

vartojamas narkotines 

medžiagas. 

Aptiktos 

narkotinės 

medžiagos. 

 

Parengė: Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                                           Rima Leonauskienė 
 
 
 
Suderinta: 
 
Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė  
 
Neringa Tarvydienė 


