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PLANAS
I SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Įgyvendinant Marijos Montessori mokyklos-darželio 2019 metų veiklos planą,
nustatytas veiklos prioritetas - kokybiško ugdymo užtikrinimas įgyvendinant Montessori
pedagogiką. Šio prioriteto įgyvendinimui iškeltas metinis tikslas - skatinti ir stebėti individualią
kiekvieno vaiko pažangą, taikant įvairias vertinimo ir ugdymo formas. Tikslo sistemingai buvo
siekiama šiais metinio plano uždaviniais: užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į ugdomosios
veiklos individualizavimą; kurti pozityvią ugdymosi aplinką; telkti bendruomenę bendrų veiklų
įgyvendinimui; turtinti materialinę ir estetinę įstaigos aplinką.
Įstaigos funkcionavimo užtikrinimui parengti visi numatyti veiklos dokumentai:
veiklos planas, strateginis planas, tarifikacija, finansinės politikos dokumentai, ugdymo planas,
ugdomųjų dalykų, ikimokyklinio ugdymo planai ir neformaliojo vaikų švietimo programos,
organizuotas maitinimas, tęstas dalyvavimas ES programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“, ugdytinių priėmimas vykdytas elektroninės sistemos pagrindu.
Sukomplektuotos 4 pradinės klasės ir 6 ikimokyklinio ugdymo jungtinės grupės. Mokykloje veikia
3 pailgintos dienos grupės. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis įstaigoje ugdėsi 210 vaikų (91
ikimokyklinio, 23 priešmokyklinio ir 96 mokyklinio amžiaus).
Sėkmingai įgyvendintos pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programos, vykdytos 6 neformaliojo vaikų švietimo programos. Ugdymo procese sėkmingai
įgyvendinama Montesori pedagogika.
Nuosekliai dirbo Vaiko gerovės komisija. Įgyvendintas VGK veiklos planas: vykdytos
įvairios suplanuotos praktinės – prevencinės veiklos, sėkmingai vesti individualūs pokalbiai su
ugdytinių tėvais, teiktos individualios konsultacijos mokytojams ir tėvams, bendradarbiauta su
miesto PPT. 35 ugdytiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, buvo teikiama
logopedo pagalba, 1 mokiniui teikta mokytojo padėjėjo pagalba. Teikiant pagalbą vaikui reikalinga
ir kitų specialistų - specialiojo pedagogo, psichologo – pagalba. Jų įstaigoje nėra, todėl
neužtikrinama visapusiška pagalba vaikui.
Vykdant prevencinę veiklą dalyvauta veiksmo savaitės „Be patyčių“ veiklose,
organizuoti edukaciniai užsiėmimai saugaus eismo tema Klaipėdos policijos VPK. Ugdymo procese
įgyvendintos vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“,
„Įveikiame kartu“, Laikas kartu“.
2019 m. balandžio-gegužės mėn. dalyvavome 2 ir 4 klasių nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo vykdyme. Grįžtamojo ryšio informacija išanalizuota metodinėje grupėje,
Mokytojų tarybos posėdyje, su rezultatais supažindinti mokiniai ir jų tėvai. 2 klasės mokinių
vidutiniškai surinktų taškų dalis iš matematikos – 93,0 % (šalies vidurkis 77,7 %), skaitymo – 93,8
% (šalies vidurkis 82,2%), rašymo (teksto kūrimas) – 89,2% (šalies vidurkis 74,6 %), rašymo
(kalbos sandaros pažinimas) – 94,5 % (šalies vidurkis 79,2 %). 4 klasės mokinių vidutiniškai
surinktų taškų dalis iš matematikos – 73,8 % (šalies vidurkis 55,7 %), skaitymo – 81,9 % (šalies
vidurkis 51,3 %), rašymo – 84,2 % (šalies vidurkis 55,4 %), pasaulio pažinimo – 81,5 % (šalies
vidurkis 47,1 %). 4 klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų
gebėjimų tyrime TIMSS 2019. Gauti rezultatai rodo, kad mokinių pasiekimai lenkia šalies vidurkį.

Mokiniai aktyviai dalyvavo 7 miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose:
tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2019“ (26 mokiniai) 1 mokinys pateko į
geriausiųjų 10-uką Klaipėdos mieste, kalbų konkurse „Kalbų kengūra 2019“ (15 mokinių) gauti 5
diplomai (1 auksinis, 1 sidabrinis, 3 oranžiniai), anglų kalbos konkurse „Olympis 2019“ (13
mokinių) gauti 9 medaliai ir 13 diplomų, 3 klasės mokinių diktanto anglų kalba rašymo konkurse
„Listen to write 2019“, dailyraščio konkurse „Plunksnelė“ (1 mokinys), pradinių klasių mokinių
konkurso „Šviesoforas“ II etapo varžybose, pradinių klasių kvadrato varžybose, mokinių anglų
kalbos ir meninės raiškos konkurse „Create a rap about your native place“ (2 mokiniai). Sėkmingai
dalyvavo 3 olimpiadose: Klaipėdos apskrities vaikų muzikos olimpiadoje “Muzika kitaip 2019” (5
mokiniai) užimtos 1-3 vietos, 3–4 klasės mokinių matematikos olimpiadoje (2 mokiniai), 4 klasių
mokinių pasaulio pažinimo olimpiadoje (1 mokinys), kūrybinių darbų parodoje „Ryškiausias
žibintas“.
Mokykla dalyvauja eTwinning projekte „A day for the family“. Dainavimo studijos
vaikai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes – Lietuvos
vaikai“.Visa bendruomenė prisijungė prie ekologinės iniciatyvos „Mes rūšiuojame“, “Kamštelių
vajus”, pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva“, veiksmo savaitės „Be patyčių 2019“, projekto „100
Vilties širdžių“. Ikimokyklinių grupių vaikai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų šventiniame koncerte ,,Vaikų muzikinės išdaigos”, kūrybinių darbų parodoje, skirtoje
Pasaulinei Žemės dienai „Žemė – mūsų širdyje“, pilietinės edukacijos projekte „Lietuvos miestai
vaikų lūpomis ir akimis“, respublikinėje vaikų fotografijos parodoje „Vaikai ir žiema“,
respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje
,,Tuščiaviduriai velykiniai margučiai”, konkurse „Judriausias darželis“, Klaipėdos miesto ir
apskrities mažųjų dainorėlių festivalyje-šventėje „Mažylių gamta“.
Ugdomoji veikla organizuota ir netradicinėje edukacinėje aplinkoje: Lietuvos jūrų
muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, P. Domšaičio galerijoje, Klaipėdos lėlių teatre,
Klaipėdos Dramos teatre, Klaipėdos Piliavietėje, vaikų laisvalaikio klube „Draugystė“.
Organizuotos ekskursijos į Šiaulius, Kauną. Organizuojant edukacijas pasinaudota kultūros paso
lėšomis.
Pedagogai kryptingai tobulino edukacinę kompetenciją: organizuoti mokymai M.
Montessori pedagogikos įgyvendinimo klausimais, du pedagogai baigė ilgalaikių mokymų
programą „Ikimokyklinio ugdymo Montessori pedagogų kvalifikacijos tobulinimas” (168 val.),
dalyvavo nuotolinių mokymų programose. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai atestuoti
du pedagogai. Teikta metodinė pagalba Klaipėdos Universiteto Pedagogikos fakulteto, Klaipėdos
Kolegijos, Liepojos Universiteto (Latvija) studentams, skaitė pranešimus įstaigos ir miesto
pedagogų metodiniuose susirinkimuose.
Sėkmingai bendradarbiauta su socialiniais partneriais. Organizuoti bendri renginiai su
lopšeliu-darželiu „Pušaitė“, Lietuvos Montesori asociacija (LMA), Klaipėdos sveikatos biuru,
Klaipėdos Baltijos gimnazija. Nuolat bendradarbiaujame su Klaipėdos Pedagogų švietimo ir
kultūros centru (KPŠKC), Klaipėdos Pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos Universitetu,
Klaipėdos kolegija, Mažeikių švietimo centru ir kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis.
Vykdant tėvų švietimą organizuotos vaikų ir tėvelių šventės, bendros išvykos, tėvų
susirinkimai, teiktos konsultacijos ugdymo klausimais.
Nuolat atnaujinamos informacinės sistemos, veikia elektroninis dienynas mokykloje ir
ikimokyklinėse grupėse, nuolat atnaujinama informacija įstaigos tinklalapyje.
2019 m. mokyklai-darželiui skirtos lėšos išnaudotos racionaliai ir taupiai: atnaujinta
valgyklos grindų danga, įrengtos 6 smėlio dėžės, 4 treniruokliai, įsigyti 8 vnt. baldų klasei,
logopedo kabinetui, valgyklai ir 3 vnt. virtuvės įrangos. Ugdomosios veiklos tobulinimui įsigytos
montesorinės ugdymo priemonės, informacinės technologijos. Siekiant užtikrinti saugumą ir
sveikatą vaikams būnant lauke įstaigos teritorija apsodinta želdiniais. Mokyklos reprezentavimui
įsigyti vaikiški marškinėliai su įstaigos logotipu.
2019 metų veiklos rezultatų įsivertinimas:

Stiprybės
1. Sukurta jauki, nuolat atnaujinama ugdymo
(montesorinė) aplinka
2. Kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis
pedagoginis personalas
3. Geri mokinių nacionalinio pasiekimų
vertinimo rezultatai
4. Sėkmingai įgyvendinamos ugdymo
programos, integruojami Marijos Montessori
pedagogikos elementai
5. Ugdymo procese tikslingai naudojamos
informacinės komunikacinės technologijos
Galimybės

Silpnybės
1. Vaikų tarpusavio santykių blogėjimas
2. Pagalbos vaikui specialistų stoka

1. Bendradarbiavimo su tėvais aktyvinimas
2. Bendruomenės narių lyderystės skatinimas

1. Kompetetingų specialistų trūkumas
2.Vaikų skaičiaus mažėjimas

Grėsmės

II SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Strateginiai 2020 – 2022 metų tikslai:
1.1. užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą;
1.2. užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią
aplinką.
2. 2020 metų Mokyklos veiklos:
2.1. prioritetas – kokybiško ugdymo užtikrinimas įgyvendinant Montessori
pedagogiką.
2.2. tikslas – skatinti ir stebėti individualią kiekvieno vaiko pažangą, taikant įvairias
vertinimo ir ugdymo formas;
2.3. Uždaviniai:
2. 3.1. užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į
ugdomosios veiklos
individualizavimą;
2.3.3. kurti pozityvią, geranoriškumu grindžiamą bendravimo kultūrą;
2.3.4. skatinti pedagogų lyderystę ir profesionalumą, plėtojant bendradarbiavimo
kultūrą;
2.3.5. turtinti materialinę ir estetinę įstaigos aplinką.
III SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo
arba vykdytojas
Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas
Mokesčio už dalinį vaiko
R. Bružienė,
išlaikymą lengvatos taikymo
A. Linkiavichene
kontrolė
Programos „Pienas vaikams“
A. Linkiavichene
vykdymas
J. Rimavičienė
Programos „Vaisiai vaikams“
A. Linkiavichene
vykdymas
J. Rimavičienė

Vykdymo
terminas

Atsiskaitymo
forma

Sausis, rugsėjis

Mokyklos
taryboje

Visus metus

Tėvų taryboje

Visus metus

Tėvų taryboje

1.4.

Gegužė

1.8.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto
metinė inventorizacija
PR duomenų atnaujinimas

A. Linkiavichene
J. Rimavičienė
R. Bružienė,
A. Linkiavichene
Inventorizacijos
komisija
Inventorizacijos
komisija
V. Bertašiūtė

1.9.

MR duomenų atnaujinimas

D. Eglynienė

Rugsėjis, sausis

1.10.

Mokinių priėmimas

Kovas-gegužė

1.11.

Klasių ir ikimokyklinio
ugdymo grupių
komplektavimas
Viešųjų pirkimų
organizavimas
Matavimo prietaisų
metrologinė patikra,
elektrofizikiniai varžų
matavimai
Darbuotojų instruktavimas
apie reikalavimus darbo saugai
Civilinės ir priešgaisrinės
saugos instruktavimas
Žaidimo aikštelių įvertinimo
kontrolė
Smėlio ir vandens tyrimai

Mokinių priėmimo
komisija
R. Bružienė
V. Trofimova

CVP IS

V. Trofimova

Pagal pirkimų
planą
Gegužė

V. Trofimova

Pagal poreikį

V. Trofimova

Pagal poreikį

V. Trofimova

Lapkritis

V. Trofimova

Balandis

R. Bružienė,
V. Trofimova
V. Trofimova

Kas mėnesį

Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Bendruomenės
susirinkime
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Bendruomenės
susirinkime

1.5.
1.6.
1.7.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Vidinio RVASVT sistemos
audito vykdymas
Maitinimo organizavimo
vertinimas
Maisto sandėlio inventorizacija

Saugių darbo sąlygų
vertinimas ir užtikrinimas
Darbuotojų sveikatos
tikrinimosi kontrolė
Ugdytinių lankomumo analizė

A. Linkiavichienė

Pagal parengtą
planą
Kovas, birželis,
rugsėjis, gruodis
Gruodis
Lapkritis

Balandisrugpjūtis

Pagal sudarytą
grafiką
Kas mėnesį

Įstaigos paruošimas naujiems
R. Bružienė,
Birželis-rugpjūtis
mokslo metams
V. Trofimova
Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų ruošimas, koregavimas:
2020 metų veiklos planas
R. Bružienė,
Sausis
darbo grupė
Vadovo 2019 metų veiklos
R. Bružienė
Sausis
ataskaita
Viešųjų pirkimų ataskaita už
V. Trofimova
Sausis
2019 m.
Darbuotojų atostogų grafikai
V. Bertašiūtė,
Vasaris
V. Trofimova
Tarifikacija, etatų sąrašai,
R. Bružienė,
Rugpjūtis,
vardiniai sąrašai
V. Bertašiūtė
gruodis
2020-2021 mokslo metų
R. Bružienė,
Iki rugsėjo

Mokyklos
taryboje
Mokyklos,
tėvų taryboje
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
Mokytojų
taryboje
Direkcijos
pasitarime

Direkcijos
pasitarime

Mokyklos
taryboje
Mokyklos
taryboje
CVP IS
Direkcijos
pasitarime
Darbo taryboje
Mokytojų

ugdymo planas
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

V. Bertašiūtė,
darbo grupė
V. Bertašiūtė,
mokytojai

1 d.

taryboje

Mokomųjų dalykų ilgalaikiai
planai ir neformaliojo švietimo
programos
Ikimokyklinio/priešmokyklinio V. Bertašiūtė,
ugdymo ilgalaikiai planai
ikimokyklinių grupių
auklėtojos
Darbuotojų vardinių sąrašų
V. Bertašiūtė,
tikslinimas
V. Trofimova
Vaikų, turinčių kalbos bei
O. Žutautaitė
kalbėjimo sutrikimų, sąrašų
sudarymas
Strateginio plano 2021-2023
R. Bružienė
metams rengimas
Dokumentacijos planas ir
D. Eglynienė
apyrašai
Vaiko gerovės komisijos
V. Bertašiūtė,
veiklos dokumentai

Rugpjūtis

Metodinėje
grupėje

Rugsėjis

Metodinėje
grupėje

Rugsėjis

Direkcijos
pasitarime
VGK posėdyje

Metodinių grupių veiklos
ataskaitos, planai
Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos 20212023 metams programa
Statistinės ataskaitos

V. Pepcevičiūtė
D. Ačienė
R. Bružienė

Gruodis, sausis

V. Bertašiūtė

Pagal grafiką

Finansinių dokumentų
rengimas ir pateikimas
Viešųjų pirkimų atlikimo
dokumentai
Priežiūros vykdymas:
Ugdomosios veiklos
stebėjimas, pedagoginės
veiklos vertinimas
Auklėtojo padėjėjo veiklos
efektyvumo stebėjimas
Ketinančių atestuotis pedagogų
praktinės veiklos vertinimas
Pagalba naujai pradėjusiems
dirbti pedagogams

A. Linkiavichene

Visus metus

V. Trofimova

Nuolat

R. Bružienė
V. Bertašiūtė

Visus metus

Metodinėje
grupėje

V. Trofimova

Nuolat

V. Bertašiūtė
V. Bertašiūtė

Pagal atestacijos
programą
Rugsėjis, spalis

Direkcijos
pasitarime
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje

Nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo 4
klasėje organizavimas ir
analizė
Mokinių žinių ir gebėjimų
vertinimas 1, 2, 3 klasėse ir jų
atitikimas BUP reikalavimams

V. Bertašiūtė

Balandis-gegužė

Mokytojų
tarybos
posėdyje

V. Bertašiūtė,
pradinių klasių
mokytojos

Gegužė

Mokytojų
tarybos
posėdyje

Rugsėjis
Lapkritis
Lapkritis
Pagal sudarytą
veiklos planą

Gruodis

Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
VGK
posėdyje,
Mokytojų
taryboje
Metodinėje
grupėje
Mokytojų
tarybos
posėdžiuose
Direkcijos
pasitarime
Direkcijos
pasitarime
CVP IS

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Higienos reikalavimų
vykdymo kontrolė
Darbuotojų metinės veiklos
vertinimas ir užduočių
numatymas
Elektroninio dienyno pildymo
kokybė
Pailgintos dienos grupės
dienyno pildymas
Priimamų mokinių mokytis
motyvacijos vertinimas

V. Trofimova
R. Bružienė
V. Trofimova
V. Bertašiūtė
V. Bertašiūtė
Vertinimo grupė

Metodinės ir dalykinės pagalbos teikimas:
Pradinių klasių mokytojų ir
D. Ačienė
Ikimokyklinio ugdymo
V. Pepcevičiūtė
mokytojų metodinės veiklos
organizavimas
Konsultavimas pedagoginės
V. Bertašiūtė
veiklos organizavimo
klausimais
Konsultacijų mokytojams apie O. Žutautaitė
kalbos sutrikimus
organizavimas
Profesinio konsultavimo ir
Pradinių klasių
informavimo vykdymas
mokytojai
Sveikatos priežiūros
J. G. Žukauskienė
(metodinės-konsultacinės)
pagalbos ugdytinių tėvams
teikimas
Elektroninio dienyno pildymo V. Bertašiūtė
klausimais
Mokytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas:
Atviros veiklos studentams
V. Bertašiūtė
Pranešimai metodinėse
grupėse:
,,Tinkamos ugdomosios
aplinkos, atitinkančios M.
Montessori metodą, kūrimas“
„Technologinės kūrybos
mentorystės programos
pristatymas, jos galimybės“
Filmuota veikla ,,Praktinio
gyvenimo pratimai pagrindinė ir svarbiausia M.
Montessori metodo sudėtinė
dalis‘‘
,,Kalbos ugdymas
montesorinėje veikloje“.
Praktinė veikla ,,Darbas ant

Kiekvieną ketvirtį Direkciniame
susirinkime
Sausis
Mokyklos
tarybos
posėdyje
Per metus
Metodinėje
grupėje
Per metus
Metodinėje
grupėje
Balandis
Mokytojų
tarybos
posėdyje
Pagal metodinių Metodinėje
grupių planus
taryboje
Per metus

Mokytojų
taryboje

Pagal VGK planą

Mokytojų
taryboje,
Metodinėse
grupėse
Metodinėse
grupėse
Mokytojų
taryboje

Pagal mokytojų
numatytus planus
Per metus

Per metus

Metodinėse
grupėse

Per metus

Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje

T. Rezgienė
J. Stonkaitytė

Vasaris

I.Sobutienė

Vasaris

Metodinėje
grupėje

L. Jogminaitė

Kovas

Metodinėje
grupėje

V. Piščikienė

Balandis

Metodinėje
grupėje

6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

6.2.9.
6.3.

linijos“
„Mokinių vertinimo ir
įsivertinimo įgyvendinimas
pradinėse klasėse“
,,Vaikų rengimas mokyklai
pagal M. Montessori“
“Rašymo ir skaitymo
sutrikimai“
„Finansinis raštingumas
ikimokykliniame amžiuje“
,,Kosminis auklėjimas M.
Montessori pedagogikoje“
Priemonės ,,Saulės sistema“
pristatymas
,,Gamta- pažinimo ir įkvėpimo
šaltinis“
Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas

6.4.

Mokytojų atestacijos
vykdymas

7.
7.1.

Veiklos kokybės įsivertinimas:
Dokumento „Bendrojo ugdymo
mokyklų 2018–2019 mokslo
metų (2019 m.)
įsivertinimo ir pažangos
anketa“
parengimas
Vertinimo atlikimas

7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.

S. Erminienė,
D. Ačienė,
I. Mačionytė

Metodinėje
grupėje

Gegužė

Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje

O. Žutautaitė

Birželis

T. Rezgienė

Rugsėjis

I.Pociūtė-Mačiuitienė Spalis
T. Rezgienė
V. Pepcevičiūtė

Lapkritis

V. Bertašiūtė

Pagal
kvalifikacijos
tobulinimo
įstaigų planus
Pagal mokytojų
atestacijos
programą

R. Bružienė

Veiklos kokybės
vertinimo darbo
grupė

Veiklos kokybės
vertinimo darbo
grupė
Vertinimo rezultatų analizė ir
Veiklos kokybės
veiklos tobulinimo priemonių
vertinimo darbo
nustatymas
grupė
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
Dalyvavimas LMA veikloje
R. Bružienė
Bendradarbiavimas su
Klaipėdos lopšelių-darželių
„Pušaitė“, Mažeikių lopšeliųdarželių „Bitutė“, „Berželis“,
„Saulutė“, Kuršėnų lopšeliodarželio „Nykštukas“, Kėdainių
mokykla-darželiu „Vaikystė“,
Kauno Montesori pradinės
mokyklos VšĮ „Būk savimi“,
Montesori mokyklos-darželio
„Žiburėlis“, Vilniaus Montesori
metodo centro bendruomene

Balandis

R. Bružienė

Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Mokyklos
taryboje,
mokytojų
taryboje

Sausis

Bendruomenės
susirinkime

Kovas-balandis

Bendruomenės
susirinkime

Birželis

Bendruomenės
susirinkime

Pagal LMA planą

Metodinėse
grupėse
Pagal
Metodinėse
bendradarbiavimo grupėse
veiklos planą

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
10.
10.1.
10.2.

Edukaciniai užsiėmimai
Pedagogai
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, P. Domšaičio
paveikslų galerijoje,
Etnokultūros centre, laikrodžių
muziejuje, Klaipėdos
gamtininkų centre, KU
botanikos sode
Bendradarbiavimas su kultūros V. Bertašiūtė
įstaigomis
Bendradarbiavimas su socialinę O. Žutautaitė,
ir psichologinę pagalbą
V. Bertašiūtė
teikiančiomis institucijomis
Bendradarbiavimas su
R. Bružienė
Klaipėdos Universitetu,
Valstybine kolegija
Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais vykdymas:
Psichologo paskaitos grupių ir
Grupių ir klasių
klasių tėvų susirinkimuose
mokytojai

Pagal pateiktus
prašymus

Metodinėse
grupėse

Pagal poreikį

Metodinėse
grupėse
Metodinėse
grupėse

Pagal poreikį
Nuolat

Kartą per metus

Metodinėse
grupėse

Metodinių
grupių
pasitarimuose
Naujai atvykusių vaikų tėvų
R. Bružienė
Spalis-lapkritis
Metodinės
susirinkimas
grupės
posėdyje
Individualūs pokalbiai su tėvais Grupių ir klasių
Pagal grupių,
Metodinių
vaikų ugdymo klausimais
mokytojai
klasių planus
grupių
pasitarimuose
Atvirų veiklų organizavimas
Grupių ir klasių
I ir II pusmečiai
Metodinių
grupėse ir klasėse
mokytojai
grupių
pasitarimuose,
grupių ir
klasių tėvų
susirinkimuose
Kalbos sutrikimų turinčių vaikų O. Žutautaitė
Nuolat
Mokytojų
tėvų (globėjų) konsultavimas
taryboje
Priešmokyklinio amžiaus vaikų R. Bružienė
Vasaris
Mokytojų
tėvų susirinkimas
taryboje
Vaikų ir tėvelių sportinės
Pradinių klasių
Gegužė
Metodinių
pramoginės išvykos
mokytojos
grupių
pasitarimuose
Grupių, klasių tėvų susirinkimai R. Bružienė,
Pagal grupių,
Metodinių
pedagogai
klasių planus
grupių
pasitarimuose
Tėvų tarybos susirinkimai
R. Bružienė
Vasaris, gegužė, Tėvų tarybos
rugsėjis, gruodis
susirinkime
Interneto svetainės
Darbo grupė
Nuolat
Direkcijos
aktualizavimas
pasitarime
Tarptautinių, respublikinių, įstaigos projektų ir programų įgyvendinimas:
M. Montessori pedagoginės
Mokytojos,
Nuolat
Metodinėse
sistemos (elementų) taikymas
auklėtojos
grupėse
Aplinkosauginis projektas
V. Bertašiūtė
Nuolat
Mokytojų
„Mes rūšiuojam“
taryboje

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Tarptautinės prevencinės
programos „Obuolio draugai“,
„Zipio draugai“
eTwinning projektas „A day for
the family“

Mokytojos,
auklėtojos

Projektas „Vilties laiškai“

D. Ačienė
V. Bertašiūtė

D. Šmitienė
O. Dagytė-Jucienė

Pagal programoje
numatytus
terminus
Pagal projekte
numatytus
terminus
Pagal projekte
numatytus
terminus
Kovo 19 d.

Metodinėje
grupėje
Mokytojų
taryboje
Mokytojų
taryboje

Tarptautinis matematikos
D. Ačienė
Metodinėje
konkursas „Kengūra 2020“
S. Erminienė
grupėje
10.7. Tarptautinis kalbų konkursas
I.Sobutienė
Vasario 26 d.
Metodinėje
„Kalbų Kengūra“
grupėje
10.8. Užsienio kalbų konkursas
D. Šmitienė
Kovas
Metodinėje
„Olympis 2020“
O. Dagytė-Jucienė
grupėje
10.9. Miesto ikimokyklinių įstaigų
L. Liulaitienė
Kovas
Metodinėje
šventinis renginys, skirtas
grupėje
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimui
10.10 3-4 klasių mokinių
S. Erminienė,
Kovo 24 d.
Metodinėje
matematikos olimpiada
L. Daukšienė
grupėje
11.
Kultūrinių, meninių, kūrybinių, sportinių ir prevencinių veiklų organizavimas:
11.1. Pilietinė akcija „Atmintis
L. Daukšienė
Sausio 13 d.
Metodinėje
gyva, nes liudija“
grupėje
11.2. Edukacinis projektas “Vanduo- S. Erminienė,
Sausis
Metodinėje
gyvybės šaltinis”
D. Ačienė
grupėje
11.3. Lietuvos valstybės dienos
L. Liulaitienė,
Vasario 14 d.
Metodinėje
minėjimas “Aš tikrai myliu
D. Ačienė
grupėje
Lietuvą”
G. Jankovskienė
E. Alytienė
11.4. Užgavėnių šventė ,,Žiema
L. Liulaitienė
Vasario 25 d.
Metodinėje
žiema, bėk iš kiemo‘‘
grupėje
11.5. Lietuvos Nepriklausomybės
I.Sobutienė
Kovo 10 d.
Metodinėje
atkūrimo dienos minėjimas
L. Liulaitienė
grupėje
11.6. Sąmoningumo didinimo
D. Ačienė,
Kovas
Metodinėje
mėnuo „Be patyčių 2020“
I. Mačionytė
grupėje
I.Jachontovienė
11.7. Velykų šventė „Rid rid margi
J. Sonkaitytė
Balandžio 14 d.
Metodinėje
margučiai“
V. Piščikienė
grupėje
L. Liulaitienė
11.8. Gamtosauginio ugdymo diena D.Ačienė
Balandžio 10 d.
Metodinėje
O. Kaminskaja
grupėje
T. Rezgienė
11.9. Tarpklasinės Šviesoforo
S. Erminienė
Balandis
Metodinėje
varžybos
grupėje
11.10. Šeimos šventė
V. Piščikienė
Gegužės 15 d.
Metodinėje
R. Kontautienė
grupėje
11.11. Ugdytinių išleistuvės į
L. Liulaitienė
Gegužės 28 d.
Metodinėje
mokyklą „Mes užaugom
E. Alytienė
grupėje
dideli“
G. Jankovskienė
11.12. Mokslo metų užbaigimo diena D. Ačienė
Birželio 5 d.
Metodinėje

„Vaikyste, nusijuok“
11.13. Sporto ir sveikatingumo diena

I.Sobutienė
R. Šaparavičienė
L. Liulaitienė
Mokytojos

11.14. Tradicinė mokslo metų
pradžios šventė „Aidėkit
rugsėjo varpeliai“
11.15. Sveikatingumo žygis

R. Šaparavičienė
S. Erminienė
L. Liulaitienė
S. Erminienė

Rugsėjo 1 d.

11.15. Prevencinė veikla. Saugaus
eismo diena

S. Erminienė
L. Jogminaitė

Spalis

11.16. Edukacinis projektas
,,Rudeninės spalvos”

I.Pociūtė-Mačiuitienė Lapkritis
L. Liulaitienė

11.17. Edukacinis projektas “Tai
L. Liulaitienė
skanumas pyragėlio”
L. Daukšienė
11.18 Meninis kultūrinis renginys
Grupių ir klasių
„Kalėdų žvaigždele,
mokytojos
suspindėk“
12.
Materialinės bazės gerinimas:
12.1. Įstaigos remonto ir teritorijos
V. Trofimova
priežiūros darbai
12.2. Aprūpinimas reikalingomis
priemonėmis ir inventoriumi
12.3. Vadovėlių ir mokymo priemonių V. Bertašiūtė
įsigijimas
12.4. Naujų montesorinių ugdymo
priemonių įsigijimas
Savivaldos institucijų posėdžiai
1.
Mokyklos Mokyklos tarybos pirmininko ir
taryba
sekretoriaus rinkimai.
Mokyklos tarybos veiklos plano 2020 m.
sudarymas.
Direktorės Ritos Bružienės veiklos
ataskaitos už 2019 metus aptarimas
Renginių, skirtų mokyklos bendruomenei,
numatymas ir organizavimo aptarimas.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
aptarimas
Mokymo priemonių, vadovėlių,
užsakymo planavimas.
Remonto darbų, ruošiantis 2020-2021
mokslo metams aptarimas,
rekomendacijos
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
išvadų ir mokyklos veiklos perspektyvų
aptarimas.
2020 – 2021 m. m. mokyklos ugdymo

grupėje
Birželio 1 d.

Rugsėjo 30 d.

Lapkritis
Gruodžio 18 d.

Birželis-rugpjūtis

Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Metodinėje
grupėje
Bendruomenės
susirinkime

Pagal
pirkimų
planą
Per metus
Mokytojų
tarybos
posėdyje

Sausis

S. Erminienė

Vasaris

S. Erminienė

Kovas

S. Erminienė

Balandis –
gegužė

S. Erminienė

Gegužė - Birželis

S. Erminienė

plano projekto svarstymas
Pagrindinių mokyklos dokumentų
aptarimas.
Patalpų parengimo naujiems mokslo
metams apžiūra ir aptarimas.
Mokinių kūrybinės ir saviraiškinės
veiklos organizavimo aptarimas

Rugpjūčio mėn

S. Erminienė

2020 – 2021 m. m. mokyklos ugdymo
plano svarstymas. Neformaliojo vaikų
švietimo programų svarstymas

Rugsėjis

S. Erminienė

Vaiko gerovės komisijos veiklos
ataskaitos vertinimas
Mokyklos ūkinės finansinės veiklos per
2020 m. aptarimas ir naujų finansinių
metų sąmatos aptarimas.

Gruodis

S. Erminienė

Mokyklos tarybos ataskaitos rengimas už
praėjusius metus ir pristatymas
bendruomenei.

2.

Mokytojų
taryba

Mokyklos veiklą reglamentuojančių
Per metus
dokumentų (tvarkų) svarstymas
Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas,
atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos
bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų,
mokytojų bei mokinių interesus.
Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugią,
mokinių asmenybės augimui ir ugdymuisi
palankią aplinką mokykloje.
Teikti siūlymus mokyklos administracijai
dėl mokykloje vykdomos veiklos.
Renginių, skirtų bendruomenei,
organizavimas.
Anketinė mokinių, tėvų, darbuotojų
apklausa (esant būtinybei)
1. 2019-2020 m. m. I pusmečio ugdymosi Sausio 22 d.
pasiekimų aptarimas

S. Erminienė

1. 2019-2020 m. m. ugdymo rezultatų
analizė:
1.1. 1- 4 klasės mokinių pasiekimų
aptarimas
1.2. mokinių kėlimas į aukštesnes klases;
1.3. priešmokyklinio amžiaus ugdytinių
brandumas mokyklai
3. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo(si)
pasiekimų ataskaita.
4. Darbo vasaros laikotarpiu organizavimas
1. 2020–2021 m. m. ugdymo planas
2. Klasių/grupių vaikų sąrašų pristatymas,
pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas,
tarifinių sąrašų pristatymas
3. Pasiruošimo naujiems mokslo metams

Gegužės 27 d.

R. Bružienė

Rugpjūčio 31 d.

R. Bružienė

R. Bružienė

vertinimas

3.

Direkcijos
taryba

2020 metų veiklos plano aptarimas
Darbuotojų atostogų grafiko derinimas
Įstaigos pasiruošimo naujiems mokslo
metams remonto planavimas
Maitinimo organizavimo ir valgiaraščių
aptarimas
Stebėsenos rezultatų pristatymas ir
aptarimas
Vertinimo rezultatų analizė ir veiklos
tobulinimo priemonių nustatymas
Įstaigos strateginio plano projekto
aptarimas. Inventorizacijos atlikimo
aptarimas
2020 m. veiklos aptarimas. Veiklos gairių
2021 m. numatymas

Sausis
Vasaris
Kovas

R. Bružienė
R. Bružienė
R. Bružienė

Balandis

R. Bružienė

Gegužė

R. Bružienė

Rugsėjis

R. Bružienė

Lapkritis

R. Bružienė

Gruodis

R. Bružienė

_____________________________

