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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2019 metų veiklos planas (toliau
– Planas) parengtas atsižvelgiant į strateginius gimnazijos tikslus, bendruomenės poreikius. Atlikus
veiklos analizę, įsivertinus ir įvertinus bendruomenės poreikius, plane numatyti trumpalaikiai veiklos
tikslai ir uždaviniai, apibrėžti prioritetai, įvardintos priemonės uždaviniams vykdyti.
Planas parengtas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginiu
plėtros planu, Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-374 patvirtintais 2019 metų veiklos
prioritetais švietimo srityje, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2019–2021 metų strateginiu veiklos
planu, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2018–2019 mokslo metų ugdymo planu, Klaipėdos „Varpo“
gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis bei 2018 m. kovo 12–16 dienomis atlikto
gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimo išvadomis.
2019 veiklos planą rengė direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-74 sudaryta darbo
grupė.

II. GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA
VIZIJA:
Dinamiška, demokratiška, atvira iššūkiams ir kaitai, tradicijas ir modernumą savo veikloje derinanti
švietimo institucija, kurioje bendraujant ir mokant auginamos dvasinės, intelektinės, fizinės asmens
galios. Gimnazijos siekiamybė – per bendrystę, drąsos ir kūrybos teikiantį mokyklos gyvenimą
puoselėti asmens bei tautos vertybes, auginti savarankišką, brandų ir sąmoningą žmogų.
MISIJA:
Kurti patrauklų, įvairų ugdymo turinį, sudaryti palankias sąlygas ugdyti ir ugdytis aplinkoje, kuri
atitinka asmens mokymosi poreikius, leidžia atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams. Neprarasti
gimnazijos savitumo: puoselėti tradicijas ir kartu praturtinti gimnazijos gyvenimą naujomis
veiklomis, atliepiančiomis šiuolaikinio pasaulio iššūkius.
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III. 2018 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2.
Išanalizavus 2017 m. veiklą ir įvertinus rezultatus, 2018 m. bendru sutarimu buvo
nutarta siekti kokybiško ugdymo ir ugdymosi.
3.
Tikslui įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai:
5. 1. Sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.
5. 2. Suburti ir palaikyti mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką, kaip galimybę tobulėti
kiekvienam nariui.
5. 3. Kurti emociškai saugią aplinką.
6. 2018 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais
metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2018 m. veiklos planą, posėdžiuose.
Gimnazijos bendruomenės atstovai sėkmes ir nesėkmes, ateities perspektyvas įvardijo ir sutelktose
strateginio plano rengimo diskusijose, kurias moderavo direktorė Rasa Mašurinienė. Apmąstant bei
aptariant savo veiklą, bendro gyvenimo įvykius, buvo plėtojama dialogo kultūra, reflektuojama ir
planuojama.
Nustatyta, kad siekiant įgyvendinti uždavinį – sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę
– didžioji dalis numatytų priemonių buvo įgyvendintos. Siekiant mokinio sėkmės metodinėse grupėse
priimta tvarka buvo stebima individuali mokinio pažanga, analizuojamos mokymosi nesėkmių
priežastys, aptariami ugdymo turinio ir ugdymo kokybės klausimai. Pagal Gimnazijos individualios
pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašą, mokinys stebėjo savo mokymosi pažangą, kėlė
mokymosi tikslus, analizavo pokyčius. Mokslo metų pradžioje kiekvienas mokinys pildė pažangos
įsivertinimo lapą, kuriuos mokytojai segė į aplankus. Dauguma gimnazijos pedagogų didelį dėmesį
skyrė mokinių mokymosi motyvaciją skatinančiai aplinkai kurti. Apie tai buvo reflektuojama
įvairiuose lygmenyse: vyko Metodinės grupės inicijuotas susirinkimas, kuriame aptarta, kaip gerinti
pažangą, nuo 2018 m. spalio mėn. vyksta klasių koncentrų konsiliumai, kuriuose analizuojami
mokinių mokymosi pasiekimai. Vis dėlto vienas svarbiausių sėkmės rodiklių – mokinių pažangos
pastovumas, išorės vertintojų nuomone, yra tobulintinas gimnazijos veiklos aspektas. Mokytojams,
planuojant ir organizuojant pamoką, rekomenduota atkreipti dėmesį į kiekvieno mokinio
individualios pažangos atpažinimą pamokoje, labiau orientuotis į konkretų, pamatuojamą mokymosi
uždavinį, daugiau dėmesio skirti asmeninei mokinių pažangai išryškinti, aptarti. Šios išvados sutampa
ir su vidaus įsivertinimo grupės, atlikusios 3 rodiklių analizę, rezultatais. Atlikus rodiklio „Asmeninė
mokinių pažanga“ analizę nustatyta, kad asmeninė pažanga kaip stiprusis pamokos aspektas buvo
išskirtas tik 4 pamokose, o net 39 pamokų – kaip tobulintinas. Siekiant gerinti mokymosi pasiekimus,
aktyvinti bendradarbiavimą, buvo organizuoti direkcijos pasitarimai dėl mokinių pasiekimų pažangos
stebėjimo ir duomenų naudojimo, klasių valandėlių metu kartu su auklėtiniais aptarti signalinio
pusmečio rezultatai.
Dalykinis bendradarbiavimas vyko vadovaujantis metodinių grupių ir metodinės tarybos
planais, metų pabaigoje atlikta kokybinė duomenų analizė, numatytos priemonės veiklai tobulinti.
Mokytojų bendradarbiavimo praktika geriausiai pasiteisino metodinėse grupėse: jose reflektuota apie
mokymo aktualijas, mokymo sėkmes ir nesėkmes, aptarti klausimai grįžus iš kvalifikacijos
tobulinimo renginių, mokytasi vienas iš kito, planuota, kaip tobulėti.
2018 m. sudarytos sąlygos skleistis mokytojų meistriškumui ir gerosios praktikos
pavyzdžiams. Gražiausi mokytojų veiklos ir patirties aspektai atsiskleidė atvirų pamokų metu: Neolė
Jucienė vedė atviras teatro pamokas KU studentei Aušrai Milašiūtei, atlikusiai režisūros praktiką
„Varpo“ gimnazijoje, integruotą lietuvių literatūros ir teatro pamoką „Vinco Krėvės istorinės dramos
„Skirgaila“ veikėjų paveikslai“, Jolanta Simaitienė vedė atvirą pamoką KU studentams „Netradiciniai
orkestrai“, Jonas Petrauskas pamokoje „Autentiški ir atsineštiniai muzikos instrumentai“ 1-ų klasių
mokiniams pristatė unikalią savo muzikavimo patirtį. Plėtojant diskusijos kultūrą ir kartu aptariant
V. Mykolaičio-Putino romaną ,,Altorių šešėly“ vyko pamokos-susitikimai su kunigu V. Poška ir su
Telšių kunigų seminarijos rektoriumi Sauliumi Stumbra (pamokas organizavo lietuvių kalbos
mokytoja Monika Šulcaitė-Jaunienė). Atvirą biologijos ir chemijos pamoką „Baltymų denatūracija ir
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baltymų spalvinės reakcijos“ vedė mokytojai Gulnara Saensri ir Stasys Jurkus. Lina Paulauskienė
vasario 15 d. vedė atvirą pamoką „Aš lietuvis. Kultūrų įvairovė ir stereotipai“.
Mokytojų bendradarbiavimo pavyzdžiai – integruotos pamokos. Laura Sirvydienė ir Jolanta
Simaitienė gruodžio 10 d. vedė technologijų ir muzikos pamoką „Lietuvos regionų etnokultūra“,
atvirą integruotą lietuvių kalbos ir matematikos pamoką 10 kl. ,,Skaičiai literatūroje. M. Hedonas
,,Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalė Bukevičienė ir
matematikos mokytoja Daivutė Radzevičienė. Integruotą fizikos ir chemijos pamoką „Bioplastiko
gaminimas ir savybių tyrimas“ vedė mokytojos Virginija Ruibienė ir Gulnara Saensri. Vyko
integruota etikos ir tikybos pamoka „Pagrindinė teisė į gyvybę“ (L. Paulauskienė, T. Stropus),
integruota etikos ir psichologijos pamoka „Konflikto prigimtis“ (L. Paulauskienė, J. Šimkūnaitė)
Gruodžio 10 d. rusų kalbos mokytojos vedė atvirą pamoką „Kaip pasaulyje švenčiamos Kalėdos ir
Naujieji metai“ (A. Dirgėlienė, V. Kubilienė).Vasario 2 d. vyko integruota anglų kalbos ir istorijos
pamoka „II pasaulinis karas: gynybiniai įrenginiai Klaipėdoje“ (V. Laurašonienė, D. Kikienė)
Gegužės 9 d. ir 11 d. vyko dvi mokytojo N. Petunov pamokos kitaip I klasėje: jos buvo integruotos
su geografija ir ekonomika, skirtos MEPA projektui. Europos savaitei buvo skirta integruota istorijos
ir ekonomikos pamoka (D. Kikienė, L. Jonikienė). Balandžio 13 d. vyko integruota informacinių
technologijų ir braižybos pamoka (V. Skliuderienė, S. Donskienė). Kovo 14 d. vyko integruota
geografijos ir matematikos pamoka „Pasaulio gyventojų skaičiaus kaita“ (N. Petunov, G.
Kriaučiūnaitė).
Pažintiniais, ugdymo karjerai, savanorystės (karitatyviniais), socialinės veiklos,
akademiniais (konferencijos, konkursai, tyrimai laboratorijose), neformaliojo švietimo programų
realizavimo tikslais buvo organizuojamos edukacinės išvykos. Mokinių literatūrinis ir kultūrinis
akiratis, pažinimo kompetencijos gilintos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų R. Minskienės, V.
Zykienės, V. Beniulienės, M. Šulcaitės-Jaunienės organizuotoje išvykoje į Kauną, į S. Nėries ir
Maironio muziejus, D. Bukevičienės inicijuotoje išvykoje į kino teatrą, kur vyko filmo „Tarp pilkų
debesų“ peržiūra. N. Jucienė organizavo Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklio
„Madagaskaras“, Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio „Katedra“ peržiūras, A. Milašiūtė –
O. Koršunovo spektaklio „Pašaliniams draudžiama“ peržiūrą Klaipėdos dramos teatre. J. Simaitienė
kartu su mokiniais stebėjo koncertus „Itališkas desertas“, „Perkusijų naktis“ Klaipėdos koncertų
salėje. Gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai gyvenamąją aplinką pažinti skatino
organizuodami išvykas į Klaipėdos miesto įmones ir įstaigas: chemijos plastikų gamyklą, AB
„Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetą, AB
„Klaipėdos energija“, Klaipėdos kolegiją (edukacinė išvyka „Kosmetologinės odos priežiūros
paslaptys“, „Kvapų pasaulis“). Kūno kultūros mokytoja B. Mazgelienė, dailės mokytoja S. Donskienė
organizavo išvykas į Poznanę ir Berlyną, Rygą ir Stokholmą, Kotna Horą, Prahą, Adšpadų kalnų
rezervatą, MO muziejų Vilniuje. D. Kikienė, L. Jonikienė, A. Stanienė organizavo mokinių išvyką į
LR Vyriausybę, kur vyko Europos dienos diskusija, ekskursiją į Vilniaus pinigų muziejų, Swedbank.
G. Kriaučiūnaitė organizavo edukacines išvykas į „Fortum“ gamyklą.
Ugdymo tikslais buvo bendradarbiaujama ir su kitomis Klaipėdos miesto ugdymo įstaigomis
(pvz., LCC Tarptautiniu universitetu, Klaipėdos valstybine kolegija (Technologijų fakultete mokiniai
gilino fizikos žinias), Klaipėdos universitetu (mokiniai dalyvavo „Tyrėjų“ naktyje, kur galėjo įvertinti
vandens kokybę, projekte „Iškeisk pamoką į paskaitą), Klaipėdos turizmo mokykla (Karjeros ir
verslumo diena).
Didžiausią patirtį turintys mokytojai savo sėkmę įprasmino dalindamiesi ja su kitais.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja D. Bukevičienė ir matematikos mokytoja D. Radzevičienė
spalio 30 d. vedė seminarą respublikos mokytojams ,,Dalykų integracija mokant žemesnių ugdymosi
gebėjimų turinčius mokinius“, kovo 4 d. skaitė pranešimą ,,Renginių ciklo ,,Geltona, žalia, raudona“
pristatymas Klaipėdos miesto lietuvių kalbos mokytojų forume ,,Sukame idėjų malūno sparnus“,
vasario 27 d. pristatė pranešimą ,,Mokymosi uždavinys, metodai ir refleksija srautinio ugdymo
procese” metodinėje dienoje ,,Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimo patirtis. Problemos ir iššūkiai mokant žemesniųjų gebėjimų mokinius
lietuvių kalbos ir literatūros“, balandžio 25 d. skaitė pranešimą ,,Kalba – tautinės tapatybės raiška“
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forume „Sukame idėjų malūno sparnus: Lietuvių kalbos dienų renginių organizavimo praktika“.
Pranešimo ,,2017 – Kalbos kultūros metai „Varpo“ gimnazijoje“ medžiaga įkelta į Klaipėdos
pedagogų švietimo ir kultūros centro svetainės edukacinės patirties banką. Muzikos mokytoja Jolanta
Simaitienė balandžio 24 d. organizavo miesto muzikos mokytojų konferenciją „Pasaulio tautų ir
Lietuvos etnokultūra“, spalio 29 d. – praktinį seminarą „Informacinių technologijų panaudojimas
muzikos pamokoje“. Matematikos mokytojas N. Petunov gimnazijos mokytojams pristatė darbo su
išmaniąja lenta galimybes, V. Skliuderienė kūrybinių dirbtuvių metu demonstravo, kaip kurti žodžių
debesis, QR kodą. Parengta 4 val. metodinės dienos programa „Diferencijavimo ir individualizavimo
galimybės rusų (užsienio) kalbos pamokose“, kuri įgyvendinta Klaipėdos miesto pedagogams (rusų
kalbos mokytoja A. Dirgėlienė).
Tikslingai buvo vykdomas mokytojų kompetencijų tobulinimas: spalio 29 d. vyko A.
Blandės seminaras „Motyvacija, savitarpio parama ir konstruktyvus konfliktų sprendimas“, birželio
14 d. Metodinės tarybos iniciatyva mokytojai vyko į Radviliškio rajono Šeduvos gimnaziją, kur buvo
susipažinta, kaip ugdymo procese efektyviai išnaudojamos vidinės ir išorinės edukacinės erdvės.
Reflektuojant patirtį, kaip tobulinti pamokos vadybą, organizuota metodinė diena „Pamokos
tobulinimo būdai“. Mokytojų kompetencijos ugdytos per patirtinį mokymąsi, kolegialų
bendradarbiavimą: sausio 3 d. vyko kūrybinės dirbtuvės „Mokėjimo mokytis kompetencijos
ugdymas“, organizuoti 3 gerosios patirties sklaidos renginiai. Patirtimi dalintasi ir su kitų respublikos
mokyklų atstovais: gimnazijoje svečiavosi Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ir Anykščių
Jono Biliūno gimnazijos mokytojai ir vadovai. 2018 m. vyko šeši Metodinės tarybos susirinkimai,
kuriuose buvo analizuojami klausimai, susiję su mokinių ir mokytojų kompetencijų gilinimu, naujų
netradicinių veiklų, skatinimo būdų, metodų paieškomis.
Lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva 2018 m. vyko konferencija ir konkursas Klaipėdos
miesto pedagoginei bendruomenei: bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu ir Lietuvių kalbos
draugijos Klaipėdos skyriumi kovo 23 d. Universitete organizuota mokinių ir studentų mokslinėpraktinė konferencija ,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai“. Mūsų gimnazijos moksleivių tiriamųjų
darbų temos įvairios: domėtasi tarmių situacija, praktiniais kalbos vartojimo aspektais, Klaipėdos
krašto dainomis. Kartu su dėstytojais aptariant konferencijos rezultatus pripažinta, kad mokslinio
tiriamojo darbo metodai įvairina ugdomąją veiklą, padeda sudominti mokinius lietuvių kalba,
etnografija, etnologija, leidžia jaunam žmogui išsiugdyti kompetencijų, kurios padės studijuojant.
Balandžio 18 d. vyko Klaipėdos miesto mokyklų Jaunųjų oratorių gimtąja kalba konkursas, kuriame
laureatu tapo E. Žilinskas (mokytoja V. Zykienė), G. Sadlauskaitės (mokytoja V. Zykienė), A.
Aleksejenkaitės, A. Valavičiūtės (mokytoja O. Adomavičiūtė), K. Kniūkštaitės (mokytoja N. Jucienė)
kalbos pelnė įvairias nominacijas. Užsienio kalbų mokytojai tęsė tradicijas ir Klaipėdos miesto
mokyklų mokiniams gruodžio 11 d. organizavo meninio skaitymo konkursą „Gyvenimo spalvos“, o
miesto mokyklų užsienio kalbų mokytojams – seminarą „Gabių mokinių ugdymas popamokinėje
veikloje mokant užsienio kalbų“. Dalyvauta tradiciniame Klaipėdos apskrities ir miesto moksleivių
meninio skaitymo bei dainuojamosios poezijos konkurse, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai.
Matematikos mokytojai vykdė tradicinį konkursą Klaipėdos miesto moksleiviams
„Kalėdinis matematikos turnyras“, organizavo nepamokinio ugdymo dieną „Kalėdinis matematikos
ir informacinių technologijų kaleidoskopas“, ruošė moksleivius konferencijai-viktorinai
„Matematika iš amžių glūdumos – senovės Graikija“, vykusiai Klaipėdos H. Zudermano gimnazijoje,
Stasės ir Juozo Kukulskių vardo matematikos turnyrui. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti
tarptautiniame konkurse ,,Kengūra 2018“. Informacinių technologijų mokytojai organizavo saugaus
interneto savaitės renginį „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo
tavęs!“. Vyko informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“.
Gimnazijoje sudarytos sąlygos aktyviai mokinių sportinei veiklai: vyko Sveikatingumo
diena, tinklinio varžybos tarp KU studentų ir gimnazijos moksleivių, dalyvauta profesoriaus Juozo
Rauckio krepšinio ir tinklinio turnyruose, organizuotos tarpklasinės tinklinio ir krepšinio varžybos,
kalėdinis tinklinio turnyras tarp mokytojų, mokinių, tėvų komandų.
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Tradiciškai vyko Gamtos mokslų savaitės renginiai, skirti Žemės dienai, mokslo festivalis
„Erdvėlaivis Žemė“, „Tyrėjų savaitės“ renginys. Gabių mokinių ugdymas vyko dalyvaujant
įvairiuose konkursuose ir projektuose: besidomintys gamtos mokslais turėjo galimybę dalyvauti
nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse, respublikiniame edukaciniame
konkurse „Olympis“, neakivaizdinės jaunųjų fizikų mokyklos ,,Fotonas“ veikloje, respublikiniame
fizikos čempionate. Mokytojo V. Dobrovolskio mokinių darbai buvo eksponuoti Klaipėdos m.
mokinių technologijų olimpiadoje „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ bei parodoje-konkurse
„Užgavėnių personažai bei kaukės“. Menų metodinės grupės ir mokytojos Jolantos Simaitienės
iniciatyva jau 18-ą kartą vyko instrumentinės muzikos festivalis „Varpo aidas“, kuriame dalyvavo
Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Jonas Petrauskas
su liaudiškos muzikos kapela „Joginta“ dalyvavo 27 koncertuose, iš jų 20 vyko mieste ir respublikoje.
Mokytojos N. Jucienės iniciatyva mokiniai dalyvavo įvairiuose projektuose: Klaipėdos miesto
mokinių greitojo skaitymo projekte „Skaityk per pietus su „Karjeros akademija“, Lenkijos ir Lietuvos
jaunimo mainų fondo projekte „Jūra prieš kalnus“, su 11b klasės mokiniu Mantu Vičiumi dalyvauta
Lietuvos televizijos projekte „Tūkstantmečio vaikai“. Buriant iniciatyvius, literatūra besidominčius
vaikus ir kuriant skaitymo kultūrą gimnazijoje buvo plėtojamos nacionalinio projekto „Pažink
valstybę“ veiklos (V. Skliuderienė, O. Adomavičiūtė).
Kolegialus mokytojų bendradarbiavimas garantavo sėkmę mokiniams: J. Petrausko ir D.
Trečiokienės paruošti mokiniai dalyvavo Vokiečių dainos konkurse ir laimėjo 2-ąją vietą, Klaipėdos
miesto konkurse „Dainuokime rusiškai“ laimėta prizinė vieta. Antrą kartą buvo organizuotas didelio
susidomėjimo sulaukęs renginys „Norėčiau susitikti vėlei“, skirtas progimnazijų mokytojams. Į jį
gimnazistai pakvietė savo buvusius mokytojus, padėjusius jiems visapusiškai augti. Šventėje
dalyvavo mokytojai iš Liudviko Stulpino, Prano Mašioto, „Versmės“, Sendvario ir „Smeltės“
progimnazijų, „Vyturio“ pagrindinės mokyklos.
Bendradarbiavimas buvo tęsiamas ir organizuojant kūno kultūros ir istorijos-geografijos
renginį, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Jame dalyvavo komandos iš „Vyturio“, L. Stulpino ir
„Versmės“ progimnazijų. Mokytojų dėka gimnazijoje sėkmingai plėtojamos kultūrinio gyvenimo
tradicijos, skatinančios saviraiškų mokinio buvimą, jo asmenybės augimą. Menų metodinės grupės
mokytojai įtraukė mokinius į mokyklos renginius: jų metu pristatyti naujos choreografinės
kompozicijos, dainos, spektakliai, etiudai, dekoracijos. Išorės vertintojai pastebėjo, kad pasiekimai
konkursuose, olimpiadose, varžybose, įvairi ir rezultatyvi mokinių veikla, jungianti formalųjį ugdymą
ir neformalųjį švietimą, skatina daugumos mokinių saviraišką, socialinę brandą ir asmenybės augimą,
paveikiai papildo bendrųjų kompetencijų ugdymą – ugdant vaiką orientuojamasi ne tik į mokymosi
pasiekimus, bet ir į asmenybės ūgtį, organizuojant kultūrinius, edukacinius, sporto renginius,
skatinančius saviraiškų buvimą bendruomenėje.
2018 m. atliktas gimnazijos vidaus veiklos kokybės įsivertinimas. Tirti šie rodikliai:
asmeninė mokinių pažanga, ugdymo organizavimas, mokymasis. Duomenys vidiniam įsivertinimui
buvo renkami naudojantis IQES online Lietuva sistema, taikant interviu metodą, analizuojant
mokyklos dokumentus: stebėtų pamokų protokolus, mokytojų ilgalaikius teminius planus, el. dienyno
įrašus. Vertinimo ir tyrimų rezultatai aptarti Mokytojų tarybos posėdžiuose, klasių vadovų metodinėje
grupėje, išplėstiniame direkcijos posėdyje. Informacija buvo panaudota gerinant gimnazijos veiklos
kokybę, rengiant gimnazijos ugdymo ir metinės veiklos planus. Vidaus veiklos kokybės vertinimo
rezultatai panaudoti tolimesnės gimnazijos veiklos planavime.
Siekiant suburti ir palaikyti mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką, kaip galimybę
tobulėti kiekvienam nariui, buvo vykdomos veiklos, įgalinančios kūrybiškumą ir lyderystę.
Psichologės J. Šimkūnaitės iniciatyva vyko mokiniams skirti mokymai „Vartininkas“,
„Lyderystės mokykla“, buvo organizuojami karjeros ugdymo dienai skirti renginiai.
Gimnazija džiaugiamasi ir didžiuojamasi mokinių pasiekimais. Informacija apie tai
skelbiama gimnazijos interneto puslapyje, „Facebook“ paskyroje, naujienlaiškyje, Padėkų ir trofėjų
galerijoje. Organizuotas naujo formato renginys „Metų garbė 2018“, kuriame džiaugtasi mokinių,
mokytojų pasiekimais, tėvų, kitų bendruomenės narių indėliu į gimnazijos gyvenimą.
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2018 m. buvo organizuoti kultūriniai, edukaciniai, sporto renginiai, skatinantys prasmingą
ir saviraiškų mokinių buvimą gimnazijos bendruomenėje: sausio 13-ą organizuota akcija „Atmintis
gyva, nes liudija“, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų iniciatyva buvo tęsiamas ilgalaikis projektas
„Geltona, žalia, raudona“. Baigiamojo renginio metu organizuotas konkursas, skirtas atkurtos
Lietuvos šimtmečiui. Klaipėdos miesto mokyklas subūrė direktoriaus pavaduotojos ugdymui O.
Adomavičiūtės iniciatyva – Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopijos kelionė. Bendruomenės buvo
kviečiamos priimti Nepriklausomybės Akto kopiją ir padėti savo parašą šalia signatarų parašų – tokiu
būdu raginta pagarbiai patirti tai, ką prieš šimtą metų patyrė drąsūs ir laisvi žmonės, paskelbę Lietuvą
nepriklausoma valstybe ir sugrąžinę jos vardą į pasaulio žemėlapį. Pasirašius ant Lietuvos
Nepriklausomybės Akto kopijos akcijoje dalyvavę klaipėdiečiai lyg ir įsipareigojo savo valstybę
gerais darbais garsinti, būti dorais ir atsakingais jos piliečiais. Be tradicinių renginių – Paskutinio
skambučio šventės, Mokslo metų pabaigos šventės, Rugsėjo 1-osios, Mokytojų dienos – organizuotos
naujos formos Pirmokų priimtuvės, Patyriminio mokymosi diena, Gimnazijos pusryčiai, Metų garbė2018, vyko Europos dienai skirti renginiai.
Telkiant gimnazijos bendruomenę ir stiprinant komandinio darbo įgūdžius, socialines
kompetencijas, organizuoti dalykiniai renginiai, vyko metodinės savaitės: Matematikos ir
informatikos metodinės grupės nariai inicijavo Kovo 14-tos dienos – skaičiaus Pi dienos paminėjimą,
Socialinių mokslų metodinės grupės mokytojų iniciatyva vyko Socialinių mokslų savaitė, kurios metu
renginiai vyko ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Istorijos ir geografijos mokytojos rengė socialinių
mokslų viktoriną, skirtą Lietuvos šimtmečiui, vyko integruotas geografijos istorijos, dailės ir anglų
kalbos renginys, skirtas Europos dienai. Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupė gimnazijoje
organizavo Tyrėjų savaitę, Žemės dienai skirtą renginį, Mokslo festivalį „Erdvėlaivis Žemė“. Anglų
kalbos mokytoja A. Skeivytė mokinius subūrė į netradicinį renginį „Impro Šou“. Užsienio kalbų
mokytojai organizavo įvairius renginius, kūrybiškai ugdančius kalbų mokėjimo kompetencijas:
vertimo raštu konkursą „Juvenes Translatores“, renginius, skirtus Europos kalbų dienai. Gegužės
mėn. 9 d. gimnazijoje vyko renginys anglų kalba „Nuo 2 iki 28“, skirtas Europos dienai. Gegužės 3
d. buvo organizuotas protų mūšis „Virš dangaus“, kuriame mokiniai varžėsi su mokytojais. Protų
mūšyje buvo varžomasi, kas geriau išmano apie Europos Parlamento galias, bendrąją skaitmeninę
rinką, Europos energetikos sąjungą, ES biudžetą. Europos dienai paminėti gimnazijoje S. Donskienės
iniciatyva
buvo
organizuotas
kūrybinių
darbų
konkursas
(https://www.facebook.com/sandrija.donskiene/videos/10156228164709788/).
Siekiant modernesnio ugdymo proceso organizavimo, ieškota naujų pamokos galimybių,
kitų edukacinių erdvių. Vyko netradicinės pamokos muziejuose, dailės galerijose, gamtoje. Kuriant
lanksčias ir efektyvias edukacines ir mokymo(si) aplinkas, mokytojai inicijavo pokyčius, vedė
pamokas kitaip. Gimnazijoje vyko aktyvi kraštotyrinė veikla, kurios iniciatorė – mokytoja D.
Kikienė, organizuota daug išvykų ir ekskursijų, pėsčiųjų žygių po Klaipėdos apylinkes (pvz., „Žygis
paminijais“, „Klaipėdos sukilėlių keliais“). Bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto moksleivių
saviraiškos centru mokytoja birželio mėn. organizavo kraštotyros stovyklą Bitėnuose. Metų pabaigoje
sukurtas
kraštotyrinę
veiklą
pristatantis
videofilmas
(https://www.facebook.com/klaipedosvarpogimanzija/videos/401547297254417/).
Šauniausios klasės rinkimų metu skatintos įvairios savanorystės formos, dovanojimo
iniciatyvos („Dovana bibliotekai“, iniciatorė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Neolė Jucienė),
ugdoma atjauta (organizuotos Pyragų dienos, kurių metu surinktos lėšos skirtos labdarai).
Netradicinės pamokos buvo vedamos muziejuose, parodose, kosmetologijos kabinete,
viešbutyje, Klaipėdos apygardos prokuratūroje, Girulių gynybiniuose įtvirtinimuose, I. Simonaitytės
bibliotekoje, P. Domšaičio galerijoje. Vyko susitikimai ir mokykloje: atvyko ir čia pamokas vedė
įvairių įstaigų atstovai, studentai, dėstytojai, žymūs kultūros ir literatūros pasaulio žmonės (pvz.,
savanoris Igoris Voicenica iš organizacijos jaunimui „Kitas variantas“, VDA grafinio dizaino
katedros II kurso studentė Austėja Šabonaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos
skyriaus vyresnysis patarėjas Marius Pankevičius, administracinių nusižengimų tyrimo poskyrio
vedėja Viktorija Zubienė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius
Vaščega, LR Seimo narė Aušrinė Armonaitė, KU Baltų filologijos katedros prof. dr. Rimantas
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Balsys). Sutelktų strateginio plano rengimo diskusijų metu pripažinta, kad mokymasis ne mokykloje,
netradicinės pamokos ir susitikimai mokymąsi daro įdomesnį, susieja su gyvenimo realijomis,
suteikia mokiniams galimybių įgyti įvairios patirties, o mokytojai geba lanksčiai organizuoti ugdymą
už mokyklos ribų.
Neabejotinai didelis laimėjimas 2018 m. – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Violetos
Beniulienės parengta poetinė kompozicija ,,Apie pasaulį be baimės suklysti“ pagal D. Kajoko ir A.
Andriuškevičiaus eilėraščius. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse įvertinta kaip viena
geriausių respublikoje – mokytojos parengti mokiniai Mantas Vičius ir Anastasija Derevianova
atlikdami kompoziciją pelnė 2-ąją vietą.
Gimnazija aktyviai įsitraukė į Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje vykdomą
programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų jaunimo
domėjimąsi Europos Sąjungos aktualijomis, Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.
Projektą įgyvendinanti grupė įsipareigojo siekti Europos Parlamento ambasadorių vardo ir
įgyvendinti projekto veiklas: organizuota Europos savaitė, vyko susitikimai su progimnazijų
mokiniais, darželinukais, besimokančiais suaugusiais, vestos pamokos, organizuotos viktorinos ir
pan. Balandžio 30 dieną, jaunieji projekto ambasadoriai lankėsi Klaipėdos L. Stulpino progimnazijoje
bei Klaipėdos „Žemynos gimnazijoje, kur mokiniams vedė įdomias, informatyvias ir nenuobodžias
paskaitas tema „Diskriminacija Europos Sąjungoje“. Aktyvus gimnazistų dalyvavimas projekte
„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ organizatorių buvo įvertintas – mokykla tapo
nugalėtoja, o komanda apdovanota kelione į Euroscola renginį.
Siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą, gilinti dalykines žinias dalyvauta įvairiuose
konkursuose ir olimpiadose (duomenys pateikiami 1-oje lentelėje). Išorės veiklos vertintojai
pastebėjo, kad gimnazijos mokiniai prasmingos ir auginančios patirties įgyja ne tik pamokų metu, bet
ir dalyvaudami projektuose, konkursuose, neformaliojo švietimo veiklose, mokinių savivaldoje,
įvairiapusiame mokyklos gyvenime, gimnazijos aplinkų kūrime.
Apibendrinant vykdytas priemones, skirtas įgyvendinti uždaviniui, galima teigti, kad
gimnazijoje buvo sudarytos sąlygos suburti ir palaikyti mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką,
kaip galimybę tobulėti kiekvienam nariui, vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas, skatinantis saviraiškų
bendruomenės narių buvimą.
Kuriant emociškai saugią aplinką, aiškiai susitarta dėl paramos ar pagalbos teikimo
mokiniams tvarkos, jų apsaugos nuo smurto ir žalingų įpročių organizavimo. Pagalbos mokiniui
teikimą koordinuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK). Išorės vertintojai pastebėjo,
kad VGK dirba labai veiksmingai ir kryptingai, sėkmingai koordinuoja jai deleguotas funkcijas ir
veiklas, gerai žino gimnazijos stiprybes ir problemas, geba tinkamai į jas reaguoti ir valdyti.
Mokinių poreikiai tiriami atliekant naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimą, mokėjimo
mokytis kompetencijos supratimo tyrimą, konsultacijų naudingumo poreikio tyrimą, I ir II klasių
mikroklimato tyrimą „Klasės termometras“. Gimnazijos psichologė 2018 m. vykdė I kl. mokinių
adaptacijos tyrimą: nustatyta, kad dauguma I gimnazijos klasių mokinių jaučiasi saugūs ir laimingi
mokykloje, o didžiausią įtaką gimnazistų savijautai turi bendravimas su mokiniais.
Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes mokiniams sudaromos sąlygos
pasirinkti jų saviraiškos poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo
programas.
2018 m. vykdyta įvairi prevencinė veikla: renginiai, akcijos, policijos pareigūnų reidai,
bendradarbiauta su išorės specialistais: Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriumi, Vaiko
teisių apsaugos skyriumi, policija, Šeimos ir vaiko gerovės centru, Pedagogine psichologine tarnyba,
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos centru ir kt. Esant reikalui gimnazijoje taikoma trišalių
pokalbių (mokinys–tėvai–mokytojai) metodika. Išorės vertintojų teigimu, surinkti duomenys leidžia
konstatuoti, jog pagalba mokiniui yra stiprusis gimnazijos veiklos aspektas.
Sausio mėn. gimnazijoje buvo organizuotas jau tradiciniu tapęs renginys ,,Studijų mugė”.
Šiame renginyje paskaitą „5 žingsnių strategija – garantuotas sėkmingos karjeros pasirinkimas“ skaitė
Kalba.lt vadovas Rytis Jurkėnas. Pristatyti universiteto, kolegijos ar mokyklos bei joje įgyjamų
profesijų, studijų programų atvyko net 16 atstovų iš visos Lietuvos: dalyvavo Vilniaus universiteto,
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos sporto
universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo
universiteto, Dizaino kolegijos, Klaipėdos universiteto, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos,
Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Klaipėdos laivininkų mokyklos,
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos, Klaipėdos
technologijų mokymo centro atstovai. Studijų mugėje karjeros planavimu domėjosi ne tik mūsų
gimnazistai, bet ir Klaipėdos rajono Kretingalės pagrindinės mokyklos, ,,Aukuro“, ,,Žaliakalnio“
gimnazijų mokiniai.
Teiktos pagalbos specialistų konsultacijos: vyko 148 individualios psichologinės
konsultacijos (tėvams, mokiniams ir mokytojams) bei 110 socialinio pedagogo pokalbių-konsultacijų
su mokytojais, administracijos darbuotojais, tėvais, mokiniais, teikiant jiems socialinę-psichologinę
informaciją, tariantis dėl pagalbos būdų, bendradarbiaujant stengiantis padėti.
2018 m. buvo tęsiama tradicija ir organizuotas konkursas vienkartinei gimnazijos stipendijai
gauti: premiją laimėjo Edvinas Gelžinis ir Anastasija Derevianova. Taip pat buvo išrinkti ir
apdovanoti mokiniai, geriausiai išmanantys atskirus mokomuosius dalykus. Įvairių konkursų,
olimpiadų nugalėtojai ir dalyviai apdovanojami padėkos raštais kiekvieną pirmadienį, jų pasiekimais
viešai didžiuojamasi gimnazijos interneto puslapyje ir feisbuko paskyroje.
2018 m. direktorės iniciatyva su būsimaisiais pirmokais, jų tėvais buvo organizuoti
individualūs pokalbiai – jų metu aptarti ugdymosi lūkesčiai. Fiksuojami mokinio mokymosi
pasiekimai (8-os klasės pažymiai, standartizuotų testų rezultatai), su jais susipažįsta dalykų
mokytojai. Tai – atspirties taškas planuojant tolimesnį mokymąsi.
Ieškant įvairesnių bendradarbiavimo su tėvais formų organizuoti 5 tėvų klubo forumai, vyko
mokinių organizuoti Nuomonių klubo susirinkimai. Gimnazijos bendruomenė nuolat apmąsto, ką
galima patobulinti, siekia pažangos, įpratusi paveikiai diskutuoti, planuoti ir priimti nutarimus
vadovaujantis susitarimais – visa tai sudaro geras sąlygas veiklos tobulinimo prielaidoms.

9

1 lentelė
Duomenys apie mokinių pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose 2018 metais
Mokinio vardas, pavardė, klasė

Mokytojo vardas,
pavardė

Valerija Žiliūtė (IA kl.) dailiausio ir tvarkingiausio sąsiuvinio
konkurso 3-ios vietos nugalėtoja.
Poetinė kompozicija „Apie pasaulį be
baimės suklysti“ – laureatai:
Mantas Vičius (IIIB kl.),
Anastasija Derevianova (IVC kl.),
Edvinas Gelžinis (IVE kl.).
II laipsnio diplomas:
Anastasija Deriavianova (IVE kl.),
Mantas Vičius (IIIB kl.).
Laureatas –
Mantas Vičius (IIIB kl.).

Virginija Kubilienė

II vieta:
Aistė Aleksejenkaitė (IIC kl.),
Urtė Janavičiūtė (IIA kl.),
Vitalijus Lovkis (IIID kl.).
II vieta ir žiūrovų simpatijų
nominacija:
Patricia Aleхa Atily (IVC kl.) ir
Liucija Vaitkevičiūtė (IIB kl.)
II vieta:
Aistė Aleksejenkaitė (IIC kl.)
III vieta (III - IV (11-12) klasių
tarpe): Jucikaitė Rūta (IV C kl.).

Violeta Beniulienė

Miesto, apskrities/regiono
olimpiados, konkursai,
varžybos
KALBOS
Klaipėdos miesto mokinių
dailaus rašto konkursas „Žąsies
plunksna“
Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkursas (5-12 kl.)
Klaipėdos miesto etapas

Violeta Beniulienė

Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkursas
(poetinės kompozicijos)

Neolė Jucienė

Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkursas (5-12 kl.)
Klaipėdos miesto etapas
Vokiška daina 2018

Daivutė
Trečiokienė

Festivalis- konkursas
„Dainuokime rusiškai“

Daivutė
Trečiokienė

Klaipėdos miesto užsienio kalbų
meninio skaitymo konkursas
„Gyvenimo spalvos“
Dailyraščio konkursas „Rusiškai
rašome gražiai ir taisyklingai“

Audronė Dirgėlienė

Šalies olimpiados,
konkursai, varžybos

Tarptautinės olimpiados,
konkursai, varžybos
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III vieta: Vesta Siakeryčiūtė (IIIB kl.).

Virginija Kubilienė

Dailyraščio konkursas „Rusiškai
rašome gražiai ir taisyklingai“

Dalyvės:
Grinkevičiūtė Augustina (IIE kl.) ir
Sivakova Stela (IIIB kl.). Sertifikatas
apie dalyvavimą (Kaliningrado
I.Kanto Baltijos Federacinio
universiteto)
Aleksandras Martinkėnas (1c kl.) - I
laipsnio diplomas;
Vaidas Pelėda (1c kl.) - I laipsnio
diplomas;
Arnas Lukošiūnas (3d kl.) - I laipsnio
diplomas;
Karolis Juozapaitis (2e kl.) - I laipsnio
diplomas;
Tadas Zalepūga (2a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Dainora Ponelytė (2a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Justinas Zubė (2a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Gabrielė Bočkutė (2b kl.) - I laipsnio
diplomas;
Aistė Pakamorytė (3a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Valerija Žiliūtė (2a kl.) - II laipsnio
diplomas;
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - II laipsnio
diplomas;
Gvidas Augustinas (2e k.) - II laipsnio
diplomas;
Amadėjus Kubilius (3d kl.) - II
laipsnio diplomas;

Audronė Dirgėlienė

Rusų poezijos žinovų
konkursas „Užburiantys
poezijos garsai“

Aušra Čigienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“
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Gustė Kavoliūnaitė (3a kl.) - II
laipsnio diplomas;
Emilė Pliuškytė (3c kl.) - II laipsnio
diplomas;
Benas Daneika (3b kl.) - II laipsnio
diplomas;
Gustė Sadlauskaitė (3b kl.) - II
laipsnio diplomas;
Aistė Aleksejenkaitė (3c kl.) - II
laipsnio diplomas;
Justina Mikalauskaitė (3c kl.) - III
laipsnio diplomas.
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Dainora Ponelytė (2a kl.) - II laipsnio
diplomas;
Gabija Zencevičiūtė (2a kl.) - II
laipsnio diplomas;
Davidas Bružas (2b kl.) - II laipsnio
diplomas;
Karolina Adomavičiūtė (2b kl.) - II
laipsnio diplomas;
Kamilė Kazarauskaitė (3e kl.) - II
laipsnio diplomas;
Deividas Jucevičius (3b kl.) - II
laipsnio diplomas;
Ignė Remeikytė (3c kl.) - III laipsnio
diplomas;
Justina Mikalauskaitė (3c kl.) - II
laipsnio diplomas.
I vieta:
Evelina Demidovaitė (IIA kl.),
II vieta:
Dovilė Valiaugaitė (IVC kl.).

Monika ŠulcaitėJaunienė, Violeta
Beniulienė, Neolė
Jucienė, Regina
Minskienė

Audronė Dirgėlienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“

Rusų (užsienio) kalbos
epistolinio rašinio konkursas
„Laiškas Seneliui Šalčiui“
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Skaitytas pranešimas „Asmenybės
ieškojimų trajektorija Vytauto
Mačernio „Metų sonetuose:
Aistė Aleksejenkaitė (IIIC kl.).

Vitalija Zykienė

Diplomas už geriausiai pristatyto
pranešimo nominaciją:
Danielius Fultinavičius (IVE kl.).

Gintas
Andrijauskas

III laipsnio diplomas:
Tomas Valečka (IIB kl.).

Konferencija „Poeto
Vytauto Mačernio
žvaigždės“
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Mokinių konferencija
„Programavimas - mano
laisvalaikio dalis“

Gintas
Andrijauskas

VII savivaldybėje (Kolegų grupėje):
Ernestas Viskontas (IVC kl.),
VIII vieta savivaldybėje (Kolegų
grupėje):
Dovydas Švambaris (IVC kl.).
I vieta savivaldybėje, VI Lietuvoje
(Jaunių grupėje):
Karolis Nazarenko (IE kl.),
VI vieta savivaldybėje (Jaunių
grupėje):
Augustinas Ašmontas (IE kl.),
I vieta savivaldybėje (Kolegų
grupėje):
Akvilė Strumylaitė (IIIC kl.),
X vieta savivaldybėje (Kolegų
grupėje):
Domantas Petrauskis (IIIE kl.).

Gintas
Andrijauskas

I vieta:
Gelžinis Edvinas (IVE kl.),
Nemčiauskytė Augustė(IIIB kl.),
Sopickis Džiugas (IIA kl.), Daračiūtė
Ema (IA kl.),Sungaila Gytis (IC kl.).

Daiva Kikienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „Olympis 2018“ –
pavasario sesija
Lietuvos mokinių
informatikos ir
informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

Vaida Skliuderienė

Lietuvos mokinių
informatikos ir
informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“

SOCIALINIAI MOKSLAI
Teisinių žinių konkursas
„Temidė“
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2018 m. I ir II etapo dalyviai:
Gytis Sungaila (IC kl.),
Edvinas Gelžinis (IVC kl.).
III vieta:
Nemčiauskytė Augustė IIIB kl.).
I turo nugalėtojai:
Gabija Zencevičiūtė (IIA kl.),
Amadėjus Kubilius (IIID kl.),
Gabrielė Mažulytė (IVA kl.),
Aurelija Medeikaitė (IVC kl.).
I vieta:
mokinių darbas „Nepakartojamos
mūsų močiutės“: Gabrielė Pociūtė
(IVD), Patricia Alexa Atily (IVC),
Vidas Mikalauskas (IVE), Vygantas
Laurinavičius (IVD);
II vieta:
mokinių darbas „Nykstantis Klaipėdos
miesto ir priemiesčių paveldas“: Grėtė
Ubartaitė (IIIB), Gintė Purauskaitė
(IIIB), Kamilė Luotytė (IIIB).
I vieta:
Jonas Kondratas (IVC kl.).

Daiva Kikienė

II vieta:
Vesta Ašmenskaitė (III kl.).

Gintarė
Kriaučiūnaitė

II turo nugalėtoja:
Gabrielė Mažulytė (IVA kl.).
II vieta:
Ieva Palubinskaitė (IIIB kl.),
III vieta:
Augustė Nemčiauskytė (IVB kl.).

Daiva Kikienė

Nacionalinė teisinių žinių
olimpiada

Daiva Kikienė

Istorijos esė konkursas

Daiva Kikienė

Konstitucijos egzamino I etapas

Daiva Kikienė

Daiva Mickutė

Daiva Kikienė

Nacionalinė mokinių ir
jaunimo kraštotyros
ekspedicija konferencija

30-ojoji Lietuvos mokinių
geografijos olimpiada (9-12 kl.)
Klaipėdos miesto etapas
30-ojoji Lietuvos mokinių
geografijos olimpiada (9-12 kl.)
Klaipėdos miesto etapas
Konstitucijos egzamino II
etapas
LR Konstitucijos žinovas
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III vieta:
Karolis Nazarenko (IE kl.), Ema
Daračiūtė (IIA kl.), Deividas Momkus
(IIA kl.), Vilius Anskolis (IIB kl.).
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - I laipsnio
diplomas;
Davidas Bružas (2b kl.) - III laipsnio
diplomas.
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - III laipsnio
diplomas.

Daiva Kikienė

Projektas „100 klausimų apie
Lietuvą“

I vieta: Gita Sirvidaitė (IA kl.),
biologija;
II vieta: Ieva Palubinskaitė (IIB kl.),
Domantas Petrauskis (IIE kl.),
chemija;
III vieta: Gustė sadlauskaitė (IIIB kl.),
biologija;

Vilija Šatkauskienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „Olympis 2018“ –
pavasario sesija

I laipsnio diplomai:
Dominykas Razmadzė (IIC kl.),
Simonas Dong (IIC kl.);
III laipsnio diplomas:
Emilė Pliuškytė (IIC kl.).

Virginija Ruibienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „Olympis 2018“ –
pavasario sesija

Virginija Ruibienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“
Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“

Gintarė
Kriaučiūnaitė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“

Daiva Kikienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“
GAMTOS MOKSLAI

II laipsnio diplomas:
Gita Sirvidaitė (2A kl.).
Gustė Sadlauskaitė (3d kl.) - I laipsnio
diplomas;
Amadėjus Kubilius (3d kl.) - I
laipsnio diplomas;
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - II laipsnio
diplomas.

Gulnara Sansri
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Agnė Jonauskaitė (1e kl.) - I laipsnio
diplomas;
Gustė Sadlauskaitė (3d kl.) I - laipsnio
diplomas;
Amadėjus Kubilius (3d kl.) - I
laipsnio diplomas;
Gabrielė Bočkutė (3b kl.) - I laipsnio
diplomas;
Emilė Pliuškytė (3c kl.) - III laipsnio
diplomas.

Vilija
Šatkauskienė,
Stasys Jurkus

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“

MATEMATIKA
Diplomas už projektą „Šokis ir
matematika“:
Ginė Purauskaitė (IIIB kl.), Diana
Norkutė (IIIB kl.).
III laipsnio diplomas:
Arnas Balčinas, (IIC kl.).
Skaitytas pranešimas „Matematika
dailėje ir architektūroje“:
Ašmenskaitė Vesta (IVB kl.).
Emilė Pliuškytė (3c kl.) - II laipsnio
diplomas;
Gita Sirvidaitė (2a kl.) - III laipsnio
diplomas;
Aistė Aleksejenkaitė (3c kl.) - II
laipsnio diplomas.
Skaitytas pranešimas „Erdviniai kūnai
architektūroje“:
Edvinas Šakys (IIA kl.).
Nugalėtoja –
Ugnė Žvinklytė (IID kl.),

Daivutė
Radzevičienė

Respublikinė kūrybiniųprojektinių darbų
konferencija „Matematika
už lango“

Virginija
Jakimavičienė

Tarptautinis edukacinis
konkursas „Olympis 2018“ –
pavasario sesija
VII respublikinė mokinių
konferencija „Matematika
aplink mus“

Virginija
Jakimavičienė
Virginija
Jakimavičienė,
Nikolaj Petunov

Tarptautinis edukacinis
konkursas „OLYMPIS 2018 rudens sesija“

VII respublikinė mokinių
konferencija „Matematika
aplink mus“

Nikolaj Petunov
KŪNO KULTŪRA
Laisvės gynėjų dienai skirtos
varžybos
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7,8 km distanciją įveikė per 31 min. 46
sek.
I vieta: Ugnė Žvinklytė (IID kl.),
II vieta: Vita Kulbokaitė (IIA kl.),
III vieta: Martynas Šveikauskas (IIA
kl.).
III vieta vaikinų komandai:
Šveikauskas Martynas (IIA kl.),
Jonkus Ernestas (IVD kl.),
Šakys Edvinas (IA kl.),
Žiobrys Žygimantas (IIIB kl.),
Kondratas Jonas (IVE kl.).
III vieta merginų komandai:
Žvinklytė Ugnė (IID kl.),
Kulbokaitė Vita (IIA kl.),
Šešelgytė Ieva (IIB kl.),
Uzdraitė Ema (IID kl.),
Petrauskaitė Gabija (IIC kl.).S
III vieta:
Niklauza Lukas (IIA kl.), Šveikauskas
Martynas (IIA kl.), Mašurinas Paulius
(IIA kl.), Mačiulaitis Edvinas (IIA kl.),
Balčinas Arnas (IIC kl.), Elkimavičius
Arminas (IIC kl.), Dubauskas Vilius
(IIC kl.), Šatinskas Nojus (IIA kl.).
I vieta:
Gabrielė Abramova (IID kl.),
Gustė Sadauskaitė (IIB kl.),
Erikas Boltutis (IIE kl.),
Michailas Volosenko (IIA kl.).
I vieta: Žvinklytė Ugnė (IIID kl.),
III vieta: Satera Balčaitytė (IC kl.),
III vieta: Dovydas Švambaris (IVC
kl.).

Daiva Pleskienė

Miesto Mero taurės pavasario
kroso varžybos

Daiva Pleskienė

Klaipėdos miesto moksleivių
sporto žaidynių lengvosios
atletikos varžybos Mero taurei
laimėti

Daiva Pleskienė

Klaipėdos miesto moksleivių
sporto žaidynių lengvosios
atletikos varžybos Mero taurei
laimėti

Birutė Mazgelienė

Klaipėdos m. „Mero taurės“
sporto žaidynių tinklinio
varžybos

Birutė Mazgelienė

Klaipėdos m. „Mero taurės“
šaudymo varžybos

Daiva Pleskienė

Klaipėdos m. mokinių „Mero
taurės“ sporto žaidynių Rudens
kroso varžybos
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I vieta:
komandos sudėtis: Mantas Balčiūnas
(III kl.), Dovydas Macijauskas,
Karolis Kavalenka, Vygantas
Laurinavičius, Domantas Sikoza,
Domantas Tėvelis (IV kl.).
II vieta:
komandos sudėtis: Rokas Kublinskas,
Mantas Balčiūnas, Robertas Ruškys,
Tomas Požė (III kl.), Domantas
Sikoza, Gediminas Kupetis, Almantas
Valiūnas (IV kl.).
II vieta:
Kornelija Poliakovaitė (IIIA kl.);
III vieta:
Edvinas Šakys (IIA kl.).

Vytautas
Aleksandravičius

Prof. J. Rauckio turnyro
krepšinio varžybos

Vytautas
Aleksandravičius

Prof. J. Rauckio turnyro
tinklinio varžybos

Daiva Pleskienė

Laipiojimo uolomis „Visiems“
ir Klaipėdos jaunių boulderingo
taurės varžybos

Daiva Pleskie

MENAI
III vieta:
Šokių studijos merginos

Monika
Stankevičienė

II vieta:
Šokių studijos merginos

Monika
Stankevičienė

Laureatės:
Ieva Gureckytė (IIIB kl.),
Gabija Batavičiūtė (IVB kl.),
Simona Batavičiūtė (IVB kl.)
III vieta
Patricija Alex Atily (IVC kl.)
Diplomantas:
Paulius Šatavičius (IVA kl.)
Nominacija - už geriausią peizažą:
Butkus Deividas (IIIA kl.);

Jolanta Simaitienė

Jolanta Simaitienė

Valdas
Ramanauskas

Respublikinis vaikų ir
jaunimo šokių festivalis konkursas „Emocijų
banga“
Respublikinis jaunimo
šokių grupių konkursas
„Šok 2018“
Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ Klaipėdos miesto
etapas
Festivalis-konkursas
„Geriausias Klaipėdos miesto ir
apskrities gimnazijų balsas“
Fotografijų konkursas „Polėkis“
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Specialus fotomenininkų sąjungos
prizas:
Cirtautas Darius (IIIA kl.).
I vieta:
Gabija Batavičiūtė (IVB kl.),
Simona Batavičiūtė (IVB kl.),
Ieva Gureckytė (IIIB kl.).
Dalyviai vokalo studija „Vaivora“.
Gražiausio atlikimo nominacija:
Paulius Šatavičius (IVA kl.)
II vieta ir žiūrovų simpatijų
nominacija:
Patricia Aleхa Atily (IVC kl.) ir
Liucija Vaitkevičiūtė (IIB kl.)
Diplomas teatrui „Jorė“ už žmonių ir
šiuolaikinių technologijų ryšio
atskliedimą:
Sopickis Džiugas, Bertašiūtė Nomeda,
Bočkutė Gabrielė, Aleksejenkaitė
Aistė, Jenciūtė Mantė, Laucius
Astijus, Razmadze Dominykas,
Šimulis Martinas, Jakovleva Viktorija,
Zaboras Deividas, Breivytė Edita,
Šeršniovas Stefanas, Paulauskaitė
Rugilė (III kl.).
Pranešimas-kūrybinė interpretacija
„Paskui V. Mačernio sonetą...“
Kotryna Kniukštaitė (IVD kl.), Mantas
Vičius (IVB kl.).
I vieta:
Viktorija Golikova (IV kl.),
Paulina Kontrimaitė (III kl.),
Geriausių darbų dešimtuke –
Monika Gailiūtė (IVE kl.).

Jolanta Simaitienė

Jolanta Simaitienė
Jolanta Simaitienė
Jolanta Simaitienė

Neolė Jucienė

Estradinės dainos konkursas
„Draugai draugams“
Festivalis „Giesmė Lietuvai“
Festivalis-konkursas „Vyturio
giesmė“
Festivalis- konkursas
„Dainuokime rusiškai“
Kūrybinis meninis projektas,
festivalis „Aš ne vienas
pasaulyje“, etiudas „SOS!“

Neolė Jucienė

Konferencija „Poeto
Vytauto Mačernio likimo
žvaigždės“

Sandrija Donskienė

Idėjų konkursas „Užduotys
naujajam Europos
Parlamentui”

Sandrija Donskienė

Tarptautinis kūrybos darbų
konkursas jaunimui „Moterys
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jūros moksluose ir
technologijoje“
Nominacija „Temos aktualumas“
Teatro grupė:
Urtė Janavičiūtė (IIIA kl.), Nomeda
Bertašiūtė (IIIB kl.), Aistė
Aleksejenkaitė (IIIC kl.), Edvinas
Mačiulaitis (IIIA kl.), Džiugas
Mocikas (IA kl.), Lukas Žičkis (IIIC
kl.), Beata Bružaitė (IIIA kl.), Kamilė
Pozniakaitė (IIB kl.), Ieva Gureckytė
(IVB kl.), Urtė Gureckytė (IVb kl.),
Aurėja Vilkaitė (IVB kl.), Justina
Mikalauskaitė (IIIC kl.), Greta
Saikauskaitė (IIC kl.).

Aušra Milašiūtė

Daugiausiai konferencijos dalyvių
palaikymo sulaukęs pranešimas:
Ieva Palubinskaitė (IIB kl.), Nomeda
Bertašiūtė IIB kl.)
Aktualiausio pranešimo,
originaliausio pranešimo, geriausiai
publikos įvertinto pranešimo
nominacijos:
Neda Navickaitė (IB kl.);
Julius Skuolevičius (IB kl.);
Ema Daračiūtė (IA kl.);
Mantas Grigaravičius (IID kl.).
II vieta:
Edvinas Šakys (IIA kl.), Gita
Sirvidaitė (IIA kl.), Evelina
Demidovaitė (IIA kl.), Dunauskaitė
Olivija (IIA kl.), Vilius Anskolis (IIB
kl.).

Lina Paulauskienė

Lietuvos mokinių teatrų
festivalis „Aitvarai“

DORINIS UGDYMAS
Mokinių mokslinė konferencija
„Tolerantiška mokykla - saugi
visuomenė“

Silva Jonušaitytė
Jovita Šimkūnaitė

Respublikinė konferencija
„Reikia išmokti sveikam išlikti

Silva Jonušaitytė,
Aurelija
Juknevičienė

Mokinių viktorina „Švieskime
viltimi gyventi“

PROJEKTAI
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Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėka
Klaipėdos „Varpo“ bendruomenei už iniciatyvą ir išradingiausios Lietuvos Valstybės gimtadienio šventimo idėjos įgyvendinimą suburiant Klaipėdos miesto
pedagoginę bendruomenę prasmingiems darbams.
Nacionalinio projekto „Pažink valstybę“ dalyviai.
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Siekiant įgyvendinti metinius veiklos uždavinius, bendruomenėje buvo tariamasi dėl
priemonių veiksmingumo uždaviniams pasiekti. Metodinėse grupėse aptariant 2018 m. veiklą,
pripažinta, kad priemonės pilnai įvykdytos. Metodinės tarybos ir Vidaus įsivertinimo grupės
nuomone, siūlomų priemonių kiekybė dalinai užgožė kokybę. Tai akivaizdu, analizuojant ugdymo
rezultatus.
7. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai laikant PUPP ir brandos
egzaminus. 2018 metais gimnaziją baigė 132 abiturientai (2017 m. – 107, 2016 m. – 115). Visų
valstybinių brandos egzaminų vidurkis – 51,16 (2017 m. – 53,3, 2016 m. – 45,0) balo. 62 egzaminų
darbai įvertinti aukštesniuoju lygiu 86–99 balų (2017 m. – 40, 2016 m. – 23 darbai). 6 darbai (5 anglų
k., 1 rusų k.) įvertinti 100 balų. Pastebimai geresni tapo lietuvių kalbos, geografijos, informacinių
technologijų egzaminų laikymo rezultatai. Ryškiai geresni anglų kalbos, rusų kalbos rezultatai.
Lyginant su 2017 m., pastebimai suprastėjo matematikos, istorijos, biologijos, chemijos valstybinių
brandos egzaminų laikymo rezultatai (brandos egzaminų rezultatai pateikiami 2 lentelėje). 2018
metais šalies ir miesto dalykinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai pelnė 53, varžybose – 26,
meniniuose renginiuose – 15 prizinių (I-III) vietų.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 153 mokiniai (2017 – 134 mokiniai).
Lyginant su 2017 m. sumažėjo ir lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimą laikiusių
įvertinimų vidurkis (0,3 procentinio punkto), ir matematikos pasiekimų patikrinimo įvertinimo
vidurkis(2,1 procentinio punkto). Rezultatai pateikiami 3-ioje lentelėje.
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2 lentelė
2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
Laikė

Patenkinamas
lygmuo
16-35
skaičius
%

Išlaikė

Egzaminas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Rusų kalba
Matematika
Istorija
Geografija
Informacinės
technologijos
Fizika
Chemija
Biologija

skaičius

%
88,8
94,0
1,5
82,1
29,9
18,7

skaičiu
s
107
126
2
98
38
25

119
126
2
110
40
25

89,9
100
100
89,1
97,4
100

46
6

38,7
4,8

77
15
5

12

9,0

12

100

16
6
22

11,9
4,5
16,4

16
6
22

100
100
100

%

Pagrindinis
lygmuo
36-85
skaičius
%

Aukštesnysis
lygmuo
86-99
skaičius
%

42,9
59,5
50
17,2
52,5
72,0

10
40

8,4
31,7

70,0
37,5
20,0

51
75
1
19
21
18

2
2
2

10

83,4

1

8,3

1

10
0
5

62,5

6
5
13

37,5
83,3
59,1

22,7

1
4

Puikiai
100

Pokytis
Vidurkis

skaičius

%

1,8
5,0
8,0

42,8
73,5
86,5
28,2
45,4
54,1

+2,0
+9,9
+14,5
-16,1
-12,8
+5,5

8,3

33,8

+4,0

16,7
18,2

39,4
56,2
51,7

-1,0
-10,6
-8,0

5
1

4,0
50,0

3 lentelė
2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

Dalykas
Lietuvių kalba
ir literatūra
Matematika

Laikė

Įvertinimų
vidurkis

Nepasiekė pagrindinio
lygmens
(1-3)
Skaičius
%

Patenkinamas lygmuo
(4-5)

Pagrindinis lygmuo
(6-8)

Aukštesnysis lygmuo
(9-10)

Skaičius

%

Skaičius

%

Skaičius

%

153

6,4

-

0

42

27,4

102

66,7

9

5,9

153

4,6

48

31,4

48

31,4

53

34,6

4

2,6
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8. Įgyvendinus 2018 metų veiklos planą tikėtasi, kad pagerės ugdymo kokybė, ugdomosios
veiklos planavimas, pedagoginės priežiūros vykdymas, bus analizuojama ir gerinama mokinių
pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema; gimnazija taps besimokančia organizacija, kurios nariai
nuolat reflektuoja savo veiklą ir patirdami sėkmę siekia tobulėti; bus užtikrinta saugi aplinka,
patenkintas mokymo priemonių poreikis, gražės edukacinės erdvės.
2018 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių
mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad
gimnazijos 2018 metų veiklos programa įgyvendinta pakankamai gerai. Remiantis išorės vertintojų
duomenimis, gimnazijoje yra 5 tobulintini veiklos aspektai. Rekomenduojami patobulinimai bus
įgyvendinti naudojantis ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, numatant kryptingą pedagoginės
bendruomenės kompetencijų tobulinimą bei planuojant veiklas konkretiems laukiamiems
rezultatams, susijusiems su mokinių pasiekimų ir pažangos augimu.
Veiklos plano įgyvendinimo analizė atlikta diskutuojant ir reflektuojant darbo grupės,
rengusios planą, susirinkime. Bendru sutarimu įvardintos nuomonės, kurios pateikiamos 4-oje
lentelėje.
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4 lentelė
2018 metų plano įgyvendinimo vertinimas
Privalumai (stipriosios pusės)
1. Estetiškos ir inovatyvios erdvės poilsiui ir
mokymuisi.
2. Gerėjantys mokinių pasiekimai laikant lietuvių
kalbos, anglų ir rusų kalbų, geografijos,
istorijos, informacinių technologijų brandos
egzaminus.
3. Pagalba mokiniui.
4. Palankus gimnazijos įvaizdis, informatyviai
nušviečiamas mokyklos gyvenimas.
5. Asmenybės ūgčiai palanki aplinka per
neformalų ugdymą.
6. Aukštos meninės kokybės renginiai.
7. Optimalus ir racionalus išteklių naudojimas.
Galimybės
1. Kolegialus mokymas (-is).
2. Neformalaus švietimo veiklų įvairovė ir
patrauklumas.
3. Tėvų įtraukimas į gimnazijos gyvenimą.
4. Akademinių pasiekimų gerinimas veiksmingai
naudojantis mokinių pasiekimų tyrimų bei
vertinimo duomenimis.
5. Tarptautiniai projektai.
6. Patyriminis mokymas.
7. Dalykų integracija.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Trūkumai (silpnosios pusės)
Į sėkmę orientuotas ugdymas.
Vertinimas kaip ugdymas.
Mokinių savivalda.
Virtualios mokymosi aplinkos.
Mokinių pamokų lankomumas.
Taisyklių ir susitarimų laikymasis.

Grėsmės
Progimnazijų
vertinimo
sistemos
klaidos.
Gresiantis mokytojų trūkumas dėl jų
amžiaus.
Nepalanki geografinė padėtis.
Elektroninė mokinių priėmimo sistema.
Neatsakingas tėvų požiūris į ugdymo(si)
procesą.

9. Išanalizavus 2018 m. veiklą išorės vertintojų ir vidaus vertinimo grupės rekomendacijas
ir įvertinus rezultatus, 2019 m. bendru sutarimu nutarta siekti šio tikslo: užtikrinti mokinių
mokymosi pažangą plėtojant lyderystės kompetencijas.
10. Uždaviniai:
10.1. Plėtoti galimybes mokytis.
10.2. Kurti lyderystę įgalinančią aplinką, dialogo ir refleksijos kultūrą.
10.3. Sudaryti sąlygas skleistis skirtingoms prigimtims.
V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI
Siekiant įgyvendinti sklandų ugdymo proceso organizavimą, aplinkos valdymą 2019 m.
suplanuoti darbai ir paskirstytos atsakomybės (8-as priedas).
Siekiant įgyvendinti metinius uždavinius numatytos šios priemonės:
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1 uždavinys. Plėtoti galimybes mokytis
Eil.
Nr.
1
1.
1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4.

2.
2. 1

2. 2.

Veiksmai, priemonės

Terminai

Atsakingi asmenys

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

2
3
4
5
6
Tikslingos metodinės veiklos, tobulinant pamokos kokybę ir gerinant mokymosi pasiekimus, organizavimas:
Metodiniai susirinkimai pažangos Pagal
1-ą Metodinių
grupių Mokytojai
Visi mokytojai tobulins dalykines
ir pasiekimų stebėjimo, ugdymo priedą
pirmininkai
kompetencijas
per
kolegialų
proceso tobulinimo, mokymosi
bendradarbiavimą
pasiekimų gerinimo klausimais
Metodinė valanda „Įsivertinimo 2019
m. O. Adomavičiūtė, L. Mokytojai
Visi mokytojai įgis naujų ir pagilins
praktika“
gegužės 9 d.
Paulauskienė
turimas
pedagogines
kompetencijas,
kurios
padės
teisingai įvertinti, o mokiniams
įsivertinti mokymosi rezultatus.
Metodinės tarybos ir Vidaus 2019 m. sausio L. Paulauskienė,
Metodinės
Naudojantis vidaus įsivertinimo
įsivertinimo
grupės 4 d., balandžio N. Petunov
tarybos ir Vidaus grupės duomenimis, pagrįstai
bendradarbiavimas organizuojant 25
d.,
įsivertinimo
planuojama, tobulinamas dalykinis
bendras veiklas
rugpjūčio 30 d.
grupės nariai
bendradarbiavimas.
Dalijimasis gerąja patirtimi su 2019
m. O. Adomavičiūtė,
Mokytojai
Visi mokytojai tobulins dalykines
kolegomis
apie
sėkmingą lapkričio mėn. L. Paulauskienė
kompetencijas
per
kolegialų
pamokos vadybą
bendradarbiavimą.
Mokymo(si) virtualiose ugdymosi aplinkose tobulinimas:
Virtualių mokymo (-si) aplinkų Pagal
1-ą Metodinių
grupių Mokytojai
Mokytojai bent kartą per mėnesį
ugdymo procese taikymas
priedą
pirmininkai
mokys
mokinius
virtualioje
aplinkoje, tai stiprins mokymosi
motyvaciją,
sudarys
sąlygas
įvairiapusiškiau mokytis.
Diskusijos metodinėse grupėse 2019
m. Direktoriaus
Dalykų
Mokytojai
pasidalins
gerąja
„Mano dažniausiai naudojama vasario 20 d.
pavaduotojai ugdymui mokytojai,
patirtimi su kolegomis, sužinos
virtuali aplinka“
metodinių
naujų virtualių aplinkų, kurias
grupių
sėkmingai pritaikys pamokose.
pirmininkai

Rezultato
įgyvendinimas
7

26
Eil.
Nr.
2. 3

3.
3. 1.

3. 2.

3. 3.

3. 4.

Veiksmai, priemonės

Terminai

Atsakingi asmenys

Metodinės dirbtuvės gimnazijos 2019
m. Metodinė taryba
pedagogams
„Virtualios vasario 21 d.
mokymosi aplinkos“
Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas:
Neformaliojo švietimo pasiūlos ir 2019
m. Neformaliojo
paklausos
atitikties
tyrimo balandžio
švietimo
veiklos
organizavimas
mėn.
organizatorė
Bendrųjų
kompetencijų
per Pagal
2-ą Neformaliojo
neformalųjį švietimą ugdymas ir priedą
švietimo
veiklos
gabių mokinių ugdymas
organizatorė,
pavaduotojai ugdymui
Mokinio pasiekimų ir pažangos 2019
m. Direktoriaus
sistemos veiksmingumo mokinio balandis
pavaduotojai ugdymui
ūgties matavimui, siekiant gerinti
kiekvieno I klasės mokinio
mokėjimo mokytis kompetenciją,
analizavimas
Mokomųjų dalykų mokyklinių 2019 m.
Direktoriaus
olimpiadų organizavimas
pavaduotojai ugdymui

3. 5.

Kūrybinių-tiriamųjų
rengimo
ir
organizavimas

3. 6.

3. 7.

darbų
pristatymo

2019
m.
sausis–birželis

I. Pluškienė

Mokinių kompetencijų ugdymas
dalyvaujant projektinėse veiklose

2019 m.

R. Mašurinienė

Paraiškų naujiems tarptautiniams
ir nacionaliniams projektams
rengimas

2019 m.

R. Mašurinienė

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Dalykų
mokytojai

Mokytojai
pristato
virtualias
aplinkas: „Edmondo“, „Moodle“,
Eduka.lt, Egzaminatorius.lt ir pan.

Neformaliojo
švietimo būrelių
vadovai
Neformaliojo
švietimo būrelių
vadovai,
mokytojai
Klasių vadovai
ir specialistai

Atlikto
tyrimo
duomenys
naudojami neformaliojo švietimo
pasiūlai planuoti.
Neformaliojo švietimo būreliuose ir
gabių mokinių ugdymo veiklose
dalyvauja 70 proc. mokinių.

Metodinių
grupių vadovai,
dalykų
mokytojai
Metodinių
grupių
pirmininkai,
dalykų
mokytojai
Projektų
rengimo grupės,
dalykų
mokytojai
Projektų
rengimo grupės

Identifikuoti gabiausi mokiniai ir
teikiama kryptinga pedagoginė
pagalba.

Visi I klasių mokiniai kelia
mokymosi tikslus, reflektuoja
asmeninius pasiekimus, geba atlikti
asmeninę SSGG analizę.

1-ų klasių mokiniai parengia
kūrybinius-tiriamuosius
darbus,
atitinkančius
reikalavimus.
Suorganizuota darbų pristatymo
konferencija.
Tarptautiniai ir respublikiniai
projektai
Parengtos 2 paraiškos naujiems
tarptautiniams ir nacionaliniams
projektams.

Rezultato
įgyvendinimas
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Eil.
Nr.
3. 8.

Veiksmai, priemonės

Terminai

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

2019 m. pagal
atskirą grafiką

Atsakingi asmenys
Administracija

4.
Mokymo (-si) formų ir strategijų įvairovės kūrimas:
4. 1. Patyriminio ir integruoto mokymo Pagal 3-ią
Metodinių
pirmininkai
galimybių plėtotė
priedą

grupių

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialistai

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

Dalykų
mokytojai

Vyksta suplanuotos patyriminio
mokymo
veiklos,
integruotos
pamokos ir kiti renginiai. 2 dienos
per metus skiriamos integruotam
teminiam projektui.
Visi dalykų mokytojai, įvertindami
realias
gyvenimiškas
patirtis,
aktualijas, koreguoja ilgalaikius
dalykų
planus,
numatydami
integraciją ir tarpdalykinius ryšius.
Parengtas planas atlieps 2019 m.
veiklos tikslus

4. 2.

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

2019 m. II
pusmetis

Administracija

Dalykų
mokytojai

4. 3.

2019-2020 m. m. ugdymo planas

2019 m.
birželis

R. Mašurinienė

Įsakymu
patvirtinta darbo
grupė

Rezultato
įgyvendinimas

2-as tikslas. Kurti lyderystę įgalinančią aplinką, dialogo ir refleksijos kultūrą
Eil.
Nr.
1
1.
1. 1.

1. 2.

Veiksmai, priemonės

Terminai

2
3
Kolegialaus bendradarbiavimo įgalinimas:
Kolegų
vedamų
pamokų 2019 m.
stebėjimas
Pamokų aptarimas reflektuojant ir
diskutuojant

2019 m.

Atsakingi asmenys

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

4

5

6

R. Mašurinienė,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
R. Mašurinienė,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
metodinių grupių
pirmininkai

Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

Kiekvienas mokytojas per pusmetį
apsilanko bent vienoje kolegų
pamokoje.
Stebimose pamokose fiksuojama
mokymo būdų ir metodų įvairovė.
Administracijos
pildomuose
protokoluose
tokių
pamokų
fiksuojama 10 proc. daugiau.

Rezultato
įgyvendinimas
7
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Eil.
Nr.
1. 3

Veiksmai, priemonės
NMVA pateikiamos filmuotos
medžiagos peržiūra ir aptarimas

Terminai
Vasario 22 d.

Atsakingi asmenys
Metodinė taryba

Dalykų
mokytojai

Balandžio
Metodinė taryba
mėn., birželio
mėn.
Vykdyti mokytojų patirties sklaidą taikant įvairias formas:
Metodinės laboratorijos „Mano 2019 m. sausio O. Adomavičiūtė,
sėkmės metodas“ organizavimas
3 d.
L. Paulauskienė

Dalykų
mokytojai

2. 2.

Respublikinis patyriminės veiklos
forumas „Mokomės iš kitų“.

2019 m.
balandžio 26
d.

R. Mašurinienė

Metodinė taryba

2. 3.

Gerosios
patirties
organizavimas

Vieną kartą
per mėnesį

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Dalykų
mokytojai

2. 4.

Veiklos „Renkuosi mokytoją –
kolegą“ vykdymas

2019 m. spalio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Dalykų
mokytojai

3.
3. 1.

Pedagoginės veiklos stebėsenos, aptarimo, vertinimo vykdymas:
Pedagoginės veiklos stebėsena
2019 m. sausio R. Mašurinienė
mėn.

1. 4.

2.
2. 1.

Mokytojų
sėkmės
istorijų
pristatymas metodinėse grupėse

Vykdytojai

valandos

Dalykų
mokytojai

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui

Laukiamas rezultatas
Mokytojai bus supažindinti su
efektyvaus mokymosi metodais ir
strategijomis,
motyvacijos
skatinimo
metodais,
taikys
apibendrintas mokymo nuostatas ir
analizuos savo darbo metodų
efektyvumą.
Visi mokytojai įgis naujų dalykinių
kompetencijų.
Vyks 6 praktiniai užsiėmimai,
kuriuose
mokytojai
kolegoms
pristatys labiausiai pasiteisinusius
mokymo metodus. Visi mokytojai
įgis naujų kompetencijų.
Patyriminiame veiklos forume su
bendradarbiaujančių
mokyklų
atstovais bus dalijamasi idėjomis,
kaip siekti mokinio ūgties, kaip
gerinti pažangą ir pasiekimus.
Mokytojai
dalinasi
patirtimi.
Sistemingai
vyksta
naujų
kompetencijų
ir
inovacijų
pristatymas grįžus iš seminarų
Per kolegialaus mokymosi formą
mokytojai
tobulina
dalykines
kompetencijas
Parengtas
stebėsenos
planas.
Susipažinus su juo, sutarta, kokie
pedagoginės veiklos aspektai bus

Rezultato
įgyvendinimas
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Eil.
Nr.

Veiksmai, priemonės

Terminai

Atsakingi asmenys

Vykdytojai

3. 2.

Metinių pokalbių vykdymas

2019 m.
birželio mėn.

R. Mašurinienė

Dalykų
mokytojai

3. 3.

Metinių
veiklos
užduočių
rengimas
direktoriaus
pavaduotojoms
ir
kitiems
darbuotojams

2019 m. sausio
mėn.

R. Mašurinienė

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui,
personalo
darbuotojai

4.
4. 1.

Mokytojų lyderystės skatinimas ir veiklos tobulinimo įgalinimas:
Dalykų ilgalaikių planų atskiroms 2019 m.
Direktoriaus
klasėms rengimas
rugpjūtis
pavaduotojai ugdymui

4. 2.

Seminaro
organizavimas

4. 3.

Dalykų
mokytojai

2019 m.
rugpjūtis

R. Mašurinienė, L.
Paulauskienė

Dalykų
mokytojai

Bendrųjų
ir
dalykinių
kompetencijų tobulinimas

Nuolat

R. Mašurinienė

Dalykų
mokytojai

4. 4.

Aiškiai suformuluotų vertinimo
kriterijų numatymas ilgalaikiuose
planuose

2019
rugsėjis

m.

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Dalykų
mokytojai

4.5.

Sėkmės istorijos
(filmuotų
pamokų peržiūra ir aptarimas)

2019
balandis,
spalis

m.

Metodinė taryba

Dalykų
mokytojai

mokytojams

Laukiamas rezultatas
stebimi. Šio plano pagrindu
rengiami mėnesio planai.
Individualiai su mokytojais mokslo
metų pabaigoje aptariamos sėkmės
ir
nesėkmės,
sutariama
dėl
bendruomenės valandų paskirstymo
ir kitų įsipareigojimų.
Užtikrinus metinių užduočių ir
veiklos plano tikslų dermę, bus
tobulinama gimnazijos veikla.

Ugdymo turinys bus
diferencijuojamas pagal klasės
mokinių gebėjimus.
Bus organizuotas seminarą,
kuriame mokytojai įgis žinių, kaip
mokyti tyrinėjant, kaip motyvuoti
mokinius siekti aukštesnių
mokymosi tikslų.
Visi mokytojai bent 1 kartą per
metus tobulina kompetencijas
dalyvaudami seminaruose ir kituose
renginiuose.
100
procentų
mokytojų
ilgalaikiuose planuose pateikia
aiškiai suformuluotus vertinimo
kriterijus.
Vertinimo
sistema
visiems aiški ir suprantama.
Mokytojai
stebėdami
kolegų
pamokas,
ieško
mokiniams
patrauklių vertinimo būdų.

Rezultato
įgyvendinimas
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Eil.
Nr.
4. 6.

4. 7.

4. 8.

Veiksmai, priemonės

Terminai

Atsakingi asmenys

Vertinimo ir pažangos aprašo
tikslinimas
ir
koregavimas.
Vertinimo
kriterijų
vizualizavimas ir kontrolė

2019
gegužė

m.

Administracija, darbo
grupė

Atvirų
pamokų
vedimas,
edukacinės ir metodinės veiklos
gimnazijoje, mieste, respublikoje
vykdymas
Gimnazijos vadovų ir mokytojų
diskusijų organizavimas

Pagal
priedą

4-ą

Administracija

Vykdytojai
Dalykų
mokytojai,
metodinių
grupių
pirmininkai
Dalykų
mokytojai

Labai tiksliai nusakomas vertinimo
turinys leis teisingai ir pamatuotai
įvertinti
mokinių
pažangą.
Įsivertinimo grupė atlieka analizę.
Visi mokytojai ekspertai ir
metodininkai ves bent vieną atvirą
pamoką.

2019 m.

R. Mašurinienė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Kartą per pusmetį vyksta gimnazijos
vadovų ir mokytojų diskusija
(teminė ir/ar probleminė).

2019 m. spalio
mėn.

O. Adomavičiūtė, L.
Paulauskienė

Metodinė
taryba,
mokytojai

Bus aktualizuoti mokinių ir
mokytojų lūkesčiai. Mokinių ir
mokytojų
bendradarbiavimas
sudarys sąlygas priimti sprendimus
ir planuoti.
Visi mokiniai susipažins su
Lietuvos aukštųjų mokyklų veikla.
Mokiniai pagerbiami padėkos
raštais, geriausiems skiriamos
vienkartinės stipendijos.
Veikloje dalyvaujantys mokiniai
įgis naujų kompetencijų.

5.
5. 1.

Mokinių lyderystės įgalinimas:
Mokytojų ir mokinių forumas
„Šiuolaikiška pamoka, vertinimas
ir metodai“

5. 2.

Karjeros ugdymo dienai skirti
renginiai
Mokinių, pelniusių laimėjimų
įvairiose srityse, pagerbimas

2019
m.
vasario 18 d.
Visus metus

I. Pluškienė, J.
Šimkūnaitė
R. Mašurinienė

Klasių vadovai

5. 4.

Veiklų, skatinančias mokinių
kūrybiškumą
ir
lyderystę,
vykdymas

Pagal 4-ą ir 5ą priedus

Administracija,
metodinė taryba

5. 5.

Mokymų „Lyderystės mokykla“,
„Vartininkas“,
„Sėkmės
komanda“ organizavimas

Pagal 7-ame
priede
nurodytus
terminus

Administracija

Dalykų
mokytojai,
neformaliojo
švietimo būrelių
vadovai
J. Šimkūnaitė,
G. Kriaučiūnaitė

5. 3.

Laukiamas rezultatas

Dalykų
mokytojai

Veikloje dalyvaujantys mokiniai
įgis naujų kompetencijų.

Rezultato
įgyvendinimas
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Eil.
Nr.
5. 6.

Veiksmai, priemonės
Savanorystės
iniciatyvų
įgyvendinimas ir viešinimas

Terminai
Nuolat

Atsakingi asmenys

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Klasių vadovai

Atsakingi asmenys

Vykdytojai

Laukiamas rezultatas

4

5

6

Rezultato
įgyvendinimas

Bus sudarytos sąlygos mokinių
socialinei-pilietinei
veiklai
dalyvaujant „Šauniausios klasės
konkurse“, 2-3 pranešimai miesto
mokinių konferencijoje.

3 tikslas. Sudaryti sąlygas skleistis įvairioms prigimtims
Eil.
Nr.
1
1.
1. 1.

1. 2.

Veiksmai, priemonės

Terminai

2
3
Bendruomenės narių iniciatyvų įgyvendinimas:
Dalykiniai, edukaciniai mokytojų Pagal 5-ame
renginiai
priede
nurodytus
terminus
Mokinių organizuojami renginiai Pagal 6-ą
priedą

1. 3.

Diskusijų
su
organizavimas

mokiniais

1. 4.

Socialinių emocinių kompetencijų
ugdymas

2.
2. 1.

Burti gimnazijos bendruomenę
Mokytojų kūrybinių dirbtuvių 2019 m.
apie
gimnazijos
vertybių spalis

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Dalykų
mokytojai

Dalykų
mokytojai
organizuos
renginius,
leidžiančius
skleistis
mokinių prigimtiniams gebėjimams

K. Bagdonas

Mokinių
taryba,
Nuomonių
klubas
Atstovai
klasių

Įgyvendintos mokinių siūlomos
iniciatyvos.

2019 m. sausio
mėn.

R. Mašurinienė

Nuolat

R. Mašurinienė

Klasių
vadovai,
neformaliojo
švietimo
būrelių
mokytojai

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Dalykų
mokytojai

iš

Diskusijų metu kilusios idėjos ir
iniciatyvos bus įgyvendintos ir
paviešintos.
1-2 klasėse įgyvendinama socialiniųemocinių kompetencijų ugdymo
programa „Raktai į sėkmę“, paveikus
kompetencijų
ugdymas
vyksta
organizuojant nepamokines veiklas,
savanorystę, projektus ir pan.
Aktualizuotos gimnazijos vertybės.

Rezultato
įgyvendinimas
7
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2. 2.
2. 3

įsiprasminimo
veiksmingumą
organizavimas
Sutelktų diskusijų dėl gimnazijos
jubiliejaus organizavimas
Švietimo pagalbos teikimas

2. 4.

Gimnazijos veiklos
įsivertinimas

kokybės

2.5.

Organizuoti renginį, suburiantį
gimnazijos
ir
progimnazijų
bendruomenes

2. 6.

Atvirų durų diena

2. 7.

Tėvų susirinkimai klasėse

2. 8.

Tėvų klubo forumai

2019 m.
vasario mėn.
Pagal 7-ą
priedą
Pagal 8-ame
priede
nurodytus
terminus
2019 m.
balandžio
mėn.

R. Mašurinienė

Dalykų
mokytojai

Susitarimo būdu „išgryninama“
gimnazijos jubiliejinės šventės idėja

N. Petunov

Darbo grupės
nariai

Įsivertinimas
vykdomas
pagal
įsivertinimo grupės parengtą veiklų
planą.

Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui

Į renginį atvyks 4 progimnazijų
mokytojai ir mokiniai.

2019 m.
vasario,
lapkričio mėn.
2019 m.
vasario,
balandžio,
lapkričio mėn.
Visus metus

Administracija

Klasių
vadovai,
dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

R. Mašurinienė

Klasių vadovai

R. Mašurinienė

Tėvų
nariai

klubo

2 kartus per metus vyks aktyvus
mokytojų bendradarbiavimas su
mokinių tėvais:
3 kartus per metus tėvai įtraukiami į
aktyvų mokinio pažangos stebėjimą
Tėvų klubo įtraukimas į mokinių
ugdomosios pažangos stebėjimą:
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V. LAUKIAMAS REZULTATAS
11. Įgyvendinus 2019 metų veiklos planą, tikėtina, pagerės mokinių mokymosi pasiekimai.
Įgalinus visų bendruomenės narių lyderystę bus užtikrinta mokinių mokymosi pažanga. Stiprinant
vertybines nuostatas, plėtojant lyderystės kompetencijas gimnazija taps besimokančia ir pažangos
link einančia organizacija, kurios nariai nuolat reflektuoja savo veiklą ir patirdami sėkmę siekia
tobulėti. Gimnazijoje atsiras mokymosi formų ir strategijų įvairovė, bus sudarytos palankios sąlygos
mokymosi pasiekimams gerinti ir asmens prigimtims skleistis, vykti asmenybės brandai ir nuolatinei
mokymosi pažangai.
VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI
12. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos.
13. Dalis plano priemonių bus finansuojama iš įmokų už paslaugas (planuojama surinkti 2
tūkst. EUR) ir paramos lėšų (planuojama gauti 5 tūkst. EUR).
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams.
15. Plano priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius.
16. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai,
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.
______________________

34
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
1 priedas
METODINĖS VEIKLOS PLANAS
Veikla
Data
Atsakingas
Vykdo
1. Metodiniai susirinkimai pažangos ir pasiekimų stebėjimo, ugdymo proceso tobulinimo,
mokymosi pasiekimų gerinimo klausimais
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
2018-12-21
D. Bukevičienė
tvirtinimas.
● Grįžtamosios kontrolės darbų (diktantas) I ir 2019-05
O. Adomavičiūtė,
III kl. rezultatų analizė.
D. Bukevičienė
● I ir III kl. žinių lygio nustatymo
2019-10
O. Adomavičiūtė,
● kontrolinių darbų ( diktantas) rezultatų
D. Bukevičienė
analizė.
● Bandomojo IV kl. egzaminas, rezultatų
2019-01,02
O. Adomavičiūtė,
analizė.
D. Bukevičienė
● Bandomojo Pagrindinio ugdymo žinių
2019-04
O. Adomavičiūtė,
patikrinimo darbų rezultatų analizė.
D. Bukevičienė
● 2018-2019 m. m. ugdymo planų rengimas,
2019-09
O. Adomavičiūtė, Visos
aprobavimas.
D. Bukevičienė
mokytojos
● 2018-2019 m. m. mokinių pažangos ir
2019-09
O. Adomavičiūtė,
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
D. Bukevičienė
patirtimi.
● Mokymo(si) modelių/modulių gabiems ir
2019-03
Visos mokytojos
Pristatyti
žemesnių ugdymosi gebėjimų turintiems
būsimiems
mokiniams kūrimas.
pirmokams
● 2018-2019 m. m. mokinių pažangos ir
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
patirtimi.
● Vertinimas, skatinantis mokytis.

2019-10

O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė

2019-06,12

● Filmuotų pamokų aptarimas.

2019-05

● Informavimas apie patirtį, įgytą seminaruose.

(grįžus iš
seminarų)

O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
Visos mokytojos

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
aptarimas.
● Mokymo(si) modelių gabiems ir žemesnių
gebėjimų mokiniams kūrimas.
● II kl. mokinių užsienio kalbų mokėjimo
lygio nustatymo testai.

2018-12
2019-02
2019-02

I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė

Stendas
,,Dalinuosi“ ir kt.
formos
Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
Anglų k.,
rusų k.,
vokiečių k.
mokytojos
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● IV kl. bandomojo egzamino rezultatų
analizė.

2019-04

I. Pluškienė
O. Gečienė

● Filmuotų pamokų aptarimas.

2019-06

I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė

● 2018-2019 m. m. ugdymo planų rengimas,
2019-08
aprobavimas.
● 2018-2019 m. m. mokinių pažangos
2019-09
stebėjimo ir mokinių įsivertinimo sistemų
aptarimas.
● Pranešimas gimnazijos užsienio kalbų
2019 m.
A. Dirgėlienė
metodiniame būrelyje „Refleksijos metodų
I pusm.
įvairovė pamokose“.
● Pranešimas gimnazijos užsienio kalbų
2019 m.
A. Dirgėlienė
metodiniame būrelyje „Diferencijavimo ir
II pusm.
individualizavimo aktualumas pamokose“.
● Sklaida grįžus iš gimnazijoje, mieste, šalyje
2019 m.
I. Pluškienė
ir pasaulyje organizuotų kvalifikacijos
O. Gečienė
kėlimo kursų, seminarų, vebinarų,
konferencijų ir t.t.
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
2019-02-02
D. Radzevičienė
tvirtinimas.
● Matematikos olimpiados rezultatų aptarimas 2019-01-14
V. Jakimavičienė
● Matematikos ir IT bandomųjų VB egzaminų
rezultatų aptarimas
● Bandomojo PUPP matematikos darbų
rezultatų analizė. Mokymo priemonių,
vadovėlių poreikio aptarimas
● Grįžtamosios kontrolės matematikos
kontrolinių darbų I ir III kl. rezultatų analizė
● Filmuotų pamokų aptarimas

2019-02-20

● 2019-2020 m. m. ugdymo planų rengimas,
aprobavimas. Vertinimo sistemos
tobulinimas
● 2019-2020 m. m. mokinių pažangos ir
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
patirtimi.
● I-III klasių mokinių diagnostinių testų
rezultatų aptarimas
● MIT veiklos 2019 metais analizė. 2020
veiklos plano projektas
● Informavimas apie patirtį, įgytą seminaruose.

2019-08

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019-2020
m. m. tvirtinimas
● 2019-2020 m. m. ugdymo planų rengimas ir
aprobavimas.

2019-05

2019-05
2019-06

Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
Visi
mokytojai

I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
I. Pluškienė,
D. Radzevičienė

2019-09

I. Pluškienė,
V. Jakimavičienė

2019-09

I. Pluškienė,
N. Petunov
D. Radzevičienė

20109-12

Anglų k.,
rusų k.
mokytojos
Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
Visi
mokytojai

( grįžus iš
seminarų)

Visi mokytojai

2018-12-28

G. Kriaučiūnaitė

2019-09

Visi grupės nariai

Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
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● 2018-2019 m. m. mokinių pažangos ir
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
patirtimi.
● Informavimas apie patirtį įgytą seminaruose
● Vertinimas, skatinantis mokytis
● Bandomojo IV kl. geografijos egzamino
rezultatų analizė.
● Bandomojo IV kl. istorijos egzamino
rezultatų analizė.
● Filmuotų pamokų aptarimas
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
tvirtinimas.
● I kl. diagnostiniai testai.
● Bandomojo IV kl. egzaminas, rezultatų
analizė.
● 2019-2020 m. m. ugdymo planų rengimas,
aprobavimas.
● 2019-2020 m. m. mokinių pažangos ir
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
patirtimi.
● Informavimas apie patirtį, įgytą seminaruose.

2019-09

Visi grupės nariai

Grįžus iš
seminarų
2019-06

Visi grupės nariai

2019-04

2019-05-06

G. Kriaučiūnaitė,
D. Mickutė
A. Stanienė, D.
Kikienė
Visi grupės nariai

2018-12-28

G. Saensri

2019-09
2019-01,02

Gamtos
mokytojai
G. Saensri

2019-09

G.Saensri

2019-09

Gamtos
mokytojai

2019-04

( grįžus iš
seminarų)
Kūno kultūros ir dorinio mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
2018-12-27
tvirtinimas.
● Metodinės grupės veiklos plano 2018m.
2018-12
analizė.
● Dėl Sveikatingumo dienos renginių ir
Per 2019
varžybų
● 2019-2020 m.m. ugdymo planų rengimas,
aprobavimas.
● 2018-2019 m.m. mokinių pažangos ir
pasiekimų stebėjimo tobulinimas; dalijimasis
patirtimi.
● Vertinimas, skatinantis mokytis.

Visi grupės nariai

Gamtos
mokytojai

Gamtos
mokytojai

2019-06,12

V.
Aleksandravičius
Visi mokytojai

201906,09,12

V.
Aleksandravičius

Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
Kūno
kultūros
mokytojai.
Visi
mokytojai
Pristatyti
būsimiems
pirmokams
Visi
mokytojai

2018-12-28

O. Adomavičiūtė,
L. Sirvydienė
O. Adomavičiūtė,
L. Sirvydienė

Diskusija,
analizė

2019-08,09

V.
Aleksandravičius
V.
Aleksandravičius
V.
Aleksandravičius

Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● Metodinės grupės veiklos plano 2019 m.
tvirtinimas
● Teminis metodinis susirinkimas-„Mokomės
mokytis“. Peržiūra „Nacionalinės vertinimo
agentūros filmuota medžiaga“.
● Mokymo(si) strategijos gabiems ir žemesnių
ugdymosi gebėjimų turintiems mokiniams

2019-01

2019-03

Visi mokytojai

Gabių
mokinių
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aptarimas –mokinių klubas „Padėk
man“(ekspertų klubas) .

● Teminis metodinis susirinkimas (mokinių
atostogos) – „Mokymas tiriant, probleminis
mokymas“.
● (Įsi)vertinimas, skatinantis mokytis.

2019-04

L. Sirvydienė

2019-05/11

L. Sirvydienė

● Teminis metodinis susirinkimas – refleksija
apie sėkmingą pamokos vadybą ir
diferencijavimą veiklų ir užduočių,
(įsi)vertinimą. Filmuotos pamokos.

2019-06/12

Visi mokytojai

● 2018-2019 m. m. ugdymo planų rengimas,
aprobavimas.
● 2018-2019 m. m. rengimas ilgalaikių
ugdymo planų atskiroms klasėms –
diferenciacija pagal mokinių gebėjimus.
Vertinimo sistema, kriterijai.
● Teminis metodinis susirinkimas (mokinių
atostogos) – virtuali mokymosi aplinka,
skaitmeninio ugdymo kūrimas menų
pamokose.
● Informavimas apie patirtį, įgytą seminaruose,
aplankytose kolegų pamokose.

2019-09

O. Adomavičiūtė,
L. Sirvydienė
O. Adomavičiūtė,
L. Sirvydienė

2 Virtualaus mokymo (si) plėtra
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Eduka klasė, egzaminatorius lt. galimybės.
● Skaitmeninio turinio kūrimas lietuvių kalbos
ir literatūros pamokose.

2019-09

2019-10ar11

O. Adomavičiūtė,
L. Sirvydienė

grįžus iš
seminarų,
stebėjus
pamoką

Visi mokytojai

2019-11
2019-03

D. Bukevičienė
O. Adomavičiūtė,
M. ŠulcaitėJaunienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
● Individualus anglų kalbos mokymasis
2019
Anglų kalbos
naudojantis skaitmeniniu vadovėliu
mokytojos
● ir pratybomis „On Screen“.
● Virtualių mokymosi aplinkų „Edmodo“,
2019
A. Skeivytė
„Eduka klasė“, „Google Classroom“,
V. Girdžiūnienė
„Kahoot“, „Moodle“, „Socrative“,
„Storybird“, „Flipgrid“, „ClassroomScreen“,
„Quizlet“ ir kt. naudojimas.
● Praktinis seminaras planšečių klasėje „IT ir
2019
A. Skeivytė
tarptautiškumas ugdant(is) anglų kalbos
gebėjimus“.
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Edmodo socialinio tinklo diegimas ir
V. Skliuderienė
naudojimas IT pamokose

pagalba
pamokos
metu silpnai
besimokanti
ems
mokiniams.
Forumas po
seminaro.

Diskusija,
forumas,
filmuotų
pamokų
stebėjimas

Visi
mokytojai

Klaipėdos
miesto
mokytojai
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● Moodle aplinkos diegimas ir tobulinimas IT
pamokose
● Eduka klasė, egzaminatorius lt. galimybės
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
Olimp Edukacinis konkursas „Olympis“
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
● Eduka klasė, egzaminatorius.lt. galimybės.
● Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai.
Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● Filmuotos spektaklių medžiagos peržiūros

G. Andrijauskas
2019-05

D. Radzevičienė

2019-11-12

Visi grupės nariai

2019-11
Visus metus

Gamtos
mokytojai
G. Saensri

2019-10

A. Milašiūtė

____________________________________
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
2 priedas
NEFORMALUS ŠVIETIMAS: KONKURSAI, KONFERENCIJOS, PROJEKTAI,
AKCIJOS, KT. RENGINIAI
Veikla
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Dalyvavimas moksleivių respublikinio
meninio skaitymo konkurso miesto ture
(poetinė kompozicija „O visa tai rimta“
pagal Rimvydo Stankevičiaus, Aido
Marčėno ir Antano A. Jonyno eilėraščius)
● Dalyvavimas Lietuvos moksleivių
meninio skaitymo konkurso Klaipėdos
ture.
● Dalyvavimas Klaipėdos miesto lietuvių
kalbos 9-10/11-12 kl. olimpiadoje.
● Dalyvavimas Klaipėdos apskrities
oratorių konkurse.
● Dalyvavimas Vakarų Lietuvos bei
Klaipėdos krašto meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos konkurse
„Lietuviško žodžio šviesoje“
● Dalyvauti metodinėje išvykoje ,,Knygų
mugė Vilniuje“ 2019 m., organizuojamoje
miesto Lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio.
● Akcija-renginys „Dovana bibliotekai“

Data

Atsakingas

Vykdo

2019-02

V. Beniulienė

Paruošti
mokiniai

2019-02

N. Jucienė

Paruošti
mokiniai

2019-02

Visos mokytojos

2019-03

Visos mokytojos

2019-05

N. Jucienė

Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai

2019-02

D. Bukevičienė

Lietuvių k.
mokytojai

2019-12

N. Jucienė

● Dalyvavimas pasakininkų konkurse.

2019-04

D. Bukevičienė

● Stendas- paroda ,,N. Nykai-Niliūnui 100

2019-06

R. Minskienė

Klasių
vadovai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai

2019-01

I. Lukošienė

2019-01

A. Dirgėlienė
V. Kubilienė
A. Skeivytė
V. Girdžiūnienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
● Gimnazijos 1-2 ir 3 kl. mok. anglų kalbos
olimpiados
● Gimnazijos 2-3 kl. mok. rusų (užsienio)
kalbos olimpiada
● Tarptautinio projekto „Erasmus+ KA1“
paraiška.

2019-01

● Renginiai Frankofonijos dienai.

2019 -03

A. Barkauskienė

● Tarptautinis Erasmus + KA1 projektas.
Kolegų iš Lenkijos vizitas mokykloje.

2019-04
07-11

V. Girdžiūnienė

● Renginys, skirtas Europos dienai, „Nuo 2
iki 28“.

2019-05-09

I. Pluškienė
A. Skeivytė

Anglų k.
mokytojos
Paruošti
mokiniai
Projekto
rengimo
grupė
Paruošti
mokiniai
Projekto
rengimo
grupė
Anglų k.
mokytojos
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● Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos
konkursas – festivalis „Dainuojame
rusiškai“.
● Respublikinis gimnazijų 1-4 kl. mok.
integruotas menų ir anglų kalbos
konkursas „Impro Šou“.
● Renginys, skirtas Europos kalbų dienai.

2019-05

V. Kubilienė

Rusų kalbos
mokytojos

2019-06

I. Pluškienė
A. Skeivytė

Anglų k.
mokytojos

2019-09-26

I. Pluškienė
O. Gečienė
A. Dirgėlienė
V. Kubilienė

Visi
mokytojai
Rusų kalbos
mokytojos

● Gimnazijos I-ų klasių mokinių dailaus
2019-09
rašto konkursas „Rašome rusiškai gražiai
ir taisyklingai“.
● Klaipėdos miesto mokinių dailaus rašto
2019-10
A. Dirgėlienė
konkursas „Rašome rusiškai gražiai ir
V. Kubilienė
taisyklingai‘.
● Rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo 2019-11
A. Dirgėlienė
konkursas „Užburiantys poezijos garsai“
V. Kubilienė
dalyvaujant Kaliningrado I. Kanto
Baltijos Federacinio universiteto
atstovams.
● Klaipėdos miesto gimnazijų mokinių
2019-12
I. Pluškienė
meninio skaitymo užsienio kalbomis
A. Skeivytė
konkursas „Gyvenimo spalvos“.
A. Dirgėlienė
● Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos
2019-12
A. Dirgėlienė
epistolinio rašinio konkursas „Laiškas
Seneliui Šalčiui“.
● Tarptautinis internetinis rašinio projektas
2019
A. Čigienė
,,Let‘s create a story“.
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Dalyvavimas respublikinėje mokinių
2019-11
N. Petunov,
konferencijoje “Matematika aplink mus”
V. Jakimavičienė
● Dalyvavimas Klaipėdos miesto
2019-01-16,
Visi mokytojai
matematikos ir IT olimpiadose
2019-12
● Dalyvavimas Tarptautiniame Kengūros
2019-03
I. Pluškienė
konkurse
V. Jakimavičienė
● Dalyvavimas komandiniame matematikos
konkurse mokytojų Stasės ir Juozo
Kukulskių taurei laimėti
● Saugaus interneto savaitės organizavimas
● Dalyvavimas informatikos ir informacinio
mąstymo konkurse „Bebras“
● Dalyvavimas matematikos it IT konkurse
„Olympis 2018“
● Klaipėdos miesto tarpmokyklinio
konkurso „Naujametinis matematikos
turnyras“ 8 kl. mokiniams organizavimas
● Klaipėdos miesto tarpmokyklinio
konkurso „Kalėdinis matematikos
turnyras“ 8 kl. mokiniams organizavimas
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Rusų kalbos
mokytojos
Rusų kalbos
mokytojos

Užsienio k. ir
menų
mokytojai
Rusų kalbos
mokytojos
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai

2019-05

V. Jakimavičienė
D. Radzevičienė

Paruošti
mokiniai

2019-01-28
2019-02-01
2019-11

V. Skliuderienė

Mokiniai

G. Andrijauskas,
V. Skliuderienė
Visi mokytojai

Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Matematikos
mokytojai

2019-03,
2019-11
2019-01-14
2019-01-25
2019-12

D. Radzevičienė
V. Jakimavičienė

Matematikos
mokytojai
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● Dalyvavimas Klaipėdos miesto istorijos
olimpiadoje
● Dalyvavimas Klaipėdos miesto Mažosios
Lietuvos istorijos konkurse
● Dalyvavimas teisinių žinių konkurse
,,Temidė”
● Socialinių mokslų savaitė

2019

● Klaipėdos rajono geografijos olimpiada

2019-03

● Paroda „Mano Lietuva“
● Pasaulinės turizmo dienos minėjimas.
● Akcija „Sutvarkyk Žardės piliakalnį“

2019-02
2019-09-27
2019-05

D. Mickutė,
G. Kriaučiūnaitė
G. Kriaučiūnaitė
G. Kriaučiūnaitė
D. Paulauskienė,
G. Kriaučiūnaitė
L. Jonikienė

2019-

Gamtos mokytojai

Paruošti
mokiniai

2019-01

Gamtos mokytojai

2019-01,02

Gamtos mokytojai

Visus metus

Gamtos mokytojai

Visus metus

V. Ruibienė
G. Andrijauskas
Gamtos mokytojai

Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Mokiniai

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
● Dalyvauti nacionaliniame matematinio ir
gamtamokslinio raštingumo konkurse 910kl.
● Fizikos, chemijos, biologijos mokyklinė
olimpiada.
● Dalyvavimas Klaipėdos miesto 9-10/1112 kl. olimpiadoje.
● Dalyvauti respublikiniame edukaciniame
konkurse „Olympis“.
● Dalyvauti neakivaizdinės jaunųjų fizikų
mokyklos ,,Fotonas“ veikloje
● Klaipėdos miesto gimnazijų gamtos
mokslų konkursas „Viva natura“.
● Dalyvauti respublikiniame fizikos
čempionate.
● Gamtos mokslų konkursas „Tyrėjų
naktis.“
● Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“.
● ,,Idėjos ir atradimai mokant fizikos“.

2019 - 11
2019
2019-02

2019-03
2019-02
2019-09
2019-09
2019-03

Kūno kultūros ir dorinio mokytojų metodinė grupė
● Savaitė be patyčių
2019-03

● Velykų popietė.
● Tarptautinės Tolerancijos dienos ir
Pasaulinės sveikinimo dienos minėjimas.

2019-04
2019-11

● Kalėdinė popietė „Pabūkim tylesni,
pabūkim geresni“

2019-12

A. Stanienė,
D. Kikienė
A. Stanienė,
D. Kikienė
A. Stanienė,
D. Kikienė
G. Kriaučiūnaitė

V. Ruibienė
G. Andrijauskas
Gamtos mokytojai

Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Paruošti
mokiniai
Visi grupės
nariai
Paruošti
mokiniai
Mokiniai
Mokiniai
Mokiniai

Gamtos mokytojai
V. Ruibienė
G. Andrijauskas

Mokiniai
Mokiniai

K. Bagdonas
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė
T. Stropus
J. Šimkūnaitė
T. Stropus
K. Bagdonas
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė
T. Stropus
J. Šimkūnaitė
K. Bagdonas
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė

Mokiniai

Mokiniai
Mokiniai

Mokiniai
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● Smiginio varžybos.
● Dalyvauti ,,Mero taurės“ miesto pavasario
kroso varžybose.
● Dalyvauti ,,Mero taurės“ kroso estafečių
varžybose.
● Dalyvauti ,,Mero taurės“ lengvosios
atletikos varžybose.
● Dalyvauti ,,Mero taurės“ miesto rudens
kroso varžybose.
● Dalyvauti kitose ,,Mero taurės“ varžybose
pagal atskirus nuostatus.
● Sveikatingumo diena

2019-02
2019-04

T. Stropus
J. Šimkūnaitė
D. Pleskienė
D. Pleskienė

2019-04

D. Pleskienė

2019-05

D. Pleskienė

2019-09

D. Pleskienė

2019Visus metus
2019-

● Kalėdinis tinklinio 6X6 turnyras tarp
mokytojų ir mokinių, tėvų.

2019-12

Kūno kultūros
mokytojai.
Kūno kultūros
mokytojai
V.
Aleksandravičius

● Kūno kultūros ir dorinio ugdymo būrelio
metodinė savaitė skirta Kovo 11ajai.Tinklinio,krepšinio varžybos su KU
komandomis.

2019-03

Kūno kultūros ir
dorinio ugdymo
metodinė grupė

● Bendradarbiavimas su KU. Dalyvavimas
,,PROF. JUOZO RAUCKIO krepšinio ir
tinklinio turnyre“.
● Tarpklasinės tinklinio ir krepšinio
varžybos tarp I- IV klasių.

2019-03,04

V
.Aleksandravičius

Kūno
kultūros
mokytojai
Galimi
variantai –
tinklinio 6x6;
ar krepšinio
5x5.
Moksleivių
rinktinė

2019
sausisbalandis;
lapkritisgruodis
2019-06,09

V.
Aleksandravičius

Mokinių
komanda

V.
Aleksandravičius

Mokytojai,
tėvai,
mokiniai.

S. Donskienė

Mokiniai

S. Donskienė
S. Donskienė

Mokiniai
Mokiniai

S. Donskienė

Mokiniai

S. Donskienė
S. Donskienė
S. Donskienė
V. Dobrovolskis

Mokiniai
Mokiniai
Mokiniai
Mokiniai

V. Dobrovolskis

Mokiniai

V. Dobrovolskis

Mokiniai

● Išvyka su dviračiais į Juodkrantę ar
Palangą

Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● Kūrybinių darbų paroda ,,Geometrinė
2019-01-22
abstrakcija“.
● Kūrybinių darbų paroda ,,Natiurmortas“.
2019-02-12
● Kūrybinių darbų paroda ,,|Kubistinis
2019-03-08
moters portretas“.
● Kūrybinių dailės konkursas skirtas kovo
2019-03-11
11-ąjai.
● Instaliacija ,,Velykos“.
2019-04-21
● Kalėdinė instaliacija ,,Žiemos stebuklas“. 2019-12-01
● Kūrybinių darbų paroda ,, Staigmena“
2019-12-15
● Kūrybinių darbų paroda ,,Kurk ateitį savo 2019.02.01darbais“.
02.28
● Kūrybinių darbų paroda ,, Pasidaryk
2019.05.07pats“.
05.31
● Kūrybinių darbų paroda-konkursas
2019-02
„Užgavėnių personažai bei kaukės“.

Mokiniai
Mokinių
komanda
Mokinių
komanda
Mokinių
komanda
Mokinių
komanda
Mokinių
komanda
Mokiniai
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● Mokinių dalyvavimas technologijų miesto
olimpiadoje
● Kalėdinė mugė-socialinė akcija „Prie
Kūčių stalo“ LCC tarptautiniame
universitete
● Gerumo akcija – paroda-mugė-labdara
„Padovanokite šiltesnes Kalėdas vaikams“
Akropolio“ prekybos ir pramogų centre.
● Gerumo akcija, savanorystė gyvūnų „Būk
mano draugas“ globos namuose
● Dalyvavimas visuose paskelbtuose
konkursuose, projektuose ir renginiuose
(jei darbai atitinka kriterijus pagal
paskelbtus nuostatus).
● Lietuvos moksleivių meninio skaitymo
konkursas – Klaipėdos turas
● Vakarų Lietuvos bei Klaipėdos krašto
meninio skaitymo ir dainuojamosios
poezijos konkursas „Lietuviško žodžio
šviesoje“
● Akcija-renginys „Dovana bibliotekai“.

2019-02

Mokiniai

2019-12

V. Dobrovolskis
L. Sirvydienė
L. Sirvydienė

2019-12

L. Sirvydienė

Mokiniai

2019-12

L. Sirvydienė

Mokiniai

2019-01-01 /
2019-12-31

V. Ramanauskas
K. Ramonaitė

Mokiniai

2019-02

N. Jucienė

Mokiniai

2019-05

N. Jucienė

Mokiniai

2019-12

N. Jucienė

● Tarptautinis projektas „Giesmė Lietuvai“

2019-04

J. Simaitienė

Klasių
vadovai
Mokiniai

● Tarptautinis projektas Vilniaus Gospel
2019”
● Koncertas skirtas Vasario 16-ajai
● Koncertas skirtas Kovo 11d.
● Koncertas renginys „Susitikt norėčiau
vėlei“
● Paskutinio skambučio šventė
● Koncertas renginys „Metų garbė“
● Studijos „Vaivora“ koncertas mokyklos
bendruomenei.
● Koncertas Mokytojų dienai.
● Miesto festivalis „Ir vėl vakaras…”
● Konkursas „Geriausias miesto ir apskrities
gimnazijų balsas”
● Miesto gimnazijų konkursas „Draugai
draugams“
● Apskrities konkursas „Vyturio giesmė“
● Miesto konkursas „Dainuokime rusiškai“
● Respublikinis Frankofonijos konkursas
● Miesto konkursas „Giest lakštingalėlis“
● Miesto gimnazijų festivalis- konkursas
„Dainuok lietuviškai, dainuok apie
Lietuvą“
● Apskrities festivalis- konkursas „Dviese“
● Koncertai kruizinių laivų turistams
● Mokslo metų baigimo šventė
● Dalyvavimas instrumentiniame festivalyje
„Varpo aidas“

2019-11

J. Simaitienė

Mokiniai

2019-02-15
2019-03-12
2019-04

J. Simaitienė,
K. Ramonaitė,
A. Milašiūtė

2019-05
2019-06
2019-05
2019-10-05
2019-03
2019-04
2019-04
2019-05
2019-05
2019-04
2019-04
2019-02-12
2019-05
2019-05/06
2019-06
2019-04

J. Petrauskas

Mokiniai
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● Koncertas mokslo metų atidarymo proga
● Dalyvavimas gimnazijoje
organizuojamuose renginiuose
● Dalyvavimas teatrų festivalio „Šimtakojis“
peržiūroje
● Dalyvavimas respublikiniame teatrų
festivalyje „Aitvarai
● Koncertas „Talentų šou“

2019-09
2019-01/12
2019-02
2019-11
2019-10

A. A. Milašiūtė
K. Ramonaitė
A. A. Milašiūtė
K. Ramonaitė
A. Milašiūtė
J. Petrauskas
J. Simaitienė
K. Ramonaitė

___________________________________________
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
3 priedas
PATYRIMINIO IR INTEGRUOTO MOKYMO VEIKLŲ PLANAS
Veikla
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Integruotas teminis projektas ,,Pasaulio
lietuviai“, skirtas Pasaulio lietuvių
metams.
● Kultūrinė-edukacinė išvyka į Dzūkiją
(V.Krėvė), / į Suvalkiją
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Data

Atsakingas

Vykdo

2019-03-06

O.Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė

Visos
mokytojos

2019-06

R. Minskienė

● Integruotas visų mokomųjų dalykų
2019-03
I. Pluškienė
gimnazijos projektas
O. Gečienė
● Integruota rusų kalbos ir chemijos
2019-02
A. Dirgėlienė
pamoka 2a kl. „D. I. Mendelejevas vakar
G. Saensri
ir šiandien“.
● Integruota anglų kalbos ir psichologijos
2019
V. Girdžiūnienė
pamoka
pavasaris
J. Šimkūnaitė
● Integruotas anglų kalbos ir technologijų
2019
A. Skeivytė
projektas „Užsienio šalių virtuvė“.
L. Sirvydienė
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Netradicinio ugdymo diena
„Matematikos ir IT kaleidoskopas“
● Dalyvavimas metodinėje išvykoje
,,Knygų mugė Vilniuje“ 2019 m.,
organizuojamoje miesto bibliotekininkų
metodinio būrelio
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

2019-12
2019-02

I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
N. Petunov

● Kūrybinių tiriamųjų darbų ruošimas I kl.

2019 m.

Visi grupės nariai

● Projektinių darbų rašymas ir pristatymas
III kl.
● Edukacinė išvyka į LR Seimą.

2019-06

● Edukacinė išvyka geografijos pamoka
kitaip aplankant Klaipėdos uosto
direkciją.
● Edukacinė išvyka geografijos pamoka
kitaip aplankant „Fortum“ gamyklą
Klaipėdoje.

2019-12

A. Stanienė, D.
Kikienė
A. Stanienė, D.
Kikienė
G. Kriaučiūnaitė

2019-10

G. Kriaučiūnaitė

● Edukacinė išvyka ekonomikos pamoka
kitaip aplankant Vilniaus pinigų
muziejų, Swedbanką.
● Edukacinė išvyka aplankant Lietuvos
kaimynines šalis
● Europos diena

2019-12

L. Jonikienė

2019
pavasaris
2019-05-09

D. Paulauskienė

2019-12

Visi grupės nariai

Visi
mokytojai
Bus
nufilmuota

Bus sukurti
video
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● Gyvenamosios aplinkos pažinimo diena.

2019-06-14

Visi grupės nariai

● Mokinių parengimo Klaipėdos miesto
mokinių tiriamųjų , praktinių darbų
konferencijai „Žmogus ir aplinka“.
● Ekskursija į AB „Klaipėdos energija“.

2019-05

G. Saensri

2019-05

● Ekskursija į chemijos plastikų gamyklą.
2-3kl.
● Ekskursija į AB „Klaipėdos vanduo“.

2019-05

G. Saensri
V. Ruibienė
G. Saensri

2019-05

Gamtos mokytojai

● Dalyvavimas edukologiniuose
integruotuose gamtos mokslų
užsiėmimuose Jūros technologijų ir
gamtos mokslų fakultete.
● Edukacinė išvyka „Kosmetologinės
odos priežiūros paslaptys“.
● „Kvapų pasaulis“

2019-

Gamtos mokytojai

2019-09

Gamtos mokytojai

2019-09

Gamtos mokytojai

● „Atliekų tvarkymo objektai“

2019-

Gamtos mokytojai

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Kūno kultūros ir dorinio mokytojų metodinė grupė
● Integruotos pamokos Savaitei be patyčių
paminėti.

2019-03

● Integruotos pamokos Tarptautinei
tolerancijos dienai paminėti

2019-11

● Integruota kūno kultūros ir biologijos
pamoka ,,Fizinio krūvio reikšmė
žmogaus kraujotakos bei kvėpavimo
sistemų veiklai“.
● Renginys su progimnazijomis.

2019-03

K. Bagdonas
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė
T. Stropus
J. Šimkūnaitė
K. Bagdonas
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė
T. Stropus
J. Šimkūnaitė
B. Mazgelienė
V. Šatkauskienė

2019-03

Kūno kultūros
mokytojai

2019-03-19

S. Donskienė

2019-11

L. Sirvydienė

2019-12

J. Simaitienė
J. Petrauskas

2019-04

J. Simaitienė

Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● Pamoka kitaip . Klaipėdos P. Domšaičio
galerija.
● Pamoka kitaip. Klaipėdos „ Amberton“
viešbutyje „ Viešbučio infrastruktūra“
● Pamoka kitaip ( aktų salė). „Autentiški ir
atsineštiniai Lietuvių liaudies
instrumentai“.
● Išvyka į LMTA Klaipėdos fakultetą..
„Pažintis su vargonais“.
● Edukacinė išvyka į Klaipėdos koncertų
salę

2019-03
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Edukacinė išvyka į Klaipėdos muzikinį
teatrą.
Išvyka į Klaipėdos universiteto menų
salės „Gala koncertą“ vykdomą Austrijos
Graco universiteto.
Edukacinė išvyka į Klaipėdos Turizmo
mokyklą.
Tarpmokyklinis J. Kačinsko muzikos
mokyklos ir „Varpo“ gimnazijos
projektas „Pasaka muzikoje“
Klaipėdos Vydūno gimnazijos socialinis
projektas-teatrų festivalis „Aš ne vienas
pasaulyje“.
Integruota lietuvių literatūros ir teatro
pamoka „Žmogus istorijos kryžkelėje
(Vinco Krėvės istorinė drama
„Skirgaila“)“
Integruotas anglų-technologijų projektas
„Europos virtuvė“.
Integruota technologijų ir muzikos
pamoka „Lietuvos regionų etnokultūra“
Integruota šokio ir teatro pamoka
„
Judesio kalba“.
E. Nekrošiaus spektaklio „Kalės vaikai“
peržiūra Klaipėdos dramos teatre.

2019-10
2019-04

2019-03

L. Sirvydienė

2019-04/05

N. Jucienė

2019-10

N. Jucienė

2019-11

N. Jucienės

2019-05

L. Sirvydienė
A. Skeivytė
L. Sirvydienė
J. Simaitienė
A. Milašiūtė
K. Ramonaitė
A. Milašiūtė

2019-11/12
2019-10/11
2019-04

________________________________________
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
4 priedas
ATVIRŲ PAMOKŲ, EDUKACINIŲ IR METODINIŲ VEIKLŲ PLANAS
Veiklos turinys
Data
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Pasaulinei Holokausto aukų atminimo dienai 2019-01skirta pamoka ,,Vaiko pasaulis Icchoko Mero 29
ir Icchoko Rudaševskio kūryboje“ ( 10 kl.)

Atsakingas

Pastabos

M. Šulcaitė-Jaunienė

● LIETUVIŲ KALBOS DIENOS
✓ Klaipėdos apskrities (KU Humanitarinių
mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos
draugijos Klaipėdos skyrius, „Varpo“
gimnazija) mokslinė – praktinė
konferencija ,,Gimtosios kalbos upės ir
upeliai“.
✓ Pašnekesiai su klasikais
✓ Tvarkingiausio sąsiuvinio konkursas
✓ Instaliacija ,,Medis žodžiais pražydęs“
✓ Viktorina ,,Kalba esu aš“
✓ Knygų mugė
● METODINĖ DIENA Klaipėdos miesto
lietuvių kalbos mokytojams:
✓ Atvira pamoka ( mokyt.V. Zykienė)
✓ Pranešimas ,,Vertinimo praktika taikant
skaitymo skatinimo
strategiją.“/,,Dalyvių, pusdalyvių,
padalyvių mokymasis stalo žaidimo
principu“ ( M. Šulcaitė- Jaunienė)
✓ Poetinė kompozicija „O visa tai rimta“
pagal Rimvydo Stankevičiaus, Aido
Marčėno ir Antano A.Jonyno eilėraščius)
✓ Vieno kūrinio konkursas ,,Aš galiu“ 9-12
kl.
● Seminaras ,,Šiuolaikinė pamoka“ Lazdijų
apskrities mokytojams
● Poezijos pavasarį pasitinkant: susitikimas su
poetu, eseistu Rimvydu Stankevičiumi.

2019-0216,
2019-0311

Visos mokytojos

2019-0220
201904/05

D. Bukevičienė

● Pasaulinei knygos dienai skirta pamoka
,,Literatūros furšetas“ ( 9-12 kl.)

2019-0423

M. Šulcaitė-Jaunienė Biblioteka

● Atvira integruota lietuvių kalbos ir istorijos
pamoka ,,Asmenybės kūrusios ir kuriančios
Lietuvą“ 11kl.
● Atvira integruota lietuvių kalbos ir
matematikos pamoka ,,Lietuvių tautos būties
tragizmas“ 11 kl.

2019-10

R. Minskienė,
A. Stanienė

2019-10

D. Bukevičienė,
D. Radzevičienė

Kovo 6
integruotas
projektas
,,Emigracija
“

M. Šulcaitė-Jaunienė
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● Atvira integruota lietuvių literatūros ir teatro
pamoka ,,žmogus istorijos kryžkelėje ( V.
Krėvės istorinė drama ,,Skirgaila“) 12 kl.
● Atvira integruota lietuvių literatūros ir
istorijos pamoka ,,Literatūros kūrinys kaip
galimybė pasikalbėti su istorija“
● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai):
✓ Pagalba rašant ir pristatant tiriamuosius,
kūrybinius darbus
✓ Pamokos kitaip
✓ Integruotos dienos veiklos
✓ Iniciatyvinė grupė gimnazijos 30-iui
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

2019-11

N. Jucienė

2019-11

V. Beniulienė,
D. Kikienė

2019
metai

O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė

● Mokiniai ekspertai pamokose.

2019

● Mokiniai mokytojai. Netradicinės pamokos.

2019

● Darbas gimnazijos strateginio plano 2019 m.
kūrimo grupėje.
● Darbas Klaipėdos miesto mokinių rusų
(užsienio) kalbos olimpiados vertinimo
komisijoje.

2019-01

I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė
A. Čigienė
A. Dirgėlienė
A. Dirgėlienė

● Darbas Klaipėdos miesto mokinių anglų
kalbos olimpiados vertinimo komisijoje.

2019-02

A. Čigienė
I. Lukošienė

● Pranešimas Klaipėdos miesto rusų (užsienio)
kalbos mokytojų metodiniame būrelyje
„Integruotų pamokų aktualumas šiuolaikinio
mokytojo darbe“.

2019-04

A. Dirgėlienė

●

2019-05

A. Dirgėlienė

2019-05

A. Dirgėlienė

● Gimnazijos 1-4 klasių mokinių konferencija
2019-05
„Užsienio kalbų mokymosi svarba“.
● Bendradarbiavimas su Klaipėdos PŠKC.
2019-11
Metodinė diena/seminaras miesto (apskrities)
rusų (užsienio) kalbos mokytojams „Mokinių
vertinimo formos rusų kalbos pamokose“.

I. Pluškienė
O. Gečienė
A. Dirgėlienė

Bendradarbiavimas su Klaipėdos PŠKC.
Metodinė diena miesto rusų (užsienio)
kalbos mokytojams „Europos kalbų dienos
minėjimo įvairių mokyklų patirtis“.

● Pranešimas Klaipėdos miesto rusų kalbos
mokytojų konferencijoje.

2019-02

Visi
mokytojai
Visi
mokytojai

Miesto
rusų
(užsienio)
kalbos
mokytojai
Miesto
anglų
kalbos
mokytojai
Miesto
rusų
(užsienio)
kalbos
mokytojai
Miesto
rusų
(užsienio)
kalbos
mokytojai
Miesto
rusų
kalbos
mokytojai
Visi
mokytojai
Miesto/
apskrities
rusų
(užsienio)
kalbos
mokytojai
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● Bendradarbiavimas su Klaipėdos PŠKC.
Metodinė diena „Gabių mokinių ugdymas
mokantis užsienio kalbų (meninis grožinio
teksto skaitymas)“.

2019-12

A. Dirgėlienė

Miesto
gimnazijų
užsienio
kalbų
mokytojai

● Iniciatyvinė grupė gimnazijos 30-iui

2019

Visi
mokytojai

● Darbas metodinėje taryboje.

2019

I. Pluškienė
O. Gečienė
A. Dirgėlienė
A. Čigienė
A. Čigienė
A. Čigienė
O. Gečienė
V. Girdžiūnienė

● Darbas vidaus įsivertinimo grupėje.
2019
● Darbas išorės audito rekomendacijoms
2019
įgyvendinti darbo grupėje.
● Darbas nuotolinio darbo tvarkos kūrimo
2019
grupėje.
● Veikla tradicijų taryboje.
2019
A. Čigienė
● Veiklos sklaida e-dienyne, internetiniame
2019
A. Skeivytė
gimnazijos puslapyje, naujienlaiškyje,
socialiniuose tinkluose, švietimo portaluose
„eTwinning“, „School Education Gateway“,
„British Council Schools Online“ ir
spaudoje.
● Bendradarbiavimas su LAKMA (Lietuvos
2019
A. Skeivytė
anglų kalbos mokytojų asociacija).
● Bendradarbiavimas su LCC tarptautiniu
2019
A. Čigienė
universitetu.
A. Skeivytė
● Bendradarbiavimas su AMES
2019
A. Čigienė
(American English School).
A. Skeivytė
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Pamoka-konferencija skirta skaičiaus Pi
2019-03- D. Radzevičienė
dienai „Matematikos svarba kiekvieno
14
V. Jakimavičienė
gyvenime“
● Atvira integruota lietuvių kalbos ir
2019-10 D. Bukevičienė,
matematikos pamoka ,,Lietuvių tautos būties
D. Radzevičienė
tragizmas“ 11 kl.
● KURK-VBE panaudojimas bandomiesiems
2019-02 N. Petunov
egzaminams organizuoti
2019-05
● Atvira integruota matematikos ir fizikos
2019-12 V. Jakimavičienė
pamoka ,,Šviesos lūžis” 10 kl
V. Ruibienė

Visi
mokytojai

2Ma2 ir
2Ma3 gr.

Visi
mokytojai

● Atvira integruota matematikos ir geografijos
pamoka

2019-03

N. Petunov
G. Kriaučiūnaitė

● Pamoka kitaip: orientacinės estafetės
“Pažink mokyklą matematikos pagalba"
● Integruota matematikos ir IT pamoka
„Parabolių ir tiesių kompozicijos“ 10 kl.
● Seminaras ,,Šiuolaikinė pamoka“ Lazdijų
apskrities mokytojams
● Filmuotų matematikos pamokų stebėjimas ir
aptarimas

2019-04

N. Petunov

1e

2019-02

D. Radzevičienė
G. Andrijauskas
D. Bukevičienė,
D. Radzevičienė
D. Radzevičienė

2Ma3 gr.

2019-0220
2019-04
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● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai):
✓ Pagalba rašant ir pristatant tiriamuosius,
kūrybinius darbus
✓ Pamokos kitaip
✓ Integruotos dienos veiklos
✓ Iniciatyvinė grupė gimnazijos 30-iui
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
● Istorijos pamokos kitaip (išvykos į
muziejus).
● Atvira geografijos ir matematikos pamoka.

2019
metai

I. Pluškienė,
D. Radzevičienė

2019-03

● Atvira istorijos ir geografijos pamoka “Karų
ir konfliktų geografija”
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
● Atvira integruota biologijos ir chemijos
pamoka ,,Baltymai. Baltymų kokybinės
reakcijos“ (11kl)
● Atvira integruota rusų ir chemijos pamoka
,,D. Mendelejevas vakar ir šiandien“ (10kl)
● Atvira integruota biologijos ir chemijos
pamoka ,,Fermentai. Katalizinės
reakcijos“.(11kl)
● Atvira integruota biologijos ir fizikos
pamoka ,,Akis“. (10kl)
● Atvira integruota fizikos ir chemijos
pamoka ,,Elektrolizė“.(11kl)
● Gamtos mokslų savaitės renginiai.
Renginiai skirti Žemės dienai.
● O. Žuravliova. Paskaita apie kosmetiką ir
dieninį makiažą.
● A. Liubinavičius . Pamoka „Atliekų
rūšiavimas“.(9kl.)
● Dalyvauti edukologiniuose integruotuose
gamtos mokslų užsiėmimuose Jūros
technologijų ir gamtos mokslų fakultete.
● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai):
✓ Pagalba rašant ir pristatant tiriamuosius,
kūrybinius darbus
✓ Pamokos kitaip
Kūno kultūros ir dorinio mokytojų metodinė grupė
● Atvira etikos psichologijos pamoka
„Vadovavimo stiliai ir bendravimo su
komanda problemos“
● Atvira etikos pamoka „Rūkymo kaina”.
● Atvira etikos pamoka „Būti ar turėti”.
● Atvira kūno kultūros pamoka ,,Gimnastika.
Akrobatinių pratimų mokymas”.
● Atvira kūno kultūros pamoka. Tinklinis.
Tiesus kamuolio padavimas iš viršaus ir iš
apačios. Mokomasis žaidimas.

2019-03

A. Stanienė, D.
Kikienė
G. Kriaučiūnaitė
N. Petunov
G. Kriaučiūnaitė, D.
Kikienė

2019-05

S. Jurkus
G. Saensri

2019-03

G. Saensri
A. Dirgėlienė
S. Jurkus
G. Saensri

2019-

2019-

2019-0318-22
2019-06

S. Jurkus
G. Andrijauskas
G. Saensri
V. Ruibienė
Gamtos mokslų
mokytojai
G. Saensri

2019-03

G. Saensri

2019-

Gamtos mokytojai

2019
metai

Gamtos mokytojai

2019 02

L. Paulauskienė
J. Šimkūnaitė

2019-05
2019-04

L. Paulauskienė
T. Stropus

2019-12

B. Mazgelienė

2019- 05

D. Pleskienė

2019-

Visi
mokytojai
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● Atvira kūno kultūros pamoka. Tinklinis.
Kamuolio priėmimas ir perdavimas iš
viršaus. Vikrumo lavinimas. Mokomasis
žaidimas.
● Atvira kūno kultūros pamoka. Tinklinis.
Kamuolio padavimo iš viršaus ir apačios
tobulinimas. Mokomasis žaidimas.
● Atvira kūno kultūros pamoka. Krepšinis.
Kamuolio metimo mokymasis. Baudų
metimai. Mokomasis žaidimas.
● Kolegų stebėtų pamokų aptarimas.
Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● Atvira pamoka miesto muzikos mokytojams
‚Kompiuterinės muzikos galimybės
aranžuojant dainas“
● Miesto muzikos mokytojų konferencijos
‚Emocinis ugdymas muzikos pamokoje“
organizatorė
● Pranešimas miesto muzikos mokytojų
konferencijoje tema ‚Emocinis ugdymas
muzikos pamokoje“
● Tęstinis seminaras miesto muzikos
mokytojams ‘Informacinių technologijų
panaudojimas muzikos pamokoje“ Darbas su
kompiuterine Magix music maker programa.
● „Miesto konkurso „Giest lakštingalėlis“
organizatorė, komisijos narė.
● Muzikos olimpiados vertintoja mieste
● Apskrities instrumentinės muzikos festivalio
„Varpo aidas“ organizatoriai.
● Technologijų olimpiados vertintojas mieste.
● Dalyvavimas LRT projekte „Duokim garo“
● Pagalba mokiniams ruošiantis teatro
egzaminui
● Veiklų organizavimas minint teatro dieną
gimnazijoje
● Pagalba mokiniams ruošiantis technologijų
egzaminui
● Technologijų mokyklinio egzamino
vertintoja mieste

2019-11

D. Pleskienė

2019-11

V. Aleksandravičius

2019-03

V. Aleksandravičius

Per
2019m.
2019- 04

J. Simaitienė

2019-04

J. Simaitienė

2019-04

J. Simaitienė

2019-02

J. Simaitienė

2019-04

J. Simaitienė

2019-02
2019-04

J. Simaitienė
J. Petrauskas

2019-02
2019-04
201901/03
2019-04

V. Dobrovolskis
J. Petrauskas
A. Milašiūtė

201901/03
201901/03

L. Sirvydienė

A. Milašiūtė

L. Sirvydienė

____________________________________________

Miesto
muzikos
mokytojai

Miesto
muzikos
mokytojai
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
5 priedas
RENGINIŲ PLANAS
Eil Veiklos turinys
.
Nr.
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
● Integruotas lietuvių literatūros ir kitų
dalykų projektas, skirtas kompozitoriaus
E. Balsio 100-sioms gimimo metinėms.
● Popietė ,,Kaip melodija suranda žodį“,
skirta kompozitoriaus J. Naujalio 150osioms gimimo metinėms.
● Vaižganto kūrinių skaitymai, minint
rašytojo 150-ąsias gimimo metines.

Data

Atsakingas

Pastabos

2019 metai

N. Jucienė

Menų
sintezė

2019-04

V.Beniulienė

2019-09

O. Adomavičiūtė,
N. Jucienė,
R. Minskienė
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė

● Projektų , sėkmės istorijų, pristatymas

2019-06

● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai). Veiklos
pristatymas.
● Projektų , sėkmės istorijų, pristatymas

2019-06

● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai). Veiklos
pristatymas.
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
● Neformaliojo švietimo „Angliškos
žiniasklaidos
(TV, radijo, spaudos) klubo“ veiklų
organizavimas.
● I-ų klasių mokinių kūrybiniai – tiriamieji
darbai.
● Sėkmės istorijų pristatymas.

2019-06

2019-06

2019

O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė
O. Adomavičiūtė,
D. Bukevičienė

Visos
mokytojos

A. Skeivytė

I. Pluškienė
O. Gečienė
I. Pluškienė
O. Gečienė
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
● Projektų , sėkmės istorijų, pristatymas
2019-06
I. Pluškienė,
D. Radzevičienė
● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
2019-06
I. Pluškienė,
kitus (mokiniai ekspertai). Veiklos
D. Radzevičienė
pristatymas.
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė
● Projektų ir sėkmės istorijų pristatymas.
2019 - 06
D. Kikienė, A.
Stanienė
● Pėsčiųjų nakties žygis “Klaipėdos
2019-01-18
D. Kikienė, G.
sukilėlių keliais 2019”
Kriaučiūnaitė
● Žygis „Smiltynės gynybiniai įrengimai“
2019 pavasaris D. Kikienė
2019
I pusm.
2019-06

Visos
mokytojos

1 kl.
mokytojai
Visi
mokytojai
Visi
mokytojai
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● Savaitgalio žiemos stovykla “Misija
2019-01
bendruomeniškumas”
● Žygis Bitėnuose “Knygnešių keliais”
2019-05
Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė
● Respublikinis projektas „Integruoto
2019 metai
gamtos mokslų kurso programos 5-8
klasėms išbandymas“.
● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
2019-06
kitus (mokiniai ekspertai). Veiklos
pristatymas.
Kūno kultūros ir dorinio mokytojų metodinė grupė
● Apskrito stalo diskusija „Ar visada yra
2019-04
galimybė viską pradėti iš naujo?“
Technologijų ir menų mokytojų metodinė grupė
● MEPA tarptautinis projektas (konkursai,
viktorinos, debatai, pamokos ir t.t.)

● Projektų , sėkmės istorijų, pristatymas
● Mokinių lyderystės įgalinimas. Mokau
kitus (mokiniai ekspertai). Veiklos
Tradiciniai renginiai
Vasario 16 d. minėjimui skirti renginiai
Šimtadienis
Kovo 11 d. minėjimui skirti renginiai –
Bendradarbiavimo su progimnazijomis šventė
Paskutinio skambučio šventė
„Metų garbė“
Mokslo metų pabaigos šventė
Mokslo metų pradžios šventė
Pirmokų priimtuvės
Gimnazijos jubiliejus
Kalėdinis renginys

2019.....

2019-06
2019

Vasario 15 d.
Vasario 19 d.
Kovo 8 d.
Balandžio 4 d.
Gegužės 24 d.
Birželio per.
Birželio 21 d.
Rugsėjo 2 d.
Spalio mėn.
Spalio–
lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

__________________________

D. Kikienė
D. Kikienė
G. Saensri

Gamtos
mokytojai
S. Jonušaitytė
L. Paulauskienė
J. Šimkūnaitė
S. Donskienė,
L. Sirvydienė,
J. Simaitienė,
L. Paulauskienė,
M. ŠulcaitėJaunienė,
G. Kriaučiūnaitė,
V. Ramanauskas.
V. Skliuderienė,
N. Petunov
Visi mokytojai
J. Simaitienė

A. Milašiūtė
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
6 priedas
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLŲ PLANAS
Vykdymo
terminas
Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Veiklos

Atsakingas
asmuo,
vykdytojas
1. Mokinių tarybos dalyvavimas Sausio 13-sios Kazys Bagdonas
renginiuose mieste (žuvusiųjų pagerbimas prie
savivaldybės).
2. Gerumo akcijos finalinis etapas.
3. Metinio plano pasitvirtinimas.
4. Pagalba organizuojant Šimtadienį.
5. Pasiruošimas mokyklos Prezidento rinkimams.
6. Pasiruošimas ,,Naktis mokykloje“
7. Mokymai mokinių tarybai.
8. Mokiniams aktualių klausimų aprašo rengimas (darbas
per seniūnus, mokinių parlamento narius).
10. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
11. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
12. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų
organizavimas.
13. Mokinių Prezidento ir atstovo iš tarybos dalyvavimas
mokyklose tarybos posėdžiuose, kur nagrinėjami
mokiniams aktualus klausimai ( per visus metus).
1. Kandidatų debatai į mokyklos Prezidentus.
Kazys Bagdonas
2. Šv. Valentino dienos minėjimas.
3. Šimtadienis.
4. Dalyvavimas miesto renginiuose minint Vasario 16ąją.
5. Naktis mokykloje vykdymas.
6. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
7. Dėl projekto su M. Račkausko gimnazija.
8. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
9. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų
organizavimas.
10. Mokymai mokinių tarybai.
11. Pasiruošimas Kovo -11-ajai.
1. Mokinių Prezidento rinkimai.
Kazys Bagdonas
2. Mokymai Prezidentui ir tarybai.
3. Kovo 11–ios minėjimo organizavimas mokykloje.
4. Dalyvavimas Kovo 11-ios miesto renginiuose.
5. Laisvalaikio kambario tvarkymas/pritaikymas
mokinių tarybos poreikiams.
6. Dėl projekto su M. Račkausko gimnazija.
7. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
8. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų
organizavimas.
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9. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
Balandžio
1. JNVO mugės organizavimas mokykloje.
mėn.
2. Mokinių įsidarbinimo galimybės Klaipėdoje, pajūryje
renginys (kartu su užimtumo tarnybos atstovais).
3. Dalyvavimas Klaipėdos miesto tarybos posėdyje.
4. Dėl projekto su M. Račkausko gimnazija.
5. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
6. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
7. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
8. Mokymai mokinių tarybai.
Gegužės
1. Dėl pagalbos organizuojant Paskutinį skambutį.
mėn.
Aktyviausių mokinių pagerbimas.
2. Susitikimas su Lietuvos moksleivių parlamento
atstovais.
3. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
4. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
5. Gimnazijos dienos stovyklos organizavimas naujiems
gimnazistams.
6. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
Birželio mėn. 1. Dienos stovyklos organizavimas naujiems
gimnazistams.
2. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
3. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
4. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
5. Mokymai mokinių tarybai.
6. Mokinių tarybos pristatymo renginys naujiems
gimnazistams.
7. Išvyka su mokinių taryba. Vasaros sezono atidarymas.
1. Naujų narių priėmimas į tarybą
Rugsėjo mėn. 2. Pagalba organizuojant Mokytojų dieną.
3. Naktis mokykloje organizavimas.
4. Mokinių parlamento ir mokinių tarybos kasmetinis
susirinkimas. Prezidento ataskaita, pristatymas ir
tvirtinimas, rezoliucijų pristatymas ir patvirtinimas.
Pranešimai.
5. Mokinių mėnesio organizavimas.
6. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
7. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
8. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
9. Mokymai mokinių tarybai.
Spalio mėn.
1. Mokinių mėnesio renginiai.
2. Naktis mokykloje organizavimas.
3. Projekto su M. Račkausko gimnazija vykdymas.
4. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
5. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
6. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
7. Mokymai mokinių tarybai.

Kazys Bagdonas

Kazys Bagdonas

Kazys Bagdonas

Kazys Bagdonas

Kazys Bagdonas
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Lapkričio
mėn.

Gruodžio
mėn.

1. Helovynas.
2. Projekto su M. Račkausko gimnazija vykdymas.
3. Pasiruošimas gruodžio mėn. šventiniam periodui.
4. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
5. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
6. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.
7. Mokymai mokinių tarybai.
1. Kalėdinio akcijų mokykloje organizavimas
2. Metinio mokinių tarybos plano rengimas ir tvirtinimas.
3. Dėl projekto su M. Račkausko gimnazija darbo grupės
veiklos organizavimas. Projekto vykdymas.
4. Susitikimas su mokyklos direktore, administracija.
5. Savaitinių antradienio mokinių tarybos ir seniūnų
susirinkimų organizavimas.
6. Savaitinių mokinių tarybos susirinkimų organizavimas.

Kazys Bagdonas

Kazys Bagdonas
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
7 priedas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS:
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios mokinio aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo
programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
UŽDAVINIAI
1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, švietėjišką pagalbą.
2. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
3. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
5. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose.
6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius.
7. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis profesiją,
atitinkančią norus ir galimybes
8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
9. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.
Eil. Nr.

1.1.

Priemonės pavadinimas
Pamokų lankomumo kontrolė. Lankomumo suvestinių ataskaitos.

Atsakingi
asmenys
R. Mašurinienė
O. Adomavičiūtė
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė

Data

Per visus metus

Kur aptariama
Vaiko
komisijoje

gerovės
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Klasių vadovai
Apibendrintos lankomumo ataskaitos rengimas: be pateisinamos R. Mašurinienė
priežasties daugiausiai pamokų praleidžiančių mokinių ir klasių O. Adomavičiūtė
nustatymas, poveikio priemonių parinkimas ir taikymas.
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Klasių vadovai
Į pamokas vėluojančių mokinių kontrolė. Apibendrintos į pamokas R. Mašurinienė
vėluojančių mokinių ataskaitos rengimas: daugiausiai be pateisinamos O. Adomavičiūtė
priežasties į pamokas vėluojančių mokinių ir klasių nustatymas, I. Pluškienė
poveikio priemonių parinkimas ir taikymas.
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Mokinio uniformų dėvėjimo kontrolė.
R. Mašurinienė
O. Adomavičiūtė
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Mokytojai
Tarnybinių pranešimų nagrinėjimas ir poveikio priemonių taikymas.
R. Mašurinienė
O. Adomavičiūtė
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Gimnazijos Pagalbos linijos „Noriu kalbėtis“ analizė ir aptarimas.
R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė

Per visus metus

Vaiko
komisijoje

gerovės

Per visus metus

Vaiko
komisijoje

gerovės

Per visus metus

Vaiko
komisijoje

gerovės

Per visus metus

Vaiko
komisijoje

gerovės

Pagal poreikį

Vaiko
komisijoje

gerovės
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1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14

Aptarti mokinių psichologines, adaptacines ir socialines problemas bei
reikalingą socialinę pedagoginę ir psichologinę ir psichologinę
pagalbą
Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano rengimas.( esant
krizei)

R. Mašurinienė S. Esant būtinumui
Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
R. Mašurinienė
Pagal poreikį
O. Adomavičiūtė
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
A. Juknevičienė
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo ir švietimo R. Mašurinienė
Rugsėjo mėn.
pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas.
Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo suderinimas Klaipėdos m. PPT
R. Mašurinienė
Rugsėjo mėn.
Mokytojų parengtų individualizuotų ir pritaikytų bendrųjų dalykų /
ugdymo programų suderinimas.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų,
mokymosi sunkumų), tenkinimas:
1. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų
aptarimas su mokiniais ir jų tėvais, mokytojais;
2. namuose besimokančių mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas;
3. naujai atvykusių į gimnaziją mokinių, besimokančių pagal
individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas, klasių
vadovų, mokytojų konsultavimas;
4. rekomendacijų mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) teikimas dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo
priemonių naudojimo.
Mokytojų darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais
stebėsenos vykdymas.
Moksleivių, turinčių elgesio ir emocijų problemų, svarstymas Vaiko
gerovės komisijoje

R. Mašurinienė
Mokytojai
R. Mašurinienė
O. Adomavičiūtė
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Mokytojai

Rugsėjo mėn.

R. Mašurinienė

Per visus metus

R. Mašurinienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė

Pagal poreikį

Per visus metus

Vaiko
komisijoje

gerovės

Vaiko
komisijoje

gerovės

Vaiko
komisijoje
Vaiko
komisijoje
Vaiko
komisijoje
Vaiko
komisijoje

gerovės

Vaiko
komisijoje
Vaiko
komisijoje

gerovės
gerovės
gerovės

gerovės
gerovės
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Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių R. Mašurinienė
ir kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų analizavimas, prevencinių O. Adomavičiūtė
priemonių šių atvejų pažeidimams mažinti parinkimas ir jų taikymas
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Organizuoti reidus gimnazijos teritorijoje dėl rūkymo prevencijos
bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios tvarkos R. Mašurinienė
skyriumi ir Klaipėdos Vyriausiuoju Policijos komisariato specialistais. S. Jonušaitytė
Ruošti medžiagą žalingų įpročių prevencijos ir socialinių įgūdžių J. Šimkūnaitė
formavimo klausimais stendui, ekranams ir gimnazijos tinklapiui.
S. Jonušaitytė
A. Juknevičienė
Akcija „Savaitė be patyčių“
R. Mašurinienė,
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
L. Paulauskienė
K. Bagdonas
T. Stropus
Nemokamo maitinimo organizavimas.
S. Jonušaitytė

Per visus metus

1.20.

Pagalba klasių vadovams organizuojant klasės valandėles
psichologinėmis, sveikatos ir socialinėmis temomis

Per visus metus

1.21.

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

1.22.

Dalyvauti gimnazijos, savivaldybės Sveikatos, Švietimo, Sporto R. Mašurinienė
skyrių, Dvasinės pagalbos jaunimui centro projektuose.
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
Mokinių sveikatos priežiūros organizavimas, sveikatos ugdymo J. Šimkūnaitė
programų įgyvendinimas, dalyvavimas sveikatos ugdymo ir fizinio S. Jonušaitytė
A. Juknevičienė

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.23.

J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
A .Juknevičienė
J. Šimkūnaitė

Vaiko
komisijoje

gerovės

Individualiai
Per visus metus

Per visus metus
Kovo mėn.

Per visus metus

Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Direkcijos posėdyje

Vaiko
gerovės
komisijoje
Gimnazijos
specialistų
susirinkime

Balandžio – gegužės Klasių
valandėlių
mėn.
metu
Per visus metus
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Per visus metus
Vaiko
gerovės
komisijoje
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1.24

aktyvumo projektuose, konkursuose, akcijose ir kituose renginiuose,
šių renginių organizavimas.
Paskaita „Kaip išvengti traumų žiemą“
A .Juknevičienė

Sausio mėn.

1.25.1.

Paskaita ,,Kaip išlikti sveikam“

A .Juknevičienė

Kovo mėn.

1.25.2.

Užsiėmimas „Vandens galia“ (I klasės)

A .Juknevičienė

Kovo mėn.

1.25.3.

“Erkės. Kaip apsisaugoti?”

A Juknevičienė

Balandžio mėn.

1.25.4.

Pamoka. „Šiaurietiškos lazdos“

A .Juknevičienė

Balandžio mėn.

1.25.5.

Akcija „Tylesnė aplinka“

A .Juknevičienė
S. Jonušaitytė

Balandžio 26 d.

1.25.6.

Paskaita „Lytiškai plintančios ligos“.

A .Juknevičienė

Vasario mėn.

1.25.7.

Prevencinės paskaitos ,,Kova su prekyba žmonėmis“ (I – os klasės)

S. Jonušaitytė

Spalio mėn.

1.25.8.

Akcija ,,Diena be tabako“

Gegužės mėn. 31 d.

1.25.9.

Paskaita. „Paauglio mityba“

A .Juknevičienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
A .Juknevičienė

Gegužės mėn.

Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
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1.25.10.

Akcija „Apibėk mokyklą“

1.25.11.

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas

1.25.12.

Užsiėmimas „Pratimai akims“

1.25.13.

Paskaita „Maisto vertė”

A .Juknevičienė

1.25.14.

Protmūšis „ AIDS – geriau žinoti“

A .Juknevičienė

2.1.

2.2.

Lapkričio mėn.
Gruodžio 1 d

J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
I–IV gimnazijos klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) R. Mašurinienė
supažindinimas su gimnazijos Mokinių elgesio taisyklėmis, O. Adomavičiūtė
Lankomumo tvarkos aprašu ir kt. dokumentais.
I. Pluškienė
V. Skliuderienė
Klasių vadovai
Susitikimai, paskaitos, diskusijos, forumai Tėvų švietimo klubo R. Mašurinienė
veikloje.
J. Šimkūnaitė

2.3.

Teikti individualias psichologines, socialines
mokiniams, jų tėvams, mokytojams, klasių vadovams

2.4.

Būrelio ,,Lyderystės mokykla“ veikla.

2.5.

A .Juknevičienė
Rugsėjo mėn.
Visa
gimnazijos
bendruomenė
J. Šimkūnaitė
Spalio 10 d.
S. Jonušaitytė
A .Juknevičienė
A .Juknevičienė
Spalio 4, 11 d.

Tėvų dalyvavimas gimnazijos įvairiuose renginiuose.

konsultacijas R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
R. Mašurinienė
A. Milašiūtė
Šimkūnaitė
R. Mašurinienė

Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Direkcijos posėdyje

Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime
Gimnazijos
specialistų
susirinkime

Rugsėjo mėn.

Klasių
valandėlių
metu
Susirinkimų metu

Visus metus

Visus metus

Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiuose
Direkcijos posėdyje

Visus metus

Direkcijos posėdyje

Visus metus

Direkcijos posėdyje

J.
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2.6.

Individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais VGK posėdžiuose.

2.7.

II gimnazijos klasių mokinių savarankiško profesijos pasirinkimo R. Mašurinienė
tyrimas.
J. Šimkūnaitė
Įvertinti mokinių klasės mikroklimatą ir teikti rekomendacijas
J. Šimkūnaitė
Klasių auklėtojai
I klasių įsivertinimas „Klasės termometras“.
I. Pluškienė
J. Šimkūnaitė
Klasių vadovai
Tyrimas ,,Būdai, keliantys mokymosi motyvaciją” (III klasių R. Mašurinienė
mokiniai).
J. Šimkūnaitė

Vasario - kovo mėn.

Tyrimas ,,Gimnazistų priklausomybės
technologijų” (I klasių mokiniai).
Pirmokų adaptacijos tyrimas.

Gegužės mėn

2.8.
2.9.

2.10
2.11.
2.12.

nuo

komunikacinių R. Mašurinienė
S. Jonušaitytė
R. Mašurinienė
J. Šimkūnaitė

3.2.

Diskusijos Nuomonių klube:
Diskusija Nuomonių klube „Pirmokų socializacija gimnazijoje. Man
gera čia...“
SEU programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimas

3.3.

Socialinių įgūdžių būrelio „Kitoks bendravimas“ veikla.

3.4.
3.5.

Meno terapijos užsiėmimai I - IV klasių mokiniams
Mokymai mokiniams „Vartininkas“

3.1.

VGK

S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė
A. Jankūnaitė
R. Mašurinienė
V. Skliuderienė
J. Šimkūnaitė
S. Jonušaitytė
Klasių vadovai
A. Milašiūtė
S. Jonušaitytė
S. Jonušaitytė
J. Šimkūnaitė

______________________________________________

Per visus metus

Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiuose
II
klasių
tėvų
susirinkime
Direkcijos posėdyje

Per visus metus ir
pagal poreikį
Mokslo
metų Direkcijos posėdyje
pradžioje, semestrų
pabaigoje
Balandžio mėn.
Mokytojų
tarybos
posėdyje

Spalio mėn.

Mokytojų
posėdyje
Mokytojų
posėdyje

tarybos
tarybos

Sausio mėn.

Direkcijos posėdyje

Per visus metus

Mokytojų
tarybos
posėdyje
Klasės
vadovų
metodinėje grupėje

Visus metus

Direkcijos posėdyje

Per visus metus
Direkcijos posėdyje
Lapkričio - gruodžio Direkcijos posėdyje
mėn.
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Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos
2019 metų veiklos plano
8 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.
1.2.
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 R. Mašurinienė
vaikų
švietimo
veiklų
tvarkaraščių
sudarymas
2019-2020 m. m. ugdymo planas:
R. Mašurinienė
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
2020 m. veiklos plano rengimas

R. Mašurinienė
O. Adomavičiūtė,
V. Skliuderienė
R. Mašurinienė, darbo
grupė
Kuruojantys vadovai

Vykdymo
terminas

Sausio, birželio,
rugsėjo mėn.
Sausio,
rugsėjo
mėn.
Balandžio,
rugpjūčio mėn.
Balandžio mėn.
Iki birželio 1 d.

Gegužės mėn.,
rugpjūčio mėn.
Gegužės
mėn.,
rugsėjo mėn.
R. Mašurinienė, darbo Gruodžio 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
(9 priedas)
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 V. Skliuderienė
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,
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1.6.5.

1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9

1.6.10
.
1.6.11

vykdytojų ir vertintojų
grupės
BE ir PUPP organizavimas ir vykdymas
R. Mašurinienė,
vykdytojų ir vertintojų
grupės
BE rezultatų apibendrinimas
I. Pluškienė
PUPP rezultatų apibendrinimas
V. Skliuderienė
Organizuoti bandomuosius egzaminus
Pavaduotojai ugdymui,
dalykų mokytojai
Pagrindinio ugdymo II klasių anglų k. Anglų k. mokytojos
pasiekimų lygio(B1) nustatymo testo
organizavimas ir vykdymas
Pagrindinio ugdymo(II kl.) antros užsienio A. Dirgėlienė,
kalbos (rusų) lygio nustatymo testas
V. Kubilienė
Organizuoti diagnostinius patikrinimus: Pavaduotojai ugdymui,
diktantus, kontrolinius darbus
dalykų mokytojai

1.7.

Mokinių asmens bylų tvarkymo įvertinimas

2.
2.1.

Užtikrinti sklandų pagalbos mokiniui teikimą:
Organizuoti Vaiko gerovės komisijos (toliau R. Mašurinienė,
– VGK) darbą
komisijos nariai
Esant poreikiui teikti specialiąją ir R. Mašurinienė,
psichologinę pagalbą
J. Šimkūnaitė,
sveikatos priežiūros
specialistai
Teikti individualią pagalbą ir konsultacijas R. Mašurinienė,
gimnazijos mokiniams, mokytojams, klasių sveikatos priežiūros
vadovams
sveikatos
išsaugojimo
ir specialistai
stiprinimo klausimais
Konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių R. Mašurinienė,
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
pareigybių aprašymai
Finansinės politikos dokumentai, ataskaitų R. Mašurinienė,
rinkiniai
R. Stainienė,
A. Gudavičienė
Kvalifikacijos
tobulinimo
tikslingumo R. Mašurinienė
ataskaita
Darbo saugos dokumentų rengimas, R. Mašurinienė,
koregavimas
R. Stainienė
Mokinių
asmens
bylų
tvarkymas. A. Juknevičienė,
Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Pavaduotojai ugdymui

Gegužės mėn.,
birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Sausio,
vasario
mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Pagal metodinių
grupių planuose
nustatytus
terminus
Rugsėjo, birželio
mėn.
Sausio, rugsėjo,
gruodžio mėn.
Nuolat

Nuolat

Nuolat

Per metus
Pagal poreikį
Balandžio mėn.,
lapkričio mėn.
Pagal poreikį
Birželio, liepos,
rugsėjo mėn.
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3.6.

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.

Informacinių sistemų (mokinių, pedagogų
registrų ir kt.), gimnazijos elektroninio
dienyno duomenų atnaujinimas
Gimnazijos veiklos stebėsenos vykdymas ir
statistinių ataskaitų rengimas

V. Skliuderienė,
I. Pluškienė,
L. Jonikienė
R. Mašurinienė,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
Civilinės saugos veiklos planas 2019 m.
R. Stainienė
Civilinės saugos dokumentacijos rengimas, R. Stainienė
pakoregavimas
Mokomųjų kabinetų turtinimo planas
R. Stainienė,
metodinė taryba
Operatyviai atnaujinti duomenis gimnazijos O. Adomavičiūtė,
interneto svetainėje ir feisbuko profilyje
V. Skliuderienė
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 2017-06-06, ataskaita ATn-3 tipinė
forma (suvesti visus pirkimus-sąskaitas)
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 sporto salės kapitalinis remontas Klaipėdos miesto

Pagal nustatytus
terminus

Vakarų pusės 2-o aukšto tualetų (mergaičių
ir berniukų) remonto darbai

Birželis-lieparugpjūtis

savivaldybės miesto ūkio
departamento socialinės
infrastruktūros priežiūros
skyrius
Klaipėdos miesto
savivaldybės miesto ūkio
departamento socialinės

Rugsėjo, sausio
mėn.
Sausio mėn.
Sausio 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.

Birželis-lieparugpjūtis
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infrastruktūros priežiūros
skyrius

9.3.

9.4.

108-221-222-229-243 kab.;
R. Stainienė
Paruošiamųjų kab. (235-237-245) remonto
darbai
Vinječių nuotraukų, sienos dekoravimas
R. Stainienė

Birželis-lieparugpjūtis

R. Stainienė
S. Gedrimas

Per metus, pagal
galimybes
Birželis-lieparugpjūtis
Pagal poreikį
visus metus

R. Stainienė
G.Jakubauskas

Pagal poreikį
visus metus

Elektrofizikiniai varžų matavimai

R. Stainienė

Balandis

9.9.

Gesintuvų užpildymas ir patikra

R. Stainienė

Rugpjūtis

9.10

Dielektinių apsaugos priemonių bandymų R. Stainienė
patikrinimas

Rugpjūtis

R. Stainienė

9.7.

Grindų, lubų ir sienų remonto darbai
(einamasis)
Sisteminis statinio išorės (tvarkyti, valyti,
remontuoti, dažyti ir prižiūrėti fasadą,
nuvalyti grafičius, užtikrinti estetiškai
tvarkingą fasado išvaizdą) ir vidaus
techninės būklės apžiūra
Stogo dangos priežiūra

9.8.

9.5.
9.6.

________________________________________________________________

