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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 2021 m. sausio
6 d. įsakymu Nr. AD1-14 „Dėl įgaliojimo suteikimo“,

t v i r t i n u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2021 metų II
pusmečio priežiūros vykdymo ir veiklos organizavimo planą (pridedama).
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo  
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS
2021 METŲ II PUSMEČIO PRIEŽIŪROS VYKDYMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO

PLANAS

Eil.
Nr.

Vykdomos priemonės pavadinimas Atsakingas
specialistas

1. Vaikų  nesimokymo  priežasčių  analizė  ir  tikslinimas  NEMIS
sistemoje

I. Minelgienė 

2. Stebėsenos  vykdymas  ir  duomenų,  susijusių  su  savivaldybės
ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  tinklo  formavimu  ir  priemonių
įgyvendinimu, pateikimas

R. Grubliauskienė

3. Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų dokumentų pateikimo
www.emokykla portale analizė 

S. Muravjova

4. Švietimo ir mokslo institucijų  registre registruotų viešųjų įstaigų ir
laisvųjų mokytojų švietimo veiklos aktualumo vertinimas

A. Trušaitė

5. Švietimo  įstaigų  patalpų  suteikimo  paslaugos  ir  naudojimosi
stadionais  (sporto  aikštynais)  tvarkos  aprašo  įgyvendinimo
įvertinimas

L. Adiklė

6. Pasirinktų  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų  programų
įgyvendinimo priežiūros vykdymas

S. Muravjova,
A. Trušaitė

7. Apmokėjimo  už  dalyvavimą  brandos  egzaminų  vykdymo  ir
mokyklinių brandos egzaminų vertinimo darbe paraiškų tikrinimas,
ataskaitos parengimas

I. Milkontė

8. Mokinių priėmimo į mokyklas informacinės sistemos pagrindu 2021–
2022 mokslo metams analizė 

D. Griciuvienė 

9. Mokinių nelaimingų atsitikimų „Smeltės“, Prano Mašioto ir Martyno
Mažvydo progimnazijose analizė

R. Mickienė

10. Gimnazijų  lėšų  poreikio  gamtamokslinių  laboratorijų įrengimui ir
modernizavimui vertinimas bei programos parengimas

S. Šliogerienė

11. Klaipėdos  lopšelių-darželių  „Eglutė“,  „Žemuogėlė“  ir  „Papartėlis“
mokymo sutarčių parengimo kokybės vertinimas

I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

12. „Gilijos“  pradinės  mokyklos  gabių  ir  talentingų  mokinių  ugdymo
vertinimas

I. Minelgienė

13. Įvykdyto  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  reorganizavimo  proceso
įvertinimas

R. Grubliauskienė 

14. Mokinių pasiekimų vertinimo Klaipėdos Adomo Brako dailės 
mokykloje dokumentų analizė

S. Muravjova

15. Klaipėdos  miesto  neformaliojo  vaikų  švietimo  tiekėjų  vykdomoms
programoms skirtų lėšų panaudojimo vertinimas

A. Trušaitė

16. Netradicinio  ugdymo  pagal  Ekologijos  ir  aplinkos  technologijų
ugdymo sampratą įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimo Klaipėdos
„Vėtrungės“ gimnazijoje bei Tauralaukio progimnazijoje vertinimas

A. Andrašūnienė

17. Maitinimo organizavimo kokybės vertinimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigose

L. Adiklė

18. Neformaliojo vaikų švietimo programoms 2021 m. I pusmetį skirtų S. Muravjova,

http://www.emokykla/
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lėšų panaudojimo ataskaitų vertinimas A. Trušaitė
19. 2020 m. , 2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji

analizė 
I. Milkontė

20. Įvertinti  pasiruošimą  įgyvendinti  atnaujintas  pagrindinio  ugdymo
programas  Gedminų,  Sendvario,  „Saulėtekio“,  „Verdenės“  ir
„Versmės“ progimnazijose

D. Griciuvienė

21. Klaipėdos  miesto  savivaldybės  pedagogų  kvalifikacijos  tobulinimo
stebėsenos bandomajame tyrime dalyvavimo koordinavimas

S. Šliogerienė

22. Klaipėdos lopšelių-darželių „Pumpurėlis“, „Sakalėlis“ ir „Volungėlė“
Mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui  specialistų  (išskyrus  psichologus)
atestacijos komisijų veiklos analizė

I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

23. Švietimo paslaugų modernizavimo programos atnaujinimas A. Andrašūnienė
24. Pasirengimo  įgyvendinti  atnaujintas  lietuvių  kalbos  programas

tautinių mažumų „Santarvės“, „Pajūrio“, Maksimo Gorkio, „Gabijos”
progimnazijose analizė

I. Minelgienė

25. Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimo ataskaitų analizė S. Muravjova
26. Bendrojo  ugdymo  mokyklų  bei  profesinio  mokymo  įstaigų

išsilavinimo pažymėjimų blankų poreikio įvertinimas
A. Trušaitė

27. Vaiko  gerovės  komisijų  darbas  Liudviko  Stulpino,  „Pajūrio“  ir
„Vyturio“ progimnazijose vertinimas

I. Milkontė

28. 2021  m.  Nacionalinių  mokinių  pasiekimų  patikrinimo  rezultatų
analizė

D. Griciuvienė

29. Bendrojo  ugdymo  mokyklų,  dalyvaujančių  projekte  „Mokinių
ugdymosi  pasiekimų  gerinimas  diegiant  kokybės  krepšelį“
savivaldybės lygmeniu, stebėsenos atlikimas

S. Šliogerienė

30. Klaipėdos  lopšelių-darželių:  „Inkarėlis“,  „Liepaitė“  ir  „Žiogelis“
vadovų 2020 m. veiklos ataskaitų analizė

I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

31. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų ir formalųjį švietimą papildančių
mokyklų mokytojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo įvertinimas

S. Muravjova

32. Sporto  mokyklų  statistinių  duomenų  pateikimo  ir  atsiskaitymo
patikimumo,  teikiamų  statistinių  ataskaitų  „4-mokykla“  duomenų
Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) vertinimas

A. Trušaitė

33. Pagrindinės  sesijos  valstybinių,  mokyklinių  brandos,  menų  ir
technologijų egzaminų bei brandos darbo pasirinkimo analizė

I. Milkontė

34. Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių įgyvendinimo analizė S. Muravjova
35. Prailgintos  dienos  grupių  veiklos  kokybės  analizė  mokyklose-

darželiuose
I. Minelgienė

36. 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

37. Bendrojo  ugdymo  ir  neformaliojo  vaikų  švietimo  mokyklų  2021–
2022 m. m. ugdymo planų projektų vertinimas

V. Bubliauskienė,
įstaigas kuruojantys 
specialistai

38. Bendrojo  ugdymo  ir  neformaliojo  vaikų  švietimo  mokyklų  2022–
2024 metų strateginių planų projektų vertinimas

V. Bubliauskienė,
įstaigas kuruojantys 
specialistai

_______________________________________________
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