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ŠILUTĖS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 

VEIKLOS PLANAS 

 2022 METAMS 

 

V I Z I J A 

Šiuolaikinė ir besimokanti ugdymo(si) įstaiga, atsižvelgianti į skirtingus besimokančiųjų gebėjimus ir poreikius, skatinanti mokymąsi visą 

gyvenimą, ugdanti savarankišką, pilietišką asmenybę, gebančią reaguoti į pokyčius.  

M I S I J A 

Švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas mokytis paaugliams, atstatant jų mokymosi motyvaciją, bei suaugusiems pagal bendrąsias ir neformaliojo 

ugdymo programas, tenkinanti ugdymo(si) poreikius.  

T I K S L A S 

            Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi pažangos. 

 

U Ž D A V I N I A I 

 1. Taikyti įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo metodus, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų. 

 2. Gerinti pamokos  kokybę, tobulinant mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą. 

 3. Skatinti pedagogų motyvaciją, plėtojant profesinį tobulinimą bei kolegialią veiklą. 

 

 

 

 

 

 



VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS SRITYS SAUSIS Pastabos 

Centro taryba  1. Centro biudžeto 2022 metams aptarimas. 

2. Centro direktoriaus metinės veiklos ataskaita. 

3. Ilgalaikio turto ir atsargų bei finansinio turto įsipareigojimo inventorizacijos 

komisijos išvadų svarstymas. 

 

Mokytojų taryba 1. I pusmečio lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė (III – IV klasių). 

2. 2021 m. Centro veiklos plano ataskaita. 
 

Mokinių taryba 1.Dokumentinio filmo peržiūra, skirta Sausio 13-ąjai -Laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

2. 2022 metų plano sudarymas. 

 

Metodinė veikla 1. Metodinės grupės posėdis „Dėl grupės plano sudarymo 2022 m.“ 

2. Apskritojo stalo diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo refleksija po I 

pusmečio“. 

3. Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 10J kl. 

( A.Grigalienė,V. Nausėdienė,A. Liekis) 

 

Vaiko gerovės komisija Filmo „Šiuolaikinių technologijų įtaka vaiko sveikatai“ peržiūra ir aptarimas.  

Veiklos kokybės įsivertinimas 1.2022 m. Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupės plano sudarymas. 

2. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos teikimas NŠA 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1.Metinės statistinės ataskaitos rengimas už 2021 metus. 

2.Vyskupo, poeto  Antano Baranausko 188-ųjų gimimo metinių paminėjimas. 

 

Tiriamoji veikla Tyrimas „ Rūkantys mokiniai“ 10J kl. (R.Petrauskienė)  

Renginiai  1. Pilietinė iniciatyvinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-

osios įvykiams atminti ( A.Lyliškienė) 

2. TAU dailės būrelio dalyvių kūrybinių darbų paroda „Gyvenimas – tai 

kūryba“, Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Traksėdžių filiale (A.Liekis). 

3. Tarpklasinės krepšinio varžybos 3x3  (R. Drungilas) 

 

 

VEIKLOS SRITYS VASARIS Pastabos 

Mokinių taryba Šv. Valentino dienos akcentai. Filmo „Šventas Valentinas“ peržiūra ir 

aptarimas (R.Petrauskienė) 
 

Metodinė veikla 1. Pranešimas „Hibridinio mokymo(si) galimybės“( V.Nausėdienė) 

2. Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 10J kl. 

( A.Grigalienė,V. Nausėdienė,A. Liekis) 

3. Lietuvių kalbos savaitė (S. Grinčinaitienė) 

 



Projektinė veikla  Mokyklinis integruotas anglų kalbos-informacinių technologijų projektas 10J 

ir 10N klasėse „Diagramos/Diagrams“. (A.Grigalienė, S.Sirtautė) 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Vaiko gerovės komisijos posėdis „Dėl jaunimo klasių mokinių signalinių II-

ojo trimestro rezultatų“ ( D. Budvytienė) 

2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija (E. Gurjanova): 

 Pamokėlė “Ką valgau, kiek judu, kaip jaučiuosi?” 

  Lankstinukai „Pieno ir jo produktų nauda sveikatai“ 

 Stendas „Maistas naudingas sveikatai“ 

3. Paskaita mokiniams (10J kl.) „ Priklausomybės ir jų žala“ (D.Budvytienė) 

4. Prevencinė priešgaisrinės tarnybos akcija „Būk saugus, mokinį“10J kl.  

(R.Petrauskienė) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Diskusija dėl plačiojo įsivertinimo ir vertinimui pasirinktos srities /temos/ 

rodiklio kokybės požymių ir kriterijų aprašymo (iliustracijos) turinio, dermės 

su Centro veiklos specifika, vertybėmis, kultūra (S.Zabarskienė) 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1.„Lietuviais esame mes gimę...“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dieni 

paminėti. 

 

Tiriamoji veikla Anketinė apklausa „Mokykla be patyčių“ (9-IV kl.) (R.Petrauskienė)  

Renginiai  1.Renginys „Lietuva mano širdy“.“, skirtas Vasario 16 d. paminėti 

(A.Lyliškienė , S.Grinčinaitienė) 

2. Gimtosios kalbos savaitė (renginių ciklas jaunimo ir suaugusių klasių 

mokiniams) (S.Grinčinaitienė)  

3. Baudų mėtymo konkursas (R. Drungilas) 

 

 

Pagal atskirą planą 

 

VEIKLOS SRITYS KOVAS Pastabos 

Mokytojų taryba 1.Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 9-10 klasių mokinių II trimestro lankomumo 

ir pažangumo rezultatų analizės“ (D.Budvytienė) 

2. Psichologo užsiėmimai apie streso valdymą. (D.Budvytienė) 

 

Mokinių taryba Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas „Myliu Lietuvą“  

Metodinė veikla 

 

1. Apskritojo stalo diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo galimybės po II 

trimestro“ ( Klasių kuratoriai) 

2. Integruota anglų- rusų kalbų pamoka 10J kl. „Būk drąsesnis“( A. Grigalienė, 

V. Nausėdienė) 

3. Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 10J kl. 

( A.Grigalienė,V. Nausėdienė,A. Liekis) 

4. Atvira integruota biologijos – anglų kalbos pamoka 10AJ ir 10BJ klasėse 

„Ekologija mano namuose“ ( L.Bujokienė, A. Grigalienė) 

 

 

 

 

 

 



Vaiko gerovės komisija 1. Posėdis ‚Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, II trimestro 

ugdymosi rezultatų apžvalga“ (D.Budvytienė) 

2. Diskusija – užsiėmimas „ Sveika mityba ir fizinis aktyvumas“( 10J) 

(E.Gurjanova, R.Petrauskienė) 

3. Savaitės akcija „Nei dienos be mokyklos“. (D.Budvytienė R.Petrauskienė) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Iliustracijų kūrimas darbo grupėje. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas, 

 vertinimo instrumentų rengimas (S.Zabarskienė) 

 

Projektinė veikla Mokyklinis integruotas anglų kalbos-informacinių technologijų projektas 10J 

ir 10N klasėse „Diagramos/Diagrams“ tęsinys (A.Grigalienė, S.Sirtautė) 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Paroda „Lietuva vakar, šiandien, rytoj“ skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 31-ioms metinėms paminėti. 

2.  Piešinių konkursas „Knygnešių Lietuva“ 

3. Socialinė akcija “Padovanok knygą vienišam...“ 

 

Darbas su tėvais Paskaita tėvams   

Renginiai  1. Velykinių papuošimų dirbtuvėlės (G.Pečiulis) 

2. Dailyraščio konkursas „Ne tik kalbu, skaitau, bet ir rašau rusiškai“ 

 (10J kl.) ( V.Nausėdienė)  

3. Renginys skirtas Žemės ir vandens dienai. (L.Bujokienė, S.Zabarskienė) 

4. Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ“  (R.Petrauskienė) 

5. Respublikinis anglų kalbos konkursas ‘Olympis’ (rudens ir pavasario 

sesijos) ( A.Grigalienė) 

6. Akcija „Pasaulinė vandens diena“ (E. Gurjanova ) 

7. Tarpklasinės salės 5x5 futbolo varžybos ( 10J ) (R.Drungilas) 

 

 

 

 

 

 

 

VEIKLOS SRITYS BALANDIS Pastabos 

Mokinių taryba  Tarptautinės jaunimo solidarumo dienos paminėjimas.  

Metodinė veikla 1. Integruota chemijos- matematikos pamoka 10AJ ir 10 BJ klasėse „Maisto 

produktai. Vitaminai. Proporcijos“( D. Šlajienė, S. Zabarskienė) 

2. Integruota pamoka “Velykos”. Eksperimentinė veikla.( R.Petrauskienė, 

S.Zabarskienė) 

 

Vaiko gerovės komisija 1.Patyčios elektroninėje erdvėje. Diskusija, analizė.(V.Nausėdienė) 

2.Diskusija „Alkoholio poveikis žmogaus organizmui“.( E.Gurjanova, R. 

Petrauskienė) 

3. Diskusija „Organų donorystė: UŽ ar PRIEŠ (R. Petrauskienė) 

3. Pamokėlė “Burnos higienos svarba” (10J) (E.Gurjanova ) 

4.  Stendas “Išsaugokime sveikus dantis” (E.Gurjanova ) 

 



Veiklos kokybės įsivertinimas Giluminio įsivertinimo organizavimas, vykdymas ir rezultatų apibendrinimas  

Biblioteka – informacinis 

centras 

 Šventų Velykų papročiai. „Velykų papročiai ir tradicijos“  

Projektinė veikla  1. Mokyklinis ilgalaikis integruotas aplinkosauginis anglų kalbos-biologijos-

geografijos projektas 10AJ ir 10BJ klasėse „Maži darbai-pastebima nauda“/ 

„A Little Goes a Long Way“ (L. Bujokienė, A. Grigalienė,V. Urba) 

2. „Lyderių laikas 3“ projektinė veikla Šilutės JSMC su Rusnės specialiąja 

mokykla. Renginys skirtas Žemės dienai paminėti „Apglėbkime  Žemę“ 

(S.Zabarskienė). 

 

Darbas su tėvais  Psichologo paskaita tėvams  

Tiriamoji veikla Tyrimas „Ar jautiesi saugus centre“ (R.Petrauskienė)  

Renginiai   1.Išvyka į baldų gamybos įmonę ( G.Pečiulis) 

2. Asmeninis  šaškių turnyras ( 10J ) (R.Drungilas) 

3. Mėtymo nuo 7 m. linijos konkursas ( 10J ) (R.Drungilas) 

 

 

VEIKLOS SRITYS GEGUŽĖ Pastabos 

Mokinių taryba  Europos dienos paminėjimas  

Metodinė veikla 1. Pranešimas „Mokytojo kompetencijos pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas“( S. Grinčinaitienė) 

2. Chemijos pamoka netradicinėje aplinkoje 10AJ ir 10BJ klasėje „Deguonies ir 

metalų reakcijos. Apsauga nuo korozijos“ (S. Zabarskienė) 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Paskaita “Elektroninės cigaretės tiesa ir mitai”( R.Petrauskienė) 

2. Pasaulinės dienos be tabako paminėjimas. Stendas “Priežastys kodėl verta mesti 

rūkyti?”( E.Gurjanova ) 

3. Akcija „ Mėnuo be smurto prieš vaikus“ ( R.Petrauskienė) 

4. Psichologo užsiėmimai mokiniams „Emocinis raštingumo stiprinimas“ 

( R. Petrauskienė) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Surinktų duomenų ir rezultatų apibendrinimo rengimas  

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Informacinis stendas, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 

paminėjimui (S.Grinčinaitienė, S. Zabarskienė ) 

2. Popietė su mokiniais Motinos dienai paminėti „Rašytojų kūriniai mamai“ 

 

Projektinė veikla 1. Mokyklinis chemijos projektas 10AJ ir 10BJ klasėse „Metalai, jų lydiniai ir 

junginiai“.(S.Zabarskienė) 

 2. Mokyklinis ilgalaikis integruotas aplinkosauginis anglų kalbos-biologijos-

geografijos projektas 9J ir 10J klasėse „Maži darbai-pastebima nauda“/ „A Little 

 



Goes a Long Way“( (A.Grigalienė, L Bujokienė, V.Urba)  

3. Mokyklinis ilgalaikis chemijos projektas III klasėje „Maisto priedai 

produktuose“ (S.Zabarskienė) 

Renginiai  1. Virtuali mokinių darbų paroda, skirta mamos dienai.  (10J) (A.Liekis) 

2. Edukacinė 10J klasės mokinių išvyka į Šilutės vandens valymo įrenginius 

(Virtuali pažintis su miestų nuotekų valymo sistemomis)  (S. Zabarskienė, L. 

Bujokienė) 

3. Tarpklasinės futbolo varžybos 5x5 (R. Drungilas) 

 

 

VEIKLOS SRITYS BIRŽELIS Pastabos 

Centro taryba  Centro ugdymo plano projekto 2022-2023 m. m. aptarimas (D.Budvytienė)  

Mokytojų taryba 1. III- ojo trimestro  ir metinio pažangumo ir lankomumo rezultatai (9-10 kl.) 

2. II- ojo pusmečio ir metinio pažangumo ir lankomumo rezultatai (III-IV kl.) 

3. 9,11 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę ir papildomų darbų skyrimas. 

4. 2022-2023 m. m. ugdymo plano projekto pristatymas 

5. Pagrindinio ugdymo  išsilavinimo pažymėjimų išdavimas 10 kl. mokiniams 

 

Mokinių taryba  Mokslo metų apibendrinimas, problemos, pasiekimai.  

Metodinė veikla 1. 2021-2022 m. m. 9, 10, 11, 12 klasių mokinių mokymosi pažangos analizė  

(visų mokomųjų dalykų) ( D.Budvytienė) 

2. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių, projektų programų 

pristatymas. 

3.Diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo refleksija po III trimestro ir metinio “  

( Klasių kuratoriai) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Probleminės centro veiklos srities giluminiam įsivertinimui atlikti parinkimas.  

Vaiko gerovės komisija 1.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, III trimestro/metinio 

ugdymo(si) rezultatų ir dalykų pasiekimų vertinimo aptarimas (D.Budvytienė)  

2. Informacinis stendas “Saugi vasara” ( E.Gurjanova ) 

 

Darbas su tėvais Elektroninio dienyno naudotojų prisijungimų ataskaitų analizė  

Tiriamoji veikla Mokinių mokymosi krūvių analizė (D.Budvytienė)  

Projektinė veikla 1. Mokyklinis ilgalaikis integruotas aplinkosauginis anglų kalbos-biologijos-

geografijos projektas 9J ir 10J klasėse „Maži darbai-pastebima nauda“/ „A Little 

Goes a Long Way“( (A.Grigalienė, L Bujokienė, V.Urba)  

2. Mokyklinis ilgalaikis chemijos projektas III klasėje „Maisto priedai 

produktuose“ (S.Zabarskienė) 

 



Renginiai  1. Pilietinė akcija „ Raktai iš paliktų namų“ (A. Lyliškienė, V. Nausėdienė,) 

2.  Mokslo metų užbaigimo šventė (Klasių kuratoriai) 

3. Technologijų egzamino baigiamųjų darbų paroda  Centre (A.Liekis) 

 

 

VEIKLOS SRITYS RUGPJŪTIS Pastabos 

Centro taryba  Centro tarybos rinkimai (D. Šlajienė)  

Mokytojų taryba 1. 2022-2023 m. m. ugdymo plano aptarimas 

2. Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analizė  

3. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po papildomų darbų skyrimo 

4. Klasių komplektavimas ir mokytojų darbo krūvio paskirstymas 

 

Metodinė veikla 1. Mokomųjų dalykų ilgalaikių, klasių kuratorių planų bei neformaliojo ugdymo 

programų 2022-2023 m. m. analizė, teikimas derinimui ir tvirtinimui. 

2. Brandos egzaminų, PUPP rezultatų analizė ir aptarimas. 

3.Apskritojo stalo diskusija „Mokymo(si) metodų įvairovė bei šiuolaikinių 

technologijų panaudojimas ugdymo metu“. 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas 

2. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašo aptarimas 

3. Socialinių įgūdžių užsiėmimų poreikis mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Bibliotekos fondų peržiūrėjimas ir 

sutvarkymas. 

 

Renginiai  Rugsėjo pirmosios centro erdvių puošyba. (A.Liekis)  

 

VEIKLOS SRITYS RUGSĖJIS Pastabos 

Mokinių taryba 1. Mokinių tarybos rinkimai  

2. Pranešimas – diskusija. Tvarkos, elgesio taisyklės. Supažindinimas su patyčių 

dėžute (R.Petrauskienė) 

 

Metodinė veikla  Viktorina jaunimo klasių mokiniams Europos kalbų dienai paminėti 

(A.Grigalienė,S. Grinčinaitienė,R. Užgalienė,V. Nausėdienė) 

 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Pasaulinės savižudybių dienos paminėjimas. Paskaita-diskusija su mokiniais 

(R.Petrauskienė, A.Liekis) 

2.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo sudarymas ir 

derinimas su Šilutės rajono  švietimo pagalbos tarnyba (D.Budvytienė) 

3. Mokytojų paruoštų pritaikytų ir individualizuotų programų aptarimas 

 



4. Informacinis  stendas “Sportuok namuose” (E.Gurjanova) 

Darbas su tėvais Susipažinimas su naujai atvykusių jaunimo klasių mokinių šeimomis  

Biblioteka – informacinis 

centras 

 Mokinių piešinių konkursas „Europa viena – kalbų daug“ (V.Nausėdienė, 

S.Grinčinaitienė, A.Grigalienė, S.Zabarskienė) 

 

Projektinė veikla  Mokyklinis ilgalaikis integruotas chemijos-matematikos projektas 10J klasėje  

„Duona ant mūsų stalo“( D. Šlajienė,S. Zabarskienė) 

 

Tiriamoji veikla Centro mikroklimatas ir bendruomenės tarpusavio santykiai 

( D. Budvytienė, R.Petrauskienė) 

 

Renginiai  1. Mokslo ir žinių diena (D.Budvytienė) 

2.  Kūrybinis akcentas Rugsėjo 1 – osios šventei (A.Liekis) 

 

VEIKLOS SRITYS SPALIS Pastabos 

Centro taryba Centro strateginio plano 2022-2023m. m. aptarimas  

Mokytojų taryba Seminaras mokytojams  

Mokinių taryba Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas „Pasveikinimas Mokytojui“  

Metodinė veikla 1. Metodinės grupės 2022 m. plano apžvalga bei aptarimas (A.Grigalienė) 

2. Integruota rusų kalbos-ikiprofesinio mokymo pamoka 10J klasėje  

(V. Nausėdienė, A. Liekis, I.Budvytienė) 

3. Integruota rusų-lietuvių kalbų pamoka 9J klasėje „Patarlės bei posakiai rusų ir 

lietuvių kalbose“(V. Nausėdienė, S.Grinčinaitienė) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Giluminio įsivertinimo duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas  

Vaiko gerovės komisija 1. Prevencinė veikla. Bendradarbiavimas. Klasės mokiniai (R.Petrauskienė) 

2. Pamoka - praktiniai mokymai “Auksinės minutės” (E.Gurjanova) 

3. Paskaita mokiniams „Rūkymas, sveikata ir šeima“ ( D. Budvytienė) 

4. Stendas „Pasaulinė Psichikos sveikatos diena“(R.Petrauskienė) 

5. Plakatas „Fizinio aktyvumo piramidė“ (E.Gurjanova) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Giluminio įsivertinimo duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir 

išvadų formulavimas  

 

Projektinė veikla Mokyklinis ilgalaikis integruotas chemijos-matematikos projektas 10J klasėje  

„Duona ant mūsų stalo“ (D. Šlajienė, S. Zabarskienė) 

 

Tiriamoji veikla Smurtas ir patyčios centre.( R.Petrauskienė)  

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Pasaulinė gyvūnijos diena. Foto paroda „Mano augintinis“ 

2. Sienlaikraštis „Biblioteka-pasaulio išmintis“ ( A.Liekis, R. Petrauskienė, 

S.Zabarskienė) 

 



Renginiai  1. Kūrybinės dirbtuvės „Rudens išdaigos“ (V. Nausėdienė) 

2. Moliūgų-žibintų akcija „Mes už šviesą“ Švėkšnoje (A.Liekis) 

 

 

VEIKLOS SRITYS LAPKRITIS Pastabos 

Mokinių taryba 1. Tolerancijos dienos paminėjimas (Klasių kuratoriai) 

2. Diskusija, debatai „Psichikos sveikatos stiprinimas, ir žalingų įpročių 

prevencija” ( R.Petrauskienė)  

 

Metodinė veikla 1.„Mokymo(si) pasiekimų gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios 

pažangos“( A.Grigalienė) 

2.Pranešimas „Įsivertinimas kaip mokinio asmeninės pažangos ir bendrųjų 

kompetencijų formavimo įrankis“( S.Zabarskienė) 

3. Integruota kūno kultūros-anglų kalbos pamoka 9J klasėje „Skirtingos šalys – 

skirtingos populiarios komandinio sporto šakos“( A. Grigalienė, R.Drungilas) 

4. Integruota chemijos - geografijos pamoka 9J klasėje „Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ (V. Urba,S. Zabarskienė) 

5. Integruota matematikos geografijos pamoka 10J klasėje “Taisyklingoji 

piramidė” (D. Šlajienė, V. Urba) 

6. Integruota istorijos-anglų kalbos pamoka 9J klasėje „Istorinės asmenybės“  

(A. Lyliškienė, A. Grigalienė) 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Praktiniai užsiėmimai - Testas “Tiesa ar Melas apie antibiotikus?”(E.Gurjanova) 

2. Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas: (E.Gurjanova, D. Budvytienė) 

2.1. Pamoka “Rūkymas palčiąją prasme” 

2.2. Stendo „Jaunimas prieš kvaišalus“ kūrimas 

2.3. Psichologo  paskaita mokiniams „Ar žinai , kaip pasakyti NE“ 

3. Psichologo  paskaita mokiniams „Ar žinai , kaip pasakyti NE“ 

( D.Budvytienė) 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Kūrybinės dirbtuvės „Gaminame skirtuką knygai“ 

2. Viktorina „Būk pakantus“, skirta Tolerancijos dienai paminėti 

 

Projektinė veikla Mokyklinis ilgalaikis integruotas chemijos-matematikos projektas 10J klasėje  

„Duona ant mūsų stalo“ (D. Šlajienė, S. Zabarskienė) 

 

Tiriamoji veikla „Suaugusiųjų mokinių požiūris į smurtą artimoje aplinkoje“ ( D.Budvytienė)  

Renginiai  1. Tarptautinis informacinių technologijų mąstymo konkursas „Bebras“ 

 ( S.Sirtautė) 

2.Viktorina jaunimo klasių mokiniams, skirta AIDS dienai paminėti 

 ( L. Bujokienė) 

3. Respublikinis anglų kalbos konkursas ‘Olympis’ (rudens ir pavasario sesijos) 

( A. Grigalienė) 

 

 

 

 

Pagal atskirą planą 



4. Gerumo akcija. Pyragų diena (I.Budvytienė) 

5. 23-oji Suaugusiųjų mokymosi savaitė (D.Budvytienė) 

 

VEIKLOS SRITYS GRUODIS Pastabos 

Centro taryba  1. Centro tarybos veiklos plano aptarimas (D. Šlajienė) 

2. Vidaus darbo taisyklių aptarimas. 

3. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos aptarimas (D.Budvytienė) 

 

Mokytojų taryba 1.  I - ojo trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatų analizė (9-10 kl.) 

2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas 
 

Mokinių taryba 1. Bendrumo akcija „Sušildyk vienišą širdį“. Lankymas senelių namuose  

2.Metinio veiklos plano 2023 m. sudarymas 
 

Metodinė veikla 1. Apskritojo stalo diskusija „Vertinimo ir įsivertinimo refleksija po I 

trimestro“ ( Klasių kuratoriai) 

2. Pranešimas: „Kinestetinių metodų taikymas ugdymo procese “. Praktinis 

užsiėmimas „Kinestetiniai metodai“ ( A.Grigalienė) 

3. Integruota anglų kalbos-geografijos pamoka 10J klasėje „Pasaulio 

vandenynai“ (A. Grigalienė, V. Urba) 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, I trimestro ugdymosi 

rezultatų apžvalga 

2. Protmūšis, skirtas Pasaulinei AIDS dienai paminėti (10J )  (R.Petrauskienė) 

3. Akcija „ Pasidalink gerumu“ ( D. Budvytienė) 

 

Darbas su tėvais Rezultatų aptarimas, pasibaigus I trimestrui ( Klasių kuratoriai)  

Veiklos kokybės įsivertinimas 1. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Rekomendacijų 

veiklos planui teikimas. 

2. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas interneto 

svetainėje. 

3. Įsivertinimo ir pažangos anketos pildymas ir pateikimas kompiuterinėje 

sistemoje 

4. Veiklos kokybės įsivertinimo  ataskaita, išvados ir rekomendacijos ugdymo 

proceso tobulinimui, mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas. 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Metinio veiklos plano 2023 m. sudarymas 

2. Akcija „Padovanok knygą  bibliotekai“ 

 

Tiriamoji veikla Dešimtokų tolimesnio mokymosi planai. ( V.Nausėdienė, I.Budvytienė)  

Renginiai  1. Kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“(S.Sirtautė) 

2. Virtualus kalėdinio atviruko konkursas (A.Liekis) 

3. Kalėdinis sporto turnyras ( R.Drungilas) 

 



4.Kalėdinė viktorina anglų kalba “Kalėdų varpeliai”jaunimo klasių mokiniams 

klasėms (A.Grigalienė) 

5. Kalėdinė centro erdvių puošyba (A.Liekis) 

6. Adventinė popietė “ Kalėdinė pasaka...“ (Klasių kuratoriai) 

 

VEIKLOS SRITYS PER METUS Pastabos 

Mokinių taryba 1. Mokinių budėjimas pertraukų ir renginių metu 

2. Dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse akcijose, parodose, 

konkursuose 

 

Metodinė veikla 1. Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

metodiniuose užsiėmimuose, dalykinėse metodinėse konferencijose 

2. Dalijimasis gerąja patirtimi grįžus iš seminarų, kursų, metodinių užsiėmimų 

3. Mokytojo profesijos kompetencijų ugdymas  

4.  Kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) vykdymas 

5.Mokinių kūrybinių darbų parodos Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Naujai atvykusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių asmens 

bylų analizė 

2. Mokiniams paskirtų minimalios priežiūros priemonės (-ių) vertinimas ir 

rekomendacijų teikimas 

3. Bendradarbiavimas su Šilutės švietimo pagalbos tarnybos specialistais, 

teikiant psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą 

 

Darbas su tėvais 1. Informavimas apie vaikų sėkmę mokantis 

2. Tėvų supažindinimas su švietimą reglamentuojančiais dokumentais 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Rašytojų jubiliejams skirtos knygų parodos  

2. Stendai (kartą per mėnesį): 

2.1. Žymių lietuvių kūrėjų kalendorius  

2.2. Įdomūs faktai apie pasaulio įžymybes 

3. Knygų fondų komplektavimas ir pildymas nauja programine, informacine, 

metodine literatūra, skaitmeninėmis laikmenomis 

4.Informacijos šaltinių sklaida mokytojams ir mokiniams, ruošiant 

mokyklinius projektus, referatus, parodas, literatūros sąrašus, aplankus 

5. Bendruomenės informavimas apie naujai gautą įvairią literatūrą 

 

Tiriamoji veikla Mokinių mokymosi pažangos stebėsena  

 

 

 

______________________ 


