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2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2

KALVARIJOS SAV. NEMUNAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. 2017 m. mokyklos veiklos plano įgyvendinimas. 2017 m. mokykla savo veiklą vykdė, siekdama įgyvendinti šiuos tikslus ir
uždavinius:
1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos:
1.1. tobulinti pamokos vadybą;
1.2. ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi ir lankomumą.
2. mokyklos įvaizdžio kūrimas ir viešųjų ryšių stiprinimas:
2.1. nuolatinio tėvų švietimo ir bendradarbiavimo formų paieška
2.2 stiprinti ryšius su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.
3. kurti saugias ir modernias edukacines erdves:
3.1. gerinti mokyklos aplinką, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais.
Mokykloje veikė Vaiko gerovės komisija, kuriai vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė. Komisijos
veiklos 2017 m. tikslai – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Komisija organizavo 13 posėdžių, kuriuose aptartos specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymosi
galimybės, švietimo pagalbos teikimo mokiniams teikimo kokybė, prevencinių programų integravimo į ugdymo procesą klausimai;
sveikatingumo lygis mokykloje, priemonės, taikomos sveikatingumui stiprinti, sveikos gyvensenos kompetencijos formavimas mokykloje;
pirmokų ir penktokų adaptacijos ypatumai; mokinių socializacijos sėkmingumas ir problemos, sprendimo galimybės; svarstytos mokytojų
parengtos pritaikytos ir individualizuotos programos, pagal kurias ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai; svarstyti elgesio problemų
turintys mokiniai; parengta ir aptarta mokyklos vaiko gerovės komisijos 2017 m. veiklos ataskaita. 2017 m. kartą per savaitę į mokyklą
atvykdavo Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos pagalbos mokiniui specialistų komanda: specialusis pedagogas, logopedas bei
psichologas. Specialistų komanda teikė pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, konsultavo mokyklos Vaiko gerovės

komisijos narius, mokytojus bei mokinių tėvus. Komisija supažindino mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises,
pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą, ŽIV/AIDS,
smurto, nusikalstamumo, prekybos žmonėmis prevenciją, planavo ir organizavo prevencinį darbą, teikė metodinę pagalbą klasių auklėtojams,
mokytojams, vykdė individualų darbą su mokiniais.
Pradinių klasių mokytoja D.Bansevičienė 2017 m. sausio – gegužės mėn. vykdė prevencinę programą ,,Obuolio draugai“. Tai
programos ,,Zipio draugai“ tęsinys. Programoje dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Dalyvaudami programoje mokiniai mokėsi suvokti ir kalbėti
apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams,
įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimus, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.
Pradinių klasių mokytoja D.Bansevičienė nuo 2017 m. rugsėjo mėn. vykdė prevencinę programą ,,Įveikime kartu“, skirtą pradinių
klasių mokiniams. Programos tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, siekti užkirsti kelią
priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. į ugdymo procesą integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
Parengtas ir išdalintas vaikams bei tėvams informacinis lankstinukas ,,Kaip aš galiu tau padėti“.
Vykdėme individualius pokalbius su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais bei linkusiais praleidinėti pamokas mokiniais.
Lankėmės vaikų, augančių į socialinės rizikos šeimų sąrašą įrašytose šeimose. Vykdėme pamokų lankomumo kontrolę – mokinių, praleidusių
nepateisintas pamokas, tėvams kartą per mėnesį siuntėme informacinius raštus.
2017 m. mokyklos mokiniai dalyvavo ,,Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programoje“: biologijos, fizikos, lietuvių kalbos ir
literatūros, istorijos olimpiadų savivaldybės etapuose9 kl. mokinys Mykolas Baigys dalyvavo biologijos, fizikos olimpiadų, 10 klasės mokinė
Inesa Neverbickaitė – lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados, meninio skaitymo savivaldybės etapuose. 5 kl. mokinys Denisas Jakunskas 4-5
klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etape užėmė 1 vietą. Mokyklos mokiniai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse
,,Kengūra 2017“, informatikos ir informacinio mąstymo konkurso ,,Bebras“ I etape, edukaciniame konkurse ,,Olympis 2017
2016-2017 m. m. 10 klasėje mokėsi 5 mokiniai, pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 5 mokiniai.
Visi dešimtokai dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Mokykloje dirbo 17 mokytojų, iš jų 13 vyr. mokytojai, 1 mokytojai
metodininkas, socialinė pedagogė.
Siekdami geresnės ugdymo paslaugų kokybės, mokytojai kėlė kvalifikaciją seminaruose: Mokinio asmeninės pažangos
atpažinimas ir vertinimas užsienio kalbų pamokose“, ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema mokykloje“, ,,Pamoka
kitaip“ vykdė gerosios darbo patirties sklaidą. Mokykloje veikė metodinė taryba, kuriai priklausė visi pradinių klasių mokytojai, mokytojai
dalykininkai bei klasių auklėtojai. Metodinė taryba teikė siūlymus dėl 2017-2018 m.m ugdymo plano rengimo, analizavo pagalbos mokiniams
teikimo klausimus, organizavo apskritojo stalo diskusiją ,,Mokytojo ir mokinio dialogas. Mokymosi problemos, iškylančios 9-10 klasių
mokiniams“.
Mokytojų taryba analizavo ugdymo rezultatus, aptarė mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo kokybę, dalyvavimą
konkursuose, olimpiadose ir juose pasiektus rezultatus, mokyklos veiklos kokybės vertinimo rezultatus. Daug dėmesio skyrė gabių vaikų
ugdymui.

Organizavome renginius, skirtus valstybinių švenčių – Vasario 16 - osios, kovo 11 – osios paminėjimui, dalyvavome respublikinėje
akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje sausio 13 – osios įvykiams paminėti; Užgavėnių šventę, Rudenėlio šventę, paminėjome Europos
kalbų dieną.
Vykdėme etnokultūros projektą ,,Pažinkime savo praeitį“. Klasės mokinė Fausta Bakšaitė dalyvavo Vaikų ir moksleivių – liaudies
kūrybos atlikėjų – konkurse Tramtatulis 2017.
II. Prioritetai:
Ugdymo kokybės užtikrinimas ir smurto bei žalingų įpročių rizikos veiksnių prevencija.
III. Tikslai ir uždaviniai:
1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos:
1.1. tobulinti pamokos vadybą;
1.2. ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi ir lankomumą.
2. mokyklos įvaizdžio kūrimas ir viešųjų ryšių stiprinimas:
2.1. nuolatinio tėvų švietimo ir bendradarbiavimo formų paieška
2.2 stiprinti ryšius su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.
3. kurti saugias ir modernias edukacines erdves:
3.1. gerinti mokyklos aplinką, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais.
.
IV. Priemonių planai
Eil.Nr.

1.1.

1.2.

1.3.

PRIEMONĖS

Atsakingas

Laikotarpis

Rezultatas, kriterijai,
dokumentai
1. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
Srities giluminiam įvertinimui parinkimas
A.Gudelevičiūtė Sausio mėn.
Bus pasirinkta sritis
giluminiam problemos
nagrinėjimui
Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir A.Gudelevičiūtė VasarioBus nustatyta mokyklos
įsivertinimas
balandžio mėn. teikiamų paslaugų kokybė
tirtoje srityje
Mokyklos veiklos kokybės giluminio
A.Gudelevičiūtė Gegužės mėn.
Rezultatai bus panaudoti
įsivertinimo rezultatų pristatymas mokyklos
tolesnės veiklos tobulinimui
bendruomenei, rekomendacijų mokyklos

Lėšos (tūkst..
Lt)

1.4.

veiklai tobulinti pateikimas.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
vykdymo plano sudarymas ir pristatymas

1.5.

A.Gudelevičiūtė

Rugsėjo mėn.

Mokyklos veiklos kokybės platusis
įsivertinimas

A.Gudelevičiūtė

Spalio mėn.

1.6.

Mokyklos veiklos kokybės plačiojo
įsivertinimo rezultatų apibendrinimas

A.Gudelevičiūtė

Lapkričio mėn.

1.5.

Mokyklos veiklos plačiojo įsivertinimo
rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei

A.Gudelevičiūtė

Gruodžio mėn.

2.1.

2.2.

2.3.

Bus parengtas mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
planas 2017-2018 m.m. ir
pristatytas mokyklos
bendruomenei
Bus pasirinkta sritis
mokyklos veiklos kokybės
giluminiam įsivertinimui
Bus apibendrinti plačiojo
veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatai
Mokyklos bendruomenė
susipažins su plačiojo
įsivertinimo rezultatais

2. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Atsakingas vykdytojas – direktorė Rima Šustarevienė
Tyrimas ,,Mokymosi pasiekimų gerinimas ir
A.Gudelevičiūtė Sausio mėn.
Bus išsiaiškinta reali
mokymosi pagalbos teikimas“
pagalbos teikimo situacija,
kaip išnaudojamos pagalbos
teikimo galimybės. Tyrimo
rezultatai bus aptarti
mokytojų tarybos podėdyje.
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas
A.Gudelevičiūtė, Sausio mėn.
Bus stebimas mokytojų
pamokoje
R.Šustarevienė
gebėjimas ugdyti mokinių
mokėjimo mokytis
kompetenciją. Pamokų
aptarimo metu mokytojams
bus teikiama metodinė
pagalba.
Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų užduočių
A.Gudelevičiūtė, Vasario mėn.
Aptardami stebėtas pamokas
naudojimas matematikos, lietuvių kalbos,
R.Šustarevienė
su mokytojais,
istorijos, fizikos, chemijos pamokose.
išsiaiškinsime, kaip ugdymo

Išmokimo geografijos, anglų kalbos ir
informacinių technologijų pamokose stebėjimas
Efektyvus pamokos laiko panaudojimas rusų ir
vokiečių kalbų pamokose bei pradinėse klasėse.

A.Gudelevičiūtė,
R.Šustarevienė
A.Gudelevičiūtė
R.Šustarevienė

Kovo mėn.

2.6.

Pagalbos mokiniui teikimo efektyvumas ir
kokybė

A.Gudelevičiūtė

Balandžio mėn.

2.7.

Pasirengimas standartizuotų testų atlikimui 2, 4,
6 ir 8 klasėse, standartizuotų testų vykdymo
administravimas
Dalykų modulių, konsultacijų pasiūla ir
paklausa
Neformaliojo švietimo poreikių 2018-2019
m.m. tyrimas
Mokinių dalyvavimo dalykinėse, olimpiadose,
konkursuose, sportinėse varžybose rezultatai ir
jų aptarimas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
rezultatų analizė ir panaudojimas ugdymo
proceso gerinimui
Standartizuotų testų 2, 4, 6 ir 8 klasėse rezultatų
analizė ir aptarimas su dalykų mokytojais
Dalykų ilgalaikių planų, neformaliojo švietimo,
dalykų modulių programų, klasių auklėtojų
veiklos planų derinimas ir tvirtinimas

A.Gudelevičiūtė

Balandžio,
gegužės mėn.

A. Gudelevičiūtė

Gegužės mėn.

A. Gudelevičiūtė
A.Gudelevičiūtė

Balandžio
mėn.
Balandžio mėn.

A.Gudelevičiūtė

Gegužės mėn.

A.Gudelevičiūtė

Birželio mėn.

A.Gudelevičiūtė,
R.Šustarevienė

Rugpjūčio mėn.

2.4.
2.5.

2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12
2.13.

Balandžio mėn.

procese panaudojami
standartizuotų testų
rezultatai. Gerės mokinių
mokymosi kokybė.
Mažės mokinių namų darbų
krūvis
Gerės pamokos planavimas,
mokytojai įsivertins savo
darbo kokybę. Mažės
mokinių mokymosi krūvis,
gerės kiekvieno mokinio
ugdymosi rezultatai.
Didės mokinių mokymosi
motyvacija, gerės ugdymo
paslaugų kokybė

Didės pagalbos mokiniui
teikimo efektyvumas
Gerės mokinių neformaliojo
ugdymo poreikių tenkinimas
Didės mokymosi motyvacija,
gerės gabių mokinių ugdymo
kokybė
Gerės ugdymo paslaugų
kokybė

Gerės ugdymo paslaugų
kokybė

2.14.

2.15.

2.15.
2.16.

2.17.

3.1.

3.2.

Pamokos uždavinių, nukreiptų į aktyvų
mokymąsi planavimas ir įgyvendinimas
lietuvių kalbos, matematikos, geografijos
pamokose
Mokinių asmeninės pažangos ir lankomumo
tvarkų funkcionavimas

A.Gudelevičiūtė,
R.Šustarevienė

Spalio mėn.

A.Gudelevičiūtė

Spalio mėn.

Planuojamos ir pamokose
taikomos įvairios
ugdomosios veiklos formos

Ugdymo procese bus
siekiama kiekvieno mokinio
asmeninės pažangos
Stebėjimas, ar kontroliniai darbai rašomi pagal A.Gudelevičiūtė 2018 m.
Mažės mokinių mokymosi
iš anksto sudarytus kontrolinių darbų grafikus
krūvis
Pritaikytų ir individualizuotų programų
A.Gudelevičiūtė Sausio,
Mokiniai bus ugdomi pagal
derinimas
rugpjūčio,
jų gebėjimus atitinkančias
lapkričio mėn.
programas, laiku bus
teikiama švietimo pagalba
Elektroninių dienynų tvarkymas; pildymas,
A.Gudelevičiūtė 2018m.
Gerės mokyklinės
vertinimas
dokumentacijos kokybė, tėvų
informavimas apie vaikų
ugdymosi pasiekimus
3. MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
Metodinės grupės posėdis:
G.Valaitytė
Sausio mėn.
Mokytojai susipažins su
1. Metodinės veiklos ataskaita už 2017 m.
2018 m. metodinės veiklos
2. Metodinės grupės veiklos 2018 m.
gairėmis, galės teikti
pristatymas
siūlymus, kaip veiklą
įvairinti, kad įgytos
kompetencijos skatintų
gerinti ugdymo (si) kokybę
Seminaras ,,IT priemonių taikymas ugdymo/si
Metodinės
Kovo mėn.
Mokytojai įvertins IT
procese“
grupės
mokomųjų programų
pirmininkė
teigiamus ir neigiamus
aspektus, gebės susikurti
savo mokomąją priemonę
(užduotį) ir ją taikyti ugdymo
procese.

3.3.

Metodinės grupės posėdis:
1. Gerosios patirties sklaida po kvalifikacijos
kėlimo seminarų.
NMPP 2018 m. mokyklos rezultatų analizė.
3. Mokytojo planavimo dokumentų 2018-2019
m.m. tvarkos aptarimas

Metodinės
grupės
pirmininkė

Birželio mėn.

3.4.

Metodinės grupės posėdis:
1. Pagrindiniai iššūkiai pedagogams 2018-2019
m.m.
2.Kultūrinės pažintinės veiklos programos
2018-2019 m.m. sudarymas ir aptarimas

G.Valaitytė

Rugpjūčio mėn.

3.5.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, tobulinant
mokytojų bendrąsias ir dalykines
kompetencijas

R.Šustarevienė

2017 m.

Gerosios patirties sklaida,
mokytojų metodinis
bendradarbiavimas per
patirties veiklos sklaidą,
naujienų ir naujų metodų ar
mokymo priemonių taikymo
galimybės ugdymo procese.
Mokytojai detaliai
išsianalizuos NMPP mokinių
rezultatus, lygins juos su
šalies ir kitų pagrindinių
mokyklų pasiekimais,
atkreips dėmesį į dažniausias
klaidas, šią informaciją
panaudos, planuodami
ugdymo procesą 2018-2019
m.m.
Planavimo ir kompetencijų
tobulinimas, mokytojų ir
bendruomenės
bendradarbiavimas numatant
planuojamas pažintines
veiklas, mokinių dvasinių
vertybių formavimas.
Mokytojai gilinsis į
pagrindines lietuvos švietimo
problemas pasitinkant naujus
mokslo metus.
Gerės mokytojų kvalifikacija
teikiant pagalbą mokiniams

Mokinio
krepšelio
lėšos
mokytojų
kvalifikacijai

kelti
3.6.

3.7.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos komisijos posėdis:
1. Atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2017
m. tvirtinimas
Mokytojų atestacijos komisijos posėdis:
2. Dėl 2018-2020 m. mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos programos
sudarymo

R.Šustarevienė

Sausio mėn.

Atestacijos komisijos darbas
bus planingas

R.Šustarevienė

Lapkričio mėn.

Bus sudaryta mokytojų
atestacijos 2017-2019 m.
programa, gerės mokytojų
kvalifikacija, bus racionaliai
naudojamos mokinio
krepšelio lėšos

4. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
Atsakingas vykdytojas – direktorė Rima Šustarevienė
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

Mokyklos taryba:
Mokyklos tarybos posėdis. Mokyklos veiklos
plano 2018 m. svarstymas; 2017 m. biudžeto
įvykdymo aptarimas ir biudžetas 2018 m.
Mokyklos tarybos posėdis. 2018-2019 m.m.
mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas
Mokyklos tarybos posėdis. Mokytojų
atestacijos programos 2019-2021 metams
svarstymas‘
Mokyklos tarybos posėdis. Mokyklos veiklos
plano 2019 m. svarstymas
Mokytojų taryba:

Mokyklos
tarybos
pirmininkas
Mokyklos
tarybos
pirmininkas
Mokyklos
tarybos
pirmininkas
Mokyklos
tarybos
pirmininkas

Sausio mėn.

Bus racionaliai naudojamos
biudžeto lėšos

Birželio mėn.

Bus parengtas ugdymo plano
projektas

Lapkričio mėn.

Bus racionaliai naudojamos
mokinio krepšelio lėšos

Gruodžio mėn.

Mokyklos veikla taps
sistemingesnė.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.4.

4.2.5.

Mokytojų tarybos posėdis:
R.Šustarevienė
1. II trimestro rezultatai.
2. Tėvų informavimo apie mokinių
pasiekimus efektyvinimas.
3. 1 ir 5 klasių mokinių adaptacija.
4. Vaiko gerovės komisijos veiklos 2017
m. ataskaita
5. Socialinio pedagogo 2017 m. veiklos
ataskaita
Mokytojų tarybos posėdis:
R.Šustarevienė
1. Diagnostinių ir standartizuotų testų
rezultatai ir jų panaudojimas ugdymo procese.
2. Gabių vaikų ugdymas – pasiekimai ir
problemos.
3. 1-9 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę
klasę.
4. 2018-2019 m. m. ugdymo plano projekto
svarstymas.
5. Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimas sėkmės instrumentas, siekiant aukštų
ugdymo rezultatų
1. Mokytojų tarybos posėdis. 2017-2018 m.
m. veiklos analizė ir tikslai bei uždaviniai
2018-2019 m .m.
2. Mokinių socialinis ir emocinis ugdymas
1. Mokytojų tarybos posėdis. Pirmokų
adaptacijos mokykloje ir penktokų adaptacijos
dalykinėje sistemoje problemos ir jų sprendimo
būdai.
2. I trimestro rezultatai
3. Pasiekimai ir problemos tėvų švietimo
srityje

Kovo mėn.

Didės mokinių mokymosi
motyvacija, gerės jų ugdymo
kokybė

Birželio mėn.

Gerės ugdymo rezultatai,
didės mokinių mokymosi
motyvacija, bus užtikrintas
mokinių saugumas

R.Šustarevienė

Rugpjūčio mėn.

Gerės ugdymo paslaugų
kokybė

R.Šustarevienė

Gruodžio mėn.

Mokiniai jausis saugesni
mokykloje, pagerės
mokymosi motyvacija

4.3.
4.3.1.

Mokinių taryba:
Mokinių budėjimo mokykloje organizavimas

4.3.2.

4.3.3.

5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.1.4

5.1.1.5.
5.1.1.6.

K.Štrimaitienė

Sausio gruodžio mėn.

Bendradarbiavimas su mokytojais
organizuojant renginius

K.Štrimaitienė

Sausiogruodžio mėn.

Dalyvavimas savivaldybės Mokinių tarybos
veikloje

K.Štrimaitienė

Sausiogruodžio mėn.

Pagerės mokinių drausmė
mokykloje, padidės mokinių
atsakomybė už savo poelgius
Gerės popamokinių renginių
kokybė, mokiniai turiningai
praleis laisvalaikį
Skatinti mokinius tikslingai
rinktis laisvalaikio
praleidimo formas

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA,
SOCIALINĖ, PEDAGOGINĖ, PSICHOLOGINĖ PAGALBA, PREVENCINĖ VEIKLA
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai
Individualizuotų ir pritaikytų programų
A.Gudelevičiūtė Sausio,
Bus tenkinami mokinių
derinimas
rugpjūčio,
specialieji ugdymosi
gruodžio mėn.
poreikiai
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
A.Gudelevičiūtė Kovo mėn.
Mokiniai bus ugdomi ,
poreikių pakartotinis vertinimas
atsižvelgiant į jų
specialiuosius ugdymosi
poreikius, pagerės mokinių
mokymosi motyvacija
Vėlavimų į pamokas, pamokų praleidinėjimo
A.Gudelevičiūtė Vasario mėn.
10% sumažės be
problemų aptarimas
pateisinamos priežasties
praleistų pamokų skaičius
1. Pritaikytų ir individualizuotų programų
A.Gudelevičiūtė Balandžio mėn. Pagerės teikiamų paslaugų
įgyvendinimo problemos.
kokybė, bus tenkinami
2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
mokinių specialieji ugdymosi
vaiko gerovės klausimais.
poreikiai.
Prevencijos ir intervencijos priemonių
A.Gudelevičiūtė Gegužės mėn.
Bus užtikrinta saugi
įgyvendinimas.
ugdymo(si) aplinka.
1. Prevencinių programų integravimas į
A.Gudelevičiūtė Birželio mėn.
Pagerės prevencinio darbo

ugdymo procesą.
2. Sveikatingumo lygis mokykloje, priemonės,
taikomos sveikatingumui stiprinti, sveikos
gyvensenos kompetencijos formavimas
mokykloje.
5.1.1.7. Duomenų apie rizikos grupės mokinius
A.Gudelevičiūtė
rinkimas, analizė, pagalbos priemonių
nustatymas
5.1.1.8. 1. Pirmokų ir penktokų adaptacijos ypatumai.
A.Gudelevičiūtė
2. Mokinių socializacijos sėkmingumas ir
problemos, sprendimo galimybės
5.1.1.9. Mokinių skatinimo ir drausminimo aptarimas ir A.Gudelevičiūtė
tobulinimas
5.1.1.10. Vaiko gerovės komisijos veiklos 2018 m.
A.Gudelevičiūtė
ataskaita ir plano 2019 m. sudarymas
5.1.1.11. Išplėstiniai neeiliniai vaiko gerovės komisijos
A.Gudelevičiūtė
posėdžiai (dalyvaujant mokyklos tarybos
nariams, policijos komisariato atstovams,
mokiniams, jų tėvams)
5.1.2.
Prevencinė veikla (mokinių saugumo užtikrinimo priemonės)
5.1.2.1. Prevencinių programų, integruotų į ugdymo
A.Gudelevičiūtė
procesą, koordinavimas

kokybė

Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.
2018 m. esant
būtinybei

2018 m.

5.1.2.2

Mokyklos krizių valdymo komandos veikla

R.Šustarevienė

2018 m.

5.1.2.3.

Metodinės informacinės medžiagos prevencijos
klausimais kaupimas mokyklos bibliotekoje

L.Banienė

2018 m.

5.1.2.4.

Metodinės pagalbos mokytojams prevenciniais, A.Gudelevičiūtė
socialiniais, krizių valdymo klausimais teikimas

2018 m.

Bus užtikrintas mokinių
saugumas, vykdoma smurto
ir patyčių prevencija
Gerės mokinių savijauta
mokykloje, didės mokymosi
motyvacija
Bus užtikrintas mokinių
saugumas
Vaiko gerovės komisijos
veikla taps koordinuotesnė
Pagerės prevencinio darbo
kokybė, mažės mokinių
netinkamo elgesio atvejų
Pagerės prevencinio darbo
kokybė, sumažės smurto ir
žalingų įpročių rizikos
veiksniai
Patvirtinta mokyklos krizių
valdymo komanda, pravesti 2
posėdžiai krizės valdymo
klausimams svarstyti
Mokytojai gaus daugiau
informacijos prevencinio
darbo klausimais
Padidės mokytojų
kompetencijos šiais

Individualus darbas su smurtą ir patyčias
patiriančiais mokiniais
Individualūs pokalbiai su mokymosi ir elgesio
problemų turinčiais mokiniais

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė,
klasių auklėtojai

2018 m. pagal
poreikį

5.1.2.7.

Vaikų, priklausančių rizikos grupei, lankymas
namie

2018 m.

5.1.2.8.

Pagalba mokiniams, renkantis profesiją

Vaiko gerovės
komisijos nariai,
klasių auklėtojai
K.Štrimaitienė

5.1.2.9.

Pamokų lankomumo kontrolė, lankomumo
suvestinių darymas
Dalyvavimas klasių ir bendruose mokinių tėvų
susirinkimuose
Pagalba klasių auklėtojams, organizuojant
klasių valandėles
Tėvų konsultavimas dėl mokinių mokyklos
nelankymo, elgesio problemų
Analizuoti pamokų praleidinėjimo priežastis,
jas aptarti mokytojų tarybos posėdžiuose

K.Štrimaitienė,
klasių auklėtojai
A.Gudelevičiūtė

Iki kiekvieno
mėnesio 10 d.
2018 m. pagal
poreikį
2018 m.

5.1.2.5.
5.1.2.6.

5.1.2.10.
5.1.2.11.
5.1.2.12.
5.1.2.13.

5.1.2.14. Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių ir
psichologinių vaiko poreikių tenkinimą, tėvų
teises ir pareigas
5.1.2.15. Bendradarbiavimas su Kalvarijos sav. Vaiko
gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos
skyriumi, Kalvarijos seniūnija bei policija,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore.
5.1.2.16. Mokinių nukreipimas į Marijampolės
pedagoginę psichologinę tarnybą pakartotiniam

K.Štrimaitienė

2018 m.

klausimais
Sumažės smurtą ir patyčias
patiriančių mokinių skaičius
Gerės mokinių mokymosi
motyvacija, bus užtikrintas
mokinių saugumas
mokykloje
Bus sudaromos mokiniams
palankios socializacijos ir
ugdymosi sąlygos
Mokiniai gaus daugiau
informacijos profesijos
pasirinkimo klausimais
Sumažės be priežasties
praleistų pamokų skaičius
Tėvai laiku gaus reikiamą
informaciją
Pagerės ugdymo paslaugų
kokybė
Tėvai gaus reikiamą pagalbą

Vaiko gerovės
komisijos nariai
K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

2018 m.

A.Gudelevičiūtė

2018 m.

Vaikams bus teikiama
koordinuota pagalba

A.Gudelevičiūtė

2017-2018
m.m. II

Bus laiku įvertinta mokinių
padaryta pažanga, mokiniai

2018 m.

Sumažės be priežasties
praleistų, nepateisintų
pamokų skaičius
Tėvai gaus reikiamą pagalbą
vaikų ugdymo klausimais.

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui ( 2
mokiniai)

pusmetis

5.1.2.17. Mokinių nukreipimas į Marijampolės
pedagoginę psichologinę tarnybą pirminiam
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui

A.Gudelevičiūtė

2018 m. pagal
poreikį

5.1.2.18. Prevencinės programos ,,Įveikiame kartu“
vykdymo koordinavimas
5.1.2.19. Prevencinių programų ,,Obuolio draugai“
vykdymo koordinavimas
5.1.2.20. Patyčių prevencijos programos ,,OLWEUS“
vykdymas
5.2.
SOCIALINĖ PAGALBA
5.2.1.
Individualus darbas su mokiniais
5.2.1.1. Darbas su vaikais ir mokiniais, neturinčiais
mokymosi motyvacijos, lankomumo ir elgesio,
žalingų įpročių turinčiais mokiniais
5.2.1.2. Darbas su socialinės rizikos grupės, specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ir
mokiniais, problemų nustatymas ir pagalbos
teikimas
5.2.1.3. Pagalba sprendžiant iškilusius konfliktus ir
kitas problemas tarp mokinių bei mokytojų mokinių
5.2.1.4. Individualus mokinių konsultavimas
socialiniais, pedagoginiais ir psichologiniais
klausimais
5.2.1.5. Dalyvavimas klasės valandėlėse
5.2.2.
Darbas su šeimomis
5.2.2.1. Tėvų švietimas apie pedagoginių, socialinių ir
psichologinių vaiko poreikių tenkinimą, tėvų

A.Gudelevičiūtė

2018 m. sausio
– gegužės mėn.
Nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.
Nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.

A.Gudelevičiūtė
K.Štrimaitienė

K.Štrimaitienė

Nuolat

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

bus ugdomi pagal jų
gebėjimus atitinkančias
programas
Bus laiku nustatyti mokinių
specialieji ugdymosi
poreikiai, mokiniai bus
ugdomi pagal jų gebėjimus
atitinkančias programas
Vykdomas mokinių
socialinis emocinis ugdymas
Vykdomas mokinių
socialinis emocinis ugdymas
Vykdoma patyčių prevencija.

5.2.2.2.

5.2.2.3.

5.2.2.4..
5.2.3.
5.2.3.1.

5.2.3.2.

5.2.3.3.

5.2.4.
5.2.4.1.

5.2.4.2.
5.4.3.3.

5.2.3.4.

teises ir pareigas
Tėvų konsultavimas dėl vaiko pamokų
praleidinėjimo, mokymosi motyvacijos, elgesio
ir kt. problemų.
Pasitelkus į pagalbą socialinius partnerius
socialinės rizikos šeimų lankymas, mokinių
gyvenimo sąlygų įvertinimas
Dalyvavimas tėvų susirinkimuose
Darbas su klasės auklėtojais, mokytojais,
mokyklos vadovais
Mokyklos vadovų informavimas apie iškilusias
problemas, vaikų ir mokinių skriaudimo,
nepriežiūros, fizinio ir psichologinio smurto
atvejus ir kitas problemas
Pagalba sprendžiant iškilusius konfliktus ar
kitas problemas tarp mokinių bei mokytojų mokinių
Įvairių renginių, pokalbių, valandėlių, akcijų,
netradicinių renginių organizavimas
nusikalstamumo, žalingų įpročių, netinkamo
elgesio prevencijos temomis.
Prevencinė veikla
Įvairių renginių, pokalbių, valandėlių, akcijų,
netradicinių renginių organizavimas
nusikalstamumo, žalingų įpročių, netinkamo
elgesio prevencijos temomis
Tolerancijos dienos minėjimas
Bendruomenės telkimas gerumo akcijai
,,Pyragų diena“
Paskaitėlė – diskusija 5 klasėje ,,Rūkymas
mane žudo“

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

K.Štrimaitienė

Pagal poreikį

K.Štrimaitienė

Esant būtinybei

K.Štrimaitienė

Esant poreikiui

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

K.Štrimaitienė

Balandžio mėn.

Draugiškos ir saugios
aplinkos kūrimas

Mokiniai skatinami atkreipti
dėmesį į tolerancijos reikšmę
mūsų gyvenime
Formuojamas neigiamas
mokinių požiūris į žalingą
įprotį - rūkymą

5.2.3.5.
5.2.3.6.

5.2.3.6.
5.2.3.7.

,,Gyvenk sveikai“. Žinių konkursas 1-4 kl.
mokiniams
Mokyklos bendruomenės telkimas kovai su
smurtu ir patyčiom. Akcijos ,,Savaitė be
patyčių“ organizavimas.

K.Štrimaitienė

Balandžio mėn.

K.Štrimaitienė

Kovo mėn.

Klasės valandėlė 5 kl. mokiniams ,,Kaip aš
jaučiuosi“?
Paskaita – diskusija 5-9 kl. ,,Rūkymo žala
sveikatai“

K.Štrimaitienė

Gruodžio mėn.

K.Štrimaitienė

Gegužės mėn.

K.Štrimaitienė

Rugsėjo –
lapkričio mėn.

K.Štrimaitienė

Balandžio –
gegužės mėn.

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

2018m.

K.Štrimaitienė

2018 m.

K.Štrimaitienė

2018 m.

5.2.4.
5.2.4.1.

Tiriamasis darbas
Tyrimas ,,Patyčių plitimas mokykloje“

5.2.4.2.

Tyrimas ,,Tėvų vaidmuo psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijoje“.
Komandinis darbas
Dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės
komisijos veikloje
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais –
policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba,
Marijampolės PPT, visuomenės sveikatos
priežiūros specialiste, seniūnijos socialiniais
darbuotojais
Socialinės pagalbos teikimas
Mokinių socialinių įgūdžių ugdymas
naudojantis socialinių įgūdžių programomis
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programos
vykdymas klasėse
Duomenų apie specialiųjų poreikių mokinius
tikslinimas, bylų pildymas nauja informacija,

5.2.5.
5.2.5.1.
5.2.5.2.

5.2.6.
5.2.6.1.
5.2.6.2.

5.2.6.3.

Propaguojama sveika
gyvensena.
Bus sukurta draugiška ir
saugi aplinka, mokiniai
pratinami gyventi be patyčių
ir smurto.
Bus išsiaiškinta mokinių
savijauta mokykloje
Formuojamas neigiamas
mokinių požiūris į žalingą
įprotį - rūkymą
Bus įvertintas patyčių mastas
mokykloje, numatytos
prevencinės priemonės

5.2.6.4.

6.1.

6.2.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

informacinių kortelių pildymas
Bendravimas ir bendradarbiavimas su įvairiais
K.Štrimaitienė
2018 m. pagal
specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir
poreikį
šeimai
6. PROFESINIS ORIENTAVIMAS, INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
Pokalbiai 1-4 kl. ,,Ko mes norime“
K.Štrimaitienė
2018 m.
Bus vykdomas mokinių
profesinis informavimas ir
konsultavimas
Susitikimai su Marijampolės darbo biržos
K.Štrimaitienė
Metų eigoje
Mokiniai susipažins su darbo
atstovais.
rinkos galimybėmis, bus
informuoti apie profesijų
pasirinkimo galimybes.
Dokumentų ir įstatymų, susijusių su ugdymu
K.Štrimaitienė
2018 m. eigoje Bus vykdomas mokinių
karjerai rinkimas ir studijavimas
profesinis informavimas ir
konsultavimas
Bendradarbiavimas su įstaigomis, teikiančiomis K.Štrimaitienė
2018 m.
Mokiniai sužinos apie darbo
profesinio informavimo, konsultavimo ir
rinkos teikiamus pasiūlymus
orientavimo paslaugas (darbo birža,
Marijampolės profesinio rengimo centras)
Dalyvavimas švietimo įstaigų ,,Atvirų durų
K.Štrimaitienė
Metų eigoje
Mokiniai įgis naujų žinių
dienų“ renginiuose
apie profesijas
8 - 10 kl. mokinių karjeros planų pildymas
K.Štrimaitienė
Kovo – gegužės Mokiniai išmoks vertinti
mėn.
savo galimybes
Viktorina ,,Pažink profesijų pasaulį“ 5- 9 kl.
K.Štrimaitienė
Balandžio
Mokiniai įgis naujų žinių
mokiniams
mėn.
apie profesijas
Individualios ir grupinės konsultacijos
K.Štrimaitienė
Metų eigoje
Mokiniai įgis daugiau žinių
profesinio informavimo klausimais mokiniams
profesijos pasirinkimo
klausimais
Mokinių supažindinimas su atviro
K.Štrimaitienė
Metų eigoje
informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistema MUKIS ir AIKOS, naudojimasis ja.
Informacinio kampelio ,,Renkuosi profesiją“
K.Štrimaitienė
2018 m.

Mokinio
krepšelio
lėšos
pažintinei
veiklai

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

7.1.
7.1.1.
7.1.2
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

atnaujinimas
Profesinio informavimo integravimas į:
K.Štrimaitienė
2018 m.
1) mokomuosius dalykus;
2) neformaliojo ugdymo užsiėmimus;
3) klasių valandėles;
4) ekskursijas
Mokyklos ugdymo karjerai metų veiklos ir
K.Štrimaitienė
Rugsėjo mėn.
teikiamų paslaugų pristatymas mokyklos
bendruomenei
1- 4 kl. mokinių piešinių paroda bibliotekoje
K.Štrimaitienė
Lapkričio mėn.
,,Svajonių profesija“
UKSIS duomenų suvedimas
K.Štrimaitienė
Gruodžio mėn.
7. DALYVAVIMAS PROGRAMOSE, PROJEKTUOSE
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
Dalyvauti Gabių ir talentingų vaikų ugdymo
A.Gudelevičiūtė 2018 m.
Gerės gabių vaikų ugdymas
programoje:
biologijos olimpiadoje
A.Gudelevičiūtė Sausio mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
Chemijos olimpiadoje
A.Gudelevičiūtė Sausio mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
mokinių meninio skaitymo konkurse
R.Jonaitienė
Sausio mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
technologijų olimpiadoje
S.Vyšniauskaitė Kovo mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
dailės olimpiadoje
S.Vyšniauskaitė Vasario mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
istorijos olimpiadoje
M.Guzavičius
Gerės gabių vaikų ugdymas
IV-V klasių mokinių matematikos olimpiadoje D.Bansevičienė, Vasario mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
A.Narkevičienė
Tarptautiniame matematikos konkurse
E.Puodžiūnienė, Kovo mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
,,Kengūra 2017“
D.Bansevičienė,
A.Narkevičienė
Tarptautiniame konkurse ,,Kalbų kengūra“
I.Gvazdaitienė
Vasario mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas
1-4 kl. mokinių varžybose ,,Šviesoforas“
D.Bansevičienė, Balandžio mėn. Tobulins saugaus eismo
E.Puodžiūnienė
įgūdžius
Konstitucijos egzamine 2018
M.Guzavičius
Spalio mėn.
Bus ugdomas pilietiškumas
9-10 kl. mokinių anglų kalbos konkurse
K.Suduikienė
Vasario mėn.
Tarptautiniame informacinių technologijų
A.Narkevičienė, Spalio mėn.
Gerės gabių vaikų ugdymas

konkurse ,,Bebras“
7.9.

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.3.

D.Bansevičienė,
E.Puodžiūnienė
Nacionaliniame 8-10 kl. mokinių matematinio
A.Narkevičienė, Lapkričio mėn. Gerės gabių vaikų ugdymas
ir gamtamokslinio raštingumo konkurse
A.Gudelevičiūtė,
A.Miliūnienė
8. TRADICINIAI RENGINIAI
Atsakingas vykdytojas – direktorės pavaduotoja ugdymui Angelė Gudelevičiūtė
Visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes
M.Guzavičius
01-12
Prisiminsime
Lietuvos
liudija“, skirta laisvės gynėjų dienai paminėti
piliečių vieningą siekį apginti
atkurtos
valstybės
nepriklausomybę,
prisiminsime ir pagerbsime
žuvusiuosius
bei
nukentėjusius
valstybės
gynėjus
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui
Puoselėsime istorinę atmintį,
paminėti:
ugdysime patriotiškumo,
meilės tėvynei jausmą
Piešinių paroda ,,Aš labai myliu Lietuvą“
D.Bansevičienė, Vasario mėn.
E.Puyodžiūnienė,
S.Vyšniauskaitė
Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą?“
D.Bansevičienė, Vasario mėn.
M.Guzavičius,
E.Puodžiūnienė
100 minučių skaitymo apie Lietuvą
L. Banienė
Vasario mėn.
Knygų paroda ,,Lietuvos istorijos puslapiai“
L.Banienė
Vasario mėn.
Smiginio varžybos ,,100 minučių“
R.Knyza
Vasario mėn.
Dainų konkursas ,,Dainuoju Lietuvą“
D.Bansevičienė, Vasario mėn.
E.Puodžiūnienė
Karpinių paroda ,,Šimtmečio langas“
D.Bansevičienė, Vasario mėn.
E.Puodžiūnienė
Koncertas ,,Gimiau po Lietuvos medžiu“
R.Jonaitienė
Vasario mėn.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
M.Guzavičius,
Kovo mėn.
Bus ugdomas mokinių
minėjimas
R.Jonaitienė
patriotiškumo jausmas

8.4.

Vaikų Velykėlės

E.Puodžiūnienė

Balandžio mėn.

8.5.
8.9.
8.10.
8.11.

D.Bansevičienė
10 kl. auklėtojas
E.Puodžiūnienė
Užsienio kalbų
mokytojos
L.Banienė

Gegužės mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.
Rugsėjo mėn.

8.13.

Pradinukų sporto šventė
Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos šventė
Rudenėlio šventė
Renginys, skirtas Europos kalbų dienai
paminėti
Mirusiųjų dienos minėjimas – Vėlinių žvakelių
uždegimas Mindaugų kapinėse
Adventinė popietė

L.Banienė

Gruodžio mėn.

8.14.

Kalėdinės eglutės šventė

E.Puodžiūnienė

Gruodžio mėn.

8.12.

Bus puoselėjamos Lietuvos
paveldo tradicijos

Mokiniai praplės žinias apie
Europos valstybes, kalbas

Lapkričio mėn.
Puoselėjamos lietuvių
liaudies tradicijos
Įgyvendinti kūrybiniai
mokinių sumanymai

9.2.

9. UGDYMO(SI) SĄLYGŲ GERINIMAS
Atsakingas vykdytojas - direktorė Rima Šustarevienė
Vadovėlių, mokymo priemonių užsakymas
L.Banienė
GegužėsGerės mokinių aprūpinimas
birželio mėn.
vadovėliais ir mokymo
priemonėmis, ugdymo
paslaugų kokybė
Suoliukų poilsio erdvėms plėsti įsigijimas
R.Šustarevienė
2018 m.
Bus sukurta jauki aplinka

9.3.

1 nešiojamo kompiuterio įsigijimas

R.Šustarevienė

2018 m.

9.4.

Mokyklos patalpų einamasis remontas

R.Šustarevienė

2018 m.

9.1.

SUDERINTA
Kalvarijos sav.
Nemunaičių pagrindinės mokyklos taryboje
2018 m. sausio 2 d. posėdžio protokolas Nr.1

Bus pagerintos mokinių
sąlygos
Bus sukurta jauki ugdymosi
aplinka

mokinio
krepšelio
lėšos
Aplinkos
lėšos
2% paramos
lėšos
Aplinkos
lėšos

