
Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 
KOVO MĖNESIO VEIKLŲ PLANAS 

 
1–as uždavinys. Užtikrinti įvairių gebėjimų mokinių savirealizacijos ir saviraiškos poreikius  

 
Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai, 
datos    

Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

1.  Privalomasis sveikatos 
draudimas. Ką turėtų 
žinoti kiekvienas 
mokinys? 

Kovo 14d. R. Mašurinienė K. Čepytė. IV kl. 
mokiniai 

50 proc. IV kl. gimnazistų dalyvaus 
pristatyme. Sužinos apie sveikatos 
draudimo reikalavimus baigus mokyklą 

 

2.  Karjeros interesų tyrimas Kovo 15–16 d. R. Mašurinienė  K. Čepytė, II kl. mokiniai  100 proc. mokinių dalyvaus tyrime ir 
turės galimybę sudaryti individualų 
ugdymosi planą pagal savo poreikius  

 

3.  Edukacinė meno pažinimo 
veikla „Keramika“ 

Kovo 16 d. O. Adomavičiūtė  I. Sakalauskienė, 
mokiniai ir mokytojai 

Edukacinėje veikloje dalyvaus 10 
pageidaujančių mokinių ir 10 mokytojų. 
Dirbdami kartu jie patobulins 
bendradarbiavimo ir kultūrinę 
kompetenciją  

 

4.  Projekto „Žurnalistikos 
laboratorija“  veiklos: 
paskaita apie kūrybinį / 
žurnalistinį rašymą su 
žurnalistu Karoliu 
Vyšniausku  

Kovo 21  d.  O. Adomavičiūtė 
 

A. Vainorė, „Varpo“ 
redakcijos būrelio nariai  

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

 

5.  Inividualaus ugdymo 
plano sudarymo pamoka 
su karjeros konsultante R. 
Škimeliene   

Kovo 23 d. O. Adomavičiūtė K. Čepytė, II kl. mokiniai 100 proc. mokinių dalyvaus tyrime ir 
turės galimybę sudaryti individualų 
ugdymosi planą pagal savo poreikius 
Užsiėmimų metu ugdoma savęs 
pažinimo kompetencija 

 

6.  Viešosios konsultacijos 
dėl individualaus ugdymo 
plano 

Kovo 23 d.  R. Mašurinienė  Pavaduotojai ugdymui, 
klasių vadovai  

Bus organizuotos 5 konsultacijos 
mokiniams, 1 konsultacija tėvams 

 



 
2–as uždavinys. Įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinio programas, stiprinant mokytojų lyderystę ir bendradarbiavimą  

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai, 
datos    

Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

1.  Privalomasis sveikatos 
draudimas. Ką turėtų 
žinoti kiekvienas 
mokinys? 

Kovo 14d. R. Mašurinienė K. Čepytė. IV kl. 
mokiniai 

50 proc. IV kl. gimnazistų dalyvaus 
pristatyme. Sužinos apie sveikatos 
draudimo reikalavimus baigus mokyklą 

 

7.  Grafinio dizaino mokinių 
darbų parodos mokyklos 
erdvėse organizavimas 

Kovo 27 d. O. Adomavičiūtė A. Vainorė, 
III–IV kl. mokiniai 

Pamokų metu mokiniai per kūrybą 
realizuos kūrybinius gebėjimus. Bus 
surengta 20–30 geriausių darbų paroda 

 
 
 

8.  Projektas “Mažosios 
Lietuvos spalvos”   

Kovo 28 d. 
Dramos teatre 

O. Adomavičiūtė G. Kriaučiūnaitė, 1a kl. Per neformalią veiklą stiprinamos 
kūrybiškumo, komunikavimo, 
bendradarbiavimo kompetencijos 

 

9.  Krepšinio varžybos: 
tritaškių metimai   

Kovo 1–31 d. 
Finalas 30d. – 
15.05val. 

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

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

 

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

1.  Audiovizualinių projektų 
kūrimas „Žemės dienos“ 
minėjimui  anglų ir 
prancūzų kalbomis 

Kovo 2 d. R. Mašurinienė  D. Beliajeva 
A.G.Sabancevaitė, II–III 
kl.mok. 
I, II, IV kl. mokiniai 

Mokiniai sukurs „Žemės dienos“ 
minėjimui audiovizualinius tekstus, bus 
ugdomos mokinių pažintinės, 
skaitmeninės kompetencijos. Vyks 
pasiruošimas dirbti pagal atnaujintas 
ugdymo programas 

 
 
 
 
 
 

2.  Gaublio olimpiada  
224 kab. 

Kovo 9 d. 
11.30–12.30 val. 

O. Adomavičiūtė G. Kriaučiūnaitė, I–II kl. 
mokiniai 

Mokiniai pasitikrins dalykines žinias, 
didės mokymosi motyvacija 

 

3.  Pamoka kitaip „Skaičius 
π aplink mus“ 

Kovo 14 d. 
10.45–11.30, 
pamoka aktų 
salėje 

D. Radzevičienė, 
V. Jakimavičienė 

III kl. mokiniai Pamokoje dalyvaus visi III kl. mokiniai, 
pasirinkę išplėstinį matematikos kursą. 
Netradicinėje pamokoje bus skatinama 
mokinių mokymosi motyvacija mokytis 
matematikos kūrybiškai  

 

4.  Streso mažinimo 
užsiėmimai  

Kovo 23 d.  R. Mašurinienė  J. Šimkūnaitė, mokytojai, 
bendruomenės nariai  

Bent 5 kolegos dalyvaus užsiėmimuose 
ir įvaldys streso mažinimo technikas 

 



 
3–ias uždavinys. Stiprinti mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams teikimą, didinant ugdomosios veiklos veiksmingumą  

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

5.  Metodinis susirinkimas. 
Judriųjų žaidimų 
pristatymas „Trys 
viename“ 

Kovo 23 d. D.Pleskienė Fizinio ugdymo 
mokytojai 

Mokytojai bus supažindinti su 
judriaisiais žaidimais. Gerės mokinių 
ugdymo(si) kokybė, didės mokymosi 
motyvacija 

 

6.  Atvira pamoka 
„Tinklinis“ 
 

Kovo 23 d.  
8.55 – 9.40val. 

M. Katauskaitė Ic kl.mokiniai Bus pasidalinta praktika, kaip 
įgyvendinamas atįnaujintas ugdymo 
turinys 

 

7.  Atvira integruota lietuvių 
kalbos ir literatūros ir 
karjeros ugdymo pamoka 

Kovo 28 d. 
10.45–11.30 val. 

O. Adomavičiūtė A. Vainorė,  
K. Čepytė,  
IIa kl. mokiniai 

Vesdamos atvirą integruotą pamoką 
bendradarbiaujančios mokytojos 
pademonstruos, kaip 90 proc. klasės 
mokinių skatinti mokytis apmąstyti ir 
veikti renkantis profesiją 

 

8.  Metodinės tarybos 
susirinkimas dėl 
mokytojų 
bendradarbiavimo 
metodinėse grupėse  

Kovo 28 d. O. Adomavičiūtė A. Vainorė, Metodinės 
tarybos nariai 

Mokytojai metodinėse grupėse stiprina 
kolegialų bendradarbiavimą ir dalinasi 
savo sukurtomis metodinėmis 
priemonėmis. Visi mokytojai pasidalina 
bent viena savo sukurta priemone 

 

9.  Atvira integruota 
geografijos, matematikos 
pamoka „Atsinaujinantys 
energijos ištekliai“  

Kovo 29 d.   
13.25–14.10 

O. Adomavičiūtė G. Kriaučiūnaitė, R. 
Bučmienė, 
IId kl. mokiniai 

Pamokoje, vykstančioje kitoje erdvėje, 
bus stiprinama mokinių pažintinė 
kompetencija. Mokytojai pasidalins 
prakitikomis, kaip įgyvendinamas 
atnaujintas ugdymo turinys  

 

10.  Išvyka į Klaipėdos 
aukštesniąją jūreivystės 
mokyklą 

Kovo 30 d. V. Dobrovolskis IV kl. Išvykoje dalyvaus 100 proc. 
Mechanikos mokomąjį dalyką 
pasirinkusių mokinių ir pagilins 
karjeros ugdymo kompetencijas 

 

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

1.  Didžiausia nuotolinė 
pamoka „Mokonomika“ 

Kovo 9 d.  
9–12.15 val. 

O. Adomavičiūtė L. Jonikienė, 
I kl. mokiniai 

Nuotolinės pamokos metu bus 
gilinamos kompetencijos, įgytos 

 



Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

finansinio raštingumo ir ekonomikos 
pamokų metu 

2.  Kovo 11–osios minėjimas 
Laisvalaikio centre 

Kovo 10 d. 12 
val. Vingio g. 14, 
Klaipėda  

R.Mašurinienė E. Iliutkina, J. Petrauskas, 
V. Zacharevičienė, 
mokiniai 

Vyks šventinis koncertas, stiprinantis 
kultūrines ir pilietines kompetencijas. 
Koncerte pasirodys 6–8 neformaliojo 
vaikų švietimo kolektyvai  

 

3.  Matematikos pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 
patikrinimo bandomasis 
pasitikrinimas 

Kovo 13 d.  I.Pluškienė Matematikos mokytojai, 
sudaryta vykdymo grupė 

Mokiniai pasitikrins žinias, išbandys 
elektroninę PUPP užduočių atlikimo 
sistemą, išsiaiškins spragas 

 

4.  Renginiai „Senovinių 
matavimo vienetų 
domino“, „Magiškieji 
skaičiai“  

Kovo 14 d.  I. Pluškienė D. Radzevičienė, 
V. Jakimavičienė, 
R. Bučmienė, I–II kl. 
mokiniai 

Bus ugdoma visų renginiuose 
dalyvaujančių mokinių kūrybiškumo 
kompetencija bei  suteikta galimybė 
renginiuose dalyvauti įvairių gebėjimų 
mokiniams  

 

5.  Matematikos mokymosi 
pasiekimų įsivertinimo 
testas IV klasės mokinias 

Kovo 14 d.   I.Pluškienė Matematikos mokytojai Mokiniai  pasitikrins pasiruošimą VBE,
įsivertins galimybes, sužinos spragas  
 

 

6.  Tarptautinis matematikos 
konkursas ,,Kengūra“ 

Kovo 16 d.  I.Pluškienė R. Bučmienė  Mokiniai pasitikrins dalykines žinias, 
didės mokymosi motyvacija. 

 

7.  Draugystės savaitė Kovo 20–24 d. R. Mašurinienė   J. Šimkūnaitė, K. 
Gudžiūnienė, G. 
Jurkėnaitė  
I–IV kl. mokiniai 

Gerės mikroklimatas gimnazijoje, 
mokiniai kurs draugiškesnius 
tarpusavio santykius 

 

8.  Lygiadienio šventė Kovo 20–24 d.  I.Pluškienė  Ekologinio ugdymo 
grupė, gamtos mokslų 
mokytojų metodinė grupė 

Integruoto renginio metu per 
neformalias veiklas bus gilinama 
ekologinis sąmoningumas ir pažintinė 
kompetencija  

 

9.  Tinklinis. Tarpklasinės 
6x6 varžybos 

Kovo 21–22 d. 
15.05– 16. 35val. 

O. Adomavičiūtė  V. Aleksandravičius, 
mokiniai 
 

I–IV kl. mokiniai žais ir tobulins savo 
individualius ir komandinius įgūdžius, 
taktiką 

 



Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

10.  II kl. mokinių anglų ir 
rusų kalbų žinių lygio 
nustatymas   

Kovo 22 d. I. Pluškienė II kl. anglų ir rusų kalbų 
mokytojos, II kl. mokiniai 

Nustatyti mokinių anglų k. žinių lygį 
tolesniam mokymo procesui tobulinti, 
remiantis gautais rezultatais 

 

11.  Renginys „Gyvenimas 
kaip žodžio skambesys” 

Kovo 23 d. I. Pluškienė  Užsienio kalbų mokytojai 
 

Ugdys mokinių kūrybiškumo, 
socialines–emocines, pažintines, 
kompetencijas, gerinami kalbėjimo 
įgūdžiai  

 

12.  Čempionatas „Makaronų 
tiltai“ 

Kovo 29 d.   I. Pluškienė  V. Ruibienė, I–IV kl. 
mokiniai 

Bus praktiškai pademonstruota, kaip 
fizika pritaikoma realiame gyvenime, 
dalyvaujantys mokiniai pagilins 
pažinimo, kūrybiškumo,  
bendradarbiavimo kompetencijas  

 
 
 
 
 

13.  „Dėmesio akademija“ 
gerai ir labai gerai 
besimokantiems I klasių  
mokiniams (50 mokinių)  

Kovo 27 d. 
I srautas 9–11 
val.  
II srautas 12–14 
val.  

R.Mašurinienė J.Šimkūnaitė 
Lektorė A.Blandė 

Ugdys mokinių laiko valdymo, savęs 
pažinimo, dėmesio sutelkimo, 
efektyvaus mokymosi kompetenacijas 

 

14.  Metodinė valanda apie 
priemones, didinančias  
pamokos veiksmingumą 

Kovo 30 d. 
15.10 val.   

R. Mašurinienė  Metodinė taryba  Bus pasidalinta patirtimi, kokios 
priemonės ir būdai efektyviausiai didina 
pamokos veiksmingumą 

 

15.  „Europos pinigų viktorina 
2023“ mokyklinis etapas 

Kovo 30 d. 
 

O. Adomavičiūtė L. Jonikienė, 
I kl. mokiniai 

Mokiniai rengsis respublikiniam 
konkursui, viktorinos metu bus 
gilinamos kompetencijos, įgytos 
finansinio raštingumo ir ekonomikos 
pamokų metu 

 

KITOS VEIKLOS: 
1.  Paskaita apie privalomąją 

ir savanoriškąją karo 
tarnybą ir galimybes 
siekti karjeros 

Kovo 15 d. 11.30 I.Pluškienė, 
 K. Čepytė 

III kl. mokiniai Mokiniai susižos apie privalomąją ir 
savanoriškąją karo tarnybą, apie   
galimybes siekti karjeros  

 

2.  Gimnazijos išorinis 
vertinimas  

Kovo 6–9 d.  Administracija  Gimnazijos bednruomenė  Gimnazijoje vyks teminis išorinis 
vertinimas. Bus analizuojamos 3 

 



 
 

Eil. 
Nr.  

Veiksmai, priemonės   Terminai   Atsakingi asmenys  Vykdytojai   Laukiamas rezultatas  Rezultato 
įgyvendinimas  

gimnazijos veiklos sritys: rezultatai, 
ugdymas(is) ir mokinių patirtys, 
lyderystė ir vadyba. Po vertinimo bus 
pateiktos išvados veiklai koreguoti bei 
rezultatams gerinti  

3.  Lietuvių kalbos ir 
literatūros įskaitos 
abiturientams  

Kovo 22–30 d.  O. Adomavičiūtė  Lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojai, 
abiturientai  

100 proc. abiturientų išlaiko lietuvių 
kalbos ir literatūros įskaitą ir įgyją teisę 
laikyti lietuvių kalbos ir literatūros 
egzaminą 

 


