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I-IV klasių vadovų ir mokinių  

 VEIKLOS PROGRAMA 
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Eil. 

Nr. 

Renginys veikla Operatyviniai tikslai Vykdytojai Terminai Kontrolė 

UŽDAVINYS. Mokinių mokymosi motyvacijos gerinimas, teikiant švietimo pagalbą. 

1. Sistemingai dalyvauti Vaiko gerovės 

komisijos ir klasių vadovų 

metodiniuose susirinkimuose. 

Išsiaiškinti ir aptarti iškilusias 

problemas, teikti mokiniams 

psichologinę, socialinę pagalbą. 

Tobulinti klasių vadovų veiklą, dalintis   

informacija vieniems su kitais, ieškoti 

naujų metodų prevencijai. 

Ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjos, klasių 

vadovai, socialinė 

pedagogė, psichologė, 

bendrabučio auklėtoja. 

Kartą per mėnesį  

 

2. Bendradarbiauti  su mokinių tėvais, 

informuoti apie visuotinius ir klasės 

tėvų susirinkimus,  išvykas, renginius. 

Paskaita tėvams apie tėvų įtaką ir 

pagalbą vaikų motyvacijos skatinimui 

visuotinio Tėvų susirinkimo metu. 

Bendrauti ir bendradarbiauti su 

mokinių tėvais, informuoti juos 

apie mokinių lankomumą, 

pažangumą ir elgesį mokykloje.  

Klasių vadovai, 

soc.pedagogė, 

psichologė, UK 

koordinatorė. 

Pagal poreikį  

Visuotiniai tėvų 

susirinkimai: 

2017 12 03;   

2018 03 25. 

 

3. Klasių susirinkimai. Aktyvo rinkimas. 

Pasiskirstymas pareigomis. Mokinių 

pasiūlymai klasės veiklai. 

Tvarkaraščio sudarymas, pagalba 

mokiniams.  Mokinių kontaktinių 

duomenų patikslinimas. Mokymosi 

sutarčių,  sveikatos pažymų 

pristatymas. Mokinių iniciatyvos, 

atsakomybės jausmo skatinimas. 

Mokiniai, klasių 

vadovai. 

Rugsėjo mėn.  

4. Lankyti auklėtinius bendrabutyje. Rūpintis mokinių gerove, visapusiška 

priežiūra, teikti švietimo pagalbą. 

Klasių vadovai Periodiškai  

5. Pildyti klasės vadovo veiklos skiltį 
elektroniniame dienyne. 

Sistemingai informuoti mokinius ir jų 
tėvus apie klasės vadovo vykdomą 

Klasių vadovai Nuolat  



veiklą.  

6. Vykdyti lankomumo prevenciją. 

Operatyviai pateisinti mokinių 
praleistas pamokas elektroniniame 

dienyne dėl žinomų priežasčių. 

Kontroliuoti ir skatinti mokinius 

lankyti pamokas, reikalauti 
pateisinimų už praleistas pamokas, 

domėtis mokinių veikla.  Mokiniams, 

nepraleidusiems nė vienos pamokos 
per mėnesį, skirti vieną laisvą darbo 

dieną pasirinktinai. 

Klasių vadovai, soc. 

pedagogė. 

Nuolat  

7. Aptarti mokinių mėnesio pažangumą, 

I-ojo ir II – ojo  semestro rezultatus.  

Domėtis mokinių pasiekimais, skatinti 

pažangą, ugdyti sveiką konkurencijos 

jausmą. Pasidžiaugti ir pasveikinti  

klasių lyderius pažangumo srityse. 

Ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjos, klasių 

vadovai, mokiniai.  

Kartą per mėnesį.  

UŽDAVINYS Ugdyti karjeros kompetencijas. 

1. Supažindinti mokinius su studijų ir 

specialybių gausa, teikti individualią 

pagalbą. 

Padėti mokiniams orientuotis 

informacijos gausoje, suteikti žinių 

apie įvairias profesijas ir studijų 

pasirinkimą. 

Klasių vadovai, UK 

koordinatorė. 

Periodiškai . 

2. Aplankyti miesto ir respublikinius 

renginius: „Studijos 2018“, „Studijų 

regata 2018“, dalyvauti Nacionalinėje 
karjeros savaitėje.  

 

 
Dalyvauti žurnalo ,,Reitingai“ vyr. 

redaktoriaus G.Sarafino paskaitose 

apie studijų pasirinkimą ir karjeros 

planavimą. 

Supažindinti mokinius su studijų ir 

specialybių gausa, teikti individualią 

pagalbą.  

Klasių vadovai, 

mokytojai. 
Pagal renginių 

kalendorių. 

 

 

 

G.Sarafino 

paskaitos 2017-

11-16 I-IV klasių 

mokiniams ir 

mokytojams. 

 

 

3. Teikti individualias konsultacijas IV-ų 

klasių mokiniams karjeros planavimo 

klausimais.  

Aptarti kiekvieno IV-os klasės 

mokinio karjeros planus, egzaminų 

pasirinkimą, konsultuoti individualiai. 

Klasių vadovai, UK 

koordinatorė 

R.Baronienė. 

 

Rugsėjis - sausis  

4. Susitikimas su LCC tarptautinio 

universiteto lektoriumi E.Griciumi 

,,Kas yra kritinis mąstymas ir kodėl jis 

Aptarti su mokiniais kritinio mąstymo 

asmenybės raidoje būtinybę. 

Klasių vadovai, UK 

koordinatorė 

R.Baronienė, mokyt. 

Spalio 25d.  



svarbus?” 

 

J.Šilinienė 

5. ,,Iškeisk pamoką į paskaitą”. Suteikti galimybę mokiniams laikinai 

tapti studentais.  

Klasių vadovai, UK 

R.Baronienė. 

Lapkritis   

6. Organizuoti susitikimus su mokyklos 
absolventais, kurių karjera sėkminga: 

Klaipėdos muzikinio teatro soliste 

Beata Ignatavičiūte. 

Pokalbių, diskusijų būdu motyvuoti 
mokinius siekti aukštų tikslų. 

Klasių vadovai, UK 
koordinatorė 

R.Baronienė. 

Sausis  

7. Išvyka į Dragūnų batalioną. Koncertas 

– susitikimas.  

Sužinoti apie kario profesiją ir 

gyvenimo būdą. Surengti koncertą, 

bendrauti ir bendradarbiauti.  

Klasių vadovai, 

mokiniai. 

Sausis.  

8. Susitikimas su LAMA BPO karjeros 
specialiste ,,Stojantiems 2018m.” 

Pristatyti 2018m. geriausiai vidurinio 
ugdymo programą baigusių, eilės 

sudarymo į studijų programas tvarką. 

Klasių vadovai, UK 
koordinatorė 

R.Baronienė. 

Vasaris – kovas.  

9. Susitikimas su KU MA prodekane 

I.Pečiūriene ir Muzikos katedros 

prof.R.Girdzijauskiene. 

KU MA studijų pristatymas. Klasių vadovai, UK 

koordinatorė 

R.Baronienė. 

Balandis  

10. Visuotinė atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse  ,,Šok į tėvų klumpes”  

Įtraukti tėvus į mokykloje 

organizuojamas veiklas, teikti 

mokiniams UK pagalbą. 

Klasių vadovai, 

ugdymo karjerai 

koordinatorė 

R.Baronienė. 

Birželis  

11. Tinklalapyje ,,Bū-siu.eu” klasių 

valandėlių metu demonstruoti 

mokinimas trumpus filmus apie 

įvairias specialybes, stebėti diskusijų, 

paskaitų UK veikloje įrašus. 

Ugdomos UK ir profesinio veiklinimo 

kompetencijos.  

Klasių vadovai, 

ugdymo karjerai 

koordinatorė 

R.Baronienė. 

Visus mokslo 

metus. 

 

UŽDAVINYS. Skatinti mokinių pažintinę – kultūrinę veiklą, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. 

1. Lankytis dramos, operos ir baleto 

teatrų spektakliuose. 

 

Lavinti mokinių meninį skonį, kritinį 

mąstymą bei ugdyti kultūringą 

asmenybę per meninį pažinimą. 

Klasių vadovai ir 

mokiniai. 

Pagal renginių 

kalendorių. 

 

 

2. Ekskursija į Klaipėdos Dramos teatro 

užkulisius. 

 

Susipažinti su dramos teatro 

užkulisiais, kasdiene veikla, aktorių ir 

aptarnaujančio personalo  profesiniais 

Klasių vadovai ir 

mokiniai. 

Spalio 20d. 

 

 



ypatumais.  

3. Išvyka į Aklųjų draugijos centrą. Supažindinti mokinius su aklųjų 

žmonių kultūra, raštu, gyvenimo būdu. 

Ugdyti toleranciją ir pagarbą neglią 

turintiems žmonėms.  

Klasių mokiniai ir 

vadovai. 

Vasaris  

4. Savanorystė Klaipėdos Koncertų 

salėje, Kultūros fabrike IV-ojo 

Respublikinio jaunų neįgaliųjų 

muzikos atlikėjų konkurso- festivalio 

,,Perliukai” metu. 

Skatinti mokinius savanoriauti, padėti 

kitiems, ugyti empatiją ir atsakingumo 

jausmą.  

 Klasių vadovės 

G.Motiejaitienė, 

J.Vyšniauskienė, 

mokiniai. 

Periodiškai,  

 

2017-10-26. 

 

5. Ekskursija. Talinas – Stokholmas – 

Ryga. 

Pažintinė – poilsinė kelionė. I-III klasių mokiniai, 

klasių vadovės 

I.Šličiuvienė, 

Ž.Šmitienė. 

Spalio 20-22d.  

6. Kultūrinis – pilietinis  projektas 

,,Istorija marių atspindy”. 

Kultūrinių ir pilietinių kompetencijų 

ugdymas.  

Klasių vadovai, UK 

koordinatorė 

R.Baronienė. 

Vasaris  

7. Įtraukti mokinius į aktyvią 

kultūrinę veiklą, tęsiant 

bendradarbiavimą su Klaipėdos 

muzikiniu teatru, Koncertų sale, 

Kristaus Karaliaus bažnyčia, 

Pranciškonų ordino vienuoliais, 

Ievos Simonaitytės biblioteka, 

muziejais, Vaikų globos namais, 

Senelių namais, spec. poreikių 

mokykla ,,Medeine” ir pan. 

Skatinti mokinius pažinti socialinį 

aplinkos gyvenimą, dalyvauti 

renginiuose, koncertuose, ugdyti 

toleranciją. 

Klasių vadovai, 

mokytojai.  

Pagal poreikį 

 

 

I.Simonaitytės 

bibliotekos 

gimtadienis. 

2017-10-02. 

UŽDAVINYS. Dalyvauti  mokyklos renginiuose, projektuose, siekiant kurti vieningą, kultūringą, atsakingą  bendruomenę. 

1. Mokslo ir žinių diena. 

Šv. mišios Kristaus Karaliaus 

bažnyčioje. 

Iškilmingai pradėti mokslo metus, 

susipažinti su naujais mokiniais, 

pasidalinti vasaros įspūdžiais.  

Klasių auklėtojos, 

mokytojai, mokiniai. 

Rugsėjo mėn.1 d.  



Šventinis renginys mokyklos salėje.1-

osios klasių valandėlės. 

2. Mokinių gimtadienių sveikinimai.  Prisiminti ir paminėti kiekvieno 

mokinio asmeninę šventę. Parodyti 

draugiškumą ir  pagarbą. 

Mokiniai, klasių 

vadovai. 

Pagal kalendorių.  

2. Vakaronė su Tarptautinio projekto 

Baltarusijos Respublikos Molodečno 

m.M.K.Oginskio vardo muzikinio 

koledžo mokiniais ir mokytojais. 

Kultūriniai mainai, bendravimo tarp 

tautų ugdymas.  

UK koordinatorė 

R.Baronienė, mokinių 

taryba, klasių vadovai. 

Rugsėjo 26d.   

3. Mokytojų dienos renginys. Ugdyti pagarbą mokytojams, 

kūrybiškai ir linksmai paminėti 

Tarptautinę mokytojo dieną.  

IV klasių mokiniai Spalio 5 d.   

4. Mėnesio vertybių akcija.  

 

Pagarbos vienas kitam, vertybių, 

kultūringo ir mandagaus elgesio 

ugdymas. Mokyklos erdvių puošimas.  

Klasių vadovai ir 

mokiniai. 

Kas mėnesį.  

5. Proto mūšis bendrabutyje. Renginys skirtas ugdyti komandinio 

darbo kompetencijas, lavinti 

socialinius įgūdžius, teikti žinias, 

stiprinti psichologinį atsparumą.  

Klasių vadovai, 

bendrabučio 

auklėtojai. 

Spalio 26.   

6. Pyragų diena mokykloje. Surengti gerumo akciją, paaukotus 

bendruomenės narių pinigus skirti 

asociacijai  ,,Širdukai”. Pasidžiaugti ir 

paragauti pačių iškeptų pyragų.  

Klasių vadovai, 

mokiniai. 

Lapkričio 6 d.  

7. Tarptautinė tolerancijos diena. 

Projekto ,,Muzika kviečia kiekvieną“ 

baigiamasis koncertas.  

Diskutuoti apie žmonių tarpusavio 

santykius, ugdyti toleranciją ir pagarbą 

skirtingai nuomonei, išvaizdai, 

pozicijai.  

Mokyklos 

bendruomenė.  

Lapkričio 18 d.   

8. Advento renginys mokykloje. 

Pasiruošimas šv. Kalėdų ir Naujųjų  

metų šventėms. 

Mokyklos puošimas. Tradicijų 

tęstinumas. 

Mokiniai, klasių 

vadovai. 

 Lapkritis - Gruodis  

 Kalėdinis renginys – akcija ,,Gyvūnų 

Kalėdos“. 

Ugdyti atsakingumą jaunų žmonių 

tarpe, skatinti padėti bei sužinoti apie 

gyvūnus globojančių draugijų veiklą.  

Mokyklos 

bendruomenė 

Gruodis.  



9. Renginys ,,Mis Šimkinė - 2018”. Kūrybiškai ir linksmai surengti grožio 

konkursą, skatinti mokinių iniciatyvą. 

Mokinių tarybas, 

klasių vadovai, 

mokiniai. 

Gruodis  

10. Stalo žaidimų vakaras. Skatinti mokinius įdomiai ir 

prasmingai praleisti laisvalaikį, pabūti 

kartu be išmaniųjų technologijų.  

Mokiniai, klasių 

vadovai. 

Sausis  

11. Užgavėnės mokykloje.  Tradicijų tęstinumas, senovinių 

papročių puoselėjimas.  

II klasės mokiniai ir 

klasės vadovė 

I.Šličiuvienė. 

Vasaris  

12. Nacionalinio diktanto rašymas, 

 

Raštingumo skatinimas, tradicijų 

puoselėjimas, meilė gimtajai kalbai. 

Mokyklos 

bendruomenė 

Vasaris  

13. Šimtadienio šventė. Mokinių kūrybiškumo skatinimas, 

iniciatyvos palaikymas, mokyklos 

tradicijų puoselėjimas. 

III klasės mokiniai ir 

klasių vadovė 

Ž.Šmitienė. 

Vasaris – kovas.  

14. Renginys ,,Talentų šou”. Skatinti mokinių iniciatyvą, 

kūrybiškumą, norą atskleisti savo 

talentus. 

Mokinių Taryba, 

klasių vadovai ir 

mokiniai.  

Kovas - balandis  

15. Tarptautinė miego diena. Paskaita apie 

miegą. Pižamų, chalatų ir šlepečių 

diena. 

Smagiai ir šmaikščiai paminėti 

Tarptautinę miego dieną, diskutuoti 

apie miego svarbą žmogaus gyvenime. 

Klasių vadovai ir 

mokiniai. 

Kovo 21d.   

16. Švaros mėnuo. Akcija ,,Darom - 

2018“.  

Prisidėti prie visuomenėje populiarios 

švaros akcijos ,,Darom – 2018”. 

Ugdyti darbštumą, atsakingumą, meilę 

savo kraštui.  

Klasių vadovai ir 

mokiniai. 

Balandis.  

17. Paskutinio skambučio šventė. Mokinių kūrybiškumo skatinimas, 

iniciatyvos palaikymas, mokyklos 

tradicijų puoselėjimas. 

I klasės mokiniai ir 

klasės vadovė. 

Gegužė  

18. IV-okų išleistuvės. Surengti abiturientų išleistuves, 

bendradarbiauti su tėvais, atsisveikinti 
su mokykla.  

IV klasių vadovės, 

mokiniai, mokinių 
tėvai, administracija. 

Liepos 16d.   

UŽDAVINYS. Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

1. Stendas: ,,Pasaulinės psichinės 

sveikatos dienai paminėti“. 

Gerinti mokyklos bendruomenės 

psichinę sveikatą.  

Psichologė. Spalis  



2. Tyrimas: ,,Naujokų adaptacija 

mokykloje“. 

Išsiaiškinti naujai atėjusių mokinių 

savijautą mokykloje, esant poreikiui, 

teikti psichologinę pagalbą. 

Psichologė, klasių 

vadovai ir mokiniai.  

Lapkritis – gruodis.  

3. Emocinio intelekto lavinimo 

užsiėmimai I-II klasių mokiniams.  

Atlikti emocinio intelekto testus, 

sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias 

puses, nustatyti savo pagrindinius 

emocinius poreikius.  

Psichologė, klasių 

vadovai ir I-II 

mokiniai. 

Sausis – balandis.  

4. Žodinis ir nežodinis bendravimas. Aš 
moku bendrauti be patyčių .„Savaitės 

be patyčių“ renginiai. 

 

 

Diskutuoti patyčių tema, paruošti 

mokykloje vaizdinę medžiagą, skatinti 

netoleruoti patyčių reiškinio. 

Psichologė, klasių 

vadovai ir mokiniai. 

Kovas  

5. Individualios psichologo konsultacijos. Padėti mokiniams išsiaiškinti jų 

problemas, atgauti vidinę darną. 

Psichologė. Nuolat  

UŽDAVINYS. Prevencinių programų įgyvendinimas. 

1. Prevencinės  veiklos savižudybių, 

žalingų įpročių temomis. 

 

Diskutuoti mūsų laikmečiui 

aktualiomis temomis: a) narkotinių 

medžiagų, alkoholio bei tabako žala 

žmogaus sveikatai bei visuomenei; b) 

ŽIV/AIDS, smurtas, prievarta, 

savižudybės, nusikalstamumas. 

Klasių vadovai, 

mokiniai, soc. 

pedagogė, psichologė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė.  

Periodiškai  

2. Lytinis mokinių švietimas.  Sveikos 

gyvensenos formavimas.  

Atvirai kalbėti apie lytiškumą, suteikti 

informacijos apie kontracepciją, 

lytiškai plintančias ligas, atsakingo 

elgesio svarbą ir pasekmes.  

Sveikatos priežiūros 

specialistė, I-II klasių   

mokiniai. 

Vasaris – kovas   

3. Žmogaus saugos ir pirmosios pagalbos 

suteikimo  programos įgyvendinimas. 

Supažindinti mokinius su žmogaus 

saugos programos temomis, suteikti 

žinių, kaip elgtis vienu ar kitu atveju 
ekstremaliose situacijose bei kaip 

suteikti pirmąją pagalbą.   

Socialinė pedagogė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, klasės 

vadovai, mokiniai.  

Periodiškai.  

4. Smurto prevencija, saugios aplinkos 

kūrimas. 

Formuoti neigiamą požiūrį į smurtą ir 

jo apraiškas. Skatinti gražiai ir 
draugiškai bendrauti, rūpintis vieniems 

kitais.  

Mokiniai, klasės 

vadovai, 
soc.pedagogė,  

psichologė. 

Periodiškai.  



 

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė                                                                                Jolanta Vyšniauskienė 

       
 

  

 

5. Bendradarbiauti su Klaipėdos 
apskrities VPK viešosios tvarkos 

tarnybos prevencijos skyriaus 

specialistėmis A.Studencova ir 
D.Savickiene.  

 

 

 
 

Priklausomybių nuo alkoholio, tabako, 
narkotinių medžiagų  prevencija, 

supažindinimas su įstatymais ir 

atsakomybe. 

Mokiniai, klasių 
vadovai, 

soc.pedagogė. 

 
 

Periodiškai.  


