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BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLANAS 

2022-2023M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Socialiniai partneriai Laikas  Atsakingas 

1. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos Draugystės padalinys 

1. Edukacija žaislotekoje, videotekoje ir kituose 

renginiuose; 

2. Vaikų, tėvų ir pedagogų parodos. 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2. Marijampolės Šaltinio progimnazija 

1. Susitikimai su  pradinių klasių mokytojomis; 

2. Atvirų durų dienos mokykloje. 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

3. Marijampolės savivaldybės pedagoginė-

psichologinė tarnyba 

1. Vaikų vertinimas pedagoginėje-psichologinėje 

tarnyboje; 

2. Specialistų konsultacijos. 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

4. Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas 

1. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programos, 

projektai; 

2. Gerosios darbo patirties sklaida. 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

5. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ 

1. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo projektai; 

2. Gerosios darbo patirties sklaida. 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

6. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas 

 Edukacinė veikla  ,,Aš saugus, nes  žinau“ 

2022 m. lapkritis  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

7. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 

 Edukacinė veikla ,,Gyvenkime saugiai“ 

2023 m. gegužė Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

8.  Viešoji įstaiga „Lispa“ mokykla  

 Edukacinės veiklos su IT priemonėmis 

2022-2023 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

9. Marijampolės kolegija 

1. Edukacinės veiklos STEAM centre; 

2. Studentų priėmimas praktikai atlikti; 

2022-2023 m. m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 



3. Gerosios patirties sklaida; 

4. Kvalifikacijos tobulinimas. 

mokytojai  

10. Marijampolės profesinio rengimo centras 

1. Edukacinės veiklos;  

2. Kvalifikacijos tobulinimas; 

3.  Gerosios patirties sklaida. 

2022-2023 m. m Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

11. Vilkaviškio lopšelis – darželis ,,Eglutė“ 

 Plaukimo varžybos ,,Plaukiame Kalėdų ieškoti“ 

2022 m. gruodis  Neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

plaukimui  

12. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 

 Paskaitos, mokymai, prevencija  

2022-2023 m. m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

 

  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Giedrė Bagdonienė 

 


