
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 

VASARIO MĖNESIO VEIKLŲ PLANAS 

Mokinių atostogos nuo 2023 m. vasario 13 d. iki 2023 m. vasario 17 d.  

1-as uždavinys. Užtikrinti įvairių gebėjimų mokinių savirealizacijos ir saviraiškos poreikius 
1.  Nepamokinė diena, skirta 

karjeros ugdymui 
 

Vasario 1 d.  R. Mašurinienė  K. Čepytė  100 proc. mokinių dalyvaus 
nepamokinėje veikloje ir įgis 
kompetencijų, būtinų ateities karjerai  

 

2.  Krepšinio varžybos: baudų 
metimai 

Vasario 2, 6, 7, 9, 
20, 21, 23, 27, 28 d. 

O. Adomavičiūtė  M. Katauskaitė, I–IV 
kl. mokiniai 

Stiprės mokinių susidomėjimas 
krepšiniu, baudų metimo varžybose 
dalyvaus 90 proc. visų mokinių 

 

3.  Paroda „Pasidaryk pats“ Vasario 20 d. 
parodos pradžia 

O. Adomavičiūtė  V. Dobrovolskis, 
I–II kl. mokiniai  

Technnologijų pamokų metu mokiniai 
per kūrybą realizuos techninius 
gebėjimus. Bus surengta 20–30 
geriausių darbų paroda  

 

4.  Mokytojų tarybos posėdis 
„Mintys, galimybės ir 
patirtys pasitinkant 
atnaujintas ugdymo 
programas“ 

Vasario 23 d. R. Mašurinienė  Mokytojai  100 proc. mokytojų dalyvaus posėdyje. 
Atnaujinto ugdymo turinio 
koordinavimo grupė pristatys veiklų 
planą, 3–4 mokytojai dalinsis 
teorinėmis ir praktinėmis įžvalgomis  

 

5.  Lietuvių k. ir literatūros 
mokytojų gerosios patirties 
sklaida „Mokomės mokyti 
ir mokytis” 

Vasario 9 d.  O. Adomavičiūtė, 
N. Jucienė 

 Lietuvių k. ir 
literatūros mokytojai  
 

Mokytojai aptars III–IV klasių mokinių 
gebėjimus ir sunkumus kuriant 
rašinius, 2 mokytojai dalinsis 
praktinėmis įžvalgomis. 30 proc. 
mokinių gerės ugdymo(si) kokybė, 
didės mokymosi motyvacija. Bus 
ugdomos pažinimo ir kūrybiškumo 
kompetencijos 

 

6.  Projekto „Žurnalistikos 
laboratorija“  veiklos  

Vasario 24 d.  O. Adomavičiūtė 
 

A. Vainorė, „Varpo“ 
redakcijos būrelio 
nariai  

Per neformalias veiklas stiprinamos 
kūrybiškumo, komunikavimo, 
bendradarbiavimo kompetencijos, 
įgyvendinamas projekto pateiktas 
tikslas  

 



7.  Apskritojo stalo diskusija 
su administracija   

Vasario 27 d. G. Jurkėnaitė Mokinių tarybos 
koordinatorė G. 
Jurkėnaitė, Mokinių 
taryba, 
administracija 

Susitikimo metu bus aptariami mokinių 
tarybos planai, problemos ir mokinių 
patiriami iššūkiai. Fiksuojama geresnė 
komunikacija 

 

8.  Brandos egzaminų 
vykdymo grupių 
sudarymas 

Vasario 28 d. R. Mašurinienė  Pavaduotojai 
ugdymui  

Parengtas valstybinių brandos 
egzaminų vykdymo grupių sąrašas  

 

2-as uždavinys. Įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio programas, stiprinant mokytojų lyderystę ir bendradarbiavimą 
1.  Seminaras „Įtraukiojo 

ugdymo galimybės“  
Vasario 1d. R. Mašurinienė J. Šimkūnaitė, 

mokytojai    
100 proc. mokytojų įgis naujų 
kompetencijų, kaip įgyvendinti 
įtraukųjį ugdymą  

 

2.   Išvyka į Gargždų 
„Vaivorykštės“ gimnaziją. 
onferencija „Kiekvieno 
mokinio mokymosi 
pažanga – misija 
įmanoma? 
 

Vasario 2 d.  R. Mašurinienė  Mokytojai  Metodinės tarybos, atnaujinto ugdymo 
turinio koordinavimo grupės ir 
vadybinės komandos nariai sutiprins 
kolegialaus bendradarbiavimo 
kompetencijas, susipažins, kaip 
įgyvendinamas atnaujintas ugdymo 
turinys 

 

3.  Atviri debatai karjeros 
ugdymo tema  

Vasario 6 d. R. Mašurinienė  A. G. Sabancevaitė, 
K. Čepytė, debatų 
klubo nariai 

Ugdomos mokinių savęs pažinimo ir 
komunikacijos kompetencijos 

 

4.  Atvira pamoka „Krepšinio 
kamuolio valdymas“ 

Vasario 6 d. 
 

O. Adomavičiūtė   D. Pleskienė, IId kl. 
mokiniai  

Mokytoja dalinsis praktika, kaip 
įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį 

 

5.  Atvira integruota lietuvių 
literatūros, dailės ir 
muzikos pamoka 
„Romantizmo samprata 
Europos kontekste“ 

Vasario 8 d. 1-2 
pamokos, 232 kab. 

O. Adomavičiūtė R. Paulikienė,  
III kl. mokiniai 

Trijų dalykų integracija visiems 
pamokos mokiniams kurs vientisą 
pasaulėvaizdį. Ugdys mokinių 
kūrybiškumo, emocinę, pažinimo 
kompetencijas, skatins  mokymosi 
motyvaciją 

 

6.  Kūrybinių partnerysčių 
veiklos. Pamokos I. 
Simonaitytės bibliotekoje 

Vasario 8 d. 
 

O. Adomavičiūtė 
 

. Shmialova, I. 
Reivytienė, L. 
Jonikienė, E. 
Iliutkina, V. 

Per anglų, ekonomikos, muzikos, 
biologijos ir lietuvių kalbos pamokas 
bus stiprinamos mokinių kūrybiškumo, 
komunikavimo, bendradarbiavimo 

 



Šatkauskienė, R. 
Paulikienė 

kompetencijos, įgyvendinamas 
projekto tikslas 

7.  Edukacinių filmų „O buvo 
(ir tebėra) Simonaitytė“ ir  
„Klaipėdos švyturiai“ 
pristatymas mokinių 
bendruomenei, susitikimai 
ir pokalbiai su filmo 
kūrėjais 

Vasario 9 d., per 
lietuvių kalbos ir 
literatūros pamokas  

O. Adomavičiūtė D. Milašauskas,  
N. Jucienė,  
III-IV kl. mokiniai 

Bus ugdomos mokinių komunikavimo, 
pažinimo ir kūrybiškumo 
kompetencijos – gebėjimas pažinti 
save ir pasaulį, suvokiant (perimant) 
savo krašto kultūrinę patirtį 

 

8.  Patyriminės veiklos 
planavimo sesija 

Vasario 13, 14, 15 d.  R. Mašurinienė  Mokytojai  90 proc. gimnazijos mokytojų  tobulins 
kultūrines ir kūrybiško mokymo 
kompetencijas, išbandys kūrybiškus, 
eksperimentinius ugdymo metodus, 
parengs patyriminės veiklos plano 
metmenis. 100 proc. mokymuose 
dalyvavusių mokytojų įgytas žinias 
pritaikys praktiškai ir suorganizuos 
bent po 1 patyriminio ugdymo pamoką 

 

9.  Įtampos valdymo 
užsiėmimai  

Vasario 13 d.  R. Mašurinienė  A. G. Sabancevaitė, 
mokytojai ir kiti 
bendruomenės nariai  

Bent 5 kolegos susipažins su 
praktiniais įtampos valdymo 
mechanizmais jogos užsiėmimo metu 

 

10.  Atvira integruota 
psichologijos ir 
socialogijos pamoka 

Vasario 22 d. R. Mašurinienė  J. Šimkūnaitė, K. 
Gudžiūnienė, III kl. 
mokiniai 

2 mokytojai dalinsis praktika, kaip 
įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį  

 

11.  Metodinė valanda, skirta 
atnaujintam ugdymo 
turiniui aptarti 

Vasario 23 d.  R. Mašurinienė  Metodinė taryba ir 
atnaujinto ugdymo 
turinio įgyvendinimo 
koordinacinė grupė 

Visi mokytojai išanalizuos „Metodines 
rekomendacijas rengiant ir 
įgyvendinant bendrojo ugdymo 
mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių 
planus“ ir pasidalins įžvalgomis  

 

12.  Pamoka kitaip Klaipėdos 
miesto Meno bibliotekoje 

Vasario 24 d.  I. Sakalauskienė III kl. mokiniai Dailės kursą pasirinkę mokiniai naujų 
kultūrinių kompetenciojų įgis 
netradicinėje erdvėje  

 



 
 

13.  Kūrybinių partnerysčių 
veiklos. Pamokos 
Klaipėdos dramos teatre 

Vasario 28 d.  O. Adomavičiūtė D. Kikienė,  
G. Kriaučiūnaitė, R. 
Paulikienė,  
L. Jonikienė, 
II kl. mokiniai 

Per neformalias veiklas, pamokas 
kitaip bus stiprinamos mokinių
kūrybiškumo, komunikavimo, 
bendradarbiavimo kompetencijos, 
įgyvendinamas projekto pateiktas 
tikslas   

 

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

3-ias uždavinys. Stiprinti mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, didinant ugdomosios veiklos veiksmingumą 
1.  Kompiuterinių piešinių 

konkursas „Kompiuteris 
2222“ 

Vasario 8 d.  I. Pluškienė O. Jurkevič,  
II kl. mokiniai  

Integruoto ugdymo metu bus gilinama 
skaitmeninė kompetencija  

 

2.   Audiovizualinių projektų 
anglų ir prancūzų kalba 
pristatymas 

Vasario 8 d. I.Pluškienė D.Beliajeva 

A.G.Sabancevaitė 

Mokiniai dalinsis savo patirtimi, 
motyvuos ir kitus mokinius ugdyti savo 
užsienio kalbos įgūdžius bei pažintines 
kompetencijas 

 

3. Klaipėdos m. etapo rusų 
kalbos olimpiada 

Vasario 9 d. I.Pluškienė A.Dirgėlienė Ugdys mokinių kalbines 
kompetencijas, pažinimo ir 
bendradarbiavimo kompetencijas, 
skatins mokinių mokymosi motyvaciją 

 

4.  Saugesnio interneto savaitė Nuo vasario 9 
iki vasario12 d.  

I. Pluškienė O. Jurkevič, I–III kl. 
mokiniai  

Visi I–III kl. mokiniai, atlikdami 
užduotis,  sustiprins skaitmeninio 
raštingumo kompetenciją.  

 

5.  Vasario 16-osios šventė  Vasario 10 d. K. Krasilnikovaitė Mokytojai  Pilietinėje akcijoje dalyvaus 100 proc. 
mokinių 

 

6. Šimtadienio šventė Vasario 10 d. K. Krasilnikovaitė  E. Iliutkina, J. 
Petrauskas, V. 
Zacharevičienė, I. 
Sakalauskienė, III–IV 
kl. mokiniai 

Tradicinėje šventėje dalyvaus 100 proc. 
abiturientų  

 



 
 

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

7. Paskaita-diskusija apie 
saugų internetą  

Vasario 16, 18, 
19, 20 d.  

R. Mašurinienė  K. Gudžiūnienė, I kl. 
mokiniai  

Klasių valandėlių metu vedamų 6 
užsiėmimų metu 100 proc. mokinių įgis 
žinių apie saugų   naujojimąsi internetu 

 

8. Tinklinis. Tarpklasinės 3x3 
varžybos 

Vasario 20, 21 
d. 

O. Adomavičiūtė  V. Aleksandravičius, 
mokiniai 
 

I–IV kl. mokiniai žais ir tobulins savo 
individualius ir komandinius įgūdžius, 
taktiką  tinklinio 3x3 varžybose 

 

KITOS VEIKLOS  
1. Išvyka į Tauragės  STEAM 

centrą 
  Vasario 6 d. I.Pluškienė V. Ruibienė, III-IV kl. 

mokiniai   
5 mokinių atliks tiriamąjį darbą 
„Saulės modulyje vykstančių energijos 
virsmų tyrimas”, fizikos A kursą 
pasirinkę mokiniai gilins dalykines 
žinias netradicinėje  erdvėje, stiprės 
mokymosi  motyvacija  

 

2. Konkursas “Mano 
Valentinas” 

Vasario 8 d. I.Pluškienė V.Girdžiūnienė, 
E.Iliutkina ir 4 kl. 
mokiniai 

Mokiniai ugdysis pažintines, kūrybinės 
kompetencejas bei anglų kalbos 
įgūdžius 

 

3. JTO konferencija 
Rumunijoje  

Vasario 22-24 
d. 

R. Mašurinienė  A.G.Sabancevaitė, 2c 
kl. mokinys D.Miežetis 

Konferencija apie informacinės 
sklaidos iššūkius gamtinių nelaimių 
stebėjime ir atsake 

 

4. Lyderystės žygis Vasario 10-12 
d. 

I. Pluškienė  A.G.Sabancevaitė IIc klasės mokiniai dalyvaus lyderystės 
žygyje ir lavins savo kaip lyderių 
savybes, ugdys lyderystės 
kompetencijas. 

 

5.  Mokytojų ir mokinių išvyka 
į Vilniaus knygų mugę  

Vasario 23 d.  R. Mašurinienė Mokytojai, mokiniai  Išvykoje dalyvaus 10–15 mokytojų ir 
20–30 geriausiais įvertinimais 1-ąjį 
pusmetį baigusių mokinių ir sustiprins 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
kompetencijas, motyvaciją  

 


