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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2017 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas
atsižvelgiant į strateginius gimnazijos tikslus, bendruomenės poreikius. Atlikus veiklos analizę,
įvertinus būklę 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 ,,Varpo“ gimnazijos 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu,
Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2016–2017 mokslo metų ugdymo planu bei Klaipėdos „Varpo“
gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis.
3. 2017 veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu 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. 2016 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
6. Įgyvendinant 2016 m. veiklos planą vadovautasi veiklos prioritetu: skatinti kiekvieno
mokinio asmeninį tobulėjimą – ir siekta pagrindinio tikslo: sudaryti sąlygas veiksmingam ugdymui
ir ugdymuisi.
Tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:
1. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą.
2. Efektyvinti pagalbą mokiniui – siekti modernesnio ugdymo proceso organizavimo.
3. Aktyvinti gimnazijos mokinių, tėvų, mokytojų ir klasių vadovų bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas.
4. Kurti lanksčias ir efektyvias edukacines ir mokymo(si) aplinkas.
Siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, įgyvendintos Ugdymo plano
teikiamos galimybės (vykdytos konsultacijos, lietuvių kalbos ir matematikos mokyta srautinio
mokymo principu, pradėta stebėti mokinio asmeninė pažanga). Vyko gabių mokinių skatinimas:
vienkartinė stipendija skirta Rokui Česynui už puikų mokymąsi ir akademinius pasiekimus miesto
dalykinėse olimpiadose: Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-10 klasių mokinių istorijos
dalykinėje olimpiadoje laimėjus 2-ąją vietą, Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje – 3-iąją vietą,
Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje 3-iąją vietą. Vienkartinė stipendija skirta abiturientei
Gretai Briedytei už puikų mokymąsi ir išskirtinius gabumus matematikos, fizikos, chemijos
mokomuosiuose dalykuose, už tiriamąją veiklą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos muzikiniame
gyvenime. Vadovaujantis „Įvairių mokomųjų dalykų gabiausio mokinio konkurso nuostatais“ ir
Darbo su gabiais mokiniais grupei pritarus (2016-05-24) Prot. Nr. 1 2015–2016 m. m. išrinkti
įvairių mokomųjų dalykų gabiausi mokiniai: Simona Kurakina – lietuvių kalba, Gytis Mažeiva –
muzika, Mantas Vičius – anglų kalba, Anastasija Derevianova – rusų kalba, istorija, Mantas
Mauricas – informacinės technologijos, Justas Pauga – kūno kultūra, Rūta Drakšaitė – geografija,
Mantė Jermakovičiūtė – biologija. Konkurso nugalėtojai apdovanoti direktorės padėkos raštais.
Ugdymo procesas nuolat analizuojamas, įvairiais aspektais tobulinamas. Metodinės tarybos
iniciatyva pradėta diegti pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, parengti, aptarti ir direktoriaus
įsakymu patvirtinti nauji dokumentai, reglamentuojantys ugdymo procesą: Mokinių individualios
pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašas, Mokinių mokymo namie tvarkos aprašas, Mokomųjų dalykų (privalomųjų ir
pasirenkamųjų) planų, dalykų modulių, pritaikytų, individualizuotų, neformaliojo švietimo
programų, projektų rašymo tvarkos aprašas, Individualaus ugdymosi plano sudarymo ir dalykų,
dalykų kursų keitimo tvarkos aprašas.
Kryptingai dirbo Vaiko gerovės komisija. Vyko Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kurių
metu analizuotos mokinių lankomumo ir elgesio problemos, aptartos specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių individualios ir pritaikytos programos.
Ugdymo procesas nuolat analizuojamas: psichologės J. Šimkūnaitės iniciatyva atlikti
tyrimai: ,,Srautinio mokymo ypatumai III klasėje“, ,,Tėvų ir gimnazijos partnerystė bei požiūris į
ugdymo procesą“, ,,I klasių mokinių adaptacijos tyrimas“.
2016 metais atliktas gimnazijos ugdymo proceso kokybės vidinis įsivertinimas IQES
online Lietuva sistemoje 4 srities „Pagalba mokiniui“ ir 3 srities „Pasiekimai“. Buvo atlikti tyrimai:
„Tėvų ir gimnazijos partnerystė bei požiūris į ugdymo procesą“, „I gimnazijos klasių mokinių
adaptacijos tyrimas“, „Srautinio mokymo ypatumai III klasėje“. 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.
Efektyvinant pagalbą mokiniui – siekiant modernesnio ugdymo proceso organizavimo,
ieškota naujų pamokos galimybių, kitų edukacinių erdvių. Vyko netradicinės pamokos: pamoka-
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konferencija ,,Matematikos svarba kiekvieno gyvenime“ (mokytojai V. Jakimavičienė, N. Petunov),
„Matematika ir ekonomika kitaip: aukcionas“ (mokytojai A. Matuzas, I. Puškienė). D. Paulauskienė
organizavo netradicines pamokas P. Domšaičio paveikslų galerijoje („Viduramžių kultūros
bruožai“), Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje („Baltų gentys“), Lietuvos Respublikos Seime.
Mokytojos V. Ruibienės iniciatyva mokiniai dalyvavo ESF akademijos „Pasimatuok
profesiją“ renginiuose, vyko į „Vakarų ekspreso“ dienraščio redakciją, Klaipėdos kultūros fabriką.
Organizuotos pažintinės ekskursijos į Klaipėdos III vandenvietę ir Dumpių valymo įrenginius,
miesto sąvartyną (S. Jurkus, G. Saensri, V. Šatkauskienė).
Užsienio kalbų mokytojai organizavo įvairius renginius, kūrybiškai ugdančius kalbų
mokėjimo kompetencijas: vyko dailyraščio konkursas „Rusiškai rašau gražiai ir taisyklingai“, vyko
ekologinio ugdymo pamoka, organizuota apklausa apie Europos jaunimo gyvenimą ir gyvenimo
sąlygas „Europos jaunimas 2016. Jaunimas ir gerovė“, pamoka, skirta Europos kalbų dienai, vesta
pamoka kitaip „Mano mėgstamiausias patiekalas“.
Gimnazijoje netradiciškai paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena ir Tarptautinė
antikorupcijos diena, vyko integruotos etikos, tikybos pamokos ,,Gerbk save ir kitus“ su pagalbos
mokiniui specialistėmis (socialine pedagoge, psichologe), pagalbos mokiniui specialistės vedė
klasės valandėles psichologinėmis, sveikatos ir socialinėmis temomis.
2016 m. dėmesys buvo sutelktas į socialinių įgūdžių stiprinimą: vyko gimnazijos
psichologės organizuoti mokymai ,,Lyderystės mokykla ir projektų rašymas“, kurių metu
gimnazistai susipažino su asmeniniu lyderystės potencialu, tobulino bendravimo įgūdžius, mokėsi
konstruktyviai spręsti konfliktus. Lapkričio–gruodžio mėn. vyko mokymai „Vartininkas“, kuriuos
vedė gimnazijos psichologė. Mokymų metu mokiniai susipažino su savižudybės krizės įveikimo
įgūdžių formavimu. Vyko paskaita-diskusija su PPT psichologe N. Šašilkina ,,Kaip motyvuoti save
ieškant teisingos gyvenimo krypties?“ Socialinė pedagogė ir psichologė pradėjo vesti paauglių
socialinių įgūdžių ugdymo pratybas. Gimnazijoje įkurta „ Mokinių prevencijos grupė“, kuri kartu su
socialine pedagoge organizuoja įvairią prevencinę veiklą mokykloje. Veiklą tęsė Nuomonių klubas:
2016 m. vyko diskusija ,,Ką sako uniforma?“ ir susitikimai su įvairių profesijų atstovais.
Aktyvinant gimnazijos mokinių, tėvų, mokytojų ir klasių vadovų bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas, inicijuotas dalijimasis gerąja patirtimi, veiklos reflektavimas.
Aktyvi mokytojų metodinė veikla vyko ir gimnazijoje, ir mieste: metodinėse grupėse dalintasi
patirtimi, spręsti aktualūs ugdymo klausimai, organizuotos metodinės savaitės, vesti seminarai,
vyko atviros pamokos, organizuoti konkursai.
Lietuvių kalbos mokytojai, kviesdami pažinti literatūros pasaulio asmenybes, siekdami
dalintis kūrybiškumu ir patirtimi, vedė atviras pamokas. Vyko atvira teatro ir literatūros pamokarenginys „Kelionė į Vytauto V. Landsbergio kūrybos pasaulį“ (N. Jucienė), atvira pamoka, skirta Č.
Milošo 105-osioms gimimo metinėms ,,Žmogus iš Lietuvos – Rojaus sodininkas“ (V. Zykienė),
atvira muzikos pamoka „Lietuvių liaudies autentiški ir atsineštiniai instrumentai“ (J. Simaitienė, J.
Petrauskas).
Mokydamiesi iš kitų ir su kitais, mokytojai sėkmingai plėtojo bendradarbiavimą,
gimnazijos erdvėje dalijosi savo sumanymais ir atradimais: vyko integruota lietuvių kalbos ir
matematikos pamoka ,,Dažnis ir tikimybė įvairių kalbos stilių tekstuose“ (D. Bukevičienė, D.
Radzevičienė), integruota chemijos ir rusų kalbos pamoka „Ir ošia Rusijoj beržai...“ (G. Saensri, A.
Dirgėlienė), integruota literatūros ir muzikos pamoka, skirta M. Martinaičio 80-mečiui (V.
Beniulienė, J. Simaitienė), teatro ir anglų kalbos pamoka „Mokomės anglų kalbos vaidindami“ (V.
Laurašonienė, N. Jucienė), šokių ir technologijų pamoka „Šokių vakaras-kokteilis“ (V. Gilys, L.
Sirvydienė).
Lietuvių kalbos mokytojai gimnazijos bendruomenėje inicijavo mokyklinius projektus:
vyko plakatų paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (I. Kačinaitė, D.
Bukevičienė, R. Minskienė), mokytoja D. Bukevičienė su mokiniais vykdė projektą „Vieta –
individo tapatybės dalis“.
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Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė D. Bukevičienė miesto mokyklų mokytojams
lituanistams vedė seminarą „Refleksija pamokoje“, Šiaulių S. Daukanto gimnazijos lituanistams
seminarą „Lanksčios didaktikos modeliai lietuvių kalbos pamokose“. Geografijos mokytojas E.
Preikšas skaitė pranešimą Klaipėdos miesto geografijos mokytojų konferencijoje. Mokytoja V.
Ruibienė skaitė pranešimą mokytojų konferencijoje „Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant
fizikos“, KPŠKC edukaciniam elektroniniam bankui pateikė pranešimą, kuris buvo pristatytas
fizikos mokytojų konferencijoje. Mokytoja A. Dirgėlienė gimnazijos mokytojams skaitė pranešimą
„Refleksija pamokoje“, Klaipėdos miesto rusų kalbos mokytojų asociacijos „Vedi“ ir PŠKC
organizuotoje konferencijoje „Nestandartinė pamoka: už ir prieš“ skaitė pranešimą „Kuo
patrauklios integruotos rusų, kaip užsienio kalbos, pamokos?“, regioninėje konferencijoje,
vykusioje Skuode, „Vertinimas ugdant“ pristatė pranešimą „Mokinių pažangos vertinimo ir
įsivertinimo patirtis rusų (užsienio) kalbos pamokose“.
Sėkmingai plėtotas bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu: vyko konferencija „Šeimos
ir mokyklos partnerystė sprendžiant šiuolaikinių paauglių problemas“, Klaipėdos universiteto Menų
akademijos Teatro katedros studentai vedė „Pamoką kitaip“, lituanistų iniciatyva jau keletą metų iš
eilės vyksta konferencija „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“. 2016 m. vykusioje konferencijoje
pranešimus skaitė K. Bernadickytė (mokytoja R. Minskienė), S. Kurakina, R. Šukytė (mokytoja D.
Bukevičienė).
Matematikos mokytojų iniciatyva organizuojamas Klaipėdos miesto mokyklų „Kalėdinis
matematikos turnyras“ 8–9 klasių mokiniams. 2016 m. vyko matematikos ir informatikos metodinė
savaitė, matematikos olimpiada. Metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos ir mokyklos
partnerystė sprendžiant šiuolaikinių paauglių problemas“ D. Radzevičienė ir V. Skliuderienė skaitė
pranešimus. Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Inovatyvus ugdymas(-is) gerojoje
mokykloje“ skaitytas mokytojo N. Petunovo pranešimas „Metodai, skatinantys mokinių motyvaciją,
matematikos pamokoje“, V. Skliuderienės pranešimas „Mokytojo edukacinis aktyvumas už klasės
ribų“. VII matematikos ir pradinių klasių mokytojų respublikinėje metodinėje-praktinėje
konferencijoje „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pristatytas pranešimas „Raktiniai
žodžiai tekstiniuose uždaviniuose. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka I gimnazijos
klasėje“ (mokytoja D. Radzevičienė). Metodinėje-praktinėje konferencijoje „Vertinimas ugdant“
skaitytas pranešimas „Žemesnių gebėjimų mokinių vertinimas matematikos pamokose“ (mokytojas
N. Petunov). Edukaciniam el. bankui pateiktas pranešimas „Makaronų tiltai“ vėliau pristatytas
fizikos mokytojų konferencijoje „Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos“ (mokytojos
J. Petrauskienė, V. Ruibienė).
Gimnazijoje vyko istorijos ir kūno kultūros ir geografijos mokytojų organizuota metodinė
savaitė „Lietuva – Lietuvai“.
Įtraukiant mokinius į sveikatinimo procesą organizuoti sporto renginiai: dalyvauta Klaipėdos
miesto Mero taurės varžybose, organizuotos šeimų 3 prieš 3 krepšinio varžybos, vyko I-IV klasių
(berniukų) krepšinio tarpklasinės ir tarpmokyklinės varžybos, I-IV klasių tinklinio tarpklasinės
varžybos, tinklinio ir krepšinio varžybos su KU.
2016 metais atliktas gimnazijos ugdymo proceso kokybės vidinis įsivertinimas IQES online
Lietuva sistemoje 4 srities „Pagalba mokiniui“ ir 3 srities „Pasiekimai“. Buvo atlikti tyrimai: „Tėvų
ir gimnazijos partnerystė bei požiūris į ugdymo procesą“, „I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos
tyrimas“, „Srautinio mokymo ypatumai III klasėje“. Vertinimo ir tyrimų rezultatai aptarti Mokytojų
tarybos posėdžiuose, klasių vadovų metodinėje grupėje, išplėstiniame direkcijos posėdyje.
Informacija naudojama gerinant gimnazijos veiklos kokybę, rengiant gimnazijos ugdymo ir metinės
veiklos planus. Vidaus veiklos kokybės vertinimo rezultatai panaudoti tolimesnės gimnazijos
veiklos planavime.
Kuriant lanksčias ir efektyvias edukacines ir mokymo(si) aplinkas, mokytojai kviesti inicijuoti
pokyčius, raginta vesti pamokas kitaip. Pertvarkytos mokyklos erdvės: atsirado vietų poilsiui,
įrengtas mokinių laisvalaikio kambarys.
Mokytojų V. Ruibienės, V. Šatkauskienės, G. Andrijausko, J. Petrauskienės iniciatyva
gimnazijoje organizuotas čempionatas „Makaronų tiltai“. Gimnazijos komanda puikiai pasirodė
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regiono čempionate, vėliau atstovavo gimnazijai ir Lietuvos čempionate, kuris vyko VGTU.
Gamtamokslinio ugdymo srityje organizuotos netradicinės pamokos „Iškeisk pamoką į paskaitą“
Lietuvos krikščioniškajame universitete, Klaipėdos universiteto Jūrų technikos ir gamtos mokslų
fakultete, vyko ekologinio ugdymo pamokos. Dalykų mokytojai organizavo mokomąsias išvykas,
padedančias praturtinti mokymo procesą nauja patirtimi ir vaizdais: mokytojų L. Jonikienės ir J.
Petrauskienės iniciatyva organizuota išvyka į AB „Swedbank“ ir Pinigų muziejų Vilniuje
„Ekonomikos pamoka kitaip“. Mokytojai D. Paulauskienė ir E. Preikšas su mokiniais vyko šiais
pažintiniais maršrutais: Klaipėda – Praha – Tatrai – Aušvicas – Zakopanė – Krokuva; „Vaiduoklių
keliais. Sovietmečio palikimas Latvijoje“; Aušvicas – Zakopanė – Krokuva; „Ką pasakoja
piliakalniai?“; „Skirta Latvijos nepriklausomybės dienai: Baltijos sostinės Ryga – Talinas“;
„Gynybiniai įtvirtinimai Smiltynėje“. Mokytojos B. Mazgelienė, D. Pleskienė organizavo kelionę
maršrutu: Klaipėda – Talinas – Stokholmas – Tartu – Klaipėda. 2016 m. lapkričio mėn. vyko
mokomoji pažintinė ekskursija į Liuksemburgą, Paryžių, Disneilendą, Dresdeną (organizavo
mokytoja A. Dirgėlienė).
Įgyvendinant mokinių idėjas ir projektus, papuoštos gimnazijos erdvės („Kalėdos kitaip“).
Vyko virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Stilizuoti kryžiai“ (www.varpogimnazija.lt). Tokiu būdu
suteikta galimybė mokiniams prisidėti prie aplinkos, kurioje gera, įdomu ir smagu būti, kūrimo.
Mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ ir „Olympis
2016 Rudens sesija“ (V. Ruibienė, V. Šatkauskienė, S. Jurkus, G. Andrijauskas), vyko biologijos
viktorina „Gamta ir mes“.
Gimnazijoje vyko aktyvi kraštotyrinė veikla: organizuota išvyka su kraštotyrininkais į
Skomantus (J. Petrauskienė, D. Paulauskienė), Gamtos mokslų savaitės metu vyko gamtamokslinis
konkursas „Viva Natura 2016“, mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2016“, „Išmanioji diena
2016“, mokiniai dalyvavo „Tyrėjų naktyje 2016“, Nacionaliniame matematikos ir
gamtamoksliniame konkurse, ESF akademijos 2016–2017 m. pirmo semestro baigiamajame
renginyje, priėmė AHHA iššūkį.
Jau keletą metų gimnazijoje vyksta istorijos projektų rengimas ir jų pristatymas. Istorijos
mokytojos D. Paulauskienės iniciatyva kasmet dalyvaujama respublikiniame Euroscolos konkurse,
Konstitucijos egzamine.
Geografijos mokytojo E. Preikšo dėka gimnazijoje organizuotas respublikinio konkurso
„Pažink Europą“ vienas etapų.
Mokytojų dėka gimnazijoje atrandami talentai, dalyvaujant įvairiuose renginiuose leidžiama
skleistis jų gebėjimams: mokytojos N. Jucienės dėka atrastas Manto Vičiaus – skaitovo talentas. Per
2016 m. M. Vičius dalyvavo miesto ir respublikos renginiuose ir pelnė prizines vietas: dalyvauta
Respublikiniame skaitovų konkurse Maironio muziejuje Kaune, Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkurso (5-12 kl.) Klaipėdos miesto etape laimėta II vieta, Klaipėdos miesto Balio
Sruogos kūrinių skaitymo konkurse – I vieta, Klaipėdos miesto Maironio poezijos skaitymo
konkurse – II vieta, Klaipėdos miesto ir regiono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių meninio
skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurse „Lietuviško žodžio šviesoje“ M. Vičius ir L.
Gelumbauskaitė tapo laureatais.
Sėkmingai plėtojamos meninio skaitymo tradicijos: mokytojos V. Beniulienės paruošta
poetinė kompozicija, kurią atliko II–IV kl. mokiniai, „Nesvarbu tikriausiai svarbiausia“ Lietuvos
moksleivių meninio skaitymo konkurse laimėjo III vietą. Respublikiniame vieno kūrinio konkurse
„Labas!“ dalyvavusi Kotryna Kniukštaitė (mokytoja N. Jucienė) tapo prizininke, Klaipėdos miesto
oratorių Klaipėdos universiteto organizuotoje mokinių mokslinėje konferencijoje „Tolerantiška
mokykla – saugi visuomenė“ Erikas Žilinskas pelnė geriausio vyresniųjų grupės pranešimo
nominaciją už pranešimą „Tolerancija: kantriai ir atkakliai“ (mokytoja V. Zykienė).
Gimnazija išsiskiria muzikinio ugdymo pasiekimais: kasmet organizuojamas instrumentinės
muzikos festivalis „Varpo aidas“, mokiniai laimi įvairiuose konkursuose ir festivaliuose: Klaipėdos
mokyklų duetų festivalyje „Dviese“ laureatais tapo Gabija Radžiūtė ir Emilis Milkintas, Klaipėdos
krašto liaudiškos dainos festivalio „Vyturio giesmė“ laureatai – Emilis Milkintas ir Gytis Mažeiva,
Klaipėdos ir apskrities konkurse „Geriausias gimnazijos balsas“ Paulius Šatavičius pelnė III vietą,
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Klaipėdos miesto konkurse-festivalyje „Dainuojame rusiškai“ I vietą laimėjo Anastasija
Derevianova ir Paulius Šatavičius. Visi šie laimėjimai pelnyti mokytojos J. Simaitienės dėka.
Mokytojų parengti mokiniai dalyvavo ir kituose Klaipėdos miesto, regiono, respublikos
renginiuose: dalyvauta Klaipėdos regiono projekte „Pasakoju Klaipėdos krašto istoriją“ (mokytoja
D. Trečiokienė), respublikiniame projekte „One country-many stories“ (mokytoja A. Čigienė).
Jaunųjų matematikų komandinėse varžybose mokytojų Stasės ir Juozo Kukulskių taurei
laimėti laimėta 4-a vieta (mokinius paruošė D. Radzevičienė), Tinklaraščių ir vaizdaraščių konkurse
„Aš už geresnį internetą“ – III vieta (paruošė mokytoja V. Skliuderienė). Tarptautinėje mokinių
teorinėje-praktinėje konferencijoje „Laimingas vaikas – sveikas ir saugus“ skaitytas mokinių
pranešimas „Paauglių priklausomybės: kompiuteris, socialinė erdvė“ pelnė Vaizdingiausio
pranešimo nominaciją (mokytoja V. Skliuderienė). Klaipėdos miesto mokinių matematikos
konferencijoje „Matematika – mano draugas“ skaitytas III klasės mokinio Eriko Žilinsko
pranešimas „Karyba ir matematika“ (paruošė mokytoja D. Radzevičienė).
Užsienio kalbų mokytojai kasmet organizuoja meninio skaitymo konkursą „Gyvenimo
spalvos“, į kurį kviečia Klaipėdos mokyklų mokinius. 2016 m. vykusiame konkurse laimėtos
prizinės vietos: tarp III-IV klasių mokinių I vietą laimėjo gimnazistė Anastasija Derevianova,
eilėraštį deklamavusi rusų kalba (mokinę konkursui ruošė mokytoja V. Kubilienė). III vietą laimėjo
gimnazistė Simona Kurakina, eilėraštį deklamavusi anglų kalba (mokytoja V. Laurašonienė).
Sprendžiant saugios aplinkos kūrimo klausimus įgyvendinti „Savaitės be patyčių“ renginiai,
atsirado galimybė reikšti savo nuomonę gimnazijos tinklalapyje ,,Noriu kalbėti“.
Mokinių kūrybiškumas ugdytas, organizuojant tradicinius renginius: vyko Talentų šou,
patriotinės dainos konkursas, instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“ ir kt. 8 metus
dalyvauta populiariame Klaipėdos miesto mokyklų konkurse „Jūrų keliais“.
2016 m. gimnazijos komanda dalyvavo Klaipėdos miesto švietimo lyderių klubo
organizuotame forume „Kokių pokyčių švietime reikia Klaipėdos miestui?“ ir pasiryžo inicijuoti
pokyčius, skatinančius kurti šiuolaikiškas mokymo aplinkas. Forumo idėjų įkvėpta komanda,
vadovaujama direktorės R. Mašurinienės, inicijavo pokytį ir gimnazijos bendruomenėje: buvo
organizuoti 2 forumai, skirti bendruomeniškumui stiprinti.
7. 2016 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ir mokinių pasiekimai laikant PUPP ir brandos
egzaminus.
2016 metais gimnaziją baigė 115 (2015 m. – 104) abiturientai. Iš viso jie laikė 381
valstybinius brandos egzaminus iš 10 skirtingų dalykų. Vienas mokinys vidutiniškai laikė 3
egzaminus. Visų VB egzaminų vidurkis – 45,0 balo. 3 anglų kalbos darbai įvertinti 100 balų. 23 VB
egzaminų darbai įvertinti 86–100 balų, o tai sudaro 6 proc. visų darbų.
7. 1. Brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje:

2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
1 lentelė
Egzaminas

Laikė
egzaminą
skaičius

Lietuvių
kalba
Anglų kalba
Rusų kalba
Matematika
Istorija
Geografija
Informacinės
technologijos
Fizika

86

75,4

77

89,5

24

27,9

2

104
4
76
42
23
4

91,2
3,5
66,7
36,8
20,2
3,5

104
4
72
42
23
4

100
100
94,7
100
100
100

69
4
17
8
11
1

66,3
100
22,4
19
47,8
25

14

12,3

14

100

7

50

16-100

50-100

skaičius

86-100

skaičius

100

Vidurkis

2,3

0

36,2

13
2
2
2
0
0

12,5
50
2,6
4,8
0
0

3
0
0
0
0
0

59,02
84,5
35,9
38,8
45
29,25

0

0

0

51,5

skaičius
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Chemija
Biologija

11
17

9,6
14,9

11
17

100
100

6
6

54,5
35,3

0
2

0
0
11,8 0

52,8
44,5

7. 2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą 2016 m. m. laikė 154 mokiniai (rezultatai
pateikiami 2-oje lentelėje).

2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai
2 lentelė
Lietuvių kalba (laikė 154 mokiniai)
Įvertinimas
Mokinių skaičius
10
3
9
23
8
34
7
41
6
36
5
8
4
9
3
0
2
0
1
0

Procentai
1,95
14,94
22,08
26,62
23,38
5,19
5,84
0
0
0

Vidurkis
16,89
48,70
34,41

0

7,06
Matematika (laikė 154 mokiniai)
Įvertinimas
Mokinių skaičius
10
4
9
13
8
24
7
20
6
30
5
33
4
17
3
6
2
7
1
0

Procentai
2,60
8,44
15,58
12,99
19,48
21,43
11,04
3,90
4,55
0

Vidurkis
11,04
28,57
51,95

8,45

6,06
8. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2016 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie:
įgyvendinus 2016 metų veiklos planą, bus:
8. 1. Užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas, pagerės ugdymo kokybė, ugdomosios
veikos planavimas, pedagoginės priežiūros vykdymas;
8. 2. Plėtojamas tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
8. 3. Pagerės mokinių, mokytojų, tėvų atsakomybė už savo veiklos rezultatus;
8. 4. Aktyvės tėvų dalyvavimas gimnazijos veikloje;
8. 5. Patenkintas mokymo priemonių poreikis, gerės ugdomoji aplinka.
9. 2016 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių
mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad
gimnazijos 2016 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiami rezultatai pasiekti ne visiškai. Tai
atsispindi žemiau pateiktoje 3-ioje lentelėje, sudarytoje SSGG matricos principu.
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2016 metų plano įgyvendinimo vertinimas
3 lentelė

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Privalumai (stipriosios pusės)
Aktyvi mokytojų metodinė veikla gimnazijoje
ir mieste: vesti seminarai, organizuotos
konferencijos, atviros pamokos, vyko
konkursai, bendradarbiauta su KU.
Gerėjantis gimnazijos įvaizdis: atsirado naujų
erdvių mokinių laisvalaikiui, informatyviai
nušviečiamas mokyklos gyvenimas.
Pradėta diegti pažangos ir pasiekimų vertinimo
sistema.
Kuriama pokyčiams palanki aplinka: vyksta
bendruomenės forumai, aktyvi mokinių
savivalda.
Mokytojų paruošti mokiniai aktyviai dalyvauja
olimpiadose ir konkursuose, įvairiuose
renginiuose.
Užtikrinamas sėkmingas ugdymo proceso
organizavimas įgyvendinant Ugdymo plano
teikiamas galimybes (teikiamos konsultacijos,
lietuvių kalbos ir matematikos mokoma
srautinio mokymo principu, stebima mokinio
asmeninė pažanga).
Vyksta gabių mokinių skatinimas.
Galimybės
Bendradarbiavimo ryšių su įvairiomis
institucijomis (progimnazijomis, aukštosiomis
mokyklomis, policija, vaikų teisių apsauga,
profesinėmis mokyklomis) plėtojimas.
Bendruomenės narių įtraukimas į gimnazijos
įvaizdžio gerinimo procesą.
Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir
fiksavimo sistemos veiklinimas.
Mokytojų ir mokinių savanorystės iniciatyvų
skatinimas ir jų įgyvendinimas.
Ugdymo kokybės gerinimas veiksmingai
naudojantis mokinių pasiekimų tyrimų bei
vertinimo duomenimis.
Srautinio mokymo privalumų ir trūkumų
analizės duomenys naudojami ugdymo
kokybei gerinti.
Mokytojų kompetencijų tobulinimas įvairiais
aspektais reflektuojant profesinę veiklą ir
patirtį.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.

Trūkumai (silpnosios pusės)
Neišplėtotas bendradarbiavimas su
progimnazijomis.
Nerandama būdų, kaip gerinti mokinių
mokymosi motyvaciją (lankomumo ir
elgesio problemos, mokiniai negeba
kelti ugdymosi tikslų, įsivertinti).
Mokiniai neturi mokėjimo mokytis
kompetencijos, mokytojai neturi
gebėjimų, kaip ją ugdyti.
Ugdymo procesas nepasižymi
modernumu: retai taikomi nauji
mokymo metodai, trūksta programinės
įrangos, mažai mokytojų pasiryžta dirbti
su naujomis technologijomis.
Neišnaudojamos projektinės veiklos
organizavimo galimybės.
Nenumatytos konstruktyvios grįžtamojo
ryšio procedūros, padedančios gerinti
ugdymo kokybę.
Nėra numatyta galimybė stebėti kitų
mokytojų veiklą ir stebėjimo duomenis
panaudoti profesinėms kompetencijoms
tobulinti.
Grėsmės
Dėl naujai patvirtintos priėmimo į
mokyklą
tvarkos
gali
stiprėti
konkurencija tarp gimnazijų.
Nesubalansuota
kaita:
vyraujant
vyresnio
amžiaus
mokytojams
neužtikrinama iniciatyvumo ir polėkio
bei gilių dalyko žinių ir išminties
pusiausvyra.
Dalies bendruomenės narių pasyvumas,
uždarumas, nenoras dalyvauti bendruose
renginiuose.
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10. Išanalizavus 2016 m. veiklą, suformuluotas 2017 m. veiklos tikslas, nustatytas
prioritetas, numatyti uždaviniai tikslui pasiekti:
10.1. Tikslas – plėtoti visavertį bendruomenės narių bendradarbiavimą siekiant kokybiško
ugdymo.
10. 2. Prioritetas – gebėjimų, padedančių numatyti ugdymo tikslus, planuoti mokymąsi,
vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus, stiprinimas.
10. 3. Metiniai uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokytojų meistriškumo ir gerųjų praktikų pavyzdžiams tapti
besimokančios ir atsinaujinančios organizacijos pagrindu.
2. Puoselėti tradicijas, kuriančias gimnazijos savitumą ir išskirtinumą.
3. Plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą.
IV. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI
Siekiant įgyvendinti sklandų ugdymo proceso organizavimą, aplinkos valdymą 2017 m.
suplanuoti darbai ir paskirstytos atsakomybės atsakomybės (1 priedas).
Siekiant įgyvendinti metinius uždavinius numatytos šios priemonės:
1 uždavinys:
Sudaryti sąlygas mokytojų meistriškumo ir gerųjų praktikų pavyzdžiams tapti besimokančios ir
atsinaujinančios organizacijos pagrindu.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

2

Gerinti ugdymo procesą tobulinant mokinių
pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistemą:

2. 1.

Mokslo metų pradžioje metodinėse grupėse Metodinių
susitarti, kokie bus atskirų mokinių pažangos pirmininkai
matavimo pamokose būdai, kaip vyks
patirties sklaida;

2. 2.

Kartą per pusmetį organizuoti direkcijos R. Mašurinienė
pasitarimus dėl mokinių pasiekimų pažangos
stebėjimo ir duomenų naudojimo;

2. 3.

Įpareigoti
klasių
vadovus
signalinio Klasių
vadovai, Sausio, gegužės
kuruojantys
mėn.
pusmečio rezultatus aptarti su auklėtiniais;
pavaduotojai
Inicijuoti klasių vadovų ir dėstančių Klasių
vadovai, Balandžio,
mokytojų susitikimus aptariant mokinių kuruojantys
lapkričio mėn.
pavaduotojai
pažangą ir pasiekimus.

2. 4.

3.

4.

Atsakingas
asmuo, Vykdymo
vykdytojas
terminas
Vadovaujantis
metodinės
tarybos
ir R. Mašurinienė,
Nuolat
metodinių grupių planais, užtikrinti metodinį L.
Paulauskienė,
ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, direktoriaus
pavaduotojai
dalijimąsi patirtimi, seminarų medžiaga.

Organizuoti mokytojų metodinį susirinkimąrefleksiją „Mokinių individualios pažangos
vertinimo ir įsivertinimo sistema“
Susikurti kolegų pamokų stebėjimo ir

grupių Rugsėjo mėn.

Sausio,
mėn.

gegužės

L.
Paulauskienė, Gegužės mėn.
metodinių
grupių
pirmininkai
L.
Paulauskienė, Rugsėjo mėn.
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metodinių
grupių
pirmininkai
Organizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo Pavaduotojai ugdymui, Grįžus
renginiuose dalyvavusių mokytojų patirties metodinė taryba
kvalifikacijos
sklaidą mokytojų tarybos posėdžiuose ir
tobulinimo
renginių
metodinių grupių susirinkimuose.
asmeninių kompetencijų didinimo aprašą.
5.

6.

7.

8.
9.

9.1.

Organizuoti mokytojų dalijimąsi patirtimi
gimnazijos bendruomenėje, mieste ir
respublikoje (4 priedas)
Reflektuoti pedagoginę veiklą vedant atviras
pamokas ir kitus renginius (5 priedas)

Kuruojantys
mokytojai

vadovai, Pagal
4-ame
priede nurodytus
terminus
Kuruojantys vadovai, Pagal
5-ame
mokytojai
priede nurodytus
terminus
mokėjimo R. Mašurinienė
Gruodžio mėn.

Organizuoti seminarą, skirtą
mokytis kompetencijai tobulinti
Organizuoti šių sričių įsivertinimą:
R. Mašurinienė,
1. Rezultatai
V. Skliuderienė
1.2. Pasiekimai ir pažanga
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys
2.2. Vadovavimas mokymuisi
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas
Įsivertinimą vykdyti pagal įsivertinimo V. Skliuderienė
grupės parengtą veiklų planą

10.
11.

Rengti metinės veiklos užduotis
R. Mašurinienė
Organizuoti sklandų mokytojų atestacijos R. Mašurinienė
procesą

12.

Organizuoti mokytojų 2017 m veiklos R. Mašurinienė,
aptarimą
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
mokytojai
Pedagoginės priežiūros organizavimas:
R. Mašurinienė
Pamokų stebėjimas, pedagoginės veiklos R. Mašurinienė,
vertinimas:
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
I klasių mokinių adaptacija gimnazijoje Direktoriaus
lietuvių kalbos ir matematikos pamokose pavaduotojai ugdymui
(pasirinktinai)
Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas R. Mašurinienė
įvairių
dalykų
pamokose:
pamokų
stebėjimas ir analizė
Mokinių nepažangumo priežastys: jų R. Mašurinienė,
analizė, pagalba mokiniui bendradarbiaujant direktoriaus
su tėvais ir dalykų mokytojais
pavaduotojai ugdymui
Ketinančių atestuotis mokytojų praktinės R. Mašurinienė,
veiklos stebėjimas.
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4

13.5

iš

Per metus

Pagal
6-ame
priede nurodytus
terminus
Vasario mėn.
Pagal Mokytojų
atestacijos
programą
Gruodžio mėn.

Per metus
Per metus

Spalio–gruodžio
mėn.
Gegužės mėn.
Vasario
mėn.,
balandžio mėn.
Per metus
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2 uždavinys:
Puoselėti tradicijas, kuriančias gimnazijos savitumą ir išskirtinumą.
Eil.
Nr.
1.

1.1.
1.2.

2.
3.
4.

5.

6.
6.1.
6. 2.
7.

8.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo,
vykdytojas
Vykdyti integruotą lietuvių kalbos ir kitų O. Adomavičiūtė,
dalykų
(dailės,
muzikos,
šokio, iniciatyvinės grupės
matematikos) projektą ,,Geltona, žalia, nariai
raudona“, skirtą lietuvių kalbos kultūros
metams:
Suburti iniciatyvinę grupę
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
Sudaryti veiklų planą
D. Bukevičienė,
I. Kačinaitė,
N. Petunov
Organizuoti karjeros ugdymo dienai skirtus I. Pluškienė,
renginius
J. Šimkūnaitė
Organizuoti mokinių, pelniusių laimėjimų R. Mašurinienė
įvairiose srityse pagerbimą
Vykdyti projektą „Virtualioji „Varpo“ R. Mašurinienė,
gimnazija“
A. Matuzas,
D. Bukevičienė
Organizuoti
konkursą
vienkartinei R. Mašurinienė,
gimnazijos stipendijai gauti
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Vykdyti veiklas, skatinančias mokinių R. Mašurinienė,
kūrybiškumą ir lyderystę
J. Šimkūnaitė
Organizuoti
mokymus
„Lyderystės J. Šimkūnaitė
mokykla“
Organizuoti mokymus „Vartininkas“
J. Šimkūnaitė
Organizuoti kultūrinius, edukacinius, sporto
renginius, skatinančius saviraiškų mokinių
buvimą gimnazijos bendruomenėje (2-as
priedas)
Ugdyti mokinių kūrybiškumą, gilinti
dalykines žinias, dalyvaujant įvairiuose
konkursuose ir olimpiadose (3-ias priedas)

R. Mašurinienė,
N. Jucienė, dalykų
mokytojai
Kuruojantys vadovai,
dalykų mokytojai

Vykdymo
terminas
Visus metus

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Sausio mėn.
Visus metus
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.

Visus metus
Vasario mėn.
Spalio–lapkričio
mėn.
Pagal
2-ame
priede nurodytus
terminus
Pagal
3-iame
priede nurodytus
terminus
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3 uždavinys:
Plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą.
Eil.
Nr.
1
2.
3.

4.

5.
5.1.
5.2.

5.3
5.4
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

6.

7.
8.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas
asmuo,
vykdytojas
Organizuoti renginį, suburiantį gimnazijos ir O. Adomavičiūtė,
progimnazijų bendruomenes
L. Paulauskienė
Organizuoti
mokinių
konferenciją Mokinių taryba
„Savanorystė – tai galimybė realizuoti save“
Puoselėti bendradarbiavimą su įvairiomis R. Mašurinienė
institucijomis organizuojant gimnazijoje
renginius miesto pedagoginei bendruomenei
Vykdyti savivaldos institucijų ir gimnazijos R. Mašurinienė,
valdyme dalyvaujančių grupių siūlomas N. Jucienė,
priemones
I. Pluškienė,
O. Adomavičiūtė
Bendradarbiavimas su mokinių tėvais:
Tėvų klubo įtraukimas į mokinių R. Mašurinienė
ugdomosios pažangos stebėjimą:
Atvirų durų diena
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai
Gimnazijos pirmų kl. mokinių tėvų R. Mašurinienė,
susirinkimas
I klasių vadovai
Tėvų susirinkimai klasėse
Klasių vadovai
Gimnazijos projekto „Virtuali „Varpo“
gimnazija“
pristatymas
„Versmės“,
„Smeltės“, Liudviko Stulpino, Prano
Mašioto
progimnazijų
ir
„Vyturio“
pagrindinės mokyklos 8 klasių mokiniams ir
jų tėvams
Organizuoti paskaitą tėvams „Profesijos
pasirinkimas: kaip išvengti dramų“
Organizuoti paskaitą 2-ų gimn. klasių
mokinių tėvams „Vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimas gimnazijoje.
Mokinio individualaus ugdymo (si) plano
sudarymas
Organizuoti mokinių, tėvų, mokytojų
susitikimus-pokalbius apie vaiko mokymosi
pažangą ir rezultatus.
Dalyvauti
respublikiniame
projekte
„Mokyklos
–
Europos
Parlamento
ambasadorės“
Dalyvauti
respublikiniame
projekte
„Kuriame Lietuvai“
Rengti paraiškas Europos mobilumo
projektams, kitų fondų organizuojamiems
projektams, administruoti laimėtus projektus

R. Mašurinienė,
A. Matuzas,
D. Bukevičienė

Vykdymo
terminas
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Pagal plano priedą
Nr. 5
Pagal plano priedą
Nr. 8

Per metus
Kovo mėn., spalio
mėn.
Spalio mėn.
2-3 kartus per
metus
Kovo, balandžio
mėn.

I. Pluškienė

Sausio mėn.

I. Pluškienė,
O. Adomavičiūtė

Balandžio mėn.

R. Mašurinienė, klasių 2 k. per metus
vadovai
O. Adomavičiūtė,
S. Donskienė,
V. Skliuderienė
O. Adomavičiūtė,
D. Paulauskienė
R. Mašurinienė

Pagal
projekto
veiklų planą
Pagal
projekto
veiklų planą
Pagal
projektų
veiklų planus
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V. LAUKIAMAS REZULTATAS
12. Įgyvendinus 2017 metų veiklos planą, bus:
12.1. Užtikrintas kokybiškas ugdymo procesas, pagerės ugdymo kokybė, ugdomosios
veiklos planavimas, pedagoginės priežiūros vykdymas, bus patobulinta mokinių pažangos vertinimo
ir įsivertinimo sistema;
12. 2. Gimnazija taps besimokančia organizacija, kurios nariai nuolat reflektuoja savo
veiklą ir siekia tobulėti;
12.3. 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.
12.4. Patenkintas mokymo priemonių poreikis, gerės ugdomoji aplinka.
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
2017 metų veiklos plano
1 priedas
UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESO, ŪKIO DARBŲ IR APLINKOS VALDYMO
PROCESŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6
1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo,
vykdytojas
Užtikrinti sklandų ugdymo proceso organizavimą:
Veiklą
reglamentuojančių
dokumentų, R. Mašurinienė
ataskaitų rengimas ir koregavimas:
Tarifikacija, etatų sąrašai
R. Mašurinienė
Pamokų, dalykų modulių ir neformaliojo
vaikų
švietimo
veiklų
tvarkaraščių
sudarymas
Stebėsenos rodiklių sąrašas
2017-2018 m. m. ugdymo planas:

R. Mašurinienė,
N. Jucienė

Darbo grupės sudarymas projektui rengti
III-IV klasių mokinių individualių ugdymo
planų derinimas
Projekto rengimas ir pristatymas gimnazijos
bendruomenei
Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas
pagal nustatytą tvarką, planų analizė
2018 m. veiklos plano rengimas

R. Mašurinienė
I. Pluškienė

R. Mašurinienė
R. Mašurinienė

R. Mašurinienė, darbo
grupė
Kuruojantys vadovai

Vykdymo
terminas
Per metus
Sausio, birželio,
rugsėjo mėn.
Sausio,
rugsėjo
mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio,
rugpjūčio mėn.
Balandžio mėn.
Iki birželio 10 d.

Gegužės mėn.,
rugpjūčio mėn.
Gegužės
mėn.,
rugsėjo mėn.
R. Mašurinienė, darbo Sausio mėn.
grupė
Analizuoti konsultacijoms skiriamų valandų Pavaduotojai ugdymui Kas mėnesį
tikslingumą ir efektyvumą
Vykdyti priemones, užtikrinančias mokinių R. Mašurinienė
Per metus
saugumą gimnazijoje ir už jos ribų
Organizuoti mokymą namuose
I. Pluškienė
Pagal poreikį
Organizuoti bibliotekos ir skaityklos veiklą
R. Mašurinienė,
Per metus
R. Zaveckienė
Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų R. Mašurinienė
Pagal numatytus
organizavimas:
terminus
II ir IV klasių mokinių, jų tėvų R. Mašurinienė,
Sausio mėn.
supažindinimas su valstybinių brandos I. Pluškienė,
egzaminų (BE), pagrindinio ugdymo O. Adomavičiūtė,
pasiekimų patikrinimo (PUPP), įskaitų dalykų mokytojai
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašais
Kandidatų prašymų dėl BE ir įskaitų I. Pluškienė
Vasario mėn.
pasirinkimo pateikimas
IV klasių vadovai
BE, įskaitų ir PUPP vertinimo bei vykdymo R. Mašurinienė
Kovo, balandžio
grupių sudarymas
mėn.
Kalbų įskaitų abiturientams organizavimas ir R. Mašurinienė,
Kovo mėn.
vykdymas
pavaduotojos ugdymui,
vykdytojų ir vertintojų
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1.6.5.

1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9

grupės
R. Mašurinienė,
vykdytojų ir vertintojų
grupės
BE rezultatų apibendrinimas
I. Pluškienė
PUPP rezultatų apibendrinimas
O. Adomavičiūtė
Organizuoti bandomuosius egzaminus
Pavaduotojai ugdymui,
dalykų mokytojai
Pagrindinio ugdymo II klasių anglų k. Anglų k. mokytojos
pasiekimų
lygio(B1))nustatymo
testo
organizavimas ir vykdymas
BE ir PUPP organizavimas ir vykdymas

1.6.10. Pagrindinio ugdymo(II kl.) antros užsienio
kalbos (rusų) lygio nustatymo testas
1.6.11 Organizuoti diagnostinius patikrinimus:
diktantus, kontrolinius darbus

1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Gegužės mėn.,
birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Vasario mėn.
Balandžio mėn.

A. Dirgėlienė,
Balandžio mėn.
V. Kubilienė
Pavaduotojai ugdymui, Pagal metodinių
dalykų mokytojai
grupių planuose
nustatytus
terminus
Mokinių asmens bylų tvarkymo įvertinimas Pavaduotojai ugdymui Rugsėjo, birželio
mėn.
Užtikrinti sklandų pagalbos mokiniui teikimą:
Organizuoti Vaiko gerovės komisijos (toliau R. Mašurinienė,
Sausio, rugsėjo,
– VGK) darbą
komisijos nariai
gruodžio mėn.
Esant poreikiui teikti specialiąją ir R. Mašurinienė,
Nuolat
psichologinę pagalbą
J. Šimkūnaitė,
sveikatos priežiūros
specialistai
Teikti individualią pagalbą ir konsultacijas R. Mašurinienė,
Nuolat
gimnazijos mokiniams, mokytojams, klasių sveikatos priežiūros
vadovams
sveikatos
išsaugojimo
ir specialistai
stiprinimo klausimais
Konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių R. Mašurinienė,
Nuolat
mokinius, jų tėvus, mokytojus ir klasių J. Šimkūnaitė,
vadovus prevenciniais, psichologiniais, sveikatos priežiūros
sveikatos, specialiojo ir karjeros ugdymo specialistai
klausimais
Rengti dokumentus, teikti ataskaitas duomenų registrams:
Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų R. Mašurinienė
Per metus
pareigybių aprašymai
Finansinės politikos dokumentai, ataskaitų R. Mašurinienė,
Pagal poreikį
rinkiniai
R. Stainienė,
A. Gudavičienė
Kvalifikacijos
tobulinimo
tikslingumo R. Mašurinienė
Balandžio mėn.,
ataskaita
lapkričio mėn.
Darbo saugos dokumentų rengimas, R. Mašurinienė,
Pagal poreikį
koregavimas
R. Stainienė
Mokinių
asmens
bylų
tvarkymas. R. Bernotavičienė,
Birželio, liepos,
Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas
direktoriaus
rugsėjo mėn.
pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai
Informacinių sistemų (mokinių, pedagogų I. Pluškienė,
Pagal nustatytus
registrų ir kt.), gimnazijos elektroninio L. Jonikienė
terminus

16

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
4.

5.
6.
7.
7.1.
7.2.

7. 3.

7.4.
7.5.
8.
8.1.

8.2.
8.3.

9.
9.1.
9.2.

9.3.

dienyno duomenų atnaujinimas
Gimnazijos veiklos stebėsenos vykdymas ir R. Mašurinienė,
statistinių ataskaitų rengimas
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Civilinės saugos veiklos planas 2017 m.
R. Stainienė
Civilinės saugos dokumentacijos rengimas, R. Stainienė
pakoregavimas
Mokomųjų kabinetų turtinimo planas
R. Stainienė,
metodinė taryba
Operatyviai
atnaujinti
duomenis O. Adomavičiūtė,
gimnazijos interneto svetainėje ir feisbuko V. Skliuderienė
profilyje
Patalpų nuomos paslaugos teikimas
R. Mašurinienė,
R. Stainienė
Atlikti metinę inventorizaciją
R. Stainienė,
A. Gudavičienė
Vykdyti viešuosius pirkimus:
Parengti planuojamų atlikti viešųjų pirkimų R. Stainienė
planą
Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų R. Stainienė
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita
At-6 tipinė forma (suvesti visus pirkimussąskaitas)
Metinės
inventorizacijos
atlikimas, R. Stainienė
trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo
aktai ir rezultatų patvirtinimas
Viešųjų pirkimų vykdymas, elektros R. Stainienė
energijos pirkimas
Atlikti
viešuosius
pirkimus
pagal R. Stainienė
reikalaujamas procedūras
Užtikrinti sklandų ugdymo procesą, aprūpinant vadovėliais:
Naujų (trūkstamų) vadovėlių ir mokymo S. Peleckienė
priemonių įsigijimas, viešieji pirkimai CVP R. Zaveckienė
IS priemonėmis
Turtinti bibliotekos ir skaityklos fondus
S. Peleckienė
R. Zaveckienė
Vadovėlių
panaudojimo
aptarimas. R. Mašurinienė,
Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas metodinių grupių
pirmininkai,
bibliotekos darbuotojai,
R.Stainienė
Atlikti remonto darbus ir vykdyti pastato priežiūrą:
Gimnazijos
bibliotekos,
skaityklos R. Stainienė
kapitalinis remontas
Gimnazijos sporto salės apšvietimo ir sienų Klaipėdos miesto
remonto darbai
savivaldybės miesto
ūkio departamento
socialinės
infrastruktūros
priežiūros skyrius
Aktų salės remonto darbai
Klaipėdos miesto

Rugsėjo, sausio
mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Gruodžio mėn.
pagal poreikį
Pagal poreikį
Lapkričio,
gruodžio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.

Sausio mėn.
Balandžio mėn.
Esant poreikiui
Balandžio mėn.,
birželio mėn. ir
pagal poreikį
Per metus
Spalio, lapkričio,
gruodžio mėn.

Birželio, liepos,
rugpjūčio mėn.
Birželio, liepos,
rugpjūčio mėn.

Birželio, liepos,
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rugpjūčio mėn.

9.10

savivaldybės miesto
ūkio departamento
socialinės
infrastruktūros
priežiūros skyrius
210, 228, 116, 202, 124, 231 kab. remonto R. Stainienė
darbai
Koridoriaus prie aktų salės sienos R. Stainienė
dekoravimas vinjetėmis
Berniukų tualetuose sustatyti duris
R. Stainienė
Grindų, lubų ir sienų remonto darbai R. Stainienė
(einamasis)
Sisteminga pastato išorės ir vidaus R. Stainienė
techninės būklės apžiūra bei darbai: tvarkyti, S. Gedrimas
valyti, remontuoti, dažyti ir prižiūrėti fasadą,
nuvalyti grafičius, užtikrinti estetiškai
tvarkingą fasado išvaizdą
Stogo dangos priežiūra
R. Stainienė
G. Jakubauskas
Elektrofizikiniai varžų matavimai
R. Stainienė

9.11.

Gesintuvų užpildymas ir patikra

R. Stainienė

Rugpjūčio mėn.

9.12.

Dielektinių apsaugos priemonių bandymų R. Stainienė
patikrinimas

Rugpjūčio mėn.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

_______________________________________________

Birželio, liepos,
rugpjūčio mėn.
Per metus, pagal
galimybes
Balandžio mėn.
Birželio, liepos,
rugpjūčio mėn.
Pagal poreikį
visus metus

Pagal poreikį
visus metus
Balandžio mėn.
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos plano
2 priedas
GIMNAZIJOS KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ, EDUKACINIŲ IR KITŲ RENGINIŲ
PLANAS
Eil.
Priemonė
Nr.
Renginiai
1.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Atsakingas asmuo,
vykdytojas

Vykdymo
terminas

N. Jucienė,
R. Stainienė
D. Paulauskienė,
S. Donskienė,
L. Sirvydienė
N. Jucienė,
Mokinių savivalda
N. Jucienė,
III klasių vadovai ir
mokiniai
N. Jucienė,
J. Simaitienė
N. Jucienė,
J. Simaitienė,
J. Petrauskas
N. Jucienė,
J. Simaitienė,
J. Petrauskas
N. Jucienė,
V. Gilys,
J. Simaitienė,
L. Sirvydienė

Sausio mėn.

3.

Stendų, skirtų Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai
dienai paminėti, ruošimas ir eksponavimas

4.

Valentino dienos renginys

5.

Šimtadienio šventė

6.

Patriotinės dainos konkursas

7.

Vasario 16-osios – Lietuvos
atkūrimo dienos – šventė

11.

Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas

12.

Padėkos tėvams vakarai:
a) šokio vakaras „Kokteilis“;
b) olimpiadų, konkursų nugalėtojų, teatro
studijos, liaudiškos muzikos ansamblis
„Joginta“, skaitovų tėveliams;
c) choro „Vaivora“ koncertas tėveliams.
Dainuojančių
ketvirtokų
atsisveikinimo N. Jucienė,
koncertas
J. Simaitienė
Paskutinio skambučio šventė
N. Jucienė,
III klasių vadovai ir
mokiniai
Mokslo metų pabaigos renginiai
R. Mašurinienė,
N. Jucienė,
klasių vadovai
Abiturientų išleistuvės
N. Jucienė,
IV klasių vadovai
Rugsėjo 1-osios šventė
N. Jucienė,
J. Simaitienė,
S. Donskienė,
L. Sirvydienė
Pirmokų krikštynos
N. Jucienė,
II klasių vadovai

13.
14.

15.

16.
17.

18.

valstybės

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.
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Tarptautinei muzikos dienai skirtas „Talentų N. Jucienė,
šou“
J. Simaitienė,
J. Petrauskas
20.
Mokytojo dienos renginys
N. Jucienė,
mokinių savivalda,
J. Simaitienė,
J. Petrauskas
21.
Kalėdiniai renginiai
N. Jucienė,
klasių vadovai ir
mokiniai, mokinių
savivalda
22.
Kalėdinis šokių reviu
N. Jucienė,
V. Gilys
Dalykinės savaitės ir metodiniai renginiai
1.
Saugaus interneto savaitė
V. Skliuderienė
2.
Kūno kultūros, socialinių mokslų ir dorinio E. Preikšas
ugdymo metodinė savaitė skirta Kovo 11-ajai:
3.
Gamtos mokslų savaitės renginiai. Renginiai, I. Pluškienė, dalykų
skirti Žemės dienai. Tarpmokyklinė viktorina mokytojai
su progimnazijų komandomis.
4.
Draugystės savaitė
R. Mašurinienė,
S. Jonušaitytė
5.
Menų ir technologijų savaitė
N. Jucienė,
L. Sirvydienė
6.
Užsienio kalbų savaitė:
R. Mašurinienė,
Renginys „Protų mūšis“
užsienio kalbų
Dailyraščio konkursas (rusų k. 1kl.)
mokytojai
Paroda „Tradicinės nacionalinės šventės“
7.
MITE savaitė
A. Matuzas
Parodos
1
Geometrinių figūrų paroda „Padariau pats!“
J. Petrauskienė
2.
Paroda „INFOMENAS“ (mokinių darbai, V. Skliuderienė,
panaudojant senąsias kompiuterio dalis)
G. Andrijauskas
3.
Mokinių autorinės parodos
S. Donskienė
4.
L. Aleknaitės fotografijos paroda ,,Spalvota - S. Donskienė
nespalvota”
5.
Kūrybinių darbų paroda ,,Juoda - balta”
S. Donskienė

Spalio mėn.

Kūrybinių darbų paroda ,,Ženklai ir S. Donskienė
simboliai”
7.
Kūrybinių darbų paroda ,,Nupieškime S. Donskienė
valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą”
Sporto renginiai
1.
Tarpklasinės tinklinio varžybos tarp I-IV kl.
B. Mazgelienė

Vasario mėn.

19.

6.

2.
3.
4.

Spalio mėn.

Gruodžio mėn.

Gruodžio mėn.
Sausio mėn.
Kovo mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.
2017-02-07
Vasario mėn.
Visus metus
Vasario mėn.
Vasario mėn.

Vasario mėn.

Nuo vasario iki
balandžio mėn.
Lietuvos kūno kultūros ženklo laikymas
D. Pleskienė
Nuo kovo iki
balandžio mėn.
Miesto „Mero taurės varžybos“ pagal atskirus Visi kūno kultūros Per metus
nuostatus
mokytojai
Projekto „ Salės krepšinio 3x3”
V. Aleksandravičius
Per metus
tarp I-IV klasių moksleivių (berniukų).
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5.

Tarpklasinės ir tarpmokyklinės varžybos .
Šeimų 3x3 krepšinio varžybos

6.

Vidaus varžybos pagal atskirus nuostatus

Kiti edukaciniai renginiai ir išvykos
1.
Saugaus
interneto
diena
„Skatinkime
pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto“
2.
Tarpdalykinis ir tarpmokyklinis projektas.
„Kraujospūdžio ir pulso priklausomybė nuo
fizinio krūvio. Anaerobiniai ir aerobiniai
pratimai.
3.
Improšou
4.
Velykinė popietė ,,Ar visada yra galimybė
pradėti iš naujo?“.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Visi kūno kultūros Lapkričio mėn.
mokytojai
Kūno
kultūros Per visus metus
mokytojai
V. Skliuderienė,
G. Andrijauskas
V. Šatkauskienė

A. Skeivytė
L. Paulauskienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
Gražiausio Velykinio sveikinimo (atviruko) Užsienio k.
konkursas
mokytojos
Projektinės dienos
Soc. mokslų
mokytojai
Pasaulinės Psichinės sveikatos dienos J. Šimkūnaitė
minėjimas
S. Jonušaitytė
Moksleivių konkursas „Mažoji Lietuva: Istorijos mokytojos
istorija, žmonės, kultūra.
„Euroskolos „konkursas
D. Paulauskienė
Tarptautinės tolerancijos ir Pasaulinės L. Paulauskienė
sveikinimosi dienos renginiai
T. Stropus
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
Ekskursija į AB „Klaipėdos energija“. 1-3 Gamtos mokslų
klasių gimnazistai.
mokytojai
Ekskursija į chemijos plastikų gamyklą. 2-3kl. Gamtos mokslų
mokytojai
Ekskursija į AB „Klaipėdos vanduo“. 1-3 Gamtos mokslų
klasių gimnazistai.
mokytojai
Išvyka į AB „Swedbank“ ir Pinigų muziejų L. Jonikienė
Vilniuje „Ekonomikos pamoka kitaip“
Advento popietė ,,Pabūkim tylesni, pabūkim L. Paulauskienė T.
geresni“
Stropus
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Vasario mėn.
Sausio–vasario
mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.

2017-04
Birželio mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Gegužės mėn.
Balandžio mėn.
Spalio mėn.
Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

____________________________________________________
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos plano
3 priedas
DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, KITUOSE RENGINIUOSE PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Priemonė

Atsakingas
asmuo,
vykdytojas
Dalykinių
olimpiadų
pirmųjų
etapų R.
Mašurinienė,
organizavimas
direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
dalykų
mokytojai
Lietuvos moksleivių meninio skaitymo N. Jucienė,
konkursas
V. Beniulienė
Miesto lietuvių kalbos olimpiada
D. Bukevičienė
O. Adomavičiūtė
Respublikinis I–II klasių anglų kalbos R. Mašurinienė,
konkursas
O. Gečienė,
A. Skeivytė
Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10D. Paulauskienė
12kl.)
Nacionalinis diktantas
O. Adomavičiūtė
D. Bukevičienė
Nacionalinis moksleivių konkursas „Švari O. Adomavičiūtė,
kalba – švari galva“
V. Skliuderienė
Matematikos konkursas „Kengūra“
V. Jakimavičienė
Matematikos konkursas „Olympis 2017“
V. Jakimavičienė

Vykdymo
terminas
Pagal numatytus
terminus
ir
metodinių grupių
planus
Sausio mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.

Kovo mėn.
Kovo
mėn.,
lapkričio mėn.
Konkursas „Išmanioji diena“
G. Saensri, dalykų Kovo
mėn.,
mokytojai“
balandžio mėn.
Klaipėdos miesto gimnazijų gamtos mokslų I. Pluškienė, dalykų Kovo
mėn.,
konkursas „Viva natura“
mokytojai
balandžio mėn.
Klaipėdos miesto mokyklų 8-10 klasių D. Paulauskienė
Balandžio mėn.
mokinių istorijos dalykinė olimpiada
Klaipėdos miesto mokyklų 11 klasių mokinių Istorijos mokytojos
Balandžio mėn.
istorinio esė konkursas.
Europos egzaminas
E. Preikšas
Gegužės mėn.
Klaipėdos apskrities ir miesto moksleivių N. Jucienė,
Balandžio mėn.,
meninio skaitymo bei dainuojamosios J. Simaitienė
gegužės mėn.
poezijos
konkursas,
skirtas
Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai
Dalyvavimas
konkursuose
„Geriausias N. Jucienė,
Kovo
mėn.,
Klaipėdos gimnazijos balsas“, „Liaudies J. Simaitienė,
gegužės mėn.
daina“, „Estradinė daina“, „Dviese“
J. Petrauskas
Gamtos mokslų konkursas „Tyrėjų naktis“
Gamtos
mokslų Rugsėjo mėn.
mokytojai
Respublikinis Konstitucijos egzaminas
Istorijos mokytojos
Spalio mėn.
Interpretacinio skaitymo konkursas
Užsienio k. mokytojos 2017-10
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Respublikinis Maironio lietuvių literatūros
muziejaus
organizuojamas
moksleivių
meninio skaitymo konkursas
21.
IT konkursas „Bebras“
22.
Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkursas
23.
Paruošti mokinius:
23.1. Klaipėdos miesto mokinių matematikos
konferencijai
23.2 Klaipėdos apskrities instrumentinam muzikos
festivaliui „Varpo aidas“
23.3 Klaipėdos apskrities (KU Humanitarinių
mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos draugijos
Klaipėdos skyrius, „Varpo“ gimnazija)
mokslinėje – praktinėje konferencijoje
,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai“.
23.4. M. Valančiaus konkursui
20.

23.5. Pasakininkų konkursui
23.6. Maironiui
vykstančiuose
mokykloje

skirtuose
„Vyturio“

N. Jucienė

Lapkričio mėn.

G. Andrijauskas
I. Pluškienė

Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

V. Jakimavičienė

Lapkričio mėn.

J. Simaitienė,
T. Jurėnas
Lietuvių
mokytojai

Balandžio 6 d.
kalbos Kovo 3 d.

N. Jucienė,
D. Bukevičienė
N. Jucienė,
D. Bukevičienė
skaitymuose, N. Jucienė
pagrindinėje

_________________________________________

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Lapkričio mėn.
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos plano
4 priedas
GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ DALYVAVIMAS MIESTO IR RESPUBLIKOS
METODINIUOSE RENGINIUOSE, KONKURSUOSE, SEMINARUOSE
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Priemonė

Atsakingas asmuo,
vykdytojas
Organizuoti dalijimąsi patirtimi miesto ir respublikos mokytojams:
Seminaras Klaipėdos miesto 11-12 kl. V. Beniulienė,
Lietuvių kalbos mokytojams ,,Programiniai V. Zykienė
kūriniai ir naujausia šiuolaikinė lietuvių
literatūra: probleminės jungtys ir kontekstai“.
Seminaras Šiaulių S. Daukanto gimnazijos D. Bukevičienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams
,,Mokymosi uždavinys, metodai, refleksijasėkmingos pamokos požymiai‘‘
Seminaras Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir D. Bukevičienė
literatūros
mokytojams
,,Mokymosi
uždavinys, metodai, refleksija- sėkmingos
pamokos požymiai‘‘.
Seminaras Klaipėdos miesto mokytojams D. Paulauskienė
„Muziejaus
panaudojimo
galimybės
pamokose“
Rengti renginius miesto pedagoginei bendruomenei:
Klaipėdos apskrities (KU Humanitarinių O. Adomavičiūtė,
mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos draugijos N. Jucienė,
Klaipėdos skyrius, „Varpo“ gimnazija) D. Bukevičienė
mokslinė – praktinė konferencija ,,Gimtosios
kalbos upės ir upeliai“.
Apskrities instrumentinis muzikos festivalis N. Jucienė,
„Varpo aidas“
J. Simaitienė
Klaipėdos apskrities oratorių konkursas
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
Klaipėdos miesto lietuvių kalbos mokytojų Lietuvių kalbos ir
konferencija „Mūsų stiprybė kalboje“.
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Tarpmokyklinis meninio skaitymo užsienio R. Mašurinienė,
kalba konkursas „Gyvenimo spalvos“
užsienio kalbų
mokytojos
Kartu su Klaipėdos m. savivaldybės O. Adomavičiūtė,
administracijos
Ugdymo
ir
kultūros lietuvių kalbos
departamento Švietimo skyriumi organizuoti mokytojai
Klaipėdos m. lietuvių kalbos mokytojų
konferenciją „Mūsų stiprybė kalboje“
Klaipėdos miesto Tarpmokyklinis konkursas D. Radzevičienė
„Kalėdinis matematikos turnyras“

Vykdymo
terminas
Balandžio mėn.

II pusmetis

II pusmetis

Lapkričio mėn.

Kovo mėn.

Balandžio 6 d.
Balandžio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Nuo lapkričio iki
gruodžio mėn.
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos plano
5 priedas

ATVIRŲ IR NETRADICINIŲ PAMOKŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Mokytojo vardas,
pavardė
L. Paulauskienė,
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
T. Stropus

3.

D. Radzevičienė,
D. Bukevičienė

4.

O. Adomavičiūtė,
V. Beniulienė
V. Zykienė

5.
6.
7.

E. Preikšas
R. Baliutavičienė
N. Jucienė,
J. Simaitienė

8.

J. Petrauskienė,
V. Ruibienė

9.

E. Preikšas
D. Paulauskienė

10.

N. Petunov

Dalykas, pamokos tema

Klasė

Atvira integruota pamoka ,,Galia
veikti“.
Atvira integruota pamoka
,,Krikščioniškosios vertybės ir jų
krizės“
Atvira integruota lietuvių kalbos ir
matematikos pamoka IV klasėje
,,Vilties sinonimija: išeikite su viltimi“.
Atvira pamoka 12 kl. mokiniams. ,,Su
Mačerniu. Po amžinu dangum".
Atvira pamoka 12 kl. mokiniams
„Sigitas Geda. Meilės laukas“.
„Žemė mūsų planeta“

I

Numatoma
data
Vasario mėn.

I

Kovo mėn.

IV

Kovo mėn.

IV

Kovo mėn.

IV

Balandžio
mėn.
Kovo mėn.

Atvira integruota muzikos ir teatro
pamoka III klasėje „Ką dainavo Katrė
(Žemaitės aps. „Marti“)“
Pamoka – čempionatas „Makaronų
tiltai“ (integruota fizikos ir
matematikos pamoka)
Geografijos ir istorijos praktinės
dirbtuvės: „Gyvenamosios aplinkos
panaudojimas pamokose“
Atvira matematikos pamoka.
(interaktyvios lentos panaudojimas
pamokoje)

III

Balandžio
mėn.

I

Gegužės
mėn.

I-IV

Gegužės,
birželio mėn.

I

Lapkričio
mėn.

Ekonomikos pamoka kitaip
„Interaktyvi diskusija“ (IV kl.)
„Padariau pats!“ (I ir II klasių
mokiniams praktinis užsiėmimas –
geometrinių figūrų gaminimas)

IV

Sausio 19 d.

I, II

Kovo 10 d.

Pamoka-konferencija III kl.
„Transcendentiniai skaičiai.
Matematikos fabrikas“
Pamoka-konferencija I ir II kl.

III

Kovo 14 d.

I, II

Gruodžio 5 d.

Matematika ir ekonomika kitaip:
aukcionas

III

Gruodžio 7 d.

I

Netradicinės pamokos
1.

I. Pluškienė

2.

J. Petrauskienė ir visi
kiti matematikos
mokytojai

3.

D. Radzevičienė,
A. Matuzas,
E. Gubicienė
N. Petunov,
J. Petrauskienė
I. Pluškienė,
A. Matuzas

4.
5.
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos plano
6 priedas
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR GIMNAZIJOS VALDYME DALYVAUJANČIŲ
GRUPIŲ POSĖDŽIŲ PLANAS
1. Gimnazijos taryba:
Vykdymo
Posėdyje svarstomi klausimai
Atsakingas asmuo,
terminas
vykdytojas
Birželio
1. Dėl gimnazijos ugdymo plano 2017–2018 m. m. projekto. R. Mašurinienė
mėn.
2. Dėl 2017 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo I
pusmečio rezultatų.
3. Dėl gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo.
4. Dėl mokymo priemonių, vadovėlių įsigijimo, periodinių
leidinių užsakymo tikslingumo.
Gruodžio
mėn.

1. Dėl gimnazijos direktoriaus veiklos už 2017 metus R. Mašurinienė
ataskaitos.
2. Dėl gimnazijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo II
pusmečio rezultatų ir veiklos plano 2018 metams projekto
pristatymo.
3. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos programai 2018-2020
metams.

2. Mokytojų taryba:
Vykdymo
Posėdyje svarstomi klausimai
terminas
Vasario mėn. 1. Dėl 2016 metų gimnazijos veiklos apžvalgos.
2. Dėl 2016–2017 mokslo metų I pusmečio ugdymo
rezultatų ir lankomumo analizės.
3. Dėl tyrimo „I klasių mokinių adaptacija“ pristatymo.
4. Dėl
gimnazijos
veiklos
kokybės
įsivertinimo
(Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tyrimas)
pristatymo.
5. Dėl 2017 metų gimnazijos veiklos tikslo ir uždavinių.
6. Dėl mokinių, I pusmetį turinčių nepatenkinamus atskirų
dalykų įvertinimus, atsiskaitymo tvarkos.
Birželio mėn. 1. Dėl metinių ugdymosi rezultatų, kėlimo į aukštesnę klasę
ir papildomų darbų skyrimo bei atsiskaitymo.
2. Dėl 2017metų veiklos plano įgyvendinimo I pusmečio
rezultatų įvertinimo.
3. Dėl 2017metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programos I pusmečio rezultatų.
4. Dėl gimnazijos 2017–2018 m. m. ugdymo plano projekto
pristatymo.
5. Pranešimas „Įsivertinimo reikšmė ir įtaka mokymosi
rezultatams“
Rugpjūčio
1. Dėl 2017 metų BE ir PUPP rezultatų, dalyvavimo
mėn.
olimpiadose, konkursuose ir varžybose
2. Dėl mokinių, kuriems buvo skirti vasaros darbai,
kėlimo į aukštesnę klasę.

Atsakingas asmuo,
vykdytojas
R. Mašurinienė,
O. Adomavičiūtė,
I. Pluškienė

R. Mašurinienė,
I. Pluškienė,
O. Adomavičiūtė

R. Mašurinienė,
I. Pluškienė,
O. Adomavičiūtė,
IV klasių vadovai
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Dėl 2017–2018 m. m. gimnazijos ugdymo plano
tvirtinimo
1. Dėl ataskaitos už 2017 metų gimnazijos veiklą.
2. Dėl gimnazijos veiklos plano 2018 metams projekto.
3. Pranešimas „Mokymo orientavimas į mokymąsi
mokytis“.
4. Dėl pritarimo pedagogų atestacijos programai
2017-2019 metams.

3.
Gruodžio
mėn.

R. Mašurinienė,
I. Pluškienė,
O. Adomavičiūtė

3. Mokinių savivalda:
Vykdymo
Posėdyje svarstomi klausimai
Atsakingas asmuo,
terminas
vykdytojas
Sausio mėn. Filmų vakaro ir netradicinio ugdymo dienos organizavimo Edvinas Gelžinis
klausimai
Gintė Purauskaitė
Vasario mėn. Valentino dienos organizavimas
Diana
Norkutė
Tomas Valečka
Kovo mėn.
Filmų vakaro, Tarptautinės moters dienos, Tarptautinės Edvinas Gelžinis
miego dienos organizavimas
Iveta Krūminaitė
Laura Beinartaitė
Balandžio
Šokio dienos organizavimas
Gintė Purauskaitė
mėn.
Karolina Černeckytė
Gegužės
Filmų vakaras, naktis mokykloje, Sporto šventė
Edvinas Gelžinis
mėn.
Ida Malakauskaitė
Tomas Valečka
Birželio mėn. Padarykime, kad netradicinio ugdymo diena būtų dar Laura Kontrimaitė
įdomesnė
Rugsėjo
Filmų vakaras, maisto diena.
Edvinas Gelžinis
mėn.
Spalio mėn.
Sporto diena, Mokytojų diena, kostiumų diena, helouvynas. Iveta Krūminaitė
Lina Bušauskaitė
Lapkričio
Filmų vakaras, karjeros diena,
sveikinimosi diena, Ida Malakauskaitė
mėn.
Tarptautinė draugo diena.
Viktorija Jakovleva
Urtė Janavičiūtė
Beatričė Vainoraitė
Gruodžio
Arbatos diena, mandarinų diena, netradicinė diena Laura Kontrimaitė
mėn.
mokykloje, naktis mokykloje, pyragų diena.
Dominykas
Dielninkaitis
Gintė Purauskaitė
4. Metodinė taryba:
Vykdymo
Posėdyje svarstomi klausimai
terminas
Vasario
mėn.
Kovo mėn.
Gegužės
mėn.

Atsakingas
asmuo,
vykdytojas
Metodinės tarybos susirinkimas dėl „Padėkos vakaro“ L. Paulauskienė
organizavimo mikrorajono progimnazijų mokytojams.
Metodinės tarybos susirinkimas dėl kolegų pamokų stebėjimo L. Paulauskienė
ir asmeninių kompetencijų didinimo aprašo sukūrimo.
Metodinės tarybos išvyka į Mažeikių Merkelio Račkausko R. Mašurinienė,
gimnaziją
O. Adomavičiūtė
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Birželio
mėn.
Spalio mėn.
Gruodžio
mėn.

Mokytojų metodinis susirinkimas-refleksija „Mokinių
individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema“
Apskritojo stalo diskusija dėl mokinio asmeninės pažangos
stebėjimo sistemos modelio tobulinimo
Metodinės tarybos veiklos ataskaita, 2018 m. veiklos plano
rengimas

L. Paulauskienė
L. Paulauskienė,
O. Adomavičiūtė
L. Paulauskienė

5. Direkcija:
Vykdymo
Posėdyje svarstomi klausimai
Atsakingas asmuo,
terminas
vykdytojas
Sausio mėn. 1. Dėl 2017 metų gimnazijos veiklos plano
R. Mašurinienė,
2. Dėl psichologo ir socialinio pedagogo veiklos direktoriaus
ataskaitos už 2015 metus
pavaduotojai
ugdymui,
J.Šimkūnaitė
Vasario
1. Dėl I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo R. Mašurinienė,
mėn.]
rezultatų.
direktoriaus
PUP lietuvių kalbos patikrinimo žodžiu vertinimo pavaduotojai ugdymui
komisijų sudarymas
Kovo mėn. 1. Dėl BE pasirinkimo.
R. Mašurinienė,
2. Dėl BE, įskaitų vykdymo ir vertinimo komisijų.
direktoriaus
3. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pavaduotojai ugdymui
pasiekimų ir mokymosi problemų aptarimo.
Balandžio
1. Dėl II klasių mokinių pasiruošimo mokytis pagal R. Mašurinienė,
mėn.
vidurinio ugdymo programą.
direktoriaus
2. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo.
pavaduotojai ugdymui
3. Mokytojų pamokų stebėjimo aptarimas.
Gegužės
1. Dėl neformaliojo švietimo užsiėmimų paklausos ir R. Mašurinienė,
mėn.
pasiūlos.
direktoriaus
2. Dėl 2017–2018 m. m. ugdymo plano projekto rengimo, pavaduotojai ugdymui
mokytojų krūvių.
3. Klasių vadovų, mokytojų ir bendradarbiavimas ugdant
karjerai.
Birželio
1. Dėl konkursų, olimpiadų, viktorinų, varžybų, kuriose R. Mašurinienė,
mėn.
dalyvavo gimnazijos mokiniai, rezultatų.
direktoriaus
2. Dėl per mokslo metus vykdytų projektų.
pavaduotojai ugdymui
Rugpjūčio
1. Dėl pasirengimo naujiems mokslo metams.
R. Mašurinienė,
mėn.
2. Dėl patalpų suteikimo paslaugos gimnazijoje.
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Rugsėjo
1. Dėl mokyklinės dokumentacijos tvarkymo.
R. Mašurinienė,
mėn.
2. Dėl mokymo planų, klasių vadovų, neformaliojo direktoriaus
švietimo programų, modulių ir pasirenkamųjų dalykų pavaduotojai ugdymui
programų tvirtinimo.
Spalio mėn. 1. Dėl ugdymo turinio įgyvendinimo.
R. Mašurinienė,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Lapkričio
1. Dėl el. dienyno pildymo ir temų atitikimo ilgalaikiams R. Mašurinienė,
mėn.
planams.
direktoriaus
2. Gimnazijos vidinio įsivertinimo rezultatų analizė.
pavaduotojai ugdymui
Gruodžio
1. Dėl pirmokų adaptacijos.
R. Mašurinienė,
mėn.
2. Dėl metinės veiklos rezultatų.
direktoriaus
3. Dėl 2018 metų tikslų, uždavinių, veiklos planavimo.
pavaduotojai ugdymui
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6. Veiklos įsivertinimo grupė:
Veikla

Eil.
Nr.
Tiriamos sritys:
1. Rezultatai
1.2. Pasiekimai ir pažanga
1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga
Ugdymas(is) ir mokinių patirtys
2.2. Vadovavimas mokymuisi
2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas
1. Iqesonline apklausa M10, Mk11,
T04
2. Pamokų protokolai
3. Mokymosi paradigma
4. Mokinių skatinimas
5. Ugdymo planai
6. VIP
7. Pirmo ir antro pusmečio įvertinimų
pokytis:
I kl.
II kl.
III kl.
IV kl.
8. Rezultatų pristatymas

Data

Atsakingas

Vasario – kovo mėn.

E.Gubicienė

Vasario – birželio pr.
Vasario – birželio pr.
Balandžio mėn.
Kovo mėn.
Birželio mėn. pr.
Birželio mėn. pr.

N. Petunov
N. Petunov
A. Čigienė
O. Gečienė
D. Pleskienė
A. Čigienė
D. Pleskienė
O. Gečienė
E. Gubicienė

Birželio, rugpjūčio
mėn.

Visi nariai

_________________________________________
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2017 metų veiklos programos
7 priedas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

1. Ugdyti mokinių socialines kompetencijas užtikrinant pozityvią mokinių socializaciją.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
asmenys

Data

Kur
aptariama

1.1.

Organizuoti reidus gimnazijos
teritorijoje dėl rūkymo prevencijos

R. Mašurinienė
S. Jonušaitytė

Per visus
metus

Individualiai

1.2.

Dalyvauti gimnazijos, savivaldybės
Sveikatos, Švietimo, Sporto skyrių,
Dvasinės pagalbos jaunimui centro
projektuose

R. Mašurinienė
N. Jucienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė

Per visus
metus

Gimnazijos
specialistų
susirinkime

1.3.

Ruošti medžiagą žalingų įpročių
prevencijos ir socialinių įgūdžių
formavimo klausimais stendui,
ekranams ir gimnazijos tinklapiui.

J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Per visus
metus

Gimnazijos
specialistų
susirinkime

1.4.

Renginys, skirtas Pasaulinės
sveikatos dienai paminėti

A Juknevičienė
D. Beniušienė

Balandžio 7
d.

Gimnazijos
specialistų
susirinkime

1.5.

Klasių valandėlių ciklas
psichologinėmis, sveikatos ir
socialinėmis temomis

J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
A .Juknevičienė
D. Beniušienė

Per visus
metus

Gimnazijos
specialistų
susirinkime

1.6.

Stendas ir lankstinukai ,,Kaip
išvengti TB?“

A .Juknevičienė
D. Beniušienė

Kovo mėn.
24 d.

1.7.

Paskaita ,,Tuberkuliozė Lietuvoje ir
pasaulyje“ (I-III klasės)

A .Juknevičienė
D. Beniušienė

Kovo mėn.
24 d.

1.8.

Renginiai, skirti judėjimo sveikatos
labui dienai paminėti
(I–III klasės)

A .Juknevičienė
D. Beniušienė
Kūno kultūros
mokytojai

Gegužės
mėn. 10 d.

Klasių
valandėlių
metu
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime

Pokalbiai - diskusijos ,,Nelaimingas
atsitikimas. Kaip elgtis?“
(I–III klasės)
1.10. Radijo laidų ciklas ,,Propaguokime
sveiką gyvenimo būdą“

A .Juknevičienė
D. Beniušienė

Birželio
mėn.

N. Jucienė
A. Juknevičienė
D. Beniušienė

Per visus
metus

1.9.

Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
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1.11. Aptarti mokinių psichologines,
adaptacines ir socialines problemas
bei reikalingą socialinę pedagoginę
pagalbą
1.12. Paskaita ,,Alkoholio vartojimo
pavojai: ką turi žinoti kiekvienas?“

R. Mašurinienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė

Esant
būtinumui

Vaiko
gerovės
komisijoje

J. Šimkūnaitė

Kovo mėn.

1.13. Akcija „Savaitė be patyčių“

R. Mašurinienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
L. Paulauskienė
N. Jucienė
Mokinių taryba
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Kovo mėn.

Klasių
valandėlių
metu
Direkcijos
posėdyje

Spalio 10 d.

Direkcijos
posėdyje

1.15. Gimnazijos Pagalbos linijos „Noriu
kalbėtis“ analizė ir aptarimas.

R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Pagal
poreikį

Vaiko
gerovės
komisijoje

1.16. Klasių valandėlių ciklas ,,Egzaminų
baimė“ (II ir IV klasės)

J. Šimkūnaitė

Balandžio–
gegužės
mėn.
Pagal
poreikį

Klasių
valandėlių
metu
Vaiko
gerovės
komisijoje

1.14. Pasaulinės psichikos sveikatos
dienos minėjimas

1.17. Moksleivių, turinčių elgesio ir
R. Mašurinienė
emocijų problemų, svarstymas Vaiko S. Jonušaitytė
gerovės komisijoje
J. Šimkūnaitė

2. Įgyvendinti Socialinio emocinio ugdymo programą (toliau – SEU), formuojant mokinių
saugumą ir socialinius įgūdžius.
2.1. Diskusijos Nuomonių klube.
S. Jonušaitytė
Vasario–
Direkcijos
J. Šimkūnaitė
kovo mėn.,
posėdyje
M. Skirmontaitė
gegužės
mėn., spalio–
gruodžio
mėn.
2.2. SEU programos „Raktai į sėkmę“
R. Mašurinienė
Birželio mėn. Mokytojų
įgyvendinimas
V. Skliuderienė
tarybos
J. Šimkūnaitė
posėdyje,
S. Jonušaitytė
klasės
vadovų
metodinėje
grupėje
2.3. Socialinių įgūdžių būrelio „Savęs
N. Jucienė
Visus metus
Direkcijos
pažinimas“ veikla.
J. Šimkūnaitė
posėdyje
S. Jonušaitytė
2.4.

Mokymai ,,Lyderystės mokykla“

J. Šimkūnaitė

Vasario mėn.

2.5.

Mokymai „Vartininkas“

J. Šimkūnaitė

Spalio –
lapkričio
mėn.

Direkcijos
posėdyje
Direkcijos
posėdyje
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2.6.

2.7.
2.8.

Įvertinti mokinių klasės
mikroklimatą ir teikti
rekomendacijas
I klasių įsivertinimas „Klasės
barometras“.
Teikti individualias psichologines,
socialines konsultacijas mokiniams,
jų tėvams, mokytojams, klasių
vadovams

J. Šimkūnaitė
Klasių auklėtojai
O. Adomavičiūtė,
klasių vadovai
R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Per visus
metus ir
pagal poreikį
Mokslo metų
pradžioje
Visus metus

Direkcijos
posėdyje
Direkcijos
posėdyje
Direkcijos
posėdyje

Aktyvinti mokinių tėvų dalyvavimą prevencinėje veikloje.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
asmenys

Data

Kur
aptariama

3.1.

Susitikimai, paskaitos, diskusijos,
forumai Tėvų švietimo klubo veikloje.

R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė

Visus
metus

3.2.

Tėvų dalyvavimas gimnazijos įvairiuose R. Mašurinienė
renginiuose.

Visus
metus

Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiuose
Direkcijos
posėdyje

3.3.

Individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų VGK
tėvais VGK posėdžiuose.

Per visus
metus

__________________________________________________

Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiuose

