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BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

  

Tikslas – plėsti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais, tobulinti bendradarbiavimo kultūrą, 

gerinti mokinių saviraišką, skleisti gerąją patirtį įtraukiant mokyklos bendruomenę.  

Socialiniam bendradarbiavimui plėtoti ir vystyti sukurta socialinės partnerystės sistema, kurią 

sudaro:  

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis: 

su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis; 

su pagrindinėmis mokyklomis; 

su vidurinėmis mokyklomis; 

su gimnazijomis; 

su universitetais; 

su kolegijomis.  

su profesinėmis mokyklomis; 

Bendradarbiavimas su įstaigomis, organizacijomis: 

Tauragės apskrities VPK, Tauragės VTAT, Skaudvilės seniūnija, Skaudvilės palaikomojo gydymo 

ir slaugos ligonine, Skaudvilės bažnyčia, Skaudvilės kultūros namais, biblioteka, Skaudvilės 

miestelio įmonėmis, šeimos kabinetais, Tauragės r. sav. Socialinės paramos skyriumi, Tauragės 

PMMC, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Tauragės darbo birža, Šaulių sąjunga, 

LAMABPO, Tauragės MKC, Muzikos ir Sporto mokyklomis. 

Ryšiai su kitomis mokyklomis, socialiniais partneriais 

Ryšiai su kitomis ugdymo įstaigomis, kurių mokiniai dalyvauja programinėje veikloje, yra 

kolegiški, grįsti bendradarbiavimu ir bendro tikslo siekimu. Su šiomis ugdymo įstaigomis 

vykdomos bendros programos, remiantis bendradarbiavimo sutartimis. Daugumos ugdymo įstaigų 

ugdytiniai ir jų mokytojai lankosi ekskursijose, edukacinėse programose, dalyvauja įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose bei kituose renginiuose.  

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS ORGANIZAVIMAS 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais organizuojamas atsižvelgiant į mokyklos Strateginį 

veiklos planą ir metinę veiklos programą. 

Su socialiniais partneriais pasirašomos sutartys, kuriose aptariami ilgalaikiai bendradarbiavimo 

tikslai, sritys ir formos arba rengiami atskiri projektai ar programos tam tikrų tikslų įgyvendinimui. 



BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

2017 - 2018 M. M. PLANAS 

Bendradarbiavimo 

sritys 

Partneriai Bendradarbiavimo 

formos 

Data Pastabos 

Švietimo  Tauragės PMMC Kvalifikacijos 

kėlimas 

Seminarai 

Metodiniai 

Pasitarimai 

Konkursai 

olimpiados 

Nuolat   

 Tauragės r. 

gimnazijos, 

vidurinės, 

pagrindinės 

mokyklos 

Konkursai, 

olimpiados, 

konferencijos. 

renginiai 

Nuolat  

 Lietuvos 

aukštosios 

mokyklos, 

universitetai 

Kolegijos 

Profesinio 

rengimo centrai 

Profesijų, studijų 

pristatymas 

Studentų praktikos 

Nuolat  

 Šaulių sąjunga Renginiai, išvykos Nuolat  

Ugdymas karjerai Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

Mokinių profesinis 

veiklinimas 

(išvykos) 

Per 

mokslo 

metus 

 

 Skaudvilės 

miestelio įmonės, 

įstaigos 

Susipažinimas su 

profesijomis 

Per 

mokslo 

metus 

 

 Tauragės darbo 

birža 

Supažindinimas su 

darbo galimybėmis 

Kartą per 

mokslo 

metus 

 

 LAMA BPO Supažindinimas su 

priėmimu 

Nuolat  

Kultūrinė  Skaudvilės 

kultūros namai 

 

Tradicinės šventės, 

renginiai, 

 Parodos 

Nuolat  

 Skaudvilės 

miestelio 

biblioteka 

Šventės, parodos, 

knygų pristatymai 

Nuolat  

 Skaudvilės 

seniūnija 

Aplinkos tvarkymas Lapkritis, 

balandis 

 

 Tauragės MKC Renginiai, 

užsiėmimai 

Nuolat   

 Tauragės 

Muzikos 

mokykla 

Renginiai, 

užsiėmimai. 

koncertai 

Nuolat   

Socialinė  Tauragės Paskaitos Nuolat  



apskrities VPK  

 

mokiniams 

Susitikimas su 

Amsiumi 

Atvirų durų dienos 

Tauragės apskrities 

VPK 

 

Spalis, 

lapkritis 

 Tauragės VTAT 

 

Pagalba mokiniui, 

šeimai, gimnazijai 

 

Nuolat   

 Tauragės r. sav. 

Socialinės 

paramos skyrius 

Nemokamas 

mokinių maitinimas 

Nuolat   

 Skaudvilės 

palaikomojo 

gydymo ir 

slaugos ligoninė 

Socialinė veikla Nuolat  

 Skaudvilės 

bažnyčia 

Socialinė veikla Nuolat  

Sporto  Tauragės sporto 

mokykla 

Užsiėmimai, 

renginiia 

Nuolat  

Sveikatos  Šeimos klinikos 

Skaudvilėje 

Supažindinimas su 

profesija 

Pagalba mokiniui, 

jo šeimai, 

gimnazijai 

Nuolat   
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