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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2018 metų veiklos planas (toliau – 

Planas) parengtas atsižvelgiant į strateginius gimnazijos tikslus, bendruomenės poreikius. Atlikus 

veiklos analizę, įsivertinus ir atsižvelgus į bendruomenės poreikius, plane numatyti trumpalaikiai 

veiklos tikslai ir uždaviniai, apibrėžti prioritetai, įvardintos priemonės uždaviniams vykdyti. 

2. Planas parengtas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų 

strateginiu plėtros planu, Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-389 patvirtintais 

2018 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2016–2018 metų 

strateginiu veiklos planu, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2017–2018 mokslo metų ugdymo planu bei 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis.  

3. 2018 veiklos planą rengė direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-106 sudaryta 

darbo grupė.  

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA 

 

4. Vizija: Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazija (toliau – gimnazija) – tai aukštos kultūros ugdymo 

įstaiga, savo veikloje efektyviai derinanti tradicijas ir modernumą. Gimnazija patenkina jauno 

žmogaus poreikį turėti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, įgyti gebėjimų ir įgūdžių, fizinių ir 

dvasinių galių, reikalingų, kad asmuo toliau sėkmingai tobulintų ir realizuotų save dirbdamas 

visuomenei. Gimnazija orientuojasi į meninės saviraiškos plėtojimą, kūrybiškumo ugdymą, 

suvokdama ypatingą meno ugdomąją, dorovinių nuostatų formuojamąją galią. 

5. Misija: gimnazija visuomenei įsipareigoja ugdyti dorą, savarankišką, kūrybišką ir laisvą 

asmenybę; ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį; padėti atsiskleisti mokinių žmogiškosioms 

vertybėms. Gimnazija tėvams įsipareigoja sudaryti saugias ugdymosi sąlygas; vertinti ne tik vaiko 

sugebėjimą dirbti, bet ir pastangas tobulėti, padėti skleistis vaiko individualioms asmenybės 

savybėms; skatinti mokytojus nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Gimnazijoje tėvams bus sudarytos 

sąlygos dalyvauti gimnazijos valdyme; dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje kartu su savo vaikais; 

gauti išsamią informaciją apie savo vaiko mokymąsi, gimnazijos darbą, ugdymo proceso ypatumus.  
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III. 2017 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2017 m. veiklos planą vadovautasi prioritetu: gebėjimų, padedančių 

numatyti ugdymo tikslus, planuoti mokymąsi, vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir 

pasiekimus, stiprinimas – ir siekta pagrindinio tikslo: plėtoti visavertį bendruomenės narių 

bendradarbiavimą siekiant kokybiško ugdymo. 

7. Tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:  

7.1. Sudaryti sąlygas mokytojų meistriškumo ir gerųjų praktikų pavyzdžiams tapti 

besimokančios ir atsinaujinančios organizacijos pagrindu.  

7.2. Puoselėti tradicijas, kuriančias gimnazijos savitumą ir išskirtinumą.  

7.3. Plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą. 

 

8. 2017 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais ir kiekybiniais aspektais 

metodinių grupių susirinkimuose (juose pristatytos grupės veiklos ataskaitos) ir darbo grupės, 

rengusios 2018 m. veiklos planą, posėdžiuose. Analizuodama ir vertindama savo veiklą mokyklos 

bendruomenė tampa refleksyvi: apmąsto bei aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo įvykius, 

įsivertina, geba pasimokyti iš patirties ir pagrįstai planuoti.  

Nustatyta, kad siekiant įgyvendinti uždavinį – sudaryti sąlygas mokytojų meistriškumo ir 

gerųjų praktikų pavyzdžiams tapti besimokančios ir atsinaujinančios organizacijos pagrindu – 

didžioji dalis numatytų priemonių buvo įgyvendintos.  

Dalykinis bendradarbiavimas vyko vadovaujantis metodinių grupių ir metodinės tarybos 

planais, metų pabaigoje atlikta kiekybinė duomenų analizė. 

Ugdymo procesas buvo gerinamas tobulinant mokinių pažangos ir įsivertinimo sistemą: 

numatyti veiksmingi žingsniai ir vertinant mokinių pažangą, ir kuriant tobulesnius vertinimo 

instrumentus (mokslo metų pradžioje susitarta, kokie bus mokinių pažangos matavimo pamokose 

būdai, kaip vyks patirties sklaida). 

Siekiant gerinti mokymosi pasiekimus, aktyvinti bendradarbiavimą, buvo organizuoti 

direkcijos pasitarimai dėl mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo ir duomenų naudojimo; klasių 

valandėlių metu kartu su auklėtiniais aptariami signalinio pusmečio rezultatai. 

Mokytojų tarybos posėdyje, įgyvendinant metodinės tarybos posėdžio, įvykusio 2017 m. 

birželio 12 d., nutarimus, buvo aptarta mokinių individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

sistema: metodinių grupių atstovai pristatė patirtį matuojant mokinių pažangą ir fiksuojant 

pasiekimus, numatė vertinimo sistemos tobulinimo gaires.  

2017 m. atliktas gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimas pagal naują Mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Tirti šie 

rodikliai: 1 srities 1.2. temos 1.2.1. rodiklis (mokinio pasiekimai ir pažanga) ir 2 srities 2.2. temos 

2.2.2. rodiklis (ugdymo(si) organizavimas). Duomenys vidiniam įsivertinimui buvo renkami 

naudojantis IQES online Lietuva sistema, taikant interviu metodą, analizuojant mokyklos 

dokumentus: stebėtų pamokų protokolus, mokytojų ilgalaikius teminius planus, el. dienyno įrašus. 

Vertinimo ir tyrimų rezultatai aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose, klasių vadovų metodinėje 

grupėje, išplėstiniame direkcijos posėdyje. Informacija buvo panaudota gerinant gimnazijos veiklos 

kokybę, rengiant gimnazijos ugdymo ir metinės veiklos planus. Vidaus veiklos kokybės vertinimo 

rezultatai panaudoti tolimesnės gimnazijos veiklos planavime. 

Mokytojų bendradarbiavimo praktika geriausiai pasiteisino metodinėse grupėse: jose 

reflektuota apie mokymo aktualijas, mokymo sėkmes ir nesėkmes, aptarti klausimai grįžus iš 

kvalifikacijos tobulinimo renginių, mokytasi vienas iš kito, planuota, kaip tobulėti (galimi veiklų, 

kaip dalintis patirtimi aspektai aptarti metodinės tarybos susirinkime 2017 m. sausio 6 d.). 

Siekiant tapti besimokančia ir atsinaujinančia organizacija sudarytos sąlygos skleistis 

mokytojų meistriškumui ir gerosios praktikos pavyzdžiams. Gražiausi mokytojų veiklos ir patirties 

aspektai atsiskleidė atvirų pamokų metu: 2017 m. vasario 15 d. vyko atvira literatūros pamoka ,,Su 

Mačerniu. Po amžinu dangum“ (V. Beniulienė, O. Adomavičiūtė), balandžio 12 d. vesta atvira 

literatūros pamoka ,,Sigitas Geda. Žmogaus iš Lietuvos išėjimas į Lietuvą ir į pasaulį“ (V. Zykienė), 
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spalio 25 d. mokytojas V. Aleksandravičius vedė atvirą tinklinio pamoką „Kamuolio perdavimas ir 

priėmimas iš viršaus. Mokomieji žaidimai“, B. Mazgelienė balandžio 27 d. vedė atvirą pamoką 

„Lengvoji atletika, šaudyklinis bėgimas – 5mx10. Vikrumo savybių lavinimas“. Pažymėtina, kad 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai – aktyviausi pristatydami atviras pamokas. 

Mokytojų dalykinio bendradarbiavimo galimybės demonstruotos vedant atviras integruotas 

pamokas: vasario 7 d. vyko integruota etikos ir psichologijos pamoka „Galia veikti“ (J. Šimkūnaitė, 

L. Paulauskienė), kovo 28 d. – integruota tikybos ir sociologijos pamoka „Krikščioniškosios vertybės 

ir jų krizė“ (S. Jonušaitytė, T. Stropus), lapkričio 13 d. ir lapkričio 16 d. vyko integruotos 

psichologijos, etikos, neformalaus ugdymo pamokos „Tolerancija – būtinybė ar galimybė“, skirtos 

Tarptautinei tolerancijos, ir Pasaulinei sveikinimosi dienai paminėti (S. Jonušaitytė, L. Paulauskienė, 

J. Šimkūnaitė). 2017 m. balandžio 4 d. atvirą integruotą lietuvių kalbos ir matematikos pamoką 

„Vilties sinonimija: išeikite su viltimi“ vedė mokytojos D. Bukevičienė ir D. Radzevičienė, gegužės 

mėn. mokytojai S. Jurkus ir G. Saensri vedė atvirą integruotą chemijos ir biologijos pamoką 

„Baltymai“, mokytojos L. Jonikienė ir D. Paulauskienė – integruotą ekonomikos ir istorijos pamoką 

„Europos Sąjungos pliusai ir minusai“. Kovo 1 d. mokytojos A. Dirgėlienė ir G. Saensri gimnazijos 

ir Klaipėdos miesto mokytojams demonstravo integracijos galimybes vesdamos atvirą rusų kalbos ir 

chemijos pamoką „Ir ošia Rusijoj beržai“. 

Didžiausią patirtį turintys mokytojai savo sėkmę įprasmino dalindamiesi ja su kitais: šiame 

kontekste išsiskyrė lietuvių kalbos mokytojai, vedę 5 renginius miesto ir respublikos mokytojams: 

rugsėjo 19 d. mokytoja D. Bukevičienė Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje vedė seminarą šio 

miesto lietuvių kalbos mokytojams ,,Mokymosi uždavinys, metodai, refleksija – sėkmingos pamokos 

požymiai“, mokytojos V. Beniulienė, V. Zykienė kovo 21 d. organizavo seminarą Klaipėdos miesto 

11-12 kl. lietuvių kalbos mokytojams ,,Programiniai kūriniai ir naujausia šiuolaikinė literatūra: 

probleminės jungtys ir kontekstai“. Balandžio 6 d. vyko mokytojos A. Dirgėlienės seminaras 

„Šiuolaikiniai aspektai mokant rusų kaip užsienio kalbos (iš rusų kalbos mokytojo patirties)“ 

respublikos rusų kalbos mokytojams, atvykusiems į 24-ąją respublikinę olimpiadą, vykusią 

Klaipėdoje, kovo 23 d. mokytoja vedė seminarą Klaipėdos miesto rusų kalbos mokytojams 

„Šiuolaikinės pamokos uždavinio formulavimas ir apibrėžtumas“. D. Paulauskienė gegužės 11 d. 

gimnazijoje vedė seminarą „Mokyklos muziejus – unikali mokymosi vieta“. L. Paulauskienė parengė 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Etiketas ir kultūrų įvairovė" ir balandžio 11 d. vedė 3 

pedagoginių valandų seminarą. R. Mašurinienė birželio 19 d. vedė vasaros kursus respublikos 

ugdymo įstaigų vadovams „Kūrybiškumas vadovo darbe – būtinybė ar privalumas“, gruodžio 6 d. 

organizavo forumą „Lyderių laiko“ projekto dalyviams „Sėkmės dūzgės“. Taip pat direktorė nuolat 

veda seminarus respublikos mokytojams „Mokymai pretendentams į mokyklų vadovus“ ir UPC 

organizuojamus mokymus „Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį“.  

Gana aktyviai mokytojai dalinosi patirtimi, reflektavo savo veiklą skaitydami pranešimus 

miesto ir respublikos metodiniuose renginiuose: D. Radzevičienė Šiaulių Simono Daukanto 

gimnazijoje balandžio 12 d. vykusioje respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikinio lituanistinio 

ugdymo aktualumas, efektyvumas ir problemos“ pristatė pranešimą „Integruotos pamokos: kas sieja 

lietuvių kalbą ir matematiką“, gegužės 20 d. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje vykusiame 

Klaipėdos matematikos mokytojų susirinkime pristatė atvirą integruotą lietuvių kalbos ir 

matematikos pamoką IV klasei „Vilties sinonimija“, Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje 

lapkričio 16 d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Sėkmingos ugdymo turinio integracijos 

faktoriai ir geroji patirtis“ skaitė pranešimą „Integracija srautinio mokymo procese“. Balandžio 26 d. 

D. Bukevičienė forume ,,Sukame idėjų malūno sparnus. Lietuvių kalbos dienų renginių 2017 m. 

Klaipėdoje organizavimo praktika" skaitė pranešimą ,,Renginių ciklas ,,Geltona, žalia, raudona“. A. 

Dirgėlienė skaitė pranešimą „Mobilaus telefono panaudojimas rusų kaip užsienio kalbos pamokose: 

už ir prieš“ Klaipėdos miesto rusų kalbos mokytojų konferencijoje „Aktyvūs rusų kalbos mokymo 

metodai“, vykusioje gegužės 30 d. J. Šimkūnaitė respublikinėje konferencijoje ,,Psichologinė 

pagalba: tarp dokumentų ir realybės", vykusioje birželio 8 d.  skaitė pranešimą ,,Klaipėdos ugdymo 

įstaigų psichologų 2016–2017 m. m. veiklų efektyvumas“. Mokytoja S. Donskienė birželio 16 d. 

skaitė pranešimą ,,Centropos“ parodos panaudojimas mokykloje“ seminare ,,Kaip mokyti XX a. žydų 
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istorijos, kultūros bei tradicijų“, spalio 11 d. pristatė pranešimą „Dailės terapija – žmogaus vidinio 

pasaulio žemėlapis“ tarptautinio projekto dalyviams.  

Lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva 2017 m. vyko 2 konferencijos ir konkursas Klaipėdos 

miesto pedagoginei bendruomenei: bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu ir Lietuvių kalbos 

draugijos Klaipėdos skyriumi vasario 26 d. Universitete organizuota mokinių ir studentų mokslinė-

praktinė konferencija ,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai“, lapkričio 29 d. – Klaipėdos miesto lietuvių 

kalbos mokytojų konferencija ,,Mūsų stiprybė kalboje“, kurioje 3 mokytojos skaitė pranešimus, 2 

parengė stendinius pranešimus, 1 mokytoja paruošė poetinę kompoziciją. Balandžio 20 d. N. Jucienės 

iniciatyva vyko Klaipėdos miesto mokyklų Oratorių konkursas, kuriame E. Žilinskas, sakydamas 

kalbą „Iš tūkstančio galimybių būti“, laimėjo III vietą (mokyt. V. Zykienė). Užsienio kalbų mokytojai 

tęsė tradicijas ir Klaipėdos miesto mokyklų mokiniams gruodžio 13 d. organizavo meninio skaitymo 

konkursą „Gyvenimo spalvos“, matematikos mokytojai vykdė tradicinį konkursą Klaipėdos miesto 

moksleiviams „Kalėdinis matematikos turnyras“. Menų metodinės grupės ir mokytojos Jolantos 

Simaitienės iniciatyva jau 17-ą kartą vyko instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“, kuriame 

dalyvavo Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.  

Tikslingai buvo vykdomas mokytojų kvalifikacijos kėlimas: orientuotasi į metinės veiklos 

tikslus, daugiausia dėmesio skiriant komandiniam darbui bei įsivertinimo kompetencijoms tobulinti 

(vyko 3 seminarai „Komandinio darbo svarba įstaigos veiklos planavime“, „Mokyklų, 

įgyvendinančių Bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo praktiniai aspektai“, „Raktai 

į sėkmę“). Gruodžio 12 d. gimnazijos mokytojai vyko į parodą „Mokykla 2017“ ir susipažino su 

mokymo inovacijomis. Reflektuojant patirtį, kaip kryptingai ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją 

Metodinės tarybos iniciatyva organizuotos metodinės dirbtuvės.  

Vykdant pedagoginę priežiūrą, kreiptas dėmesys į pamokos struktūrą, mokymosi uždavinio 

įgyvendinimą, aktyviųjų mokymo metodų taikymą. Stebėtos 58 pamokos. Siekiant įvertinti 

gimnazijos veiklą įvairiais aspektais, psichologės iniciatyva buvo atlikti šie tyrimai: „Mokėjimo 

mokytis kompetencijos tyrimas“, „Profesijos pasirinkimo tyrimas (pagal J. Holando profesijos 

pasirinkimo klausimyną“, „Sociopsichologinis gimnazijos bendruomenės mikroklimato tyrimas“, 

„Pirmokų adaptacija“, „Naujai atvykusių mokinių adaptacija“ (iš viso tyrimuose dalyvavo 763 

tiriamieji: 553 mokiniai, 140 tėvų, 70 mokytojų). 

Apibendrinant vykdytas priemones, skirtas įgyvendinti uždaviniui, galima teigti, kad 

vadovaujantis metodinės tarybos ir metodinių grupių planais, buvo pakankamai gerai užtikrintas 

metodinis ir dalykinis mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi, seminarų medžiaga, 

vykdytas veiklos reflektavimas ir planavimas. 

 

Puoselėjant tradicijas, kuriančias gimnazijos savitumą ir išskirtinumą, vykdyti 

patriotiškumą ugdantys renginiai: lituanistai bendruomenę sutelkė tęstiniam projektui ,,Geltona, 

žalia, raudona“. Vasario mėn. vyko pirmasis projekto renginys – Lietuviškos patriotinės dainos 

konkursas ,,Daina Lietuvai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 99-osioms ir Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 27-osioms metinėms. Kovo pradžioje gimnazijos lituanistai, 

bendradarbiaudami su Klaipėdos universitetu, surengė tradicinę moksleivių ir studentų praktinę-

mokslinę konferenciją „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“, kurioje dalyvavo mokiniai ne tik iš 

Klaipėdos, bet ir kitų Lietuvos miestų. Kovo 10 d. vyko integruotas kūno kultūros, geografijos ir 

istorijos dalykų renginys ,,Lietuva Lietuvai“, kuriame dalyvavo komandos iš Vyturio pagrindinės 

mokyklos ir L. Stulpino progimnazijos. Šiame renginyje mokiniai išbandė save ne tik sporto rungtyse, 

bet ir pademonstravo žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją, kalbą. Kovo 11-osios išvakarėse 

vykusios popietės „Lietuvai ir apie Lietuvą“ metu buvo apdovanoti raštingiausi gimnazijos mokiniai. 

Raštingiausiųjų titulus pelnė Milena Eigirdaitė, Vita Kulbokaitė, Ieva Palubinskaitė, Iveta 

Alčauskaitė.  

Sausio 24 dieną gimnazijoje buvo organizuotas karjeros planavimo renginys ,,Studijų mugė 

2017“, kurio tikslas – orientuoti mokinių profesinės karjeros kūrimą bei padėti mokiniams pasirinkti 

darbinę veiklą ateityje pagal savo polinkius ir gebėjimus, formuoti suvokimą apie pasirengimą 

karjerai. Netradicinio ugdymo dienos metu gimnazija trumpam tapo karjeros ugdymo paskaitų vieta 
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ir mokslo institucijų muge. Pristatyti savo universiteto, kolegijos ar mokyklos bei joje įgyjamų 

profesijų, studijų programų atvyko net 15 atstovų iš visos Lietuvos. Įdomias paskaitas mokiniams, 

mokytojams, tėvams vedė žurnalo „Reitingai“ redaktorius Gintaras Sarafinas.  

2017 m. buvo tęsiama tradicija ir organizuotas konkursas vienkartinei gimnazijos stipendijai 

gauti: premiją laimėjo Gytis Mažeiva. Taip pat buvo išrinkti ir apdovanoti mokiniai, geriausiai 

išmanantys atskirus mokomuosius dalykus. Įvairių konkursų, olimpiadų nugalėtojai ir dalyviai 

apdovanojami padėkos raštais kiekvieną pirmadienį, jų pasiekimais viešai didžiuojamasi gimnazijos 

interneto puslapyje ir feisbuko paskyroje.  

2017 m. buvo organizuoti kultūriniai, edukaciniai, sporto renginiai, skatinantys saviraiškų 

mokinių buvimą gimnazijos bendruomenėje: sausio 13-ą organizuota akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Mokinių tarybos iniciatyva vyko Valentino dienos renginys, 3-ių klasių mokiniai ir 

auklėtojos organizavo Šimtadienį. Vyko patriotiškumą ugdantys renginiai gimnazijos bendruomenei 

– Patriotinės dainos konkursas, Vasario 16-osios šventė, Kovo 11-osios minėjimas. Be tradicinių 

renginių – Paskutinio skambučio šventės, Mokslo metų pabaigos šventės, Rugsėjo 1-osios, Mokytojų 

dienos – organizuotos naujos formos Pirmokų priimtuvės, vyko Europos dienai skirti renginiai.  

Telkiant gimnazijos bendruomenę ir stiprinant komandinio darbo įgūdžius, socialines 

kompetencijas, organizuoti dalykiniai renginiai, vyko metodinės savaitės: Matematikos ir 

informatikos metodinės grupės nariai inicijavo Kovo 14-tos dienos – skaičiaus Pi dienos paminėjimą, 

organizavo geometrinių figūrų parodą „Padariau pats!“, parodą „Infomenas“, Matematikos ir 

informatikos mokslų savaitę, Saugaus interneto savaitę ir paminėjo Saugaus interneto dieną 

„Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto“; Socialinių mokslų metodinės grupės 

mokytojų iniciatyva vyko renginys „Socialinių mokslų viktorina“ ir Kūno kultūros, socialinių mokslų 

ir dorinio ugdymo metodinė savaitė, skirta Kovo 11-ajai. Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupė 

gimnazijoje organizavo Tyrėjų savaitę, Žemės dienai skirtą renginį, Mokslo festivalį „Erdvėlaivis 

Žemė“. Anglų kalbos mokytoja A. Skeivytė mokinius subūrė į netradicinį renginį „Impro Šou“, 

vykusį kovo 7 d. Užsienio kalbų mokytojai organizavo įvairius renginius, kūrybiškai ugdančius kalbų 

mokėjimo kompetencijas: vertimo raštu konkursą „Juvenes Translatores“, viktoriną „Ką žinai apie 

Prancūziją?“, renginius, skirtus Europos kalbų dienai ir Europos dienai 

Lapkričio 17 d. gimnazijoje lankėsi rašytoja, Ministro Pirmininko patarėja meno, kultūros ir 

švietimo klausimais Unė Kaunaitė.  

Siekiant modernesnio ugdymo proceso organizavimo, ieškota naujų pamokos galimybių, 

kitų edukacinių erdvių. Vyko netradicinės pamokos muziejuose, dailės galerijose, gamtoje. Kuriant 

lanksčias ir efektyvias edukacines ir mokymo(si) aplinkas, mokytojai inicijavo pokyčius, vedė 

pamokas kitaip. Pertvarkytos mokyklos erdvės: atsirado vietų poilsiui ir mokymuisi. 

Gimnazijoje vyko aktyvi kraštotyrinė veikla, kurios iniciatorė – mokytoja D. Paulauskienė, 

organizuota daug išvykų ir ekskursijų.  

Apibendrinant vykdytas priemones, skirtas įgyvendinti uždaviniui, galima teigti, kad 

gimnazijoje vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas, plėtojamos tradicijos, ieškota naujų 

bendradarbiavimo formų ir galimybių.  

 

Plėtojant tarpkultūrinį bendradarbiavimą buvo įgyvendintos šios priemonės: balandžio 27 

d. gimnazijoje vyko renginys „Norėčiau susitikti vėlei“, į kurį gimnazistai pakvietė savo buvusius 

mokytojus, padėjusius jiems visapusiškai augti. Šventėje dalyvavo mokytojai iš Liudviko Stulpino, 

Prano Mašioto, „Versmės“ ir „Smeltės“ progimnazijų, „Vyturio“ pagrindinės mokyklos.  

Gimnazija aktyviai įsitraukė į Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje vykdomą 

programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų jaunimo 

domėjimąsi Europos Sąjungos aktualijomis, Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje. 

Projektą įgyvendinanti grupė įsipareigojo siekti Europos Parlamento ambasadorių vardo ir 

įgyvendinti projekto veiklas: buvo įkurtas Informacijos centras, organizuota Europos savaitė, vyko 

susitikimai su progimnazijų mokiniais, darželinukais, besimokančiais suaugusiaisiais, vestos 

pamokos, organizuotos viktorinos ir pan. Europos savaitės metu buvo kuriamos instaliacijos, 

atidaromos parodos, vyko fotosesijos, akcijos. Technologijų mokytoja Laura Sirvydienė su pirmų 
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klasių mokinėmis vieną Europos savaitės dieną skyrė įvairių Europos šalių maistui pažinti. Europos 

savaitės metu apie europines vertybes buvo kalbama etikos pamokose, apie Europos Sąjungos politiką 

– pilietiškumo ugdymo, istorijos, geografijos pamokose. Visa tai mokiniams suteikė papildomų žinių, 

kurias galėjo pademonstruoti per Europos egzaminą. Jame dalyvavo per 40 gimnazistų. Europos 

Komisijos atstovybei Lietuvoje pateikus klausimą, laimėtas susitikimas su  Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi (susitikimas vyko gegužės 11 d.). Gimnazistai 

turėjo galimybę išbandyti savo jėgas protų mūšyje, kurį organizavo psichologė Jovita Šimkūnaitė. 

Renginiu buvo siekiama populiarinti skaitymo kultūrą ir akcentuoti Lietuvos išskirtinumą Europos 

Sąjungos valstybių šeimoje. 

Aktyvus gimnazistų dalyvavimas projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ 

organizatorių buvo įvertintas – mokykla tapo nugalėtoja. Spalio 24 d. 4 mokiniai ir mokytoja S. 

Donskienė vyko Euroscola renginį Strasbūre, o lapkričio 23-24 d. direktoriaus pavaduotoja O. 

Adomavičiūtė dalyvavo Europos mokyklų, vykdžiusių projekto veiklas, susitikime-seminare 

Briuselyje.  

Teigiant, kad savanorystė – viena Europos Sąjungos vertybių, siekta atkreipti dėmesį į 

savanoriškos veiklos svarbą. Gimnazistų iniciatyva organizuota konferencija „Mokinys 

savanoriškoje veikloje“, kurioje dalyvavo Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai.. 

Konferencijoje dalyvavę gimnazistai, progimnazijų mokiniai, mokytojai, savanoriai savo asmeniniais 

pavyzdžiais įrodė, kad savanorystė ugdo asmenybę, padeda siekti kilnių asmeninių ar visuomeninių 

tikslų, pozityvių rezultatų pasirinktose veiklos srityse, ugdo jaunų žmonių lyderystę bei profesinę 

orientaciją.  

Gimnazijos komanda, vadovaujama istorijos mokytojos D. Paulauskienės, dalyvavo 

Pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame Lietuvą“, kurio iniciatorius ir globėjas – Europos Parlamento 

narys Petras Auštrevičius. Projekte dalyvavusios mokinės išanalizavo Klaipėdos paveldo situaciją ir 

parengė vaizdinį pranešimą ,,Nykstantis Klaipėdos miesto ir priemiesčių paveldas“. Rugsėjo 21 d. 

buvo organizuotas susitikimas su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiuoju 

valstybiniu inspektoriumi Laisvūnu Kavaliausku: susitikime pristatyta pranešimo medžiaga. Spalio 

13 d. projekto dalyvės pristatė savo veiklas Vilniuje, Europos namuose vykusiame baigiamajame 

renginyje.  

2017 m. direktorės iniciatyva su būsimaisiais pirmokais, jų tėvais organizuoti individualūs 

pokalbiai – jų metu aptarti ugdymosi lūkesčiai. Fiksuojami mokinio mokymosi pasiekimai (8-os 

klasės pažymiai, standartizuotų testų rezultatai), su jais susipažįsta dalykų mokytojai. Tai – atspirties 

taškas planuojant tolimesnį mokymąsi. Ieškant įvairesnių bendradarbiavimo su tėvais formų lapkričio 

29 d. organizuotas forumas „Kur yra raktas, atrakinantis gerą mokyklą?“ Pastebėta, kad organizuojant 

tėvų forumus pavyksta pritraukti daugiau tėvų, kurie aktyviai įsitraukia į gimnazijos gyvenimą, teikia 

pasiūlymus ugdymo(si) kokybei gerinti. 

Vykdant veiklas, skatinančias mokinių kūrybiškumą ir lyderystę, psichologės J. Šimkūnaitės 

iniciatyva organizuoti šie mokymai: ,,Lyderystės mokykla“ (2017-02-21), dalyvavo 10 mokinių, 

išmokusių dažniau patirti sėkmę, lengviau kurti savo karjerą, ,,Vartininkas“ (mokymo planas, skirtas 

savižudybės krizės įveikimo įgūdžių formavimui) (2017 m. lapkričio – gruodžio mėn., dalyvavo 11 

mokinių).  

Lapkričio 2 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Mažeikių Merkelio Račkausko bei 

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijomis.  

Erasmus+ projektui buvo pateiktos 2 paraiškos, parengta paraiška dėl dalyvavimo Samsung 

Lietuva projekte, tačiau paraiškos į laimėtojų sąrašus nepateko. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. iki 

spalio mėn. 7 d. mokytojos Aušros Skeivytės iniciatyva vyko susitikimas su švietimo atstovais iš 

Portugalijos ir Šveicarijos. Vizito tikslas buvo susipažinti su mūsų šalimi, Klaipėda ir Klaipėdos 

švietimo institucijomis, stebėti įvairiose institucijose. Gimnazijoje svečiai stebėjo mokytojų vedamas 

pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas, buvo užmegzti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai ir 

pasiruošta būsimiems projektams. 

Siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą, gilinti dalykines žinias dalyvauta įvairiuose 

konkursuose ir olimpiadose (duomenys pateikiami 1-oje lentelėje). 



 

1 lentelė  

 

Duomenys apie mokinių pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

KALBOS 

I vieta - Golubovskis Jonas (IV 

kl.), Konovalov Oleg (IV kl.), 

Žilinskas Erikas (III kl.).  

Violeta 

Beniulienė 

Meninio skaitymo konkursas 

(poetinės kompozicijos) 

  

Lina Mikalavičiūtė (IIIE kl.) skaitė 

pranešimą „Menkinamosios 

reikšmės žodžiai mokinių žodyne“. 

Vitalija Zykienė Klaipėdos apskrities mokslinė 

– praktinė konferencija 

„Gimtosios kalbos upės ir 

upeliai“. 

  

Grėtė Ubartaitė ir Urtė Gureckytė 

(IIB kl.) skaitė pranešimą „Kuri 

kalbą – kuri pasaulį. Ar tikrai?“. 

Neolė Jucienė   

Samanta Ramonaitė (IV D kl.) 

skaitė pranešimą. 

Dalė Bukevičienė   

I vieta - Golubovskis Jonas (IV 

kl.), Konovalov Oleg (IV kl.), 

Žilinskas Erikas (III kl.). 

Violeta 

Beniulienė 

 Lietuvos moksleivių 

meninio skaitymo 

konkursas 

 

II vieta tarp individualių vyresniųjų 

grupės skaitovų – Mantas Vičius 

(IIB kl.). 

Neolė Jucienė  Lietuvos moksleivių 

meninio skaitymo 

konkursas. 

 

Mantas Vičius (IIB kl.) 

apdovanotas dalyvio diplomu. 

Neolė Jucienė Klaipėdos apskrities ir miesto 

moksleivių meninio skaitymo 

bei dainuojamosios poezijos 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

konkursas, skirtas Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai 

Pereinamoji taurė - Gabija ir 

Simona Batavičiūtės, III kl. 

Daivutė 

Trečiokienė 

Vokiškos dainos 

konkursas2017 

  

Nugalėtoja/laureatė - Mankutė 

Gintarė (IVB kl.). 

Dalė Bukevičienė Pasakininkų konkursas   

Skaitė pranešimą „Pašnekesiai“ - 

Simona Kurakina (IIIB kl.), 

Gabija  Batavičiūtė (IIIB kl.). 

Dalė Bukevičienė  Mokinių mokslinė 

konferencija 

„Tolerantiška mokykla - 

saugi visuomenė“  

 

III vieta – Erikas Žilinskas (IIID 

kl.) „Iš tūkstančio galimybių būti“. 

Vitalija Zykienė Klaipėdos apskrities oratorių 

konkursas 

  

II vieta - Anastasija Derevianova 

(IIIC kl.) 

Virginija 

Kubilienė 

Rusų (užsienio) k. olimpiada   

II vieta - Padėka už puikų testo ir 

kūrybinio darbo atlikimą - 

Anastasija Derevianova (IIIC kl.) 

Virginija 

Kubilienė 

 ХХIV Lietuvos mokinių 

rusų k. olimpiada 

 

III vieta - Erikas Žilinskas (IIID 

kl.) 

Vitalija Zykienė Jaunųjų oratorių konkursas   

II laipsnio diplomas - Monika 

Mazeliauskaitė (IIE kl.). 

Odeta Gečienė   Tarptautinė anglų kalbos 

ir matematikos olimpiada 

KINGS 

http://kings.lt/
http://kings.lt/
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Greta Rakauskaitė (IIIA kl.) tapo 

Geriausių mokinių klubo nare. 

Virginija 

Laurašonienė 

  Tarptautinė anglų kalbos 

ir matematikos olimpiada 

KINGS 

I laipsnio diplomas – Ema 

Simaitytė (IVB kl.) 

I laipsnio diplomas – Greta 

Rakauskaitė (IIIA kl.) 

Virginija 

Laurašonienė 

 Olympis 2017 - 

pavasario sesija 

 

Gabrielė Bočkutė ir Nomeda 

Bertašiūtė (IB kl.) skaitė 

pranešimą. 

Aušra Čigienė  Respublikinė mokinių 

konferencijaa 

„Challengers Empower“ 

 

III vieta - Enrika Jerochina 
Virginija 

Laurašonienė 

Anglų kalbos dailyraščio 

konkursas. 

  

Mantas Vičius (IIIB kl.) skaitė 

pranešimą „Co-learning with 

Europeans“ 

Aušra Skeivytė Mokinių anglų kalbos 

konferencija „Mokau ir 

mokausi inovatyviai“ 

  

I vieta - Aurelija Medeikaitė (IIIC 

kl.) III -IV (11-12) klasių tarpe. 

Audronė 

Dirgėlienė 

Dailyraščio konkursas 

„Rusiškai rašome gražiai ir 

taisyklingai“ 

  

II vieta - Valerija Žiliūtė (IA kl.) 

III vieta - Mileta Mačiulytė (IVA 

kl.) 

Virginija 

Kubilienė 

Dailyraščio konkursas 

„Rusiškai rašome gražiai ir 

taisyklingai“ 

  

III vieta - Gintarė Baškytė (IIIB 

kl.) 

Irena Lukošienė Virtualus anglų k. rašinio 

konkursas 

  

II vieta - Mileta Mačiulytė (IVE 

kl.) 

Irena Lukošienė Anglų k. diktanto konkursas   

I vieta - Simona Kurakina (IVB kl.) 
Virginija 

Laurašonienė 

Meninio skaitymo konkursas 

„Gyvenimo spalvos“ 

  

http://kings.lt/
http://kings.lt/
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

II vieta - Aleksejenkaitė Aistė (IIC 

kl.) 

Daivutė 

Trečiokienė 

Meninio skaitymo konkursas 

„Gyvenimo spalvos“ 

  

I vieta – Anastasija Derevianova 

(IVC kl.) 

Virginija 

Kubilienė 

Meninio skaitymo konkursas 

„Gyvenimo spalvos“ 

  

II vieta - Demidovaitė Evelina (IA 

kl.) I-II (9-10) klasių grupėje 

 

Audronė 

Dirgėlienė 

Rusų (užsienio) kalbos 

epistolinio rašinio konkursas 

„Laiškas Seneliui Šalčiui“ 

  

I laipsnio diplomas –  

Ieva Palubinskaitė (IIB kl.), 

Tomas Valečka (IIB kl.). 

III laipsnio diplomas –  

Evelina Demidovaitė (IA kl.). 

Odeta Gečienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio diplomas –  

Gabrielė Bočkutė (IIB kl.), 

Erikas Boltutis (IIE kl.), 

Aistė Ivanovaitė (IIE kl.), 

Edita Breivytė (IIE kl.). 

Aušra Čigienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio diplomas –  

Gabija Petrauskaitė (IIC kl.), 

Justina Mikalauskaitė (IIC kl.), 

Aistė Aleksejenkaitė (IIC kl.), 

Mantas Vičius (IIIB kl.). 

Aušra Skeivytė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

II laipsnio diplomas –  

Augustė Valavičiūtė (IIC kl.), 

Emilė Pliuškytė (IIC kl.), 

Domantas Petrauskis (IIE kl.). 

Irena Lukošienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

I laipsnio diplomas –  

Rokas Česynas (IVB kl.). 

III laipsnio diplomas –  

Viktorija Stonkutė (IID kl.), 

Ema Uzdraitė (IID kl.). 

Virginija 

Laurašonienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

II laipsnio diplomas –  

Gita Sirvidaitė (IA kl.), 

Mantas Grigaravičius (IID kl.). 

III laipsnio diplomas –  

Evelina Demidovaitė (IA kl.). 

Monika Šulcaitė-

Jaunienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio diplomas –  

Ieva Palubinskaitė (IIB kl.). 

II laipsnio diplomas –  

Justina Mikalauskaitė (IIC kl.), 

Augustė Valavičiūtė (IIC kl.). 

III laipsnio diplomas –  

Aistė Aleksejenkaitė (IIC kl.), 

Aistė Ivanovaitė (IIE kl.), 

Stela Sivakova (IIB kl.). 

Orinta 

Adomavičiūtė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio diplomas –  

Kotryna Kniukštaitė (IIID kl.). 

II laipsnio diplomas –  

Arūnas Litvinas (IIIB kl.). 

Neolė Jucienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomas –  

Kamilė Kazarauskaitė (IIE kl.). 

Regina Minskienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomas –  

Arnas Balčinas (IIC kl.). 

Violeta 

Beniulienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomas –  

Gabija Petrauskaitė (IIC kl.). 

Vitalija Zykienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

Išradingiausios komandos 

nominacija: 

Vičius Mantas (IIB kl.), Zairys 

Linas (IID kl.), Fultinavičius 

Danielius (IIE kl.) 

Gintas 

Andrijauskas 

Klaipėdos krašto konkurso 

„IT varžybos“ 

  

Informacinių technologijų 

konkurse: 

I laipsnio diplomas: 

Mikilkevičius Simonas (IA kl.),  

II laipsnio diplomas - Sadlauskaitė 

Gustė (IB kl.). 

Gintas 

Andrijauskas 
 Olimpis 2017 - pavasario 

sesija 

 

III laipsnio diplomai: 

Ieva Palubinskaitė (IIB kl.), 

Mantas Grigaravičius (IID kl.), 

Tomas Valečka (IIB kl.). 

Gintas 

Andrijauskas 
 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomas: 

Viktorija Stonkutė (IID kl.). 

Vaida 

Skliuderienė 
 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I vieta Klaipėdos mieste -  

Martynas Čiuplys (IVB kl.) kolegų 

kategorijoje. 

Gintas 

Andrijauskas 
  14-tasis informatikos ir 

informacinio mąstymo 

konkursas „BEBRAS“ 

II vieta Klaipėdos mieste -  

Agnė Mikutaitė (IIB kl.) jaunių 

kategorijoje. 

Vaida 

Skliuderienė 
  14-tasis informatikos ir 

informacinio mąstymo 

konkursas „BEBRAS“ 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

ŠMM III laipsnio diplomas 

gimnazijos istorijos muziejui 

Daiva 

Paulauskienė 

 Šalies mokyklų muziejų 

apžiūros konkursas 

 

III vieta - Šukytė Roberta, 

Černiauskaitė Irma (IIIB kl.) 

Daiva 

Paulauskienė 

Istorinio esė rašymo 

konkursas 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

III vieta - Džiugas Sopickis (IA kl.) Alvida Stanienė Istorijos olimpada   

II vieta: 

Kniukštaitė Kotryna (IID kl.), 

Tyščiukas Vitalijus (IIID kl.), 

Gailiūtė Monika (IIIE kl.), 

Labanovas Benas (IIID kl.). 

Alvida Stanienė Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

  

I laipsnio diplomai (geografija): 

Gita Sirvidaitė (IA kl.), 

Ieva Palubinskaitė (IIB kl.), 

Gabrielė Bočkutė (IIB kl.), 

Rokas Uznys (IIB kl.). 

II laipsnio diplomai: 

Gabija Petrauskaitė (IIC kl.), 

Domantas Petrauskis (IIE kl.), 

Augustė Valavičiūtė (IIC kl.), 

Emilė Pliuškytė (IIC kl.), 

Justina Mikalajūnaitė (IIC kl.). 

III laipsnio diplomas: 

Mantas Grigaravičius (IID kl.). 

Gintarė 

Kriaučiūnaitė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomas – Viktorija 

Stonkutė (IID kl.). 

Daiva 

Paulauskienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio dilpmas – Augustė 

Valavičiūtė (IIC kl.). 

III laipsnio diplomas – Ieva 

Palubinskaitė (IIB kl.). 

Alvida Stanienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

GAMTOS MOKSLAI 

Fizikos konkurse: 

II laipsnio diplomas - 

Palubinskaitė Ieva,  

Gintas 

Andrijauskas 

 Olympis 2017 - 

pavasario sesija 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

III laipsnio diplomai: 

Bočkutė Gabrielė (IB kl.), 

Boltutis Erikas (IE kl.),  

Petrauskis Domantas (IE kl.). 

Fizikos konkurse: 

I laipsnio diplomai: 

Uznys Rokas (IIB kl.), 

Plubinskaitė Ieva (IIB kl.); 

III laipsnio diplomai: 

Petrauskis Domantas (IIE kl.), 

Bočkutė Gabrielė (IIB kl.) 

Gintas 

Andrijauskas 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

II vieta - Rokas Česynas (IIIB kl.), 

III vieta - Rakauskaitė Greta, (IIIA 

kl.). 

Stasys Jurkus Biologijos olimpiada 

 

  

III vieta - Eiginta Bučinskaitė (IVB 

kl.), 

III vieta - Vladislav Račkovskij 

(IVB kl.). 

Vilija 

Šatkauskienė 

Biologijos olimpiada   

Erikas Žilinskas (IIID kl.) skaitė 

pranešimą. 

Vilija 

Šatkauskienė 

Tiriamųjų darbų konferencija 

„Žmogus ir aplinka“ 

  

II laipsnio diplomai: 

Česynas Rokas (IIIB kl.), 

Rakauskaitė Greta (IIIA kl.) 

G. Saensri  Olympis 2017 - 

pavasario sesija 

 

I laipsnio diplomas (chemija): 

Ieva Palubinskaitė (IB kl.), 

II laipsnio diplomai (chemija): 

Šveikauskas Martynas, Petrauskis 

Domantas, Bočkutė Gabrielė (I kl.), 

III laipsnio diplomai (chemija): 

Vilija 

Šatkauskienė 

 Olympis 2017 - 

pavasario sesija 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Sopickis Džiugas, Sadlauskaitė 

Gustė, Kazarauskaitė Kamilė (I kl.) 

 

I laipsnio diplomai: 
Labanovas Benas (IIID kl.) 

Boltutis Erikas (IE kl.), 

II laipsnio diplomai: 

Rokas Česynas (IIID kl.), 

Kondratas Jonas (IIIE kl.), 

Rakauskaitė Greta (IIIA kl.), 

Palubinskaitė Ieva (IB kl.), 

III laipsnio diplomai: 

Balčiauskaitė Kamilė (IIIB kl.), 

Bočkutė Gabrielė (IB kl.), 

Zagurskis Edgaras (IB kl.), 

Sivakova Stela (IB kl.), 

Sopickis Džiugas (IA kl.), 

Sadlauskaitė Gustė (IB kl.), 

Kazarauskaitė Kamilė (IE kl.) 

Stasys Jurkus  Olympis 2017 - 

pavasario sesija 

 

Prizinė vieta (I klasių komanda) 
Stasys Jurkus Gamtos mokslų konkursas 

„Viva natūra 2017“ 

  

1 vieta komandai: Karolina 

Būdvytytė, Ema Lengvytė, Edvinas 

Mačiulis, Lukas Pažusis (III kl.), 

2 vieta komandai: Laura 

Dromantaitė, Birutė Kurauskaitė, 

Tomas Požė, Žygimantas Žiobrys 

(III kl.),  

Virginija 

Ruibienė 

 Mokinių atrankinis 

čempionatas „Makaronų 

tiltai – 2017“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

3 vieta komandai: Saulė Kaupytė, 

Kamilė Stirbytė, Darius Cirtautas, 

Eimantas Voras (II kl.). 

5 vieta komandai: Karolina 

Būdvytytė, Ema Lengvytė, Edvinas 

Mačiulis, Lukas Pažusis (III kl.). 

Virginija Ruibienė  Moksleivių čempionato 

finalas „Makaronų tiltai – 

2017“. 

 

3 vieta 

Komanda: Roberta Šukytė, Karolina 

Maigytė, Simona Kurakina, 

Augustinas Baltramiejūnas (III kl.) 

Virginija Ruibienė  ESF akademijos antrasis 

pusmetis 

 

I laipsnio diplomas (chemija): 
Ieva Palubisnkaitė (IIB kl.). 

II laipsnio diplomas(chemija): 
Gabrielė Bočkutė (IIB kl.). 

III laipsnio diplomai(chemija): 
Rokas Uznys (IIB kl.), 

Deividas Jucevičius (IIb kl.), 

Domantas Petrauskis (IIE kl.), 

Viktorija Stonkutė (IID kl.). 

III laipsnio diplomas(biologija): 
Kotryna Kniukštaitė (IIID kl.). 

Vilija 

Šatkauskienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

III laipsnio diplomai(chemija): 
Arūnas Litvinas (IIIB kl.), 

Rokas Česynas (IVB kl.). 

Gulnara Saensri  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio diplomai: 

Rokas Uznys (IIB kl.), 

Ieva Palubinskaitė (IIB kl.), 

Rokas Česynas (IVB kl.), 

Greta Karulytė (IVB kl.). 

Stasys Jurkus  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

II laipsnio diplomas: 
Kornelija Dindzelėtaitė (IVB kl.). 

III laipsnio diplomai: 
Emilė Pliuškytė (IIC kl.), 

Gabija Petrauskaitė (IIC kl.), 

Stela Sivakoba (IIB kl.), 

Monika Mazeliauskaitė (IIIE kl.), 

Agnė Ušinskaitė (IIIE kl.), 

Mantas Vičius (IIIB kl.), 

Eimantė Griniūtė (IVB kl.). 

MATEMATIKA 

III vieta: 

Martynas Šveikauskas (IA kl.), 

Mantas Vičius (IIB kl.), 

Gabija Batavičiūtė (IIIB kl.), 

Viktorija Dromantaitė (IVB kl.), 

Evaldas Vaičekauskas (IVB kl.). 

Virginija 

Jakimavičienė, 

Daivutė 

Radzevičienė 

Matematikos konkursas Juozo 

ir Stasės Kukulskių taurei 

laimėti. 

  

Martinkutė Evelina (IVB kl.) skaitė 

pranešimą „Matematika 

architektūroje ir mene“. 

Virginija 

Jakimavičienė 

Konferencija „Matematika už 

lango“ 

  

III laipsnio diplomas - Kavoliūnaitė 

Gustė (IA kl.). 

Virginija 

Jakimavičienė 

 Olympis 2017 - pavasario 

sesija 

 

I ir III laipsnio diplomai: 

Bočkutė Gabrielė, Puišytė Emilija, 

Kazarauskaitė Kamilė (I kl.) 

Jolanta 

Petrauskienė 

 Olympis 2017 - 

pavasario sesija 

 

Padėkos raštas –„  

Grėtei Ubartaitei ir Kotrynai 

Kuskytei (IIIB kl.) 

Virginija 

Jakimavičienė 

 VII respublikinė mokinių 

matematikos konferencija 

„Matematika aplink mus“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Padėka už skaitytą pranešimą 
„Matematika prieš 100 metų ir dabar 

(100 Atkurtai Lietuvai)“ - 

Martinkutė Mingailė (IVE kl.) 

Daivutė 

Radzevičienė 

 VII respublikinė mokinių 

matematikos 

konferencija 

„Matematika aplink 

mus“ 

 

I laipsnio dipolomas - Bočkutė 

Gabrielė (IIB kl.) 

Irena Pluškienė  Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio dipolomas - Palubinskaitė 

Ieva (IIB kl.) 

Daivutė 

Radzevičienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

I laipsnio dipolomas - Stonkutė 

Viktorija (IID kl.), 

III laipsnio dipolomas - Valečka 

Tomas (IIB kl.) 

Virginija 

Jakimavičienė 

 Konkursas „Olympis 

2017 - Rudens sesija“ 

 

Padėkos raštas: 

Ieva Palubinskaitė (IB kl.),  

Arūnas Litvinas (IIB kl.),  

Greta Karulytė (IIIB kl.), 

Eimantė Griniūtė (IIIB kl.), 

Fausta Paniuškytė (IIIB kl.), 

Simona Kurakina (IIIB kl.),  

Mingailė Martinkutė (IIIE kl.) 

Arūnas Matuzas Konkursas-viktorina 

„Matematika iš amžių 

glūdumos. Senovės Egiptas“ 

  

Padėkos raštas už paruoštą ir 

pristatytą pranešimą „Pi - skaičius, 

kuris niekada nesibaigs?“ - 
Martinkutė Mingailė (IIIE kl.) 

Daivutė 

Radzevičienė 

Matematikos konferencija 

„Matematika iš amžių 

glūdumos. Senovės Egiptas“ 

  

KŪNO KULTŪRA 

I vieta: 

Birutė 

Mazgelienė 

Mero taurės sporto žaidynių 

šaudymo iš pneumatinio 

šautuvo  varžybos 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Karolis Meškelis, Kamilė 

Meškelytė, Gabija Stonytė, Erikas 

Navickas. 

I vieta: 

Poliakovaitė Kornelija 1a kl.  

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. laipiojimo 

uolomis varžybos „Visiems“ 

  

III komandinė vieta: 

Rudys Arvydas- 4A, Vilkys Linas- 

4A, Kupetis Gediminas- 3A, 

Užkurėlis Rokas- 3B, Palubinskas 

Žygimantas- 3D, Timinskas 

Robertas- 3E, Račkauskas 

Deividas- 4A, Baranskas Egidijus- 

2E 

Daiva Pleskienė Mero taurės svarsčių kėlimo 

varžybos 

  

I vieta – Ugnė Žvinklytė (I kl.), 

II vieta - Martynas Šveikauskas (I 

kl.), 

I vieta - komanda (33 I-IV klasių 

mokiniai). 

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. mokinių „Mero 

taurės“ sporto žaidynių 

pavasario kroso varžybos. 

  

III vieta – komanda: Ugnė 

Žvinklytė (ID kl.), Giedrė 

Sudeikytė (IIE kl.), Vta Kulbokaitė 

(IA kl.), Radvilė Griciūtė (IVC kl.), 

Martynas Šveikauskas (IA kl.), 

Benas Daneika (IB kl.), Jonas 

Kondratas (IIIE kl.). 

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. mokinių „Mero 

taurės“ sporto žaidynių kroso 

estafečių varžybos. 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

II vieta – komanda: Karolina 

Maigytė (IIIB kl.), Simona 

Kurakina (IIIB kl.), Greta 

Cirtautaitė (IVB kl.), Kornelija 

Poliakovaitė (IA kl.) 

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. mokinių „Mero 

taurės“ sporto žaidynių 

turizmo varžybos 

  

I vieta - Ugnė Žvinklytė (ID kl.), 

II vieta - Edvinas Pareigis (IIA kl.), 

II vieta - Artūr Muravjov (IVB kl.), 

II vieta - Žygimantas Žiobrys (IIB 

kl.), 

III vieta - Giedrė Sudeikytė (IIE 

kl.). 

I vieta vaikinų komandai:  

Žygimantas Žiobrys (IIB kl.), 

Karolis Naktinis (IIB kl.), Edvinas 

Pareigis (IIA kl.), Artūr Muravjov 

(IVB kl.), Dovydas Markaitis (IVB 

kl.), Augustinas Baltramiejūnas 

(IIIB kl.) 

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. mokinių „Mero 

taurės“ sporto žaidynių 

lengvosios atletikos varžybos 

  

I vieta  - Edvinas Šakys (IA kl.), 

I vieta  - Kornelija Poliakovaitė 

(IIA kl.) 

Daiva Pleskienė Klaipėdos m. laipiojimo 

uolomis varžybos 

„Laipiojimas visiems 2017“ 

  

I vieta  - Ugnė Žvinklytė (IID kl.);  

II vieta - Augustinas 

Baltramiejūnas (IVB kl.); 

III vieta - Aurius Mukovnin (IVC 

kl.) 

III vieta - komanda (30 I-IV klasių 

mokinių). 

Daiva Pleskienė „Mero taurės“ sporto 

žaidynių rudens kroso 

varžybos 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

II vieta IIIB kl. komandai: 

Akvilė Arlauskaitė, Lina  Vikniūtė,  

Naglis Kanišauskas, Karolis 

Naktinis, Žygimantas Žiobrys. 

 

Daiva Pleskienė ir 

sveikatos 

specialistė 

Danguolė 

Beniušienė 

Konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“ I etapas  

  

MENAI 

III vieta: 

Gytis Mažeiva ir Paulius 

Šatavičius.  

Jolanta Simaitienė Vokalinių duetų konkursas 

„Dviese-2017“ 

  

III vieta - Simona Batavičiūtė 3b ir 

Paulius Šatavičius 3a, 

III vieta - D. Bacevičius, G. 

Mažeiva, V. Račkovskij, 

M. Simakonis IVkl. 

Jolanta Simaitienė Konkursas „Dainuok 

lietuviškai, dainuok apie 

Lietuvą“ 

 

  

II vieta - Patricia Alexa Atily 3c 

kl., 

Paulius Šatavičius, IIIa kl. - 

nominacija „Laureato 

perspektyva“ 

Jolanta Simaitienė Konkursas „Geriausias 

Klaipėdos miesto ir apskrities 

gimnazijų balsas“ 

  

III vieta: mišrus choras „Vaivora“. 

 

Jolanta Simaitienė  Chorų konkursas 

„Dainuok ir keliauk“ 

 

Laureatės - Simona Batavičiūtė, 

Gabija Batavičiūtė, Simona 

Kurakina 

Jolanta Simaitienė „Giest lakštingalėlis“ 

 

  

Nominacija „Kūrybiškiausias 

pasirodymas“ - Iveta Krūminaitė. 

Jolanta 

Simaitienė, 

Virginija 

Kubilienė 

Konkursas - festivalis 

„Dainuoju rusiškai“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Geriausios instrumentuotės 

nominacija - „Joginta“. 

Jonas Petrauskas „Varpo aidas“ 

 

  

„Mažvydo taurė“ ir 

„Kūrybiškiausias kolektyvas“ 

(taurė): 

Paulauskaitė Viktorija IIIa, 

Rakauskaitė Greta IIIa, Valantinaitė 

Monika IIIa, Derevianova 

Anastasija IIIc, Tambakevičiūtė 

Vitalija IIIc,  Valutytė Redita IIId, 

Gailiūtė Monika IIIe. 

Monika 

Stankevičienė 

 Respublikinis sporto ir 

meno festivalis „Vaikai - 

olimpinės gėlės“ 

 

 

Nominacija už energingiausią 

pasirodymą: 

Paulauskaitė Viktorija IIIa, 

Rakauskaitė Greta IIIa, Valantinaitė 

Monika IIIa, Derevianova 

Anastasija IIIc, Tambakevičiūtė 

Vitalija IIIc,  Valutytė Redita IIId, 

Gailiūtė Monika IIIe. 

Monika 

Stankevičienė 

 Respublikinis 

tarpmokyklinis šokių 

festivalis - konkursas 

„Šokio mozaika“ 2017 

 

III vieta: 

Paulauskaitė Viktorija IIIa, 

Rakauskaitė Greta IIIa, Valantinaitė 

Monika IIIa, Derevianova 

Anastasija IIIc, Tambakevičiūtė 

Vitalija IIIc,  Valutytė Redita IIId, 

Gailiūtė Monika IIIe. 

Monika 

Stankevičienė 

  Šokių konkursas 

“Šokantys batai 2017“ 

I vieta - Liucija Vaitkevičiūtė 

(9 - 10 klasių amžiaus grupėje). 

Padėkos raštai: 

Sandrija 

Donskienė 

Nupieškime Lietuvos 

Nepriklausomybės dieną 

pasitinkančią Klaipėdą 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Ernesta Račkauskaitė, Emilė 

Pliuškytė, Ilma Jurdonaitė, Stela 

Sivakova, Roberta Reikaitė, Karina 

Kutkevičiūtė. 

I vieta - Ilma Jurdonaitė, (1-2 

gimn.kl.), 

III vieta - Julija Poliakova (3-4 

gimn. kl.). 

Sandrija 

Donskienė 

Atvirukų konkursas „Velykų 

laukimas“ 

  

Padėkos raštai: 

Vilhelmas Trynkinas, Monika 

Valantinaitė (IVA kl.). 

Vaida 

Skliuderienė 

Festivalis „Trumpas kinas. 

Daina ekrane“ 

  

II vieta – Šokio studijai 

 

Monika 

Stankevičienė 

  Tarptautinis šokio 

konkursas - festivalis 

„Asorti-2017“ 

Diplomas-nominacija „Už kūrybos 

džiaugsmą ir improvizaciją“ -  

teatro grupei 3Te1. 

Neolė Jucienė 

 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos teatro festivalis  

„Aš ne vienas pasaulyje“ 

  

DORINIS UGDYMAS 

Vitalija Tambakevičiūtė skaitė 

pranešimą „Santykių anatomija“. 

Lina Paulauskienė  Mokinių mokslinė 

konferencija 

„Tolerantiška mokykla - 

saugi visuomenė“ 

 

Geriausio pranešimo nominacija 

ir aktualiausio pranešimo 

nominacija - Kotryna Kniukštaitė 

(II kl.) 

Silva Jonušaitytė  Konferencija „Sveikas ir 

saugus vaikas - laiminga 

ateitis“ 

 

Skaitė pranešimą -  

Kornelija Dzindzelėtaitė ir Greta 

Karulytė. (III kl.) 

Silva Jonušaitytė  Mokinių konferencija 

„Tolerantiška mokykla – 

saugi visuomenė“ 
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Mokinio vardas, pavardė, klasė 
Mokytojo 

vardas, pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Skaitė pranešimą - Anastasija 

Derevianova ir Mantė Skirmontaitė 

(III kl.) 

Silva Jonušaitytė Klaipėdos technologijų 

mokymo centro konferencija 

„Pažink. Priimk. Dalinkis.“ 

  

UGDYMAS KARJERAI 

Padėka komandai: 

Karolina Kojelytė, Akvilė 

Arlauskaitė, Žygimantas Žiobrys, 

Karolis Naktinis, Paulius Prišginas 

(IIB kl.). 

Jovita Šimkūnaitė Ugdymo karjerai konkursas 

„Profesijų labirintas“ 

  

Padėka komandai: 

Akvilė Arlauskaitė, Naglis 

Kanišauskas, Paulius Prišginas, 

Žygimantas Žiobrys, Robertas 

Ruškys, Linas Vilkys, Giedrius 

Zaleckas, Tomas Ambarcumianas. 

Jovita Šimkūnaitė 

Silva Jonušaitytė 

Respublikinis konkursas 

„Jūrų keliais -2017“ 

  

PROJEKTAI 

2016-2017 m.m. nugalėtojai Sandrija 

Donskienė 

  Projektas „Mokyklos - 

Europos Parlamento 

ambasadorės" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apibendrinant vykdytas priemones galima teigti, kad jos buvo pilnai įgyvendintos.  

 

9. 2017 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo gerėjantys mokinių pasiekimai laikant PUPP 

ir brandos egzaminus. 2017 metais gimnaziją baigė 107 (2016 m. – 115) abiturientai. Iš viso jie laikė 

385 (2016 m. – 381) valstybinius brandos egzaminus iš 10 skirtingų dalykų. Vienas mokinys 

vidutiniškai laikė 3,6 (2016 m. – 3,3) egzaminus. Visų VB egzaminų vidurkis – 53,3 (2016 m. – 45,0) 

balo. 1 matematikos ir 3 anglų kalbos darbai įvertinti 100 balų. 40 (2016 m. – 23) VB egzaminų 

darbai įvertinti 86–100 balų, o tai sudaro 10,4% (2016 m. – 6,0%) visų darbų. Ryškiai geresni anglų 

kalbos, istorijos, chemijos, biologijos, matematikos, geografijos egzaminų rezultatai, deja, 

nepakankamai gerai mokiniai pasiruošia informacinių technologijų ir fizikos egzaminams (brandos 

egzaminų rezultatai pateikiami 2 lentelėje). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 134 mokiniai. Mokinių, pasiekusių 

matematikos pagrindinį ir aukštesnį lygmenį skaičius padidėjo 7,4 %, lietuvių kalbos sumažėjo 10% 

(rezultatai pateikiami 3 lentelėje). 



2 lentelė  

2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

Egzaminas 
Laikė Išlaikė 

Patenkinamas 

lygmuo 

16-35 

Pagrindinis 

lygmuo 

36-85 

Aukštesnysis 

lygmuo 

86-99 

Puikiai 

100 
Vidurkis 

Pokytis 

skaičius % skaičius % skaičius % skaičius % skaičius % skaičius %  

Lietuvių  

kalba 
82 76,6 74 90,2 39 52 30 40 5 6,7 -  37 -0,8 

Anglų  

kalba 
97 90,7 97 100 12 12 61 63 21 22 3 3 65,5 +23,5 

Rusų kalba 4 3,7 4 100 -  4 100     72 -12,5 

Matematika 67 62,6 62 92,5 23 34,2 33 49,3 5 7,5 1 1,5 44,3 +8,4 

Istorija 25 23,4 25 100 3 12 20 80 2 8 -  58,2 +19,4 

Geografija 10 9,3 9 90 2 20 7 70 -  -  48,6 +3,6 

Informacinės 

technologijos 
13 12,1 13 100 11 84,6 2 15,4 -  -  29,8 -0,05 

Fizika 16 17,8 15 93,8 7 43,8 9 47,4 -  -  42,1 -9,1 

Chemija 4 3,7 4 100 -  4 100 -  -  66,8 +14 

Biologija 20 18,7 20 100 3 15 14 70 3 15 -  59,7 +15,2 

 
3 lentelė  

2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

Dalykas Laikė 
Įvertinimų 

vidurkis 

Nepasiekė pagrindinio 

lygmens 

(1-3) 

Patenkinamas lygmuo 

(4-5) 

Pagrindinis lygmuo 

(6-8) 

Aukštesnysis lygmuo 

(9-10) 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių kalba 134 6,7 0 0 28 21 87 65 19 14 

Matematika 

 
134 6,5 14 10 31 23 61 46 28 21 



10. Įgyvendinus 2017 metų veiklos planą tikėtasi, kad bus užtikrintas kokybiškas ugdymo 

procesas, pagerės ugdymo kokybė, ugdomosios veiklos planavimas, pedagoginės priežiūros 

vykdymas, bus patobulinta mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema; gimnazija taps 

besimokančia organizacija, kurios nariai nuolat reflektuoja savo veiklą ir siekia tobulėti; pagerės 

tarpkultūrinis bendradarbiavimas: gimnazija taps aktyvesnė įvairių projektų dalyvė, pagerės 

gimnazijos įvaizdis, gimnazijos mokinių ir mokytojų veikla taps žinomesnė, išsiskirs iš kitų 

Klaipėdos ir respublikos mokyklų, bus užmegzti glaudesni ryšiai su Klaipėdos miesto aukštosiomis 

mokyklomis, progimnazijomis.  

2017 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 

gimnazijos 2017 metų veiklos programa įgyvendinta pakankamai gerai. Tai atsispindi žemiau 

pateiktoje 4-oje lentelėje, sudarytoje SSGG matricos principu.  
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2017 metų plano įgyvendinimo vertinimas 

4 lentelė  

 

Privalumai (stipriosios pusės) Trūkumai (silpnosios pusės)  

1. Aktyvi mokytojų metodinė veikla gimnazijoje 

ir mieste: vesti seminarai, organizuotos 

konferencijos, atviros pamokos, vyko 

konkursai, bendradarbiauta su KU. 

2. Gerėjantis gimnazijos įvaizdis, informatyviai 

nušviečiamas mokyklos gyvenimas.  

3. Pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. 

4. Kuriama pokyčiams palanki aplinka: vyksta 

bendruomenės forumai, aktyvi mokinių 

savivalda. 

5. Mokytojų paruošti mokiniai aktyviai dalyvauja 

olimpiadose ir konkursuose, įvairiuose 

renginiuose.  

6. Užtikrinamas sėkmingas ugdymo proceso 

organizavimas įgyvendinant Ugdymo plano 

teikiamas galimybes (teikiamos konsultacijos, 

lietuvių kalbos ir matematikos mokoma 

srautinio mokymo principu, stebima mokinio 

asmeninė pažanga). 

7. Bendradarbiavimo ryšių su įvairiomis 

institucijomis (progimnazijomis, aukštosiomis 

mokyklomis, policija, vaikų teisių apsauga, 

profesinėmis mokyklomis) plėtojimas. 

 

1. Nerandama būdų, kaip gerinti mokinių 

mokymosi motyvaciją.  

2. Ugdymo procesas nepasižymi 

modernumu: retai taikomi nauji 

mokymo metodai, trūksta programinės 

įrangos, mažai mokytojų pasiryžta dirbti 

su naujomis technologijomis.  

3. Neišnaudojamos projektinės veiklos 

organizavimo galimybės.  

4. Nenumatytos konstruktyvios grįžtamojo 

ryšio procedūros, padedančios gerinti 

ugdymo kokybę.  

5. Mokytojų individualios iniciatyvos 

stoka.  

6. Vidinė komunikacija.  

7. Tvarkaraštis. 

Galimybės Grėsmės 

1. Savitumo paieškos. 

2. Išlaikyti tradicijas ir kurti naujas.  

3. Bendrojo raštingumo gerinimas.  

4. Kai kurių mokomųjų dalykų intensyvinimas. 

5. Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemos veiklinimas. 

6. Mokytojų ir mokinių savanorystės iniciatyvų 

skatinimas ir jų įgyvendinimas.  

7. Ugdymo kokybės gerinimas veiksmingai 

naudojantis mokinių pasiekimų tyrimų bei 

vertinimo duomenimis. 

8. Srautinio mokymo privalumų ir trūkumų 

analizės duomenys ugdymo kokybei gerinti.  

9. Gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, 

kūrimas.  

1. Silpnas mokinių pasirengimas mokytis 

pagal vidurinio ugdymo programą. 

bendruomenės narių pasyvumas, 

uždarumas, nenoras dalyvauti bendruose 

renginiuose.  

2. Gresiantis mokytojų trūkumas dėl jų 

amžiaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Išanalizavus 2017 m. veiklą ir įvertinus rezultatus, 2018 m. bendru sutarimu nutarta 

siekti kokybiško ugdymo ir ugdymosi.  

Uždaviniai:  

11. 1. Sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. 

11. 2. Suburti ir palaikyti mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką, kaip galimybę tobulėti 

kiekvienam nariui. 

11. 3. Kurti emociškai saugią aplinką.  
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IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

Siekiant įgyvendinti sklandų ugdymo proceso organizavimą, aplinkos valdymą 2018 m. 

suplanuoti darbai ir paskirstytos atsakomybės (1 priedas).  

Siekiant įgyvendinti metinius uždavinius numatytos šios priemonės:  

1 uždavinys: 

Sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Organizuoti metodinius susirinkimus 

aptariant ugdymo turinio ir ugdymo kokybės 

klausimus, svarstant aktualijas, susijusias su 

gimnazijos metiniais tikslais. 

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė,  

metodinė taryba  

Pagal metodinių 

grupių planus 

2. 2 kartus per metus metodinėse grupėse 

vykdyti mokinio pasiekimų ir pažangos 

stebėjimo analizę.  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Pagal metodinių 

grupių planus 

3.  Atlikti rodiklio „Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“ įsivertinimą 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Pagal veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

grupės planą 

4.  Kartą per pusmetį organizuoti direkcijos 

pasitarimus dėl mokinių pasiekimų. 

R. Mašurinienė  Sausio, gegužės 

mėn.  

5.   Įpareigoti klasių vadovus signalinio 

pusmečio rezultatus aptarti su auklėtiniais; 

Klasių vadovai, 

kuruojantys 

pavaduotojai 

Sausio, gegužės 

mėn. 

6.  Inicijuoti klasių vadovų ir dėstančių 

mokytojų susitikimus aptariant mokinių 

pažangą ir pasiekimus.  

Klasių vadovai, 

kuruojantys 

pavaduotojai 

Balandžio, 

lapkričio mėn. 

7.   Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dalyvavusių mokytojų patirties 

sklaidą mokytojų tarybos posėdžiuose ir 

metodinių grupių susirinkimuose. 

Pavaduotojai ugdymui, 

metodinė taryba 

Grįžus iš 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių 

6. Organizuoti mokytojų dalijimąsi patirtimi 

gimnazijos bendruomenėje, mieste ir 

respublikoje (4 priedas) 

Kuruojantys vadovai, 

mokytojai  

Pagal 4-ame 

priede nurodytus 

terminus 

7.  Reflektuoti pedagoginę sėkmę vedant atviras 

pamokas ir kitus renginius (5 priedas) 

Kuruojantys vadovai, 

mokytojai 

Pagal 5-ame 

priede nurodytus 

terminus 

8. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą 

vykdyti pagal įsivertinimo grupės parengtą 

veiklų planą  

V. Skliuderienė Pagal 6-ame 

priede nurodytus 

terminus 

9. Organizuoti metinių veiklos užduočių 

rengimą 

R. Mašurinienė Vasario mėn.  
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11. Organizuoti sklandų mokytojų atestacijos 

procesą  

R. Mašurinienė  Pagal Mokytojų 

atestacijos 

programą  

12. Organizuoti mokytojų 2018 m veiklos 

aptarimą  

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai  

Gruodžio mėn.  

13. Pedagoginės priežiūros organizavimas: R. Mašurinienė Per metus 

13.1. Pamokų stebėjimas, pedagoginės veiklos 

vertinimas: 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus 

13.2. I klasių mokinių adaptacija gimnazijoje 

lietuvių kalbos ir matematikos pamokose 

(pasirinktinai) 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Spalio–gruodžio 

mėn.  

13.3. Aktyviųjų mokymo metodų taikymas įvairių 

dalykų pamokose: pamokų stebėjimas ir 

analizė 

R. Mašurinienė Gegužės mėn.  

13.4 Mokinių nepažangumo priežastys: jų analizė, 

pagalba mokiniui bendradarbiaujant su tėvais 

ir dalykų mokytojais 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasario mėn., 

balandžio mėn. 

13.5 Ketinančių atestuotis mokytojų praktinės 

veiklos stebėjimas. 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus 

 

2 uždavinys: 

 

Suburti ir palaikyti mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką, kaip galimybę tobulėti 

kiekvienam nariui 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1.  Tęsti integruotą lietuvių kalbos ir kitų dalykų 

(dailės, muzikos, šokio, matematikos) 

projektą ,,Geltona, žalia, raudona“, skirtą 

Lietuvos valstybės šimtmečiui 

O. Adomavičiūtė, 

 D. Bukevičienė, 

metodinės grupės nariai  

Sausio – kovo 

mėn.  

2.  Organizuoti karjeros ugdymo dienai skirtus 

renginius  

I. Pluškienė, 

J. Šimkūnaitė 

Sausio mėn.  

3.  Organizuoti mokinių, pelniusių laimėjimų 

įvairiose srityse pagerbimą 

R. Mašurinienė Visus metus 

4.  Vykdyti projektą „Virtualioji „Varpo“ 

gimnazija“ 

R. Mašurinienė, 

V. Skliuderienė 

G. Andrijauskas 

Balandžio mėn. 

5.  Organizuoti konkursą vienkartinei 

gimnazijos stipendijai gauti 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Gegužės mėn.  

6.  Vykdyti veiklas, skatinančias mokinių 

kūrybiškumą ir lyderystę  

R. Mašurinienė, 

J. Šimkūnaitė  

Visus metus 

6.1. Organizuoti mokymus „Lyderystės 

mokykla“  

J. Šimkūnaitė Vasario mėn.  

6. 2.  Organizuoti mokymus „Vartininkas“  J. Šimkūnaitė Spalio–lapkričio 

mėn.  
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6.3. Organizuoti ir viešinti savanorystės 

iniciatyvas  

Klasių vadovai  Nuolat  

7.  Organizuoti kultūrinius, edukacinius, sporto 

renginius, skatinančius saviraiškų mokinių 

buvimą gimnazijos bendruomenėje (2-as 

priedas) 

R. Mašurinienė,  

A. Urbšienė, dalykų 

mokytojai  

Pagal 2-ame 

priede nurodytus 

terminus 

8.  Ugdyti mokinių kūrybiškumą, gilinti 

dalykines žinias, dalyvaujant įvairiuose 

konkursuose ir olimpiadose (3-ias priedas) 

Kuruojantys vadovai, 

dalykų mokytojai  

Pagal 3-iame 

priede nurodytus 

terminus 

9. Puoselėti bendradarbiavimą su įvairiomis 

institucijomis organizuojant gimnazijoje 

renginius miesto pedagoginei bendruomenei  

R. Mašurinienė Pagal plano priedą 

Nr. 5 

10. Dalyvauti respublikiniame projekte 

„Mokyklos – Europos Parlamento 

ambasadorės“  

O. Adomavičiūtė,  

S. Donskienė,  

V. Skliuderienė  

Pagal projekto 

veiklų planą 

11. Rengti paraiškas Europos mobilumo 

projektams, kitų fondų organizuojamiems 

projektams, administruoti laimėtus projektus 

R. Mašurinienė Pagal projektų 

veiklų planus 

12.  Parengti veiklų planą, siekiant tapti 

besimokančiąja organizacija  

R. Mašurinienė Vasario mėn.  

 

3 uždavinys: 

Kurti emociškai saugią aplinką 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1 Organizuoti renginį, suburiantį gimnazijos ir 

progimnazijų bendruomenes 

O. Adomavičiūtė,  

L. Paulauskienė 

Balandžio mėn.  

2. Vykdyti savivaldos institucijų ir gimnazijos 

valdyme dalyvaujančių grupių siūlomas 

priemones  

R. Mašurinienė, 

V. Skliuderienė,  

I. Pluškienė, 

O. Adomavičiūtė 

Pagal 6-ą Plano 

priedą 

3.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais:   

3.1.  Tėvų klubo įtraukimas į mokinių ugdomosios 

pažangos stebėjimą: 

R. Mašurinienė Per metus 

3.2. Atvirų durų diena Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių vadovai 

Kovo mėn., spalio 

mėn.   

3.3 Gimnazijos pirmų kl. mokinių tėvų 

susirinkimas 

R. Mašurinienė, 

I klasių vadovai 

Spalio mėn.  

3.4 Tėvų susirinkimai klasėse Klasių vadovai 2-3 kartus per 

metus 

3.5.  Gimnazijos projekto „Virtuali „Varpo“ 

gimnazija“ pristatymas „Versmės“, 

„Smeltės“, Liudviko Stulpino, Prano Mašioto 

progimnazijų ir „Vyturio“ pagrindinės 

mokyklos 8 klasių mokiniams ir jų tėvams 

R. Mašurinienė, 

V. Skliuderienė 

G. Andrijauskas 

 

Kovo, balandžio 

mėn.  

3.6. Organizuoti paskaitą tėvams apie profesijų 

pasirinkimą 

I. Pluškienė Sausio mėn.  
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3.7.  Organizuoti paskaitą 2-ų gimn. klasių 

mokinių tėvams „Vidurinio ugdymo 

programos įgyvendinimas gimnazijoje. 

Mokinio individualaus ugdymo (si) plano 

sudarymas  

I. Pluškienė,  

O. Adomavičiūtė  

Balandžio mėn.  

3.8.  Organizuoti mokinių, tėvų, mokytojų 

susitikimus-pokalbius apie vaiko mokymosi 

pažangą ir rezultatus  

R. Mašurinienė, klasių 

vadovai  

2 k. per metus  

4.  Koordinuoti „Raktų į sėkmę“ įgyvendinimo 

programą.  

V. Skliuderienė, 1 

klasių vadovai 

 

5.  Užtikrinti bendruomenės narių saugumą 

pagal 7-ame Plano priede numatytas 

priemones  

R. Mašurinienė Pagal 7-ą priedą 

6.  Mokyklos pokyčių programa  R. Mašurinienė 

L. Benevičius 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Visus metus 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

12. Įgyvendinus 2018 metų veiklos planą, pagerės ugdymo kokybė, ugdomosios veiklos 

planavimas, pedagoginės priežiūros vykdymas, bus analizuojama ir gerinama mokinių pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo sistema; gimnazija taps besimokančia organizacija, kurios nariai nuolat 

reflektuoja savo veiklą ir patirdami sėkmę siekia tobulėti; bus užtikrinta saugi aplinka, patenkintas 

mokymo priemonių poreikis, gražės edukacinės erdvės.  

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

13. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos. 

14. Dalis plano priemonių bus finansuojama iš įmokų už paslaugas (planuojama surinkti 3 

tūkst. EUR) ir paramos lėšų (planuojama gauti 7 tūkst. EUR). 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams.  

16. Plano priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

17. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai, 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. 

 

______________________ 
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

1 priedas 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESO, ŪKIO DARBŲ IR APLINKOS VALDYMO 

PROCESŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1.  Užtikrinti sklandų ugdymo proceso organizavimą: 

1.1. Veiklą reglamentuojančių dokumentų, 

ataskaitų rengimas ir koregavimas: 

R. Mašurinienė  

1.1.1.  Tarifikacija, etatų sąrašai R. Mašurinienė Sausio, birželio, 

rugsėjo mėn.  

1.1.2. Pamokų, dalykų modulių ir neformaliojo 

vaikų švietimo veiklų tvarkaraščių 

sudarymas 

R. Mašurinienė, 

A. Urbšienė 

Sausio, rugsėjo 

mėn.  

1.1.3. Stebėsenos rodiklių sąrašas R. Mašurinienė Balandžio mėn. 

1.1.4. 2018–2019 m. m. ugdymo planas: R. Mašurinienė Balandžio, 

rugpjūčio mėn.  

1.1.5. Darbo grupės sudarymas projektui rengti  R. Mašurinienė Balandžio mėn. 

III-IV klasių mokinių individualių ugdymo 

planų derinimas 

I. Pluškienė Iki birželio 1 d. 

Projekto rengimas ir pristatymas gimnazijos 

bendruomenei 

R. Mašurinienė, darbo 

grupė 

Gegužės mėn., 

rugpjūčio mėn.  

1.1.6. Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas 

pagal nustatytą tvarką, planų analizė 

Kuruojantys vadovai Gegužės mėn., 

rugsėjo mėn.  

1.1.7. 2019 m. veiklos plano rengimas R. Mašurinienė, darbo 

grupė 

Gruodžio mėn.  

1.2. Analizuoti konsultacijoms skiriamų valandų 

tikslingumą ir efektyvumą 

Pavaduotojai ugdymui  Kas mėnesį  

1.3 Vykdyti priemones, užtikrinančias mokinių 

saugumą gimnazijoje ir už jos ribų 

R. Mašurinienė Per metus 

1.4. Organizuoti mokymą namuose  I. Pluškienė Pagal poreikį 

1.5. Organizuoti bibliotekos ir skaityklos veiklą 

(8 priedas) 

R. Mašurinienė, 

R. Zaveckienė 

Per metus 

1.6 Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų 

organizavimas: 

R. Mašurinienė Pagal numatytus 

terminus 

1.6.1. II ir IV klasių mokinių, jų tėvų 

supažindinimas su valstybinių brandos 

egzaminų (BE), pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo (PUPP), įskaitų  

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašais 

R. Mašurinienė, 

I. Pluškienė,  

O. Adomavičiūtė,  

dalykų mokytojai 

Sausio mėn.  

1.6.2. Kandidatų prašymų dėl BE ir įskaitų 

pasirinkimo pateikimas 

I. Pluškienė 

IV klasių vadovai 

Vasario mėn.  

1.6.3. BE, įskaitų ir PUPP vertinimo bei vykdymo 

grupių sudarymas  

R. Mašurinienė Kovo, balandžio 

mėn. 

1.6.4. Kalbų įskaitų abiturientams organizavimas ir 

vykdymas 

R. Mašurinienė, 

pavaduotojos ugdymui, 

Kovo mėn. 
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vykdytojų ir vertintojų 

grupės 

1.6.5. BE ir PUPP organizavimas ir vykdymas R. Mašurinienė, 

vykdytojų ir vertintojų 

grupės 

Gegužės mėn., 

birželio mėn.  

1.6.6. BE rezultatų apibendrinimas I. Pluškienė  Rugpjūčio mėn.  

1.6.7. PUPP rezultatų apibendrinimas  O. Adomavičiūtė  Rugpjūčio mėn.   

1.6.8.  Organizuoti bandomuosius egzaminus  Pavaduotojai ugdymui, 

dalykų mokytojai  

Sausio, vasario 

mėn.  

1.6.9 Pagrindinio ugdymo II klasių anglų k. 

pasiekimų lygio(B1) nustatymo testo 

organizavimas ir vykdymas 

Anglų k. mokytojos Balandžio mėn.  

1.6.10. Pagrindinio ugdymo(II kl.) antros užsienio 

kalbos (rusų) lygio nustatymo testas 

A. Dirgėlienė, 

V. Kubilienė 

Balandžio mėn.  

1.6.11 Organizuoti diagnostinius patikrinimus: 

diktantus, kontrolinius darbus  

Pavaduotojai ugdymui, 

dalykų mokytojai 

Pagal metodinių 

grupių planuose 

nustatytus 

terminus 

1.7. Mokinių asmens bylų tvarkymo įvertinimas  Pavaduotojai ugdymui Rugsėjo, birželio 

mėn.  

2. Užtikrinti sklandų pagalbos mokiniui teikimą: 

2.1. Organizuoti Vaiko gerovės komisijos (toliau 

– VGK) darbą 

R. Mašurinienė, 

komisijos nariai 

Sausio, rugsėjo, 

gruodžio mėn.  

2.2.  Esant poreikiui teikti specialiąją ir 

psichologinę pagalbą  

R. Mašurinienė, 

J. Šimkūnaitė, 

sveikatos priežiūros 

specialistai  

Nuolat  

2.3. Teikti individualią pagalbą ir konsultacijas 

gimnazijos mokiniams, mokytojams, klasių 

vadovams sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais  

R. Mašurinienė, 

sveikatos priežiūros 

specialistai  

Nuolat  

2.4. Konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

mokinius, jų tėvus, mokytojus ir klasių 

vadovus prevenciniais, psichologiniais, 

sveikatos, specialiojo ir karjeros ugdymo 

klausimais 

R. Mašurinienė, 

J. Šimkūnaitė, 

sveikatos priežiūros 

specialistai 

Nuolat  

3.  Rengti dokumentus, teikti ataskaitas duomenų registrams: 

3.1. Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų 

pareigybių aprašymai 

R. Mašurinienė Per metus 

3.2. Finansinės politikos dokumentai, ataskaitų 

rinkiniai 

R. Mašurinienė, 

R. Stainienė, 

A. Gudavičienė 

Pagal poreikį 

3.3. Kvalifikacijos tobulinimo tikslingumo 

ataskaita 

R. Mašurinienė Balandžio mėn., 

lapkričio mėn.  

3.4. Darbo saugos dokumentų rengimas, 

koregavimas 

R. Mašurinienė, 

R. Stainienė 

Pagal poreikį 

3.5. Mokinių asmens bylų tvarkymas. 

Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas  

D. Dunčienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių vadovai 

Birželio, liepos, 

rugsėjo mėn.  
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3.6. Informacinių sistemų (mokinių, pedagogų 

registrų ir kt.), gimnazijos elektroninio 

dienyno duomenų atnaujinimas  

V. Skliuderienė,  

I. Pluškienė, 

L. Jonikienė 

Pagal nustatytus 

terminus 

3.7. Gimnazijos veiklos stebėsenos vykdymas ir 

statistinių ataskaitų rengimas 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Rugsėjo, sausio 

mėn.  

3.8. Civilinės saugos veiklos planas 2018 m. R. Stainienė Sausio mėn. 

3.9. Civilinės saugos dokumentacijos rengimas, 

pakoregavimas 

R. Stainienė Sausio mėn. 

3.10. Mokomųjų kabinetų turtinimo planas R. Stainienė, 

metodinė taryba 

Gruodžio mėn.   

4.  Operatyviai atnaujinti duomenis gimnazijos 

interneto svetainėje ir feisbuko profilyje 

O. Adomavičiūtė,       

V. Skliuderienė  

pagal poreikį 

5. Patalpų nuomos paslaugos teikimas R. Mašurinienė, 

R. Stainienė 

Pagal poreikį 

6. Atlikti metinę inventorizaciją  R. Stainienė, 

A. Gudavičienė 

Lapkričio, 

gruodžio mėn. 

7.  Vykdyti viešuosius pirkimus:  

7.1. Parengti planuojamų atlikti viešųjų pirkimų 

planą 

R. Stainienė Sausio mėn.  

7.2. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 2017-06-06, ataskaita ATn-3 tipinė 

forma (suvesti visus pirkimus-sąskaitas) 

R. Stainienė Sausio mėn. 

7. 3. Metinės inventorizacijos atlikimas, 

trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo 

aktai ir rezultatų patvirtinimas 

R. Stainienė Sausio mėn. 

7.4. Viešųjų pirkimų vykdymas, elektros 

energijos pirkimas 

R. Stainienė Balandžio mėn. 

7.5. Atlikti viešuosius pirkimus pagal 

reikalaujamas procedūras  

R. Stainienė Esant poreikiui  

8.  Užtikrinti sklandų ugdymo procesą, aprūpinant vadovėliais:  

8.1. Naujų (trūkstamų) vadovėlių ir mokymo  

priemonių įsigijimas, viešieji pirkimai CVP 

IS priemonėmis 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Balandžio mėn., 

birželio mėn. ir 

pagal poreikį 

8.2. Turtinti bibliotekos ir skaityklos fondus S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Per metus 

8.3. Vadovėlių panaudojimo aptarimas. 

Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas  

R. Mašurinienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

bibliotekos darbuotojai, 

R.Stainienė 

Spalio, lapkričio, 

gruodžio mėn.  

9.  Atlikti remonto darbus ir vykdyti pastato priežiūrą:  

9.1. Gimnazijos dramos studijos kapitalinis 

remontas  

R. Stainienė Vasario, kovo, 

balandžio mėn.  

9.2. Gimnazijos administracinio korpuso 

remontas. 

R.Stanienė Vasario, kovo, 

balandžio mėn.  

9.3. Gimnazijos tualetų remonto darbai.  

 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės miesto 

ūkio departamento 

socialinės 

Birželio, liepos, 

rugpjūčio mėn. 
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infrastruktūros 

priežiūros skyrius 

9.4. 232, 236, 238, 224, 239, 241 kab. ir aktų salės 

kabineto remonto darbai 

R. Stainienė Birželio, liepos, 

rugpjūčio mėn. 

9.5. Valgyklos salės baldų atnaujinimas.  R. Stainienė Per metus, pagal 

galimybes 

9.6.  Gimnazijos sienų interjero atnaujinimas.  R. Stainienė Balandžio mėn.  

9.7. Grindų, lubų ir sienų remonto darbai 

(einamasis remontas)  

R. Stainienė Birželio, liepos, 

rugpjūčio mėn. 

9.8. Sisteminga pastato išorės ir vidaus  techninės 

būklės apžiūra bei darbai: tvarkyti, valyti, 

remontuoti, dažyti ir prižiūrėti fasadą, 

nuvalyti grafičius, užtikrinti estetiškai 

tvarkingą fasado išvaizdą  

R. Stainienė 

S. Gedrimas 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

9.9. Stogo dangos priežiūra R. Stainienė 

G. Jakubauskas 

Pagal poreikį 

visus metus 

9.10 Elektrofizikiniai varžų matavimai R. Stainienė 

 

Balandžio mėn. 

9.11. Gesintuvų užpildymas ir patikra R. Stainienė 

 

Rugpjūčio mėn.  

9.12. Dielektinių apsaugos priemonių bandymų 

patikrinimas 

R. Stainienė 

 

Rugpjūčio mėn.  

 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

GIMNAZIJOS KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ, EDUKACINIŲ IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

 Vykdymo 

terminas 

Renginiai  

1. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ A. Urbšienė,  

R. Stainienė 

Sausio mėn. 

2. Kompozicija „Apie pasaulį be baimės suklysti“ 

(pagal D. Kajoko ir A. Andriuškevičiaus poeziją). 

V.Beniulienė Sausio-vasario  

mėn. 

3. Abiturientų meninė fotosesija Klaipėdos miesto 

erdvėse, skirta šimtadienio šventei 

A. Urbšienė, 

III klasių auklėtojai 

Sausio mėn. 

4. Vieno kūrinio konkursas, skirtas atkurtos Lietuvos 

100-ečiui. 

N. Jucienė 2018-02-15 

5. Abiturientų šimtadienio šventė A.Urbšienė 

J. Petrauskas 

III klasių auklėtojai 

2018-02-15 

6. Nepriklausomybės Akto kelionė po Klaipėdos 

gimnazijas.  

A. Urbšienė 

O. Adomavičiūtė 

 

Vasario–kovo 

mėn.  

7. Kūrybinis teatralizuotas - muzikinis projektas, 

skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui.  

A. Urbšienė 

O. Adomavičiūtė 

Menų mokytojai 

Mokyklos ir miesto 

bendruomenė 

Kovo 12 diena  

8. Liaudiškos muzikos ansamblio „Joginta“ 

koncertas, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui 

J. Petrauskas Kovo mėn. 

9. Vokalo ansamblio koncertas mokyklos 

bendruomenei 

J. Simaitienė Kovo- balandžio 

mėn. 

10. Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai                

„Aš esu, Teatre“ 

A. Urbšienė Kovo mėn. 

11. Kūno kultūros ir dorinio ugdymo bei socialinių 

mokslo būrelių renginys „Lietuva - Lietuvai“ 

(„Varpo“ gimnazijos I-ų klasių mokiniai, 

„Vyturio“ bei L. Stulpino progimnazijų mokiniai ) 

Kūno kultūros ir 

dorinio ugdymo bei 

socialinių mokslų 

metodinė grupė 

Kovo mėn. 

12. Draugystės savaitė (Savaitei be patyčių paminėti ) Kūno kultūros ir 

dorinio ugdymo 

metodinė grupė 

Kovo mėn. 

13. Popietė „Ar visada yra galimybė viską pradėti iš 

naujo“ 

 Dorinio ugdymo 

mokytojai  

Balandžio mėn. 

14. Renginys „Metų Garbė“ A. Urbšienė 

I. Pluškienė 

O. Adomavičiūtė 

S. Jonušaitytė 

V. Skliuderienė 

Menų mokytojai 

 

Balandžio mėn. 

Balandžio mėn. 



12 

 

 

 

15. Integruotas (istorijos, geografijos, menų ir užsienio 

kalbų) renginys, skirtas Europos dienai 

Istorijos, geografijos, 

menų ir užsienio 

kalbų mokytojai 

Gegužės mėn. 

16. Paskutinio skambučio šventė „Kur dingo 

paskutinis skambutis?“ 

A. Urbšienė 

J. Petrauskas 

Menų mokytojai 

Gegužės mėn. 

19. Mokslo metų pabaigos šventė A. Urbšienė 

J. Petrauskas 

Birželio mėn. 

20. Mokslo ir žinių diena A. Urbšienė 

 

 Rugsėjo mėn. 

21. Renginys, skirtas Europos kalbų dienai Užsienio kalbų 

mokytojos 

  Rugsėjo mėn. 

 

22. Užsienio kalbų savaitė Užsienio kalbų 

mokytojos 

Rugsėjo mėn. 

23. Mokytojų dienos šventė A. Urbšienė Spalio mėn. 

24. Pirmokų priimtuvių šventė A. Urbšienė Lapkričio mėn. 

25. Advento vakaras mokyklos bendruomenei A. Urbšienė Gruodžio mėn. 

26. Kalėdinis koncertas mokyklos bendruomenės 

nariams . 

A. Urbšienė 

Menų mokytojai 

Gruodžio mėn. 

27. Originaliausios kalėdinės eglutės konkursas A. Urbšienė 

Klasių auklėtojai 

Gruodžio mėn. 

28. Karnavalas A. Urbšienė 

Klasių auklėtojai 

Gruodžio mėn. 

 

Dalykinės savaitės ir metodiniai renginiai 

1. Saugaus interneto savaitė V. Skliuderienė 2018-01-29/02-

02 

2.  MIT savaitė gimnazijoje V. Jakimavičienė  

G. Andrijauskas 

2018-12-03/09 d. 

3. Gamtos mokslų savaitės renginiai. 

Renginys Žemės dienai. 

Gamtos mokytojai Kovo mėn. 

4. Socialinių mokslų savaitės renginys „Socialinių 

mokslų viktorina“ 

G. Kriaučiūnaitė 

D. Paulauskienė 

L. Jonikienė 

A. Stanienė 

R. Mickutė 

D. Mickutė 

Vasario mėn. 

Kita veikla: projektai, akcijos, parodos 

1 Integruotas (dailės, muzikos, šokio ir kt. dalykų) 

projektas „Geltona, žalia, raudona“ ir baigiamasis 

renginys, viktorina-konkursas, skirtas atkurtos 

Lietuvos 100-mečiui 

N. Petunov, 

dalykų mokytojai 

Sausio mėn. 

2. Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento 

ambasadorės“ 

S. Donskienė 

V. Skliuderienė 

L. Paulauskienė 

O. Adomavičiūtė 

Sausio mėn. 

3. Vokalinės muzikos konkursas „Dainų dainelė“ J. Simaitienė Sausio mėn. 

4. Dalyvavimas LRT projekte „Duokim garo“ J. Petrauskas Vasario mėn. 

5 Projektas „Milžiniška klaviatūra“. Paroda 

„Infomenas“ 

V. Skliuderienė Sausio–gegužės 

mėn. 
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6 Akcijos, skirtos skaitymo gebėjimų ugdymui „Aš 

pasidalysiu tuo, ką žinau, ir galbūt tai padės tau 

tavo kelyje“ (V. Satir) 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

7 Technologijų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti 

V. Dobrovolskis Vasario mėn. 

8 Projektas-paroda „Šimtas šypsenų“ L. Paulauskienė 

S. Donskienė 

Vasario–kovo 

mėn. 

9 Kūno kultūros, dorinio ugdymo, istorijos-

geografijos metodinių grupių renginys, skirtas 

Kovo 11-ajai.“Lietuva-Lietuvai“ 

V. Aleksandravičius 

D. Paulauskienė 

G. Kriaučiūnienė 

L. Paulauskienė 

Kovo mėn. 

10 Socialinė akcija „Atvirukai vienišiems seneliams“  V. Jakimavičienė 

 

Kovo mėn., 

gruodžio mėn.  

11  Šimtas šypsenų Lietuvai L. Paulauskienė Kovo mėn. 

12 Ekspozicija „Lietuva – tai mes“ S. Donskienė 

V. Ramanauskas 

M. Šulcaitė-Jaunienė 

J. Petrauskas 

L. Paulauskienė 

Kovo mėn. 

13 Japonijos menų ir kultūros projektas „WABI-

SABI: tobulumas netobulume2“ 

S. Donskienė Kovo–balandžio 

mėn. 

14 Technologijos kūrybinių darbų paroda V. Dobrovolskis Balandžio mėn. 

15 Dalyvavimas apskrities instrumentiniame 

festivalyje „Varpo aidas“ 

J. Petrauskas 

T. Jurėnas 

Balandžio mėn. 

16 Paroda „Mano hobis“ 

 

D. Paulauskienė 

L. Jonikienė 

Balandžio mėn. 

17 Akcija „Sutvarkyk Žardės piliakalnį“ D. Paulauskienė 

G. Kriaučiūnaitė 

L. Jonikienė 

Gegužės mėn. 

18 Dalyvavimas projekte „Mokyklos – Europos 

Parlamento ambasadorės“ 

S. Donskienė 

G. Kriaučiūnaitė 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

10. Projektas „Geltona, žalia, raudona“: gintaro kelias. Gamtos mokytojai Gegužės mėn. 

11. Tyrimas „Triukšmas ir jo įtaka sveikatai“ V. Ruibienė 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistės 

Gegužės mėn. 

12. Integruotas geografijos, istorijos, dailės ir anglų 

kalbos renginys, skirtas Europos dienai. 

A. Skeivytė 

D. Paulauskienė 

S. Donskienė 

G. Kriaučiūnaitė 

Gegužės mėn. 

13. Tarptautinis internetinis rašinio projektas „Let‘s 

Create a Story“ 

A. Čigienė Per visus metus 

14. Švietimo mainai su Nyon-Marens vidurine 

mokykla Šveicarijoje 

A. Skeivytė Per visus metus 

15. Skype projektas „Skirtingi pasauliai – panašios 

svajonės“ (Different worlds, same dreams) su Cast 

teach High School mokykla San Antonijuje, 

Teksaso valstijoje, JAV 

A. Skeivytė Per visus metus 

16. Švietimo mainai su The Laidlaw Memorial School 

& Jr.College, Ketti Indijoje 

A. Skeivytė Per visus metus 

17. Fotografijos paroda „Mano augintinis“ S. Donskienė Spalio mėn. 
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V. Ramanauskas 

18. Gerumo akcija gyvūnų globos namams „Būk mano 

draugas“ 

L. Sirvydienė Spalio mėn. 

19. Paroda „Šimtas garsiausių Lietuvos menininkų“ S. Donskienė 

J. Simaitienė 

M. Šulcaitė-Jaunienė 

V. Ramanauskas 

Lapkričio mėn. 

20. Kūrybinių darbų paroda „Vėlinės“ S. Donskienė 

V. Skliuderienė 

Lapkričio mėn. 

21. Gerumo akcija „Padovanokime šiltesnes Kalėdas 

vaikams“ 

S. Donskienė 

V. Skliuderienė 

Gruodžio mėn. 

22. Kalėdinė mugė-socialinė akcija „Prie Kūčių stalo“ L. Sirvydienė Gruodžio mėn. 

Sporto renginiai  

1. Tarpklasinės tinklinio ir krepšinio varžybos tarp I-

IV kl. 

V. Aleksandravičius Sausis–balandis, 

lapkritis–gruodis 

2. Kūno kultūros ir dorinio ugdymo būrelio metodinė 

savaitė, skirta Kovo 11-ajai: Tinklinio ar krepšinio 

varžybos su KU komanda 

Kūno kultūros 

mokytojai ir dorinio 

ugdymo metodinė 

grupė 

Kovo mėn. 

3. Sveikatingumo diena Kūno kultūros 

mokytojai 

Birželio mėn. 

4. Šeimų sportinių žaidimų varžybos Kūno kultūros ir 

dorinio ugdymo 

metodinė grupė 

Lapkričio mėn. 

5. 

 

Kalėdinis tinklinio 6x6 turnyras tarp mokytojų ir 

mokinių 

V. Aleksandravičius Gruodžio mėn. 

Kiti edukaciniai renginiai ir išvykos  

1.  Edukacinė išvyka į Klaipėdos Dramos teatrą (I-IV 

kl. mokiniai). 

A. Urbšienė 

 

2018-01-29 

2.  Išvyka į Panevėžio teatro „Menas“ spektaklį 

„Equus“  

A.Urbšienė 2018-02-09 

3.  Edukacinė išvyka į Klaipėdos muzikinio teatro 

spektaklį (II kl.mokiniai ) 

J. Simaitienė Balandžio mėn. 

4.  Edukacinės, profesinio švietimo išvykos į 

Klaipėdos technologijų mokymo centrą, Turizmo 

mokyklą (II-IV kl.mokiniai ) 

L .Sirvydienė Vasario–

balandžio mėn. 

5.  Edukacinė išvyka „Geografijos pamoka kitaip“, 

aplankant „Fortum“ gamyklą Klaipėdoje 

G. Kriaučiūnaitė Vasario mėn. 

6.  Susitikimas su KU HMF prof. P.Bielskiu, doc. J. 

Grigaitiene „Aš esu TEATRE – kur dėsime 

kablelį?“ Kūrybinės dirbtuvės. KU HMF režisūros 

specialybės studentai, II-IV klasių mokiniai 

A. Urbšienė Balandžio mėn. 

7.  Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“ Gamtos mokytojai Visus metus 

(pavasario ir 

rudens sesijos) 

8.  Edukacinė išvyka į plastiko gamyklą III-IV 

kl.mokiniams 

G. Saensri Gegužės mėn. 

9.  Edukacinė išvyka į AB „Klaipėdos vanduo“ I-III 

kl. mokiniams 

Gamtos mokytojai Gegužės mėn. 

10.  Edukacinė išvyka laivu G. Saensri Gegužės mėn. 
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11.  Edukacinė išvyka į Roshen saldainių fabriką G. Saensri Gegužės, birželio 

mėn. 

12.  Edukacinė išvyka į Prano Domšaičio galeriją (I-III 

kl. mokiniai) 

S. Donskienė Sausio- gruodžio 

mėn. 

 

13.  Edukacinė pamoka Mažosios Lietuvos muziejuje S. Donskienė Sausio-gruodžio 

mėn. 

14.  Edukacinė išvyka, aplankant Lenkijos kalnus G. Kriaučiūnaitė 

D. Paulauskienė 

Kovo–gegužės 

mėn. 

15.  Žygis“Smiltynės gynybiniai įrengimai“ G. Kriaučiūnaitė 

D. Paulauskienė 

Kovo–gegužės 

mėn. 

16.  Edukacinė išvyka į Židikus. O. Adomavičiūtė Gegužės mėn. 

17.  Kultūrinė-edukacinė išvyka į Dzūkiją/Suvalkiją 

(V. Krėvė, Putinas, S. Nėris) 

R. Minskienė Gegužės mėn. 

18.  Edukacinė išvyka „Geografijos pamoka kitaip“, 

aplankant pajūrio regioninio parko lankytojų 

centrą 

G. Kriaučiūnaitė Rugsėjo mėn. 

19.  Edukacinė išvyka „Geografijos pamoka kitaip“, 

aplankant pasirinktą energetikos sektoriaus įmonę 

G. Kriaučiūnaitė Spalio mėn. 

20.  Kultūrinė-edukacinė išvyka į rašytojų gimtines  V. Zykienė Spalio mėn. 

21.  Edukacinė išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą, 

Vyriausybę 

D. Paulauskienė 

A. Stanienė 

Gruodžio mėn. 

22.  Edukacinė išvyka į AB „Klaipėdos energija“ I-III 

kl. mokiniai 

Gamtos mokytojai Pagal susitarimą 

23.  Edukaciniai integruoti gamtos mokslų užsiėmimai 

Jūrų technologijų ir gamtos mokslo fakultetuose 

Gamtos mokytojai Pagal susitarimą 

24.  Edukacinė išvyka „Ekonomikos pamoka kitaip“, 

aplankant Vilniaus pinigų muziejų, AB 

„SwedBank“ 

L. Jonikienė Gruodžio mėn. 

 

____________________________________________________ 
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

3 priedas 

 

DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, KITUOSE RENGINIUOSE PLANAS 

  

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys  Data  Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 
Pastabos  

1. Dalykinių olimpiadų pirmųjų etapų 

organizavimas.  

 

Pagal 

numatytus 

terminus ir 

metodinių 

grupių 

planus 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

 

2. Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

moksleivių kūrybinių darbų 

konkurse. 

2018-01-08 

 

D. Bukevičienė 12b kl. 

mokinės S. 

Kurakinos 

darbai 

3. Vokalinės muzikos konkursas 

„Dainų dainelė“.  

2018-01-16 J. Simaitienė  

4. Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

lietuvių kalbos 9-10 kl. . 

olimpiadoje. 

2018-01-25 

 

V. Zykienė  

5. Lietuvos anglų kalbos 9-10 kl. mok. 

olimpiados miesto etapas. 

2018-01 Anglų kalbos 

mokytojos 

 

6. Lietuvos anglų kalbos 11 kl. mok. 

olimpiados miesto etapas. 

2018-02 Anglų kalbos 

mokytojos 

 

8.  Lietuvos rusų (užsienio) kalbos 11 

kl. mok. olimpiados miesto etapas. 

2018-02 A. Dirgėlienė 

V. Kubilienė 

 

9. Dalyvavimas moksleivių 

respublikinio meninio skaitymo 

konkurso miesto ture (kompozicija 

,,Apie pasaulį be baimės suklysti“ 

(pagal D. Kajoko ir A. 

Andriuškevičiaus poeziją). 

2018-02-01 V. Beniulienė  

10. Dalyvavimas respublikiniame 

moksleivių rašinio konkurse „Ar 

gera būti lietuviu?“ 

2018-02-12 V. Zykienė  

11. Dalyvauti Klaipėdos miesto 

matematikos ir IT olimpiadose 

2018-02,10 G. Andrijauskas,  

V. Skliuderienė 
 

12. Dalyvauti informatikos ir 

informatinio mąstymo konkurse 

„Bebras“ 

2018-02-03 

 

V. Skliuderienė,  

G. Andrijauskas 

Dalyvauja į 

II etapą 

patekę 

mokiniai 

2018-10    Dalyvauja 

I-IV klasių 

mokiniai 

13. Klaipėdos m. technologijų, dailės 

olimpiados 

2018-02,03 L. Sirvydienė 

V. Dobrovolskis 

S. Donskienė 

Miesto 

olimpiados 
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14. Dalyvavimas Klaipėdos apskrities 

oratorių konkurse 

2018-03-14 V. Zykienė, 

N. Jucienė 

 

15. Tarptautinės frankofonijos dienos 

minėjimo renginys mieste 

2018-03 A. Barkauskienė  

16. Dalyvauti tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ 

2018-03 V. Jakimavičienė  

17. Rajono geografijos olimpiada 

„Lietuva pasaulyje – pasaulis 

Lietuvoje“ 

2018-03 G. Kriaučiūnaitė  

18. Geografijos olimpiada „mano 

Gaublys“ 

2018-03 G. Kriaučiūnaitė  

19. X miesto jaunimo festivalis „Ir vėl 

vakaras...“ (duetas ) 

2018-03 J. Simaitienė  

20. Dalyvavimas prof. Juozo Rauckio 

krepšinio ir tinklinio turnyre: 

bendradarbiavimas su KU 

2018-03 V. Aleksandravičius Mokyklos 

moksleivių 

rinktinė 

21. Dalyvauti matematikos konkurse 

„Olympis 2018“ 

2018-03, 

2018-11 

G. Andrijauskas  

22. Dalyvauti komandiniame 

matematikos konkurse mokytojų 

Stasės ir Juozo Kukulskių taurei 

laimėti 

2018-04 V. Jakimavičienė,  

D. Radzevičienė 

 

23. Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

Pasakininkų konkurse 

2018-04-27 D. Bukevičienė 12b kl. 

mokinė G. 

Mankutė 

24. Apskrities mokyklų konkursas 

„Geriausias gimnazijų balsas“ 

2018-04 J. Simaitienė  

25. Dalyvavimas Spaudos atgavimo ir 

knygos šventėje Klaipėdos mieste 

2018-05-04 D. Bukevičienė 12b kl. 

mokinė G. 

Mankutė 

26. Vokiečių dainos konkursas 

 

2018-05 J. Petrauskas 

D. Trečiokienė 

 

27.  Mokinių konferencija „Praeitis – 

ateičiai“ Lietuvos šimtmečiui 

paminėti 

Gegužė- 

Birželis 

D. Paulauskienė, 

A. Stanienė 

 

 

28. Europos egzaminas. 2018-05 G. Kriaučiūnaitė  

29. Klaipėdos miesto rusų (užsienio) 

kalbos konkursas-festivalis 

„Dainuojame rusiškai“ 

2018-05 A. Dirgėlienė 

V. Kubilienė 

 

30. 

 

Klaipėdos miesto vokiečių kalbos 

varžytuvės „Bunt(d)es Deutschland“, 

skirtos vokiečių kalbos savaitei 

2018-10 D. Trečiokienė  

31. Dalyvauti Klaipėdos miesto mokinių 

matematikos konferencijoje 

2018-11 V. Jakimavičienė, 

D. Radzevičienė 

 

32. Respublikinis mokyklinių teatrų 

festivalis „Aitvarai“ 

2018-11-26 A. Urbšienė  

33. Klaipėdos miesto rusų (užsienio) 

kalbos dailyraščio konkursas 

„Rusiškai rašau gražiai ir 

taisyklingai“ 

2018-11 A. Dirgėlienė 

V. Kubilienė 
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34. Dalyvauti nacionaliniame 

matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkurse 

2018-11,12 I. Pluškienė  

35.  Klaipėdos miesto rusų kalbos 

skaitovų konkursas „Užburiantys 

poezijos garsai“ dalyvaujant 

Kaliningrado Baltijos Federalinio 

universiteto atstovams  

2018-11 A. Dirgėlienė 

V. Kubilienė 

 

36. Klaipėdos miesto rusų (užsienio) 

kalbos epistolinio laiško konkursas 

„Laiškas Seneliui Šalčiui“ 

2018-12 A. Dirgėlienė 

V. Kubilienė 

 

37.  Klaipėdos regiono bendrojo ugdymo 

mokyklų vokiškų dainų konkursas 

„Vokiška daina 2018“ 

Pagal 

miesto planą 

D. Trečiokienė  

38. Miesto „Mero taurės varžybos“ pagal 

atskirus nuostatus 

2017-2018 Kūno kultūros 

mokytojai 

Mokyklos 

moksleivių 

rinktinė 

 

_________________________________________ 
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

4 priedas 

 

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ DALYVAVIMAS MIESTO IR RESPUBLIKOS 

METODINIUOSE RENGINIUOSE, KONKURSUOSE, SEMINARUOSE  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas, data 

1.  Organizuoti dalijimąsi patirtimi miesto ir respublikos mokytojams:   

1.1. Pranešimas muzikos mokytojų konferencijoje 

„Etnokultūra Lietuvoje ir pasaulyje“ 

J. Simaitienė 2018-04 

1.2. Pranešimas Klaipėdos miesto rusų kalbos 

mokytojams konferencijoje „Darbas su 

tekstu“ tema „Kodėl svarbu formuoti mokinių 

darbo su tekstu įgūdžius rusų (užsienio) 

kalbos pamokose?“. 

A. Dirgėlienė 2018-05 

1.3. Seminaras Klaipėdos miesto rusų (užsienio) 

kalbos mokytojams „Diferencijavimo ir 

individualizavimo galimybės rusų (užsienio) 

kalbos pamokose“. 

A. Dirgėlienė 2018-06 

1.4. Seminaras Klaipėdos miesto menų 

mokytojams „Mokyklinis teatras- neatsiejama 

asmenybės ugdymo dalis“. 

A. Urbšienė 2018-10-18 

1.5. Mokymai švietimo įstaigų vadovams APPLE 

kursuose „Kūrybiškumas vadovo darbe – 

būtinybė ar privalumas“.  

R. Mašurinienė  2019-06 -18-22 

1.6.  Mokymai vadovams „Vadybinių 

kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį 

(ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“ 

R. Mašurinienė 2019-10-08-09 

2. Rengti renginius miesto pedagoginei bendruomenei: 

2.1. Klaipėdos regiono (KU Humanitarinių 

mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos draugijos 

Klaipėdos skyrius, „Varpo“ gimnazija) 

mokslinė – praktinė konferencija ,,Gimtosios 

kalbos upės ir upeliai“. 

2018-02-23 O. Adomavičiūtė, 

lietuvių k. 

mokytojai  

2.2. Klaipėdos regiono mokyklų oratorių 

konkursas 

2018-03-14 O. Adomavičiūtė, 

N. Jucienė  

2.3. Klaipėdos regiono instrumentinės muzikos 

festivalis „Varpo aidas“  

2018-04-25 A. Urbšienė,  

J. Simaitienė 

2.4. Tarpmokyklinis meninio skaitymo užsienio 

kalba konkursas „Gyvenimo spalvos“ 

2018-11 R. Mašurinienė,  

užsienio kalbų 

mokytojos 

2.5. Klaipėdos miesto Tarpmokyklinis konkursas 

„Kalėdinis matematikos turnyras“ 

Nuo lapkričio iki 

gruodžio mėn. 

D. Radzevičienė 

 

______________________________ 

  

https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?9702
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?9702
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?9702
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

5 priedas 

 

ATVIRŲ IR NETRADICINIŲ PAMOKŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas, pavardė Dalykas, pamokos tema Klasė Numatoma data 

1.  N. Petunov Atvira matematikos pamoka 

„Kvadratinių lygčių sprendimas“ 

I Sausio mėn. 

2.  M. Šulcaitė-Jaunienė 

 

Atvira lietuvių literatūros pamoka – 

diskusija ,,Kūrybos ir pašaukimo 

problema V. Mykolaičio-Putino 

romane ,,Altorių šešėly“ 

IV 2018-02-02 (2 

pamoka, 

konferencijų 

salė) 

3.  L. Paulauskienė  Etikos pamoka „Aš lietuvis. Kultūrų 

įvairovė  ir stereotipai“ 

II 2018-02-15 

4.  V. Skliuderienė 

S. Donskienė 

Integruota IT-braižybos pamoka 

„Ekletika gyvenamojo namo 

eksterjere“ 

IV Vasario mėn.  

5.  L. Paulauskienė  

J. Šimkūnaitė  

Integruota pamoka „ Konflikto 

prigimtis“  

I Kovo mėn. 

6.  D. Radzevičienė Konkursas „Senoviniai matavimo 

vienetai Lietuvoje“ 

I 2018-03-14 

7.  V. Jakimavičienė 

A. Matuzas 

Matematikos pamoka „Paruoštukės“ I,II  2018-03-06 

8.  N. Petunov, 

G. Kriaučiūnaitė 

Integruota matematikos ir geografijos 

pamoka „Pasaulio gyventojų skaičiaus 

kaita“ 

I Kovo mėn.  

9.  L. Paulauskienė 

T. Stropus  

Integruota etikos – tikybos pamoka 

„Pagrindinė teisė į gyvybę“.  

II Balandžio mėn.  

10.  D. Paulauskienė 

L. Jonikienė 

Integruota istorijos – ekonomikos 

pamoka „ Euras – minusai ir pliusai“  

skirta Europos savaitei 

II Gegužė 

11.  S. Jurkus 

G. Saensri 

Integruota chemijos- biologijos 

pamoka „Baltymai“  

III Gegužės mėn.  

12.  T. Jurėnas „Kairės rankos pozicija spaudžiant 

akordo natas“ 

 Rugsėjo – 

spalio mėn. 

13.  S. Donskienė Dailės pamoka „Šnabždančios linijos ir 

dėmės“ 

III Spalio – 

lapkričio mėn. 

14.  D. Radzevičienė, 

D. Bukevičienė 

Integruota lietuvių kalbos ir 

matematikos pamoka „Lietuvių tautos 

būties tragizmas“  

IV  Spalio mėn. 24 

diena 

15.  N.Petunov, 

O. Gečienė 

Integruota matematikos ir anglų kalbos 

pamoka „Aplinkos apsauga“ 

I Spalio mėn.  

16.  L. Sirvydienė  Technologijų pamoka „ Stalo estetika, 

kultūra“. 

II Lapkričio mėn. 

17.  N. Jucienė 

 

Atvira lietuvių literatūros ir teatro 

pamoka ,,B. Sruogos ir V. Krėvės 

dramų lyginimas“ 

IV Lapkričio  mėn. 

28 diena 

18.  J. Petrauskas 

J. Simaitienė 

Atvira pamoka „Pažink tautinius 

instrumentus“ 

I Gruodžio mėn. 
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19.  N. Petunov, 

D. Radzevičienė 

Pamoka „Mini konferencija“ I, II  2018-12-05 

20.  I. Pluškienė,  

A. Matuzas 

Matematika ir ekonomika kitaip: 

„Aukcionas“ 

III 2018-12-06  
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos plano 

6 priedas 

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR GIMNAZIJOS VALDYME DALYVAUJANČIŲ GRUPIŲ 

POSĖDŽIŲ PLANAS 

1. Gimnazijos taryba: 

Vykdymo 

terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Sausio mėn.  1. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos programai 2018-

2020 metams. 

2. Dėl gimnazijos Vidaus įsivertinimo analizės 2017 

metų pristatymo ir tiriamosios srities rodiklio 

pasirinkimo 2018 metais.  

3.  Dėl direktoriaus  atsakaitos už 2017 metų lėšų 

panaudojimo.  

4. Dėl 2018 metų veiklos plano patvirtinimo. 

R. Zmitruchina  

R. Mašurinienė  

Balandžio 

mėn.  

1. Dėl vadovėlių užsakymo 2018 -2019 m.m.  

2. Dėl vienkartinė stipendijos skyrimo mokslo metų 

gale.  

R. Zmitruchina 

R. Mašurinienė 

 

Birželio 

mėn. 

 

1. Dėl gimnazijos ugdymo plano 2018–2019 m. m. projekto.  

2. Dėl 2018 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo  

3. Dėl gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo.  

4. Dėl mokymo priemonių, vadovėlių įsigijimo, periodinių 

leidinių užsakymo tikslingumo.  

R. Zmitruchina 

R. Mašurinienė 

 

Gruodžio 

mėn.  

1. Dėl gimnazijos direktoriaus veiklos už 2018 metus 

ataskaitos.  

2. Dėl gimnazijos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ir 

veiklos plano 2019 metams projekto pristatymo. 

3. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos programai 2019-2021 

metams. 

R.Zmitruchina 

R. Mašurinienė 

 

2. Mokytojų taryba: 

Vykdymo 

terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Sausio mėn. 1. Dėl 2017 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo.  

2. Dėl 2017–2018 mokslo metų I pusmečio ugdymo 

rezultatų ir lankomumo analizės. 

3. Dėl tyrimo „I klasių mokinių adaptacija“ pristatymo.  

4. Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo.  

5. Dėl 2018 metų gimnazijos veiklos tikslo ir uždavinių. 

6. Dėl mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo.  

R. Mašurinienė,  

O. Adomavičiūtė, 

I. Pluškienė,  

V. Skliuderienė  
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Birželio mėn. 1. Dėl metinių ugdymosi rezultatų, kėlimo į aukštesnę klasę 

ir papildomų darbų skyrimo bei atsiskaitymo. 

2. Dėl 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo I pusmečio 

rezultatų įvertinimo. 

3. Dėl 2018 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

programos I pusmečio rezultatų. 

4. Dėl gimnazijos 2018–2019 m. m. ugdymo plano projekto 

pristatymo. 

5. Pranešimas „Vertinimo metodų ir būdų analizė“. 

Dalijimasi patirtimi apie kaupiamąjį vertinimą.  

R. Mašurinienė, 

I. Pluškienė, 

O. Adomavičiūtė, 

V. Skliuderienė 

 

Rugpjūčio 

mėn.  

1. Dėl 2018 metų BE ir PUPP rezultatų, dalyvavimo 

olimpiadose, konkursuose ir varžybose.  

2. Dėl mokinių, kuriems buvo skirti vasaros darbai, 

kėlimo į aukštesnę klasę. 

3. Dėl 2018–2019 m. m. gimnazijos ugdymo plano 

tvirtinimo. 

R. Mašurinienė, 

I. Pluškienė,  

O. Adomavičiūtė, 

V. Skliuderienė, 

IV klasių vadovai 

Gruodžio 

mėn.  

1. Dėl ataskaitos už 2018 metų gimnazijos veiklą. 

2. Dėl gimnazijos veiklos plano 2019 metams projekto. 

Pranešimas „Ar tapome besimokančiąja organizacija?“ 

3. Dėl pritarimo 2019-2022 metų pedagogų atestacijos 

programai  

R. Mašurinienė, 

I. Pluškienė,  

O. Adomavičiūtė, 

V. Skliuderienė   

 

3. Mokinių savivalda: 

Vykdymo 

terminas 

Posėdžiuose svarstomi klausimai Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Sausio mėn. 1. Dėl nuolatinių mokinių tarybos susirinkimų. 

2. Pasiskirstyti pareigybes. 

3. Dėl mokyklos  prezidento rinkimų. 

4. Mokinių tarybos veiklos 2018 metų plano rengimas. 

5. Mokinių Prezidento rinkimų reglamento rengimas. 

6. Mokinių tarybos veiklos 2018 metų plano rengimas.  

7. Mokinių Prezidento rinkimų reglamento derinimas ir tvirtinimas. 

8. Dėl vasario mėnesio mokinių tarybos seminaro. 

 Kazys 

Bagdonas 

Vasario mėn. 1. Dėl Valentino dienos renginio pasiruošimo. 

2. Dėl susitikimo su gimnazijos administracija. 

3. Dėl klasių atstovų rinkimų.  

4. Susitikimas su gimnazijos administracija. 

5. Dėl susitikimo su mokyklomis partnerėmis. 

6. Dėl mokinių tarybos dalyvavimo Vasario 16 renginiuose mieste. 

Dalyvavimas eisenoje su gimnazijos vėliava. 

7.  ėl mokinių apklausos rengimo. 

8. Mokinių prezidento rinkimų organizavimo einamieji klausimai. 

9. Išvykstamasis posėdis į Klaipėdos žmonių su negalia tarybos 

posėdį.  

10. Pasiruošimo darbai dėl motyvacinio seminaro. 

11. Seminaras mokinių tarybai. 

12. Prezidento rinkimų organizavimo aptarimas. 

 Kazys 

Bagdonas 

Kovo mėn. 1. Išvykstamasis posėdis. Susitikimas su mokykla partnere. 

2. Dėl mokinių apklausos. Anketos paruošimas. Sklaida. 

3. Apklausos anketų apdorojimas, išvadų rengimas. 

4. Dėl Tarptautinės miego dienos.  

 Kazys 

Bagdonas 
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5. Dėl susitikimų su NVO gimnazijoje organizavimo. 

6. Dalyvavimas Klaipėdos miesto tarybos posėdyje.  

7. Seminaras mokinių tarybai 

Balandžio 

mėn. 

1. Gimnazijos mokinių apklausos rezultatų paskelbimas. 

2. Dėl renginio „Naktis mokykloje“. Organizaciniai klausimai. 

3. I-asis jaunimo NVO pristatymo renginys gimnazijoje. 

4. II-asis Jaunimo NVO pristatymo renginys gimnazijoje. 

5. III-asis Jaunimo NVO pristatymo renginys gimnazijoje.  

 Kazys 

Bagdonas 

Gegužės 

mėn. 

1. Karjeros diena gimnazijoje. 

2. Susitikimas su Darbo biržos atstovais. Dėl mokinių įsidarbinimo 

galimybių vasaros laikotarpiu. 

3. Motyvacinė, edukacinė kelionė mokinių tarybai. 

4. Išvykstamasis posėdis į Klaipėdos universitetą. 

5. Susitikimas su gimnazijos administracija. 

6. Dėl paskutinio skambučio šventės, aktyviausių mokinių 

pagerbimo. 

7. Susitikimas su Lietuvos moksleivių parlamento atstovais. 

 Kazys 

Bagdonas 

Birželio mėn. 1. Pasitarimas dėl motyvacinio renginio. 

2. Pusmečio veiklų aptarimas. 

3. Mokinių tarybos vasaros sezono atidarymas. 

 Kazys 

Bagdonas 

Rugsėjo mėn. 1. Naujų narių priėmimas. 

2. Dėl Mokytojų dienos. Pasiruošimas. 

3. Paskaita su jaunimo lyderiu. 

4. Dėl tarptautinių ryšių.  

5. Paskaita su jaunimo lyderiu. 

6. Projektų monitoringas. Susitikimas su M. Denisenko. 

 Kazys 

Bagdonas 

Spalio mėn. 1. Mokytojų dienos renginys. 

2. Dėl bendro projekto su partneriais. Idėjų lietus. 

3. Susitikimas su gimnazijos administracija. 

4. Projekto paraiškos rengimas. 

5. Rėmėjų paieškos plano rengimas. 

6. Seminaras mokinių tarybai. 

 Kazys 

Bagdonas 

Lapkričio 

mėn. 

1. Helovynas. 

2. Pasiruošimas gimnazijos bendruomenės šventei. 

3. Susitikimas su gimnazijos administracija.  

4. Seminaras mokinių tarybai. 

 Kazys 

Bagdonas 

Gruodžio 

mėn. 

1. Galutinis aptarimas, repeticijos dėl bendruomenės šventės. 

2. Gimnazijos bendruomenės šventė. 

3. 2019 metų veiklos plano rengimas. 

4. Susitikimas su gimnazijos administracija. Veiklos aptarimas. 

5. Susitikimas su gimnazijos taryba. Veiklos aptarimas. 

6. Mokinių tarybos Kalėdinis vakarėlis. 

 Kazys 

Bagdonas 

 

 

4. Metodinė taryba: 

Vykdymo terminas Veikla  Atsakingas 

asmuo, 

vykdytojas 

Posėdžiuose svarstomi klausimai 

Sausio mėn. 1. Metodinės tarybos veiklų pristatymas. O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė 
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2. „Pamačiau, išgirdau, sužinojau“ – 

pasidalijimas gerąja patirtimi iš seminarų, 

konferencijų, parodų. 

3. Projekto „Geltona, žalia ir raudona“ 

organizaciniai aspektai. 

4. Susitikimo su Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos atstovais 

organizavimo aptarimas. 

Kovo mėn.  1. Atviros ir integruotos pamokos: kaip 

parodyti, ką moku geriausiai (patirtimi 

dalijasi ekspertai). 

2. Metodinio renginio su progimnazijomis 

organizavimo aptarimas. 

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė 

 

Birželio mėn. 1. Individualios pažangos stebėjimas, 

gerinimas. Išvados. Pasidalijimas patirtimi. 

2. „Pamačiau, išgirdau, sužinojau“ – 

pasidalijimas gerąja patirtimi iš seminarų, 

konferencijų, parodų. 

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė,  D. 

Bukevičienė 

 

 

Rugpjūčio mėn. 1. Bendruomenės narių socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo galimybių paieškos.  

2. „Pamačiau, išgirdau, sužinojau“ – 

pasidalijimas gerąja patirtimi iš seminarų, 

konferencijų, parodų. 

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė 

Lapkričio mėn. 1. 2018 m. veiklos ataskaita. 

2. 2019 m. veiklos plano kūrimas. 

3. „Pamačiau, išgirdau, sužinojau“ – 

pasidalijimas gerąja patirtimi iš seminarų, 

konferencijų, parodų.  

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė 

Kultūrinių, metodinių renginių organizavimas gimnazijos bendruomenei: 

Sausio mėn.  Metodinės laboratorijos 

Susitikimas su Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos atstovais: apskrito stalo diskusija 

„Bendruomenės sutelktumas – sėkmės 

garantas“. 

O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė  

Vasario mėn.  Metodinė diena. Bendradarbiavimo patirtys. 

Projektas „Geltona, žalia ir raudona“ Lietuvos 

šimtmečiui paminėti. 

L. Paulauskienė, 

D. Bukevičienė 

Balandžio mėn. Metodinis renginys su progimnazijomis L. Paulauskienė 

Spalio mėn.  Kultūrinė edukacinė diena: išvyka į Radviliškio 

raj. Šeduvos gimnaziją. 

Administracija, 

L. Paulauskienė 

Lapkričio mėn.  Metodinė diena. Sėkmės metodo istorija. O. Adomavičiūtė, 

L. Paulauskienė 

Gruodžio mėn.  Seminaras: E. Karmaza (bendravimas 

bendradarbiavimas, streso valdymas, kaip 

kalbėti su paaugliu 

Administracija, 

L. Paulauskienė 

 

5. Direkcija:  

Vykdymo 

terminas 

Posėdyje svarstomi klausimai Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Sausio mėn.  1. Dėl 2018 metų gimnazijos veiklos plano  

2. Dėl psichologo ir socialinio pedagogo veiklos ataskaitos 

už 2017 metus  

R. Mašurinienė, 
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direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

J. Šimkūnaitė  

Vasario 

mėn. 

1. Dėl I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo 

rezultatų. 

2. Dėl susitikimų su pažangos nedarančių mokinių tėvais. 

3. Dėl el. dienyno pildymo kontrolės. 

4. Dėl asmeninės pažangos stebėjimo aplankų pildymo 

(klasių vadovai). 

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovo mėn. 1. Dėl BE pasirinkimo.  

2. Dėl BE, įskaitų vykdymo ir vertinimo komisijų.  

3. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų  ugdymo(si) poreikių, 

pasiekimų ir mokymosi problemų aptarimo. 

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Balandžio 

mėn. 

1. Dėl II klasių mokinių pasiruošimo mokytis pagal 

vidurinio ugdymo programą. 

2. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo. 

3. Mokytojų pamokų stebėjimo aptarimas.  

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Gegužės 

mėn. 

1. Dėl neformaliojo švietimo užsiėmimų paklausos ir 

pasiūlos. 

2. Dėl 2018–2019 m. m. ugdymo plano projekto rengimo, 

mokytojų darbo krūvių. 

3. Klasių vadovų, mokytojų ir bendradarbiavimas ugdant 

karjerai.   

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Birželio 

mėn. 

1. Dėl konkursų, olimpiadų, viktorinų, varžybų, kuriose 

dalyvavo gimnazijos mokiniai, rezultatų. 

2. Dėl per mokslo metus vykdytų projektų.  

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Rugpjūčio 

mėn.  

1. Dėl pasirengimo naujiems mokslo metams.  

2. Dėl patalpų suteikimo paslaugos gimnazijoje.  

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Rugsėjo 

mėn.  

1. Dėl mokyklinės dokumentacijos tvarkymo. 

2. Dėl dalyko ilgalaikių planų, klasių vadovų, neformaliojo 

švietimo programų, modulių ir pasirenkamųjų dalykų 

programų tvirtinimo. 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Spalio mėn.  1. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo. 

 

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Lapkričio 

mėn.  

1. Dėl el. dienyno pildymo ir temų atitikimo ilgalaikiams 

planams. 

2. Gimnazijos vidinio įsivertinimo rezultatų analizė.  

R. Mašurinienė,  

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Gruodžio 

mėn.  

1. Dėl pirmokų adaptacijos.  

2. Dėl metinės veiklos rezultatų. 

3. Dėl 2019 metų tikslų, uždavinių, veiklos planavimo. 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 
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6. Veiklos įsivertinimo grupė:  

 

Rodikliai Eil.Nr. Veikla Data Atsakingas 
M

o
k
in

io
 p

as
ie

k
im

ai
 i

r 
p
až

an
g
a
 

121 

1.  Iqesonline apklausa M10, 

Mk11, T04 

Kovo mėn. N. Petunov  

O. Gečienė 

A. Čigienė 

2.  Pamokų protokolai Vasaris–birželio 

pr. 

N. Petunov 

3.  Mokymosi paradigma Vasaris–birželio 

pr. 

N. Petunov 

4.  Mokinių skatinimas Balandžio mėn. O. Gečienė 

A. Čigienė 

5.  Ugdymo planai Kovo mėn. O. Gečienė 

A. Čigienė 

6.  VIP Birželio mėn. pr. O. Gečienė 

A. Čigienė 

7.  I – IV kl. pirmo ir antro 

pusmečio įvertinimų 

pokyčiai 

Birželio mėn. pr. O. Gečienė 

A. Čigienė 

U
g
d
y
m

m
o
(s

i)
 o

rg
an

iz
av

im
as

 

222 

8.  Pamokų protokolai Vasaris–birželio 

pr. 

N. Petunov 

9.  Planavimo dokumentai  R. Zaveckienė 

D. Pleskienė 

10.  VIP dokumentai Birželio mėn. pr. R. Zaveckienė 

D. Pleskienė 

11.  Įvairūs tyrimai Balandžio mėn. R. Zaveckienė 

D. Pleskienė 

12.  Mokinių veiklos Vasaris–birželio 

pr. 

R. Zaveckienė 

D. Pleskienė 

13.  Iqesonline apklausa Kovo mėn. N. Petunov  

R. Zaveckienė 

D. Pleskienė 

M
o
k
y
m

as
is

 

231 

14.  Pamokų protokolai Vasaris–birželio 

pr. 

N. Petunov 

15.  Iqesonline apklausa Kovo mėn. N. Petunov 

G. Kriaučiūnaitė 

16.  VIP dokumentai Birželio mėn. pr. N. Petunov 

G. Kriaučiūnaitė 

17.  Planavimo dokumentai Vasaris–birželio 

pr. 

N. Petunov 

G. Kriaučiūnaitė 

18.  Iqesonline apklausa Kovo mėn. N. Petunov 

G. Kriaučiūnaitė 

 19.  VBE rezultatų analizė Rugpjūčio mėn. N. Petunov 

 20.  NMVA pažangos anketa Spalis–gruodis Darbo grupė 

 

_________________________________________ 



28 

 

 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos programos 

7 priedas  

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

 

Data 

 

Kur aptariama 

1.  Pamokų lankomumo kontrolė. 

Lankomumo suvestinių 

ataskaitos. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

2.  Apibendrintos lankomumo 

ataskaitos rengimas: be 

pateisinamos priežasties 

daugiausiai pamokų 

praleidžiančių mokinių ir klasių 

nustatymas, poveikio priemonių 

parinkimas ir taikymas. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių vadovai 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

3.  Į pamokas vėluojančių mokinių 

kontrolė. Apibendrintos į 

pamokas vėluojančių mokinių 

ataskaitos rengimas: daugiausiai 

be pateisinamos priežasties į 

pamokas vėluojančių mokinių ir 

klasių nustatymas, poveikio 

priemonių parinkimas ir 

taikymas. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

4.  Mokinio uniformų dėvėjimo 

kontrolė. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Mokytojai 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

5.  Tarnybinių pranešimų 

nagrinėjimas ir poveikio 

priemonių taikymas. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

6.  Gimnazijos Pagalbos linijos 

„Noriu kalbėtis“ analizė ir 

aptarimas.  

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje 

7.  Aptarti mokinių psichologines, 

adaptacines ir socialines 

problemas bei reikalingą 

socialinę pedagoginę ir 

R.Mašurinienė,  

S. Jonušaitytė, 

J. Šimkūnaitė 

Esant būtinumui Vaiko gerovės 

komisijoje 
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psichologinę ir psichologinę 

pagalbą 

8.  Krizės aplinkybių įvertinimas, 

krizės valdymo plano rengimas  

esant krizei)  

 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

D. Beniušienė 

A. Juknevičienė 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje 

 

9.  Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašo ir 

švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymas. 

R. Mašurinienė 

 

Rugsėjo mėn. Vaiko gerovės 

komisijoje 

10.  Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

suderinimas Klaipėdos m. PPT 

R. Mašurinienė 

 

Rugsėjo mėn. Vaiko gerovės 

komisijoje 

11.  Mokytojų parengtų 

individualizuotų ir pritaikytų 

bendrųjų dalykų / ugdymo 

programų suderinimas. 

R. Mašurinienė 

Mokytojai 

Rugsėjo mėn. Vaiko gerovės 

komisijoje 

12.  Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (negalių, 

sutrikimų, mokymosi sunkumų), 

tenkinimas: 

1. specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių pasiekimų 

aptarimas su mokiniais ir jų 

tėvais, mokytojais; 

2. namuose besimokančių 

mokinių mokymosi pasiekimų 

aptarimas; 

3. naujai atvykusių į gimnaziją 

mokinių, besimokančių pagal 

individualizuotas ir pritaikytas 

bendrąsias ugdymo programas, 

klasių vadovų, mokytojų 

konsultavimas; 

4. rekomendacijų mokytojams  ir 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikimas dėl 

specialiojo ugdymo metodų, 

būdų, mokymo priemonių 

naudojimo. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Mokytojai 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

13.  Mokytojų darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais 

stebėsenos vykdymas. 

R. Mašurinienė 

 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

14.  Moksleivių, turinčių elgesio ir 

emocijų problemų, svarstymas 

Vaiko gerovės komisijoje 

R. Mašurinienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Pagal poreikį  Vaiko gerovės 

komisijoje 

15.  Mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimų, smurto, patyčių, 

žalingų įpročių ir kitų 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 
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teisėtvarkos pažeidimų atvejų 

analizavimas, prevencinių 

priemonių šių atvejų 

pažeidimams mažinti parinkimas 

ir jų taikymas 

V. Skliuderienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

 

16.  Organizuoti reidus gimnazijos 

teritorijoje dėl rūkymo 

prevencijos bendradarbiaujant su 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

Viešosios tvarkos skyriumi ir 

Klaipėdos Vyriausiuoju Policijos 

komisariato specialistais.  

R. Mašurinienė 

S. Jonušaitytė 

Per visus metus 

 

Individualiai 

17.  Ruošti medžiagą žalingų įpročių 

prevencijos ir socialinių įgūdžių 

formavimo klausimais stendui, 

ekranams ir gimnazijos 

tinklapiui.  

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

D. Beniušienė 

A. Juknevičienė 

Per visus metus 
Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

18.  Akcija „Savaitė be patyčių“ R. Mašurinienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

L. Paulauskienė 

Mokinių taryba 

Kovo mėn. 
Direkcijos posėdyje 

19.  Nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

S. Jonušaitytė Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

20.  Pagalba kasių vadovams 

organizuojant klasės valandėles  

psichologinėmis, sveikatos ir 

socialinėmis temomis 

 

 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Per visus metus Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

21.  Klasių valandėlių ciklas 

,,Egzaminų baimė“ (II ir  IV 

klasės) 

J.  Šimkūnaitė Balandžio – 

gegužės mėn. 

Klasių valandėlių 

metu 

22.  Dalyvauti gimnazijos, 

savivaldybės Sveikatos, 

Švietimo, Sporto skyrių, 

Dvasinės pagalbos jaunimui 

centro projektuose. 

R. Mašurinienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Per visus metus Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

23.  Mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimas, sveikatos 

ugdymo programų 

įgyvendinimas, dalyvavimas 

sveikatos ugdymo ir fizinio 

aktyvumo projektuose, 

konkursuose, akcijose ir kituose 

renginiuose, šių renginių 

organizavimas. 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

D. Beniušienė 

A. Juknevičienė 

Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje 

24.  Paskaita „Dienos režimas ligų 

profilaktikai“ 

D. Beniušienė Sausio 18, 25 d Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

25.  Paskaita ,,Tuberkuliozė 

Lietuvoje ir pasaulyje“ (I-II 

klasės) 

A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Kovo mėn. 

 

Gimnazijos specialistų 

susirinkime 
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26.  Užsiėmimas „Vandens galia“ (I 

klasės) 

D. Beniušienė Kovo 8, 22 d. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

27.  Renginys, skirtas Pasaulinės 

sveikatos dienai paminėti. 

A Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Balandžio  mėn. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

28.  Akcija „ Būkime sveiki“ D. Beniušienė Balandžio 19 d. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

29.  Akcija „Tylesnė aplinka“ D. Beniušienė 

S. Jonušaitytė 

Balandžio 26 d. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

30.  Paskaita „Šeimos planavimas“.  D. Beniušienė Balandžio 26 Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

31.  Akcija ,,Diena be tabako“ A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Gegužės mėn. 

31 d. 

Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

32.  Praktiniai mokymai ,,Pirmoji 

pagalba“  (I – III klasės) 

A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Birželio mėn. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

33.  Akcija „Apibėk mokyklą“ A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

rugsėjo mėn. Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

34.  Pasaulinės psichikos sveikatos 

dienos minėjimas  

 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

Spalio 10 d. Direkcijos posėdyje 

35.  Užsiėmimas „Pratimai akims“  

 

D. Beniušienė 

 Spalio 4, 11 d. 
Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

36.  Akcija – degustacija „Sveiko 

maisto receptai“ (IV klasių 

mokiniai) 

D. Beniušienė 
Lapkričio 8 d. 

Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

37.  Proto mūšis „AIDS: geriau 

žinoti“ 

A .Juknevičienė 

D. Beniušienė 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Gruodžio 1 d 
Gimnazijos specialistų 

susirinkime 

38.  I–IV gimnazijos klasių mokinių 

ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su gimnazijos 

Mokinių elgesio taisyklėmis, 

Lankomumo tvarkos aprašu ir kt. 

dokumentais. 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

V. Skliuderienė 

Klasių vadovai 

Rugsėjo mėn. Klasių valandėlių metu 

Susirinkimų metu 

39.  Susitikimai, paskaitos, 

diskusijos, forumai Tėvų 

švietimo klubo veikloje.  

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Visus metus Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

40.  Teikti individualias 

psichologines, socialines 

konsultacijas mokiniams, jų 

tėvams, mokytojams, klasių 

vadovams 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Visus metus Direkcijos posėdyje 

41.  Būrelio ,,Lyderystės mokykla“ 

veikla.   

R. Mašurinienė 

A. Urbšienė 

J. Šimkūnaitė 

Visus metus Direkcijos posėdyje 
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42.  Tėvų dalyvavimas gimnazijos 

įvairiuose renginiuose.  

R. Mašurinienė Visus metus Direkcijos posėdyje 

43.  Individualūs pokalbiai su 

mokiniais ir jų tėvais VGK 

posėdžiuose.  

VGK Per visus metus Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

44.  Tyrimas ,,Srautinio mokymo 

privalumai ir trūkumai” (I klasių 

mokiniai, tėvai, mokytojai). 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Sausio – vasario  

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

45.  II gimnazijos klasių mokinių 

savarankiško profesijos 

pasirinkimo tyrimas. 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Vasario - kovo 

mėn. 

II klasių tėvų 

susirinkime 

46.  Įvertinti mokinių klasės 

mikroklimatą ir teikti 

rekomendacijas 

 

J. Šimkūnaitė 

Klasių auklėtojai 

Per visus metus 

ir pagal poreikį 

Direkcijos posėdyje 

47.  I klasių įsivertinimas „Klasės 

termometras“.  

V. Skliuderienė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių vadovai 

Mokslo metų 

pradžioje, 

semestrų 

pabaigoje 

Direkcijos posėdyje 

48.  SEU tyrimas (I-II klasių 

mokiniai). 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Kovo–balandžio 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

49.  Tyrimas ,,Būdai, keliantys 

mokymosi motyvaciją“ (III 

klasių mokiniai). 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Balandžio mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

50.  Pirmokų adaptacijos tyrimas. R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Spalio mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

51.  Diskusijos Nuomonių klube: 

Diskusija Nuomonių klube 

„Pirmokų socializacija 

gimnazijoje. Man gera čia...“  

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

M. Skirmontaitė 

Sausio 29 diena Direkcijos posėdyje 

 

52.  SEU programos „Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinimas  

R. Mašurinienė 

V. Skliuderienė 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

klasių vadovai 

Per visus metus Mokytojų tarybos 

posėdyje 

53.  Socialinių įgūdžių būrelio „Savęs 

pažinimas“ veikla. 

A. Urbšienė 

S. Jonušaitytė 

Visus metus Direkcijos posėdyje 

54.  Dailės terapijos užsiėmimai I 

klasių mokiniams 

S. Jonušaitytė Per visus metus Direkcijos posėdyje 

55.  Mokymai mokytojams 

,,Savižudybių prevencija“ 

J. Šimkūnaitė Vasario mėn. Direkcijos posėdyje 

56.  Seminaras mokytojams ,,Streso 

mažinimo ypatumai“  

J. Šimkūnaitė Kovo mėn. Direkcijos posėdyje 

57.  Mokymai mokiniams 

„Vartininkas“ 

J. Šimkūnaitė Lapkričio - 

gruodžio mėn. 

Direkcijos posėdyje 

 

 

______________________________________________ 
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2018 metų veiklos programos 

8 priedas  

 

BIBLIOTEKOS - SKAITYKLOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

Atsiskaitymo 

tvarka 

 I. Organizacinė veikla    

1. Bibliotekos statistikos duomenų vedimas S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Sausio 

mėn. 

 

 

 

Lietuvos 

Nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

2. Bibliotekos veiklos analizė, prioritetų, veiklos 

tikslų ir uždavinių numatymas 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

 

Sausio 

mėn. 

Direkcinėje 

taryboje 

3. Bibliotekos fondų analizė ir komplektavimas 

(pasenusios literatūros nurašymas, fondų 

pildymas aktualiausia, naujausia ugdymo procesui 

reikalinga grožine bei metodine literatūra), 

apskaitos dokumentų tvarkymas MOBIS 

programoje 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

 

Nuolat  

4. Bibliotekos darbo dienoraščio pildymas  S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

 

Nuolat  

5. Bibliotekos dokumentų apskaita MOBIS 

programoje  

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

6. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo 

priemonių duomenų bazė 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

II ketvirtis  

7. Spaudinių (laikraščių ir žurnalų) užsakymas ir 

tvarkymas 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė  

Nuolat  

8. Darbas su bibliotekos skolininkais S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė  

Birželio 

mėn. 

 

9. Techninių paslaugų teikimas vartotojams. 

Dokumentų kopijavimas bei spausdinimas 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė  

Nuolat  

10. Bibliotekos modernizavimas: naujausios 

mokymosi priemonės, vadovėliai ir grožinė 

literatūra, erdvių naudojimas socialiniams ir 

kultūriniams renginiams, bendruomenės darbų 

ekspozicijoms, laisvalaikiui organizuoti. 

R.Mašurinienė 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

 II. Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas    

1. Pirmokų supažindinimas su biblioteka ir jos 

naudojimosi taisyklėmis 

I kl. mokiniai 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Rugsėjo 

mėn. 

 

2. Nacionalinė bibliotekų savaitė. Grožinės 

literatūros skaitymo populiarinimas. Protmūšis 

(pagal pasirinktą grožinės literatūros kūrinį) 

II kl. mokiniai 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Balandžio 

mėn. Pagal 

atskirą 

skelbimą 

Pamoka 

3. Naujai gautų  knygų parodos, reklama S. Peleckienė, 

R.Zaveckienė 

Nuolat Parodos 
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4. Medžiagos informaciniams segtuvams  paieška, 

atranka, sisteminimas bei pateikimas: 

    - apie Klaipėdos „Varpo“ gimnaziją spaudoje; 

    - skyriaus ,,Renkuosi profesiją“ plėtimas 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

 

Nuolat  

5. Perskaitytų knygų pristatymas skaitykloje 

naudojant multimediją.  

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Gruodžio 

mėn. 

Popietė  

 

 III. Mokinių kultūrinių interesų ugdymas    

1. Rašytojų gimimo sukakčių minėjimas, rengiant 

knygų parodas: 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

 

 

Parodos 

 1. Sausio mėn. 6 d. 135 m., kai gimė 

poetas, prozininkas ir dramaturgas 

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 

(1883–1967). 

 

 

Sausio 

mėn. 

 

 

 2. Vasario mėn. 4 d. 75 m., kai gimė 

poetas, vertėjas SIGITAS GEDA 

(1943–2008). 

 Vasario 

mėn. 

 

 3. Vasario mėn. 16 d. 75 m., kai gimė 

prozininkė BITĖ VILIMAITĖ (1943–

2014). 

4. Kovo mėn. 9 d. 255 m., kai gimė 

dvasininkas, poetas ANTANAS 

STRAZDAS (Strazdelis). Mirė 1833 

m. 

 Kovo mėn. 

 

 

 

 

 

 5. Kovo mėn. 22 d. 150 m., kai gimė ir 

65 m. kai mirė filosofas, dramaturgas 

VYDŪNAS (1868–1953). Vydūno 

metai 

 07 mėn. 

 

 

 

 6. Liepos mėn. 6 d. 90 m., kai gimė poetė 

JANINA DEGUTYTĖ (1928–1990). 

 Spalio 

mėn. 

 

 7. Spalio mėn. 28 d. 225 m., kai gimė 

istorikas, švietėjas SIMONAS 

DAUKANTAS (1793–1864). 

 Lapkričio 

mėn. 

 

 8.  Lapkričio mėn. 16 d. 125 m., kai 

gimė poetas, dramaturgas KAZYS 

BINKIS (1893–1942).  

9. Gruodžio mėn. 19 d. 155 m., kai gimė 

vaikų rašytojas, vertėjas PRANAS 

MAŠIOTAS (1863–1940). 

10. Gruodžio mėn. 24 d.  220 m., kai gimė 

poetas, dramaturgas ADOMAS 

MICKEVIČIUS (1798–1855). 

11. Gruodžio 31 d. 160 m., kai gimė 

poetas, publicistas VINCAS 

KUDIRKA (1858–1899).  

 Gruodžio 

mėn. 

 

2. Knygų, periodikos aktualiais visuomeniniais, 

politiniais, socialiniais klausimais parodos: 

     Laisvės gynėjų diena 

 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis (1918). 

„Su gimtadieniu, Lietuva“ 

Tarptautinė rašytojų diena (kovo 3 d.) 

Kovo 11-osios paminėjimas 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 
 

 

 

 

 

 

Sausio 

mėn. 

Vasario 

mėn. 

Kovo mėn.  

Balandžio 

mėn. 

Parodos 
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Knygnešių diena (kovo 16 d.) 

Pasaulinė poezijos diena (kovo 20 d.) 

Velykos 

Kalėdos 

Gruodžio 

mėn. 

3. Grafinio dizaino paroda „Ką veikti su savo 

gyvenimu?“ Vinco Mykolaičio-Putino romano 

„Altorių šešėly“ viršelių maketai ir atvartų 

pavyzdžiai 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

A. Šabonaitė 

02-Kovo 

mėn. 

Paroda 

4. Saugesnio interneto savaitė. Viktorina ir paroda 

„Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis 

internetas prasideda nuo tavęs!“ 

I-II  kl. 

mokiniai  

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Vasario 

mėn. 5-9 

d. 

 

5. Meninė instaliacija „100 žodžių apie Tėvynę“ S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Vasario 

mėn. 

 

6. Frankofonijos mėnuo. Prancūzų kinas, muzika, 

literatūra 

 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Kovo mėn. Paroda, filmas, 

muzika 

7. Knygnešio diena. Meninė instaliacija „Knygų 

kelias“ 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Kovo mėn. 

16 d. 

 

8. Projektas „Mokykla – Europos Parlamento 

ambasadorė“ 

S.Donskienė 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat Stendas, 

pamokos 

skaitykloje 

pagal atskirą 

skelbimą 

9. Akcija skaitymo gebėjimų ugdymui „Aš 

pasidalysiu tuo, ką žinau, ir galbūt tai padės tau 

tavo kelyje“ 

D. 

Bukevičienė, 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

09-

Gruodžio 

mėn. 

 

10. Susitikimas su rašytoju Mindaugu Jonu Urbonu 

(novelių rinkinys „Dvasių urna“) 

S.Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Pagal 

atskirą 

skelbimą 

Pamoka 

11. Socialinės pilietinės kompetencijos ugdymas: 

informacinio centro „Aš laisvas ir sveikas“ 

plėtimas  

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat Stendas 

12. Akcija „Knygų Kalėdos“. Padovanok bibliotekai 

knygą 

 

 

I-IV kl. 

mokiniai, 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Gruodžio 

mėn. 

Paroda 

 IV. Bendradarbiavimas, mokinių savanorystė    

1. Teikti paramą mokytojams ir mokiniams ruošiant 

įvairius renginius 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

2. Gimnazijos internetinio tinklalapio naudojimas 

knygų ir bibliotekos paslaugų reklamai 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

3. 

 

 

Informuoti mokytojus apie naujai gautą metodinę 

literatūrą, mokomąsias kompiuterines programas 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Nuolat Parodos, naujos 

literatūros 

stendas 

4. Metodinėse grupėse aptarti vadovėlių užsakymo 

poreikius ir galimybes 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė, 

metodinių 

II ketvirtis  
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________________________________________________________________ 

grupių 

pirmininkai 

5. Savanorių veikla bibliotekoje. Bibliotekos 

teikiamų paslaugų viešinimas 

I-IV kl. 

mokiniai 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

09,12, 05 

mėn. 

 

6. Bendradarbiavimas su knygų leidėjais: 

    - knygų mugėje; 

    - naujų leidinių pristatymuose 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

7. Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešąja biblioteka 

S. Peleckienė, 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

 V. Savišvieta, profesinis tobulinimasis    

1. Dalyvavimas miesto bibliotekininkų 

susirinkimuose, atviruose renginiuose 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Nuolat  

2. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose, konferencijose 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Nuolat  


