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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS
2022 METŲ PRIEŽIŪROS VYKDYMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Vykdomos priemonės pavadinimas Pusmetis Atsakingas
specialistas

1. Skyriaus 2021 metų veiklos ataskaitos parengimas I V. Bubliauskienė
2. Mokinių  vežiojimo  išlaidų  kompensavimo  „Žemynos“  ir

„Žaliakalnio“ gimnazijose analizė 
I L. Adiklė

3. Mokinių  priėmimo  informacinės  sistemos  valdymo  ir
asmens duomenų tvarkymo aprašymo parengimas

I A. Andrašūnienė

4. Tėvų  (globėjų)  įsiskolinimų  už  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo
paslaugas analizė

I L. Adiklė,
specialistai, 
kuruojantys įstaigas

5. Ikimokyklinių  ir  priešmokyklinių  grupių  komplektavimo
situacijos ir poreikio tenkinimo analizė

I R. Grubliauskienė 

6. Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai
programos  įgyvendinimo  Tauralaukio,  „Versmės“,
„Saulėtekio“  progimnazijose  ir  „Gilijos“  pradinėje
mokykloje analizė

I R. Mickienė

7. Pagrindinės  sesijos  valstybinių,  mokyklinių  brandos
egzaminų pasirinkimo analizė

I I. Milkontė

8. Vaikų  nesimokymo  priežasčių  analizė  ir  tikslinimas
NEMIS sistemoje

I I. Minelgienė

9. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų švietimo 
pažangos ataskaitos parengimas

I V. Bubliauskienė

10. Mokinių ir Pedagogų registrų statistinių duomenų, 
reikalingų Klaipėdos miesto švietimo pažangos ataskaitos 
rengimui, apibendrinimas

I A. Trušaitė 

11. Neformaliojo  vaikų švietimo įstaigų ir  formalųjį  ugdymą
papildančių mokyklų vykdomų programų rengimo kokybės
vertinimas

I S. Muravjova

12. Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  mokymo
sutarties atnaujinimo projekto parengimas

I I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

13. Priemonių  plano  dėl  pasirengimo  įtraukiajam  ugdymui
Klaipėdos miesto savivaldybėje projekto parengimas

I A. Radvilė

14. Pedagogų  poreikio  2022  m.  Klaipėdos  miesto  ugdymo
įstaigose vertinimas

I S. Šliogerienė

15. Neformaliojo  vaikų švietimo teikėjų  teikiamų duomenų į
Neformaliojo  švietimo  programų  registrą  (NŠPR)
patikimumo analizė

I A. Trušaitė

16. Švietimo  įstaigų  vadovų  2021  metų  veiklos  ataskaitų
analizė ir užduočių 2022 metams nustatymo derinimas

I L. Prižgintienė, 
specialistai, 
kuruojantys įstaigas

17. Vaikų  ir  mokinių  maitinimo  organizavimo  pagrindinio
tyrimo  Baltijos,  „Vėtrungės“,  Vydūno  gimnazijose,
Liudviko Stulpino, „Pajūrio“, Prano Mašioto, „Santarvės“,
Simono Dacho, „Smeltės“, „Verdenės“, „Versmės“, Vitės,

I L. Adiklė
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„Vyturio“  progimnazijose,  Jūrų  kadetų  mokykloje,
darželyje  „Gintarėlis“,  „Varpelio“  mokykloje-darželyje,
lopšeliuose-darželiuose  „Čiauškutė“,  „Vyturėlis“,
„Pakalnutė“,  „Pingvinukas“,  „Radastėlė“,  „Sakalėlis“,
„Traukinukas“, „Žilvitis“, „Žuvėdra“ atlikimas

18. Švietimo paslaugų modernizavimo programos atnaujinimas I A. Andrašūnienė
19. Konsultacinių  valandų,  skirtų  mokinių  mokymosi

praradimams  kompensuoti,  panaudojimo  miesto
progimnazijose vertinimas

I D. Griciuvienė

20. Teisės aktų įgyvendinimo priešmokyklinio ugdymo srityje
lopšeliuose-darželiuose  „Atžalynas“,  „Šaltinėlis“,  „Rūta“
vertinimas

I R. Grubliauskienė 

21. Mokinių  nelaimingų  atsitikimų  Marijos  Montessori
mokykloje-darželyje  ir  lopšeliuose-darželiuose
„Ąžuoliukas“,  „Berželis“, „Bitutė“,  „Dobiliukas“,
„Klevelis“,  „Nykštukas“,  „Pagrandukas“,  „Pumpurėlis“,
„Pušaitė“, „Žuvėdra“, „Želmenėlis“ analizė

I R. Mickienė

22. Pedagogų  skyrimo  į  mokyklinių  brandos  egzaminų  ir
valstybinių  brandos  užsienio  kalbų  (kalbėjimo  dalių)
egzaminų vertinimo komisijas koordinavimas

I I. Milkontė

23. Lietuvių  kalbos  programų  įgyvendinimo  lopšeliuose-
darželiuose  „Du  gaideliai“,  „Linelis“,  „Bangelė“,
„Švyturėlis“, „Žiburėlis“ vertinimas 

I I. Minelgienė

24. Vaikų  vasaros  poilsio  programų,  finansuojamų
Savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurso organizavimas

I S. Muravjova

25. Švietimo pagalbos (psichologinės, socialinės pedagoginės,
specialiosios  pedagoginės  ir  specialiosios  pagalbos)
prieinamumo  užtikrinimo  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
mokiniams Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose
analizė

I A. Radvilė

26. Klaipėdos  miesto  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų
vykdomoms  programoms  skirtų  lėšų  panaudojimo
vertinimas

I A. Trušaitė

27. Išmaniųjų  klasių  įrangos  panaudojimo  ugdymo  procese
veiksmingumo  Simono  Dacho,  Maksimo  Gorkio,
„Verdenės“  progimnazijose  ir  Baltijos  gimnazijoje
vertinimas

I A. Andrašūnienė

28. Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo priežiūros vykdymas

I D. Griciuvienė,
skyriaus specialistai 

29. Brandos egzaminų priežiūros plano parengimas, priežiūros
vykdymas

I I. Milkontė,
skyriaus specialistai 

30. Neformaliojo  vaikų  švietimo  programoms  2021  m.  II
etapui skirtų lėšų panaudojimo ataskaitų vertinimas

I S. Muravjova,
A. Trušaitė

31. Brandos atestatų išdavimo mokiniams, kurie mokosi pagal
specializuoto  ugdymo  krypties  programas,  atitikties
nustatytiems reikalavimams vertinimas

I A. Trušaitė

32. Hibridinio  ugdymo  organizavimo  savivaldybės  bendrojo
ugdymo mokyklose vertinimas

I A. Andrašūnienė, 
skyriaus specialistai, 
kuruojantys 
mokyklas

33. Nacionalinių  mokinių  pasiekimų  patikrinimo  priežiūros
vykdymas

I D. Griciuvienė,
skyriaus specialistai
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34. Neformaliojo  vaikų  švietimo  programų  rengimo
rekomendacijų pagal kitiems neformaliojo vaikų švietimo
programų teikėjams taikomus reikalavimus,  pritaikant  jas
ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms, parengimas

I I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

35. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto
savivaldybėje  veiksmų  ir  priemonių  plano  2021–2024
metams 2022 metų priemonių vykdymo koordinavimas

I, II V. Bubliauskienė

36. Brandos  egzaminų  pagrindinės  ir  pakartotinės  sesijų
organizavimas

I, II I. Milkontė

37. Pasirinktų  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų  programų
įgyvendinimo priežiūros vykdymas

I, II  S. Muravjova,
A. Trušaitė

38. Klaipėdos  mokyklų,  dalyvaujančių  2021–2023  metų
projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, diegiant
kokybės  krepšelį“  veiklos  tobulinimo  planų  vykdymo
priežiūra

I, II S. Šliogerienė

39. Neformaliojo  vaikų  švietimo  programų  teikėjų  duomenų
(dokumentų)  pateikimas  www.emokykla  .lt   sistemoje  ir
duomenų tikslinimas

I, II S. Muravjova

40. Konsultacijų  atnaujinto  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo
turinio klausimais teikimas ir organizavimas

I, II D. Griciuvienė

41. Norminių  dokumentų,  susijusių  su  Klaipėdos  miesto
savivaldybės  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  tinklo
pertvarkos  bendrojo  plano  2022  metų  priemonių
įgyvendinimu, parengimas

I, II R. Grubliauskienė

42. Mokinių  priėmimo  į  bendrojo  ugdymo  mokyklas  2022–
2023 m. m. informacinės sistemos pagrindu organizavimas
ir vykdymas

I, II D. Griciuvienė

43. Klaipėdos  miesto  savivaldybės  skirto  finansavimo
Klaipėdos  miesto  pedagogų  rengimo,  kvalifikacijos
plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų
pritraukimo  į  mokyklas  2020–2024  programai  vykdymo
priežiūra

I, II S. Šliogerienė

44. Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimas I, II Skyriaus  specialistai
pagal  kuruojamas
sritis 

45. Technologijų  mokomųjų  kabinetų  būklės  Gedminų,
Martyno  Mažvydo,  Prano  Mašioto  progimnazijose  ir
Hermano Zudermano, Vėtrungės“ gimnazijose vertinimas

II R. Mickienė

46. Bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų,
papildančių formalųjį švietimą, 2022–2023 m. m. ugdymo
planų projektų vertinimas 

II V. Bubliauskienė,
skyriaus specialistai

47. Mokinių  priėmimo  į  bendrojo  ugdymo  mokyklas  2022–
2023 mokslo metams analizė

II D. Griciuvienė

48. 2020–2022  metų  valstybinių  brandos  egzaminų  rezultatų
lyginamoji analizė

II I. Milkontė

49. Klaipėdos  miesto  savivaldybės  švietimo  stebėsenos
rodiklių sąrašo atnaujinimas

II V. Bubliauskienė

50. Antrųjų  klasių  mokinių  mokymo  plaukti  programos
įgyvendinimo analizė

II I. Minelgienė

51. Socialinių  pedagogų  veiklos  Klaipėdos  miesto  bendrojo
ugdymo mokyklose vertinimas

II A. Radvilė

52. Vaikų  vasaros  poilsio  programų  įgyvendinimo  ataskaitų II S. Muravjova

http://www.emokykla/
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analizė 
53. Programos  „Gamtos  mokslų  laboratorijų  steigimas  ir

modernizavimas  Klaipėdos miesto  gimnazijose“  2022 m.
priemonių įgyvendinimo vertinimas

II S. Šliogerienė

54. Klaipėdos  miesto  neformaliojo  vaikų  švietimo  teikėjų
vykdomoms  programoms  skirtų  lėšų  panaudojimo
vertinimas

II A. Trušaitė

55. Internetinės  svetainės  „Priėmimas  į  darželius“
informatyvumo  ir  funkcionalumo  bei  priėmimo  į
ikimokyklines  įstaigas  naudojamos  sistemos  „Mano
dienynas“ veiksmingumo vertinimas 

II R. Grubliauskienė

56. Bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatų analizė

II D. Griciuvienė

57. Apmokėjimo už dalyvavimą brandos egzaminų vykdymo ir
mokyklinių  brandos  egzaminų  vertinimo  darbe  paraiškų
tikrinimas,  ataskaitos  parengimas,  lėšų  panaudojimo
vertinimas

II I. Milkontė

58. Socialinės-pilietinės veiklos Gedminų, „Pajūrio“, Liudviko
Stulpino,  „Santarvės“,  „Smeltės“  progimnazijose  ir
„Aitvaro“ gimnazijoje vertinimas

II D. Griciuvienė

59. Mokinių  ugdymo  šeimoje  organizavimo  „Gabijos“,
„Vyturio“  progimnazijose  bei  „Varpo“  gimnazijoje
vertinimas

II I. Milkontė

60. Bendrojo  ugdymo  mokyklų,  mokyklų-darželių,
neformaliojo  vaikų  švietimo  įstaigų  Mokytojų,  pagalbos
mokiniui  specialistų  (išskyrus  psichologus)  atestacijos
programų 2023–2025 m. derinimas

II S. Šliogerienė

61. Ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  Mokytojų,  pagalbos
mokiniui  specialistų  (išskyrus  psichologus)  atestacijos
programų 2023–2025 m. derinimas

II I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

62. Neformaliojo  vaikų  švietimo  programų,  finansuojamų
valstybės  lėšomis,  2022  m.  II  etapo  finansavimo
organizavimas

II S. Muravjova, 
A. Trušaitė

63. Nacionalinio  projekto  „Mokinių  ugdymosi  pasiekimų
gerinimas,  diegiant  kokybės  krepšelį“  poveikio  ugdymo
kokybei  Sendvario,  Vitės  ir  „Vyturio“  progimnazijose
vertinimas

II I. Milkontė

64. Pagrindinės  sesijos  mokyklinių,  valstybinių  brandos
egzaminų vykdymo grupių sudarymas 2023 metams

II I. Milkontė

65. Gabių  mokinių  ugdymo  sistemos  Vytauto  Didžiojo  ir
„Ąžuolyno“ gimnazijose vertinimas

II S. Šliogerienė

66. Lopšelių-darželių „Alksniukas“, „Želmenėlis“, „Žiburėlis“
internetinėse svetainėse skelbiamos informacijos  atitikties
teisės aktų reikalavimams vertinimas 

II I. Paradnikaitė-
Abromavičienė

67. Bendrojo  ugdymo  mokyklų,  ikimokyklinio  ugdymo  ir
neformaliojo  vaikų  švietimo  įstaigų  2023–2025  metų
strateginių planų projektų vertinimas

II V. Bubliauskienė,
skyriaus specialistai 

68. Edukacinių,  kultūrinių  ir  kitų  renginių  programos
įgyvendinimo analizė

II S. Muravjova

___________________________________
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