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   PATVIRTINTA 

      Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“  

      direktoriaus 2022 m. vasario 2 d.                                                                                         

      įsakymu Nr. V1-17 

 

 

KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 

VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ veiklos planas 2022 metams (toliau – Planas) 

numato Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ (toliau – Mokykla) veiklos prioritetus, tikslą, 

uždavinius, ir priemones jiems įgyvendinti 2022 metais. 

 2. Planą parengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.V1-

124 „Dėl darbo grupės Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ veiklos planui 2022 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 2021–2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-40, švietimo programos aprašymą, Mokyklos 

strateginį veiklos planą 2021–2025 metams, patvirtintą 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-24,  

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planą, 

patvirtintą direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-83, 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. 

5. 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. 

6. Planas kiekvieną mėnesį detalizuojamas Mokyklos einamojo mėnesio plane.  

 7. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM, Kretingos 

rajono švietimo centras – Kretingos ŠC, Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius – Kretingos ŠC PPPS, Kretingos rajono policijos komisariatas – Kretingos PK, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kretingos skyrius – VTAĮT, 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 – PRADU, 

specialieji ugdymosi (si) poreikiai – SUP, gabūs ir talentingi vaikai/mokiniai – GTV, Visuomenės 

sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje – VS specialistas. 

 

2. VIZIJA 

8. Moderni, besimokanti, atvira naujovėms Mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų 

gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. 
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3. MISIJA 

 

 9. Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir 

pradinį ugdymą, rengti mokinius sėkmingam tolimesniam ugdymui bei padėti jiems įgyti sėkmingam 

gyvenimui būtinas kompetencijas. 

  

4. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

10. Mokyklos socialinis kontekstas: 

10.1. 2021 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 

 

10.2. Mokyklą 2021 metais lankė 209 mokiniai, iš kurių 82 ikimokyklinio, 34 

priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 93 pradinių klasių mokiniai (2 pav.). 

 

 
2 pav. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal vykdomas ugdymo programas (2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis) 

 

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

amžių (3 pav.): 16 vaikų grupėje, kai vaikų amžius 2–3 metai (1 grupė), 20 vaikų – kai jų amžius 3–

6 metai (5 grupės), 22–24 mokiniai 1–4 klasėse. Visų vaikų/ mokinių skaičius pagal amžių (3 pav.). 

39%

16%

45%

Mokinių skaičiaus pasiskirstymas (proc.) pagal 
vykdomas ugdymo programas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai - 82

Priešmokyklinio amžiaus vaikai - 34

Pradinių klasių mokiniai  - 93

40%

10%10%

40%

Grupių/klasių komplektų pasiskirstymas (procentais)

Pradinio ugdymo klasės - 4

Priešmokyklinio amžiaus grupės -1

Priešmokyklinio amžiaus grupės (jungtinės) -  1

Ikimokyklinio amžiaus grupės - 4
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Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo vaikų grupes. 23,9 % visų mokinių 2021 

metais buvo teikiama specialioji švietimo pagalba (logopedo, specialiojo pedagogo ar psichologo) 

pagalba. 

 

 
3 pav. Vaikų/ mokinių skaičius pagal amžių (2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)  

 

10.4. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Mokyklai yra priskirta 14 gatvių, 

tačiau Mokykloje 2021 metais mokėsi mokiniai ir iš kitoms mokykloms priklausančių teritorijų. 

Baigę pradinio ugdymo programą, 22 ketvirtokai tęsia mokymąsi 5 klasėje Kretingos Pranciškonų 

gimnazijoje, 2 – Kretingos M. Daujoto progimnazijoje. Iš 16 išvykusių priešmokyklinių grupių 

mokinių 7 pasirinko Kretingos Pranciškonų gimnaziją, 4 – Kretingos M. Daujoto progimnaziją, 2 – 

Marijos Tiškevičiūtės mokyklą, po 1 – Kretingos Simono Daukanto, Kretingos rajono A. Stulginskio 

ir Panevėžio miesto „Šaltinio“ mokyklas. Detalus mokyklų pasirinkimas pereinant iš vieno koncentro 

į kitą (4 pav.). Likę 17 mokslą tęsia mokykloje-darželyje „Žibutė“.  

 

 
4 pav. Mokyklų pasirinkimas pereinant mokytis pagal aukštesnio lygio programas 

 (2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 
 

10.5. 2021 m. švietimo pagalba teikiama 50 Mokyklos ugdytinių, iš kurių rugsėjo 1 d. 

duomenimis 20 – pradinių klasių mokiniai, 13 – ikimokyklinio ir 17 – priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikai. 86 % visų švietimo pagalbos gavėjų turi kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (iš jų 13 

ikimokyklinio ir 17 – priešmokyklinio amžiaus vaikų bei 13 pradinio ugdymo mokinių), likę 14 % 

(iš jų, 5 pradinių klasių mokiniai) – šalia kalbos ir kalbėjimo problemų turi ir kitų sutrikimų 

(mokymosi sunkumų, dėmesio sutrikimų). 86 % visų švietimo pagalbos gavėjų (iš jų 13 

6%

10%

15%

9%

16%

11%

11%

11%

11%

Vaikų/mokinių skaičius pagal amžių

2 metai - 12

3 metai - 21

4 metai - 31

5 metai  - 19

6 metai  - 34

7 metai - 23

8 metai - 23

9 metai - 22

10 metų - 24

72%

15%

5%
2%3%3%

Mokyklų pasirinkimas, baigus pradinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programas

Kretingos pranciškonų gimnazija -
22 (PRAD) + 7 (PU)
Kretingos M. Daujoto progimnazija
- 2 (PRAD) + 4 (PU)
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės
mokykla - 2 (PU)
Kretingos Simono Daukanto
progimnazija - 1 (PU)
Kretingos raj. A. Stulginskio MDC -
1 (PU)
Panevėžio "Šaltinio" mokykla  - 1
(PU)
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ikimokyklinio ir 17 – priešmokyklinio amžiaus vaikų bei 13 pradinio ugdymo mokinių) turi nedidelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių gavėjų grupei, 10 % (iš jų 5 pradinių klasių mokiniai) - vidutinių, o 4 

% (iš jų 2 pradinių klasių mokiniai) – didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 3 pradinių klasių 

mokiniams pritaikyta bendroji pradinio ugdymo programa, 2 mokiniams – pritaikyta kalbų, 

matematikos pasaulio pažinimo bendroji programa, 1 mokiniui – pritaikyta lietuvių kalbos programa. 

4 pradinių klasių mokiniams reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba, 5 mokiniams – psichologo 

paslauga. Mokykloje 2021 metų pradžioje dirbo 4 švietimo pagalbos specialistai: vienas logopedas-

specialusis pedagogas, du mokytojo padėjėjai ir vienas psichologas (iki 2021 m. vasario 1 d., pagal 

projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V729-03-0001) „Psichologinės 

pagalbos plėtra“ sutartį). Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokyklos švietimo pagalbos specialistų komandą 

sudarė 6 specialistai: logopedas-specialusis pedagogas, 2 mokytojo padėjėjai, ir Kretingos švietimo 

centro deleguotas psichologas bei socialinis pedagogas. Nors didėjanti specialistų komanda džiugina, 

bet didėjantis specialiųjų poreikių mokinių skaičius ir jų poreikių tenkinimas rodo, kad jų darbo 

krūvio ir žmogiškųjų galimybių resursai yra nepakankami efektyviai pagalbai užtikrinti, todėl labai 

svarbu, kad specialistų skaičius ir jų teikiamų paslaugų apimtys didėtų ir tenkintų realius mokyklos 

poreikius. 

 10.6. Nemokamą maitinimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, išimties tvarka, 

neatsižvelgiant į šeimos pajamas, nuo 2021 rugsėjo 1 d., gauna visi 34 priešmokyklinio amžiaus 

vaikai (100 %) bei 46 1–2 klasės mokiniai (49,5 %). Likusiems mokiniams, pagal poreikį, teikiama 

mokama maitinimo paslauga. 

10.7. Pavėžėjimo paslauga (miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais) nuo 2021 m. 

spalio 1 d. naudojasi 3 pradinių klasių mokiniai. 

10.8. Mokykloje 2021 m. spalio 1 d. duomenimis dirbo 22 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 2 

vadovai, 8 pradinių klasių mokytojai, 1 švietimo pagalbos specialistas, 1 meninio ugdymo mokytojas, 

3 priešmokyklinio ugdymo ir 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojai (toliau – mokytojai) ir 19 

nepedagoginių darbuotojų (viso 33,04 etato). Mokytojų skaičiaus pasiskirstymas pagal kvalifikacines 

kategorijas (4 pav.). 
 

 
4 pav. Mokytojų skaičius ir kvalifikacija 

 

10.9. 96 % Mokykloje dirbančių mokytojų turi reikiamą pedagoginį išsilavinimą, vienas jo 

siekia. Mokytojų išsilavinimo lygis, lyginant su ankstesniais metais, nežymiai nukrito ir, nors 2021 

metais aukštąjį universitetinį įgijusių mokytojų skaičius sudaro 17 mokytojų, bet aukštesnįjį arba 

spec. vidurinį išsilavinimą turinčių mokytojų skaičius išliko pastovus – 2 mokytojai ir neatestuotas  –

1. Per paskutinius trejus metus į kolektyvą įsijungė 3 jaunesni mokytojai, pensinio amžiaus mokytojų 

skaičius išliko stabilus, siekia 2. Didžiosios dalies (60 %) pedagoginio personalo amžius viršija 50 

metų ribą, o bendras visų mokytojų amžiaus vidurkis siekia 51 metus. Detalus mokytojų amžius (5 

pav.). 

 

25%

55%

15%

5%

Mokytojų skaičius ir kvalifikacija

Mokytojas - 5

Vyresnysis mokytojas - 11

Mokytojas  metodininkas - 3

Neatestuota -1
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5 pav. Mokytojų amžius 

 

10.10. 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  

 

  11. Tikslo ir uždavinių įgyvendinimas: 

11.1. 2021 metų veiklos planas, jo tikslai ir uždaviniai buvo sudaromi atsižvelgiant į 

„Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2021–2025 metų strateginis plano“ tikslus, uždavinius ir 

prioritetus. 2021 metų prioritetai – mokinio pažangos stebėjimas, STEAM ugdymas ir ugdymo(si) 

aplinkos. 2021 metų veiklai numatytas 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. Tikslui pasiekti iškelti 4 uždaviniai. 

11.2. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos, parengtos, atnaujintos formalųjį ir neformalųjį švietimą reglamentuojančių 

dokumentų planavimo formos, Mokyklos reikmėms pritaikyti dalykų planai ir programos, kuriuose 

atsižvelgta į turinio diferencijavimą, individualizavimą, vertinimą ir įsivertinimą. Parengtas ugdymo 

planas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams, jo pagrindu – mokinio poreikius, higienos normas, 

darbo ir poilsio ritmą užtikrinantys ugdymo veiklų tvarkaraščiai. Mokinio asmeninės pažangos 

klausimai nagrinėti metodinių grupių posėdžiuose bei 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” mokymuose. Bendruomenėje susitarta dėl pamokos/veiklos vertinimo, 

pažangos fiksavimo formų tobulinimo, vertinimo rezultatų aptarimo, siekiamos pažangos rezultato 

rodiklių. Pamokos vadybos tobulinimui daug dėmesio skirta ne tik vertinimo ir įsivertinimo 

klausimams, bet ir mokytojų IT gebėjimų tobulinimui ir pritaikymui, skaitmeninio turinio ir 

nuotolinio mokymo(si) platformų naudojimui pamokose, pamokų organizavimui netradicinėse 

erdvėse (mokyklos lauko edukacinėse erdvėse, muziejuose, bibliotekoje ir kt.), mokymuisi mokytis 

10%

5%
5%

10%

10%

10%

30%

10%

10%

Mokytojų amžius
20-29 - 2

30-34 - 1

35-39 - 1

40-44 - 2

45-49 - 2

50-54 - 2

55-59 - 6

60-64 -2

65 m. ir daugiau - 2

14%

9%

9%

68%

Mokytojų darbo stažas 

Iki 4 metų - 3

4-9 metai - 2

10-14 metų - 2

15 metų ir daugiau - 15
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ir mokymosi motyvavimui, STEAM strategijų įgyvendinimui. Mokinių, turinčių mokymosi ar elgesio 

sunkumų, sėkmingam ugdymui(si) užtikrinti organizuotas komandinis darbas, teikiama švietimo 

pagalba: logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo ir socialinio pedagogo, 

rengiami individualūs pagalbos planai, koordinuojamas jų vykdymas, sekama mokinio pažanga, 

taikomų poveikio priemonių veiksmingumas, aptariami tarpiniai rezultatai, bendraujama ir 

bendradarbiaujama su šeima. Nors mokinių pažangumas siekia 100 % visuose ugdymo koncentruose 

ir stebėtose srityse (lietuvių kalbos, skaitymo, rašymo, matematiko ir aplinkos pažinimo) ir 70-95 %. 

vaikų padarė didelę arba amžių atitinkančią pažangą, vis dėlto 2021 m. pavasarį vykę nacionalinio 4 

klasės mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai tesiekia 60 % matematikos ir 65 % skaitymo vidurkį. 

Nors mokytojai aktyviai tobulino savo kvalifikaciją (vienam mokytojui tenka 8,16 dienų per metus), 

dalijosi gerąja darbo patirtimi (pradinio ugdymo mokytoja D. Stonkienė apskritojo stalo diskusija 

rajone „Geroji praktika pamokoje“, 2021 m. vasaris, Kretingos ŠC), tačiau sudėtinga situacija šalyje 

sutrukdė įvykdyti visas šio uždavinio įgyvendinimui numatytas veiklas. Atsižvelgiant į rodiklio 

įgyvendinimo požymius, galima teigti, kad šio uždavinio aspektai – mokymosi kokybė, mokinių 

pažangos pamatavimas pamokoje, pamokos organizavimo kokybė, bus tobulinami ir ateinančiais 

mokslo metais. 

11.3. Antrojo uždavinio įgyvendinimui – tęsti STEAM ugdymo strategijos elementų 

integravimą į ugdymo procesą, siekiant įsijungti į STEAM mokyklų tinklą – Mokykloje 2021 m. 

sausio mėnesį direktoriaus įsakymu sudaryta STEAM veiklų koordinavimo grupė, paskirtas šios 

veiklos koordinatorius. Grupė veiksmingai ir sistemingai koordinavo STEAM veiklų įgyvendinimą 

visuose ugdymo koncentruose. Mokyklos koordinatorius intensyviai mokėsi, bendravo ir 

bendradarbiavo su STEAM mokyklų tinklo mokyklomis, STEM ženklo portalo administratoriais, 

STEAM ambasadoriais. Buvo parengtas Mokyklos STEAM ugdymo planas 2021 metams, numatytos 

įgyvendinimo ilgalaikės strategijos, formos, kryptys, apsvarstytos ir įsivertintos Mokyklos galimybės 

prisijungimui prie STEM ženklo mokyklų tinklo, numatyti prisijungimo etapai ir įgyvendinimui 

būtinos veiklos. STEAM ugdymo elementai integruojami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo dalykų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas. 1–4 kl. mokinių ugdymui 

buvo skirtos 2 pamokos „Jaunųjų tyrėjų laboratorijos“ ir „Giliukų klubo“ veikloms vykdyti iš 

neformaliajam švietimui skirtų valandų, išnaudotos „Kultūros paso“ siūlomos paslaugos (organizuoti 

2 užsiėmimai ,,LEGO kūrybinė laboratorija: kelionė aplink pasaulį“ ir „LEGO kūrybinė laboratorija: 

išmanusis OZOBOT miestas“). Šios krypties veiklų planavimui ir įgyvendinimui praktikoje 

išnaudotos ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 

metodinėje knygoje „PYKŠT POKŠT eksperimentai“ rekomenduotos, „Šviečiamosios 

gyvulininkystės programos“ ir vaikų vasaros poilsio programos „Vasara su „Žibute“ 2021“ veiklos ir 

priemonės. 2021 m. I pusmetyje tęsiamas tarptautinis eTwining projektas „Animal around us“ 

(„Gyvūnai aplink mus“), kurį vykdė 3 ir 4 klasės mokiniai, vadovaujami  anglų kalbos mokytojos P. 

Martinaitienės. Projekto partneriai – Graikijos, Italijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, ypač su „Žibutės“ vardo Lietuvos ugdymo 

įstaigomis, vykstama į edukacines keliones, dalyvaujama virtualiuose ir kontaktiniuose renginiuose, 

dalijamasi darbo patirtimis. Apibendrinant galima teigti, kad šis uždavinys įgyvendintas sėkmingai: 

89 proc. (planuota – 80 proc.) pradinių klasių, ikimokyklinio bei  priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

vedė ne mažiau kaip 2 integruotas STEAM pamokas, organizavo bent po 1 renginį (konkursą, 

varžybas, kūrybines dirbtuves ir kt.) mokiniams, ne mažiau kaip po 2 STEAM veiklas netradicinėse 

erdvėse (muziejuose, gamtoje, įmonėse, kitose mokymo įstaigose ir kt.) ir ne mažiau kaip 1 ilgalaikį 

klasės/ grupės projektą. 2021 m. kovo mėnesį Mokyklos internetinėje svetainėje sukurta skiltis 

STEAM veiklų viešinimui, rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinta „Šviečiamosios gyvulininkystės 

programa“. 2 ir 3 klasės mokinių komandos 2021 m. lapkričio mėnesį dalyvavo respublikinėje 

pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Jaunųjų tyrėjų laboratorija", o 

darželio mokytojos R. Kubilienė ir N. Viskontienė 2021 m. rugsėjo mėnesį dalijosi patirtimi 

respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“, 91 proc. mokytojų 

kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 mokymuose STEAM tema, o 2021 m. III ketvirtyje Mokykla 
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užbaigė įsivertinimą STEM ženklo portale ir tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo narė, o visa 

vykdyta veikla įvertinta „STEM School Label Competent“ ženklu. 

11.4. Trečio uždavinio įgyvendinimui numatėme veiklas nukreiptas į Mokyklos vidaus 

kontrolės politikos kūrimą ir įgyvendinimą bei darbuotojų skatinimo ir motyvavimo sistemos 

tobulinimą. 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1-17 patvirtintas „Kretingos mokyklos-darželio 

„Žibutė“ vidaus kontrolės politikos aprašas“. 2021 m. lapkričio 30 d. atlikta vidaus kontrolės analizė 

ir vertinimas. 2021 m. rugpjūčio mėn. UAB „Pajūrio sauga“ įstaigoje atliko psichosocialinių veiksnių 

vertinimą ir pateikė išvadas, o 2021 m. rugpjūčio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-76 

parengta ir patvirtinta „Darbuotojų pranešimo bei tyrimo apie psichologinį smurtą/mobingą darbe 

tvarka“. 2021 m. II ketv. atlikta darbuotojų pasitenkinimo darbu anketinė apklausa, jo rezultatai 

aptarti visuotiniame darbuotojų susirinkime. 2021 m. rugsėjo mėn. parengtas ir patvirtintas 

„Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas“. 2021 m. gruodžio 

mėn. organizuoti darbuotojų ir mokinių nuomonės tyrimai – rinkimai „Metų darbuotojas“ ir „Metų 

mokinys“. Nuolat viešinami gerosios darbo ar ugdymo organizavimo praktikos pavyzdžiai Mokyklos 

socialiniuose tinkluose, rajono spaudoje, darbuotojai apdovanojami padėkos raštais ir simbolinėmis 

atminimo dovanėlėmis, metų pabaigoje paskatinti ir finansinėmis skatinimo priemonėmis 

(priemokomis). Gera darbo įvertinimo ir įsivertinimo tradicija tampa darbuotojų metinės veiklos 

vertinimo pokalbiai, kurių metu skatinama ir palaikoma darbuotojų motyvacija, iniciatyva, 

aktyvumas, stebimas noras didinti savo asmeninį indėlį į bendrą tikslą, o 80 proc. darbuotojų išsako 

pasitenkinimą savo atliekamu darbu. Apibendrinant galima teigti, kad šis uždavinys įgyvendintas 

puikiai. 

11.5. Ketvirtas uždavinys skirtas saugios, modernios, inovatyvios aplinkos, palankios 

ugdymui(si) ir reikiamų kompetencijų formavimuisi, puoselėjimui, šiuolaikiškos Mokyklos įvaizdžio 

formavimui. Užsitęsus epidemiologinei situacijai šalyje, daug dėmesio įstaigoje skirta saugių mokslo 

ir darbo sąlygų reikalavimų užtikrinimui: asmens ir patalpų dezinfekavimui, kaukių dėvėjimui, saugių 

judėjimo srautų reguliavimui, maitinimo ir budėjimo pertraukų metu grafikų pertvarkymui, lankstaus 

nuotolinio ir kontaktinio ugdymo tvarkaraščių parengimui, kokybiško mokamo ir nemokamo 

maitinimo užtikrinimui (kontaktinio ir nuotolinio ugdymo sąlygomis). 2021 m. I pusmetyje buvo 

tiriama 2–4 klasių mokinių nuomonė dėl neformaliojo ugdymo (NVŠ) organizavimo ir paklausos, 

numatytas NVŠ krypčių ir pamokų poreikis, išnaudojant Mokyklos, arba išorės specialistų paslaugų 

teikimą. Prioritetai skirti STEAM ugdymui, fizinei – sveikatinimo, meninei – kūrybinei veiklai. 

Užtikrinamas mokinių užimtumas – 99-100 proc. mokinių nuolat dalyvauja bent vienoje neformaliojo 

švietimo veikloje Mokykloje arba už jos ribų. Daug dėmesio skirta Saviraiškos renginių plano 2021 

metams įgyvendinimui, sudarytos sąlygos visiems mokiniams dalyvauti jo vykdyme, skatinant 

lyderystę, pasididžiavimą savo Mokykla ir norą joje būti, ateities žmogui reikiamų kompetencijų 

ugdymą(si). 2021 m. birželio mėn. vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara su „Žibute“ 2021“. 

Tobulintas Mokyklos VGK darbas, daug dėmesio skiriant saugumo mokykloje užtikrinimui. Tuo 

tikslu organizuota efektyvi psichologinė pagalba, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo grupė 1–2 

klasių mokiniams, individualaus pagalbos plano modelio įgyvendinimas, VGK komisijos narių ir 

visos mokyklos mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimas, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, ypač smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos, įtraukaus ugdymo 

temomis. Tobulintos ir pačių mokinių socialinės emocinės kompetencijos, vykdoma smurto 

prevencija, 100 proc. 1–4 klasių mokinių dalyvavo socialinio emocinio ugdymo programų LIONS 

QUEST „Laikas kartu“, Geros savijautos programos „Muzikos terapija“, psichologų V. Gridiajevos 

ir E. Karmazos paskaitose. 2021 m. gruodžio mėnesį Mokyklos „Vaikų klubas“ inicijavo naujų 

mokinio elgesio taisyklių kūrimą, vykdė apklausas, rinko mokinių nuomones, siūlymus. Vykdant 

Mokyklos materialinės bazės turtinimo planą, parengti remonto ir aplinkų turtinimo planai. 

Vadovaujantis juo įsigyti atnaujinti „TAIP“ serijos vadovėlių komplektai 3 ir 4 klasėms, nupirkta ir 

gauta dovanų iš tėvų grožinės literatūros mokyklos bibliotekai, 4 klasėje įsigyta „Smart“ lenta. 

Sutvarkytos ir praturtintos lauko erdvės: lauko klasėje įrengta grindų danga, įrengta sodo/daržo zona, 

treniruoklių aikštelė, edukacinis takelis vidaus erdvėse „Vaisiai, daržovės, skaičiai ir kt.“. 

Apibendrinant galima teigti, kad šis uždavinys įgyvendintas taip pat sėkmingai. 
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  11.6. Uždavinių įgyvendinimui nemažą įtakos turėjo dalyvavimas aktyvus projektuose ir 

programose:   

 Bendras Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamas  projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Tikslas – didinti bendrojo ugdymo 

įstaigų tinklo veiklos efektyvumą,  modernizuojant  gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) 

aplinką. Projekto įgyvendinime dalyvauja  13 Kretingos rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių 

pradinio ugdymo programas, tarp kurių yra ir Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“. Projektas 

vykdymo trukmė 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., bendra vertė Kretingos 

savivaldybėje  216 331,06 € iš jų 211 503,28 €  Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 € iš 

valstybės biudžeto. Projekto įgyvendinimo metu mokyklai nupirkta ir perduota naudotis įvairių 

gamtos ir technologinių mokslų,  mokymo priemonių ir įrangos komplektų  1–4 kl. už 2666,84 €, 

suteikta galimybė naudotis gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir 

įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikomis. Projekto dėka, svetainėje „Vedlys“, 

publikuojama metodinė medžiaga (pamokų aprašymai ir video medžiaga, kuriuose patariama, kaip 

gautas priemones naudoti pamokose) mokytojams. 2021 metais rajonas gavo papildomai 

146  nešiojamų kompiuterių ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, o Mokykla gavo 

13  nešiojamų kompiuterių, įsigijo 2 laminavimo aparatus (viso 9326,11 €). Mokykla per pastaruosius 

du metus papildomai įsigijo priemonių bandymams ir stebėjimams atlikti, baldų gautoms ar įsigytoms 

priemonėms laikyti. Visos projekto priemonės, jų panaudojimo metodikos aprašymai, paskatino 

mokyklą ugdymo prioritetine ugdymo kryptimi pasirinkti STEAM ugdymą, bei  sėkmingai 

panaudojamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose, tiek pradinio ugdymo mokinių, tiek 

ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus   vaikų visapusiškam ugdymui organizuoti įvairių rūšių 

veiklose. 

 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 Kretingos rajono 

ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus (vertė - 117855 

€). Projekto trukmė nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. balandžio mėn. Jame dalyvauja 5 Kretingos 

rajono ugdymo įstaigos – mokykla-darželis “Žibutė”,  Simono Daukanto progimnazija, lopšelis-

darželis “Pasaka”, Kurmaičių pradinė mokykla, Darbėnų gimnazija bei partneriai iš Kauno 

Aleksandro Puškino gimnazijos. Projekto vykdymo metu mokyklos dalyvės mokosi  ženkliai 

pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus. Diegiami trys 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, 

problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. 2021 m. gegužės ir birželio mėn. vyko 

intensyvūs visos bendruomenės ir Asaichi,  Kaizen teian, bei PDCA metodų ekspertų mokymai, buvo 

atliekamos praktinės užduotys, nuo 2021 m. rudens vykdomos konsultacijos ekspertams ir metodų 

įgyvendinimas praktikoje. 

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“, finansuojamas pagal 2014–2020 metų ES 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“. Tikslas – 

sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) 

ugdymo turiniu švietimo institucijose. Mokinių pasiekimai siejami su naujomis šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių 

priemonių naudojimui būtina sukurti naujas skaitmenines priemones, sudaryti tinkamas prieigos 

galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys 

turi turėti kompiuterį mokykloje ir kol valstybė turės pakankamai investicijų mokyklų aprūpinimui 

priemonėmis ir įranga, mokiniams ir/ar mokyklos darbuotojams numatyta  sudaryti sąlygas 

naudojantis mokyklos ar savo asmeninius įrenginius. Tam kiekvienoje projekto dalyvio mokykloje 

pradėtos kurti saugios ir kontroliuojamos belaidės interneto prieigos. Projekto vykdymo metu 1350 
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pedagogų ir mokyklų vadovų organizuojami mokymai kaip valdyti savos mokyklos tinklo 

parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą ugdomojoje ir darbinėje 

veikloje, vykdytuose bendruomenių atstovų mokymuose dalyvavo ir 4 mokyklos-darželio atstovai. 

2021 m. pavasarį mokyklą pasiekė belaidžio interneto zonų įkūrimui reikalinga įranga, parengti 

autorizuoti vartotojų sąrašai, sudarytos palankesnės sąlygos greitesniam ir efektyvesniam darbui su 

elektroninėmis priemonėmis. Projekto, kurio pagrindinis vykdytojas yra Nacionalinė švietimo 

agentūra, bendradarbiaujanti su  partneriais iš Kauno technologijos universiteto, įgyvendinimo 

laikotarpis nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2022 m. gegužės mėn.  Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų  finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 

09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Tikslas – teikti psichologinę pagalbą 

vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos 

darbuotojams,  prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, 

stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padėti jiems atgauti dvasinę 

darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), atlikti 

psichologinį vertinimą, konsultuoti, dirbti individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla. 

Projektas pradėtas vykdyti 2018–2019 m. m.,  Mokyklai skirta 0,5 psichologo etato. Nuo  2019 m. 

rugsėjo 1 d. projekto vykdymas pratęstas dar 3 mėnesiams, t. y.,  iki 2019 m. lapkričio 30 d., vėliau  iki 

2020 m. gruodžio 31 d. Projektas baigtas 2021 m. vasario mėn. 
 eTwinning“ projektas „Animals around us” („Gyvūnai aplink mus”),  pradėtas vykdyti 2020 

m. rugsėjo mėn., baigtas 2021 m. gegužės mėn. Projektas skirtas Europos mokyklų bendravimui, 

pasinaudojant tradicinių ir šiuolaikinių nuotolinių technologijų galimybėmis, tarptautinių ryšių tarp 

užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos 

įvaizdžio kūrimui, STEAM ir STREAM strategijų įgyvendinimui. Projektą vykdė 3 ir 4 klasės 

mokiniai, vadovaujami  anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienės. Projekto partneriai Graikijos, 

Italijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos. Vaikai visus metus rinko medžiagą apie gyvūnus, 

bendravo ir bendradarbiavo su graikų, italų ir ispanų vaikais, teletilto pagalba  dalyvavo  virtualiame 

susitikime su Australijos universiteto mokslininkais. Baigiantis mokslo  metams, gegužės 

mėnesį,  visiems projekto dalyviams  buvo organizuota virtuali baigiamoji projekto šventė. 

Išnaudojant ZOOM platformos galimybes, vaikai dar kartą tiesiogiai bendravo su savo 

bendraamžiais,  pristatė savo mokyklas, pasakojo apie save  ir savo pomėgius, laikmečio aktualijas, 

įspūdžius po Eurovizijos. KAHHOT platformoje vyko interaktyvi viktorina apie gyvūnus, kurioje 

dalyvavo apie 150 mokinių iš visų keturių valstybių, kurią laimėjo Ispanijos ketvirtokai. 
 Respublikinis vaikų saviraiškos projektas “Vaikų rankos džiugina žemę”. Projektas vykdomas 

kasmet nuo 2010 metų. Prasidėję nuo mokyklos bendruomenę vienijančio renginio,  jis kasmet 

stiprėjo ir plėtėsi nuo rajono iki Žemaitijos zonos, o nuo 2019 m. tapo respublikiniu projektu, kasmet 

ieškančių naujoviškų veiklos formų, temų vykdymo galimybių. 2021 metais projekto vykdymas 

persikėlė į virtualią erdvę, taip sudarydamas sąlygas sinchroniniam veiklos vykdymui dar didesniam 

dalyvių ratui iš Kretingos miesto ir rajono, Alytaus, Palangos, Klaipėdos, Druskininkų, Panevėžio, 

Šiaulių, Šilutės, Lentvario ir Vilniaus ugdymo įstaigų – viso iš 14 Lietuvos ugdymo įstaigų. 

 Respublikinė „Šviečiamosios gyvulininkystės programa“, kurią organizuoja Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Programos tikslas 

– skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas 

supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine 

ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, 

kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat su saugomomis 

senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje 

srityje galimybėmis. 2021 metais programos vykdyme dalyvavo 40 švietimo įstaigų, tarp kurių ir 

mūsų mokyklos „Bitučių“ priešmokyklinės grupės vaikai. Jie dalyvavo I modulio veiklose, kuriomis 

siekiama supažindinti šio amžiaus vaikus su ūkiuose laikomais gyvuliais, paukščiais, išmokyti juos 

atpažinti ir suprasti, kodėl svarbus yra ūkininko ir gyvulininkystės specialisto darbas. Programos 

dalyviai, vadovaujami grupės mokytojų, ne tik keliavo į vietinius rajono ūkininkų ūkius, bet, 

įtraukdami ir kitų darželio grupių vaikus, savarankiškai atliko įvairias užduotis, organizavo 
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edukacines veiklas, šviečiamuosius renginius, fotoparodas, dalyvavo mokykloje organizuotoje ūkinių 

gyvūnų parodoje, viktorinose, konkursuose, surengė naminių gyvulių fotografijos darbų parodą. 

 Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Vasara su „Žibute“ 2021“ programa, skirta lėšų – 819,00 

€ (savivaldybės biudžeto lėšos), vykdyta 2021 m. birželio 17–23 d., dalyvių skaičius, atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją šalyje – 15 pradinių klasių mokinių. Stovykla, kaip ir kasmet, buvo skirta 

turiningam, aktyviausiai per mokslo metus Mokyklą atstovavusių,  geriausių rezultatų moksle 

pasiekusių, gabių ir talentingų „Žibutės” mokinių, vasaros poilsiui organizuoti bei Mokyklos 

prioritetinės ugdymo krypties – STEAM  ugdymo darbo formoms, metodams, būdams 

įvairinti.  Programos tikslas – organizuoti turiningą Mokyklos gabių ir aktyvių mokinių vasaros 

poilsį, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, meninės, pažintinės, sveikatos saugojimo kompetencijoms 

plėtotis stebint, keliaujant, tyrinėjant, pažįstant. 2021 metų stovyklos veiklose daugiausia dėmesio 

skirta kelionėms ir STEAM ugdymo elementų įgyvendinimui. 
 Mokykla kaip ir kasmet dalyvavo respublikinėje programoje „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. 

 11.7. Neformalusis vaikų švietimas. Neformaliajam 1–4 klasių mokinių švietimui mokyklos 

ugdymo plane buvo skirtos 8 ugdymo valandos, 2021 metų I pusmetyje organizuoti 7 būreliai, iš jų 

2 pamokos skirtos meninės veiklos krypčiai („Vokalo studija“), 2 pamokos sveikos gyvensenos ir 

sportinės veiklos krypčiai („Augu sveikas ir saugus“ bei „Sporto akademija“ ), 2 pamokos STEAM 

ugdymo veiklai („Mažųjų smalsučių klubas“ ir „Jaunųjų tyrėjų laboratorija“), 2 pamokos 

informacinių ir kalbinių gebėjimų ugdymui („Jaunųjų informatikų klubas“ ir „Draugystės kalba“). 

2021 m. II pusmetyje neformaliajam pradinukų švietimui taip pat skirtos 8 ugdymo valandos, 

organizuoti 8 būreliai, skirti sveikos gyvensenos ir sportinė veiklos („Sporto akademija“ (1–2 kl. ir 

3–4 kl. mokiniams), „Augu sveikas ir saugus“), STEAM veiklos („Jaunųjų tyrėjų laboratorija“ ir 

„Giliuko laboratorija“), meninė veiklos („Teatro pasaulis“),  Užsienio kalbos gebėjimų ugdymo 

(„English is fun“) ir lyderystės gebėjimų („Vaikų klubas“) kryptims įgyvendinti. Be šių, Mokyklos 

mokytojų organizuotų veiklų, darželio ir pradinių klasių mokiniams sudarytos sąlygos lankyti išorės 

specialistų siūlomus užsiėmimus: meninės krypties (dainavimo ir sportinių šokių būreliai), sportinės 

krypties (krepšinio, futbolo), informatikos krypties („Robotika“).  

11.8. 2021 metais nemažas dėmesys skiriamas bendruomenės socialinio,  emocinio saugumo 

užtikrinimui, patyčių ir smurto prevencijai, sveikatinimo, tinkamų mokymosi ir darbo sąlygų 

sudarymui. Bendraujama su mokiniais („Vaikų klubas“), jų tėvais, sudaromos galimybės 

komunikacijai (pokalbiai, problemų išsakymas pasitikėjimą keliančiam darbuotojui, vadovui, 

teikiama psichologinė pagalba numanomos rizikos taškuose, vykdomas tėvų ir pedagoginių 

darbuotojų švietimas, konsultavimas, darbuotojų darbo sąlygų, socialinio emocinio mikroklimato 

tyrimas. Periodiškai organizuojami reguliarūs Mokyklos administracijos, pedagoginių ir 

nepedagoginių darbuotojų susirinkimai, nuomonių tyrimai, apklausos, vykdyta kolegiali problemų 

paieška, aptarimas, sprendimų priėmimas panaudojant LEAN metodikos elementus. Tęsiami gražūs, 

tradicija tapę, Šauniausio mokinio ir Metų darbuotojo rinkimai, apdovanojimai, padėkos geriausiai 

besimokantiems ir/ar lankantiems mokiniams, tėvams, rėmėjams, aktyviausių darbuotojų skatinimas, 

Mokyklos veiklų, laimėjimų viešinimas rajono spaudoje, Mokyklos internetinėje svetainėje ar 

Facebook puslapiuose. Įgyvendinama prevencinė socialinių įgūdžių programa LIONS QUEST 

(„Laikas kartu“) 1–4 klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ir mokslo metų naujovė -  geros 

savijautos  programa:   2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais 1–2 klasėje „Muzikos terapijos modelis 

mokykloje: Bendravimas su kitu“ ir 3–4 klasėse Muzikos terapijos modelis mokykloje: (3) 

Bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje“.  

11.9. Mokykla yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su respublikos Žibutės vardu 

pavadintomis ugdymo įstaigomis: Druskininkų lopšeliu-darželiu „Žibutė“, Vilniaus lopšeliu-darželiu 

„Žibutė“, Panevėžio lopšeliu-darželiu „Žibutė“, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Žibutė“, Šilutės lopšeliu-
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darželiu „Žibutė“. Bendradarbiaujama ir su kitomis giminingomis ugdymo įstaigomis: Klaipėdos 

lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“, Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Papartėlis“, Palangos lopšeliu-darželiu 

„Nykštukas“, Kretingos rajono savivaldybės administracija, Kretingos rajono švietimo centru, 

Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kretingos rajono sveikatos priežiūros 

įstaigomis, Kretingos M. Valančiaus viešaja biblioteka, Kretingos muziejumi, Kretingos rajono 

policijos komisariatu, Kretingos rajono kultūros centru, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, 

Kretingos rajono ugdymo įstaigomis.  

11.10. 2021 metais atlikto mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai: 

2021 metais Mokykloje buvo vykdomas Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, kurio 

tikslas: išsiaiškinti Mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus, bei numatyti veiklos tobulinimo kryptį. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Bendrojo lavinimo Mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2016), naudojant „Mokyklų savęs vertinimo 

instrumentų ir rekomendacijų“ vertinimo metodiką. Atliekant Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimą, gauti sekantys rezultatai : 

Platusis kokybės įsivertinimas: Veiklos rodikliai 

Geriausiai įvertinti  Silpniausiai įvertinti 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,6 

4.3.1. Kompetencija 3,6 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas 3,5 

4.2.3. Mokyklos tinklaveika 3,5 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,4 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2,9 

3.1.1. Įranga ir priemonės 3,0 

1.1.1. Asmenybės tapsmas 3,1 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 3,1 

2.3.1. Mokymasis 3,1 

 

Giluminiam kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis – 3. Aplinkos ( Tema 3.1. Įgalinti 

mokytis fizinė aplinka ) 

Giluminis kokybės įsivertinimas 

Tirta veiklos sritis – 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

Tirta tema – 2.2. Vadovavimas mokymuisi 

Tirti veiklos rodikliai  

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

2.2.2. Mokymosi organizavimas 

 

Geriausiai įvertinti veiklos rodikliai Silpniausiai įvertintas veiklos rodiklis 

2.2.2. Mokymosi organizavimas 3,8 

 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas 3,7 

 

 

Tobulinti pasirinktas veiklos rodiklis : 2.3.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 

(raktinis žodis Tikėjimas mokinio galiomis) 

 

5. 2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 12. Atsižvelgiant į Mokyklos 2021–2025 metų strateginio plano tikslus ir uždavinius, 

praėjusių metų veiklų analizę, 2022 metais išlieka aktualu ir tikslinga nukreipti veiklą šiuolaikinei 

pamokai keliamų reikalavimų įsisavinimui, pamokos vadybos kokybei tobulinti, siekiant aukštesnių 

mokymosi pasiekimų, kiekvieno mokinio galių įvertinimu, pažangos pamatavimui ir fiksavimui, 

pamatuotam vertinimui ir įsivertinimui, dalykinių (lietuvių kalbos, matematikos, aplinkos pažinimo) 

kompetencijų tobulinimui, STEAM ugdymo strategijų ir LEAN metodikos praktiniam 

įgyvendinimui. 

 13. 2022 metams numatomi šie veiklos prioritetai: 

 13.1. Kiekvieno mokinio pažanga; 

 13.2. STEAM ugdymas; 
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 13.3. LEAN metodikos įgyvendinimas. 

 14. 2022 metų veiklos tikslas – užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą, telkiant Mokyklos 

bendruomenę veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) organizavimui,  emociškai ir fiziškai palankios 

aplinkos kūrimui. 

 15. 2021 metų veiklos uždaviniai: 

 15.1. Tobulinti pamokos vadybą ir mokytojų lyderystės kompetencijas, didesnį dėmesį 

skiriant mokinių pažangos pamatavimui; 

 15.2. Stiprinti ir plėtoti STEAM strategijų įgyvendinimą, siekiant aukštesnio – pažengusios 

STEM ženklo mokyklos – statuso;  

 15.3.Taikyti LEAN vadybos metodus mokyklos veiklos tobulinimui. 
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6. 2022 METŲ TIKSLO 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 

Užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą, telkiant Mokyklos bendruomenę veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) organizavimui, emociškai ir fiziškai 

palankios aplinkos kūrimui.   

1. Tobulinti 

pamokos 

vadybą ir 

mokytojų 

lyderystės 

kompetencijas, 

didesnį dėmesį 

skiriant 

mokinių 

pažangos 

pamatavimui 

 

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, 

koregavimas, atsižvelgiant į 

kintančius mokinių poreikius, 

pasiekimus, iškylančius sunkumus, 

atsirandančias naujas galimybes. 
 

Administracija 

Planų rengimo 

grupės 

Metodinių 

grupių vadovai 

IU, PU ir 

PRADU 

mokytojai  

 

Per 

2022 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.  

Ugdymo turinio planai atitinka 

mokinių pajėgumą, turimus 

išteklius ir Mokytojų patirtį, 

skatina kiekvieną mokinį kelti sau 

ugdymosi tikslus, įsivertinti 

pažangą. 

 Ugdymo turinys aktualizuotas, 

siejamas su mokinių patirtimi, 

gebėjimais, gyvenimo praktika. 

Sudaromos tinkamos sąlygos 

mokiniams siekti asmeninės 

pažangos ir sėkmės. 

 Mokinių pažangumas siekia ne 

mažiau kaip 85 proc.  

 

 

2. Metodinių grupių veiklos 

stiprinimas ir Mokytojų lyderystės 

skatinimas, tobulinant pamokos 

vadybą, pažangos pamatavimą, 

Metodinių 

grupių vadovai 

Per 

2022 m. 

 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Parengti IU/PU ir PRADU 

metodinių grupių veiklos planai, 

kryptingai organizuota metodinė 

veikla. 
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vertinimą ir įsivertinimą, refleksiją ir 

atnaujinto ugdymo turinio diegimą:  

* parengti ir vykdyti metodinių grupių 

planus 2022 metams;  

* aptarti šiuolaikinės, modernios 

pamokos struktūros reikalavimus, 

kokybiškos pamokos vadybos 

požymius; 

* analizuoti, aptarti ir mokytis dirbti 

su atnaujinto turinio programomis;  

* aptarti gerąją vertinimo/ 

įsivertinimo, pažangos pamatavimo ir 

fiksavimo patirtį, atsižvelgiant į 

numatomus vertinimo/įsivertinimo  

pokyčius, susitariant dėl šios srities 

kriterijų; 

 * analizuoti mokinių mokymosi, 

nacionalinių ir vidaus patikrinimo 

rezultatus, teikti siūlymus veiklai 

tobulinti. 

IU, PU ir 

PRADU 

mokytojai  

 

Metodinėje grupėse susitarta dėl 

geros pamokos vertinimo kriterijų. 

Patobulinta pamokos vertinimo, 

pažangos fiksavimo formos. 

Aptariami vertinimo rezultatai 

Priimami vieningi susitarimai dėl 

geros pamokos kriterijų. 

Metodinė veikla padeda mokytojui 

tobulinti pamokos vadybos 

kokybę, atitinkančią šiuolaikinei 

pamokai keliamus reikalavimus, 

užtikrinančią metų veiklos 

uždavinių įgyvendinimą, mokinių 

pasiekimų gerinimą, pažangos 

pamatavimą. 

Sudaromos sąlygos dalytis ir 

perimti kitų gerąją darbo patirtį. 

Suteikiama žinių ir gebėjimų ar 

pasirengiama dirbti su atnaujinto 

turinio programomis. 

 3. Individualios pažangos ūgties 

skatinimas, taikant susitartos geros 

pamokos elementus: 

* 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; 

Metodinės 

grupės vadovai, 

mokytojai 

Per 

2022 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 
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* 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. 

daromos pažangos procentas (iki 1 

proc. lyginant su praėjusiais 

metais).   

Ne mažiau kaip 75 proc. visų  

Mokytojų naudoja skaitmenines 

technologijas (interaktyvią lentą, 

kompiuterius, multimediją ir kt.) 

bei skaitmeninį turinį ugdymo 

procese.  

 

 4. Mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos – sąmoningo ir 

atsakingo, savivaldaus, vertinimu ir 

įsivertinimu pagrįsto 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 4 klasėse) ir 

vidaus patikrinimo instrumentais; 

* 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; 

Metodinių 

grupių vadovai, 

mokytojai 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Per 2021 m. III ketv. peržiūrėta ir 

atnaujinta Mokinių mokymosi 

pažangos stebėsenos ir fiksavimo 

sistema.  

Matuojami, analizuojami mokinių 

dalykiniai gebėjimai, žinios 

pažanga skatinamas tobulėjimas. 

Mokytojai mokosi gauti ir gauna 

tikslią grįžtamojo ryšio 

informaciją, kaip vieną iš ugdymo 

kokybės gerinimo, mokymo(si) 

pasiekimų ir pažangos fiksavimo 

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, 
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* vykdyti mokinio ir grupių/klasių 

individualios mokymosi pažangos 

stebėseną, pokyčių analizę, duomenų 

apdorojimo formų sukūrimą. 

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; 

* inicijuoti komandinio darbo 

(mokykla (mokytojas/švietimo 

pagalbos specialistas) – mokinys – 

tėvai) principą; 

* bendrauti ir bendradarbiauti su 

suinteresuotomis institucijomis 

pagalbos organizavimo, planų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VGK 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Metodinių 

grupių vadovai 

Mokytojai 

Per  

2022 m.  

Žmogiškieji 

resursai 

VB ir  

SB lėšos 

 

Visiems mokiniams, kuriems 

nustatyti SUP, teikiama 

Mokykloje dirbančių  švietimo 

pagalbos specialistų pagalba. 

Suburta profesionali specialistų 

komanda. 

Esant poreikiui, rengiami 

individualūs pagalbos mokiniui ir 

/ar ugdymo planai. 

Bendraujama ir 

bendradarbiaujama su socialiniais 

partneriais, tiriama ir ieškoma 

veiksmingų ugdymo formų, būdų, 

veiklos organizavimo formų, 

siekiant geriausių rezultatų 

kiekvienam mokiniui (siekiama 

bent Iki 20 proc. ugdymo plano 

valandų bus galima skirti 

mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių ugdymo  ar gabiųjų 

mokinių ugdymo turtinimui 

(konsultacijos, pamokos ar 

neformaliojo švietimo būreliai). 

VGK atlieka bent 1 tyrimą per 

metus pagalbos mokiniui 

efektyvumo, psichologinio 

klimato gerinimo klausimais.  
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parengimo, poveikio priemonių 

taikymo ir grįžtamojo ryšio 

suteikimo srityse. 

Teikiamos rekomendacijas 

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 

– mokykla – mokinys – šeima, 

iškilusioms problemoms spręsti, 

ugdymo rezultatams aptarti,  

metodas. 

 6. Gerosios patirties sklaidos ir 

lyderystės skatinimas, „kolega-

kolegai“ veiklų stiprinimas: 

* inicijuoti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją turinčių mokytojų patirties 

sklaidą vidaus ir išorės kolegoms. 

  

   Bent 80 proc. vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją turinčių 

mokytojų praveda ne mažiau kaip 

1, o mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją turinčių 

mokytojų – ne mažiau kaip 2 

atviras pamokas/ugdomąsias 

veiklas kolegoms. 

 

 7. Pedagoginės veiklos stebėsenos 

organizavimas:  

* parengti ir vykdyti kryptingą ir 

tikslinga ugdymo proceso stebėsenos  

planą, teikti savalaikę pagalbą. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Sistemingai stebimos ir 

analizuojamos pamokos/ veiklos 

(ne mažiau 80 proc. Mokytojų 

pagal kuruojamas sritis, bent 2 

kartus per metus). 

 

 8. Tikslingo ir veiksmingo 

kvalifikacijos tobulinimo  

organizavimas:  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

 

Numatytos tikslingos ir nuoseklios 

kvalifikacijos tobulinimo kryptys, 

atliepia Mokytojų ir Mokyklos 

poreikius, ieškoma pigių ir 
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* 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. 

 

Metodinių 

grupių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efektyvių kvalifikacijos 

tobulinimo būdų. Sudaryta 

galimybė kiekvienam 

pedagoginiam darbuotojui 

dalyvauti ne mažiau kaip 5, 

nepedagoginiams – ne mažiau kaip 

1 kvalifikaciniuose renginiuose. 

Organizuoti ne mažiau kaip 2 

mokymai Mokytojams 

pamokos/ugdomosios veiklos 

kokybės, mokinių individualios 

pažangos matavimo klausimais. 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

tobulina pamokos organizavimo ir 

pažangos matavimo 

kompetencijas. 

Mokytojų kvalifikacijos apskaitai 

išnaudojamos Google disko 

galimybės. 

 9. Sąlygų, skatinančių lyderystę, 

edukacinių aplinkų, užtikrinančių 

saugumą ir mokymo(si) pažangą 

puoselėjimas ir turtinimas:  

* parengti, atnaujinti ir įgyvendinti  

mokymo priemonių (vadovėliai, 

literatūra, IKT ir kitos mokymo 

priemonės), vidaus ir išorės 

edukacinių aplinkų bazei turtinti  

planą; 

* parengti ir įgyvendinti Saviraiškos 

renginių planą, tikslingai organizuoti 

,Mokyklos NVŠ veiklas;  

* įgyvendinti socialinio emocinio 

ugdymo prevencijos programą Lions 

Quest „Laikas kartu“, ieškoti resursų 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Bibliotekos 

vedėjas  

Vyr. buhalteris 

Mokyklos 

taryba 

Metodinės 

grupės vadovai 

2022 m. 

I ketv. 

vėliau per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

VB 

 SB 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Iki 2022-04-01 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. 

Parengtas ir įgyvendintas 

saviraiškos planas, kiekvienas 

mokytojas organizuoja ne mažiau 

kaip 1 renginį per pusmetį. 
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įgyvendinti Kimochi ir/ar kt. IU skirtą  

socialinio emocinio ugdymo 

prevencijos programą; 

* išnaudoti geros savijautos programų 

paslaugas mokinių emocinei gerovei 

ir saugumui užtikrinti; 

* tęsti išorės projektinės veiklos 

vykdymą, kūrybiškai integruoti jos 

metodus bei rezultatus į ugdomąjį 

procesą, praturtinant ugdymo turinį, 

siekiant mokinio pažangos ir ateities 

žmogui reikalingų kompetencijų 

auginimo galimybių;  

* 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. 

 

Sudaromos sąlygos mokinių 

aktyvumui ir kūrybiškumui, 

saugumo, savigarbos, pasitikėjimo 

savimi, savarankiškumo, 

bendruomeniškumo gebėjimų 

ugdymui(si). 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokinių 

dalyvauja Mokyklos NVŠ 

veiklose. Išnaudojamos galimybės 

NVŠ veiklą organizuojant ne tik 

Mokykloje, bet ir kitose 

netradicinėse aplinkose,  

pasinaudojant, Mokyklos arba 

išorės specialistų mokamų 

paslaugų galimybe. 

Tobulinamos mokinių socialinės 

emocinės kompetencijos, gerėja 

mikroklimatas, bent 1 proc. mažėja 

patyčių atvejų rodikliai, vykdoma 

smurto prevencija.  

100 proc. 1–4 klasių ir PU grupių 

mokinių sudaromos sąlygos 

dalyvauti socialinio emocinio  

ugdymo ir/ar geros savijautos  

programose. 

Vykdomas bent vienas projektas. 

Didėja darbuotojų dalykinė 

kompetencija, skatinama 

lyderystė, pritraukiama lėšų 

Mokyklos materialinės bazės ir 

ugdymo(si) turinio turtinimui. 

2. Stiprinti ir 

plėtoti 

STEAM 

strategijų 

1. Mokyklos ilgalaikės STEAM 

ugdymo veiklos programos 2022–

2024 metams parengimas: 

Direktorius 

STEAM 

koordinavimo 

grupė  

2022 m. 

 I ketv. 

Žmogiškieji 

resursai 

Iki 2022 m. kovo 1 d. parengta 

ilgalaikė mokyklos STEAM 

veiklos programa 2022–2024 

metams. 
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įgyvendinimą, 

siekiant 

aukštesnio – 

pažengusios 

STEM ženklo 

mokyklos – 

statuso 

* analizuoti ir parengti ilgalaikių 

STEAM strategijų įgyvendinimo   

galimybių eigą Mokykloje; 

* aptarti jau įgyvendintus ir 

trūkstamus veiklos komponentus, 

siekiant aukštesnio STEM mokyklos 

ženklo; 

* įsivertinti Mokyklos galimybes 

pagal STEM mokyklos vertinimo 

metodiką. 

Programa numato  ilgalaikę 

Mokyklos strategiją, veiklos 

kryptis, veiksmus, turinį, 

įgyvendinimo etapus, siekiant 

įgyti ir išlaikyti pažengusios ir/ar 

patyrusios STEM mokyklos 

statusą. 

Iki 2022 m. spalio 1 d. įsivertinta 

pagal STEM mokyklos vertinimo 

metodiką pažengusios STEM 

ženklo mokyklos statusui įgyti. 

 2. STEAM ugdymo strategijos 

elementų integravimas IU, PU ir 

PRADU turinį: 

* integruoti STEAM elementus į 

bendruosius grupių/klasių koncentrų  

planus, juos atnaujinti; 

* vykdyti praktines veiklas, 

tarpdalykinę integraciją, ilgalaikių 

ir/ar trumpalaikių projektų, bandymų 

ir tyrinėjimų parengimą ir įtraukimą  į 

ugdomąjį turinį (pagal mokomojo 

dalyko ar savaitės temas), saviraiškos 

renginius; 

* tikslingai išnaudoti ir tęsti 

tyrinėjimų laboratorijos (pagal 

projekto “Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis”)  ir „Vedlio“ pamokų 

aprašuose, STEAM eksperimentų 

knygose nurodytų veiklų vykdymą; 

* turtinti ir plėsti Tyrinėjimų 

laboratorijos bazę Mokykloje;  

* išnaudoti kultūros paso teikiamas 

galimybes STEAM veikloms turtinti. 

Metodinės 

grupės  

Grupių/klasių/ 

dalykų 

mokytojai 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursais 

VB 

SB 

Kultūros 

paso lėšos 

STEAM ugdymo strategijos 

integruotos į kiekvienos 

grupės/klasės ugdymo turinį. 

Ne mažiau kaip 80 proc. IU, PU ir 

PRADU mokytojų:  

a) veda ne mažiau kaip 2 

integruotas STEAM pamokas;  

b) organizuoja ne mažiau kaip 1 

renginį (konkursą, varžybas, 

kūrybines dirbtuves ir kt.) savo 

mokiniams.  

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų 

organizuoja bent vieną STEAM 

veiklą su mokyklos laboratorijos 

priemonėmis. 

Ne mažiau kaip 50 proc. Kultūros 

paso renginių skirta STEAM 

tematikai. 

 

.  
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3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 

organizuojant mokomuosius,  

kultūrinius ir edukacinius renginius, 

praktines veiklas STEAM temomis, 

dalijantis ir perimant gerąją Mokyklų 

darbo patirtį, skatinimas ir turtinimas: 

* plėtoti ryšius su  socialiniais 

partneriais, bendradarbiauti 

dalyvaujant jų inicijuojamuose ar 

Mokyklos organizuojamuose  

renginiuose; 

* inicijuoti bendradarbiauti su 

Mokykla galinčių Lietuvos mokslo 

ir/ar verslo institucijų paiešką; 

* pasirašyti bendradarbiavimo sutartį 

(-is) su Lietuvos mokslo ir/ar verslo  

įstaiga. 

Direktorius 

 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

Rėmėjų 

lėšos 

 

Tęsiamas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. Vykstama 

į edukacines keliones. 

Dalyvaujama  bendruose 

renginiuose, dalijamasi darbo 

patirtimis. 

2022 m. II ketvirtį pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis bent su 

viena Lietuvos aukštojo mokslo 

įstaiga ir/ar bendrojo ugdymo 

mokykla STEAM ugdymo 

tobulinimo srityje.  

 

 

 4.  „Mokykla be sienų“, veiklų 

netradicinėse erdvėse organizavimas. 

Direktorius 

1–4 klasių 

mokytojai 

Metų 

eigoje 

Žmogiškieji 

resursais 

VB 

Ne mažiau kaip 90 proc. 1–4 kl. 

mokinių dalyvauja bent vienoje 

išvykoje į Kretingos gamybos 

įmones (medienos, baldų, langų, 

šakočių kepimo ar kt.).  

Ne mažiau kaip 90 proc. 3–4 kl. 

mokinių dalyvauja STEAM 

laboratorijose organizuojamose 

veiklose. 

Parengiama paraiška 

„Šviečiamosios gyvulininkystės“ 

programai įgyvendinti 1 klasėje, 

laimėjimo atveju ne mažiau kaip 

90 proc. 1 klasės mokinių 

dalyvauja šios programos 

įgyvendinime. 
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5. Tėvų 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 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursai 

70 proc. klasių/grupių 

organizuojama bent 1 STEAM 

veikla, kurią veda mokinių tėvai. 

 

6. Mokyklos vidaus ir lauko erdvių 

turtinimas ir pritaikymas STEAM 

veiklų įgyvendinimui, patyriminio 

ugdymo organizavimui. 

 

 

Administracija 

Darbo grupė 

Per 

2022 m. 

Žmogiškieji 

resursais 

VB 

SB 

Rėmėjų 

lėšos 

Iki 2022 m. IV ketvirčio įkurtos 3 

grupių patyriminės edukacinės 

zonos („sodybėlės“) lauko 

erdvėse. 

2022 m. II–III ketvirtyje  daržo 

zona atnaujinama naujais 

vienmečiais augalais, sodo zona – 

papildoma naujais vaiskrūmiais ir 

vaismedžiais, kiemo teritorija – 

vienmetėmis gėlėmis. 

 Iki 2022 m. II ketvirčio kiemo 

teritorijoje įkurdinami ne mažiaus 

kaip 5 vabzdžių nameliai. 

Ne vėliau kaip iki 2022 m. IV 

ketvirčio įrengiama  „Lauko 

šachmatų“ zona. 

 

 7. Gerosios patirties sklaida ir 

kvalifikacijos tobulinimas: 

* organizuoti gerosios patirties 

sklaidos renginius rajono ir/ar 

respublikos mokytojams;  

* plėtoti modelį „kolega-kolegai“ 

STEAM srityje Mokyklos lygmeniu; 

* aktyvinti IKT priemonių 

panaudojimą STEAM strategijų 

įgyvendinimui; 

Administracija, 

Metodinių 

grupių vadovai 

Per  

2022 

metus 

Žmogiškieji 

resursai 

Organizuojami ne mažiau kaip 2 

gerosios patirties sklaidos 

renginiai STEAM tema.  

Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų 

organizuoja ne mažiau kaip 2 

STEAM veiklas su 

informacinėmis technologijomis. 

75 proc. pedagogų dalyvauja bent 

2 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose STEAM tema. 

 



 25 

* tobulinti Mokytojų kompetencijas 

STEAM srityje. 

Mokytojų vedamų veiklų apskaitai 

išnaudojamos Google disko 

galimybės. 

8. Mokykloje vykdomų STEAM 

veiklų viešinimas: 

* mokytis sistemingai ir pagal 

reikalavimus pristatyti vykdomas 

STEAM veiklas Europos STEM 

mokyklos ženklo platformoje; 

* pristatyti Mokyklos ir kiekvienos 

grupės/klasės vykdomas veiklas 

rajono ar respublikos informacinėse 

žiniasklaidos priemonėse, Mokyklos 

socialiniuose tinkluose. 

   Bent 80 proc. mokytojų paviešina 

ne mažiau kaip 3 STEAM veiklas 

Europos STEM mokyklos ženklo 

platformoje (Stem School Label) 

https://www.stemschoollabel.eu/l

ogin?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0

&_58_redirect=%2Fgroup%2Fco

mmunity  

Ne mažiau kaip 2 kartus mokyklos 

STEAM organizavimo patirtis 

paviešinta žiniasklaidos 

priemonėse. 

Gerosios STEAM veiklos 

praktikos pavyzdžiai nuolat 

pristatomi Mokyklos socialiniame 

tinkle Facebook. 

 

3. Taikyti 

LEAN 

vadybos 

metodus 

mokyklos 

veiklos 

tobulinimui 

 

LEAN vadybos ekspertų parengimas, 

jų veiklų iniciavimas ir  

organizavimas mokinių pasiekimų, 

pažangos bei visos mokyklos veiklos.  

Projekto 

organizatoriai ir 

vykdytojai 

Iki 2022 

m. 

gegužės 1 

d., ir metų 

eigoje 

Projekto 

lėšos,  

Žmogiškieji 

resursai 

Parengti 9 sertifikuoti LEAN 

vadybos ekspertai (3 – Asaichi, 3 – 

PDCA ir 3 – Kaizen taien 

metodams). 

Organizuojami reguliarūs Asaichi 

(administracijos, pradinio 

ugdymo, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų ir nepedagoginių 

darbuotojų, 1 k./sav.), Kaizen taien 

(1 k./2 sav.) ir PDCA komandų 

(pagal poreikį) susirinkimai. 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokyklos 

darbuotojų pateikia bent vieną 

idėją mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

 

https://www.stemschoollabel.eu/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fcommunity
https://www.stemschoollabel.eu/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fcommunity
https://www.stemschoollabel.eu/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fcommunity
https://www.stemschoollabel.eu/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fcommunity
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7. SAVIRAIŠKOS RENGINIŲ PLANAS   

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Vykdymo 

data, terminas 

 Atsakingi, 

vykdytojai 

Pastabos: 

 Sėkmės kriterijai. Atsiskaitymas  

1 2 3 4  

 1. TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

SAUSIS  

1.1. Sausio 13-osios minėjimas – akcija  „Uždek žvakelę“ 2022-01-13 V. Petrauskienė  

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 50 proc. iš 

pasiūlytų idėjų įgyvendintos, 

naudojant Kaizen taien metodą. 

Išspręstos ne mažiau kaip 3 

sklandžią mokyklos veiklą 

trikdančios problemos, naudojant 

PDCA metodą. 

 

LEAN įgyvendinimo mokykloje 

gerosios patirties sklaida 

Respublikoje. 

   2022 m. IV ketvirtį organizuotas 

gerosios patirties sklaidos 

renginys, taikant LEAN vadybos 

metodus, Lietuvos ugdymo 

įstaigoms „Žibutė“. 
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1.2. „Žibutės“  vardadienio renginių ciklas: 

Konkurso “Žibutės” mokytojas ir “Žibutės” mokinys 

baigiamoji šventė; 

Pražydusi “Žibučių” pieva. 

 

 

2022-01-28 S. Bružė 

V. Petrauskienė 

 

 

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 Facebook grupėje. 

VASARIS 

1.3. Vasario 14-osios – Meilės ir knygų dovanojimo dienos 

minėjimo renginių ciklas: 

Valentino dienos šokis; 

Padovanok draugui širdelę. 

2022-02-14 R. Armoškienė 

E. Ostrenkova 

 

1.4. Renginių ciklas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 

104-osioms metinėms ir Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti: 

Akcija “Aš myliu Lietuvą” (koncertas, kūrybinės 

dirbtuvės); 

Interaktyvi viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?” 

 

2022-02-15 

 

 

2022-02- 18 

 

D. Stonkienė 

E. Ostrenkova 

 

N. Viskontienė 

L. Pucienė 

 KOVAS 

1.5. Renginys „Užgavėnės och” 

 

 2022-03-01 

 

N. Viskontienė 

E. Ostrenkova 

 1.6. Renginių ciklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

dienai – kovo 11-ąjai paminėti: 

Kretingos meno mokyklos ir “Žibutės” mokinių 

koncertas; 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti 

renginiai. 

 

2022-03-10 

 

D. Stonkienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

E. Ostrenkova 

 

 

 1.7. Renginių ciklas, skirtas Žemės dienai paminėti: 

akcija “Papuošk medelį“. 

 2022-03-18 D. Čekanauskienė 

A. Valantinienė 

 



 28 

BALANDIS  

1.8. Vaikų velykėlės 

 

2022-04-22 L. Pikiotienė 

L. Pucienė 

E. Ostrenkova 

A.Valantinienė 

 

 

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 Facebook grupėje. 

GEGUŽĖ 

1.9. Renginiai, skirti Motinos ir Šeimos dienoms paminėti 

 

Lauko instaliacija „Tau, mano mamyte” 

2022-05 

 

 

 

Grupių/klasių 

mokytojos 

A. Budreckienė 

R. Stonkienė 

1.10. Abėcėlės šventė   2022-05  G. Markuvienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

1.11. Padėkos diena  2022-05 S. Bružė 

V. Petrauskienė 

1.12. Šventės „Lik sveikas, darželi”  2022-05-31 N. Viskontienė 

S. Narvydė 

L. Pucienė 

E. Ostrenkova 

BIRŽELIS 

1.13. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas  2022-06-01 K. Rekašienė 

D. Statneckienė 

E. Ostrenkova 

1.14. Tėvo dienos minėjimas 

Lauko instaliacija „Tau, mano tėti” 

2022-06-03 Grupių/klasių 

mokytojos 
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R. Kubilienė 

R. Putriuvienė 

1.15. Šventė „Lik sveika, mokykla“ 

  

2022-06 D. Statneckienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

 

 

 RUGSĖJIS 

1.16. Šventė „Sveika, mokykla”  2022-09-01 S. Bružė 

V. Petrauskienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

E. Ostrenkova 

 

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 Facebook grupėje. 

1.17. Europos kalbų dienos minėjimas 2022-09-26 R. Armoškienė 

E. Bugenytė- 

Šoblinskė 

1.18. Rudenėlio šventės 

  

 Nuo  

2022-09-25 

V. Simaitienė 

A. Valantinienė 

E. Ostrenkova 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

 SPALIS 

1.19. Tarptautinė muzikos diena 2022-10-01 E. Ostrenkova  

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

1.20. Renginys  gyvūnų globos dienai „Mes vieni kitiems 

reikalingi“ 

2022-10-02 D. Čekanauskienė 

R. Putriuvienė 
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1.21. Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas 2022-10-05 S. Bružė 

V. Petrauskienė 

LAPKRITIS 

1.22.  Tarptautinės tolerancijos dienos renginiai 2022-11-16 R. Armoškienė 

A. Budreckienė 

1.23. Tarptautinės draugo dienos paminėjimas 2022-11-29 R. Armoškienė 

V. Simaitienė 

GRUODIS 

1.24. Popietė „Advėnta vakaruojėms” 

 

 2022-12 V. Tamašauskienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

1.25. Kalėdiniai renginiai „Kalėdų senelis ateis į svečius“  2022-12 V. Petrauskienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

E. Ostrenkova 

 

2. PARODOS  
  

 

2.1 Fotonuotraukų paroda „Lipdau sniego senį” 2022-01– 

2022-02 

R. Armoškienė 
 

 

 

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 

2.2. Piešinių paroda „Ilgais žiemos vakarais...“ 2022-01-21 A.Valantinienė 

 

2.3. Respublikinė paroda „Nupiešk man savo vardą”  2022-02 R. Putriuvienė 

2.4. Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Užgavėnių 

personažas” 

2022-02– 

2022-03 

N. Viskontienė 

S. Narvydė 

L. Pucienė 
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 2.5. Paroda skirta pasaulinei teatro dienai „Teatro pasaulis”  2022-03  E.Ostrenkova 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. Informacija viešinama 

Mokyklos tinklalapyje ir/ar Facebook grupėje. 

2.6. Paroda „Pavasario žiedai“ 2022- 

03-05  

L. Pucienė 

N. Viskontienė 

S. Narvydė 

2.7. Vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda ,,Rid rid rid 

margi margučiai’’ 

 2022-04-15 D. Čekanauskienė 

R. Stonkienė 

K. Rekašienė 

E. Urbonavičiūtė 

2.8. Fotonuotraukų paroda „Mano Sargis gražiausias ir 

protingiausias” 

2022-04 R. Armoškienė 

2.9. Fotonuotraukų paroda „Pavasario ženklai” 2022-04-05 N. Viskontienė 

S. Narvydė 

L. Pucienė 

2.10. Fotonuotraukų paroda „Aš ir metų laikai”   2022-05  L. Pikiotienė  

A. Budreckienė 

2.11. Vaikų ir tėvų fotonuotraukų paroda „Mano mylimas 

gyvūnėlis” 

2022-10 N. Viskontienė 

S. Narvydė 

2.12. Piešinių paroda „Mano augintinis” 2022-10 D. Statneckienė 

2.13. Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Kalėdų 

belaukiant” 

2022-12 N. Viskontienė 

S. Narvydė 

2.14. Vaikų, tėvelių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda 

„Snaigių šokis” 

2022-12 R. Kubilienė 

V. Simaitienė 

L. Pikiotienė 

2.15. Fotonuotraukų paroda „Pramogaujame žiemą” 2022-12 R. Armoškienė 
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3. OLIMPIADOS      

 3.1. Rajoninė pradinių 2 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

Mokyklinis etapas 

 

Rajoninis etapas 

 

Iki  

2022-03-14 

 

2022-03-21 

 

V. Petrauskienė 

A.Valantinienė 

D. Stonkienė 

 

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. Informacija viešinama 

Mokyklos tinklalapyje ir/ar Facebook grupėje. 

 3.2. Rajoninė pradinių 3–4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada 

Mokyklinis etapas 

 

 

Rajoninis etapas 

 

Iki  

2022-04-12 

 

 

2022-04-19 

 

V. Petrauskienė 

G. Markuvienė 

D. Stonkienė 

 

A. Valantinienė 

D. Statneckienė 

4. KONKURSAI, FESTIVALIAI      

4.1. Vertimų ir iliustracijų projektas-konkursas  

 „Tavo žvilgsnis”  (anglų kalba, 4 klasės mokiniams) 

2022-01- 

2022-03  

R. Armoškienė 

E. Bugenytė- 

Šoblinskė 

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 Facebook grupėje. 

 

 

4.2. Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea” 2022 2022-01- 

26-27 

A.Valantinienė 

4.3. 1–4 kl. mokinių piešinių, skirtų Velykiniams 

atvirukams, konkursas ,,Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, 

aleliuja!” 

2022-02 V. Tamašauskienė 

4.4. Gamtos kengūra (2-4 kl. mokiniams)  2022-02- 

09-10 

V. Petrauskienė 

D. Stonkienė 

A. Valantinienė 

4.5. Rajoninis konkursas „Raštingiausias pradinukas“ 

Mokyklinis etapas 

 

Data bus 

tikslinama 

 

V. Petrauskienė 

D. Statneckienė 
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Rajoninis etapas 

D. Stonkienė 

R. Putriuvienė 

D. Stonkienė 

A. Valantinienė 

D. Statneckienė 

4.6. Kalbų kengūra (lietuvių k.) (2–4 kl. mokiniams)  2022-03- 

01-02 

V. Petrauskienė 

D. Stonkienė 

A. Valantinienė 

D. Statneckienė 

4.7. Kalbų kengūra (anglų k.) (3–4 kl. mokiniams) 

  

2022-03- 

08-09 

V. Petrauskienė 

R. Armoškienė 

E. Bugenytė- 

Šoblinskė 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 Facebook grupėje. 

 

 

4.8. Matematikos kengūra (1-4 kl. mokiniams) 

 

  

2022-03-17 V. Petrauskienė 

G. Markuvienė 

D. Stonkienė 

A. Valantinienė 

D. Statneckienė 

4.9. Rajoninis dailyraščio konkursas ,,Mano plunksnelė 2022 

m.“  

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

 

iki 

2022-03-08 

2022-03-18 

 

V. Petrauskienė 

A. Valantinienė 

R. Putriuvienė 

4.10. Konkursas „Koram žemaitėška“ 

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

 

2022-03-24 

A. Valantinienė 

R. Putriuvienė 

4.11. Kretingos rajono 4 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas „Spelling bee“  

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

 

 

2022-04-07 

R. Armoškienė 

E. Bugenytė- 

Šoblinskė 
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4.12. 

Rajoninis meninio skaitymo konkursas (1–4 kl.)  

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

 

iki 

2022-04-14 

2022-04-21 

 E. Ostrenkova 

4.13. Tarptautinis konkursas „Olimpis” 2022  

(pavasario ir rudens sesijos) 

2022-03- 

2022-11 

 

1–4 klasių mokytojai 

R. Armoškienė 

E. Bugenytė-

Šoblinskė 

 

4.14. Konkursas „Mano žalioji palangė” 2022-03- 

2022-05 

Grupių/klasių 

mokytojai 

  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 Facebook grupėje. 

 

 

4.15. Respublikinis konkursas “Šauniausi priešmokyklinukai”  

(Lietuvos ugdymo įstaigoms “Žibutė”) 

2022-05  R. Putriuvienė 

N. Viskontienė 

L. Pucienė 

S. Narvydė 

E. Ostrenkova 

4.16.  VI-asis krikščioniškos muzikos festivalis-konkursas 

„Meilės giesmės” 

2022-05  L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

4.17. Saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“ 

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

Pagal rajono 

renginių planą 

 D. Statneckienė 

4.18. Rajoninis konkursas „Skaitymai žemaitiškai” 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1–4 kl. mokiniai 

Mokyklinis etapas 

Rajoninis etapas 

Iki 

2022-11- 

 

2022-11-17 

 N. Viskontienė 

A. Valantinienė 

5. SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS  

 5.1. Respublikinio projekto „Futboliukas” renginiai.  

Finalinis renginys  

Visus metus 

 

S. Bružė 

E. Ostrenkova 
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2022-05 

 5.2. Tarpklasinės/tarpgrupinės futbolo varžybos: 

Tarpklasinės kvadrato varžybos; 

Tarpklasinės lauko šachmatų varžybos 

tarpklasinės futbolo varžybos 

Tarpklasinės krepšinio varžybos 

Tarpklasinės golfo varžybos 

2022 m.  G. Markuvienė 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 taryboje. Informacija 

viešinama Mokyklos tinklalapyje ir/ar 

Facebook grupėje. 

5.3. Šeimos sporto šventė (darželiui) 2022-05 S. Narvydė 

E. Ostrenkova 

5.4. Sporto šventė 1–4 kl. mokiniams 2022-05 G. Markuvienė 

A.Valantinienė 

5.5. Sportiškiausios grupės/klasės rinkimai 2022-05 V. Petrauskienė 

D. Statneckienė 

N. Viskontienė 

 

5.6. Tarptautinė judumo savaitė 2022-09  E. Ostrenkova 

S. Narvydė 

G. Markuvienė 

 

6. AKCIJOS      

6.1. Saugesnio interneto savaitė 2022-02  Grupių/klasių 

mokytojos 
Akcijos vykdyme įtraukiama visa mokyklos 

bendruomenė, ugdomas pilietiškumas, tautinis 

sąmoningumas. 

Aptarimas metodinėje grupėje ar Mokytojų 

taryboje. 

Informacija viešinama Mokyklos tinklalapyje 

ir/ar Facebook grupėje. 

6.2. Respublikinė akcija „Be patyčių“ 2022-03 R. Armoškienė 

R. Putriuvienė 

6.3. Respublikinė akcija „Mes rūšiuojam“ 2022-03, 

2022-11 

V. Petrauskienė 
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6.4. Akcija „Mano rankos sodina gėlytę, kad žydėtų visa 

Lietuva“ 

2022-04- 

2022-05 

 N. Viskontienė 

S. Narvydė 

L. Pucienė 

6.5. Respublikinė akcija „Darom 2022“ 2022-04 V. Petrauskienė 

I. Kvėderienė 

6.6. Akcija „Po namelį giesmininkams” 2022-05  R. Armoškienė 

6.7. Saugaus eismo savaitė 2022-09 S. Bružė 

V. Petrauskienė 

6.8. Akcija kaimyno dienos proga „Ištark gerą žodį geram 

kaimynui“  

2022-09 R. Armoškienė 

E. Urbonavičiūtė 

R. Putriuvienė 

 

6.9. Akcijos „Pasodink tulpės svogūnėlį“ ir „Krokų pieva” 2022-10 S. Bružė 

N. Viskontienė 

 

6.10. Akcija „Padėk sparnuotajam bičiuliui“ 2022-12  L. Pikiotienė 

A. Valantinienė 

 

7. VIKTORINOS      

7.1. Interaktyvi viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?” 

 

2022-02-21 

 

N. Viskontienė 

L. Pucienė 

S. Narvydė 

E. Ostrenkova 

 

7.2. Jurginių šventė: viktorina „Kas tvartelyje gyvena?” 

(renginys skirtas žemaičių metams paminėti) 

 

2022-04-25 L. Pucienė 

S. Narvydė 

N. Viskontienė 

E. Ostrenkova 

Interaktyvūs, vaikams patrauklūs mokymo 

metodai. 

Turtinamas GTV ugdymas. 

Aptarimas metodinėje grupėje ar Mokytojų 

taryboje. 

Informacija viešinama Mokyklos tinklalapyje 

ir/ar Facebook grupėje. 
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8. PROJEKTAI      

8.1. Projektas „Muzikos instrumentų dirbtuvės” 2022-02 E. Ostrenkova 

 

 

8.2. Tarptautinis projektas EuDaMuS (European Day of 

Music in School/Europos muzikos diena mokykloje) 

2022-03- 

14-18 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

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 Facebook grupėje. 

8.3. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

muzikinis STEAM projektas “Muzika su STEAM” 

2022-03 E. Ostrenkova 

8.4. Projektas „Gamtą mylėsi -sveikatą turėsi“ 2022-04  N. Viskontienė 

8.5. Respublikinis projektas „Nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 4 klasėje“ 

2022-04 V. Petrauskienė 

D. Statneckienė 

G. Žiubrys 

 

8.6. Respublikinis projektas  „STEAM’ukai mene” 2022-05 L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

 

8.7. Projektas „Vandens muzika” 2022-06 E. Ostrenkova  

8.8. Respublikinis vaikų saviraiškos projektas  

„Vaikų rankos džiugina žemę” 

2022-10-14 V. Petrauskienė 

N. Viskontienė 

 

8.9. Respublikinis renginys 1–4 klasių mokiniams „Menų 

integracija ir STEAM” 

 2022-11  L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

 

8.10. Projektas „Žemaičių dainos ir muzika” (skirtas Žemaičių 

kalbos metams paminėti) 

Per  

2022 m. 

E. Ostrenkova  

9. NETRADICINĖS DIENOS, RENGINIAI 
  

 

9.1. „Sukonstruok vėliavą” STEAM veikla 2022- 01-14 L. Pikiotienė  
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N. Viskontienė 

S. Narvydė 

A. Budreckienė 

R. Kubilienė 

V. Simaitienė 

9.2. Akcija „Kuriu  komplimentą”  2022-01-24  R. Armoškienė 

Interaktyvūs, mokiniams ir darbuotojams 

patrauklūs, mokymo ir darbo metodai, skatina 

mokymo ir Mokyklos patrauklumą, 

kūrybiškumą, saviraišką, praplečia patyriminio  

ugdymo(si) galimybes, suteikia papildomos 

informacijos. Aptarimas metodinėje grupėje 

ir/ar Mokytojų taryboje. 

Informacija viešinama Mokyklos tinklalapyje 

ir/ar Facebook grupėje. 

9.3. Akcija „Nusiųsk draugui atviruką”  2022-02-07 

 

R. Armoškienė 

9.4. Akcija „Aš myliu Lietuvą” (koncertas, kūrybinės 

dirbtuvės) 

 

2022-02 

 

N. Viskontienė 

L. Pucienė 

S. Narvydė 

E. Ostrenkova 

9.5. Teatro dienos savaitė 2022-03-28–

2022-04-01 

E. Ostrenkova 

R. Armoškienė 

9.6. EuDaMuS (European Day of Music in School/Europos 

muzikos diena mokykloje) minėjimas 

2022-03-15 L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 

9.7. Rytmečio tema „Kieno juokeliai įdomiausi?” 2022-04-01 R. Armoškienė 

9.8. Sveikuoliškos picos valgymo popietė 2022-05  R. Armoškienė 

9.9. Nė minutės be šypsenos diena. 

Šokoladinių keksiukų diena 

2022-10 

 

R. Armoškienė 

 

9.10. Mano gerų darbų savaitė 2022-11  R. Armoškienė 

9.11 „Žibutės” talentų konkursas 2022-11  E. Ostrenkova 

A. Valantinienė 

L. Pudžiuvelytė-

Plienienė 
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10. KONFERENCIJOS, METODINĖS DIENOS, ATVIROS PAMOKOS/VEIKLOS  

10.1. Konferencija „STEAM ugdymo patirtis darželyje ir 

mokykloje“ 

2022-04 Darbo grupė Dalijamasi geraisiais darbo patirties 

pavyzdžiais, sprendžiamos problemos. 

Tobulėja pedagogų dalykinės kompetencijos 

kyla kvalifikacija.   10.2 Metodinė diena „Aš ir STEAM ugdymas“ 2022-10 Metodinės grupės 

11. KITI RENGINIAI      

11.1 Renginių ciklas, skirtas lietuvių kalbos dienoms 

paminėti: 

„Nusiųsk draugui atviruką dienos” paminėjimas; 

Renginių ciklas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 

104-osioms metinėms ir Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti: 

„Kad žodis Lietuva, tarsi daina skambėtų”; 

Pasakų pamoka: „Noriu Pasakos"; 

Susitikimas su rašytoja Neringa Tik; 

„Mokykla be sienų“ pamokos; 

 Edukacijos Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje; 

STEAM veikla „Mano pirmoji vardo raidė”; 

Kūrybinis darbas „Papuoškime savo miestą”; 

„Laiškas mėgstamos knygos veikėjui”. 

2022-02- 

2022-05 

 Grupių/klasių 

mokytojai, 

pagal renginio planą  

Veiklos atliepia laikmečio aktualijas, vykdyme 

įtraukiama visa Mokyklos bendruomenė, 

ugdomas pilietiškumas, tautinis 

sąmoningumas. 

Aptarimas metodinėje grupėje ar Mokytojų 

taryboje. 

Informacija viešinama Mokyklos tinklalapyje 

ir/ar Facebook grupėje. 

11.2. Renginių ciklas Žemaičių kalbos metams paminėti: 

Popietė „Klausimele žemaitėška”; 

Žemaitiški žodžiai lietuvių  kalbos 

pamokose/ugdomojoje veikloje; 

Senelių ar tėvų, kalbančių žemaitiškai, vedamos veiklos; 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos folklorinio 

ansamblio „Blezdingelė” viešnagė; 

 

2022-03 

Per 2022 m. 

 

Per 2022 m. 

2022-10-2022-

11 

Per 2022 m. 

 

A. Valantinienė 

Grupių/klasių 

mokytojai 

 

Grupių/klasių 

mokytojai 

S. Bružė 
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„Mokomės kalbėti žemaitiškai“ (bendravimas 

žemaitiškai tarpusavyje ir su ugdytiniais ne ugdomosios 

veiklos metu); 

Edukacija Telšių žemaičių muziejuje „Alka”;  

Gražiausio žemaitiško žodžio rinkimai 

2022-10 

2022-11 

 

Grupių/klasių 

mokytojai 

A. Valantinienė 

V. Petrauskienė 

 R. Putriuvienė 

 



  

8. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

  

 16. Planui įgyvendinti numatoma skirti iš viso 66661 €,  iš jų valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo lėšos)  lėšų – 346896  €, savivaldybės biudžeto lėšos 

savarankiškoms funkcijoms vykdyti (al) – 306521 €, specialiosios lėšos – 52000 €, valstybės 

biudžeto lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai - 7999 €.   

 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 2022 m. vasario 2 d. posėdyje, 

protokolo Nr. (1.4.)-V2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


