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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2021 m. veiklos planas (toliau – Planas) 

parengtas atsižvelgiant į strateginius gimnazijos tikslus, bendruomenės poreikius. Atlikus veiklos 
analizę, įsivertinus ir įvertinus bendruomenės poreikius, plane numatyti trumpalaikiai veiklos tikslai 
ir uždaviniai, apibrėžti prioritetai, įvardintos priemonės uždaviniams vykdyti. Planas parengtas, 
vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. įsakymu Nr. ŠV1-177 
patvirtintais 2022 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2022–
2024 metų strateginiu veiklos planu, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų 
ugdymo planu, Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės 
rekomendacijomis. 2022 m. veiklos planą rengė direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-
59 sudaryta darbo grupė.  

 
II. GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA 

 
VIZIJA:   
Dinamiška, demokratiška, atvira iššūkiams ir kaitai, tradicijas ir modernumą savo veikloje 

derinanti švietimo institucija, kurioje bendraujant ir mokant auginamos dvasinės, intelektinės, fizinės 
asmens galios. Gimnazijos siekiamybė – per bendrystę, drąsos ir kūrybos teikiantį mokyklos 
gyvenimą puoselėti asmens bei tautos vertybes, auginti savarankišką, brandų ir sąmoningą žmogų. 

 
MISIJA: 
Kurti patrauklų, įvairų ugdymo turinį, sudaryti palankias sąlygas ugdyti ir ugdytis aplinkoje, 

kuri atitinka asmens mokymosi poreikius, leidžia atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams. Neprarasti 
gimnazijos savitumo: puoselėti tradicijas ir kartu praturtinti gimnazijos gyvenimą naujomis 
veiklomis, atliepiančiomis šiuolaikinio pasaulio iššūkius. 

 
III. 2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
2. 2021 m. siekta tikslo – užtikrinti ugdymo kokybę ir pažangą. Tikslui įgyvendinti buvo 

numatyti šie uždaviniai: 
2. 1. Plėtoti ugdymo turinio įvairovę.   
2. 2. Sistemingai ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, keičiančias bendruomenės 
kultūrą. 
2. 3. Kurti tvarius tarpasmeninius santykius, skatinant įsitraukimą.  



3. 2021 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais 
metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2022 m. veiklos planą, posėdžiuose. 
Užtikrinant procesų, orientuotų į ugdymo kokybę ir pažangą, valdymą, didžioji dalis numatytų 
priemonių buvo įgyvendinta – tai pagrindžia 2020–2021 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo analizė 
bei kiti duomenys:  

3.1. 2020–2021 Gimnazijoje mokėsi 493 mokiniai, iš viso buvo 19 klasių. Mokslo metus baigė 
479 mokiniai. Aukščiausią pasiekimų lygį pasiekė 13 mokinių, t. y. 2,7 proc., pagrindinį pasiekimų 
lygį pasiekė 76 mokinių, t. y. 15,9 proc., patenkinamą lygį pasiekė 372 mokiniai, t. y. 77,7 proc., 
nepasiekė patenkinamo lygmens 18 mokinių, t. y. 3,8 proc. visų baigusiųjų mokslo metus. Bendras 
Gimnazijos pažangumas – 96,2 proc., pažangumo vidurkis – 7,5 balų.  

3.2. Veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai laikant brandos egzaminus ir 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus. 2021 m.  

pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai, lyginant su 2019 m. (2020 m. PUPP 
nevyko) gerėjo: aukštesnįjį ir pagrindinį lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų lygį pasiekė 82,4 % 
mokinių (buvo 75,7 %), matematikos – 80,9 % (buvo 40,4 %), žymiai sumažėjo 
mokinių, nepasiekusių matematikos patenkinamo pasiekimų lygmens dalis (nuo 22,8 % iki 9,9 %) 
(rezultatai pateikiami 1-oje lentelėje). Gimnaziją baigė 122 abiturientai, iš jų 1 mokinys neįgijo 
vidurinio išsilavinimo. Vienas abiturientas vidutiniškai laikė 3,47 valstybinių egzaminų. Chemijos, 
geografijos, biologijos, informacinių technologijų, rusų kalbos ugdymo(si) pasiekimai yra aukštesni 
palyginus su 2020 m. rezultatais ir viršija šalies bendrojo ugdymo mokyklų vidurkius. Bendras 
valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis nepakito. Visų valstybinių egzaminų vidurkis – 46,9 
balo. 3 darbai įvertinti 100 balų. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 
8 abiturientai, matematikos – 14, informacinių technologijų – 2 (duomenys apie valstybinių egzaminų 
rezultatus – 2-oje lentelėje).  

3.3. Mokiniams buvo sudarytos optimalios sąlygos pasirinkti jų poreikius atliepiančias įvairių 
krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Meninius, sportinius, kūrybinius ir kitus saviraiškos 
poreikius mokiniai tenkino dalyvaudami 16-oje neformaliojo vaikų švietimo programų. Neformaliojo 
švietimo veikloje dalyvavo 38,1 proc. gimnazistų. 2020–2021 m. m. Klaipėdos miesto bendrojo 
ugdymo mokyklų mokinių dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose laimėta 20 
prizinių vietų: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse – III vieta, Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiadoje – II, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 
mokiniams – III, Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje – II, Lietuvos mokinių prancūzų kalbos 
olimpiadoje – III vieta. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro organizuojamame 
konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ mokinių sukurtas filmas apie Sausio 13-osios 
įvykius „Naktis, pakeitusi Lietuvą“ buvo įvertintas 1-ąja vieta. Mokiniai tapo Klaipėdos krašto vaikų 
ir jaunimo festivalio-konkurso „Giest lakštingalėlis“, respublikinio konkurso „Vaikai – vaikams“, 
respublikinio fotonovelių konkurso „Mėlyno sapno svajinga šalis“ laureatais.  

3.4. Gimnazijoje teikta pagalba mokytojams, mokantiems specialiųjų mokymosi poreikių 
turinčius vaikus, auklėtojams ir mokiniams, turintiems ugdymosi, psichologinių, socialinių, 
lankomumo problemų. Teikdama pagalbą socialinė pedagogė Silva Vindžigalskienė vedė 283 
konsultacijas, iš jų – 153 mokiniams, 72 tėvams, 58 mokytojams. Itin suaktyvėjo bendradarbiavimas 
su Šeimos ir vaiko gerovės centro specialistais, tarpinstitucinio koordinavimo specialistais ir policijos 
pareigūnais. 40 proc. pagalbos prašiusių mokinių į socialinę pedagogę kreipėsi patys dėl nesutarimų 
su tėvais, mokymosi motyvacijos stokos, bendravimo sunkumų, psichologinių ir socialinių problemų. 
Mokytojams suteiktos 58 socialinės pedagogės konsultacijos dėl prasto mokinių lankomumo, 
mokymosi, elgesio ir bendravimo sunkumų. Gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė suteikė 
psichologinę pagalbą 397 kartus. Psichologinę konsultaciją gavo 68 mokiniai, 15 tėvų ir 14 mokytojų. 
Didžiajai daliai mokinių (26 mokiniams) teikta pagalba dėl mokymosi problemų, 17 mokinių kreipėsi 
dėl savęs pažinimo ir asmenybės augimo, 15 mokinių suteikta psichologo pagalba dėl elgesio ir 
emocijų, 4 – dėl bendravimo, 3 – dėl asmeninės krizės, po 1 mokinį dėl smurto, klinikinių problemų. 
Specialiuosius ugdymo(si) poreikius turintiems mokiniams buvo teikiama kvalifikuota mokymo(si) 
pagalba. Visiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos gerinti mokymosi pasiekimus: organizuoti 



klasių vadovų, dalykų mokytojų ir administracijos konsiliumai, pasitarimai dėl mokinių pasiekimų 
pažangos stebėjimo ir duomenų naudojimo, klasių valandėlių metu kartu su auklėtiniais aptarti 
signalinio pusmečio rezultatai. Mokinių ugdymo pasiekimai stebėti mokytojų kasdienėje ugdymo 
veikloje, atliekant diagnostinius patikrinamuosius darbus, analizuojant olimpiadų, konkursų, 
bandomųjų egzaminų rezultatus. Mokinių dalykinei pažangai didinti ir mokymosi problemoms 
mažinti skirtos ilgalaikės / tarifikuotos ir trumpalaikės / netarifikuotos konsultacijos, vyko brandos 
egzaminų konsultacijos abiturientams.  

4. Analizuojant metodinių grupių veiklą kiekybiniu ir kokybiniu aspektais, konstatuota, kad 
2021 m. numatytos priemonės įgyvendintos 70 proc. – tai reikšmingai prisidėjo prie Gimnazijos 
veiklos tobulinimo. Dalies veiklų nepavyko įgyvendinti dėl karantino, dalis veiklų vyko nuotoliniu 
būdu. Mokinių pažanga ir pasiekimai aptarti Mokytojų tarybos susirinkimuose: juose pateikta ne tik 
rezultatų analizė, bet diskutuojant ieškota sprendimų, kaip planuoti mokymosi sunkumų įveikimo 
strategijas, kaip gerinti mokinių mokymosi motyvaciją. Mokinių ugdymo pasiekimai stebėti 
mokytojų kasdienėje ugdymo veikloje, atliekant diagnostinius patikrinamuosius darbus, analizuojant 
olimpiadų, konkursų, bandomųjų egzaminų rezultatus. Priemonių, numatytų veiklos plano 
uždaviniams įgyvendinti, efektyvumą pagrindžia šie duomenys:  

4.1. Plėtojant ugdymo turinio įvairovę orientuotasi į patyriminį ir įtraukųjį mokymąsi, siekta 
tikslingai ugdyti kiekvieno vaiko galias ir atliepti poreikius. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 
metodinės grupės iniciatyva bendradarbiaujant su KU Humanitarinių mokslų fakultetu, Lietuvių 
kalbos draugijos Klaipėdos skyriumi, organizuota nuotolinė Klaipėdos apskrities mokslinė-praktinė 
konferencija ,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai“; parengti 3 mokiniai, skaitę pranešimus (mokytojos 
L. Rojutė-Maselskienė, R. Minskienė, A. Vainorė). Įgyvendintas neformaliojo vaikų švietimo 
projektas „Lietuviškumo kodas“ (O. Adomavičiūtė, L. Rojutė-Maselskienė). Vyko formalųjį švietimą 
papildančios veiklos: akcija-pamoka „Nespręsk apie knygą iš viršelio“ (L. Rojutė-Maselskienė), 
dalyvauta aukštųjų mokyklų paskaitose „Erdvėlaivis „Žemė“ ir „Tyrėjų naktis“. Mokiniai dalyvavo 
tarptautiniuose konkursuose „Olympis“, „Bebras“. Nuotoliniu būdu organizuota tarptautinė Žemės 
diena, vyko saugesnio interneto savaitė, medijų dirbtuvės, matematikos savaitė „Magiškieji skaičiai“, 
dalyvauta Samsung organizuotame renginyje „Salve for Tomorrow“, „Žaliosios olimpiados 
odisėjoje“ (I, II etapas ir finalas); dalyvauta „Darnaus (tvaraus) vystymosi“ projekte. Organizuotos 
rusų kalbos vertimų dirbtuvės (A. Dirgėlienė, I. Zadorožnaja). Kūrybingai buvo paminėtos 
valstybinės šventės, kurios leido atsiskleisti vaikų galioms ir gebėjimams: Sausio 13-oji, Vasario 16-
oji, Kovo 11-oji. Dalyvauta įvairiuose miesto ir respublikos konkursuose: respublikiniame šokių 
konkurse ,,Vasaros ritmu 2021“ (II vieta); Klaipėdos miesto ir apskrities mokyklų konkurse „Dainuok 
lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“ (trys III vietos); populiariosios dainos festivalyje-konkurse 
„Baltumo šventė“ (I ir II vieta); Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Giest 
lakštingalėlis“ (laureatai); respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio, teatro ir muzikos festivalyje 
„Vaikai – vaikams“ (laureatai). Dalyvaujant nacionaliniuose projektuose „Garsovaizdžiai“, „Dideli 
maži ekranai“ ugdytos kultūrinės ir pažintinės mokinių kompetencijos. Sudarytos sąlygos atsiskleisti 
gebėjimams šokio srityje: respublikiniame šokių konkurse-festivalyje „Merry Christmas, Baltic 
Amber Trakai“ šiuolaikinių šokių kolektyvas (mokytoja M. Stankevičienė) laimėjo 1-ąją vietą, 
Lietuvos šokių federacijos nacionalinio reitingo linijinių solo ir šokių komandų festivalyje-varžybose 
,,Akredus žiemos taurė 2021“ iškovota 4-oji vieta, nuotoliniu būdu vykusiame šokių konkurse-
festivalyje „Šok laisvai 2021“ gimnazijos šokių studijos atliekamas šokis įvertintas II vieta, 
respublikiniame šokių konkurse ,,Holly jolly dance“ iškovota II vieta. „Knygų ekspertų kovose“, 
organizuojamose Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro kartu su miesto lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio taryba ir mokyklų bibliotekininkais, mokinių 
komanda laimėjo nominaciją „Knygų ekspertų – viltis“. Sėkmingai įgyvendintas jaunimo verslumo 
projektas, respublikinėje parodoje D. Žilytė ir E. Venckus gavo apdovanojimą „Geriausias 
komandinio darbo pavyzdys“ ir gavo dovaną – vienos dienos lyderystės mokymus visai klasei. 
Mokytojos V. Ruibienės iniciatyva dalyvaujant projekte „Žalioji odisėja“ Gimnazijoje paveikiai 
ugdomas mokinių ekologinis sąmoningumas, gilinamos žinios apie aplinkosaugos problemas, 
formuojamos nuostatos apie darnų vystymąsi, atsakingą vartojimą. Įgyvendinta antikorupcinė veikla: 



Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame konkurse 3b kl. mokiniai pasiekė 
geriausią rezultatą Klaipėdos apskrityje. Lietuvos debatų centro organizuotame konkurse Gimnazijos 
debatų klubas, vadovaujamas mokytojos A. G. Sabancevaitės, užėmė trečiąją vietą. 

4.2. Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sistemingai ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, 
keičiančias bendruomenės kultūrą – buvo sėkmingai įgyvendintas Jaunimo lyderystės projektas 
„Svajonių komandos“, pristatytas nacionalinis projektas ,,Misija Sibiras“, organizuoti protmūšiai apie 
knygnešystę ir žmogaus teises, vyko diskusija apie žmonių su negalia padėtį ir jų teisių užtikrinimą 
Lietuvoje. Kuriant palankią mokymosi aplinką ir siekiant gerinti mokinių socialines emocines 
kompetencijas, į mokymosi turinį įtrauktas socialinio emocinio ugdymo mokomasis dalykas. 
Mokytojai iniciavo susitikimus su menininkais, verslininkais, švietimo ir kultūros įstaigų atstovais: 
vyko socialinės verslininkystės dirbtuvės su LCC, susitikimas su aktore Egle Jackaite, nuotolinis 
susitikimas su žurnaliste Karolina Liukaityte, organizuota paskaita ir simuliacinės dirbtuvės Lietuvos 
verslo kolegijoje su prof. dr. Angele Lileikiene (organizatorė – S. Bogdanova-Sakalauskienė). 
Mokinių kūrybiniai gebėjimai ugdyti per neformalias veiklas: vyko Teatro diena (K. Ramonaitė, N. 
Jucienė, L. Rojutė-Maselskienė), renginiai „Tapyba su kava prie kavos“, „Priešvelykinis lipdymas“, 
visai bendruomenei organizuota Advento vainikų pynimo valanda. Vyko tradiciniai renginiai: 
Dvyliktokų šimtadienio šventė, šv. Velykoms skirtas sveikinimas, flašmobas, skirtas Šokio dienai, 
Mokslo metų baigimo šventė, abiturientų išleistuvės, Mokslo metų pradžios šventė, 
Bendruomeniškumo šventė, Šv. Kalėdų sutiktuvės. Vyko paskaitos 10–12kl. gimnazistams: ISM 
paskaita apie karjeros pasirinkimus, ISM dirbtuvės  „Kaip atrasti ir tobulinti savo įgūdžius?“, paskaita 
apie savanorystę ir asmeninių kompetencijų tobulinimą,  Swedbank finansų laboratorijos paskaita 
būsimai karjerai „Finansų kultūra“, nuotolinė finansų konsultanto Nerijaus Murausko paskaita apie 
karjeros pasirinkimus bei jų finansinę išraišką, nuotolinis susitikimas su ekonomikos ir inovacijų 
ministre (renginį vedė žurnalistiką norinti studijuoti abiturientė), 4 nuotoliniai renginiai „Popietė su 
profesionalu“, paskaita apie verslo Klaipėdoje kūrimą su Artūru Bogdanovu. Organizuota paskaita 
tėvams „Mano vaikas renkasi studijas užsienyje. Ką turėčiau žinoti?“, vyko susirinkimai II kl. 
mokinių tėvams dėl individualių planų sudarymo. Bendradarbiaujant su universitetais ir kitomis 
įstaigomis organizuotos veiklos: „Koks ryšys tarp verslumo ir socialinės žiniasklaidos?“, „Žodžio 
valdovai: kūrybinio rašymo dirbtuvės“ (2 pamokos), Ainiaus Lašo paskaita „Savo ateities beieškant“, 
paskaitos  „Kaip „parduoti“ save?“, „Kaip atskleisti savo vaiko talentą?“ (su Kauno technologijų 
universitetu), „Kūrybinės industrijos: ar suderinama kūryba ir verslas?“, „Trimatė animacija“, „Kaip 
mus paveikia reklama?“ (su Klaipėdos socialinių mokslų kolegija). Vyko integruotos veiklos: 
integruotos paskaitos-pamokos „Studijos ir stipendijos Vokietijoje“, „Verslas ir darbas vokiškai 
kalbančiose šalyse“. Profesijos pristatytos išvykoje, kuri vyko įmonėje Mars Lietuva, organizuotos 6 
ekskursijos informacinių technologijų įmones Klaipėdoje. Bendradarbiaujant su Klaipėdos socialinių 
mokslų kolegija, dalyvauta kūrybiniame konkurse-hakatone. Mokiniai, dalyvaujantys verslumo 
projekte „Junior Achievement“ ir siekiantys įgyti verslumo kompetenciją, turi nuolatinius susitikimus 
ir konsultacijas su įvairių profesijų atstovais. Vyko pristatymai II kl. mokiniams dėl individualių 
planų sudarymo, atlikti „Holando“ karjeros pasirinkimo testai, suteikta galimybė individualiai 
konsultuotis su mokyklos psichologe. Buvo vykdomos individualios karjeros konsultacijos, atliekami 
kiti karjeros testai, moksleiviai konsultuoti individualių planų pasirinkimo, studijų Lietuvos ir 
užsienio švietimo įstaigose bei ateities karjeros galimybių klausimais. Karjeros ugdymo 
kompetencijos ugdomos ir per formalias veiklas: vedamos karjeros ugdymo pamokos 10 kl. 
Mokiniams. Įgyvendinti 2 reikšmingi projektai, telkę bendruomenę ir turėję įtakos mokinių bendrųjų 
kompetencijų ugdymui: pokyčio projektas pagal nacionalinę „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ 
programą bei „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“. 2021 m. penkios mokinių komandos 
įkūrė mokomąsias bendroves ir pradėjo vystyti pirmuosius verslus pagal projektą „Praktinio verslumo 
ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)“, kurį vykdo Verslumo 
ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ kartu su jaunimo verslumo ugdymo organizacija 
„Lietuvos Junior Achievement“. Sėkmingai įgyvendinamas Klaipėdos miesto savivaldybės 
finansuojamas Dalyvaujamojo biudžeto projektas, kurio metu mokiniai siūlo ir įgyvendina idėjas 
mokyklai tobulinti (atnaujintas mokinių laisvalaikio kambarys). Įgyvendinti tarptautiniai projektai: 



„Tolerance – feel it“ (ERASMUS+ finansuojamas jaunimo mainų projektas vykęs 2021 m. birželio 
26 d.–liepos 6 d. Bursos mieste Turkijoje), „Soul dance“ (ERASMUS+ finansuojamas jaunimo mainų 
projektas vykęs 2021 m. spalio 12–24 dienomis Hamaro mieste, Norvegijoje), su Lenkijos Gorlicės 
vidurine mokykla Nr. 5. įgyvendintas Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų paramos fondo 
finansuojamas projektas „Tegyvuoja Gegužės trečiosios Konstitucija! Tegyvuoja Lenkija! Tegyvuoja 
Lietuva!“. Gimnazija tapo ilgalaikės programos ,,Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo 
olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto, kaip ugdymo priemonės, sklaidai Lietuvoje, nare. 
2021 m. prasidėjo kultūrinių intervencijų projekto „Garsovaizdžiai“, vykdomo su Lietuvos 
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, VšĮ „Meno avilys“ ir AGATA, veiklos. Gimnazijos 
mokytojai (vyresnieji ambasadoriai) ir mokiniai (jaunesnieji ambasadoriai) sėkmingai dalyvauja 
projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Su VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ 
įgyvendinamas projektas „Asmeninė bei komandinė emocinė branda keičia visos bendruomenės 
kultūrą“, su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru vykdomas projektas „Sveika mokykla“, kurio 
tikslas – vykdyti ligų prevenciją, šviesti mokinius sveikatos tema. Bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais vyko renginys „Tolerancijos miestas – saugus miestas“ (su Jūrinio sektoriaus darbuotojų 
rengimo centru), pirmosios pagalbos mokymai mokiniams (su Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centru).  

4.3. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – kurti tvarius tarpasmeninius santykius, skatinant 
įsitraukimą – vyko bendruomenę buriančios veiklos: lituanistų kelionė į Šarnelę, V. Mačernio 
gimtinę, metodinės dienos „Gerosios patirties sklaida: mokytojai mokytojams“ (vasario mėn.), „Idėjų 
upė“ (lapkričio mėn.). Sėkmingai bendradarbiauta su Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos socialinių 
mokslų metodine grupe. Įsisavinti naujas idėjas, jas išbandyti mokytojai galėjo dalyvaudami įvairiose 
darbo ir veiklos tobulinimo grupėse, organizuojamose patyriminėse ir projektinėse veiklose: 
organizuota konferencija „Savanorystė, ugdanti pilietišką jaunimą“, veiklos tobulinimo grupė 
„Pamokos vadybos tobulinimas“ mokytojams parengė metodines rekomendacijas ir organizavo 
metodinį užsiėmimą „Metodinė valanda apie pamoką“, organizuotas praktinis užsiėmimas 
mokytojams „Bendravimas koučingo stiliumi mokyklos bendruomenėje“. Įgyvendinant mokytojų 
profesinę bendrystę organizuota kolegiali veikla: vyko atviros, integruotos lietuvių kalbos ir 
literatūros, pilietiškumo, matematikos, aerobikos, fizinio ugdymo ir socialinio emocinio ugdymo, 
etikos ir psichologijos, geografijos ir žmogaus saugos, etikos ir visuomenės sveikatos ugdymo 
pamokos, fizinio ugdymo ir biologijos renginys „Judesio fiziologija“. Paveikiai plėtotas 
bendradarbiavimas: vyko kolegų pamokų stebėjimas, suburti skaitmeninio mokymo koordinatoriai, 
vyko Mokytojų tarybos posėdis, inicijuotas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ pokyčio komandos. 
Įgyvendinti judėjimą ir sveiką gyvenseną propaguojantys, bendruomeniškumą stiprinantys renginiai: 
vyko 2 žygiai su dviračiais mokytojams, Kalėdinis tinklinio turnyras. Bendradarbiaujant su „Pajūrio“ 
progimnazija ir Klaipėdos universitetu organizuotas renginys „Sportuok su KU žvaigžde“, 
dalyvaujama projekte „Mokyklos eina“. Pažintiniais, ugdymo karjerai, neformaliojo švietimo 
programų realizavimo tikslais buvo organizuojamos edukacinės išvykos: gruodžio 18 d. vyko 
edukacinė išvyka į Vilnių (vyko edukacija Lukiškių kalėjime), spalio 29 d. – išvyka į Kauną ir 
Kėdainius (edukacija IX forte, Adomaitynės parke), grupė mokinių dalyvavo Jaunųjų tyrėjų 
laboratorijos veiklose (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras). Sėkmingai įgyvendintos 
savanorystės ir socialinės veiklos, į kurias įsitraukė visa Gimnazijos bendruomenė: vyko akcija 
„Padovanokime seneliams šilumą“, netradicinės pamokos I–II kl. mokiniams „Savanorystė „veža“. 
Įgyvendinant kultūrinę, pažintinę veiklą, aktyviai naudotasi Kultūros paso teikiamomis galimybėmis: 
per 2021 m. juo naudojosi 440 mokinių, įgyvendinta paslaugų už 4552 eurus. Bendrosios ir dalykinės 
kompetencijos buvo ugdomos patyriminėse ir neformaliojo švietimo veiklose, mokinių emocinė 
savijauta gerinta įgyvendinant Geros savijautos programą: veiklose dalyvavo 438 mokiniai. 
Įgyvendintos mokinių iniciatyvos sprendžiat aktualią mokinių mokymosi motyvacijos problemą: 
seniūnai vedė tarybos parengtas ir suplanuotas klasės valandėles motyvacijos tema, organizavo 
susitikimus su mokyklos administracija.Mokinių tarybos nariai dalyvavo pirmuosiuose mokinių 
debatuose, organizavo susitikimus su administracija,  atstovavo Gimnazijai miesto mokinių savivaldų 
forume. Vyko reguliarūs susirinkimai, mokslo metų pabaigoje – veiklos įsivertinimo sesija, Mokytojų 

https://www.facebook.com/agataLTU/?__cft__%5B0%5D=AZWZT6ilFRR448-QuHWYEUrhlnBoBiOoLi1KZHqudxRn36EcYl1DYTVd0b7nIz_HnLTPz00VjjibypVtS1YxzxtjV6XicG_8m-sVWUSj34wD-ONngGyenV7MzZxMQy0R0HYSijxX5ZbiyLj_84vUY1HC13lqvHN0SK6BMV6ebysRDi8kuGsSkd3fhFUozmc9d4w&__tn__=kK-R


dienos proga pasveikinti mokytojai, įgyvendintas tolerancijos iššūkis, skirtas Tolerancijos dienai, 
organizuota diskusija, skirta Žmogaus teisių dienai, Kalėdų sutiktuvės. Mokinių tarybos nariai 
aktyviai įsitraukė į Dalyvaujamojo biudžeto projekto įgyvendinimo procesus: dalyvavo 
administracinėje komisijoje, teikė paraiškas, organizavo balsavimą.  

5. Gimnazija dalyvavo emocinio intelekto tarptautiniame projekte „Asmeninė bei komandinė 
emocinė branda keičia visos bendruomenės kultūrą“ (2020–2022 m.). Naujai pradėję dirbti 8 Įstaigos 
darbuotojai atliko emocinio intelekto įsivertinimą. Įstaigos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, 
vadovai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas: 45 pedagogai (71,4 %) tobulino kvalifikaciją 
streso mažinimo ir probleminių situacijų sprendimo, pozityvaus pokyčio formavimo klausimais. 2021 
m. sausio 15 d. mokytojai dalyvavo seminare „Mokyklos bendruomenės telkimo galimybės ir 
iššūkiai“, balandžio 9 d. seminare „Patyriminis mokymas(is)“, spalio 25 d. – seminare „Grįžtamojo 
ryšio kultūra“, gruodžio 7 d. – seminare „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo 
bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“, gruodžio 27, 28 d. – seminare „Pozityvios 
komunikacijos įtaka ugdymosi rezultatams, efektyvus bendravimas ir motyvacija“. Tikslinė grupė 
mokytojų tobulino kompetencijas mokymuose „Debatai, kaip ugdymo metodas – praktiniai aspektai 
ir metodika“. Gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė tapo mokymų „Parama mokyklų vadovams, 
ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“. Tobulindami bendrąsias ir dalykines kompetencijas 
mokytojai taikė inovatyvius metodus ir atliepė mokinių poreikius.  

6. Gimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo grupės duomenimis, 2020–2021 m. m. analizuoti 
šie rodikliai: 1.2.1. Mokinių asmeninė pažanga; 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga; 2.13. 
Orientavimasis į mokinių poreikius; 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas; 2.4.1. Vertinimas ugdymui; 
3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje. Geriausiai įvertintas 2.4.1. rodiklis – Vertinimas ugdymui, 
kurio raktinis žodis – pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys. Gimnazijoje tarp mokinių, tėvų ir 
mokytojų nuolat vyksta dialogas apie mokinių mokymo(si) sėkmes ir nesėkmes, kartu aptariamos 
tolimesnės mokymosi ir veiklų strategijos bei būdai. Nuotoliniu būdu vyksta Tėvų diena, kurioje 
dalyvauja mokiniai, jų tėvai( globėjai) ir mokytojai. Grįžtamasis ryšys padeda mokytojams pasirinkti 
tinkamesnes mokymo strategijas, padėti mokiniams siekti asmeninės pažangos. Tarp aukščiausiai 
vertintų rodiklių yra ir 2.1.3 – Orientavimasis į mokinių poreikius, kurio raktinis žodis poreikių 
pažinimas. Gimnazijoje nuolat analizuojami mokinių individualūs ugdymosi poreikiai, polinkiai ir 
galimybės. Mokytojai, planuodami mokinių ugdymą, atsižvelgia į diagnostinių vertinimų rezultatus, 
66 proc. mokytojų atlieka diagnostinius testus. Aukštoje vertinimo pozicijoje yra  2.1.3. rodiklio 
raktinis žodis gabumų ir talentų ugdymas. Mokytojai laiku pastebi, ugdo, pagiria ir pasidžiaugia 
mokinių laimėjimais olimpiadose, konkursuose, varžybose, gebėjimų ugdymui skiriamos papildomos 
valandos, gabesni mokiniai padeda mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (mokiniai-ekspertai). 
Gimnazijoje veikia gabių mokinių skatinimo sistema: jie sveikinami, apdovanojami olimpiadų, 
konkursų, koncertų laureatai ir prizininkai, veikia padėkos raštų ir sporto varžybų prizų ekspozicija. 
1.2.1 rodiklis Mokinio pasiekimai ir pažanga, kurio raktinis žodis optimalumas, rodo aukštą vertę: 
mokiniai (3,2), tėvai (2,9), mokytojai (3,6). Mokiniai džiaugiasi, kai pavyksta atlikti teisingai 
užduotis, iš vertinimų už kontrolinius ar savarankiškus darbus, supranta, kokias temas reikia 
pasikartoti, mokytojai motyvuoja siekti vis aukštesnių mokymosi tikslų. Šio rodiklio raktinis žodis 
pažangos pastovumas gavo mažiausią vertę (mokiniai (2,4), tėvai (2,9), mokytojai (3,1), vadinasi, 
mokant ne visada atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir mokymosi lygį. Mažiausios vertės rodiklis – 
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas, kurio raktinis žodis diferencijavimas, individualizavimas, 
suasmeninimas. Nors Gimnazijos mokytojai koreguoja ugdymo turinį, atsižvelgdami į mokinių 
rezultatus, tempą ir kitus poreikius, pateikia skirtingas užduotis ir veiklas (3,6), diskusijose, mokinių 
požiūriu, nustatyta, kad skirtingas užduotis mokytojai skiria tik dėl to, kad mokiniai vieni nuo kitų 
nenusirašytų.  

 



                   1 lentelė  
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2021 m. rezultatai 
          

Pasiekimų lygmuo 

Dalykas Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 
 10-9 8-6 5-4 3-1 

Lietuvių kalba ir literatūra 
8  

6% 
100  
77% 

20  
15% 

3  
2% 

Matematika 
14 

11% 
92  

70% 
12  
9% 

13  
10% 

 
Mokinių skaičius Surinktų taškų vidurkis Maksimalus galimas taškų skaičius 

Lietuvių kalba ir literatūra 
 

131 29,2 60 

Matematika 
 

131 27,5 45 



2 lentelė  
2021 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  105  86,1  97  92,4 50 51,5 42  43,3 5 5,2 -  -  41,1 +1,8 
Anglų kalba  114  94,3 114 100 13  11,4 69 60,5 31  27,2 1 0,9 67,3  -7,8  
Rusų kalba  9  7,4 9  100  -  -  5  55,6 4 44,4  - -  84,0  +2,2 
Matematika  95 77,9 81  85,3  64   79,0 16  19,8  1  1,2 -  -   32,0  +6,7  
Istorija  29 23,8 29  100  11 37,9  18  62,1  -  -  -  -   46,9 -13,4 

Geografija  18 14,8 18  100  4 22,2 12  66,7 2  11,1  -  -   49,1  -4,8 
Informacinės 
technologijos  

13  10,7  11  84,6  6 54,5  2  18,2  2 18,2  1 9,1 47,4  +5,2  

Fizika  14  11,5  14  100  9 64,3  5  35,3 -  -  -  -   34,9 -19,7  

Chemija  4 3,3  4  100  -  -  4  100  -  -  -  -  73 +20,5 

Biologija  22  18,0 21  95,5  4 19,0 12  57,1 4  19,0 1 4,8  58,3 -0,2 



7. Įgyvendinus 2021 m. veiklos plane numatytas priemones, fiksuojami šie reikšmingi 
pokyčiai: išplėtota ugdymo turinio įvairovė, sistemingai ugdant socialines ir emocines kompetencijas 
vyko procesai, keičiantys bendruomenės kultūrą, skatinant bendruomenės narių įsitraukimą, kurti 
tvarūs tarpasmeniniai santykiai. Veiklos plano įgyvendinimo analizė atlikta diskutuojant ir 
reflektuojant darbo grupės, rengusios planą, susirinkime. Bendru sutarimu įvardintos nuomonės, 
kurios pateikiamos 3-ioje lentelėje. 

3 lentelė  
 

2021 m. plano įgyvendinimo vertinimas 
 

Privalumai (stipriosios pusės) Trūkumai (silpnosios pusės)  
1. Mokytojų kolegialumas dalijantis patirtimi.  
2. Įvairiais lygmenimis teikiama pagalba mokiniui.   
3. Bendradarbiavimo plėtotė, gerinant mokymo 

pasiekimus.   
4. Susitarimais grindžiamas procesų valdymas.  
5. Optimalus ir racionalus išteklių naudojimas.  
6. Aplinkos modernizavimas  

1. Mokinių įsivertinimas ir pažanga dėl žemos 
mokymosi motyvacijos.  

2. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos 
trūkumas. 

3. Įsitraukimas į bendruomenę buriančias 
veiklas 

Galimybės Grėsmės 
1. Inovatyvi mokymosi aplinka.   
2. Pasiekimų gerinimas veiksmingai naudojantis 

Kokybės krepšelio projekto teikiamomis 
galimybėmis.  

3. Mokymosi motyvacijos stiprinimas, 
įgyvendinant tarptautinius ir nacionalinius 
projektus.   

4. Lyderystės skatinimas, efektyvinant savivaldą.  
5. Veiklos tobulinimas inicijuojant darbo grupių 

veiklą. 
6. Emocinės kultūros ir mikroklimato gerinimas 

dalyvaujant neformaliose veiklose 

1. Didžioji dalis ateinančių mokytis mokinių 
neturi mokymosi motyvacijos.   

2. Dideli mokytojų krūviai.  
3. Mažėjantis tėvų rūpinimasis dėl mokymosi 

pasiekimų.  
4. Mokymosi spragos, atsiradusios nuotolinio 

mokymosi metu 

 8. Išanalizavus 2021 m. veiklą, vidaus vertinimo grupės ataskaitą ir įvertinus rezultatus, 2022 
m. bendru sutarimu nutarta siekti tikslo – kuriant įtraukiojo ugdymo kultūrą, atliepti mokinių 
individualius poreikius. Tikslui įgyvendinti numatyti šie uždaviniai:   

8.1. Didinti mokinių galimybes mokytis inovatyviose ugdymo(si) aplinkose.  
8.2. Užtikrinti savirealizacijos ir saviraiškos poreikius įvairių gebėjimų mokiniams, didinant 
jų įsitraukimą į formalias ir neformalias veiklas. 
8.3. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi. 

 
V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 
Siekiant įgyvendinti metinius uždavinius, sklandžiai organizuoti ugdymo procesą ir aplinkos  

valdymą, numatytos šios priemonės:



1-as uždavinys. Didinti mokinių galimybes mokytis inovatyviose ugdymo(si) aplinkose 
Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 

įgyvendinimas  
1. Ugdymo procesų valdymas kuriant inovatyvią mokymo aplinką:   
1.1.   2022–2023 m. m. ugdymo 

planas  
Birželis   R. Mašurinienė   Įsakymu patvirtinta 

darbo grupė  
Parengtas planas atlieps 2022 m., 
2023 m. m. veiklos tikslus  

  

1.2.  1-ų klasių komplektavimas Kovas  R. Mašurinienė  Administracija   Išgryninta komplektavimo 
koncepcija  

  

1.3.   Mokomųjų dalykų pasiūla 
būsimiesiems vidurinio 
ugdymo programos 
dalyviams   

Sausis, vasaris   R. Mašurinienė  Administracija   Programos, atitinkanmčios 
mokinių mkymosi poreikius  

  

1.4  Diagnostinių 
patikrinimų, bandomųjų 
egzaminų vykdymas   

Pagal metodinių 
grupių planus   

Pavaduotojai ugdymui   Mokytojai  Vyksta biologijos, matematikos, 
istorijos, lietuvių kalbos ir 
literatūros, chemijos, anglų kalbos 
bandomieji egzaminai. 2 kartus per 
metus vykdomi diagnostiniai 
patikrinimai 1-ose klasėse   

  

1.5  Švietimo pagalbos teikimas   Pagal atskirą 
priedą  

R. Mašurinienė  Pagalbos mokiniui 
specialistai, klasių 
vadovai   

Veiksmingai teikiama švietimo 
pagalba įvairiais lygmenimis   

  

2.  Vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir priežiūrą:   
2.1.  Pamokų lankomumo 

stebėjimas ir prevencija   
Per visus metus  Pavaduotojai ugdymui    Klasių vadovai  1 k. per mėnesį vyksta individualūs 

pokalbiai,išsiaiškinamos 
nelankymo priežastys ir numatomi 
pagalbos būdai 

  

2.2.  Susitarimų su mokiniais 
priežiūra (vėlavimas, 
uniformos, elgesys)   

Per visus metus  Pavaduotojai ugdymui    Klasių vadovai  
 

  

2.3.  I klasių 
mikroklimato įsivertinimas 
„Klasės termometras“  

Rugsėjis, vasari
s, gegužė   

J. Šimkūnaitė  
  

Klasių vadovai  Mokinių klasės 
mikroklimato įvertinimas ir 
rekomendacijų teikimas (2 kartus 
per metus ir pagal poreikį)   

  



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

2.4.  SEU programos „Raktai į 
sėkmę“ įgyvendinimas ir 
stebėjimas  

Per visus metus  
  

R. Mašurinienė  
  

J. Šimkūnaitė  
Klasių vadovai  

Per metus stebima 8-10 klasių 
valandėlių, 1 kartą atliekama klasių 
vadovų refleksija  

Mokytojų tarybos 
posėdyje  

2.5.  Mokytojų, neformaliojo 
švietimo mokytojų mokinių 
veiklos, siekiant Gimnazijos 
strateginio plano, Ugdymo 
plano, metinių veiklos 
uždavinių įgyvendinimo, 
stebėjimas  

Pagal atskirą 
planą s  

R. Mašurinienė   Mokytojai   Įvertinta, ar mokiniams yra 
sudarytos tinkamos sąlygos ir 
galimybės įgyti mokymo 
programose numatytas 
kompetencijas, teikiama pagalba 
pedagogams; prižiūrima, kaip 
vykdomi švietimo politiką ir 
pedagoginę veiklą 
reglamentuojantys dokumentai 

  

2.6.  Gerinti mokymosi aplinkas  Pagal atskirą 
planą  

R. Mašurinienė  
R. Stainienė  

Personalas   Sukurta palanki mokymui ir 
mokymuisi aplinka  

  

3.  Vykdyti mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimą:   
3.1.   Trišalės mokinių pasiekimų 

ir pažangos stebėjimo 
refleksijos   

Pagal poreikį     Administracija  
  

Mokytojai, 
mokiniai   

Atliekama mokinių refleksija, kartu 
su mokytojais  bei mokinių tėvais 
analizuojant pažangos pokyčius   

  

3.2.  Atvirų durų diena  2 k per metus: 
balandžio, 
lapkričio mėn.    

Administracija  Dalykų mokytojai   2 kartus per metus vyks aktyvus 
mokytojų bendradarbiavimas su 
mokinių tėvais  

  

3.3.  Tėvų susirinkimai klasėse  Vasario, 
balandžio, 
lapkričio mėn.  

R. Mašurinienė   Klasių vadovai   3 kartus per metus tėvai įtraukiami 
į aktyvų mokinio pažangos 
stebėjimą  

  
  

4 Projekto „Kokybės krepšelis+“ veiklų įgyvendinimas kuriant inovatyvias ugdymo aplinkas 
4.1.  Gerinti edukacines aplinkas   Pagal atskirą 

planą  
R. Mašurinienė  Už veiklas atsakingi 

asmenys 
Įgyvendintos visos numatytos 
veiklos  

 

 
  



2-as uždavinys. Užtikrinti savirealizacijos ir saviraiškos poreikius įvairių gebėjimų mokiniams, didinant jų įsitraukimą į formalias ir neformalias 
veiklas 

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

1.   Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas:  
1.1.  Neformaliojo švietimo 

pasiūlos ir 
paklausos atitikties tyrimo 
organizavimas  

Balandžio mėn.  Neformaliojo švietimo 
veiklos organizatorius   

Neformaliojo 
švietimo būrelių 
vadovai   

Atlikto tyrimo duomenys 
naudojami neformaliojo 
švietimo pasiūlai planuoti  

  

1.2.   Bendrųjų kompetencijų per 
neformalųjį švietimą 
ugdymas 

Pagal 1-ą priedą  Neformaliojo švietimo 
veiklos organizatoriai, 
pavaduotojai ugdymui 

Neformaliojo švietimo 
būrelių vadovai, 
mokytojai  

Neformaliojo švietimo 
būreliuose ir neformaliojo 
ugdymo veiklose dalyvauja 70 
proc. mokinių  

  

1.3.  Dalykiniai, edukaciniai, 
metodiniai mokytojų 
renginiai, ugdantys 
bendrąsias ir dalykines 
kompetencijas   

 Pagal atskirą planą  L. Paulauskienė Dalykų mokytojai   Dalykų mokytojai organizuos 
renginius, leidžiančius skleistis 
mokinių prigimtiniams 
gebėjimams    

  

1.4.  Mokomųjų dalykų 
mokyklinių olimpiadų 
organizavimas  

Pagal metodinių 
grupių planus   

Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui  

Metodinių grupių 
vadovai, dalykų 
mokytojai  

Identifikuoti gabiausi mokiniai 
ir teikiama kryptinga 
pedagoginė pagalba  

  

1.5.  Mokinių kompetencijų 
ugdymas dalyvaujant 
projektinėse veiklose  

Pagal atskirus 
kvietimus ir darbo 
grupių planus   

R. Mašurinienė   Projektų rengimo 
grupės, dalykų 
mokytojai  

Tarptautiniai ir respublikiniai 
projektai. Parengtos 2 paraiškos 
naujiems tarptautiniams ir 
nacionaliniams projektams  

  

1.6.  Dalykų mokytojų, klasių 
vadovų, administracijos 
konsiliumai dėl mokymosi 
rezultatų gerinimo   

Nuolat  Administracija  Mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai  

Analizuojant mokymosi 
pasiekimus koncentrais, bus 
veiksmingai išsiaiškinama, 
kokia pagalba mokiniams   

  

1.7.  Pirmų klasių mokinių 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
stiprinimo užsiėmimai 
siekiant užtikrinant 

Rugsėjo, spalio 
mėn.  

Administracija  S. Jonušaitytė  
J. Šimkūnaitė, klasių 
vadovai  

Vykdomi 2-3 užsiėmimai, kurių 
metu stiprinamos bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijos. Atliktas 

  



Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

sėkmingą mokinių 
socializaciją gimnazijoje  

kokybinis pirmokų adaptacijos 
tyrimas  

1.8.  Individualių psichologinių, 
socialinių konsultacijų 
teikimas mokiniams  

Visus metus  R. Mašurinienė  
  

J. Šimkūnaitė  
S. Jonušaitytė  

Direkcijos posėdyje    

1.9.  Dalyvavimas šalies 
sveikatą stiprinančių 
mokyklų projekte „Sveika 
mokykla“  

Pagal atskirą planą  J. Šimkūnaitė  
A. Juknevičienė  

Projekto darbo grupė  Sveikatą stiprinanti mokykla 
sukuria geresnes mokymosi ir 
mokymo sąlygas, nes sveiki 
mokiniai geriau mokosi, o 
sveikas personalas geriau dirba  

  

1.10.  Karjeros ugdymo veiklos  Pagal atskirą planą  O. Adomavičiūtė  G. Kartanaitė  Išsiaiškinamos profesijų 
pasirinkimo galimybės ir 
aptariamos II klasių tėvų 
susirinkime  

  

2. Mokinių lyderystės įgalinimas 
2.1. Didinti mokinių 

įsitraukimą kuriant 
prasmingą mokyklos 
gyvenimą  

Pagal atskirą planą  R. Mašurinienė  K. Čepytė 
K. Butkienė 
D. Beliajeva 

Per mokinių veiklas kuriamas 
prasmingas ir paveikus 
mokyklos gyvenimas  

 

3. Projekto „Kokybės krepšelis+“ veiklų įgyvendinimas, didinant mokinių įsitraukimą į formalias ir neformalias veiklas“ 
3.1 Didinti mokinių 

įsitraukimą į formalias ir 
neformalias veiklas  

Pagal atskirą planą  R. Mašurinienė Už veiklas atsakingi 
mokytojai 

Įgyvendintos visos numatytos 
veiklos 

 

 
  



3 uždavinys. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi ir bendradarbiavimą  
Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 

įgyvendinimas  
2.   Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas:  
1.1.   Metodinių dienų 

mokytojams 
organizavimas 

Vasaris 
Balandis 
Spalis 

L.Paulauskienė, 
metodinės tarybos 
nariai  

Mokytojai   Kolegialiai bendradarbiaudami 
taikys inovatyvius mokymo 
būdus, strategijas, siekiant 
pažangos 

 Stebėtų pamokų 
protokolai: 
fiksuojamas 
pokytis  

1.2.  Metodinių valandų 
organizavimas 

Kovas 
Gegužė 
Rugsėjis  
Gruodis  

L. Paulauskienė, 
metodinės tarybos 
nariai 

 Dalykų mokytojai   Visi dalykų mokytojai įgyja žinių, 
kuriomis dalijasi su kolegomis. 
Įgytos žinios padės rasti 
efektyvesnius būdus gyvendinant 
mokymo turinį 

Vieną kartą per 
mėnesį vyksta 
dalijimasis gerąja 
patirtimi.   

1.3.  Mokytojų metodinių 
poreikių apklausa 

Lapkritis  L. Paulauskienė, 
metodinės tarybos 
nariai  

Dalykų mokytojai  Siekiama sužinoti metodinių 
grupių narių poreikius. Gauti 
duomenys padės tikslingai 
planuoti patyrimines veiklas, 
metodines dienas kitų metų 
veiklos planui 

  

1.4.  Periodiškas ilgalaikių 
ugdymo planų 
koregavimas atsižvelgiant 
į mokinių poreikius bei 
ugdymo rezultatus ir 
planų įgyvendinimą   

Nuolat Administracija Dalykų mokytojai Visi dalykų mokytojai, 
įvertindami realias gyvenimiškas 
patirtis, aktualijas, koreguoja 
ilgalaikius dalykų planus, 
numatydami integraciją 
ir tarpdalykinius ryšius 

   

2.    Gimnazijos tobulinimas įgyvendinant bendras veiklas:     
2.1.  Veiklos tobulinimo grupė „Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas“  
   Mokėjimo mokytis 

kompetencijos 
pristatymas I kl. 
mokiniams  

Rugsėjo, birželio 
mėn.  

 L. Paulauskienė   V. Girdžiūnienė  
L. Jonikienė  

I–III klasių mokiniai įgis žinių 
apie bendrąsias kompetencijas  

 3 srautinės klasės 
valandėlės 
  



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas   

Programėlės „Laiko 
planavimas“ pristatymas 

2022-10-28   L. Paulauskienė  V. Girdžiūnienė  
L. Jonikienė  
  

Sveiko judesio asociacija 
supažindinusi su programėle 
skatina planuoti laiką, 
pasitikėjimą savo jėgomis ir 
darbo produktyvumą 

Nuotolinė srautinė
 paskaita I–III kl. 
mokiniams 

 
Paskaitos-diskusijos 
mokiniams  
  

Birželio mėn.    L. Paulauskienė   V. Girdžiūnienė  
L. Jonikienė  
  

Mokymosi motyvacijos 
skatinimas su karjeros planavimo 
perspektyva  

Užimtumo tarnyba 
ves 3 
srautines paskaitas 
I–III kl. 
mokiniams  

 Mokėjimo mokytis 
kompetencijos 
ugdymo(si) strategijos: 
„Mokiniai mokiniams“  

Vasario, birželio 
mėn.   

 L. Paulauskienė V. Girdžiūnienė  
L. Jonikienė  
  

Mokiniai suvoks, kaip svarbu 
ugdyti(s) mokėjimo mokytis 
kompetenciją, išmoks būdų, kaip 
sau padėti siekiant pažangos 

4 veiklos I kl. 
mokiniams  

2.2.  Veiklos tobulinimo grupė „Sveikatinimo ir fizinės veiklos skatinimo grupė“  
Projektas „Mokyklos 
eina“ 
  
Teniso pamokos 
mokyklose  
  
Bendruomenės 
sveikatinimo diena  

Visus metus  
  
  
 Pagal atskirą planą  
  
Birželio mėn.   

B. Mazgelienė  
  
  

D. Pleskienė  
V. Ruibienė  
M. Katauskaitė  
  
  
Visa grupė 

Didėjantis fizinis aktyvumas, 
Gimnazija išsilaiko aktyviausių 
mokyklų trisdešimtuke.   
Praktinis lauko teniso žaidimo 
salėje mokymasis.  
Bendruomenė suburta bendrai 
sportinei, sveikatingumo ir 
kūrybinei veiklai  

Sveikatingumo 
pamokos ir 
laisvalaikis  
    
Pamokos 
 
Įvairios sportinės 
veiklos   

Projektas „Mano mityba“  Visus metus  B. Mazgelienė   V. Ruibienė  
S. Jurkus  
  

Mokiniai mokosi gaminti maistą 
namuose,  formuojami sveikos 
mitybos įpročiai, įgyjama žinių 
apie energetinę vertę  

Sukurta vaizdo 
medžiaga  

 
Užsiėmimai ,,Streso 
mažinimo ypatumai“ 

Vasario, kovo, 
balandžio mėn.   

J. Šimkūnaitė  J. Šimkūnaitė  Skatinti kolegas atpažinti streso 
požymius, jo įveikos metodus, 
didinti psichologinį atsparumą 

Pravesti 
užsiėmimai  

 
Išvyka su dviračiais  Gegužės mėn.   V. Aleksandravičius  V. Aleksandravičius  Suburti bendruomenę bendrai 

sportinei, sveikatingumo ir 
Suorganizuota 1 
išvyka 



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

kūrybinei veiklai. Skatinti 
bendravimą, bendradarbiavimą ir 
fizinį aktyvumą.   

,Tinklinio, krepšinio ir 
stalo teniso draugiškos 
mėgėjiškos varžybos-
užsiėmimai Klaipėdos m. 
,,Kar-kar" parke"  

Gegužės mėn.   V. Dobrovolskis  V. Dobrovolskis  Bendruomenės mikroklimato 
stiprinimas 

 Vyks 1 varžybos 

2. 3   Veiklos tobulinimo grupė „Patyriminis ugdymas“ 
    Patyriminių dienų 

projekto  pristatymas 
mokytojams  

Vasario 10 .  G. Kriaučiūnaitė  V. Jakimavičienė  
R. Smalytė  
M. Katauskaitė  
D. Radzevičienė  
E. Iliutkina  
J. Petrauskas 

Mokytojai išsirinks temas, 
integruos veiklas su kolegomis, 
kurs pasirinktos temos planą 
ir motyvuojantį pristatymą  

Mokytojai  paruoš 
siūlomų temų 
pristatymu  

  Patyriminių veiklų 
pristatymas mokiniams 1 
etapas  

Gegužės 16, 17, 18 
d.   

G. Kriaučiūnaitė  Visa grupė  Mokiniams klasės valandėlių 
metu bus pristatyti mokytojų 
siūlomi projektai, 
mokiniai susipažins, 
kaip rašyti motyvacinius 
laiškus, patys rašys juos, 
pagrįsdami,  kokioje siūlomoje 
veikloje norėtų dalyvauti 

Mokiniai pasirinks 
veiklas, kuriose 
dalyvaus 
patyriminių dienų 
metu  

 
Patyriminių veiklų 
pristatymas mokiniams 2 
etapas  

Gegužės 23, 24, 25 
d.  

G. Kriaučiūnaitė  Visa grupė  Mokiniai, kurie nepateko pirmo 
etapo metu į veiklas, dalyvaus 
antrame ture. Išmoks kruopščiau 
rašyti motyvacinį laišką 

Mokiniai pasirinks 
veiklas, kuriose 
dalyvaus 
patyriminių dienų 
metu  



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas   

Patyriminių dienų 
veiklos  

Birželio 13, 14, 15, 
16 d.   

G. Kriaučiūnaitė  Visa grupė  Mokiniai 13-16 dienomis 
dalyvaus 
pasirinktose patyriminėse 
dienose, apibendrins surinktą 
informaciją, paruoš pristatymą 
konferencijai  

Pristatymas   

 
Patyriminės veiklos konfe
rencija „Mokiniai – prieš 
klimato kaitą”  

Birželio 17 d.   G. Kriaučiūnaitė  Visa grupė  Mokiniai 
pristatys patyriminių veiklų 
rezultatus (produktus, įžvalgas, 
idėjas, pasiūlymus) 

Konferencijos 
metu bus pristatyti 
mokinių veiklos 
rezultatai 

2.4. Veiklos tobulinimo darbo grupė „Kūrybinės partnerystės”. Integruotų veiklų organizavimas:  
Teminė pamokų ir 
neformalaus ugdymo 
veiklų savaitė mokykloje, 
skirta meilės temai  

Vasario 7-11 
dienomis (prieš 
Valentino dieną)  

 A. Vainorė  Visa grupė ir norintys į 
veiklas įsitraukti 
mokytojai  

Visų klasių mokiniai gilinasi į 
meilės temą per visų dalykų 
pamokas. Mokiniai mato sąsajas 
tarp skirtingų dalykų, mato vieną 
reiškinį kaip skirtingų disciplinų 
objektą 

Visa savaitė 
meilės tema. 
Galima fiksuoti 
pamokas arba jų 
rezultatus ir 
paviešinti šį 
rezultatą   

Formos „Ieškau kolegos 
integruotai pamokai“ 
sukūrimas ir 
pasidalinimas su 
mokytojais  

Vasario–birželio 
mėn.  

A. Vainorė  Norintys dalyvauti  Vyksta daugiau integruotų 
pamokų, mokytojai lengviau ir 
patogiai randa vienas kitą pagal 
pasirinktą temą. Mokiniai mato 
sąsajas tarp skirtingų disciplinų, 
mato viena reiškinį kaip skirtingų 
mokomųjų dalykų objektą, 
lengviau supranta temą  

Sukurta ir lengvai 
prieinama visiems 
mokytojams 
forma, kurioje jie 
gali išsakyti savo 
norą derinti temas 
arba vesti bendras 
pamokas su 
kolegomis  

2.5.   Socialinės-pilietinės veiklos darbo grupė   
Akcija „Padėkime vieni 
kitiems“. Aplinkos 
tvarkymas 

Balandžio mėn.  K. Butkienė   
M. Stankevičienė,  
G. Kartanaitė  

1–2 kl. mokiniai, visi 
norintys 

Mokiniai vyks į vairias įstaigas, 
organizacijas, kurioms padės 
susitvarkyti aplinką 

 



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas   

Mokinių įtraukimas į 
Valstybinių švenčių 
minėjimą mieste 

Vasario–kovo mėn.  K. Butkienė  1–2 kl. mokiniai ir visi 
norintys 
  

Mokiniai ugdysis pilietiškumą, 
patriotizmą savo gimtinei, 
ugdysis socialines- pilietines 
kompetencijas 

2 veiklos mieste  

 
Mamos dienos minėjimas. 
Akcija „Išpildykim mamų 
svajones“ 

Gegužės mėn.  K. Butkienė  1–2 kl. mokiniai ir visi 
norintys 

Mokiniai kartu su kitais 
bendruomenės nariais organizuos 
staigmenas, veiklas vienišoms 
mamoms 

Akcija, kurios 
metu ugdoma 
empatija, pagarba 

2.6. Pasiekimų fiksavimo ir viešinimo darbo grupė   
Dalyvavimo renginiuose 
ir pasiekimų fiksavimo 
lentelės pateikimas  

Sausis– birželis  M. Stankevičienė   Visa grupė  Turėsime visą informaciją apie 
renginius, kuriuose 
dalyvauja  gimnazijos mokiniai  
  

Mokytojai 
kiekvieną mėnesį 
pildys renginių ir 
pasiekimų 
fiksavimo lentelę  

 
   

Pasiekimų viešinimas  Per visus metus   M. Stankevičienė,  Visa grupė  Gimnazijos mokiniai ir 
mokytojai bei visi besidomintys 
turės galimybę džiaugtis 
pasiekimais   

Pasiekimai 
viešinami 
socialiniame 
tinkle, Gimnazijos 
erdvėse   

Susisteminta informacija 
apie dalyvavimą 
renginiuose ir pasiektus 
rezultatus   

Birželis  M. Stankevičienė  Visa grupė  Susisteminta informacija apie 
dalyvavimą renginiuose ir 
pasiektus  rezultatus bus 
pasiekiama bendruomenei  

Viešai prieinama 
informacija  

2.7.  Dalyvaujamojo biudžeto projekto darbo grupė  
Projekto rezultatų 
(įgyvendintų idėjų) 
pristatymas 
bendruomenei, rezultatų 
sklaida  

2022 sausis - kovas  K. Čepytė   G. Kartanaitė  
A. G. Sabancevaitė   

Įgyvendintos idėjos pristatomos 
mokyklos bendruomenei   

Pristatymo 
renginys, sklaida 
mokyklos 
komunikacijos 
kanaluose 

2.8. Tarptautinių projektų įgyvendinimo darbo grupė:  
Tarptautinio Erasmus 
projekto 

2022 vasario 7-11  V. Girdžiūnienė  D. Beliajava  
M. Stankevičienė  

Mokiniai tobulins savo pažintinę, 
kultūrinę, socialinę- emocinę, 

Mokinių ir 
mokytojų vizitas 



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

“Knowing past saves the f
uture” mobilumo 
Turkijoje įgyvendinimas  

kūrybiškumo komunikavimo, 
pilietiškumo ir skaitmenines 
kompetencijas  

mokykloje 
Turkijoje  

 
Tarptautinio Erasmus 
projekto 
“Knowing past saves the f
uture” mobilumo 
Graikijoje įgyvendinimas  

2022 vasario 28- 
kovo 4  

V. Girdžiūnienė  V. Girdžiūnienė  
J. Šimkūnaitė  

Mokiniai tobulins savo pažintinę, 
kultūrinę, socialinę- emocinę, 
kūrybiškumo komunikavimo, 
pilietiškumo ir skaitmenines 
kompetencijas  

Mokinių ir 
mokytojų vizitas 
mokykloje 
Graikijoje  

 
Tarptautinio Erasmus 
šešėliavimo kartu su 
Ispanijos mokykla-
partnere mobilumo 
Lietuvoje įgyvendinimas  

2022 kovo 28- 
balandžio 1  

V. Girdžiūnienė  D. Beliajava  
J. Šimkūnaitė  
L. Paulauskienė  
M. Katauskaitė  
D. Pleskienė  
V. Aleksandravičius 
E. Iliutkina  
I. Sakalauskienė  
S. Bogdanova-
Sakalauskienė  
M. Šulcaitė-Jaunienė  
N. Jucienė  
A. Vainorė  
G. Kartanaitė  
K. Čepytė  
A. G. Sabancevaitė  
L. Sirvydienė  
J. Petrauskas (toliau – 
Darbo grupė) 

Mokytojai dalinsis savo patirtimi, 
lygins Lietuvos ir Ispanijos 
švietimo sistemą, susipažins su 
naujomis teatro, literatūros ir 
muzikos dėstymo metodikomis  

Patobulintos, 
atnaujintos 
mokymo 
metodikos žinios. 
Projekto sklaida 
socialiniuose 
tinkluose 

 
Tarptautinio Erasmus 
projekto  
„Knowing past saves the f
uture“ mobilumo 

2022 balandžio 11-
15  

V. Girdžiūnienė  A. G. Sabancevaitė  Mokiniai tobulins savo pažintinę, 
kultūrinę, socialinę- emocinę, 
kūrybiškumo komunikavimo, 
pilietiškumo ir skaitmenines 
kompetencijas  

Mokinių ir 
mokytojų vizitas 
mokykloje - 
Bulgarijoje 



Eil. Nr.  Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

Bulgarijoje 
įgyvendinimas   
Tarptautinio Erasmus 
projekto 
“Knowing past saves the f
uture” mobilumo 
Lietuvoje įgyvendinimas   

2022 gegužės 2-7  V. Girdžiūnienė  Darbo grupė  Mokiniai tobulins savo pažintinę, 
kultūrinę, socialinę, emocinę,  
kūrybiškumo, komunikavimo, 
pilietiškumo ir 
skaitmenines kompetencijas 

Mokinių ir 
mokytojų vizitas 
mokykloje 
Bulgarijoje. 

7.6  Tarptautinių projektų 
partnerių paieška ir naujų 
paraiškų pildymas, bei 
teikimas Nacionalinei 
agentūrai  

2022 sausis - kovas   V. Girdžiūnienė  Darbo grupė   Naujas, finansuojamas EU 
Lietuvos 
Nacionalinės agentūros Erasmus 
projektas vykdomas “Varpo” 
gimnazijoje  

Rezultatas bus 
numatomas, jei 
gimnazija gaus 
finansavimą 
naujam 
projektui vykdyti 

3.  Mokytojų lyderystės įgalinimas:  
 Projekto „Kokybės 

krepšelis+“ veiklų 
įgyvendinimas 
efektyvinant kolegialų 
mokymąsi ir 
bendradarbiavimą 

Pagal atskirą priedą  R. Mašurinienė Už veiklas atsakingi 
mokytojai 

Įgyvendintos visos numatytos 
veiklos 

 

 
  



Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos   
2022 metų veiklos plano  
2 priedas   

 
MOKINIŲ VEIKLŲ, SKIRTŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI, PLANAS 

 
Eil. 
Nr  

Veiklos pavadinimas  Data, laikas, vieta        Atsakingas vadovas Vykdo Dalyviai  

Veikla sausio mėn.  
1. Pasiruošimas Pasaulinei jaunimo 

lyderystės konferencijai 
Sausio mėn. 
236 kab. 

J. Šimkūnaitė III kl. mokinių 
komanda 

III kl. mokinių komanda 

2. Projekto ,,Svajonių komandos” veiklų 
organizavimas 

Sausio mėn. R.Mašurinienė J. Šimkūnaitė I kl. mokiniai 

3. Seniūnų susirinkimas Sausio mėn. D. Beliajeva K. Čepytė Mokiniai 
Veikla vasario mėn.  
1. Pasaulinė jaunimo lyderystės 

konferencija  
Vasario 4 d. 
108 kab. 

J. Šimkūnaitė III kl. mokinių 
komanda 

III-IV kl.. mokiniai 

2. Pagalba 100 -dienio šventėje Vasario mėn. 
2 sav. 

D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 

3. Valentino paštas 2 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 
4. Greiti susitikimai Valentino dienos 

proga 
2 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 

5. Projekto ,,Svajonių komandos” veiklų 
vykdymas 

Vasario mėn. R.Mašurinienė J.Šimkūnaitė I kl. mokiniai 

Veikla kovo mėn.  
1. Seniūnų susirinkimas  1 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 
2. Nakties mokykloje planavimas 3 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 
3. Susitikimas su administracija 1 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Mokinių tarybos nariai 
4. Projekto ,,Svajonių komandos” veiklų 

vykdymas 
Kovo mėn. R.Mašurinienė J.Šimkūnaitė I kl. mokiniai 

Veikla balandžio mėn.  
1. Naktis mokykloje. 3 sav D. Beliajeva K. Čepytė I- IV kl. mokiniai 
Veikla gegužės mėn.  
1. Bendra veikla su mokytojais 2- 3 sav. D. Beliajeva K. Čepytė I- IV kl. mokiniai 



2. Seniūnų susirinkimas 1 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Seniūnai 
Veikla birželio mėn.  
1. Patyriminių dienų veikla 3 sav. D. Beliajeva K. Čepytė Gimnazijos mokiniai 
Veikla rugsėjo mėn.  
1. Orientacinės žaidynės mokykloje 

pirmokams 
3 sav. D. Beliajeva K. Čepytė  

Veikla spalio mėn.  
1. Mokytojų dienos šventė  1 sav. D. Beliajeva K. Čepytė  
2. Pagalba pirmokų priimtuvėse 3 sav. D. Beliajeva K. Čepytė  
Veikla lapkričio mėn.  
1. Tolerancijos iššūkis 1 sav. D. Beliajeva K. Čepytė  
Veikla gruodžio mėn.  
1. Žmogaus teisių dienos minėjimas 2 sav. D. Beliajeva K. Čepytė  

 


