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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS
2021 METŲ I PUSMEČIO PRIEŽIŪROS VYKDYMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO
PLANAS
Eil.
Vykdomos priemonės pavadinimas
Nr.
1.
Mokinių priėmimo į mokyklas 2021–2022 mokslo metams
informacinės sistemos pagrindu organizavimas
2
Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vykdymo
grupių sudarymas
3.
Pagrindinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų, menų, ir
technologijų bei valstybinių užsienio kalbos (anglų, rusų,
vokiečių) kalbėjimo dalies ir brandos darbų vertinimo komisijų
sudarymas
4.
Švietimo įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitų analizė ir
užduočių 2021 metams nustatymo derinimas
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Atsakingas
specialistas
J. Jankauskienė
I. Milkontė
I. Milkontė

L. Prižgintienė,
įstaigas kuruojantys
specialistai
Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos ataskaitos parengimas
V. Bubliauskienė
Vaikų nesimokymo priežasčių analizė ir tikslinimas NEMIS I. Minelgienė
sistemoje
Neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų valstybės S. Muravjova,
lėšomis, 2021 m. I etapo finansavimo organizavimas
A. Trušaitė
Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų duomenų A. Trušaitė
pateikimo Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR)
tikslinimas
Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas” veiklos organizavimo R. Grubliauskienė
priemonių plano projekto parengimas bei plano įgyvendinimo
priežiūros vykdymas pastato Liepų g. 43A rekonstrukcijos metu
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbančių S. Vancevičienė
mokytojų ir auklėtojų padėjėjų darbo grafikų sudarymo
rekomendacijų
įgyvendinimas
lopšeliuose-darželiuose
„Alksniukas“, „Obelėlė“, „Želmenėlis“
Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų duomenų S. Muravjova
(dokumentų) pateikimas www.emokykla.lt sistemoje ir
tikslinimas
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Klaipėdos miesto bendrojo V. Bubliauskienė
ugdymo mokyklose priemonių plano parengimas
Norminių dokumentų parengimas, vykdant Klaipėdos švietimo R. Grubliauskienė
įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, 2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano
priemones
Statistinių duomenų (pateiktų Švietimo ir informacinėje valdymo A. Trušaitė
sistemoje) pagal švietimo stebėsenos rodiklius, naudojamų
ruošiant mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo
plano projektą, analizės atlikimas
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo L. Prižgintienė,
pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano įgyvendinimo analizė, skyriaus specialistai
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

naujo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano projekto
parengimas
Klaipėdos miesto progimnazijų karjeros ugdymo specialistų
veiklos analizė
2 mokyklų, turinčių mokyklinius autobusus, mokinių pavėžėjimo
analizė
Atvykusių / sugrįžusių mokinių ugdymo ir integracijos miesto
bendrojo ugdymo mokyklose situacijos lyginamoji analizė
Pagrindinio priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas 2021–2022
m. m. informacinės sistemos pagrindu vykdymas
Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo priežiūros vykdymas
Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatų analizės atlikimas
Brandos egzaminų priežiūros vykdymas

D. Andrijauskienė
L. Adiklė
V. Bubliauskienė
J. Jankauskienė
J. Jankauskienė,
skyriaus specialistai
J. Jankauskienė

I. Milkontė,
skyriaus specialistai
Neformaliojo vaikų švietimo programoms 2020 m. II pusmetį S. Muravjova,
skirtų lėšų panaudojimo ataskaitų vertinimas
A. Trušaitė
Pasirinktų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų S. Muravjova
įgyvendinimo priežiūros vykdymas
Kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms skirtų lėšų S. Muravjova
panaudojimo bei veiklų įgyvendinimo ataskaitų vertinimas
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos veiklos dokumentų, S. Muravjova
susijusių su vaikų pasiekimais, analizės atlikimas
Klaipėdos miesto gimnazijų gamtos mokslų laboratorijų D. Andrijauskienė
vertinimas
Lengvosios atletikos, Vlado Knašiaus krepšinio bei „Gintaro“ ir A. Trušaitė
„Viesulo“ sporto centrų statistinių duomenų pateikimo ir
atsiskaitymo patikimumo, teikiant statistinių ataskaitų „4mokykla“ duomenis Švietimo valdymo informacinėje sistemoje,
įvertinimas
Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių I pusmečio įgyvendinimo S. Muravjova
analizės atlikimas
Švietimo paslaugų modernizavimo programos atnaujinimas
A. Andrašūnienė
Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių komplektavimo R. Grubliauskienė
situacijos ir poreikio tenkinimo analizės atlikimas
„Gilijos“ pradinės mokyklos gabių ir talentingų mokinių I. Minelgienė
atpažinimo ir ugdymo metodų vertinimas
Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos Klaipėdos mieste S. Muravjova
vertinimas
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų projektų Skyriaus specialistai
parengimas:
– dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo
įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas;
– dėl klasių ir mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose
nustatymo;
– dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių švietimo
įstaigose nustatymo;
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– dėl universitetinės gimnazijos modelio „Žemynos“ gimnazijoje
patvirtinimo;
– dėl Vydūno gimnazijos atlyginimo, įgyvendinant Meninio
ugdymo programą, nustatymo;
– dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
programas, nustatymo;
– dėl įstaigų nuostatų, kurie neatitinka teisės aktų reikalavimų,
pakeitimo ir patvirtinimo;
– dėl neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo aprašo
patvirtinimo;
– dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano
patvirtinimo;
– dėl sutikimo reorganizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir
reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
_____________________________________

