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       PATVIRTINTA 
     Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“  
     direktoriaus 2021  m. sausio 4 d.                                                                                        
     įsakymu Nr. V1-11 
 

KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 
VEIKLOS PLANAS 2021  METAMS 

 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 
 1. Kretingos mokyklos -  darželio „Žibutė“ veiklos planas 2021  metams  (toliau – Planas) 
numato  Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“ (toliau - Mokykla) veiklos prioritetus, tikslą, 
uždavinius,  ir  priemones jiems   įgyvendinti 2021 metais. 
 2. Planą parengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.V1-85 
„Dėl darbo grupės Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ veiklos planui 2021 metams parengti 
sudarymo“.  
 3. Planą rengiant, atsižvelgta į valstybės ir rajono švietimo politiką reglamentuojančius 
dokumentus: Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, patvirtintą 2011 m. kovo 
17 d. įstatymo Nr. XI-1281  redakcija, Valstybinę švietimo 2013 – 2022 metų strategiją, patvirtintą 
Lietuvos respublikos seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII- 745,  Kretingos rajono 
savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano,  patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės 
tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-40, švietimo programos aprašymą, Mokyklos 
strateginį veiklos planą 2021-2025 metams, kuriam pritarta Mokyklos  tarybos 2020 m. gruodžio 16 
d. posėdyje Nr.(1.4)-V2-7,  Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 
metų ugdymo planą, patvirtintą direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-52, Mokyklos 
veiklos kokybės vidaus bei išorės (įsi)vertinimo išvadas, bendruomenės narių pasiūlymus ir 
rekomendacijas. 
 4. Plano tikslas, įgyvendinant valstybinės ir regioninės švietimo  politikos nuostatas – gerinti 
ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo (-si) aplinką- atsižvelgiant į turimas sąlygas, 
Mokyklos galimybes, taupų, racionalų, ir tikslingą finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, 
teikti kokybiškas, poreikius ir nuolatinę jų kaitą  atitinkančias švietimo paslaugas ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams/mokiniams. 

4. Planą įgyvendins Mokyklos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai (toliau – mokiniai) ir jų 
tėvai (globėjai ar kiti teisėti vaiko atstovai, toliau – tėvai), socialiniai partneriai. 

5. Planas kiekvieną mėnesį detalizuojamas Mokyklos einamojo mėnesio plane.  
 6.  Plane vartojami sutrumpinimai:  Švietimo mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM, 
Kretingos rajono švietimo centras – Kretingos ŠC, Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės 
psichologinės pagalbos skyrius –ŠC PPPS, Kretingos policijos komisariatas – Kretingos PK,  
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba – VTAT, informacinės kompiuterinės 
technologijos – IKT, vaiko/mokinio individuali pažanga – MIP, socialinės, emocinės kompetencijos 
– SEK, socialinės emocinės ugdymas – SEU,  ugdymo planas – UP,  Mokykla-darželis – m/d, 
nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – NMPP; Vaiko gerovės komisija – VGK., Biudžeto 
lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti  – BL, Mokymo lėšos  – VB,  Mokinių registras – MR, 
ikimokyklinis ugdymas – IU, priešmokyklinis ugdymas – PU, pradinis ugdymas – PRU, specialieji 
ugdymosi (si) poreikiai – SUP, gabūs ir talentingi vaikai/mokiniai – GTV, Visuomenės sveikatos 
specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje – VS specialistas. 
 

2. VIZIJA 

7. Moderni, besimokanti, atvira naujovėms Mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų 
gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. 

3. MISIJA 
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 8. Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir 
pradinį ugdymą, rengti mokinius sėkmingam tolimesniam ugdymui bei padėti jiems įgyti sėkmingam 
gyvenimui būtinas kompetencijas. 
  

4. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

9. Mokyklos socialinis kontekstas: 
9.1. 2020 metais Mokykloje vykdomos pradinio,  priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

programos bei neformalusis vaikų švietimas. Mokykloje veikia 10 grupių ir klasių komplektų: 4 
pradinės klasės,  4 ikimokyklinio (1-12,00 val., 3 -10,50 val.) ir 2 priešmokyklinio (iš kurių 1 

jungtinė) (1 pav.).  
     1 pav.  Grupių/klasių komplektų pasiskirstymas 
 
9.2. Mokyklą 2020 metais lankė 211 mokinių, iš kurių 84 ikimokyklinio, 32 priešmokyklinio 

amžiaus vaikai ir 95 pradinių klasių mokiniai (2 pav.). 
 

 
2 pav. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal vykdomas ugdymo programas 

 
9.3. Grupių/klasių komplektavimas: darželio grupės buvo komplektuojamos pagal vaikų 

amžių (3 pav.): 15 (16) vaikų grupėje, kai vaikų amžius 2-3 metai (1 grupė), 20  vaikų - kai jų amžius 3-
6 metai (5 grupės),  23-24 mokinių 1-4 klasėse. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo 
ugdymo vaikų grupes. 24 %   mokinių  2020 metais buvo  teikiama specialioji švietimo pagalba 
(logopedo, specialiojo pedagogo ar psichologo) pagalba 
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Mokinių skaičiaus pasiskirstymas (proc.) pagal 
vykdomas ugdymo programas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai - 84
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1 pav. vaikų/ mokinių skaičius pagal amžių  

 
 

9.4. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Mokyklai yra priskirta 14 gatvių, 
tačiau Mokykloje 2020 metais mokėsi mokiniai ir iš kitoms mokykloms priklausančių teritorijų. 
Baigę pradinio ugdymo programą, toliau mokytis Kretingos Pranciškonų gimnazijoje pasirinko - 24 
ketvirtokai, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje - vienas. Baigę priešmokyklinio ugdymo 
programą toliau  mokymą(si) tęsia  Kretingos Pranciškonų gimnazijos 1 klasėje – 6 mokiniai, 
Kretingos M. Daujoto progimnazijoje – 11, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje – vienas ir 
Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijoje – vienas mokinys.  

9.5. 2020-2021 m. švietimo pagalba  teikiama 50  Mokyklos ugdytinių, iš kurių 20 - pradinių 
klasių mokiniai, 17 - ikimokyklinio ir 13 - priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.  90 % visų 
švietimo pagalbos gavėjų turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (iš jų 17 ikimokyklinio ir 11 – 
priešmokyklinio amžiaus vaikų bei  17 pradinio ugdymo mokinių), likę 10 % (iš jų, 2 – 
priešmokyklinio amžiaus ir 3 pradinių klasių mokiniai) - šalia kalbos ir kalbėjimo problemų turi ir 
kitų sutrikimų (mokymosi sunkumų, dėmesio sutrikimų). 90 % visų švietimo pagalbos gavėjų (iš jų 
17 ikimokyklinio ir 11 – priešmokyklinio amžiaus vaikų bei  17 pradinio ugdymo mokinių) 
priskiriami nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių gavėjų grupei, 6  % (iš jų 3 pradinių klasių 
mokiniai) - vidutinei, o 4 % (iš jų 2 – priešmokyklinio amžiaus vaikai) – didelių  specialiųjų ugdymosi 
poreikių gavėjų grupei. Vienam pradinių klasių mokiniui pritaikyta lietuvių kalbos programa, 3 
mokiniams (iš jų 2 – priešmokyklinio amžiaus ir   1 - pradinių klasių mokiniui) reikalinga mokytojo 
padėjėjo pagalba.  Mokykloje  dirba 4 švietimo pagalbos specialistai: vienas -  logopedas, specialusis 
pedagogas, du  mokytojo padėjėjai ir vienas psichologas (pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje 
kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“ sutartį). Mokyklai dėl 
etato steigimui keliamų reikalavimų, respublikos švietimo politikos dėl švietimo pagalbos specialistų 
finansavimo  ir Mokyklos turimų finansinių išteklių, trūksta socialinio pedagogo, nepakanka 
psichologo, o, neretai, ir mokytojo padėjėjo etato turimų paslaugų, efektyviai pagalbai užtikrinti.  

9.6. Mokykloje sėkmingai taikoma prevencinė socialinių įgūdžių programa LIONS QUEST 
„Laikas kartu“, organizuojamos vidaus ir išorės specialistų organizuojamos neformaliojo švietimo 
veiklos, lavinančios meninius, sportinius, kalbinius, socialinius įgūdžius. 

9.7. Nemokamą maitinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, neatsižvelgiant į šeimos 
pajamas, nuo 2020 rugsėjo 1 d., gauna visi 32 priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai bei 24 pirmos  
klasės mokiniai.   Likusiems mokiniams ši paslauga neteikiama, nes nėra poreikio.   

9.8. Pavėžėjimo paslauga (miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais) nuo 2020 m. 
spalio 1 d. naudojasi 2 pradinių klasių mokiniai. 
 

9.9. Mokykloje 2020 m. dirbo 22 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 2 vadovai, 9 pradinių klasių 
mokytojai, 1 švietimo pagalbos specialistas, 1 meninio ugdymo mokytojas ir 2 priešmokyklinio ir 
ugdymo ir 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojai (toliau – mokytojai) ir  18 nepedagoginių darbuotojų  
(viso 37, 60 etato). Mokytojų skaičiaus pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas (4 pav.) 
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11%
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11%
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4 pav. Mokytojų skaičius ir kvalifikacija 

 

9.10. Visi Mokykloje  dirbantys mokytojai turi reikiamą pedagoginį išsilavinimą, 
išsilavinimo lygis lyginant su ankstesniais metais pakilo ir  2020 metais  aukštąjį universitetinį 
įgijusių mokytojų skaičius sudaro 18  mokytojų, o  aukštesnįjį arba spec. vidurinį išsilavinimą turinčių 
mokytojų skaičius sumažėjo per pusę, nuo 4-ių (2019 metais) iki 2-jų. Per paskutinius trejus metus į 
kolektyvą įsijungė  jaunų mokytojų, sumažėjo pensinio amžiaus mokytojų nuo 3 (2019 metais) iki 1, 
bet vis tik daugiau kaip pusės mokytojų amžius – 50 ir daugiau metų, o bendras visų mokytojų 
amžiaus vidurkis siekia 49 metus. Mokytojų amžius (5 pav.). 

 

 
5 pav. Mokytojų amžius 

 

9.10. Didžioji dalis Mokyklos pedagoginių darbuotojų  (vadovų ir mokytojų) turi didesnį nei 
15 metų darbo stažą. Mokytojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 6 pav.  

 

 
5 pav. Mokytojų darbo stažas  
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  10. Tikslo ir uždavinių įgyvendinimas: 
  10.1. 2020 metais baigėme įgyvendinti „Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ strateginio 
plano  2014-2020 metams“ veiklas. Strateginio tikslo – kokybiško ugdymo(si), orientuoto į kiekvieno 
vaiko sėkmę, tobulinimas, kuriant savitą, saugią ir patrauklią aplinką, efektyviai išnaudojant 
intelektualinius ir materialinius resursus ir jo uždavinių – užtikrinti veiksmingą, kokybišką  ugdymą 
(si), padedantį  siekti kiekvieno vaiko asmeninės sėkmės bei kurti saugią, savitą,  į vaiką orientuotą,  
aplinką, racionaliai naudojant materialinius ir intelektualinius resursus, įgyvendinimui 2020 metais 
buvo numatytas vienas tikslas ir 3 jo įgyvendinimo uždaviniai. 2020 metais siekėme sutelkti  
Mokyklos bendruomenę nuolatiniam mokymuisi, tobulėjimui ir lyderystei, siekiant kiekvieno 
bendruomenės nario sėkmės, asmenybės brandos  ir individualios pažangos, fiziškai ir emociškai 
saugioje  aplinkoje. Metų prioritetai – mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų matavimas 
pamokoje,  STEAM ugdymas bei saugi ir jauki aplinka. 
  10.2. Įgyvendinant pirmąjį metų uždavinį - sudaryti  sąlygas mokinių asmeninės pažangos 
ir pasiekimų gerinimui, kalbinio ir matematinio raštingumo didinimui,   aplinkos pažinimo 
kompetencijų ugdymui -  kaip ir kasmet  parengti, atnaujinti, arba tęsiami ankščiau parengti, formalųjį 
ir neformalųjį (ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą) švietimą  
reglamentuojantys vidaus dokumentai, jų pagrindu parengti bendruomenės poreikius ir higienos 
normas, darbo ir poilsio ritmą užtikrinantys  veiklų  tvarkaraščiai. Lietuvių, matematikos ir pasaulio 
pažinimo dalykų mokymui skiriamas tik minimalus privalomų pamokų skaičius pagal ugdymo planą, 
papildomam  valandų skyrimui 2020 metų antrą pusmetį  lėšų neužteko. Naudojami  TAIP serijos 
vadovėliai, kuriais bibliotekos fondai  sistemingai atnaujinami, papildomi. Nuo 2020 m. rugsėjo 
mokytojų ir mokinių patogumui,  nupirktos Eduka klasės licencija. Metų eigoje nemažas dėmesys 
skirtas ugdymo turinio diferencijavimui,  individualizavimui, vertinimui ir įsivertinimui, pasiekimų 
ir pažangos pamatavimui. Parengta nauja mokinio pasiekimų ir pažangos fiksavimo forma,  susitarta 
dėl jos naudojimo. Naudojamos savęs vertinimo priemonės, kurios padeda pasitikrinti ir įvertinti  
pasiekimus ir pažangą: kas sekasi puikiai, o kur reikėtų pasistengti. Kaupiami mokinių duomenų 
bankai, aplankalai. Pažanga ir tobulėjimas, kol leido sąlygos, buvo aptariami metodinėse grupėse, su 
grupėje /klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos specialistais,  vaikų/mokinių  tėvais individualių 
pokalbių metu.  Daugiau dėmesio skirta mokinio motyvavimui, lūkesčių išsiaiškinimui. .   Mokiniams 
patiriantiems mokymosi sunkumų teikiama specialioji pagalba, pagal mokslo metų pradžioje  
sudarytus švietimo pagalbos gavėjų sąrašus. Atsižvelgiant į juos, sudaryti  planai, numatytos 
priemonės, teikiamas kasdieninė pagalba, sutrikimams šalinti. Švietimo pagalbą mokykloje teikė 
logopedė, specialioji pedagogė, psichologė, mokytojo padėjėjai. Mokyklos psichologė kaip ir kasmet 
stebėjo vaikų/mokinių adaptaciją, vykdė „Gabių mokinių atpažinimo“ tyrimą 1 klasės ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, naudojant  Raveno spalvotųjų matricų testus, teikė 
psichologines konsultacijas vaikams ir jų tėvams.  Mokytojai metodinėse grupėse dalijosi vertinimo 
ir įsivertinimo, pasiekimų ir pažangos pamatavimo, duomenų kaupimo patirtimi,  Mokyklos vadovai 
vykdė šios srities stebėseną. Sudaryta galimybė kelti kvalifikaciją kontaktiniuose ar nuotoliniuose 
kvalifikacijos kėlimo renginiuose („Sėkmės ir iššūkiai dirbant su serijos TAIP vadovėliais pradinėse 
klasėse“, 2020 m. vasaris, „Matematikos pamoka pradinėse klasėse: kaip galima sudominti 
mokinius?“ 2020 m. balandis, „Vaikų pasiekimų ir pažangos fiksavimas bei vertinimas nuotolinio 
ugdymosi metu“, 2020 m. gegužė,  „Pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir matematikos bendrųjų 
programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“, 2020 m. 
rugsėjis, „Šiuolaikinė pamoka/ugdomoji veikla“, 2020 n. rugsėjis,  programos „Inkliuzinis ugdymas 
– galimybės ir realybė“ seminaras „Pagalbos ypatumai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių“, www.pedagogas. lt). 
  Skaitymo skatinimui, jo įgūdžių tobulinimui pasinaudota Mokyklos ir miesto bibliotekos 
teikiamomis paslaugomis,  klasėse vykdyti trumpalaikiai skaitymo skatinimo projektai. Mokyklos 
lauko erdvėse įkurta daržo ir šiltnamio zona, vykdyta kultūros paso programa „Žaidžiame 
matematiką“, sudarė galimybę tobulinti matematinius ar pasaulio pažinimo žinias ir gebėjimus.  
  Vis dėlto prasidėjęs karantinas įnešė nemažai sumaišties į visų metų planų,  tai pat ir šio   
uždavinio,  vykdymą. Nors mokinių pažangumas mokslo metų pabaigoje siekė 100 procentų, ir apie 
25-26  proc. pradinukų padarė didelę  pažangą lietuvių kalbos ir matematikos dalykų mokymesi, bet 
neįvykęs nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, nuotolinis mokymasis karantino laikotarpiu, 
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tėvų pagalba mokantis,  neleidžia objektyviai įvertinti realaus paties  mokinio  pažangos lygmens bei 
savivaldaus mokymo įgūdžių.  

10.3. Antro uždavinio įgyvendinimui  – plėtoti ir stiprinti STEAM strategijų įgyvendinimą 
– parengėme STEAM ugdymo veiksmų planas  2020 metams, kuriuo siekėme burti, kurti ir puoselėti 
STEAM mokslams palankią kultūrą Mokyklos bendruomenėje. STEAM veiklų kryptys, 
įgyvendinimo galimybės, sąlygos plėtotei analizuotos ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų  (tema „3 – 6 metų ir 6 -7 metų patyriminio ugdymo organizavimas pagal „Pykšt ir pokšt 
eksperimentai“ rekomendacijas darželyje įgyvendinant STEAM ugdymo strategijas“) ir pradinio 
ugdymo  mokytojų (tema „Ilgalaikių ir/ar trumpalaikių projektų, bandymų ir tyrinėjimų, integravimas  
į ugdomąjį procesą pagal “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” ir 
„Vedlio“ pamokų aprašuose, PYKŠT POKŠT eksperimentų knygose nurodytas veiklas“) metodinėse 
grupėse. Kiekvienos grupės/klasės atliktų tyrinėjimo, eksperimentų  veiklų aprašymai pristatyti 
STEAM ugdymo vardo siekiančių mokyklų tinklo portale. Pradinukų ugdymui 2020 m. I pusmetyje 
ugdymo plane buvo skirta po 1 valandą „Jaunųjų tyrėjų laboratorijos“ programos įgyvendinimui, iš  
valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, II pusmetyje – 2 valandos (1 ir 3 klasėse) iš 
neformaliojo ugdymo valandų, darželio grupėse skirta 1 diena per savaitę.  Į atnaujinamus 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planus,  įtraukti STEAM ugdymo strategijų 
elementai. Šių veiklų planavimui ir įgyvendinimui praktikoje išnaudotos ES projekto “Mokyklų 
aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” , „Vedlio“ pamokų aprašuose, PYKŠT 
POKŠT eksperimentų knygose rekomenduotos veiklos ir turimos priemonės. Mokykla,  vykdydama 
projektą „Vasara su „Žibute“ 2020“, papildomai įsigijo šiam ugdymui reikalingų priemonių už 250 
Eur. 

Metų eigoje buvo organizuoti  kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojų STEAM 
ugdymo kompetencijų plėtotei: iš ciklo „Mokau ir mokausi“ - 2 seminarai - „Makronime STEAM 
arba vaikų matematinių gebėjimų ugdymas darželyje“, 2020 m. vasaris  ir  “Kūrybinės STEAM 
dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui”, 2020 m. spalis,  respublikinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai 
III“(Panevėžys, 2020 m. rugsėjis), kurioje  skaitytas pranešimas  „Kretingos mokykla-darželis 
„Žibutė“ patyriminio ugdymo keliu“ ( direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Petrauskienė ir  
ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. Rekašienė), metodinė valanda-diskusija „Dalyvavimo 
tarptautiniuose projektuose ir STEAM veiklose galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojams. Geroji patirtis naudojantis eTwinning platforma“. (2020 m. lapkritis, ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja K. Rekašienė), edukacinė išvyka į Panevėžio l/d „Žibutė“ (2020 m. liepa).  

Kiekviena grupė/klasė vykdė po kelis trumpalaikius projektus, o 3-4 klasių mokiniai, 
vadovaujami anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienės,  kartu su eTwinning partneriais iš Anglijos, 
Turkijos ir Ispanijos, nuo 2020 m. rugsėjo  mėn. pradėjo vykdyti  STREAM projektą „Animal around 
us“ („Gyvūnai aplink mus“).  

Mokyklos auklėtiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose gamtamokslinius, technologinius, 
matematinius, inžinerinius, kalbinius ir meninius gebėjimus ugdančiuose konkursuose (pav.: 
respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių-inžinerinių 
darbų fotografijų parodoje „Aš - mažasis inžinierius, kuriu savo svajonių darželį“, Kalbų kengūroje 
2020,   Matematikos kengūra 2020 ir kt.).  

Prie sėkmingos  STEAM ugdymo krypties įgyvendinimo daug prisidėjo  mokinių tėvai, kurie 
ne tik talkino medžiagomis ir priemonėmis, bet ir patys mokė ir mokėsi kaip tyrinėti,  atlikti 
bandymus, kartu su savo vaikais dalyvavo  „STEAM eksperimentų ir bandymų mugėje“ (2020 m. 
birželis) bei socialiniai partneriai – Lietuvos „Žibutės vardo ugdymo įstaigos 
  10.4. Trečio uždavinio įgyvendinimui  - sudaryti sąlygas partneryste ir kolegiškumu 
pagrįstam bendradarbiavimui, užtikrinant  tinkamas sąlygas darbui, ugdymui(si), fiziniam ir 
emociniam saugumui - Mokyklos  vadovai dalijosi lyderyste, deleguodami organizacinių darbų 
atlikimą komisijoms, darbo grupėms, pedagoginiams ir nepedagoginiams darbuotojams, tėvams, 
kurie asmeniniu pavyzdžiu skatino susitelkti veiklai ir stengtis dėl Mokyklos, mokinio ir asmeninės 
sėkmės. Kiekvienam darbuotojui buvo sudaryta galimybė prisidėti prie metų veiklos programos 
įgyvendinimo, pasirenkant tinkamas veiklos sritis, atsižvelgiant į asmeninius pomėgius ar gebėjimus. 
Kaip pavyzdį galima paminėti ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėją A. Budreckienę, kuri savo 
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fotografijų parodomis puošė Mokyklos vidaus erdves, vadovavo  Mokyklos laikraščio „Pumpurėlių 
pašnabždukas“ leidimui, mokytojas S. Narvydienę, atsakingą už daržo zonos ir šiltnamio priežiūrą, 
N. Viskontienę, D. Čekanauskienę ir I. Juodeikienę – organizavusias nuotolinį respublikinį vaikų 
saviraiškos projektą “Vaikų rankos džiugina žemę 2020”, S. Narvydę - inicijavusią Mokyklos vidaus 
ir išorės sportinių renginių vykdymą, komandų parengimą sportinėms varžyboms ir 
bendruomeninėms akcijoms, D. Stonkienę – Mokyklos tarybos vadovę, K. Rekašienę – Darbo tarybos 
pirmininkę, P. Martinaitienę – prisidėjusią prie STEAM ir STREAM veiklų įgyvendinimo ir 
viešinimo, O. Špokauskienę – už informatikos pradmenų integravimą į pradinį ugdymą, mokymus ir 
kolegišką pagalbą mokytojams nuotolinio ugdymo metu, A. Žilį,  pelniusį 2020 metų rajono 
„Asmenybės žymės“ nominaciją, už indėlį į muzikinį mokinių ugdymą,. Džiugina tėvų  lyderių 
indėlis, prisidėjusių prie iniciatyvių tėvų klubo darbo, Mokyklos simbolikos kūrimo, sveikatingumo 
tako įkūrimo, edukacinių renginių grupėms/klasėms organizavimo ir daugelio kitų veiklų. Tėvai buvo 
aktyvūs Mokyklos gyvenimo ir ugdymo kokybės vertintojai,  dalyvavo anketinėje apklausoje, išsakė 
savo nuomonę,  siūlymus dėl  ugdymo ir kitų teikiamų paslaugų kokybės, specialistų darbo, vaikų 
saugumo užtikrinimo, bendradarbiavimo galimybių. 
 10.5. Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo įvairiuose projektuose ir programose:   
 *Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (09.2.1-ESFA-
K-728-02-0073 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) „LEAN modelio 
diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose”. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinių įstaigų 
ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus (117855 Eur); 
 *Respublikinis projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 
priemonėmis“. Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant 
gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2020 m. sausio 
1 d. Mokyklai nupirkta įvairių priemonių už daugiau negu 3000 Eur. 
 *Respublikinis projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V729-
03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams 
(globėjams/rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams, skatinti saugios ir 
palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos 
sveikatą. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. mokyklai skirta 0,5 psichologo etato.  
 *ES struktūrinių fondų projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (Nr. 
09.2.1-ESFA-V-726-05-0001, įgyvendinimo laikotarpis 2018- 2022 m.), finansuojamas pagal 
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 
priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir 
diegimas“. Šio projekto tikslas - sudaryti galimybes švietimo institucijose saugiai naudotis 
elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu. Projekto metu 
mokykloje įrengta belaidžio interneto zona, prie kurio gali jungtis autorizuoti Mokyklos 
vartotojai, vykdoma turinio prieigos kontrolė, sudaroma galimybė  belaidį tinklą naudoti 
kasdienėje veikloje.  
 *Tarptautiniai „eTwinining“ projektai: 2019-2020 mokslo metais vykdyti "Sharing is 
experiencing” (“Dalinimas yra patirtis”) ir „Culture in the box“ („Kultūra dėžutėje“) bei nuo 2020 m. 
rugsėjo pradėtas vykdyti "Animals around us" (“Gyvūnai aplink mus”). Projektai, vykdyti  kartu su 
partneriais iš Turkijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklų, skirtis Europos 
mokyklų bendravimui, tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų 
mokymosi formų  pradinėse klasėse tobulinimui, Mokyklos įvaizdžio kūrimui, tautinių mokyklų ir 
tautų kultūroms  pristatyti. 
 *Respublikinis vaikų saviraiškos projektas “Vaikų rankos džiugina žemę”. Projektas 
vykdomas kasmet nuo 2010 metų. 2019 m. spalio mėn. jame dalyvavo Kretingos miesto ir rajono, 
Palangos, Klaipėdos ir Skuodo ugdymo įstaigos, iš viso 16 komandų iš 10 ugdymo įstaigų, 2020 m. 
projekto vykdymas perkeltas į virtualią erdvę, o jo vykdyme 42 komandos iš 10 ugdymo įstaigų.  
 *Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara su “Žibute” - vasaros poilsio programa 1-4 klasių 
mokiniams, po ilgesnės pertraukos, vėl pradėta vykdyti nuo 2019 metų. Programa skirta turiningam 
aktyviausiai per mokslo metus Mokyklą  atstovavusių,  geriausių rezultatų moksle pasiekusių, gabių 
ir talentingų  mokinių  vasaros poilsiui organizuoti,  Mokyklos prioritetinės ugdymo krypties - 
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STEAM  ugdymo darbo formoms, metodams būdams įvairinti, vaikų saviraiškos, smalsumo, 
judėjimo, kelionių  ir kt., poreikiams tenkinti,  žinių, gebėjimų ir įgūdžių pradmenims plėtoti ir 
turtinti, stebint, keliaujant, tyrinėjant, pažįstant (iš viso skirta 1740 €). 

*Respublikinė programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Dalyvavimo tikslas – atsižvelgiant į šiuolaikines sveikatos ir 
sveikos gyvensenos specialistų rekomendacijas,  didinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį 
vaikų ir mokinių  mityboje, diegti jiems supratimą apie pieno ir pieno produktų vartojimo teigiamą 
poveikį sveikatai, nuo vaikystės pradėti formuoti sveikatai palankios mitybos įpročius. 

10.6. Nemažai Mokyklos vadovų ir VGK dėmesio  buvo skiriama  bendruomenės socialinio,  
emocinio saugumo užtikrinimui, patyčių ir smurto prevencijai, sveikatinimo, tinkamų mokymosi ir 
darbo sąlygų sudarymui: bendraujama su mokiniais,  jų tėvais,  sudaromos galimybės komunikacijai 
(pokalbiai, problemų išsakymas pasitikėjimą keliančiam darbuotojui, vadovui, teikiama psichologinė 
pagalba numanomos rizikos taškuose, tėvų (seminarų ciklas „Dialogas mokinio sėkmei“) ir  
pedagoginių darbuotojų (konsultacijos "Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės 
psichikos sveikatos srityje stiprinimas") švietimas, konsultavimas.   Kaip ir praėjusiais metais, 
periodiškai organizavome reguliarius Mokyklos administracijos, pedagoginių ir  nepedagoginių 
darbuotojų  susirinkimus, nuomonių tyrimus, apklausas, vykdytas kolegialus problemų aptarimas - 
sprendimų  priėmimas. Gražia tradicija tapo Šauniausio mokinio ir Metų darbuotojo rinkimai, 
padėkos geriausiai besimokantiems ir/ar lankantiems mokiniams, tėvams, rėmėjams, aktyviausių  
darbuotojų skatinimas, Mokyklos veiklų, laimėjimų viešinimas rajono spaudoje, Mokyklos 
internetinėje svetainėje ar Facebook puslapiuose. Tęsiamos  „Sveikatos stiprinimo plano 2017 - 2020 
mokslo metams“, „Saugios aplinkos kūrimo komponentų įgyvendinimo Mokykloje“ veiklos, 
įgyvendinamos   „Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos Mokykloje tvarkos aprašo“ nuostatos,  
socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo 
grupėse  ir 1-4 klasėse.  Daug dėmesio skirta saugių judėjimo srautų reguliavimui,  maitinimo ir 
budėjimo pertraukų metu grafikų pertvarkymui, kokybiško maitinimo užtikrinimui.  

10.7. Formuojamas šiuolaikiškos estetiškos Mokyklos įvaizdis. Mokykloje yra  16 
kompiuterizuotų,  prie interneto prijungtų darbo vietų. Mokinių mokymuisi esame įsigiję 16 
planšetinių kompiuterių, įrengtos ir 8 stacionarios mokymosi vietos. Mokykla naudojasi 
elektroniniais dienynai TAMO ir Mūsų darželis, turi savo internetinę svetainę ir paskyrą socialiniame 
tinkle Facebook. 2020 metais įvertintos vidaus ir išorės edukacinės aplinkos, numatyti remonto, 
aplinkų turtinimo planai, sudaryta darbo grupė jų įgyvendinimui, parengta  medžiaga planuojamai 
Mokyklos renovacijai atlikti.  Sutvarkytos vidaus ir išorės erdvės: atliktas kasmetinis kosmetinis 
grupių/ klasių grindų, sanitarinio mazgo 4 klasėje kapitalinis remontas, įsigyta naujų žaidimų ir 
mokymo priemonių kiekvienai darželio grupei/klasei, nauji suolai 2 klasei, išmanioji lenta 3 klasei, 
knygų ir grožinės literatūros bibliotekai, maitinimo bloko darbui reikalingų įrenginių. Kiemo 
teritorijoje įrengta lauko klasė, darželinukams nupirktos 3 žaidimų aikštelės ir  viena lauko pavėsinė, 
įrengtas „Basakojų“ sveikatingumo takas.  
 10.8. Mokykla, minėdama  savo veiklos 40-metį, 2019 m. lapkričio mėn. pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su respublikos „Žibutės“ vardu pavadintomis ugdymo įstaigomis iš  
Druskininkų, Panevėžio, Šiaulių, Šilutės ir  Vilniaus. Mokykla taip pat bendradarbiauja su Klaipėdos 
lopšeliais-darželiais „Šaltinėlis“ ir „Papartėlis“, Palangos lopšeliu-darželiu „Nykštukas“,  Kretingos 
rajono savivaldybės administracija, Švietimo skyriumi, Kretingos rajono ŠC, Kretingos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigomis, 
Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Kretingos M. Valančiaus viešąja biblioteka, 
Kretingos muziejumi, Kretingos rajono PK, Kretingos rajono kultūros centru, Vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnyba, Kretingos ugdymo įstaigomis.  
  10.9. 2020 metų gruodžio mėnesį atlikto tėvų apklausos, naudojantis IQES ONLINE Lietuva 
instrumentus, rezultatai rodo teigiamai vertinamą  patyčių prevencijos rezultatą (3,6 ir 3,1 balai) ir  
išaugusį mokinių norą lankyti mokyklą (3,6 balai). 
  11.  SSGG analizė: 

Stiprybės: Silpnybės: 
 Darbuotojų kompetencija ir nuolatinis profesinis 

tobulėjimas; 
 Mokinių NMPP rezultatų prastėjimas 
(matematika, rašymas) lyginant su ankstesnių metų 
rezultatais; 
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 Mokyklos tinklaveika; 
 Mokyklos pasiekimai ir pažanga; 
 Palankus mokymuisi klasių ir įstaigos 

mikroklimatas; 
 Jauki Mokyklos aplinka; 
 Tikslingi ir įvairiapusiški viešieji ryšiai; 
 Aukšti meniniai pasiekimai ir tinkama ekologinė 

veikla; 
 Tinkama rūpinimosi mokiniais politika; 
 Paveikus specialiųjų poreikių mokinių ugdymas; 
 Demokratiškas valdymas; 
 Tinkamas personalo komplektavimas; 
 Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese; 
 Kryptingas siekis tenkinti gabiųjų mokinių 

poreikius; 
 Netradicinės pamokos už Mokyklos ribų ir 

pasitelkiant socialinius partnerius; 
 Dalyvavimas ir laimėjimai rajono veikliausių 

ugdymo įstaigos konkursuose;  
 Aktyvėjantis dalyvavimas ES ir kt. 

finansuojamuose projektuose;  
 Ugdymo tęstinumo užtikrinimas (iš darželio į 

mokyklą); 
 Lauko erdvių atnaujinimas, turtinimas 

pritaikymas ugdymo reikmėms. 

 Informacinių komunikacinių technologijų 
trūkumas; 
 Nepakankama mokinių Mokėjimo mokytis 
kompetencija; 
 Žemi patyčių situacijos rodikliai (NMPP tyrimo 
išvados); 
 Dalies pedagoginio personalo nepakankama 
kompetencija dirbant su šiuolaikinėmis IKT 
priemonėmis; 
 Jaunų mokytojų trūkumas, senėjantis mokytojų 
amžius; 
 Patalpų trūkumas naujų edukacinių erdvių kūrimui 
(atskiram informatikos kabinetui, 
užsienio kalbos mokymui skirstyti į pogrupius). 

 

Galimybės: Grėsmės: 
 Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

projektuose; 
 Naujų vidaus ir lauko edukacinių erdvių sukūrimas 

gamtamokslinei, patyriminei veiklai įgyvendinti; 
 Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų 

tobulinimas, skaitmeninių priemonių 
įsigijimas panaudojant lėšas, skirtas skaitmeniniam 

ugdymo turiniui tobulinti; 
 Numatoma Mokyklos  renovacija pagerins darbo ir 

ugdymosi sąlygas, leis efektyviau naudoti 
biudžeto lėšas, didins Mokyklos patrauklumą ir 
įvaizdį, padės lygiaverčiai konkuruoti su kitomis 
tas pačias ugdymo paslaugas teikiančiomis 
įstaigomis; 

 Mikrorajono augimas padės palaikyti efektyvų 
Mokyklos funkcionavimą; 

 Jaunų pedagogų pritraukimas; 
 Racionalus lėšų panaudojimas prioritetą teikiant 

Mokyklos mokymosi aplinkos turtinimui; 
 Lėšų šaltinių paieška materialinei bazei gerinti. 

 Senstantis ir dažniau sergantis pedagoginis 
personalas;  

 Pedagoginių darbuotojų trūkumas;  
 Nestabili Švietimo sistema;  
 Nepakankamas finansavimas, sudarantis trikdžius 

įdarbinti IKT specialistą, psichologą, socialinį 
pedagogą, kurie padėtų įgyvendinti Mokyklos 
tikslus; 

 Finansavimo trūkumas edukacinių erdvių 
įrengimui, šiuolaikinių ugdymo priemonių ir IKT 
įsigijimui. 

 

 
 

5. 2021  METŲ  VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 12. Atsižvelgiant į Mokyklos 2021-2025 metų  strateginio plano tikslus ir uždavinius, 
praėjusių metų veiklų analizę, 2021 metais išlieka aktualu ir tikslinga nukreipti veiklą pamokos 
vadybos kokybei tobulinti, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų, kiekvieno mokinio pažangos 
pamatavimui ir fiksavimui, pamatuotam vertinimui ir  įsivertinimui, dalykinių (lietuvių kalbos, 
matematikos, aplinkos pažinimo) kompetencijų tobulinimui, patyriminio, į STEAM ugdymo 
strategijas nukreipto, mokymo(si) organizavimui,  emociškai saugių ir stabilių edukacinių aplinkų 
kūrimui ir/ar tobulinimui. 
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 13.2021 metams numatomi šie veiklos prioritetai: 
 13.1. Kiekvieno mokinio pažanga; 
 13.2. STEAM ugdymas; 
 13.3. Saugi, sveika, judėjimo laisvę, tyrinėjimo galimybes ir pažinimą skatinanti aplinka. 
 14. 2021 metų veiklos tikslas - telkti  Mokyklos bendruomenę veiksmingo kokybiško 
ugdymo (si) proceso, padedančio siekti kiekvieno mokinio asmeninės sėkmės, organizavimui,  
emociškai ir fiziškai palankios, saugios, sveikos, modernios, pagrindinėms  kompetencijoms ir  
mokymosi motyvacijai  formuotis skatinančios  aplinkos kūrimui.   
 15. 2021 metų veiklos uždaviniai: 
 15.1. Tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos; 
 15.2. Tęsti STEAM ugdymo strategijos elementų integravimą į ugdymo procesą, siekiant 
įsijungti į STEAM mokyklų tinklą;  
 15.3. Užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą, kuriant, organizuojant ir įgyvendinant 
Mokyklos vidaus kontrolės politiką; 
 15.4. Tęsti saugios, modernios, inovatyvios aplinkos, palankios ugdymui(si ) ir reikiamų 
kompetencijų formavimuisi, kūrimą.  
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6. 2021  METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 
vykdytojai 

Vykdymo 
data 

Reikalingos 
lėšos, 

resursai 

Uždavinio 
sėkmės kriterijai 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Tobulinti 
pamokos 
vadybą, 
siekiant 
kiekvieno 
mokinio 
asmeninės 
pažangos 

1. Ugdomojo proceso, bendros 
Mokyklos veiklos, vadovaujantis 
Mokyklos strateginiu planu 2021-2025 
metams bei Mokyklos ugdymo planu 
2020-2021 ir 2021-2023 mokslo 
metams planavimas, pamokų/ veiklų/ 
neformaliojo ugdymo  būrelių planų ir 
tvarkaraščių parengimas ir darbo pagal 
juos organizavimas 

Administracija 
Planų rengimo 
grupės 
Metodinių 
grupių vadovai 
IU, PU ir PRU 
mokytojai  
 

Per 
2021 m. 

 

VB 
SB 

Žmogiškieji 
resursai 

 

Tikslingai ir efektyviai,  
atsižvelgiant ir  laikantis higienos 
normų, paskirstomos  ir 
panaudojamos lėšos UP ir kitų 
Mokyklai svarbių veiklos sričių 
įgyvendinimui. Sudaromos 
tinkamos sąlygos mokiniams siekti 
asmeninės pažangos ir sėkmės. 
Mokinių pažangumas siekia 
mažiau kaip 85 proc.  

 

2. Metodinių grupių veiklos, tobulinant 
pamokos vadybą ir mokytojų lyderystės 
kompetencijas, pažangos pamatavimą, 
vertinimą ir įsivertinimą, stiprinimas: 
*metodinių grupių planų parengimas ir 
vykdymas;  
*analizuoti mokinių mokymosi, 
nacionalinių ir vidaus patikrinimo 
rezultatus, teikti siūlymus veiklai 
tobulinti; 
* aptarti šiuolaikinės pamokos 
struktūros reikalavimus, kokybiškos 
pamokos  vadybos požymius; 
*aptarti gerąją vertinimo/ įsivertinimo, 
pažangos pamatavimo ir fiksavimo 
patirtį, susitarti dėl šios srities kriterijų  
* kolega – kolegai veiklų inicijavimas ir 
vykdymas 

Administracija 
Metodinių 
grupių vadovai 
Planų rengimo 
grupės 
 
 
 
 

Per 
2021 m. 

 
 
 
 
 

Žmogiškieji 
resursai 

 

Parengti 2 metodinių grupių 
veiklos planai, kryptingai 
organizuota metodinė veikla.   
Metodinė veikla padeda mokytojui 
tobulinti pamokos vadybos 
kokybę, užtikrinančią  metų 
veiklos uždavinių įgyvendinimą, 
mokinių pasiekimų gerinimą, 
pažangos pamatavimą, dalytis 
gerąją ir perimti kitų gerąją darbo 
patirtį. 
Metodinėje grupėse susitarta dėl 
geros pamokos vertinimo kriterijų, 
patobulinta pamokos vertinimo, 
pažangos fiksavimo  formos, 
aptariami vertinimo rezultatai.  
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3. Šiuolaikinei pamokai keliamų 
reikalavimų taikymas pamokose/ 
veiklose: 
*apgalvota pamokos/veiklos struktūra; 
*keliami  uždaviniai  pamatuoti, 
tikslingi, diferencijuojami,   prie jų 
grįžtama aptariant mokinių pasiektus 
rezultatus pamokoje; 
*užduotys mokiniams  pateikiamos su 
aiškiais vertinimo kriterijais; 
*mokymąsi skatinančių (probleminio, 
kritinio mąstymo, patyriminio ugdymo) 
strategijų, metodų  taikymas pamokoje; 
*skaitymo, rašymo, matematinių 
gebėjimų ir  įgūdžių tobulinimas, 
skaitymo strategijų taikymas; 
* IKT, skaitmeninio turinio ir nuotolinio 
mokymo(si) platformų naudojimas 
pamokose; 
* pamokų netradicinėse erdvėse 
(parkas, muziejai, įmonės, miškas ir 
kt.) organizavimas; 
*tarpdalykinės integracijos skatinimas; 
*Grįžtamojo ryšio organizavimas 

Metodinės 
grupės vadovai, 
Mokytojai 

Per 
2021 m. 

VB, 
SB lėšos 

Žmogiškieji 
resursai 

 

60 proc. stebėtų pamokų vyrauja 
aiškus, logiškas ir pagrįstai 
struktūruotas pamokos planavimas 
ir organizavimas, tinkamas 
pamokos uždavinys, orientuotas į 
pamatuotą rezultatą, stebima tikslo, 
uždavinių, turinio, metodų, 
strategijų ir mokymo priemonių 
dermė, vykdomas pažangos 
pamatavimas, fiksavimas, refleksija  
ir pamatuotas vertinimas.   
Gerėja mokinių skaitymo, rašymo, 
matematinių, gamtamokslinių  
gebėjimų įgūdžiai., didėja 
daromos pažangos procentas (iki 
proc. lyginant su praėjusiais 
metais.   
Ne mažiau  kaip 75 proc. mokytojų 
skaitmenines technologijas 
(interaktyvią lentą, kompiuterius, 
multimediją ir kt.) bei skaitmeninį 
turinį naudoja ugdymo procese.  
 

 

4. Sąmoningo, atsakingo, savivaldaus, 
vertinimu ir įsivertinimu pagrįstu, 
mokinių požiūrio į savo mokymąsi, 
siekiant asmeninio tobulėjimo, ugdymas: 
*mokyti mokinį stebėti savo mokymosi 
eigą, kelti ugdymosi tikslus, numatyti 
tobulinimo būdus; 
* organizuoti ir vykdyti mokinių 
pasiekimų patikrinimą naudojantis 
nacionalinio  (NMPP -2, 4 klasėse) ir 
vidaus patikrinimo instrumentais; 

Metodinių 
grupių vadovai  
mokytojai 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

 

2021 m. III ketv. Peržiūrėta ir 
atnaujinta Mokinių mokymosi 
pažangos stebėsenos ir fiksavimo 
sistema.  
Matuojami, analizuojami mokinių 
dalykiniai gebėjimai, pažanga 
skatinamas tobulėjimas. 
Mokytojams sudaroma galimybė 
gauti tikslią grįžtamojo ryšio 
informaciją, kaip vieną iš ugdymo 
kokybės gerinimo, mokymo(si) 
pasiekimų ir pažangos fiksavimo 
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* taikyti įvairesnius išmokimo stebėjimo 
būdus ir vertinimą, pagrįstą konkrečiais 
vertinimo kriterijais; 
*naudoti kuo įvairesnius 
vertinimo/įsivertinimo instrumentus 
pamokose; 
*organizuoti komandinį individualios 
mokinio pažangos aptarimą: mokinys – 
mokinio tėvai – mokytojai; 
*vykdyti mokinio ir grupių/klasių 
individualios mokymosi pažangos 
stebėseną, pokyčių analizę, duomenų 
apdorojimo formų sukūrimą. 

formų. Numatomos tikslingos 
Mokytojų darbo, planavimo ir 
Mokyklos  veiklos tobulinimo 
kryptys ateičiai. Dalykų 
diagnostinės užduotys rengiamos 
atsižvelgiant į BUP nurodytus 
pasiekimų lygius. 
 Mokinių pažangos stebėsenai 
panaudojamos mokytojų sukurtos 
užduotys, NMPP testai, kurie, kartu 
su kasdieninės veiklos vertinimo 
rezultatais, analizuojami ir 
pateikiami mokinių ir tėvų 
bendruomenei. 
 Duomenų tvarkymui ir analizei 
išnaudojamos IT.   

5. Pagalbos sistemos mokiniui, tėvams, 
mokytojams veiksmingumo  
tobulinimas: 
*efektyvinti Mokyklos VGK darbą, 
užtikrinantį reikiamos pagalbos 
Mokyklos bendruomenei teikimą ir 
saugaus mikroklimato kūrimą; 
*savalaikiai identifikuoti mokymosi 
sunkumų bei  gabumų ir talentų 
turinčius mokinius; 
* organizuoti tiesioginę mokymo(si) 
pagalbą,  korekcinį, ugdymą 
pastiprinantį ar praturtinantį mokymąsi  
GTV ar SUP turintiems mokiniams; 
* sudaryti pagalbos planus, 
tvarkaraščius derinant su dalykų 
mokytojais; 
*stebėti individualią mokinio pažangą, 
teikti grįžtamąjį ryšį klasės ar  dalyko 
mokytojui, tėvams, administracijai;  

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
VGK 
Švietimo 
pagalbos 
specialistai 
Metodinių grupių 
vadovai 
Mokytojai 

Per  
2021 m.  

Žmogiškieji 
resursai 
VB ir  

SB lėšos 
 

Teikiama savalaikė ir paveiki 
pagalba įvairių raidos sutrikimų, 
mokymosi problemų, bei gabumų  
turintiems mokiniams (SUP ir 
GTV), suburta profesionali 
specialistų komanda, bendraujama 
ir bendradarbiaujama su socialiniais 
partneriais, tiriama ir ieškoma 
veiksmingų  ugdymo formų, būdų, 
veiklos organizavimo formų, 
siekiant geriausių rezultatų 
kiekvienam mokiniui (siekiama bent 
20 proc. ugdymo plano valandų 
skirti gabiųjų ar mokymosi 
sunkumų turinčių mokinių ugdymo 
turtinimui (konsultacijos, pamokos 
ar neformaliojo švietimo būreliai). 
VGK atlieka bent 1 tyrimą pagalbos 
mokiniui efektyvumo, psichologinio 
klimato gerinimo klausimais. 
Teikiamos rekomendacijas 

 



 16

* bendrauti ir bendradarbiauti pagalbos 
organizavimo, planų parengimo, 
poveikio priemonių taikymo ir 
grįžtamojo ryšio suteikimo srityse. 

mokytojams, pagalbos mokiniui 
specialistams. 
Ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį 
grupių/klasių mokytojai, kartu su 
specialistais organizuoja 
susirinkimus, kuriuose aptariama 
kiekvieno mokinio daroma pažanga 
ir pasiekimai, suderinami veiksmai 
ir reikalavimai, bendravimo ir 
bendradarbiavimo su mokinio šeima 
formos.  
Įgyvendinamas komandinio darbo, 
iškilusioms problemoms spręsti, 
metodas 

6.Tikslingo ir veiksmingo kvalifikacijos 
tobulinimo  ir pedagoginės veiklos 
stebėsenos organizavimas:  
*sudaryti galimybę tobulinti 
kvalifikaciją, pasinaudojant 
priimtinomis kvalifikacijos kėlimo 
formomis (tiesioginiai ir nuotoliniai): 
* Skatinti mokytojus ir kitus su mokinio 
ugdymu(si) susijusius specialistus 
tobulinti kvalifikaciją seminaruose, 
paskaitose, diskusijose pamokos 
vadybos, šiuolaikinės pamokos, jos  
kokybės tobulinimo, mokinio 
asmeninės pažangos stebėsenos ir 
matavimo, vertinimo/įsivertnimo 
instrumentų taikymo, kalbinio, 
matematinio aplinkos pažinimo 
raštingumo, IKT raštingumo gebėjimų 
stiprinimo;  
*inicijuoti savišvietos, asmeninio 
tobulėjimo vykdymą; 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Metodinių 
grupių vadovai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

 

Numatytos  tikslingos ir 
nuoseklios kvalifikacijos 
tobulinimo kryptys, atliepia 
Mokytojų ir Mokyklos poreikius, 
ieškoma pigių ir efektyvių 
kvalifikacijos tobulinimo būdų. 
Sudaryta galimybė kiekvienam 
pedagoginiam darbuotojui 
dalyvauti ne mažiau kaip 5, 
nepedagoginiams – ne mažiau kaip 
1 kvalifikaciniuose  renginiuose. 
Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 
tobulino skaitmeninio raštingumo 
kompetencijas. 
Ne mažiau kaip 30 proc. 1-4 kl. 
mokytojų dalyvavo ilgalaikiuose 
mokymuose darbui su interaktyvia 
lenta. 
Sistemingai stebimos ir 
analizuojamos pamokos/ veiklos 
(pagal kuruojamas sritis, ne mažiau 
80 proc.)   
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*parengti ir vykdyti kryptingą ir tikslinga 
ugdymo proceso stebėsenos  
planą, teikti savalaikę pagalbą 
 

2. Tęsti 
STEAM 
ugdymo 
strategijos 
elementų 
integravimą į 
ugdymo 
procesą, 
siekiant 
įsijungti į 
STEAM 
mokyklų 
tinklą 

1.STEAM koordinavimo grupės 
sudarymas 

Direktorius 
 

2021 m. 
sausis-
vasaris 

Žmogiškieji 
resursai 

Iki 2021-02-01 paskirtas STEAM 
veiklos koordinatorius, sudaryta 
koordinavimo grupė. Ši  grupė 
veiksmingai ir sistemingai 
koordinuoja STEAM veiklų 
įgyvendinimą mokykloje, 
bendradarbiauja  su STEAM 
mokyklų tinklo administratoriais 

 

2. Mokyklos STEAM ugdymo planą 
2021 m. parengimas. STEAM ugdymo 
galimybių įgyvendinimo ilgalaikės 
strategijos Mokykloje aptarimas ir 
parengimas   

Direktorius 
STEAM 
koordinavimo 
grupė  

2021 m. 
sausis 

Žmogiškieji 
resursai 

Parengtas planas padeda numatyti 
veiklos kryptis, veiksmų sistemą 
siekiant įgyvendinti ilgalaikę  šios 
krypties įgyvendinimo strategiją 

 

3. Mokyklos galimybių, prisijungimo 
prie STEAM mokyklų tinklo 
analizavimas, prisijungimo  etapų 
numatymas  

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
P. Martinaitienė 

Iki 
2021 m. 
spalio 
mėn. 

Žmogiškieji 
resursai 

Ištiriamos ir į(si)vertina- mos  
prisijungimui prie STEAM 
mokyklų tinklo galimybės. 
Atliekami reikiami darbai, veiklos. 
2021 m. III ketv. įsivertinta STEM 
ženklo portale, Mokykla tampa 
STEAM mokyklų tinklo nare  

 

4. STEAM ugdymo strategijos 
elementų integravimas IU, PU ir PRU 
ugdymo turinį: 
* integruoti  STEAM  elementus į 
bendruosius grupių/klasių  koncentrų  
planus, juos atnaujinti,  
* vykdyti praktines veiklas, ilgalaikių 
ir/ar trumpalaikių projektų, bandymų ir 
tyrinėjimų parengimą ir įtraukimą  į 
ugdomąjį turinį pagal  mokomojo 
dalyko ar  savaitės temas; 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai  
STEAM 
koordinavimo 
grupė 
Grupių/klasių 
mokytojai 

 
 
 

2021 m. 
rugsėjis 

 
 
 

per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

VB, 
SB lėšos 
Rėmėjų 

lėšos 
 

Ne mažiau kaip 80 proc. 1-4 kl. ir 
priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų:  
a) veda ne mažiau kaip 2 
integruotas STEAM pamokas;  
b) organizuoja ne mažiau kaip 1 
renginį (konkursą, varžybas, 
kūrybines dirbtuves ir kt.) 
mokiniams;  
c) organizuoja ne mažiau kaip 2 
STEAM veiklas netradicinėse 
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*  tikslingai išnaudoti ir įgyvendinti  
Tyrinėjimų laboratorijos (projekto 
“Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų priemonėmis”)  
ir „Vedlio“ pamokų aprašuose, PYKŠT 
POKŠT eksperimentų knygose 
nurodytas veiklas ir priemones; 
* turtinti ir plėsti Tyrinėjimų 
laboratorijos bazę Mokykloje;  
* panaudoti kultūros paso teikiamomis 
galimybėmis STEAM veiklų 
įgyvendinimui; 
  *turtinti ir pritaikyti  Mokyklos lauko 
aplinkas, netradicines erdves 
(„Mokykla be sienų), sudarant sąlygas  
STEAM veiklų įgyvendinimui; 
* viešinti Mokykloje vykdomas 
STEAM veiklas 

erdvėse (muziejuose, gamtoje, 
įmonėse, kitose mokymo įstaigose 
ir kt.). 
d) ne mažiau kaip 80 proc. 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
1-4 kl. mokytojų  organizuoja ne 
mažiau kaip 1 ilgalaikį klasės/ 
grupės projektą. 2021 m. I ketv. 
Mokyklos internetinėje svetainėje 
sukurta skiltis STEAM veiklų 
viešinimui 

 5. Tėvus įtraukimas į STEAM ugdymo 
įgyvendinimą: 
* skatinti   tėvus organizuoti veiklos 
grupėse/klasėse, įgyvendinant STEAM 
priemones ar principą  „pamokos be 
sienų“  ir pan.; 
* STEAM ugdymo elementų 
pristatymas pažintinėse, atvirų durų  
veiklose tėvams 

Direktorius 
Iniciatyvių tėvų 
klubas 
Mokyklos 
taryba 
Grupių/klasių 
mokytojai 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

Tėvai  aktyviai įsitraukia į 
Mokyklos gyvenimą ir vaikų 
ugdymo(si)  procesą. Kiekvienoje 
grupėje/klasėje tėvai  per pusmetį 
organizuoja arba veda bent po 1 
pamoką/ veiklą/ renginį  

 

6. Mokinių ir  mokytojų dalyvavimas  
konferencijose, konkursuose, parodose 
STEAM ugdymo tema 

Grupių/klasių 
mokytojai 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

Mokiniai ir mokytojai dalyvauja 
bent vienoje konferencijoje  
STEAM ugdymo tema  

 

 7. STEAM ugdymo sėkmių 
pristatymas, darbo  patirties sklaida 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

Organizuotas ne mažiau kaip 1 
gerosios patirties sklaidos renginys 
rajono ir/ar respublikos 
pedagogams 
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Metodinių 
grupių vadovai 

 8. Mokytojų kompetencijų STEAM 
srityje tobulinimas 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Per 
2021 m. 

VB ir  
SB lėšos 

Žmogiškieji 
resursai 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 
dalyvavo bent dviejuose 
kvalifikacijos renginiuose 
STEAM tema. 

 

 9. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 
organizuojant kultūrinius ir 
edukacinius renginius STEAM 
temomis, dalijantis ir perimant gerąją 
Mokyklų darbo patirtį, skatinimas 

Direktorius 
 

Per 
2021 m. 

VB ir  
SB lėšos 
Rėmėjų 

lėšos 
Žmogiškieji 

resursai 

Tęsiamas  bendradarbiavimas su 
socialiniais partneriais.  Vykstama 
į edukacines keliones. 
Dalyvaujama  bendruose 
renginiuose, dalijamasi darbo 
patirtimis 

 

3. Užtikrinti 
Mokyklos 
veiklos 
efektyvumą, 
kuriant, 
organizuojant 
ir 
įgyvendinant 
vidaus 
kontrolės 
politiką 
 

1.Vidaus kontrolės politikos kūrimo ir 
įgyvendinimo Mokykloje 
organizavimas: 
*sudaryti Vidaus kontrolės politikos 
diegimui ir vykdymui reikalingas darbo 
grupes; 
*  nustatyti Mokyklos galimų rizikos 
veiksnių sąrašą,  parengimas veiksmų 
planą jiems įveikti; 
*  parengti Mokyklos vidaus kontrolės 
politikos įgyvendinimo tvarkos aprašą; 
*atlikti Mokyklos vidaus kontrolės 
analizę ir vertinimą 

Direktorius 
Vidaus politikos 
kūrimo ir audito 
darbo grupės 
 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

Iki 2021-02-01 sudaryta vidaus 
kontrolės sistemos diegimo darbo 
grupė 
2021 m. II ketv. parengtas 
Mokyklos  vidaus kontrolės 
įgyvendinimo tvarkos aprašas. 
Iki 2021-12-01 atlikta vidaus 
kontrolės analizė ir vertinimas.  

 

 2. Pedagoginių ir nepedagoginių 
darbuotojų skatinimo/ motyvavimo 
sistemos tobulinimas: 
 * parengti Mokyklos darbuotojų 
skatinimo/motyvavimo tvarkos aprašą; 
* skatinti ir motyvuoti darbuotojus; 
*organizuoti darbuotojų nuomonės 
tyrimus – rinkimus „Metų darbuotojas“ 
(pedagoginių ir nepedagoginių 
darbuotojų kategorijose), apklausą apie 
pasitenkinimą savo darbu; 

Direktorius 
Mokyklos 
taryba 
 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai  

VB ir SB 
lėšos 

Organizuojama darbuotojų 
nuomonės tyrimai – rinkimai „Metų 
darbuotojas“ (pedagoginių ir 
nepedagoginių darbuotojų 
kategorijose), nugalėtojų 
apdovanojamai, viešinimas 2021 m. 
II ketv. atlikta darbuotojų 
pasitenkinimo darbu anketinė 
apklausa.  
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*  viešinti, apdovanoti,  esant 
finansinėms galimybėms, taikyti 
materialinės skatinimo priemones, 
geriausius darbuotojus 

2021 m. III ketv. parengtas 
Mokyklos darbuotojų 
skatinimo/motyvavimo tvarkos 
aprašas.  

 3. Darbuotojų metinės veiklos vertinimas Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Ūkio dalies 
vedėjas 

2021 m 
sausis 

 Skatinama ir palaikoma darbuotojų  
motyvacija, iniciatyva, aktyvumas, 
kyla dalykinė ir profesinė  
kompetencija, didėja indėlis į 
bendrą tikslą  Bent 70 proc. 
darbuotojų  jaučia pasitenkinimas 
savo atliekamu darbu. 

 

4. Tęsti 
saugios, 
modernios, 
inovatyvios 
aplinkos, 
palankios 
ugdymui(si ) 
ir reikiamų 
kompetencijų 
formavimuisi
, kūrimą 

1. Tikslingas Mokyklos NVŠ  veiklos 
organizavimas, poreikių tyrimas ir 
analizavimas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Metodinių grupių 
vadovai 
 Mokytojai, 
vykdantys NVŠ 
 

Per 
2021 m 

Žmogiškieji 
resursai 

2021 metų I pusmetyje  tiriamas 
mokinių NVŠ  krypčių poreikis, 
analizuojamos Mokyklos 
žmogiškųjų resursų galimybės, 
ieškoma NVŠ veiklų formų ir būdų 
poreikiams patenkinti, 
pasinaudojant, Mokyklos, arba 
išorės  specialistų, mokamų 
paslaugų teikimą. Prioritetai 
skiriami STEAM ugdymui, fizinei – 
sveikatinimo, meninei – kūrybinei 
veiklai. Kasmet ne mažiau kaip 90 
proc. mokinių dalyvauja Mokyklos 
neformaliojo ugdymo veiklose. 
Išnaudojamos galimybės 
neformaliojo švietimo veiklą 
organizuojant ne tik Mokykloje, bet 
ir kitose netradicinėse  aplinkose  

 

 2. Saviraiškos renginių plano  
parengimas ir įgyvendinimas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Metodinių grupių 
vadovai  
Mokytojai 
 

Per 
2021 m 

Žmogiškieji 
resursai 

Sudaromos sąlygos mokinių 
aktyvumui ir kūrybiškumui, 
saugumo, savigarbos, pasitikėjimo 
savimi, savarankiškumo, 
bendruomeniškumo gebėjimų 
ugdymui(si). Ne mažiau kaip 70 
proc. mokinių dalyvauja saviraiškos 
plano įgyvendinime. Išaugusios 
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lyderystės, ateities žmogui reikiamų 
kompetencijų ugdymo(si) 
galimybės, ugdomas pasididžiavimo 
savo Mokykla nuostatos. 

 3. Efektyvaus VGK darbo, sprendžiant 
patyčių ir/ar smurto situacijas Mokykloje 
organizavimas:  
*peržiūrėti ir atnaujinti Mokyklos smurto 
ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
planą 
*peržiūrėti ir atnaujinti Saugios aplinkos 
kūrimo komponentų įgyvendinimo 
Mokykloje 
priemonių planą; 
* tobulinti VGK narių kompetencijas 
patyčių ir/ar smurto situacijos 
prevencijos ir intervencijos srityje;   
* tobulinti mokytojų ir kitų su ugdymu 
susijusių specialistų,  darbuotojų 
tobulinti kvalifikaciją socialinių, 
emocinių kompetencijų ugdymo, patyčių 
situacijos mažinimo galimybių 
Mokykloje renginiuose 
*bendradarbiauti su socialiniais 
partneriais, dalytis ir perimti gerąją darbo 
patirtį  smurto ir patyčių prevencijos ir 
intervencijos tema 

Mokyklos 
vadovai 
VGK nariai 
 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

VB ir SB 
lėšos 

VGK metų plane numatytos veiklos, 
parengti planai  patyčių ir smurto 
prevencijos  ir intervencijos, saugios 
mokyklos komponentų srityse. 
 Kiekvienas VGK narys sistemingai 
dalyvauja mokymuose socialinio 
emocinio saugumo, patyčių, smurto 
prevencijos temomis.  
40 proc. suaugusiųjų bendruomenės 
narių patobulino kompetenciją 
socialinių emocinių kompetencijų 
ugdymo(si), patyčių ir smurto 
situacijos mažinimo klausimais, 
geba tinkamai elgtis krizinių, smurto 
ir patyčių situacijų atveju, pasirinkti 
paveikias pagalbos priemones, 
būdus. 
Bendradarbiaujama su socialiniais 
partneriais perimant  gerąją darbo 
patirtį iš kolegų. Vykdomas tyrimas 
dėl komisijos darbo kokybės, 20 
proc. išaugusi jos darbo kokybė. 0,5 
proc. sumažėjęs neigiamas  
Mokyklos patyčių  situacijos 
rodiklis (NMPP išvados), rodo 
išaugusią kompetenciją patyčių ir/ar 
smurto situacijos atvejams spręsti. 

. 

 4.Socialinio emocinio ugdymo 
prevencijos programos Lions Quest 
„Laikas kartu“ įgyvendinimas. Sąlygų ir 
resursų įgyvendinti  Kimochi ir/ar kt. 
ikimokykliniam amžiui skirtų programų  
analizė, paieška 

Mokyklos 
vadovai 
VGK 
Mokytojai 
 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

VB lėšos 

Tobulinamos mokinių socialinės 
emocinės kompetencijos, gerėja 
mikroklimatas, mažėja patyčių 
atvejų rodikliai, vykdoma smurto 
prevencija. 100 proc. vaikų mokinių 
sudaromos sąlygos dalyvauti 
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socialinio emocinio ugdymo 
programose. 

 5. Mokyklos sveikatos stiprinimo plano   
parengimas 

VGK 
Sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

2021 m. 
II 

pusmetyje 

Žmogiškieji 
resursai 

Peržiūrėtas ir atnaujintas Mokyklos 
sveikatos stiprinimo planas, 
sudaryta palanki fizinio ugdymo, 
sveikos gyvensenos įgūdžių 
ugdymo(si) ir visos bendruomenės 
sveikatai palanki aplinka.  
Dalyvaujama „Vaisių, daržovių ir 
pieno vartojimo skatinimo 
mokyklose programoje. 
Organizuojamas sveikatai 
palankus mokamas ir nemokamas 
mokinių maitinimas. 
Vedamos edukacinės sveikatinimo 
veiklos (po 2 į pusmetį). 
Dalyvaujama sveikatinimo, 
sportinio ugdymo programose, 
varžybose, konkursuose. 

 

 6. Mokinio elgesio taisyklių  peržiūra ir 
atnaujinimas, susitarimų laikymasis. 
Mokinių skatinimo sistemos 
koregavimas 

  Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Mokyklos taryba 
VGK 

2021 m. 
II 

pusmetyje 

Žmogiškieji 
resursai 

Mokiniai įtraukiami į taisyklių,  
susitarimų kūrimą. Parengtos naujos 
mokinio elgesio taisyklės 2021-
2022 mokslo metams.  Stebimas 
tinkamas ir atsakingas mokinių 
elgesys, palankus mikroklimatas, 
užtikrinama patyčių ir smurto 
prevencija (0,5 proc. sumažėjęs 
neigiamas Mokyklos patyčių 
situacijos rodiklis (NMPP išvados)) 

 

 7. Turiningo mokinių vasaros poilsio 
Mokyklos vaikų vasaros poilsio 
stovykloje „Vasara su „Žibute“ 2021“ 
organizavimas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Darbo grupė 
vaikų vasaros 
poilsiui 
organizuoti 

2021 m. 
birželis 

Programų 
konkurso 

vaikų 
vasaros 
poilsiui 

organizuoti 
lėšos 

2021 m. birželio mėn. 15-20 
Mokyklos mokinių sudaromos 
sąlygos dalyvauti vaikų vasaros 
poilsio stovyklos veiklose. 
Skatinamas turiningas mokinių 
užimtumas ir poilsis, sudarant 
sąlygas jų saviraiškai, meninės, 
pažintinės, bendruomeniškumo 
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bei  sveikatos saugojimo, 
kompetencijoms plėtoti(s), 
bendraujant, stebint keliaujant, 
tyrinėjant, pažįstant. Plėtojamos 
GTV bei aktyvių mokinių skatinimo 
galimybės.  

 8. Plano, mokymo  priemonių 
(vadovėliai, literatūra,  IKT ir kitos 
mokymo priemonės),  vidaus ir išorės  
edukacinių aplinkų bazei turtinti  ir 
atnaujinti, parengimas ir vykdymas 

Direktorius 
Ūkio dalies 
vedėjas 
Bibliotekos 
vedėjas  
Vyr. buhalteris 
Mokyklos taryba 
Metodinės 
grupės vadovai 

2021m. 
I ketv. 

vėliau per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 

Iki 2021-04-01 peržiūrėtas ir 
atnaujintas edukacinių vidaus ir 
išorės aplinkų turtinimo planas,  
numatomos galimybės ir eiliškumas 
palaipsniui turtinti mokymo 
priemonių bazę, taupiai naudojamos  
lėšos. Peržiūrima ir atnaujinama 
IKT bazė, mokymo priemonių ir 
bibliotekos fondai, užtikrinama 
saugi ir higienos normas atitinkanti 
aplinka bei darbo įrankiai. Trijų  
klasių aplinkos aprūpintos 
išmaniosiomis lentomis, papildomai 
įsigyjama interaktyvių priemonių 
(pasirinktinai – lentos/grindys ar 
kilimai) bent 1 darželio grupei. 
Kuriama moderni, šiuolaikinė, 
ugdymo priemonėmis aprūpinta, 
saugi ugdymo aplinka 

 

 9. Mokyklos vidaus patalpų remontas, 
estetiškos, šiuolaikiškos, tvarkingos ir 
saugios  vidaus erdvės kūrimas 

Direktorius 
Ūkio dalies 
vedėjas 
Vyr. buhalteris 
Pastatų 
techninės 
priežiūros 
darbininkas 

2021 m. 
birželis – 
rugpjūtis,  

ir per 
2021 m. 

SB 
Rėmėjų 

lėšos 
Žmogiškieji 

resursai 

Atliekamas kasmetinis  kosmetinis  
grupių/klasių erdvių remontas,  
palaipsniui vykdomas  sanitarinių 
mazgų, avarinių taškų remontas 

 

 10. Lauko teritorijos erdvių pritaikymas 
mokymui(si), tyrinėjimui,  fiziniam 
ugdymui, poilsiui, pramogoms, jų 

Direktorius 
Ūkio dalies 
vedėjas 
Vyr. buhalteris 

Per 
2021 m. 

Žmogiškieji 
resursai 
rėmėjų 
lėšos, 

Sutvarkytos ir praturtintos  lauko 
erdvės:  lauko klasėje įrengta grindų 
danga, įsigyta dalis baldų, daržo 
zonoje įrengtos bent 2 papildomos 
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priežiūra, galimybių ir priemonių 
turtinimas ir  plėtojimas 

Darbo grupė 
edukacinių 
erdvių tvarkymui 

ES, šalies 
projektinės 

veiklos  
lėšos, 

VB ir SB 
lėšos 

lysvės, grupių  žaidimų aikštelių 
zona papildyta 1 lauko priemone,  
atnaujinama  futbolo aikštė, bėgimo 
takas 

 11. Kompiuterių bazės pradinėse klasėse 
turtinimas, atnaujinimas, pritaikant 
efektyviam mokytojo darbui, mokinių 
ugdymui,  ruošiantis privalomam  
informacinių technologijų mokymui 
pradinėse klasėse 

Direktorius 
 Ūkio dalies 
vedėjas  
 IT 
administratorius 
Metodinių grupių 
vadovai 
Mokytojai 

Per 
2021 m 

VB ir SB 
lėšos 

Atsižvelgiant į lėšas,  bent 1 klasėje 
įsigyjami papildomi kompiuteriai, 
planšetės. Plečiama 1 klasėje 
įrengiamų kompiuterinių mokymo 
vietų tinklas. 

 

 12. WI-FI ryšio instrumentų  stiprinimas 
diegimas ir  Saugios elektroninės erdvės 
Mokykloje kūrimas 

Direktorius 
 Ūkio dalies 
vedėjas  
 IT 
administratorius 

2021 m. I 
pusmetyje, 

pagal 
projekto 
terminus 

ES 
struktūrinių 

fondo 
projektui 
vykdyti 

skirtos lėšos 

Atnaujinta WI-FI ryšio priemonių 
bazė, užtikrinamas  saugaus  ir 
nepertraukiamo interneto ryšio 
tiekimas, galimybė efektyviai 
panaudoti internetą, mokymo(si), 
komunikavimo  ir kitų Mokyklai 
svarbių veiklos sričių, darbams 
užtikrinti.  Sudaromos galimybės 
saugiai naudotis elektroninėmis 
paslaugomis bei elektroniniu 
(skaitmeniniu) ugdymo turiniu 
kasdienio grupinio (realaus), 
nuotolinio ar mišraus ugdymo 
organizavimo sąlygomis 
Dalyvaujama vykdant ES 
struktūrinių fondų projekto 
„Saugios elektroninės erdvės 
vaikams kūrimas“, finansuojamo 
pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto 
„Visuomenės švietimas ir 
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8. SAVIRAIŠKOS RENGINIŲ PLANAS 

 
 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data, 
terminas 

Pastabos: 
 Sėkmės kriterijai. Atsiskaitymas  

1 2 3 4 5 
 1. TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI 

1.1 Trys karaliai Grupių/ klasių mokytojai  2021 m. sausis  
 
 

1.2 Pilietinė iniciatyva  
„Atmintis gyva, nes liudija“ 

V. Petrauskienė 
I. Kvėderienė  

žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 
priemonę „Ugdymo turinio 
tobulinimas ir naujų mokymo 
organizavimo formų kūrimas ir 
diegimas“, veiklose. Sudaryta 
galimybė Mokyklos komandai, 
mokytojams ir specialistams 
dalyvauti mokymuose, tobulinti 
IKT kompetencijas. 

 13. Projektinės veiklos integravimas į 
Mokyklos gyvenimą: 
*tęsti išorės projektinės veiklos 
vykdymą, kūrybiškai  integruoti jos 
metodus  bei  rezultatus  į  ugdomąjį 
procesą,  praturtinant ugdymo turinį, 
siekiant  išnaudoti ateities žmogui 
reikalingų kompetencijų auginimo 
galimybėms;  
*parengti, dalyvauti ar prisijungti prie 
kitų institucijų rengiamų rajoninių, 
šalies, ES ir/ar tarptautinių projektų, 
siekiant pritraukti lėšų, praturtinančių 
mokymo(si) aplinkas ir/ar ugdymo(si) 
turinį.  

Administracija, 
Metodinių grupių 
vadovai 
Projektų vadovai 

Per 
2021 m. 

pagal 
parengtų 
projektų 
planus ir 
grafikus 

Žmogiškieji 
resursai 
Projektų 

lėšos 

Vykdomas bent vienas  projektas. 
Didėja darbuotojų dalykinė 
kompetencija, skatinama lyderystė, 
pritraukiama lėšų Mokyklos 
materialinės bazės ir ugdymo(si) 
turinio turtinimui. 
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Mokytojai  
 
 
Skatinamas šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimas, Ugdomos įvairios 
vaikų/mokinių ir darbuotojų  
kompetencijos, įgytų žinių 
pritaikymas praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
skatinamas noras varžytis, nugalėti, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gaunama 
grįžtamoji informacija 
Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  
 
 
 

1.3 Mokyklos vardadienis vaikams klasėse/grupėse Klasių/grupių mokytojai 

1.4 Konkursų “Žibutės mokinys 2020” ir “Žibutės 
darbuotojas 2020” baigiamoji šventė, apdovanojimai 

S. Bružė 
V. Petrauskienė 

1.5 Šv. Valentino diena -  Dėmesio,  Meilės ir geros 
nuotaikos paminėjimo diena  

A.Valantinienė 

Grupių/klasių mokytojai 

2021 m. vasaris 
  

1.6 Šventinis rytmetys „Užgavėnės och“ N. Viskontienė 
L. Pucienė 
L. Pudžiuvelytė- Plienienė 

1.7 Renginių ciklas „Aš labai myliu Lietuvą“, skirtas 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 103 –osioms metinėms 
ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 
pažymėti 

Grupių/klasių mokytojai 
Meninio ugdymo mokytojai 

1.8 Renginių ciklas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms 
paminėti : 

Grupių/klasių mokytojai 2021 m. vasaris – 
kovas 

1.8.1 Viktorina pirmokams „Tai gražiai skamba lietuvių 
kalba...“ 

D. Stonkienė 

1.8.2 Poezijos skaitymo valanda 4 klasėje “Gražiausios 
eilės Lietuvai”. 

G. Markuvienė 

1.8.3 „Boružiukų” gr. ir „Pelėdžiukų“ gr. projektas: 
„Gražiausias lietuviškas žodis užrašytas ant sniego“ 

N. Viskontienė 
R. Stonkienė 
S. Narvydė 
R. Kubilienė  
V. Simaitienė 

1.8.4 ,,Viščiukų’’ gr. mini projektas ,,Mūsų Lietuva’’ S. Narvydienė 
D. Čekanauskienė 
 

1.8.5  „Gražiausias žodis - dėlionė “Aš myliu Lietuvą” 
„Bitučių” gr. vaikams 

L. Pucienė 
I. Juodeikienė 

1.8.6 3 klasės mokinių dailyraščio konkursas  
“Kad mūsų žodis neverktų”  

D. Statneckienė 
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1.8.7  “Pelėdžiukų” gr. ir “Bitučių” gr. vaikų ir tėvų  
kūrybinių darbų paroda „Dovanoju Lietuvai“ 

N. Viskontienė  
S. Narvydė  
R. Stonkienė 
L. Pucienė 
I. Juodeikienė 

 “Pelėdžiukų” gr. fotonuotraukų paroda „Aš keliauju 
po Lietuvą“ 

N. Viskontienė 
S. Narvydė 

 Skatinamas šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimas, Ugdomos įvairios 
vaikų/mokinių ir darbuotojų  
kompetencijos, įgytų žinių 
pritaikymas praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
skatinamas noras varžytis, nugalėti, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gaunama 
grįžtamoji informacija 
Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  
 
 

 “Boružiukų” gr. ir “Kačiukų” gr. vaikų ir tėvų 
kūrybinių darbų paroda “Tu mano Lietuva” 
 
 

R. Kubilienė 
V. Simaitienė 
L. Pikiotienė 
S. Narvydė 

 

1.9 Kaziuko mugė R. Putriuvienė  2021 m.  
kovas 

1.10 “Žibutės” ir Kretingos meno mokyklos mokinių 
koncertas, skirtas kovo 11-ąjai 

V. Petrauskienė 
L. Stanius 
D. Stonkienė 

 

1.11 Renginių ciklas  skirtas Žemės dienai paminėti: 
“Mes žemės vaikai”: 

G. Markuvienė  

1.12 Velykos, velykėlės – mažų ir didelių šventė L. Pikiotienė 
L. Pucienė  
I. Juodeikienė 

2021 m.  
balandis 

1.13 Žemaitijos regiono XIII-oji vaikų teatrų šventė  
“Mėlynasis lapelis - 2021”  

Darbo grupė 2021 m.  
balandis- gegužė 

1.14 Renginių ciklas motinos ir/ar šeimos dienoms 
paminėti: 

   2021 m. balandis 
- gegužė  

1.14.1 ,,Tau Mamyte’’   
1.14.2 “Pabūkime kartu” - popietė šeimos dienai   

paminėti „Kačiukų“ gr ir „Boružiukų“ gr.             
L. Pikiotienė 
S. Narvydė  
V. Simaitienė 
 R. Kubilienė 

 

1.15 Abėcėlės šventė A.Valantinienė 
D. Stonkienė 

2021 m. 
 gegužė 

1.16 Padėkos vakaras Darbo grupė  
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1.17 Šventinė popietė „Lik sveikas, darželi“ N. Viskontienė 
S. Narvydė 
S. Narvydienė 
D. Čekanauskienė 
I. Juodeikienė 

 

1.18 Pavasario sporto šventė  D. Statneckienė 
G. Markuvienė 
D. Čekanauskienė 
N. Viskontienė 

2021 m. gegužė - 
birželis 

1.19 Renginių ciklas skirtas Vaikų gynimo dienai 
paminėti 

Darbo grupė 2021 m. birželis 

1.20 Šventinis rytmetis „Lik sveika, mano Mokykla“ G. Markuvienė 
D. Statneckienė 
R. Macenienė 
L. Pudžiuvelytė Plienienė 

 

1.21 Mokslo metų pradžios šventė Darbo grupė 2021 m. rugsėjis 
1.22 Pasaulinė kalbų diena O. Špokauskienė 

P. Martinaitienė 

1.23 Renginių ciklai grupėse/klasėse skirti Rudenėlio/ 
Derliaus šventei paminėti  

Grupių/klasių mokytojai 
Meninio ugdymo mokytojai 

2021 m. 
rugsėjis spalis 

1.24 Renginiai  gyvūnų globos dienai:  
„Mes vieni kitiems reikalingi“ 

G. Markuvienė 
Mokytojos ir auklėtojos 

2021 m. spalis 

1.25 Mokytojo diena Mokyklos taryba  Skatinamas šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimas, Ugdomos įvairios 
vaikų/mokinių ir darbuotojų  
kompetencijos, įgytų žinių 
pritaikymas praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
skatinamas noras varžytis, nugalėti, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gaunama 
grįžtamoji informacija 

1.26 Draugo diena R. Putriuvienė 2021 m. lapkritis 
1.27 Žibintų šventė   
1.28 Advento popietės, vakarojimai grupėse Grupių mokytojai 

Meninio ugdymo mokytojai 
2021 m. gruodis 

1.29 Šventiniai rytmečiai klasėse/ grupėse 
 „Laukiam Kalėdų stebuklų“ 

Grupių auklėtojos,  
klasių mokytojos 
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Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  

2. KONFERENCIJOS 
2.1 1-4 klasių mokinių gamtamokslinė praktinė 

konferencija “Mano pirmieji bandymai: tyrinėju, 
pažįstu, atrandu“ 

Pradinių klasių mokytojai 
STEAM veiklos 
koordinatoriai 

 Tobulės mokytojų ir mokinių 
dalykinės ir 
Bendrosios kompetencijos, 
padedančios siekti geresnių 
ugdymo(si) rezultatų, skatinama 
gerosios patirties sklaida.  
Aptarimas metodinėje grupėje ir/ar 
Mokytojų taryboje 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje 

2.2 Teorinė-praktinė konferencija  
STEAM ir patyriminio ugdymo patirtys darželyje ir 
pradinėje mokykloje 
 

Darbo grupė 
STEAM veiklos 
koordinatoriai 
 

 

3. PARODOS 
3.1 N. Viskontienės fotonuotraukų paroda „Pastrajikem 

žemaitėškas žuodes žemelė“ Kretingos rajono Švietimo 
centre 
 

N. Viskontienė 2021 m. vasaris Pristatomi vaikų ir jų tėvų, ugdytojų 
saviraiškos kūrybinių ieškojimų geroji 
patirtis. Ugdomos mokinių meninės 
raiškos  kompetencijos, įgytos žinios 
pritaikomos praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gauti 
grįžtamąją informaciją, skatinamas 
šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimas.  
Darbais puošiama Mokyklos vidaus 
aplinka,   
Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Veiklos refleksija  ir rezultatai 
fiksuojami, ataskaitose, suvestinėse 
apie Mokyklos pasiekimus ir pažangą. 

3.2 Vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų 
paroda, skirta Žemės dienai paminėti 

D. Čekanauskienė 
K. Rekašienė 

2021 m. kovas-

balandis 

3.3 Piešinių paroda „Mano mamytė“ D. Čekanauskienė 
K. Rekašienė 

 2021 m. balandis  

- gegužė 

3.4 Fotonuotraukų paroda ,,Mano mylimos mamos 
portretas" 

D. Čekanauskienė 
K. Rekašienė 

2021 m. gegužė 

3.5 Tarptautinis piešinių ir dailės darbų konkursas 
,,Šiuolaikinė madona" 
 

K. Rekašienė 
D. Čekanauskienė 

 

3.6 4 klasės foto paroda “Bundanti gamta” 
 

D. Stonkienė 
 

3.7 Fotografijų paroda “Augu sveikas ir saugus” D. Statneckienė  
3.8 Fotonuotraukų paroda S. Narvydienė  
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 ,,Kas slepiasi žolėje?” D. Čekanauskienė Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  3.9 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių paroda “Tai vabzdžių 
gražumas, tai vabzdžių margumas” 

S. Narvydė 
N. Viskontienė 

 

3.10 Foto paroda ,,Kiek žiedelių, kiek žiedų”  R. Kubilienė 
V. Simaitienė 

 

3.11 Fotonuotraukų parodų ciklas, skirtas šeimos dienai:   
3.12 Fotonuotraukų paroda “Kačiukai” sukasi virtuvėje” L. Pikiotienė  
3.13 „Kačiukų” grupės kūrybinių darbelių paroda  2021 m. 

balandis - 
gegužė 

3.13. „Kačiukų” grupės šeimos šedevrai - kūrybinių 
darbelių 

 
L. Pucienė 

3.13.1 Kačiukų” grupės vaikų ir tėvelių fotonuotraukų 
paroda “Jau pabudo vabalai” 

3.13.2 “Bitučių” gr. vaikų ir tėvelių fotonuotraukų paroda 
“Ropi ropi ropinėja…” 
 

3.13.3 Foto paroda „Vasaros akimirkos“ 
3.14. Vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis 

sunokino“ 
R. Kubilienė 
V. Simaitienė  

 2021 m. spalis 

3.15 
 

Tėvelių ir vaikų, mokyklos darbuotojų  kūrybinių 
darbų parodos  „Sveika balta žiemuže“ 

 2021 m. gruodis 

4. OLIMPIADOS 
4.1 Kretingos rajono 2-4 klasių mokinių matematikos 

olimpiados mokyklinis ir rajoninis turai 
1-4 klasių mokytojų darbo 
grupė 

2021 m. balandis Ugdomos mokinių dalykinės 
kompetencijos, įgytos žinios 
pritaikomos praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
skatinamas noras varžytis, nugalėti, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gauti 
grįžtamąją informaciją. 
Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Veiklos refleksija  ir rezultatai 
fiksuojami, ataskaitose, suvestinėse 
apie Mokyklos pasiekimus ir pažangą. 

4.2 Kretingos rajono 4 klasių mokinių anglų kalbos 
olimpiados mokyklinis ir rajoninis turai 

P. Martinaitienė 
O. Špokauskienė 

2021 m. kovas-
balandis 
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Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  

5.1. KONKURSAI, FESTIVALIAI 
5.1 Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ – 2021 

 (anglų kalba , lietuvių kalba)  
P. Martinaitienė 
O. Špokauskienė 
2-4 klasių mokytojos 

2021 m. kovas Skatinamas šeimos ir Mokyklos 
bendradarbiavimas, Ugdomos įvairios 
vaikų kompetencijos, įgytos žinios 
pritaikomos praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
skatinamas noras varžytis, nugalėti, 
sudaroma galimybė Mokyklai stebėti 
ugdomojo darbo rezultatus, gaunama 
grįžtamoji informacija 
Aptarimas: individualiai, metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje. 
Veiklos refleksija  ir rezultatai 
fiksuojami, ataskaitose, suvestinėse 
apie Mokyklos pasiekimus ir pažangą. 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  
 
 

5.2 Respublikinis konkursas „Gamtos kengūra“ - 2020 V. Petrauskienė, 3-4 kl. 
mokytojos 

2021 m. kovas 

5.3 Rajoninis konkursas 2-4 kl. mokiniams 
 „Raštingiausias pradinukas“ 

A. Valantinienė 
D. Statneckienė 
G. Markuvienė 
 

2021 m.  
kovas - balandis 
 

5.4 Tarptautinis matematikos konkursas  
Kengūra 2021 

V. Petrauskienė 
1-4 klasių mokytojai 

 

5.5 Rajoninis dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 
2021“. 
 

1-4 klasių mokytojai 2021 m.  - 
balandis 

5.6 Respublikinis ekologinis konkursas „Mano žalioji 
palangė“  

Pageidaujantys grupių/ klasių 
mokytojai 

2021 m. kovas -
gegužė 

5.7 Rajoninis muzikinis festivalis “Tartum lengvas 
pienės pūkas” (jaunučių choras “Žibutė”)  
 

L. Pudžiuvelytė Plienienė 
I. Juodeikienė  

2021 m balandis 

5.8 Rajoninis pradinių klasių mokinių skaitovų 
konkursas 

1-4 klasių mokytojai 2021 m. gegužė 

6. SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 
6.1 1-4 klasių mokinių šachmatų varžybos “Mažieji 

šachmatininkai”  
A. Valantinienė 2021 m. sausis Ugdomos įvairios vaikų 

kompetencijos, įgytos žinios 
pritaikomos praktikoje, sudaroma 
galimybė turtinti  GTV ugdymą, 
įgyvendinama vaikų/mokinių 
sveikatinimo programa, tenkinami 
judėjimo poreikiai, noras varžytis, 
nugalėti, Aptarimas: individualiai, 
metodinėje grupėje ir/ar Mokytojų 

6.2 "Lietuvos mažųjų žaidynių" festivalis – 2021  D. Čekanauskienė 
N. Viskontienė  

2021 m. vasaris 

6.3 Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių 
vaikų sportinės žaidynės  

N. Viskontienė 
D. Čekanauskienė 
S. Narvydė 
S. Narvydienė, pagal 
kuruojamas sporto šakas 

2021 m.  
I pusmetis 
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6.4 Kretingos rajono 1-4 klasių mokinių sportinės 
žaidynės  

Pradinių klasių mokytojai, 
pagal kuruojamas sporto šakas 

Per 2021 m. taryboje. Informacija viešinama 
Mokyklos tinklalapyje ir/ar FB 
grupėje 6.5 Pavasario sporto šventė  N. Viskontienė 

D. Čekanauskienė 
D. Statneckienė 
G. Markuvienė 

2021 m. gegužė 
- birželius 

6. 6. Tarpklasinės/tarpgrupinės futbolo varžybos G. Markuvienė  
G. Šileika 

 

6.7 Sportiškiausios grupės/klasės rinkimai N. Viskontienė 
D. Čekanauskienė 
D. Statneckienė 
V. Petrauskienė 

 

6.8 Tarptautinė judumo savaitė Darbo grupė 2021 m. rugsėjis 

6.9 Solidarumo bėgimas Šv. Pranciškaus taurei laimėti S. Narvydė 2021 m. spalis  

7. KITI RENGINIAI 
7.1. EDUKACIJA  NETRADICINĖSE ERDVĖSE    
7.1.1 Pamokos Kretingos, Palangos ir Klaipėdos 

muziejuose 
Grupių/klasių mokytojai Per 2021 metus Veiklos prisideda prie „klasės be 

sienų“ įgyvendinimo, 
refleksija  Mokytojų tarybos 
posėdžiuose 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje 

7.1.2 Pažintinė veikla su tėvelių darbovietėmis Grupių/ klasių mokytojai Per 2021 metus 

7.2 AKCIJOS    
7.2.1 Akcija “Kovas sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ”. 
Grupių/klasių mokytojos 2021 m. kovas Akcijos vykdyme įtraukiama visa 

mokyklos bendruomenė 
Aptarimas metodinėje grupėje ar 
Mokytojų taryboje 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje 

7.2.2 Akcija “Labas rytas” S. Bružė 
Mokyklos taryba 

2021 m. kovas-
birželis 

7.2.3 Respublikinė akcija “Mes rūšiuojam 2021”  
pavasario ir rudenio sesijos 

V. Petrauskienė, 
I. Kvėderienė 
Mokytojai, kt. darbuotojai, 
tėvai 

2021 m. vasaris-
kovas 
2021 m. spalis-
lapkritis  

7.2.4 Respublikinė akcija “Darom 2021”  I. Kvėderienė 
Mokytojai,  
kt. darbuotojai, 

2021 m. 
balandis 
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7.2.5 Akcija „Pasodink tulpės svogūnėlį“ D. Stonkienė 2021 m. spalis 
7.2.6  Saugaus eismo savaitė S. Bružė 

V. Petrauskienė 
Mokytojai 

2021 m. rugsėjis 

7.2.7 „Padėk sparnuotajam bičiuliui“ Grupių/klasių mokytojai 2021 m. gruodis 
7.3.  VIKTORINOS 
7.3.1 Interaktyvus žaidimas-viktorina  

„Ką žinai apie mokyklą-darželį „Žibutė“?, skirtas 
mokyklos-darželio “Žibutė” vardadieniui 

O. Špokauskienė       
 

2021 m. sausis Interaktyvūs, vaikams patrauklūs 
mokymo metodai. 
Turtinamas GTV ugdymas. 
Aptarimas metodinėje grupėje ar 
Mokytojų taryboje 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje 

7.3.2 Viktorina “Aš labai myliu Lietuvą”, skirta Lietuvos 
valstybingumo šventėms paminėti 

K. Rekašienė 
D. Čekanauskienė 
N. Viskontienė 

2021 m. vasaris 

7.3.3 Viktorina pradinukams: 
“Vingri kalbos gaida” 

R. Putriuvienė 
A. Valantinienė 

2021 m. kovas 

7.4.  PROJEKTAI 
7.4.1 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-
0073 “Lean modelio diegimas Kretingos raj. 
ikimokyklinėse įstaigose” įgyvendinimas 

S. Bružė Per 2021  metus Interaktyvūs, mokiniams ir 
darbuotojams patrauklūs, mokymo ir 
darbo metodai, skatina mokymo 
patrauklumą, kūrybiškumą, saviraišką, 
praplečia patyriminio  ugdymo(si) 
galimybes, suteikia papildomos 
informacijos. Aptarimas metodinėje 
grupėje ir/ar Mokytojų taryboje 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  

7.4.2 Projekto “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 
technologinių mokslų priemonėmis” įgyvendinimas 

Pradinio ugdymo mokytojai Per 2021  metus 

7.4.3 ''eTwinning“ projekto „Animal around us“ vykdymas  
veikla 3 ir 4 klasėse: 

P. Martinaitienė Per 2021  metus 

7.4.4 Respublikinis projektas Nacionalinis mokinių 
pasiekimų patikrinimas  4 klasėse“ 

V. Petrauskienė,   
Darbo grupė 

2021 m. 
balandis - 
gegužė 

7.4.5 Regioninis vaikų saviraiškos projektas  
„Vaikų rankos džiugina žemę“ 

Darbo grupė 2021 m. spalis 

7.5 METODINĖS DIENOS,  AUTORINIAI SEMINARAI, ATVIROS PAMOKOS, PASKAITOS, MOKYMAI 
7.5.1  STEAM mokymai  S. Bružė  2021 m. I 

pusmetyje 
Renginiai padės tobulinti mokytojų ir 
vadovų dalykines ir 
vadybines 7.5.2  Edukacinė išvyka į “Žibutės” vardo mokyklas S. Bružė  2021 m.  

gegužė -birželis 
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7.5.3 Edukacinė išvyka-mokymai į STEAM ugdymo 
įstaigą 

S. Bružė 
V. Petrauskienė 

2021 m.  
birželis 

kompetencijas, padedančias siekti 
geresnių ugdymo(si) rezultatų, skatins 
švietėjišką veiklą.  
Aptarimas metodinėje grupėje ir/ar 
Mokytojų taryboje 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje  

7.5.4 Respublikinis vaikų saviraiškos projektas „Vaikų 
rankos džiugina žemę“ 

N. Viskontienė 
S. Narvydienė 
D. Čekanauskienė 

2021 m. spalis 

7.5.5  LEAN mokymai  S. Bružė  Per 2021 metus 

7.6. KITA 

7.6.1 Tėvų veiklos:   Skatinamas tėvų įsitraukimas į 
Mokyklos gyvenimą, pasididžiavimas 
esant Mokyklos bendruomenės dalimi, 
noras prisidėti prie Mokyklos vardo 
garsinimo. 
Aptarimas Mokyklos ir/ar Mokytojų 
tarybose, iniciatyvių tėvų grupės 
susirinkimuose 
Informacija viešinama Mokyklos 
tinklalapyje ir/ar FB grupėje 
  

7.6.1.1 Tėvų dienos grupėse/klasėse 
“Eksperimentuok su mama/tėčiu” 

Grupių/klasių mokytojai Per 2021 metus 

7.6.1.2 Tėvų pamokos grupėse/klasėse   Iniciatyvių tėvų grupė  Per 2021 metus 
7.6.1.3  Tėvų organizuojamos edukacinės išvykos Iniciatyvių tėvų grupė   
7.6.1.4  Tėvų inicijuoti renginiai/veiklos  Iniciatyvių tėvų grupė  
7.6.2  Akcija “Labas rytas”  S. Bružė 

Mokyklos taryba 
Iniciatyvių tėvų grupė 

2021 m. kovas-
gruodis 

7.6.3 PIRLS tyrimų organizavimas 4 klasėje V. Petrauskienė,  
G. Markuvienė 

 



  
 

 
 

8. LĖŠŲ ŠALTINIAI 
  

 16. Planui įgyvendinti numatoma skirti iš viso 654800 €,  iš jų valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos (mokymo lėšos)  lėšų – 291900  €, savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškoms 
funkcijoms vykdyti (al) – 312 000 €, specialiosios lėšos – 48000 €, valstybės biudžeto lėšos skaitmeninio 
ugdymo plėtrai - 2900  €   
 17. Dalis plano bus finansuojama iš paramos lėšų. 
 
 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

18. Už Plano vykdymą ir jo priežiūros vykdymą atsakinga Mokyklos direktorius 
19. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas  ugdymui  ir ūkio dalies vedėjas. 
20. Apie Plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos savivaldos institucijoms (Mokyklos  ir 

Mokytojų taryboms). Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita, parengta pagal šį Planą  bus , teikiama 
Savivaldybės tarybai 2022 metų sausio mėnesį.. 
 
 

______________________________________ 
 
 
PRITARTA 
Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“ 
tarybos 2020 m. gruodžio  16 d. posėdyje, 
protokolo Nr. (1.4.)-V2-7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

10. 2021 METŲ VEIKLOS    PLANO  

priedai 

 
 
 


