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PLUNGĖS R. LIEPIJŲ MOKYKA 

 

2022 M. VEIKLOS PROGRAMA  

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Plungės r. Liepijų mokyklos veiklos programa 2022 metams parengta atsižvelgiant į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, 

bendruomenės poreikius. Veiklos programa nustato įstaigos veiklos tikslus bei uždavinius ir priemones uždaviniams įgyvendinti.  

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkinti mokinių ugdymo poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo srityse, užtikrinti ugdymo 

kokybę, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

3. Programa parengta remiantis Valstybinės švietimo strategijos 2013/2022 m. bei Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 

nuostatomis. 

4. Programą įgyvendins Liepijų mokyklos administracija, mokytojai ir kiti ugdomajame procese dalyvaujantys specialistai, mokiniai ir 

jų tėvai. 

2021 m. rugsėjo 1 dieną reorganizavus Plungės r. Platelių gimnaziją ir Plungės r.  Šateikių pagrindinę mokyklą įsteigta Plungės r. 

Liepijų mokykla, kurią sudaro trys struktūriniai padaliniai – Platelių skyrius, Šateikių skyrius ir Platelių UDC skyrius. Liepijų mokykloje 

ugdomi 219 pirmų-dešimtų klasių mokiniai, 18 priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 59 ikimokyklinukai.  

 

 

 



2021 m. VEIKLOS APŽVALGA 

2021 metų pradžioje mokyklos, kurias reorganizavus įsteigta Liepijų mokykla, išsikėlė šiuos strateginius tikslus: 1. Organizuoti 

kokybišką įtraukų ugdymo turinį, skatinantį nuolatinę mokinių pažangą ir asmeninę ūgtį (Platelių gimnazija);  2. Formuoti emociškai saugią, 

tolerantišką ir modernią ugdymosi aplinką (Platelių gimnazija);  3. Gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, tobulinti lietuvių kalbos, 

matematikos ir gamtos mokslų pamokų kokybę (Šateikių pagrindinė mokykla); 4. Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

atsižvelgiant į vaiko asmenybę ir jo poreikius (Šateikių pagrindinė mokykla). Šie Liepijų mokyklos struktūrinių padalinių  tikslai suponavo ir 

pagrindines Liepijų mokyklos veikos kryptis: 1. Ugdymo kokybės tobulinimas ir mokinių pažangos gerinimas; 2. Emociškai saugios, 

tolerantiškos ir modernios aplinkos kūrimas, atliepiant įvairaus amžiaus ugdytinių asmenybę ir jų poreikius. 

1. Ugdymo kokybės tobulinimas ir mokinių pažangos gerinimas. Tobulinant pamokos kokybę Liepijų mokykloje susitarta dėl 

Geros pamokos standarto, numatant aiškius Geros pamokos bruožus bei būtinas Geros pamokos struktūrines dalis, taip pat susitarta dėl 

Švietimo kokybės kaitos stebėsenos būdų, formų ir fiksavimo sistemos. Lapkričio mėnesį mokykloje įdiegta interaktyvi mokinių 

reflektavimo sistema „Reflectus“, kurią naudoja 5–10 klasių mokiniai. Siekiant nenutrūkstamos kiekvieno mokinio pažangos, Liepijų 

mokykloje susitarta dėl interaktyvios individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos įdiegimo. Diskutuojant metodinėse 

grupėse išgryninta vizija, kad mokinių pažanga mokykloje turi būti stebima trimis lygmenimis – mokyklos lygmeniu, klasės lygmeniu ir 

pamokos lygmeniu. 2022 m. individualios mokinio pažangos sistema nuosekliai bus įdiegta ir naudojama stebint visų mokinių pažangą. 

Siekiant, kad pamokos būtų įdomios ir įtraukios, pamokose naudojamos interaktyvios mokymosi sistemos – „Eduka“, EMA, „Žiburėlis“ ir 

kt. Mokykloje, siekiant efektyvios ir nuoseklios pagalbos mokiniui sistemos įveiklinimo, darbą tęsia 2020 m. Šateikių pagrindinėje 

mokykloje įsteigtas „Namų darbų klubas“,  kuris nuo 2021 m. spalio veikia abiejuose skyriuose ir teikia pagalbą ruošiant namų darbus dviejų 

amžiaus grupių (1–4 klasių ir 5–8 klasių) vaikams. Mokytojai aktyviai teikė individualias ir grupines konsultacijas mokiniams, pravesta 212 

konsultacijų COVID-19 pandemijos ugdymo nuostoliams kompensuoti. 

2. Emociškai saugios, tolerantiškos ir modernios aplinkos kūrimas, atliepiant įvairaus amžiaus ugdytinių asmenybę ir jų 

poreikius. Mokykla įsitraukusi ir aktyviai vykdo dvi socialinio emocinio vaikų ugdymo įgyvendinimo programas – „Lions Qest“ ir 

„Olweus“ (tačiau bendroje mokyklos vizijoje planuojama pereiti prie vienos „Lions Qest“ programos). Siekiant užtikrinti ugdytinių 



psichologinę gerovę, mokykloje aktyviai įgyvendinta „Geros savijautos programa“, kurios metu mokiniai dalyvavo šiose veiklose: 

„Atsipalaidavimo, įtampos mažinimo užsiėmimai“, „Gyvenimas darnoje“,   „Įveikti stresą galim išmokti“ , „Jei galėjau aš – gali ir tu“, 

Dailės terapija, Žaidimų terapija. Įgyvendinant prevencines veiklas mokykloje organizuoti tradiciniai renginiai: Tolerancijos dienos 

minėjimas, Solidarumo bėgimas, Diena prieš rūkymą ir kiti. Ugdant mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, asmenybės ūgtį bei siekiant 

puoselėti darnią ir emociškai saugią aplinką mokykloje suorganizuoti renginiai: Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas , „Spalvotas 

dosnusis ruduo“, akcija „Darom“, „Tarp žvaigždelių ir žvakelių“, „Kalėdinė pasaka“, Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir kiti. Liepijų 

mokyklos mokiniai dalyvauja dviejuose tarptautiniuose projektuose: „Nordplius“ projekte „Gamta žmonėms – žmonės gamtai“ ir pradinių 

klasių tarptautiniame projekte „Pasakyk labas pasauliui“. Liepijų mokykla įsigijo du išmaniuosius ekranus ir įrengė dvi išmaniąsias klases 

(išmaniąją matematikos klasę Šateikių skyriuje ir išmaniąją pradinio ugdymo klasę Platelių skyriuje). Siekiant efektyvinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą Šateikių skyriuje įrengta moderni ir jauki relaksacijos ir individualių užsiėmimų erdvė. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir pageidavimus Šateikių skyriuje pradėti Menų klasės įrengimo darbai, Platelių skyriuje įrengtos keturios 

ugdymo ir poilsio erdvės. Platelių UDC skyrius parengė projektą „Sporto ABC“ ir gavo finansavimą lauko stoginei, skirtai aktyviai 

ikimokyklinio ugdymo vaikų veiklai, įsirengti. 

2022 M. VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAI Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo data 

1. Gerinti ugdymo 

kokybę, sudarant 

sąlygas kiekvienam 

ugdytiniui patirti 

sėkmę ir siekiant 

kiekvieno vaiko 

nuoseklios ir 

1. Tobulinti pamokų kokybę 

jose diegiant daugiau tiriamųjų 

ir projektinių veiklų, plečiant 

veiklų bendradarbiaujant 

spektrą 

2021 m. aptartų  Geros pamokos kriterijų 

diegimas kiekvienoje pamokoje  

1 – 10 klasių 

mokytojai, 

pavaduotojos 

ugdymui Renata 

Daukintytė, Silva 

Rupeikienė 

I -  asis etapas 

2022 m. birželis; 

II – asis etapas 

2022 m. gruodis 

Tiriamųjų , projektinių  ir veiklų 1–10 klasių 2022 m. rugpjūtis 



nuolatinės 

pažangos 

bendradarbiaujant pamokose taikymas. 

Bent 30 proc. pamokų skiriama tiriamajai 

veiklai arba projektams (šias pamokas 

numatant ugdymo planuose). Bent 20 proc. 

pamokų organizuojamos taikant darbo 

bendradarbiaujant metodus (šias pamokas 

numatant ugdymo planuose).  

mokytojai, Šateikių 

skyriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

Ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo  

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir 

personalizuotą mokymąsi“ 

1-10 klasių 

mokytojai 

2022 m. birželis 

Kuriama efektyvi ir tvari mokytojų 

kompetencijos kėlimo organizacijos 

viduje  sistema. Kiekvienas Liepijų 

mokyklos mokytojas bus pravedęs po tris 

atviras pamokas savo kolegoms ir stebėjęs 

bent 3 savo kolegų vedamas atviras 

pamokas.  

Liepijų mokyklos 

mokytojai, Platelių 

skyriaus 

pavaduotoja 

ugdymui   

S. Rupeikienė 

2022 m. gruodis 

2. Diegti STEAM ugdymą 

Liepijų mokykloje  

 

 

 

90 proc. Liepijų mokyklos  mokytojų 

dalyvaus bent vienuose mokymuose 

STEAM tema 

Liepijų mokyklos 

mokytojai, 

direktorė  

E. Laurinaitienė  

2022 gruodis 

Parengtas STEAM metodų diegimo metodinė taryba, 2022 m. gegužė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 

ir pagrindinio ugdymo koncentre planas 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

Planuojant ugdymo procesą numatomi 

STEAM ugdymo metodų panaudojimas 

ugdymo procese, stebimas ir fiksuojamas 

jų įgyvendinimas  

 
2022 m. rugpjūtis 

2022 m. gruodis 

3. Nuosekliai sekti ir fiksuoti 

individualią mokinio pažangą 

– mokyklos, klasės ir pamokos 

lygmeniu 
 

Įdiegta individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo sistema mokyklos ir 

klasės lygmeniu 

Klasių vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

S. Rupeikienė 

2022 m. birželis 

Įdiegta individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo sistema pamokos 

lygmeniu 

5-10 klasių 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

S. Rupeikienė 

2022 m. gruodis 

Įdiegta informatyvi ir motyvuojanti 

individualios mokinio pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo sistema pradinių klasių 

koncentre 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

2022 m. gruodis 



 

Įdiegta informatyvi individualios mokinio 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

koncentre 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

UDC skyriaus 

vedėja 

 L. Budreikienė 

2022 m. gruodis 

2. Kuriant darnią ir 

vieningą Liepijų 

mokyklos 

bendruomenę, 

puoselėti ryšius su 

vietos socialiniais 

partneriais bei 

užtikrinti darnią ir 

tvarią kiekvieno 

ugdytinio 

asmenybės ūgtį 

1. Kurti ir puoselėti 

bendradarbiavimo pagrindu 

kuriamą ryšį su ugdytinių 

tėvais 

Tėvų švietimo ir konsultavimo renginiai 

Liepijų mokykloje ,,Tėvų dienos“ 

Direktorė  

E. Laurinaitienė, 

klasių vadovai 

2022 m. balandis 

Renginys Mamos dienai paminėti  Neformalių 

užsiėmimų 

organizatoriai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 S. Rupeikienė 

2022 m. gegužė 

 

 

 

 

 

 

2. Organizuojant bendras 

pamokas, išvykas ir renginius 

Šeimų sporto šventė Neformalių 

užsiėmimų 

organizatoriai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 S. Rupeikienė 

2022 m. gegužė 

Krepšinio 3x3 turnyras Šateikiai-Plateliai Fizinio ugdymo 

mokytojas, 

2022 m. sausis - 

balandis 



kurti tvarią ir darnią Liepijų 

mokyklos mokinių 

bendruomenę 

mokinių savivaldos 

komitetų 

koordinatoriai 

Integruotų veiklų dienos „Gamtinis ir 

kultūrinis paveldas Šateikių, Platelių 

vietovėse“ 

Liepijų mokyklos 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

2022 m. birželis 

Sveikatingumo dienos ,,Žygis aplink 

Platelių ežerą“ 

Fizinio ugdymo 

mokytojas, 

mokinių savivaldos 

komitetų 

koordinatoriai 

2022 m. rugsėjis 

3. Puoselėti draugiškus ir 

betarpiškus santykius su vietos 

socialiniais partneriais 

Pamokų ciklas bendradarbiaujant su 

Žemaitijos nacionaliniu parku 

Liepijų mokyklos 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

2022 m. rugsėjis 

- gruodis 

Pamokų ciklas bendradarbiaujant su 

Žemaitės memorialiniu muziejumi 

(Bukantės dvaru) 

Liepijų mokyklos 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

2022 m. rugsėjis 

- gruodis 



Pamokų ciklas bendradarbiaujant su 

Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus 

bažnyčia ir Šateikių Šv. Evangelisto 

Morkaus bažnyčia 

Liepijų mokyklos 

mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

R. Daukintytė 

2022 m. rugsėjis- 

gruodis 

  

Valstybinių švenčių organizavimas 

bendradarbiaujant su vietos 

bendruomenėmis ir socialiniais partneriais 

Direktorė  

E. Laurinaitienė, 

Liepijų mokyklos 

mokytojai 

2022 m. sausis - 

gruodis 

 

2022 m. RENGINIŲ PLANAS  

 

RENGINIO/VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

DATA DALYVIAI  UŽ RENGINIO 

ORGANIZAVIMĄ 

ATSAKINGI ASMENYS 

Sausio 13-osios minėjimas 2022 m. sausis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė, 

Simona Etkevičiūtė - Baltrušė 

Akcija“ Pagalba miško 

gyventojams“ 

2022 m. sausis Liepijų mokyklos Platelių skyriaus 

pradinių klasių mokiniai 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė 

Didžiausia Lietuvoje nuotolinė 2022 m. vasaris Plungės r. Liepijų mokyklos Karjeros koordinatorės 



pamoka ,,Mokonomika“  bendruomenė 

Akcija “Atsinešk bet ką, tik ne 

kuprinę“ 

2022 m. vasaris Plungės r. Liepijų mokyklos 1–10 klasių 

mokiniai 

Mokytojos 

Birutė Pakalniškienė, 

Simana Etkevičiūtė-Baltrušė, 

 mokinių savivaldos komitetai 

Renginiai Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

2022 m. vasaris Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė, 

Liudvika Švedė, 

Raimonda Vainušienė 

Užgavėnės 2022 m. vasaris Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė, 

Gita Jurkšienė, 

Saulena Šimkevičienė, 

Simona Vaitkienė 

Renginiai Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

2022 m. kovas Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė, 

Vigilija Urbonė, 

Saulena Šimkevičienė, 

Irena Malakauskienė 

Kazimierinės 2022 m. kovas Liepijų mokyklos  Mokytoja 



Platelių UDC skyrius Dovilė Ruginienė 

Šimtadienis 2022 m. kovas Liepijų mokyklos 8-10 klasių mokiniai Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė, 

Jurgita Razgaitienė, 

Lolita Petraitienė Petrauskienė, 

Liudvika Švedė, 

Raimonda Vainušienė  

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 2022 m. kovas Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Birutė Pakalniškienė, 

Simana Etkevičiūtė-Baltrušė, 

Gerda Vasiliauskienė, 

 mokinių savivaldos komitetai 

Žemės diena  2022 m. kovas Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Marytė Margienė, 

Daiva Andriuškaitė, 

Diana Paulauskienė 

Kultūros diena 2022 m. balandis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė,  

mokinių savivaldos komitetai 

Akcija „Darom“ 2022 m. balandis Mokiniai, mokytojai Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  



Birutė Pakalniškienė, 

klasių vadovai 

Sportas ir draugystė visada kartu Sportas ir draugystė 

visada kartu 

Liepijų mokyklos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės  

Mokytoja 

Dovilė Ruginienė 

Tėvų dienos Liepijų mokykloje – 

paskaitos tėvams 

2022 m. balandis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Kokybės krepšelio komanda 

Margutis - Velykų simbolis 2022 m. balandis Liepijų mokyklos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Mamos dienos koncertas 2022 m. gegužė Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Pavaduotojos ugdymui  

Silva Rupeikienė, 

Renata Daukintytė,  

mokytojos  

Vitalija Lukavičienė, 

Vigilija Urbonė, 

Saulena Šimkevičienė, 

NU būrelių vadovai 

Šeimų sporto šventė 2022 m. gegužė Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

Birutė Pakalniškienė, 

sporto būrelių vadovai  

Europos diena 2022 m. gegužė 1–10 klasių mokiniai Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė 



Vaikų gynimo diena 2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė, 

 Birutė Pakalniškienė 

Pasaulinė dviračio diena 2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė,  

Judita Šakalienė, 

mokinių savivaldos komitetai 

Vaikų sporto ir menų diena 2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė,  

mokinių savivaldos komitetai 

Jaunieji atletai – su tėveliais. 

Mažųjų pėdučių takeliu 

(prevencija - grūdinimosi 

priemonės) (Projektas „Sveikatos 

ABC“) 

2022 m. birželis Liepijų mokyklos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

Mokytoja  

Dovilė Ruginienė 

Integruotų veiklų dienos 

„Gamtinis ir kultūrinis paveldas 

Šateikių, Platelių vietovėse“ 

2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Pavaduotojos ugdymui  

Silva Rupeikienė, 

Renata Daukintytė 

Projekto sklaida ,,Kokybės 

krepšelis“ metodinė diena 

,,Metodų įvairovė skatinanti 

mokytis įvairių gebėjimų vaikus“ 

2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė, Plungės r. švietimo 

įstaigos, Kokybės krepšelio projekte 

dalyvaujančios švietimo įstaigos 

Pavaduotojos ugdymui  

Silva Rupeikienė, 

Renata Daukintytė, 

kokybės krepšelio komanda 



Mokslo metų užbaigimo šventė 2022 m. birželis Plungės r. Liepijų mokyklos 

bendruomenė 

Mokytojos 

Vitalija Lukavičienė,  

Birutė Pakalniškienė, 

mokyklos administracija 

 

 


