
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO 

SKYRIAUS 2020 METŲ II PUSMEČIO PRIEŽIŪROS VYKDYMO IR VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020-06-05  Nr. .ŠV1-126 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatais, 

patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. AD1-81 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų 

patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. 

įsakymu Nr. AD1-28 „Dėl įgaliojimo suteikimo“, 

t v i r t i n u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2020 metų II 

pusmečio priežiūros vykdymo ir veiklos organizavimo planą (pridedama). 

 

 

Vedėja Laima Prižgintienė 

 

 

 

  



2 
 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo  2020-06-05 

įsakymo Nr. ŠV1-126 

priedas 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS 

2020 METŲ II PUSMEČIO PRIEŽIŪROS VYKDYMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vykdomos priemonės pavadinimas Atsakingas 

specialistas 

1. Mokinių priėmimo į mokyklas informacinės sistemos pagrindu 

2020–2021 mokslo metams analizė  

J. Jankauskienė  

 

2. Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemų (įėjimo/išėjimo, 

lankomumo, nemokamo maitinimo, elektroninės piniginės, 

bibliotekos) pritaikymo prie bendrojo ugdymo mokyklų 

naudojamo elektorinio dienyno ir šių sistemų garantinės priežiūros 

paslaugos pirkimo ir rezultatų analizė 

L. Adiklė 

3. Pasirinktų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų 

įgyvendinimo priežiūros vykdymas 

S. Muravjova, 

A. Trušaitė 

4. Vaikų nesimokymo priežasčių analizė ir tikslinimas NEMIS 

sistemoje 

I. Milkontė 

5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų bendradarbiavimo su 

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologais, 

dirbančiais ikimokyklinio ugdymo įstaigose, analizė  

A. Dragašienė 

6. 

 

Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos 

centro 2019 metų patikrinimo aktų apie švietimo įstaigų higienos 

būklę analizė 

L. Adiklė 

7. Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų dokumentų 

pateikimo www.emokykla portale analizė  

S. Muravjova 

8. Stebėsenos vykdymas ir duomenų, susijusių su savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo formavimu ir priemonių 

įgyvendinimu, pateikimas 

R. Grubliauskienė 

9. Lopšelio-darželio „Čiauškutė“ išorės vertinimo rekomendacijų 

įgyvendinimo analizė 

S. Vancevičienė 

10. Brandos egzaminų vykdymo priežiūra  R. Rimkuvienė,  

skyriaus specialistai 

11. Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas” veiklos organizavimo 

priemonių plano projekto parengimas bei plano įgyvendinimo 

priežiūros vykdymas pastato Liepų g. 43A rekonstrukcijos metu 

R. Grubliauskienė 

12. Švietimo stebėsenos rodiklių atnaujinimas ir duomenų surinkimas V. Bubliauskienė 

13. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių komplektavimo 

situacijos ir poreikio tenkinimo analizė 

R. Grubliauskienė  

14. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo įvertinimas 

lopšeliuose-darželiuose „Volungėlė“, „Versmė“, „Pakalnutė“ 

S. Vancevičienė 

15. Švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi 

stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo įgyvendinimo 

įvertinimas 

L. Adiklė 

http://www.emokykla/
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16. Švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais vaikais įvertinimas lopšeliuose-

darželiuose „Ąžuoliukas“, „Berželis“, „Žilvitis“, „Žuvėdra“ 

A. Dragašienė 

17. Veiksmų plano dėl vaikų skaičiaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

grupėse bei mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklų klasėse 

mažinimo parengimas 

L. Prižgintienė 

18. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių 

vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimo 

įgyvendinimas 

S. Vancevičienė 

19. Švietimo ir mokslo institucijų registre registruotų viešųjų įstaigų 

ir laisvųjų mokytojų švietimo veiklos aktualumo vertinimas 

A. Trušaitė 

20. Universitetinės gimnazijos veiklos modelio projekto parengimas  A. Dragašienė 

21. Bendrojo ugdymo mokyklų bei profesinio mokymo įstaigų 

išsilavinimo pažymėjimų blankų poreikio įvertinimas 

A. Trušaitė 

22. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo analizė 

V. Bubliauskienė 

23. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų 2019 m. ir 2020 m. 

palyginamosios analizės atlikimas  

R. Rimkuvienė, 

V. Bubliauskienė, 

dalykus kuruojantys 

skyriaus specialistai 

24. Neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų Europos 

Sąjungos/valstybės lėšomis, 2020 m. II etapo organizavimas 

S. Muravjova, 

A. Trušaitė 

25. Vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšomis, priežiūros vykdymas  

S. Muravjova 

26. Neformaliojo vaikų švietimo programoms 2020 m. I pusmetį 

skirtų lėšų panaudojimo ataskaitų vertinimas 

S. Muravjova, 

A. Trušaitė 

27. Bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 2020–

2021 m. m. ugdymo planų projektų vertinimas 

V. Bubliauskienė, 

įstaigas kuruojantys 

specialistai 

28. Savivaldybės strateginio veiklos 2021–2023 metams plano 

priemonių pagrindimo ir aprašomosios dalies parengimas 

V. Bubliauskienė, 

A. Andrašūnienė, 

skyriaus specialistai 

29. Bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių situacijos bei 

poreikio analizė  

I. Milkontė 

30. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ir formalųjį švietimą 

papildančių mokyklų informacijos viešoje erdvėje pateikimo 

įvertinimas 

S. Muravjova 

31. Bendrojo ugdymo mokyklų teikiamų duomenų patikimumo prieš 

pateikiant statistinės ataskaitos „1-mokykla“ duomenis Švietimo 

valdymo informacinei sistemai (ŠVI) vertinimas ir Mokymo lėšų 

savivaldybės suvestinės ataskaitos ruošimas 

A. Trušaitė 

32. Darbo su mokyklos nelankančiais mokiniais analizė 

Klaipėdos  „Saulėtekio“ ir Sendvario progimnazijose 

I. Milkontė 

33. Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojams suteiktų leidimų dirbti su 

Pedagogų bei Mokinių registrais apskaitos įvertinimas 

A. Trušaitė 

34. Maitinimo organizavimo kokybės vertinimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

L. Adiklė 

35. Vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšomis, ataskaitų įvertinimas 

S. Muravjova 
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36. Vaikų saugumo ir sveikatos užtikrinimo lopšeliuose-darželiuose 

„Berželis“ ir „Vyturėlis“ vertinimas 

S. Vancevičienė 

37. „Aukuro“ gimnazijos sporto klasių ugdymo organizavimo 

įvertinimas 

D. Andrijauskienė 

38. Kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo įgyvendinimo 

įvertinimas „Vyturio“ progimnazijoje 

L. Prižgintienė 

39. Klaipėdos Baltijos gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo 

klasių veiklos modelio įgyvendinimo 2019–2020 mokslo metais 

analizė 

A. Andrašūnienė 

 

40. Bendrojo ugdymo mokyklų teikiamų duomenų patikimumo prieš 

pateikiant statistinės ataskaitos „3ES-mokykla (darbuotojai)“ 

duomenis Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVI) 

vertinimas 

A. Trušaitė 

41. Pagalbos mokiniams, baigusiems užsienio valstybių ugdymo 

programas ar jų dalis, teikimo Klaipėdos Vitės ir „Vyturio“ 

progimnazijose vertinimas 

I. Milkontė 

42. Techninės krypties būrelių programų įvertinimas neformaliojo 

vaikų švietimo įstaigose 

S. Muravjova 

43. Suaugusiųjų gimnazijos jaunimo klasių ugdymo sąlygų ir kokybės 

įvertinimas 

D. Andrijauskienė 

44. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ir formalųjį švietimą 

papildančių mokyklų mokytojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo 

įvertinimas 

S. Muravjova 

45. Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių įgyvendinimo analizė S. Muravjova 

46. Švietimo paslaugų modernizavimo programos atnaujinimas A. Andrašūnienė 

47. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų inventoriaus atnaujinimo 

programos parengimas ir įgyvendinimo stebėsena 

S. Muravjova, 

48. Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano įgyvendinimo analizė, 

naujo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto 

parengimas 

L. Prižgintienė, 

skyriaus specialistai  

49. 

 

Švietimo įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitų analizė ir 

užduočių 2021 metams nustatymo derinimas 

L. Prižgintienė, 

įstaigas kuruojantys 

specialistai 

50. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų 

parengimas:  

– dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo 

įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas; 

– dėl klasių ir mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 

patikslinimo; 

– dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių švietimo 

įstaigose patikslinimo; 

– dėl visos dienos užimtumo mokyklų modelių; 

– dėl universitetinės gimnazijos modelio „Žemynos“ gimnazijoje 

patvirtinimo;  

– dėl Vydūno gimnazijos išskirtinių programų patvirtinimo; 

– dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą švietimo įstaigose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

programas, nustatymo; 

Skyriaus specialistai 
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– dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių savivaldybės švietimo įstaigose patvirtinimo; 

– dėl pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių 

kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 

veiksmų plano 2020–2024 metams patvirtinimo; 

– dėl įstaigų nuostatų, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų, 

pakeitimo ir patvirtinimo; 

– dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo;  

– dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano 

patvirtinimo; 

– dėl įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo 

 

_______________________________________________ 

 

 


