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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2020 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 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-312 patvirtintais 2020 metų veiklos prioritetais 

švietimo srityje, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, Klaipėdos 

,,Varpo“ gimnazijos 2019–2020 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. 2020 veiklos planą rengė direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. 

įsakymu Nr. V-62 sudaryta darbo grupė.  

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA 

 

VIZIJA:   

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

derinanti švietimo institucija, kurioje bendraujant ir mokant auginamos dvasinės, intelektinės, fizinės 

asmens galios. Gimnazijos siekiamybė – per bendrystę, drąsos ir kūrybos teikiantį mokyklos 

gyvenimą puoselėti asmens bei tautos vertybes, auginti savarankišką, brandų ir sąmoningą žmogų. 

 

MISIJA: 

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

kuri atitinka asmens mokymosi poreikius, leidžia atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams. Neprarasti 

gimnazijos savitumo: puoselėti tradicijas ir kartu praturtinti gimnazijos gyvenimą naujomis 

veiklomis, atliepiančiomis šiuolaikinio pasaulio iššūkius. 

  

III. 2019 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2. 2019 m. veiklos plano įgyvendinimas analizuotas kokybiniais bei kiekybiniais aspektais 

metodinių grupių susirinkimuose ir darbo grupės, rengusios 2020 m. veiklos planą, posėdžiuose.  



 

 

3. 2019 m. veiklos prioritetai – pažanga ir lyderystė. Siekta užtikrinti mokinių mokymosi 

pažangą plėtojant lyderystės kompetencijas.  

3.1. Siekiant įgyvendinti uždavinį ,,Plėtoti galimybes mokytis“ didžioji dalis numatytų 

priemonių buvo įgyvendinta. Metodinėse grupėse diskutuota, kaip patobulinti mokymo(si) aplinkas 

gabiems ir žemesnių ugdymosi gebėjimų turintiems mokiniams. Formuojant 1-ąsias klases pagal tėvų 

pageidavimus sudaryta klasė, kurioje veiklos orientuojamos į fizinį ir pilietinį ugdymą (įvestas 

privalomas modulis „Nacionalinis krašto saugumas ir gynyba“). Mokslo metų pradžioje gimnazijos 

mokytojai vykdė žinių nustatymo testus I–IV klasėse, aptarė rezultatus, numatė mokymo(si) 

strategijas. 

Pagal gimnazijos individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašą mokiniai 

stebėjo savo mokymosi pažangą, kėlė mokymosi tikslus, analizavo pokyčius. Mokslo metų pradžioje 

mokiniai pildė pažangos stebėjimo lapus. Lietuvių kalbos mokytoja D. Bukevičienė Metodinės 

tarybos susirinkime pristatė patobulintą pažangos stebėjimo tvarką, dalinosi savo patirtimi apie 

vertinimą ir įsivertinimą pamokoje.  

Bendrosios ir dalykinės  kompetencijos buvo ugdomos patyriminėje veikloje: sėkmingai 

įgyvendintas integruotas projektas ,,Pasaulio lietuviai“, kuriame dalyvavo visų dalykų mokytojai ir 

visi gimnazistai. Mokytojos D. Radzevičienė, G. Kriaučiūnaitė, D. Kikienė, N. Jucienė, V. Beniulienė 

pristatė patyriminio ugdymo veiklas ,,Mokykla 2019“ (,,Kelionė per Mažąją Lietuvą“). Vesta 

pamoka-konferencija Pi dienai paminėti „Matematikos svarba kiekvieno gyvenime“. Istorijos 

mokytoja D. Kikienė ir geografijos mokytoja G. Kriaučiūnaitė organizavo patyrimines veiklas 

Klaipėdos mieste minint Europos dieną, dalyvavo mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Gamtos 

mokslų mokytojai organizavo išvykas į AB „Klaipėdos energija“, AB ,,Klaipėdos vanduo“, Chemijos 

plastikų gamyklą, su mokiniais dalyvavo edukaciniuose integruotuose gamtos mokslų užsiėmimuose 

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete. Patyriminio ugdymo patirties  mokytojai įgijo 

 dalyvaudami LL3 organizuotame forume su Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. 

Įvykdytos sąlygos mokiniams mokytis kitaip: lietuvių kalbos mokytojos N. Jucienė ir D. 

Bukevičienė supažindino su Renesanso epocha organizuodamos  ekskursiją į Kauno dramos teatro 

spektaklį ,,Barbora“. Keliaujant maršrutais ,,Klaipėda-Jelgava-Ryga-Klaipėda“, ,,Klaipėda-

Zakopanė“, ,,Pagal Vilhelmo kanalą“ gilintos geografijos, istorijos žinios, o anglų kalbos – kino 

miestelyje Cinevilla bei žiūrint spektaklį ,,Pygmalion“ (,,Mano puikioji ledi“) angliškai Klaipėdos 

dramos teatre. Menų ir technologijų metodinės grupės mokytojai vedė pamokas kitaip gimnazijos 

aktų salėje („Autentiški ir atsineštiniai lietuvių liaudies instrumentai“, J. Simaitienė J. Petrauskas), 

dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Klaipėdos P. Domšaičio galerijoje (S. Donskienė), Klaipėdos 

universiteto Menų fakulteto koncertų salėje, muzikiniame teatre (J. Simaitienė), Klaipėdos Turizmo 

mokykloje, viešųjų paslaugų įstaigoje ,,Amberton“ (,,Viešbučių infrastruktūra“, L. Sirvydienė). 

Matematikos mokytojas N. Petunov dalyvavo MEPA projekte ir vedė dvi pamokas kitaip: „Europos 

sąjungos gyventojų skaičiaus pokyčiai“ ir „ES biudžetas ir jo kitimo faktoriai“.  

Mokantis kitaip (žygiai, akcijos, minėjimai) ugdytas pilietiškumas, tolerancija. Istorijos ir 

geografijos mokytojos organizavo pėsčiųjų nakties žygį ,,Klaipėdos sukilėlių keliais 2019“, ,,Žalgirio 

mūšio vieta“, „Smiltynės gynybiniai įrenginiai“, ,,Knygnešių keliais“, organizavo savaitgalio  žiemos 

stovyklą ,,Misija – bendruomeniškumas”. Menų ir technologijų mokytojai su mokiniais dalyvavo 

savanorystės akcijoje ,,Būk mano draugas“, ,,Dovana bibliotekai“, socialinėje akcijoje LCC ,,Prie 

Kūčių stalo“, gerumo akcijoje ,,Padovanokime šiltesnes Kalėdas vaikams“ ir kt. Gimnazijoje minėta 

Tolerancijos ir Pasaulinė sveikinimosi diena (K. Bagdonas, S. Jonušaitytė, L. Paulauskienė, T. 

Stropus, J. Šimkūnaitė). Dalyvauta minėjimuose bei koncertuose, skirtuose Vasario 16-ajai, Kovo 11-

ajai (J. Simaitienė, V. Beniulienės poetinė kompozicija „Tas mažos Lietuvos didumas“).  

Mokinių galimybės mokytis buvo plėtojamos lietuvių, anglų, rusų kalbų, istorijos, geografijos, 

matematikos, technologijų ir kt. olimpiadose, renginiuose. Užsienio kalbų mokytojų metodinės 

grupės mokytojai su mokiniais dalyvavo tarptautiniame  Erasmus+KA1 projekte. Sulaukta kolegų iš 

Lenkijos vizito. Anglų kalbos mokytoja A. Čigienė su kolege iš Lenkijos IC klasėje vedė pamoką 

,,Polish/Lithuanian similiarities and differences“, mokytoja O. Gečienė – „Amazing Journeys“, A. 

Skeivytės pamoka buvo vedama planšečių klasėje. Prancūzų kalbos žinios gilintos renginiuose, 



 

 

skirtuose Frankofonijos dienai paminėti, prancūziškų filmų peržiūroje respublikiniame festivalyje 

„Žiemos ekranai“ Kultūrų fabrike. Dalyvauta XI respublikiniame prancūziškų dainų festivalyje 

„L'amour change le monde!“ Šeduvos gimnazijoje, Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos 

konkurse-festivalyje „Dainuojame rusiškai“, renginyje, skirtame Europos kalbų dienai, Klaipėdos 

miesto mokinių dailaus rašto konkurse „Rašome rusiškai gražiai ir taisyklingai“, Klaipėdos miesto 

anglų kalbos dailyraščio konkurse, rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkurse „Užburiantys 

poezijos garsai“ dalyvaujant Kaliningrado I. Kanto Baltijos Federacinio universiteto atstovams, 

Klaipėdos miesto gimnazijų mokinių meninio skaitymo užsienio kalbomis konkurse „Gyvenimo 

spalvos“ (užsienio kalbų ir menų mokytojai), Klaipėdos miesto rusų (užsienio) kalbos epistolinio 

rašinio konkurse „Laiškas Seneliui Šalčiui“, tarptautiniame internetinio rašinio projekte ,,Let‘s create 

a story“, konkurse „Vokiška daina 2019“, respublikiniame mokinių vertimo konkurse „Tavo 

žvilgsnis“, dalyvauta Klaipėdos miesto mokinių tiriamųjų, praktinių darbų konferencijoje  „Žmogus 

ir aplinka“, tarpmokykliniame J. Kačinsko muzikos mokyklos ir „Varpo“ gimnazijos projekte 

„Pasaka muzikoje“, Klaipėdos Vydūno gimnazijos socialiniame projekte-teatrų festivalyje „Aš ne 

vienas pasaulyje“, miesto festivalyje ,,Ir vėl vakaras…“, apskrities festivalyje-konkurse „Dviese“, 

konkurse ,,Geriausias miesto ir apskrities gimnazijų balsas“, miesto konkurse ,,Dainuokime rusiškai“, 

miesto konkurse ,,Giest lakštingalėlis“, miesto gimnazijų festivalyje-konkurse ,,Dainuok lietuviškai, 

dainuok apie Lietuvą“, gimnazijų konkurse „Draugai draugams“, apskrities konkurse ,,Vyturio 

giesmė“ ir kt. Menų ir technologijų mokytojai su mokiniais surengė parodas ,,Moteris pagal Pablo 

Pikaso“, ,,Geometrinė abstrakcija“, ,,Natiurmortas“, ,,Kubistinis moters portretas“, ,,Velykos“, 

,,Žiemos stebuklas“, ,,Senoji lietuvių skulptūra – kryžiai“, ,,Staigmena“ (S. Donskienė), „Varpo“ 

sėkmės gaudyklės“ (L. Sirvydienė), ,,Kurk ateitį savo darbais“, ,,Pasidaryk pats“, „Užgavėnių 

personažai bei kaukės“ (V. Dobrovolskis). Matematikos mokytojų paskatinti mokiniai aktyviai 

dalyvavo įvairiuose konkursuose ir  olimpiadose (,,Bebro“, Stasės ir Juozo Kukulskių taurei laimėti, 

Olympis konkursuose), respublikinėje mokinių konferencijoje „Matematika aplink mus“. Gimnazijai 

atstovavo ir prizines vietas laimėjo moksleiviai, dalyvavę Klaipėdos m. Mero taurės kroso, estafečių, 

lengvosios atletikos, svarsčių kėlimo, šaudymo, šaškių, šachmatų, tinklinio, laipiojimo uolomis 

varžybose ir kt. 

Lietuvių kalbos gebėjimai ugdyti taikant netradicinius metodus. Apie tai mokytoja D. 

Bukevičienė dalinosi patirtimi mini konferencijoje, vykusioje gimnazijoje, o jos parengtų užduočių, 

pagrįstų atviro mokymo(-si) metodu, siekiant geresnių žemesnių gebėjimų mokinių mokymosi 

rezultatų pavyzdžiai taikomi ne tik mokytojos pamokose, bet pristatyti ir Klaipėdos miesto, Lazdijų 

apskrities, Alytaus apskrities lietuvių kalbos mokytojams. Mokytojai dalinosi savo patirtimi 

skaitydami pranešimus užsienio kalbų metodinėje grupėje: „Refleksijos metodų įvairovė pamokose“, 

„Diferencijavimo ir individualizavimo aktualumas pamokose“ (A. Dirgėlienė).  

Visų dalykų metodinėse grupėse buvo analizuojamos formuojamojo vertinimo strategijos. 

Formuojamojo vertinimo strategijos aptartos Metodinėje taryboje, pateiktos rekomendacijos visiems 

mokytojams.  

3.2. Įgyvendinant antrąjį uždavinį ,,Kurti lyderystę įgalinančią aplinką, dialogo ir refleksijos 

kultūrą“ skatinta mokinių ekspertų, mokinių-mokytojų veikla. Tai įgalinta vedant netradicines 

pamokas. Reflektavimo ir susitarimo kultūra plečiama dalyvaujant įvairiose darbo grupėse priimant 

gimnazijai svarbius sprendimus: Gimnazijos strateginio plano 2019 m. kūrimo grupėje, Vidaus 

įsivertinimo grupėje, Išorės audito rekomendacijoms įgyvendinti darbo grupėje, Nuotolinio darbo 

tvarkos kūrimo grupėje, Tradicijų taryboje, Metodinėje taryboje.  

Dalykinis bendradarbiavimas vyko vadovaujantis metodinių grupių ir metodinės tarybos 

planais, metų pabaigoje atlikta kokybinė ir kiekybinė 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.  

Gimnazijos mokytojų profesinės kompetencijos atsiskleidė dalyvaujant įvairiose mokinių 

žinių vertinimo grupėse: A. Dirgėlienė – Klaipėdos miesto mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados 

vertinimo komisijos narė, A. Čigienė, I. Lukošienė – Klaipėdos miesto mokinių anglų kalbos 



 

 

olimpiados vertinimo komisijos, D. Bukevičienė, N. Jucienė – lietuvių kalbos olimpiados darbų 

vertinimo komisijos narės, A. Skeivytė – respublikinio 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso 

dalyvių anglų kalbos rašymo ir kalbėjimo gebėjimų vertinimo komisijos narė, A. Barkauskienė – 

respublikinės mokinių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.  

Mokytojų lyderystė ryški Klaipėdos miesto pedagoginėje bendruomenėje. Klaipėdos 

apskrities prancūzų kalbos mokytojams vestas seminaras „Naujausių metodikų tendencijos užsienio 

kalbų dėstyme. Prancūzų kalbos klausymo suvokimo ugdymas, ruošiantis lygio nustatymo testams“ 

(A. Barkauskienė), lietuvių kalbos mokytojos D. Bukevičienės ir matematikos mokytojos D. 

Radzevičienės seminaras ,,Šiuolaikinė pamoka“ Lazdijų apskrities mokytojams, ,,Pamokos studija: 

temos aiškinimo, gebėjimų įgalinimo ir vertinimo patirtis šiuolaikinėje pamokoje taikant 

netradicinius metodus” Alytaus apskrities mokytojams. Muzikos mokytoja J. Simaitienė miesto 

muzikos mokytojams vedė seminarą ,,Informacinių technologijų panaudojimas muzikos pamokoje. 

Darbas su kompiuterine Magix music maker programa“, technologijų mokytoja V. Dobrovolskis 

miesto technologijų mokytojams – seminarą „Raižymo technologijos“. Klaipėdos miesto rusų 

(užsienio) kalbos mokytojų metodiniame būrelyje skaitytas pranešimas „Integruotų pamokų 

aktualumas šiuolaikinio mokytojo darbe“ (A. Dirgėlienė), Klaipėdos miesto rusų kalbos mokytojų 

konferencijoje – pranešimas „Psichologinės atmosferos pamokoje įtaka sėkmingai mokant vaikus“ 

(A. Dirgėlienė), tarptautinėje konferencijoje A. Skeivytė pristatė pranešimą „Vertybių ugdymas 

mokant anglų kalbos“. D. Bukevičienė pedagoginės veiklos inovacijomis dalijosi Klaipėdos 

pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotame forume ,,Bendradarbiavimo metodų 

veiksmingumas lietuvių kalbos pamokose“, regioninėje mokytojų konferencijoje ,,Mokymo(si) 

bendradarbiaujant metodai“, vykusioje Klaipėdos raj. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje 

(pranešimas ,,Bendradarbiavimo metodų veiksmingumas lietuvių kalbos pamokose“). Tarptautinėje 

muzikos mokytojų konferencijoje „Tiltai į ateities muzikinį ugdymą“ patirtimi dalijosi mokytoja J. 

Simaitienė).  

Gimnazijos mokytojai, dalyvaujantys nacionaliniame projekte Lyderių laikas 3, balandžio 26 

d. organizavo mokyklinį lyderystės iniciatyvų renginį „Mokyklos, įgyvendinančios patyriminę 

veiklą, paveikslas“. Jame vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse „Patirčių galerija“ mokytojai praktiškai 

pristatė labiausiai pasiteisinusias veiklas, metodus, skaitmenines priemones (mokytoja V. 

Šatkauskienė pateikė pavyzdžių, kaip per patyrimines veiklas ugdoma gamtamokslinė kompetencija, 

V. Skliuderienė patyriminę veiklą orientavo į skaitmeninių įrankių, naudojamų pamokose, 

efektyvumo analizę). Spalio 30 d. Klaipėdos Prano Domšaičio galerijoje vykusiame Klaipėdos 

mokyklų švietimo forume „Mano mokykla – visa Klaipėda“ gimnazijos komanda (R. Mašurinienė, 

O. Adomavičiūtė, A. Skeivytė) kartu su Liudviko Stulpino progimnazijos komanda pristatė patirtinio 

mokymo(si) modelį.  

2019 metais kvalifikaciją kiekvienas pedagogas vidutiniškai tobulino 4–5 dienas. Visiems 

pedagogams organizuoti seminarai „Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, aktyvių 

veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“, „Mokytojo 

emocinis intelektas (EQ) motyvuojančiai komunikacijai pamokoje: kaip išnaudoti emocijų energiją“, 

„Virvių metodas“, vyko mokymai „Vadovo asmeninių galių laboratorija“, skirti vadovų komandai. 

Įstaigoje vyko nuolatinė gerosios patirties sklaida grįžus iš mieste, šalyje ar užsienyje organizuotų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių. Metodinės tarybos iniciatyva buvo skatinamas kolegialus 

mokymasis: 2019 metais vyko mini konferencija ,,Mano sėkmės metodas“, mokymai ,,Virtualių 

mokymosi aplinkų panaudojimas pamokose“ ir kt. Šių renginių metu patirtimi dalijosi įvairių dalykų 

mokytojai: informacinių technologijų mokytojai pristatė Moodle aplinką, o matematikos, lietuvių 

kalbos mokytojai – eduka.lt, egzaminatorius.lt virtualias aplinkas. Per metus pedagogai parengė ir 

įgyvendino 4 šalies, 3 miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo programas, skaitė pranešimus 2 

tarptautinėse, 3 šalies, 2 miesto konferencijose, seminaruose. Pedagogai vykdė socialinio emocinio 

ugdymo programą ,,Raktai į sėkmę“. Patirtimi dalintasi su kitų šalies mokyklų atstovais. Įstaigos 

geroji patirtis buvo pristatyta Tauragės miesto „Lyderių laiko 3“ kūrybinei komandai, Kretingos 

rajono mokytojams ir vadovams bei Klaipėdos miesto mokyklų vadovams. 



 

 

Dalykinis bendradarbiavimas ir gerosios patirties sklaida ryškiausiai atskleista organizuojant 

metodines dienas. Organizuota metodinė diena/seminaras miesto (apskrities) rusų (užsienio) kalbos 

mokytojams „Mokinių vertinimo formos rusų kalbos pamokose“ (A. Dirgėlienė). Bendradarbiaujant 

su Klaipėdos PŠKC vyko metodinė diena „Gabių mokinių ugdymas mokantis užsienio kalbų (meninis 

grožinio teksto skaitymas)“ (A. Dirgėlienė). Lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva organizuota 

Klaipėdos apskrities (KU Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuvių kalbos draugijos Klaipėdos 

skyrius, „Varpo“ gimnazija) mokslinė-praktinė konferencija ,,Gimtosios kalbos upės ir upeliai“. 

Mokinių skaityti pranešimai – trumpi tiriamieji darbai ugdo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

kuria artimesnį santykį su kalba, literatūra, etnokultūra. Lietuvių kalbos mokytojos organizavo 

metodinę dieną ,,Pamokos studija: temos aiškinimo, gebėjimų įgalinimo ir vertinimo patirtis 

šiuolaikinėje pamokoje taikant netradicinius metodus“ Klaipėdos miesto lietuvių kalbos mokytojams. 

Veiklos buvo įvairios: atvira pamoka, žodinis ir stendiniai pranešimai, spektaklis, refleksija su teatro 

elementais, poetinė kompozicija. Metodinės dienos refleksijoje numatyta tokią dieną organizuoti ir 

2020 metais. Lietuvių kalbos mokytoja N. Jucienė organizavo Klaipėdos miesto mokyklų Jaunųjų 

oratorių gimtąja kalba konkursą, muzikos mokytoja J. Simaitienė – Klaipėdos apskrities instrumentinį 

festivalį ,,Varpo aidas“. Matematikos mokytojai organizavo kasmetinį VIII nuotolinį matematikos 

turnyrą miesto 8 klasių mokiniams, kuriame dalyvavo daugiau kaip 80 mokinių. 

Užsienio kalbų mokytojai bendradarbiaudami dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose 

projektuose: Erasmus+KA2 (V. Girdžiūnienė) (įgyvendinamas projektas „Išmanydami praeitį, 

gelbstime ateitį“). Bendradarbiaujama su LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija) (A. 

Skeivytė), su LCC tarptautiniu universitetu, su AMES (American English School) (A. Čigienė, A. 

Skeivytė), su viešąja Klaipėdos miesto I. Simonaitytės biblioteka, su Prancūzų kalbos institutu ir 

prancūzų kalbos mokytojų asociacija (A. Barkauskienė). Mokytojos dalijasi informacija įvairiuose 

leidiniuose, gimnazijos tinklapyje, socialiniuose tinkluose, švietimo portaluose „eTwinning“, 

„School Education Gateway“, „British Council Schools Online“ ir kt. Projekto ,,Išankstinės 

nuomonės ir realybė“ veikla pristatyta VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazijos bei 

Švietimo mainų paramos fondo organizuotoje „Projektų mugėje“, o projekto Lyderių laikas 3 veikla 

– Klaipėdos švietimo forume „Mano mokykla – visa Klaipėda“ (A. Skeivytė). 

Skatinant lyderystę, dialogo ir refleksijos kultūrą lietuvių kalbos mokytoja M. Šulcaitė-

Jaunienė vedė atvirą teatralizuotą pamoką ,,Būkime vaikai po karo“, skirtą Holokausto aukoms 

atminti, ,,Literatūros furšetą“, skirtą Pasaulinei knygos dienai, integruotą geografijos ir lietuvių 

kalbos pamoką, skirtą Vietovardžių metams paminėti, pamoką-diskusiją su kunigu Sauliumi Stumbra 

,,Pašaukimo klausimas V. Mykolaičio-Putino romane ,,Altorių šešėly“, organizavo susitikimą su 

poetu, eseistu Rimvydu Stankevičiumi. Matematikos mokytojas N. Petunov su geografijos mokytoja 

G. Kriaučiūnaite vedė atvirą pamoką „Lietuvos populiacijos kaita“, D. Radzevičienė ir G. 

Andrijauskas – „Parabolių ir tiesių kompozicijos“. Vestos atviros teatro pamokos KU studentėms, 

atlikusioms režisūros praktiką (N. Jucienė). Integruotą kūno kultūros ir biologijos pamoką ,,Fizinio 

krūvio reikšmė žmogaus kraujotakos bei kvėpavimo sistemų veiklai“ vedė mokytojos B. Mazgelienė 

ir V. Šatkauskienė. Vyko integruota tikybos ir muzikos vakaronė „Adventinė popietė“ (J. Simaitienė, 

T. Stropus).  

Įgalinant mokinių lyderystę buvo vedamos pamokos bendraamžiams, L. Stulpino 

progimnazijos mokiniams, skatinama pagalba klasės, grupės draugams (mokiniai ekspertai). 

3. 3. Sėkmingai įgyvendintos uždavinio ,,Sudaryti sąlygos skleistis įvairioms prigimtims“ 

priemonės. Mokytojos V. Beniulienės parengti poetinės kompozicijos „O visa tai rimta“ (pagal R. 

Stankevičiaus, A. Marčėno, Antano A. Jonyno eilėraščius) dalyviai Klaipėdos miesto meninio 

skaitymo konkurse tapo laureatais, o respublikiniame etape pelnė II laipsnio diplomą. Poetinės 

kompozicijos „O visa tai rimta“ pristatymas vyko įvairiuose renginiuose gimnazijoje ir mieste: LL3 

Tauragės komandos vizito renginyje, susitikime su poetu R. Stankevičiumi, Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigų buvusių vadovų klubo „Žiburys“ renginyje, Klaipėdos PŠKC forume „Ar esame 

pajėgūs kurti pozityvią emocinę aplinką ir įkvėpti kitus sėkmingai dirbti?“, Klaipėdos Karalienės 

Luizės jaunimo centro projekto „Jaunimo pilietinis ir tautinis ugdymas“ renginyje, vykusiame 

Panemunės pilyje. Mokytojos N. Jucienės paruošta mokinė U. Janavičiūtė Klaipėdos miesto meninio  



 

 

skaitymo konkurse laimėjo II vietą tarp individualių vyresniųjų grupės skaitovų, o Vakarų Lietuvos 

bei Klaipėdos krašto meninio skaitymo konkurse „Lietuviško žodžio šviesoje“ ir Klaipėdos apskrities 

meninio skaitymo konkurse, skirtame I. Simonaitytei, Vakarų Lietuvos bei Klaipėdos krašto meninio 

skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurse „Lietuviško žodžio  šviesoje“ tapo laureate. Mokytojos 

R. Minskienės mokinė K. Mickevičiūtė sėkmingai atstovavo gimnazijai konferencijoje Nidoje 

,,Klaipėdos krašto rašytojų keliais: praeities ir modernumo sankirtos“ (pranešimas ,,Kaip prisijaukinti 

Donelaitį?“). Mokytojo J. Petrausko vadovaujama ,,Joginta“ puikiai pasirodė LRT projekte ,,Duokim 

garo“, mokytojos J. Simaitienės mokiniai – tarptautiniame projekte ,,Giesmė Lietuvai“, mokytojos S. 

Donskienės mokiniai – MEPA tarptautiniame projekte, Europe Direct Klaipėda organizuotame 

žaidime ,,Europrotas“, mokytojos N. Jucienės mokiniai – Menų agentūros Artscape teatro 

respublikiniame edukaciniame projekte ,,Namai“. Įvairioms prigimtims skleistis padeda mokytojo V. 

Ramanausko (filmų kūrimas), K. Ramonaitės (šokių studija), J. Simaitienės (,,Vaivoros“ studija), 

projekto „Renkuosi mokyti“ mokytojų A. Vainorės, K. Čepytės įtraukiančios veiklos. Mokytojų 

paruošti mokiniai tapo Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų 

laimėtojais: Amadėjus Kubilius (mokytoja V. Šatkauskienė) – Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados 3-ios vietos laimėtojas, Akvilė Kasputytė (mokytoja L. Sirvydienė) – Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiadoje pelnė 2-ąją vietą, Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje Ieva Palubinskaitė 

– 2-ą vieta,  Džiugas Sopickis – 3-ą vietą, Augustė Nemčiauskytė – 3-ią vietą (mokytoja Daiva 

Kikienė), Davidas Bružas – 3-ią vietą (mokytoja Alvida Stanienė), Martynas Šveikauskas (mokytoja 

D. Mickutė) Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje iškovojo 3-iąją vietą (duomenys apie mokinių 

pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose 2019 metais pateikiami 1-oje lentelėje).  

Gimnazijoje mokiniai rinkosi įvairias neformaliojo švietimo veiklas, devintų klasių mokiniai 

gali pasirinkti kūrybinį-tiriamąjį bet kurio dalyko darbą. Geriausiai pavykę projektai pristatomi 

konferencijoje ,,Sėkmės istorijų pristatymas“.  

4. Ieškant įvairesnių bendradarbiavimo su tėvais formų organizuoti 3 tėvų klubo forumai, 

vyko mokinių organizuoti Nuomonių klubo susirinkimai. Gimnazijos bendruomenė nuolat apmąstė, 

ką galima patobulinti, siekė pažangos, įprato paveikiai diskutuoti, planuoti ir priimti nutarimus 

vadovaujantis susitarimais – visa tai sudarė geras sąlygas veiklos tobulinimo prielaidoms Siekiant 

įgyvendinti metinius veiklos uždavinius, bendruomenėje buvo tariamasi dėl priemonių 

veiksmingumo. Metodinėse grupėse aptariant 2019 m. veiklą, pripažinta, kad priemonės pilnai 

įvykdytos. Metodinės tarybos ir Vidaus įsivertinimo grupės nuomone, visiems mokiniams buvo 

sudarytos sąlygos gerinti mokymosi pasiekimus. Išplėtota „ekspertų“ veikla pamokose (mokinys 

padeda kitam mokiniui, el. dienyne ši veikla žymima „e“ raide, veikla vertinama kaupiamuoju balu). 

Siekiant gerinti mokymosi pasiekimus, aktyvinti bendradarbiavimą, organizuoti klasių vadovų, 

dalykų mokytojų ir administracijos konsiliumai, pasitarimai dėl mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo ir duomenų naudojimo, klasių valandėlių metu kartu su auklėtiniais aptarti signalinio 

pusmečio rezultatai. Mokinių ugdymo pasiekimai stebėti mokytojų kasdienėje ugdymo veikloje, 

atliekant diagnostinius patikrinamuosius darbus, analizuojant olimpiadų, konkursų, bandomųjų 

egzaminų rezultatus. 

5. 2018–2019 m. m. gimnazijoje mokėsi 514 mokinių, iš viso buvo 20 klasių (po 5 klases 

kiekviename koncentre). Mokslo metus baigė 506 mokiniai. Aukščiausią pasiekimų lygį pasiekė 12 

mokinių t. y. 2,4 proc. visų baigusių mokslo metus, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 189 mokiniai, 

t. y. 37,4 proc., patenkinamą lygį pasiekė 284 mokiniai, t. y. 56,1 proc., nepasiekė patenkinamo 

lygmens 21 mokinys, t. y. 4,2 proc. Bendras gimnazijos pažangumas 95,8 proc., vidurkis 7,77. 

6.  Atsižvelgus į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes mokiniams buvo sudarytos sąlygos 

pasirinkti jų poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 2018–

2019 m. m. neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 218 mokiniai, t. y. 42,41 proc. visų gimnazijos 

mokinių.  

7. 2019 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai laikant PUPP ir brandos 

egzaminus. 2019 metais gimnaziją baigė 116 abiturientų (2018 m. – 132, 2017 m. – 107, 2016 m. – 

115). Visų valstybinių brandos egzaminų vidurkis – 48,82 (2018 m. – 51,16, 2017 m. – 53,3, 2016 

m. – 45,0) balo. 52 egzaminų darbai įvertinti aukštesniuoju lygiu 86–99 balų (2018 m. – 62, 2017 m. 



 

 

– 40, 2016 m. – 23 darbai). 1 darbas (anglų k.) įvertintas 100 balų. Pastebimai geresni tapo istorijos, 

informacinių technologijų egzaminų laikymo rezultatai. Nežymiai geresni – matematikos egzaminų 

rezultatai. Lyginant su 2018 m. suprastėjo geografijos, biologijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos, 

chemijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai (brandos egzaminų rezultatai pateikiami 2 

lentelėje). Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 136 mokiniai (2018 m. – 152, 2017 

– 134 mokiniai). Lyginant su 2018 m. nežymiai padidėjo pasiekimų patikrinimų įvertinimų vidurkis: 

lietuvių kalbos ir literatūros – 0,2 procentinio punkto, matematikos – 0,4 procentinio punkto. 

Sumažėjo nepasiekusių matematikos pagrindinio pasiekimų lygmens skaičius (2018 m. – 48, 2019 

m. – 31), padidėjo skaičius mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų 

lygmenį (2018 m. – 9, 2019 m. – 14). Rezultatai pateikiami 3-ioje lentelėje.  



 

 

1 lentelė  

Duomenys apie mokinių pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose 2019 metais 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė Mokytojo vardas, 

pavardė 

Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės 

olimpiados, 

konkursai, 

varžybos 

KALBOS 

I vieta: 

Aistė Aleksejenkaitė, Urtė Janavičiūtė, 

Olivija Dunauskaitė, Adrija Jurdonaitė, 

Ieva Palubinskaitė, Edvinas Mačiulaitis 

Orinta Adomavičiūtė „Čiao, Italija“   

III vieta: 
Enrika Vall (IIA) 

Virginija 

Laurašonienė 

Klaipėdos miesto mokyklų 

meninio skaitymo užsienio 

kalbomis konkursas ,,Gyvenimo 

spalvos“ 

  

II vieta: 

Urtė Janavičiūtė (IIIA) 

Neolė Jucienė Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

  

II laipsnio diplomas: 
Mantas Vičius, Viktorija Jakovleva, 

Edvinas Mačiulaitis  

Violeta Beniulienė  Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas (poetinės 

kompozicijos) 

 

Viktorija Jakovleva – laureatė 

Vičius Mantas – laureatas 

Edvinas Mačiulaitis – laureatas 

 Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas (poetinė 

kompozicija)  

  

II ir III vieta: 
Kamilė Krivičiūtė (IA),  

Žiliūtė Valerija( IIIC) 

Irena Lukošienė Dailyraščio konkursas   

I vieta: 

Evelina Demidovaitė (IIIA) 

II vieta: 

Audronė Dirgelienė Rusų (užsienio) kalbos epistolinio 

rašinio konkursas „Laiškas 

Seneliui Šalčiui“ 

  



 

 

Eva Donielaitė (IE) 

III vieta: 
Kamilė Krivičiūtė (IA) 

Irena Lukošienė Interpretacinio skaitymo 

konkursas 

  

III vieta: 
Aistė Aleksejenkaitė (IIIC) ir Urtė 

Janavičiūtė (IIIA) 

Daivutė Trečiokienė, 

Jonas Petrauskas 

Vokiška daina 2019   

III vieta: 

Kamilė Kuzminskaitė (IIIC) 

Audronė Dirgėlienė Dailyraščio konkursas „Rusiškai 

rašome gražiai ir taisyklingai“ 

  

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

     

SOCIALINIAI MOKSLAI 

I vieta: 
Karolis Nazarenko (IE),  

Gabija Zencevičiūtė (IIA),  

Gytis Sungaila (IIC), 

Amadėjus Kubilius( IIID), 

Aurelija Medeikaitė (IVC) 

Daiva Kikienė Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

  

I vieta::  

Karolis Nazarenko (IE),  

Gabija Zencevičiūtė (IIA), 

Gytis Sungaila (IIC),  

Amadėjus Kubilius( IIID),  

Aurelija Medeikaitė (IVC) 

Daiva Kikienė  Teisinių žinių 

konkursas „Temidė“ 

 

II vieta: 

Ieva Palubinskaitė (IIIB) 

III vieta: 
Džiugas Sopickis (IIIA) 

Augustė Nemčiauskytė (IVB) 

Daiva Kikienė Istorijos olimpiada   

III vieta: 

Davidas Bružas(IIB) 

Alvida Stanienė Istorijos olimpiada   

II vieta: 

Gabija Zencevičiūtė (IIIA) 

III vieta: 

Daiva Kikienė Konstitucijos žinovo konkursas   



 

 

Ieva Palubinskaitė (IVB) 

II vieta: 

Karolis Nazarenko (IE) 

Alvida Stanienė  Teisinių žinių 

olimpiada 

 

III vieta: 

Ieva Gudaitytė (IIE) 

Regina Mickutė  Konkursas ,,Lietuvos 

kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ 

 

III vieta: 

Martynas Šveikauskas (IIIA) 

Daiva Mickutė Geografijos olimpiada   

GAMTOS MOKSLAI 

I vieta:   
Gabrielė Bočkutė (IIIC), 

Amadėjus Kubilius (IIID) (medalis) 

III vieta: 

Emilė Pliuškytė (IIIC) 

Vilija Šatkauskienė   Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Pavasario 

sesija“ 

II vieta : 

Astijus Laucius, Martynas Šveikauskas, 

Arnas Lukošiūnas, Simonas Mikilkevičius  

Virginija Ruibienė  Moksleivių atrankinis 

turas „Makaronų tiltai 

2019“ 

 

III vieta: 

Tomas Valečka, Gediminas Leščiauskas, 

Erikas Boltutis, Lukas Titlius 

Virginija Ruibienė  Atrankinis moksleivių 

čempionato „Makaronų 

tiltai 2019“ 

 

III vieta: 

Amadėjus Kubilius(IIID) 

Vilija Šatkauskienė Biologijos olimpiada   

Emilė Pliuškytė (IVC) – III laipsnio 

diplomas; 

Marija Sakalauskaitė (IIIB) – III laipsnio 

diplomas; 

Evelina Galminaitė (IC) – III laipsnio 

diplomas 

Gulnara Saensri   Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Rudens 

sesija“ 

Evelina Demidovaitė (IIIA ) – III laipsnio 

diplomas  
Raminta Ramanauskaitė (IIIA) III laipsnio 

diplomas  

Vilija Šatkauskienė   Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 



 

 

Benas Daneika (IVB) – III laipsnio 

diplomas  
Kamilė Pozniakaitė (IIIB) – II laipsnio 

diplomas  
Ema Daračiutė (IIIA) – I laipsnio 

diplomas; 

Kotryna Činiauskaitė (IIIB) I – laipsnio 

diplomas; 

Augustina Grinkevičiūtė (IIIE) – II 

laipsnio diplomas; 

Gabrielė Bočkutė (IIIB) – III laipsnio 

diplomas; 

Emilė Pliuškytė (IVC) – I laipsnio 

diplomas. 

Gita Sirvidaitė (IIIA) – II laipsnio 

diplomas 

Stela Sivakova (IVB) – III laipsnio 

diplomas 

2019. Rudens 

sesija“ 

Ema Daračiūtė (IIA) – III laipsnio 

diplomas  
Gita Sirvidaitė (IIA) – I laipsnio diplomas 

Virginija Ruibienė   Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Pavasario 

sesija“ 

MATEMATIKA 

Emilė Pliuškytė, (IVC) – I laipsnio 

diplomas 

Virginija 

Jakimavičienė 

  Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Rudens 

sesija“ 

Evelina Galminaitė (IC) – III laipsnio 

diplomas 

Ernesta Gubicienė   Tarptautinis 

edukacinis 



 

 

 konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Pavasario 

sesija“ 

Ema Daračiutė (IIIA) – II laipsnio 

diplomas; 

Gita Sirvidaitė (IIIA) – I laipsnio 

diplomas; 

Kotryna Činiauskaitė (IIIB) – III laipsnio 

diplomas 

Nikolaj Petunov   Tarptautinis 

edukacinis 

konkursas 

„OLYMPIS 

2019. Pavasario 

sesija“ 

FIZINIS UGDYMAS  

II vieta: Edvinas Šakys (2A) 

III vieta: Kornelija Poliakovaitė (3A)  

Daiva Pleskienė Laipiojimo uolomis „Visiems“ ir 

Klaipėdos jaunių boulderingo 

taurės 2019 varžybos 

  

I vieta: Ugnė Žvinklytė (IIID), 

I vieta: Dovydas Švambaris (IVC), 

III vieta: Justinas Bardauskas (IIB ) 

Daiva Pleskienė Miesto Mero taurės Pavasario 

kroso varžybos 

  

I vieta: Komanda 1–4 klasių, 23 

moksleiviai 

Daiva Pleskienė Miesto Mero taurės Pavasario 

kroso varžybos 

  

I vieta komandai:  
Komanda: Satera Balčaitytė – 1C, Simona 

Milerytė – 1C,  Ugnė Žvinklytė – 3D; 

Kulbokaitė Vita– 3A; Adelaras Galdikas– 

2A; Justinas Bardauskas–3B; Gediminas 

Leščiauskas– 3B; Dovydas Švambaris– 4C 

Daiva Pleskienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

kroso estafečių varžybos 

  

II vieta komandai:  

Gabrielė Abramova (II D), 

Gustė Sadlauskaitė (IIIB), 

Erikas Boltutis,(IIIE), 

Michailas Volosenko(IIIA), 

Amadėjus Kubilius(IIID) 

Birutė Mazgelienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

šaudymo varžybose 

  

III vieta komandai:  

Gabrielė Abramova (II D), 

Birutė Mazgelienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

šaudymo varžybose 

  



 

 

Gustė Sadlauskaitė (IIIB), 

Erikas Boltutis (IIIE), 

Michailas Volosenko (IIIA) 

VII vieta: 

Satera Balčaitytė– 1C, Simona Milerytė– 

1C, Vanesa Šivickaitė– 1E, Vita 

Kulbokaitė– 3A, Adelaras Galdikas– 2A, 

Gediminas Leščiauskas– 3B, Justinas 

Bardauskas– 3B, Dovydas Švambaris– 4C 

Daiva Pleskienė  Lietuvos mokyklų 

žaidynių kroso estafečių 

varžybos Kėdainiuose 

 

II vieta: Martynas Pronskus (IIA) 

III vieta: Povilas Paulikas – 1E 

Daiva Pleskienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

moksleivių žaidynių lengvosios 

atletikos varžybos 

  

I vieta: 
Ugnė Žvinklytė ( 3D), 

Žygimantas Žiobrys (4B),   

Satera Balčaitytė (1C) 

III vieta: Ema Uzdraitė (3D) 

Daiva Pleskienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

moksleivių žaidynių lengvosios 

atletikos varžybos 

  

II vieta  komandinė: Ugnė Žvinklytė– 

3D, Satera Balčaitytė– 1C, Ema Uzdraitė– 

3D, Simona Milerytė– 1C, Vanesa 

Šivickaitė– 1E 

III vieta  komandinė: Žiobrys 

Žygimantas– 4B, Martynas Pronskus– 2A, 

Povilas Paulikas– 1E, Arnas Genys– 1A, 

Justinas Bardauskas– 3B, Dovydas 

Švambaris– 4C 

Daiva Pleskienė Klaipėdos miesto Mero taurės 

moksleivių žaidynių lengvosios 

atletikos varžybos 

  

MENAI 

I vieta: 
Urtė Janavičiūtė (IIIA), 

Arnas Lukošiūnas (IIID) 

III vieta 
Rugilė Paulauskaitė 

Jolanta Simaitienė Konkursas ,,Dainuok lietuviškai, 

dainuok apie Lietuvą“ 

  



 

 

II vieta 
Arnas Lukošiūnas (IIID) 

Jolanta Simaitienė Festivalis–konkursas „Geriausias 

Klaipėdos miesto ir apskrities 

gimnazijų balsas“ 

  

Laureatai: 

Ansamblis ,,Vaivora“ 

Jolanta Simaitienė Konkursas ,,Giest lakštingalėlis“   

II vieta: 
Vokalinis ansamblis ,,Vaivora“ IX–III kl. 

Jolanta Simaitienė Estradinės dainos konkursas 

„Draugai draugams 

  

Dalyviai: vokalo studija „Vaivora“ Jolanta Simaitienė   Festivalis 

„Giesmė 

Lietuvai“ 

Lyriškiausio atlikėjo nominacija: Urtė 

Janavičiūtė (IVA ) 

Jolanta Simaitienė Festivalis–konkursas „Vyturio 

giesmė“ 

  

I vieta: 

Artem Terentiuk 

 

Jolanta Simaitienė, 

Virginija Kubilienė 

Festivalis– konkursas 

„Dainuokime rusiškai“ 

  

II vieta: 

Akvilė Kasputytė (IE ) 

Laura Sirvydienė Klaipėdos m. mokinių 

technologijų olimpiada „Mano 

laiškas rytojui“ 

  

Diplomas „Už poetines socialinių 

problemų paieškas scenoje“ 

4 klasių mokinių teatro grupė 

Neolė Jucienė Tarpmokyklinis socialinis 

projektas–teatrų festivalis „Aš ne 

vienas pasaulyje“ 

  

DORINIS UGDYMAS 

III vieta: 

Paulius Mielkaitis 2 a, Davidas Bružas 2 b, 

Aistė Aleksejenkaitė 3 c, Mantas Balčiūnas 

4 b, Karolis Naktinis 4 b, Paulius Prišginas 

4 b, Žygimantas Žiobrys 4 b, Mindaugas 

Skučas 4 d 

Silva Jonušaitytė 

Jovita Šimkūnaitė 

 Jūrų keliais 2019  

II vieta: 
Edvinas Šakys, Vilius Anskolis, Gita 

Sirvidaitė, Olivija Dunauskaitė, Evelina 

Demidovaitė 

Silva Jonušaitytė, 

Aurelija Juknevičienė 

Mokinių viktorina „Švieskime 

viltimi gyventi“ 

  



 

 

Originaliausias pranešimas: Gabija 

Zencevičiūtė 2a, Dainora Ponelytė 2a 

Silva Jonušaitytė 

Jovita Šimkūnaitė 

 Konferencija „Sveika 

karta – tautos ateities 

pagrindas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė  

2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

Egzaminas 
Laikė Išlaikė 

Patenkinamas 

lygmuo 

16–35 

Pagrindinis 

lygmuo 

36–85 

Aukštesnys

is 

lygmuo 

86–99 

Puikiai 

100 
Vidurki

s 

Pokytis 

skaičius % skaičius % skaičius % skaičius % skaičius % skaičius %   

Lietuvių kalba 102 87,9 94 92,1 42 44,7 46 48,9 6 6,4    41,1 –1,7 

Anglų kalba 110 94,8 109 99,1 8 7,3 63 57,8 37 33,9 1 1,0 67,8 –5,7 

Rusų kalba 6 5,2 6 100 0 0,0 3 50,0 3 50,0   83,5 –3,0 

Matematika 94 81,0 85 90,4 61 71,8 22 25,9 2 2,3    29,1 +0,9 

Istorija 38 32,8 38 100 11 28,9 25 65,8 2 5,3    51,1 +5,7 

Geografija 20 7,2 20 100 7 35,0 13 65,0 0 0,0    42,3 –11,8 

Informacinės 

technologijos 

13 11,2 13 100 8 61,5 4 30,8 1 7,7    39,8 +6,0 

Fizika 11 9,5 11 100 4 36,4 7 63,6 0 0,0    39,4 0,0 

Chemija 6 5,2 6 100 2 33,3 3 50,0 1 16,7    55,3 –0,9 

Biologija 24 20,7 24 100 15 62,5 9 37,5 0 0,0    38,8 –12,9 

 



 

 

 

3 lentelė  

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

Dalykas Laikė Įvertinimų 

vidurkis 

Nepasiekė 

pagrindinio 

lygmens (1–3) 

Patenkinamas 

lygmuo (4–5) 

Pagrindinis lygmuo 

(6–8) 

Aukštesnysis lygmuo 

(9–10) 

Skaičius % Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių kalba ir literatūra 136 6,6 – 0 33 24,3 89 65,4 14 10,3 

Matematika 136 5 31 22,8 50 36,8 50 36,8  5 3,7 



 

 

8. Įgyvendinus 2019 metų veiklos planą tikėtasi, kad plėtojant lyderystės kompetencijas bus 

užtikrinta mokinių mokymosi pažanga: atsiras daugiau galimybių mokytis, bus sukurta lyderystę 

įgalinanti aplinka, dialogo ir refleksijos kultūra, bus sudarytos sąlygos skleistis skirtingoms 

prigimtims. 

9. 2018–2019 m. m. vidaus įsivertinimo grupės ataskaitos duomenimis gimnazijos veikloje 

stipriausiai išreikštas 2.2.1. lygmuo – mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (Mokymosi 

džiaugsmas). Mokytojai organizuoja pamokas kitose erdvėse, taiko įvairius mokymo(si) metodus, 

kurie skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas patirti mokymosi sėkmę. Mokiniai skatinami 

džiaugtis savo ir kitų darbais. Jiems leidžiama bandyti ir klysti, rasti ir taisyti savo klaidas, iš jų 

mokytis. Kaip silpnas įvertintas 1.2.1. lygmuo – asmeninė mokinių pažanga (Pažangos pastovumas). 

Tik dalis mokinių geba nuolat ir nuosekliai išmokti naujų ir sudėtingesnių dalykų. Pažangos tempas 

tinkamas tik daliai mokinių, nes daugiau nei pusės mokinių antrojo pusmečio pažanga yra mažesnė 

nei pirmojo. Tobulintinas 3.2.2. lygmuo – mokymasis virtualioje aplinkoje (Įvairiapusiškumas). Tik 

maža dalis mokytojų mokymos(si) procese naudoja virtualiąsias mokymosi aplinkas, tokias kaip 

Egzaminatorius, Moodle, Kahoot. Dauguma mokytojų nėra išmokę naudotis jomis, todėl mokykloje 

vyks apmokymai, bent jau Moodle. 

10. Remiantis išorės vertintojų duomenimis, gimnazijoje yra 5 tobulintini veiklos aspektai. 

Rekomenduojami patobulinimai įgyvendinami naudojantis ataskaitoje pateiktomis 

rekomendacijomis, numatant kryptingą pedagoginės bendruomenės kompetencijų tobulinimą bei 

planuojant veiklas konkretiems laukiamiems rezultatams, susijusiems su mokinių pasiekimų ir 

pažangos augimu. 

11. Veiklos plano įgyvendinimo analizė atlikta diskutuojant ir reflektuojant darbo grupės, 

rengusios planą, susirinkime. Bendru sutarimu įvardintos nuomonės, kurios pateikiamos 4-oje 

lentelėje.  

  



 

 

4 lentelė  

 

2019 metų plano įgyvendinimo vertinimas 

 

Privalumai (stipriosios pusės) Trūkumai (silpnosios pusės)  

1. Estetiškos ir inovatyvios erdvės poilsiui ir 

mokymuisi.  

2. Į patyriminį ugdymą orientuotos veiklos.  

3. Mokytojų kolegialus bendradarbiavimas gerinant 

ugdymo proceso kokybę. 

4. Įvairiais lygmenimis teikiama pagalba mokiniui.   

5. Palanki aplinka skirtingoms prigimtims skleistis 

per neformalųjį ugdymą, aukšta meninių 

renginių kokybė.  

6. Išplėtota mokytojų ir mokinių lyderystė.  

7. Optimalus ir racionalus išteklių naudojimas  

1. Vertinimas kaip ugdymas.  

2. Virtualios mokymosi aplinkos.  

3. Mokinių pamokų lankomumas.  

4. Taisyklių ir susitarimų laikymasis.  

5. Tvarkaraštis, ribojantis kokybiško ugdymo 

organizavimą 

Galimybės Grėsmės 

1. Mokomųjų dalykų pasiūla, galimybė mokytis 

kitaip, naudojantis skaitmeniniais įrankiais.  

2. Akademinių pasiekimų gerinimas veiksmingai 

naudojantis mokinių pasiekimų tyrimų bei 

vertinimo duomenimis. 

3. Tarptautiniai ir nacionaliniai projektai.  

4. Dalykų integracija.  

5. Mokinių savivaldos iniciatyvumas 

1. Progimnazijų vertinimo sistemos klaidos.  

2. Gresiantis mokytojų trūkumas dėl jų 

amžiaus.  

3. Nepalanki geografinė padėtis.  

4. Elektroninė mokinių priėmimo sistema.  

5. Neatsakingas tėvų požiūris į ugdymo(si) 

procesą   

  

12. Išanalizavus 2019 m. veiklą, duomenis, gautus atlikus apklausą projekte „Renkuosi 

mokyti“, vidaus vertinimo grupės ataskaitą ir įvertinus rezultatus, 2020 m. bendru sutarimu nutarta 

kurti aplinką, motyvuojančią mokytis ir mokyti. Tikslui įgyvendinti numatyti šie uždaviniai:   

1. Užtikrinti procesų, orientuotų į ugdymo kokybę ir pažangą, valdymą. 

2. Aktualizuoti mokytojų profesines vertybes, įkvepiančias mokinius mokytis.  

3. Tapti bendruomene, įgyvendinančia pokyčius. 

 

V. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI 

 

Siekiant įgyvendinti metinius uždavinius, sklandžiai organizuoti ugdymo procesą ir aplinkos 

valdymą, numatytos šios priemonės:  

 



 

 

1 uždavinys. Užtikrinti procesų, orientuotų į ugdymo kokybę ir pažangą, valdymą 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Metodinės veiklos, orientuotos į ugdymą, organizavimas: 

1.1.  Mokytojų metodinių 

grupių veiklos planuose 

numatytų priemonių, 

užtikrinančių uždavinio 

įgyvendinimą, vykdymas   

Pagal 1-ą 

priedą 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Mokytojai  Visi mokytojai tobulins 

dalykines kompetencijas per 

kolegialų bendradarbiavimą 

metodinėse grupėse 

 

1.2.  Metodinė diena Klaipėdos 

miesto mokytojams 

„Mokomės drauge: 

patyriminio ir įtraukiojo 

ugdymo praktika: 

„Kelionė po Mažąją 

Lietuvą“ 

Vasario 17 d.  D. Bukevičienė Mokytojai  Visi mokytojai įgis naujų 

dalykinių kompetencijų ir 

pagilins turimas pedagogines 

kompetencijas, padėsiančias 

organizuoti mokymosi 

paradigmos pamoką  

 

1.3.  Metodinės tarybos ir 

Vidaus įsivertinimo grupės 

susirinkimas veiklos 

tobulinimo klausimais  

Rugpjūtis  D. Bukevičienė 

N. Petunov 

Metodinės 

tarybos ir 

Vidaus 

įsivertinimo 

grupės nariai 

Naudojantis vidaus įsivertinimo 

grupės duomenimis, pagrįstai 

planuojama, tobulinamas 

dalykinis bendradarbiavimas 

Duomenimis 

grįstos 

rekomendacijos  

- Ugdymo planui 

rengti  

1.4.  Refleksija apie sėkmingą 

pamoką: filmuotų pamokų 

peržiūra ir aptarimas  

Birželio 4 d.  L. Paulauskienė  Mokytojai  Visi mokytojai tobulins 

dalykines kompetencijas per 

kolegialų bendradarbiavimą 

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

1.5. Patyriminio mokymo 

veiklos, organizuojamos 

mokytojų  

Pagal 1-ą 

priedą  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

 

Dalykų 

mokytojai 

Vyksta suplanuotos patyriminio 

mokymo veiklos po birželio 9 d.  

 

1.6.  Periodiškas ilgalaikių 

ugdymo planų 

koregavimas atsižvelgiant 

į mokinių poreikius bei 

ugdymo rezultatus ir planų 

įgyvendinimą  

Nuolat   Administracija 

 

Dalykų 

mokytojai 

Visi dalykų mokytojai, 

įvertindami realias 

gyvenimiškas patirtis, aktualijas, 

koreguoja ilgalaikius dalykų 

planus, numatydami integraciją 

ir tarpdalykinius ryšius 

  

2.  Metodinės veiklos, orientuotos į virtualių aplinkų įgyvendinimą, vykdymas:  

2.1 Virtualių mokymo (-si) 

aplinkų ugdymo procese 

taikymas, skaitmeninių 

įrankių naudojimas   

Nuolat  Metodinių grupių 

pirmininkai  

Mokytojai  Mokytojai bent kartą per mėnesį 

mokys mokinius virtualioje 

aplinkoje, tai stiprins mokymosi 

motyvaciją, sudarys sąlygas 

įvairiapusiškiau mokytis. 

Pagal metodinių 

grupių planus 

2.2.  Dalijimasis ugdymo 

sėkmės pavyzdžiais  

Balandžio 14 

d., spalio 28 

d. 

Pavaduotojai 

ugdymui, metodinė 

taryba 

Mokytojai  2 kartus per metus vyks 

praktiniai mokymai apie 

naudojamas virtualias aplinkas ir 

skaitmeninius įrankius – tai 

skatins mokytojus tobulėti, 

dalintis sėkmės pavyzdžiais   

 

3.  Mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas: 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

3.1.  Neformaliojo švietimo 

pasiūlos ir paklausos 

atitikties tyrimo 

organizavimas 

Balandžio 

mėn. 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

organizatorius  

Neformaliojo 

švietimo 

būrelių vadovai  

Atlikto tyrimo duomenys 

naudojami neformaliojo 

švietimo pasiūlai planuoti 

 

3.2. Bendrųjų kompetencijų 

per neformalųjį švietimą 

ugdymas ir gabių mokinių 

ugdymas 

Pagal 6-ą 

priedą 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

organizatorė, 

pavaduotojai 

ugdymui  

Neformaliojo 

švietimo 

būrelių 

vadovai, 

mokytojai 

Neformaliojo švietimo 

būreliuose ir neformaliojo 

ugdymo veiklose dalyvauja 70 

proc. mokinių 

 

3.3. Dalykiniai, edukaciniai, 

metodiniai mokytojų 

renginiai, ugdantys 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas  

Pagal 1-ą 

priedą  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Dalykų 

mokytojai  

Dalykų mokytojai organizuos 

renginius, leidžiančius skleistis 

mokinių prigimtiniams 

gebėjimams   

 

3.4. Mokomųjų dalykų 

mokyklinių olimpiadų 

organizavimas 

Pagal 

metodinių 

grupių planus  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Metodinių 

grupių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Identifikuoti gabiausi mokiniai 

ir teikiama kryptinga 

pedagoginė pagalba 

 

3.5. Kūrybinių-tiriamųjų darbų 

rengimo ir pristatymo 

organizavimas 

Sausis–

birželis  

O. Adomavičiūtė  Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

1-ų klasių mokiniai parengia 

kūrybinius-tiriamuosius darbus, 

atitinkančius reikalavimus. 

Suorganizuota darbų pristatymo 

konferencija birželio mėn.  

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

3.6.  Mokinių kompetencijų 

ugdymas dalyvaujant 

projektinėse veiklose 

Pagal atskirus 

kvietimus  

R. Mašurinienė  Projektų 

rengimo 

grupės, dalykų 

mokytojai 

Tarptautiniai ir respublikiniai 

projektai  

 

3.7.  Paraiškų naujiems 

tarptautiniams ir 

nacionaliniams projektams 

rengimas 

Sausio, 

vasario mėn. 

R. Mašurinienė Projektų 

rengimo grupės 

Parengtos 2 paraiškos naujiems 

tarptautiniams ir nacionaliniams 

projektams 

 

3.8.  Dalykų mokytojų, klasių 

vadovų, administracijos 

konsiliumai dėl mokymosi 

rezultatų gerinimo  

2020 m. 

pagal atskirą 

grafiką  

Administracija Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Analizuojant mokymosi 

pasiekimus koncentrais, bus 

veiksmingai išsiaiškinama, 

kokia pagalba mokiniams  

 

3.9.  Pirmų klasių mokinių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

stiprinimo užsiėmimai 

siekiant užtikrinant 

sėkmingą mokinių 

socializaciją gimnazijoje 

Rugsėjo, 

spalio mėn. 

Administracija S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Vykdomi 2-3 užsiėmimai, kurių 

metu stiprinamos bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijos  

 

 

3.10.  Pirmų klasių 

bendruomenių stiprinimo 

užsiėmimai klasių 

valandėlių metu  

Rugsėjo- 

spalio mėn.  

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai  Kokybinis pirmokų adaptacijos 

tyrimas 

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

3.11 Mokymosi motyvacijos 

stiprinimas III klasių 

mokiniams 

Sausio mėn. I. Pluškienė  J. Šimkūnaitė, 

klasių vadovai 

Tyrimas ,,Būdai, keliantys 

mokymosi motyvaciją“ 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

3.12 Individualių psichologinių, 

socialinių konsultacijų 

teikimas mokiniams 

Visus metus R. Mašurinienė 

 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Direkcijos posėdyje  

3.13.  Dalyvavimas šalies 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų projekte „Sveika 

mokykla“ 

Pagal atskirą 

planą 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

A. Juknevičienė 

Projekto darbo 

grupė 

Sveikatą stiprinanti mokykla 

sukuria geresnes mokymosi ir 

mokymo sąlygas, nes sveiki 

mokiniai geriau mokosi, o 

sveikas personalas geriau dirba 

 

3.14. Meno terapijos 

užsiėmimai  

Pagal 

mėnesio 

planus  

S. Jonušaitytė  I-IV klasių 

mokiniai 

Vyksta 1-2 užsiėmimai per 

mėnesį, stiprinantys emocinę 

mokinių savijautą, kuriantys 

bendravimo ryšį 

 

3.15. Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas  

Nuolat  R. Mašurinienė Klasių vadovai, 

neformaliojo 

švietimo 

būrelių 

mokytojai 

1-2 klasėse įgyvendinama 

socialinių-emocinių 

kompetencijų ugdymo programa 

„Raktai į sėkmę“, paveikus 

kompetencijų ugdymas vyksta 

organizuojant nepamokines 

veiklas, savanorystę, projektus ir 

pan.   

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

3.16. II klasių mokinių 

savarankiško profesijos 

pasirinkimo tyrimas 

Sausio–kovo 

mėn. 

I. Pluškienė  J. Šimkūnaitė Išsiaiškinamos profesijų 

pasirinkimo galimybės ir 

aptariamos II klasių tėvų 

susirinkime 

 

3.17. Fizinio aktyvumo 

skatinimas 

Per visus 

metus 

J. Šimkūnaitė 

V. Girdžiūnienė  

I-II klasių 

mokiniai 

Vykdomos projekto „Dreams Q 

Teams“ veiklos  

 

4.  Ugdymo procesų valdymas:  

4.1.  2020–2021 m. m. ugdymo 

planas 

Birželis  R. Mašurinienė  Įsakymu 

patvirtinta 

darbo grupė 

Parengtas planas atlieps 2020 m. 

veiklos tikslus 

 

4. 2. 1-ų klasių komplektavimo 

specifika: specializuotų 

klasių komplektavimas ir 

atranka  

Vasaris  R. Mašurinienė Administracija  Išgryninta komplektavimo 

koncepcija 

 

4.3.  Mokomųjų dalykų pasiūla 

vidurinio ugdymo 

programos dalyviams  

Sausis, 

vasaris  

R. Mašurinienė Administracija  Tvarkaraštis, atitinkantis 

higienos reikalavimus ir 

mokinių ugdymosi poreikius  

 

4.4.  Diagnostinių patikrinimų, 

bandomųjų egzaminų 

vykdymas  

Pagal 

metodinių 

grupių planus  

Pavaduotojai 

ugdymui  

Mokytojai Vyksta biologijos, matematikos, 

istorijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros, chemijos, anglų 

kalbos bandomieji egzaminai. 2 

kartus per metus vykdomi 

diagnostiniai patikrinimai 1-ose 

klasėse  

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

4.5. Švietimo pagalbos 

teikimas  

Pagal 4-ą 

priedą  

R. Mašurinienė Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai  

Veiksmingai teikiama švietimo 

pagalba įvairiais lygmenimis  

 

5.  Vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir priežiūrą (pagal 9-ą priedą):  

5.1. Pamokų lankomumo 

stebėjimas ir prevencija  

Per visus 

metus 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai Kas mėnesį pateikiamos 

lankomumo suvestinių 

ataskaitos, padedančios nustatyti 

blogiausiai lankančius, spręsti, 

kokią pagalbą būtina teikti  

 

5.2. Susitarimų su mokiniais 

priežiūra (vėlavimas, 

uniformos, elgesys)  

Per visus 

metus 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai Kas mėnesį pateikiamos 

lankomumo suvestinių 

ataskaitos, padedančios nustatyti 

blogiausiai lankančius, spręsti, 

kokią pagalbą būtina teikti  

 

5.3.  Į pamokas vėluojančių 

mokinių stebėsena ir 

prevencija 

Per visus 

metus 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai Kas mėnesį pateikiamos 

apibendrintos į pamokas 

vėluojančių mokinių ataskaitos 

 

5.4. I klasių mikroklimato 

įsivertinimas „Klasės 

termometras“ 

Rugsėjis, 

gegužė  

J. Šimkūnaitė 

 

Klasių vadovai Mokinių klasės mikroklimato 

įvertinimas ir rekomendacijų 

teikimas (2 kartus per metus ir 

pagal poreikį)  

 



 

 

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

įgyvendinimas 

1 2 3 4 5 6 7  

5.5. SEU programos „Raktai į 

sėkmę“ įgyvendinimas ir 

stebėjimas 

Per visus 

metus 

 

R. Mašurinienė 

 

J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Klasių vadovai 

Per metus stebima8-10 klasių 

valandėlių, 1 kartą atliekama 

klasių vadovų refleksija 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

5.6.  Organizuoti Mokytojų 

tarybos posėdžius:  

1. „Diferencijavimas ir 

individualizavimas 

pamokoje“ 

2. „Šiuolaikinė pamoka: 

vertinimas ir metodai“  

3. „Vertinimas ugdymui“  

 

 

Vasario 13 d.  

 

 

Birželio 22 d.  

 

Rugpjūčio 31 

d.  

R. Mašurinienė  Mokytojai  Per metus vyksta 3 Mokytojų 

tarybos posėdžiai 

 

6.  Vykdyti mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimą:  

6.1.  Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimo 

refleksijos  

Kovas  Metodinė taryba  Mokytojai, 

mokiniai  

1–2 k. per mokslo metus 

atliekama mokinių refleksija, 

kartu su mokytojais analizuojant 

pažangos pokyčius  

 

6.2. Atvirų durų diena Balandžio 9 

d. lapkričio 

mėn. 11 d.  

Administracija Dalykų 

mokytojai  

2 kartus per metus vyks aktyvus 

mokytojų bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais 

 

2. 7.  Tėvų susirinkimai klasėse Vasario 26 d. 

balandžio 9 

d., lapkričio 

11 d.   

R. Mašurinienė  Klasių vadovai  3 kartus per metus tėvai 

įtraukiami į aktyvų mokinio 

pažangos stebėjimą 

 



 

 

 

2-as tikslas. Aktualizuoti mokytojų profesines vertybes, įkvepiančias mokinius mokytis 

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

įgyvendinimas  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Kolegialaus bendradarbiavimo įgalinimas:  

1.1. Kolegų vedamų pamokų 

stebėjimas  

Visus metus, 

pagal 

sudarytą 

pamokų 

stebėjimo 

tinklelį 

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai  

Kiekvienas mokytojas per 

pusmetį apsilanko bent vienoje 

kolegų pamokoje.  

 

1.2.  Pamokų aptarimas 

reflektuojant ir 

diskutuojant  

Vasaris, 

balandis, 

birželis, 

spalis, 

gruodis  

R. Mašurinienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai   

Dalykų 

mokytojai 

Stebimose pamokose fiksuojama 

mokymo būdų ir metodų 

įvairovė. Administracijos 

pildomuose protokoluose tokių 

pamokų fiksuojama 10 proc. 

daugiau 

 

1.3. Kolegialus 

bendradarbiavimas per 

integruotas veiklas 

Pagal 2-ą 

priedą  

Metodinė taryba Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai stebėdami kolegų 

pamokas susipažins su 

efektyvaus mokymosi metodais 

ir strategijomis, motyvacijos 

skatinimo metodais, taikys 

apibendrintas mokymo nuostatas 

ir analizuos savo darbo metodų 

efektyvumą 

 

1.4. Veikla „Kolega – kolegai“ Pagal 

atskirus 

mėnesio 

planus  

Spalio  mėn.  

Metodinė taryba  Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai turės galimybę 

plačiau susipažinti su kolegos 

veiklos aspektais, mokytis iš jo 

naujų metodų, įgyti naujų 

patirčių. Vyks 3-4 veiklos 

 

1.5. Mokytojų konsultavimas 

IT klausimais 

Visus metus R. Smalytė Dalykų 

mokytojai  

Pageidaujantys mokytojai bus 

konsultuojami informacinių 

 



 

 

technologijų kompetencijų 

tobulinimo klausimais. Vyks 10-

15 konsultacijų per metus 

1.6.  Mokytojų sėkmės istorijų 

pristatymas metodinėse 

grupėse 

Balandžio 

mėn., birželio 

mėn.  

Metodinė taryba  Dalykų 

mokytojai  

Visi mokytojai įgis naujų 

dalykinių kompetencijų  

 

1.7.  Pranešimas Mokytojų 

tarybos posėdyje „Mokinio 

poreikius atitinkanti 

pamoka. Paprastos ir 

efektyvios 

individualizavimo, 

diferencijavimo 

strategijos“  

Vasario 14 d.  D. Bukevičienė  Dalykų 

mokytojai 

Visi mokytojai įgis naujų 

dalykinių kompetencijų 

 

1.8.  Mokinių pažangos ir 

pasiekimų stebėjimo 

tobulinimas;  

Sausio 23 d. D. Bukevičienė Dalykų 

mokytojai 

Dalijimasis praktine patirtimi  

1.9. Vertinimas, skatinantis 

mokytis 

Kovo 19 d.  A.Dirgėlienė Dalykų 

mokytojai 

Dalijimasis praktine patirtimi  

1.10.  Pagalba mokiniui Balandžio 23 

d.  

G. Kriaučiūnaitė Dalykų 

mokytojai 

Dalijimasis praktine patirtimi  

2.  Vykdyti mokytojų patirties sklaidą taikant įvairias formas:   

2.1.  Gerosios patirties 

valandos organizavimas 

Vieną kartą 

per mėnesį  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Dalykų 

mokytojai  

Sistemingai vyksta naujų 

kompetencijų ir inovacijų 

pristatymas grįžus iš seminarų 

 

2.2.  Dalyvavimas nacionalinio 

lygio  kvalifikacijos 

tobulinimo programoje 

(edukacinės darbuotės 

„PAŽINTI. 

PATIRTI.GRĄŽINTI“)  

Vasario 18 d.  R. Mašurinienė, 

metodinė taryba  

Mokytojai  8-10 mokytojų dalinsis savo 

gerąja praktika Alytaus Putinų 

gimnazijos organizuojamame 

renginyje 

 

2.3. Edukacinė išvyka į 

Tauragės miesto mokyklas  

Gegužė D. Radzevičienė  Mokytojai  Visi mokytojai tobulins 

dalykines kompetencijas  

 



 

 

3. Pedagoginės veiklos stebėsenos, aptarimo, vertinimo vykdymas: 

3.1. Pedagoginės veiklos 

stebėsena  

Sausis  R. Mašurinienė  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Parengtas stebėsenos planas. 

Susipažinus su juo, sutarta, kokie 

pedagoginės veiklos aspektai bus 

stebimi. Šio plano pagrindu 

rengiami mėnesio planai  

 

3.2. Metinių pokalbių 

vykdymas  

Birželis  R. Mašurinienė Dalykų 

mokytojai  

Individualiai su mokytojais 

mokslo metų pabaigoje 

aptariamos sėkmės ir nesėkmės, 

sutariama dėl bendruomenės 

valandų paskirstymo ir kitų 

įsipareigojimų  

 

3.3.  Metiniai pokalbiai ir 

metinių veiklos užduočių 

rengimas direktoriaus 

pavaduotojams ir kitiems 

darbuotojams 

Sausis R. Mašurinienė Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

personalo 

darbuotojai  

Užtikrinus metinių užduočių ir 

veiklos plano tikslų dermę, bus 

tobulinama gimnazijos veikla  

 

3.4. Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimas   

Pagal 7-ame 

priede 

nurodytus 

terminus  

N. Petunov  Darbo grupės 

nariai  

Įsivertinimas vykdomas pagal 

įsivertinimo grupės parengtą 

veiklų planą.  

 

4.  Mokytojų lyderystės skatinimas ir veiklos tobulinimo įgalinimas:   

4.1.  Dalykų ilgalaikių planų 

atskiroms klasėms 

rengimas 

Rugpjūtis  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Dalykų 

mokytojai  

Ugdymo turinys bus 

diferencijuojamas pagal klasės 

mokinių gebėjimus 

 

4.2.  Seminaro mokytojams 

organizavimas  

Rugpjūtis  R. Mašurinienė,  

D. Bukevičienė  

Dalykų 

mokytojai 

Bus organizuotas seminarą, 

kuriame mokytojai įgis žinių, 

kaip vykdyti pokyčius  

 

4.3.  Bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas  

Nuolat  R. Mašurinienė  Dalykų 

mokytojai 

Visi mokytojai tobulina 

kompetencijas dalyvaudami 

seminaruose ir kituose 

renginiuose  

 



 

 

4.4.  Aiškiai suformuluotų 

vertinimo kriterijų 

numatymas ilgalaikiuose 

planuose 

Rugpjūtis  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Dalykų 

mokytojai  

100 procentų mokytojų 

ilgalaikiuose planuose pateikia 

aiškiai suformuluotus vertinimo 

kriterijus. Vertinimo sistema 

visiems aiški ir suprantama. 

 

4.5.  Atvirų pamokų vedimas, 

edukacinės ir metodinės 

veiklos gimnazijoje, 

mieste, respublikoje 

vykdymas 

Pagal 2-ą 

priedą  

Administracija Dalykų 

mokytojai 

Visi mokytojai ekspertai ir 

metodininkai ves bent vieną 

atvirą pamoką.  

 

4.8. Gimnazijos vadovų ir 

mokytojų diskusijų 

organizavimas  

Kovo 18 d. R. Mašurinienė Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kartą per pusmetį vyksta 

gimnazijos vadovų ir mokytojų 

diskusija (teminė ir/ar 

probleminė). 

 

4.9.  Užsiėmimų gimnazijos 

bendruomenės nariams 

vykdymas stiprinant 

psichinę sveikatą 

Birželio, 

spalio mėn. 

R. Mašurinienė J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

Vyksta 4-5 užsiėmimai „Meno 

terapija – psichinei sveikatai 

stiprinti“  

 

4.10. Užsiėmimai mokytojams 

,,Streso mažinimo 

ypatumai“  

Kiekvieno 

mėnesio 

pirmąjį 

trečiadienį 

R. Mašurinienė J. Šimkūnaitė Vyksta 5-6 užsiėmimai 

pageidaujantiems mokytojams, 

padedantys mažinti stresą darbe  

 

4.11.  Mokytojų atvejo analizės 

grupė 

Pagal poreikį R. Mašurinienė Švietimo 

pagalbos 

specialistai ir 

administracija 

Direkcijos posėdyje  

4.12.  Mokytojų psichinės 

sveikatos stiprinimas  

Sausis–

birželis 

R. Mašurinienė Mokytojai  10-12 mokytojų dalyvauja 

mokymuose ,,Psichinės 

sveikatos stiprinimas” 

 

5.  Mokinių lyderystės įgalinimas:  

5.1.  Mokytojų ir mokinių 

forumas „Šiuolaikiška 

Spalis  O. Adomavičiūtė 

N. Jucienė 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai  

Bus aktualizuoti mokinių ir 

mokytojų lūkesčiai. Mokinių ir 

mokytojų bendradarbiavimas 

 



 

 

pamoka, vertinimas ir 

metodai“  

sudarys sąlygas priimti 

sprendimus ir planuoti  

5.2.  Karjeros ugdymo dienai 

skirti renginiai 

Sausio 10 d.  I. Pluškienė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių vadovai  Visi mokiniai susipažins su 

Lietuvos aukštųjų mokyklų 

veikla  

 

5.3.  Mokinių, pelniusių 

laimėjimų įvairiose srityse, 

pagerbimas 

Visus metus R. Mašurinienė Dalykų 

mokytojai  

Mokiniai pagerbiami padėkos 

raštais, geriausiems skiriamos 

vienkartinės stipendijos.  

 

5.4. Veiklų, skatinančias 

mokinių kūrybiškumą ir 

lyderystę, vykdymas   

Pagal 5-ą 

priedą 

Administracija, 

metodinė taryba  

Dalykų 

mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

būrelių 

vadovai  

Veikloje dalyvaujantys mokiniai 

įgis naujų kompetencijų.  

 

5.5.  Mokymų „Lyderystės 

mokykla“, „Vartininkas“, 

„Sėkmės komanda“ 

organizavimas   

Pagal 4-ame 

priede 

nurodytus 

terminus  

Administracija  J. Šimkūnaitė, 

G. 

Kriaučiūnaitė  

Veikloje dalyvaujantys mokiniai 

įgis naujų kompetencijų. 

 

5.6.  Savanorystės iniciatyvų 

įgyvendinimas ir 

viešinimas  

Nuolat  Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Klasių vadovai  Bus sudarytos sąlygos mokinių 

socialinei-pilietinei veiklai 

dalyvaujant „Šauniausios klasės 

konkurse“, 2-3 pranešimai 

miesto mokinių konferencijoje.  

 

5.7. Akcija „Draugystės 

savaitė“ 

Kovo mėn. R. Mašurinienė 

 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

L. 

Paulauskienė 

K. Bagdonas 

T. Stropus 

A. 

Juknevičienė 

Per neformalias veiklas ugdoma 

netolerancija patyčioms  

 



 

 

5.8. Mokinių organizuojami 

renginiai  

Pagal 5-ą 

priedą  

Neformalaus 

švietimo 

organizatoriai  

Mokinių 

taryba 

Nuomonių 

klubas  

Įgyvendintos mokinių siūlomos 

iniciatyvos 

 

 

3 tikslas. Tapti bendruomene, įgyvendinančia pokyčius 

 

Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės  Terminai  Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai  Laukiamas rezultatas Rezultato 

įgyvendinimas  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Bendruomenės narių iniciatyvų įgyvendinimas:  

1.1.  Diskusijų su mokiniais 

organizavimas  

Balandžio 6 d., 

spalio 22 d.  

 

R. Mašurinienė  Atstovai iš 

klasių 

Diskusijų metu kilusios idėjos ir 

iniciatyvos bus įgyvendintos ir 

paviešintos  

 

1.2.  Mokytojų kūrybinių dirbtuvių 

apie gimnazijos vertybių 

įsiprasminimo veiksmingumą 

organizavimas 

Spalis Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai 

Aktualizuotos gimnazijos 

vertybės 

 

1.3.  Tėvų klubo forumai Sausio mėn. 

Balandžio mėn 

lapkričio mėn.  

R. Mašurinienė  Tėvų klubo 

nariai 

3 kartus per metus Tėvų klubo 

įtraukimas į mokinių ugdomosios 

pažangos stebėjimą 

 

1.4.  Erasmus + KA2 „Suvokdami 

praeitį, gelbstime ateitį“ 

partnerių vizitas „Varpo“ 

gimnazijoje  

Kovo 2–6 d. I. Pluškienė 

V. Girdžiūnienė 

Projekto 

grupė 

  

1.5.  Įgyvendinti metodinių grupių 

planuose numatytus pokyčius  

Per metus  Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai   Pagal metodinių 

grupių planus  

1.6. Įgyvendinti „Renkuosi 

mokyti“ pokytį 

Per metus  O. Adomavičiūtė  Pokyčio 

projekto 

grupė  

Gimnazijoje įgyvendinant 

įdomias ir prasmingas veiklas 

sukuriama palanki mokytis ir 

mokyti aplinka. Motyvuojanti 

aplinka kuriama mokytojams ir 

mokiniams įgyjant naujų galių, o 

Pagal atskirą 

planą  



 

 

vėliau leidžiant joms skleistis 

visame mokyklos gyvenime  

 

 



 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

13. 2020 metų veiklos plane numatyta kurti aplinką, motyvuojančią mokytis ir mokyti. 

Orientuojantis į efektyvų procesų valdymą bus užtikrinta ugdymo kokybė ir pažanga, tikėtina, pagerės 

mokinių mokymosi pasiekimai. Įgalinus kolegialų bendravimą ir aktualizavus mokytojų profesines 

vertybes bus sukurta palanki mokymuisi aplinka, sustiprės mokinių motyvacija. Sutelktai įgyvendinant 

pokyčius, sustiprės bendruomenė, jos nariai įgis naujų kompetencijų, padidės gimnazijos žinomumas. 

Gimnazijoje bus sudarytos palankios sąlygos mokymosi pasiekimams gerinti ir asmens prigimtims 

skleistis, vykti asmenybės brandai ir nuolatinei mokymosi pažangai.  

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

14. Planui įgyvendinti bus skiriamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos. 

15. 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 

 

16. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams.  

17. Plano priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

18. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai, Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. 

 

______________________ 

 

 



 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2020 metų veiklos plano  

1 priedas 

 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ UGDYMO KOKYBĘ 

IR PAŽANGĄ, PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos priemonės Data  Atsakingas/vykdo  Pastabos 

Metodinė veikla, orientuota į ugdymą 

1. Fizikos, chemijos, biologijos mokyklinė 

olimpiada 

Sausis V. Ruibienė 

G. Saensri 

V. Šatkauskienė  

 

2. Susirinkimas dėl mokinių žinių 

patikrinimo, pasiekimų vertinimo ir 

pažangos. 

Vasaris V. Aleksandravičius  

3. Metodinis posėdis-refleksija apie 

diferencijavimo galimybes pamokoje  
Vasaris O. Adomavičiūtė, 

L. Sirvydienė 

 

4. IV kl. užsienio kalbų bandomojo egzamino 

užduočių paruošimas, vykdymas, darbų 

taisymas ir vertinimas, rezultatų aptarimas 

metodinėje grupėje (bandomasis 

egzaminas ir rezultatų analizė) 

Vasaris I. Pluškienė/ 

užsienio kalbų 

mokytojai 

 

5. Socialinių mokslų savaitė Vasaris  R. Mašurinienė/ 

socialinių mokslų 

mokytojai  

 

6. Bandomojo IV kl. egzaminas ir rezultatų 

analizė 

Vasaris-kovas I. Pluškienė/ 

gamtos mokslų 

mokytojai 

 

7. Bandomasis VBE Kovas N. Petunov  

8. Bandomasis PUPP Balandis N. Petunov  

9. Antropologijos dirbtuvės „Maistas. 

Ne(be)maistas“  

Kovas K. Čepytė  

10. Susirinkimas dėl mokinių žinių 

patikrinimo, pasiekimų vertinimo ir 

pažangos 

Birželis  V. Aleksandravičius  

11. Vertinimas, skatinantis mokytis Birželis R. Mašurinienė/ 

socialinių mokslų 

metodinė grupė 

 

12. Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo 

tobulinimas, dalijimasis patirtimi. 

Rugsėjis R. Mašurininienė/ 

socialinių mokslų 

metodinė grupė 

 

13. 2020–2021 m. m. dalyko teminiai  planų 

rengimas, aprobavimas. 
Rugsėjis  O. Adomavičiūtė, 

L. Sirvydienė 

 

14. I kl. diagnostiniai testai ir rezultatų analizė Rugsėjis Gamtos mokslų 

mokytojai 

 

15. Bandomojo IV kl. egzaminas ir rezultatų 

analizė 

Vasaris-kovas Gamtos mokslų 

mokytojai 

 

16. I-IV klasės žinių lygio nustatymas 

(lietuvių kalba) 

Rugsėjis O. Adomavičiūtė/ 

mokytojai  

 



 

 

17.  II kl. mokinių užsienio kalbų mokėjimo 

lygio nustatymo testai. Darbų taisymas ir 

vertinimas, rezultatų pateikimas NEC, 

aptarimas metodinėje grupėje 

I pusmetis I. Pluškienė/ 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

18. 2020–2021 m. m. dalykų ilgalaikių planų 

rengimas, aprobavimas 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

O. Adomavičiūtė/ 

mokytojai  

 

19. I gimnazijos klasių mokinių užsienio kalbų 

lygio nustatymas ir rezultatų analizė 

Rugsėjis I. Pluškienė/ 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

20. 2020–2021 m. m. mokinių pažangos ir 

pasiekimų stebėjimo tobulinimas; 

dalijimasis patirtimi 

Rugsėjis D. Bukevičienė/ 

mokytojai  

 

21. 2020–2021 m. m. mokinių pažangos 

stebėjimo ir mokinių įsivertinimo sistemų 

aptarimas 

Rugsėjis R. Mašurinienė/ 

Visi mokytojai 

 

22. Matematikos olimpiados I – IV kl. 

organizavimas, vykdymas ir vertinimas 

Gruodis  N. Petunov  

Patyriminio mokymo veiklos, organizuojamos metodinių grupių: 

1. Projektas ,,Lietuva – tai aš, Lietuva – tai 

mes“ 

Birželis Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

 

2. 9 kl. mokinių kūrybinių-projektinių darbų 

pristatymas 

Birželio 19 d. O. Adomavičiūtė   

3.  Profesinio mokinių švietimo pristatant 

profesijas, susijusias su kalbomis, 

integracija į prancūzų kalbos pamokas 

Birželio 19 d.  A. Barkauskienė  

4.  Vertimų dirbtuvės ir meninis pristatymas 

III kl. 

Birželis I. Lukošienė/ 

užsienio kalbų 

mokytojos 

 

5. „Protų mūšis“ I kl. mokiniams  Birželis A. Čigienė/ 

užsienio kalbų 

mokytojos 

 

6.. „Europos šalių dainų karaokė“ II kl. 

mokiniams  

Birželis A. Skeivytė/ 

užsienio kalbų 

mokytojos 

 

7. Matematikos ir IT kaleidoskopas Birželis  N.Petunov/ 

matematikos ir 

informatikos 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

8. Sveikatingumo diena ,,Sveikame kūne 

sveika siela“ 

Birželio 18 d. Fizinio ugdymo ir 

dorinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

9. „Turizmo diena“ Rugsėjis  Socialinių mokslų 

mokytojų metodinė 

grupė  

 

9. Patyriminis žygis „Patirk žygiuodamas“ Birželis  Socialinių mokslų 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

10.  Teatro diena su Kultūros pasu  Birželio 10 d.  O. Adomavičiūtė   



 

 

11.  Kino filmų dirbtuvės  Birželio 15 d.  „Renkuosi mokyti“ 

pokyčio komanda  

 

Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas per neformalias veiklas:  

1. Prancūziškų filmų peržiūra festivalyje 

„Žiemos ekranai“  

Sausis, vasaris A. Barkauskienė  

2. Anglų kalbos olimpiada Sausis, gruodis I. Lukošienė  

3. Smiginio varžybos Vasaris  D. Pleskienė  

4.  Skaičiaus π diena Kovo 14 d. N. Petunov, D. 

Radzevičienė 

 

5. Renginiai, skirti Žemės dienai Kovas Gamtos mokslų 

mokytojai. 

 

6.  Poetinės kompozicijos „Karuselės pasaka“ 

pagal G. Adomaitytės ir R. Skučaitės 

kūrinius pristatymas  

Kovas V. Beniulienė Data bus 

tikslinama 

7. Tarptautinės frankofonijos dienos 

paminėjimas gimnazijoje ir mieste. 

Kovas A. Barkauskienė  

8. Savaitės be patyčių minėjimas Kovas Dorinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

9. Metodinė savaitė skirta Kovo 11-ajai. 

Tinklinio, krepšinio varžybos su KU  

komandomis 

2020-03,04 Fizinio ir dorinio 

ugdymo mokytojai 

 

10. Velykų popietė Balandis T. Stropus  

11. Akcija „Sutvarkyk Žardės piliakalnį“ Balandis Visa grupė  

12. Ispanų kalbos diena „Mes kalbame 

ispaniškai“ 

Balandžio 23 

d. 

A. E. Kulvietis  

13. Trumpalaikė patyriminė veikla „Vaistiniai 

augalai“ 

Balandis-

gegužė 

S. Jurkus 

V. Šatkauskienė 

 

14. Viktorina „Lietuvos paukščiai“ Balandis S. Jurkus 

V. Šatkauskienė 

 

15. Europos egzaminas Gegužė  G. Kriaučiūnaitė, K. 

Čepytė 

 

16. Ekskursija su mokiniais į Prancūzų kalbos 

institutą Vilniuje 

Gegužė A. Barkauskienė  

17. Susitikimas su KU ir ispanų kalbos klubo 

„Atico Hispanico“ nariais 

Gegužės 25 d. A. E. Kulvietis  

18. Tarptautinė programavimo savaitė Birželis R. Smalytė  

19. Orientacinės rungtinės ActionBound Birželis  N. Petunov, I. 

Linkevičiūtė 

 

20. 3-ių klasių projektinių darbų gynimai Birželi0 19 d.  D. Kikienė ir A. 

Stanienė 

 

21. Integruoto renginio „Nuo 2 iki 28“, skirto 

Europos dienai organizavimas 

Birželis I. Pluškienė 

A. Skeivytė 

 

22. Klaipėdos miesto senamiesčio pristatymas 

prancūzų kalba – mokinių praktinių žinių 

panaudojimas 

Birželis A. Barkauskienė  

23. Respublikinė konferencija ,,Meilė 

gyvūnams suvienija“ 

Birželio 9 d.  S. Jonušaitytė  

24. „Varpo“ gimnazijos 1 kl. mokinių rusų 

(užsienio) kalbos dailyraščio konkursas 

„Rusiškai rašau gražiai ir taisyklingai“ 

Rugsėjis  A. Dirgėlienė 

I. Zadorožnaja 

 



 

 

25. Veiklos, skirtos Europos kalbų dienai 

paminėti 

Rugsėjis A. Skeivytė, 

užsienio kalbų 

mokytojos 

 

26. Dalyvavimas su mokiniais ispaniškų filmų 

peržiūroje „Campeones“ analizė ir 

diskusija  

Rugsėjo 28 d. A. E. Kulvietis  

27. Konstitucijos egzaminas Spalis  D. Kikienė ir A. 

Stanienė 

 

28. Tarptautinės ispanybės dienos 

paminėjimas gimnazijoje ir mieste 

Spalio 12 d. A. E. Kulvietis  

29. Gabriel Garcia Markes‘o dienos 

paminėjimas „Mes skaitome ispaniškai“  

Spalio 21d. A. E. Kulvietis  

30. 1-asis ispanų kalbos konkursas – diktantas 

„Día de la Ñ“ 

Lapkričio 30 d. A. E. Kulvietis  

31. Tolerancijos dienos minėjimas Lapkritis Dorinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

32. Kalėdinė popietė „Pabūkim tylesni, 

pabūkim geresni“ 

Gruodis K. Bagdonas 

S. Jonušaitytė 

L. Paulauskienė 

T. Stropus 

J. Šimkūnaitė 

 

33. Kalėdinis tinklinio 6X6 turnyras tarp 

mokytojų ir mokinių, tėvų 

Gruodis V. Aleksandravičius  

34. Tarpklasinės tinklinio ir krepšinio 

varžybos tarp I–IV klasių. 

2 k. per metus  V. Aleksandravičius  

35. Nuotolinis Kalėdinis matematikos turnyras 

8 klasėms 

Gruodis  N.Petunov  

Edukaciniai kultūriniai renginiai Klaipėdos miesto mokyklų mokiniams:  

1. Mokinių ir studentų mokslinė-praktinė 

konferencija „Gimtosios kalbos upės ir 

upeliai“ 

Kovas O. Adomavičiūtė   

2. Respublikinis 1–4 gimn. klasių mokinių 

integruotas menų ir anglų kalbos 

konkursas „Impro šou“ 

Kovas I. Pluškienė   

3. Jaunųjų oratorių konkursas (gimtąja kalba) Balandis O. Adomavičiūtė   

4. XX Klaipėdos miesto ir apskrities mokyklų 

instrumentinės muzikos festivalis „Varpo 

aidas“ 

Kovas O. Adomavičiūtė  

____________________ 

 

 



 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2020 metų veiklos plano  

2 priedas 

 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ KOLEGIALŲ 

BENDRADARBIAVIMĄ IR DALIJIMĄSI SU KITAIS, PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos priemonės Data  Atsakingas/vykdo  Pastabos 

1.  Kolegialaus bendradarbiavimo formos    

1.1. Pamokų stebėjimas „Kolega – Kolegai“. Visus metus N.Petunov  

1.2. Mokytojų konsultavimas IT klausimais Visus metus R.Smalytė  

2. Kolegialus bendradarbiavimas per integruotas veiklas:  

2.1. Integruota etikos ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės pamoka ,,Rūkymo 

kaina“ 

Sausis A. Juknevičienė 

L. Paulauskienė 

 

2.2. Atvira tikybos pamoka Sausis  T. Stropus  

2.3. Atvira integruota matematikos ir fizikos 

pamoka „Šviesos lūžis. Matematikos žinių 

pritaikymas fizikos pamokoje“  

Sausio 10 d.  V. Jakimavičienė  

V. Ruibienė  
 

2.4. Atvira integruota pamoka „Parabolių ir tiesių 

kompozicija“  

Sausio 16 d.  D. Radzevičienė  

G. Andrijauskas  
 

2.5. Atviros integruotos rusų kalbos ir chemijos 

pamokos „Mendelejevas vakar ir šiandien“ 

(planuojamos 2 dubliuotos pamokos) II kl. 

Vasaris, 

kovas  

A. Dirgėlienė, G. 

Saensri 
 

2.6. Atvira fizinio ugdymo pamoka. Krepšinis  Vasaris  V. Aleksandravičius  

2.7. Integruota lietuvių literatūros ir istorijos 

pamoka ,,Literatūros kūrinys kaip galimybė 

pasikalbėti su istorija“ 

Vasaris V. Beniulienė, D. 

Kikienė  

 

 

2.8. Pamoka kitaip „Skaičius Pi“  Kovo 12 d.  D. Radzevičienė 

V. Jakimavičienė  
 

2.9. Integruota lietuvių kalbos ir matematikos 

pamoka ,,Lietuvių tautos būties tragizmas“ 

Kovas D. Bukevičienė, 

D .Radzevičienė 
 

2.10. Integruota fizinio ugdymo ir biologijos pamoka  Kovas Birutė Mazgelienė  

2.11. Atvira integruota geografijos ir ekonomikos 

pamoka „Gyvenimo kokybės rodikliai“ 

Kovas, 

balandis  

G. Kriaučiūnaitė,  

L. Jonikienė 
 

2.12. Atvira integruota rusų kalbos ir dailės pamoka 

„Sveikinimas su šv. Velykomis“ I a klasėje. 

Mokinių darbų paroda trikampyje prie rusų 

kalbos kabinetų 

Balandis A. Dirgėlienė, I. 

Zadorožnaja, S. 

Donskienė 

 

2.13. Integruota matematikos ir žmogaus saugos 

pamoka „Pavojingi meteorologiniai reiškiniai“   

Balandis S. Jonušaitytė 

N. Petunov 
 

2.14. Atvira pamoka „Ritmas muzikoje“ Balandis J. Simaitienė  

2.15. Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka 

,,Asmenybės kūrusios ir kuriančios Lietuvą“ 

Gegužė 

 

R. Minskienė  

2.16. Atvira integruota ispanų kalbos ir dailės 

pamoka „Garsiausių ispanų kilmės dailininkų 

kūryba“. Mokinių darbų paroda ir darbų 

pristatymas 

Birželio 7 d. A. E. Kulvietis  

2.17. Integruota šokio ir teatro pamoka „Judesio 

kalba“ 

Spalis K. Ramonaitė, 

N. Jucienė 
 



 

 

2.18. Atvira integruota etikos ir psichologijos 

pamoka Psichinės sveikatos dienai paminėti 

Spalis  J. Šimkūnaitė 

L. Paulauskienė 

 

2.19. Atvira fizinio ugdymo pamoka. Tinklinis  Spalis  V. Aleksandravičius  

2.20. Integruotos pamokos Tarptautinei tolerancijos 

dienai bei savaitei be patyčių paminėti 

Lapkritis  K. Bagdonas 

S. Jonušaitytė 

L. Paulauskienė 

T. Stropus 

J. Šimkūnaitė 

 

2.21. Atvira fizinio ugdymo pamoka. Tinklinis  Lapkritis   D. Pleskienė  

2.22. Pamoka kitaip „Autentiški ir atsineštiniai 

lietuvių liaudies instrumentai“ 

Gruodis J. Simaitienė, 

J. Petrauskas 
 

2.23. Integruota tikybos ir muzikos vakaronė 

„Adventinė  popietė“ 

Gruodis J. Simaitienė 

L. Sirvydienė 

T. Stropus 

 

2.24. Atvira fizinio ugdymo pamoka. Gimnastika Gruodis Birutė Mazgelienė  

2.25. Anglų kalbos pamoka, įgyvendinant projekto 

„Lyderių laikas 3“ veiklas, L. Stulpino 

progimnazijoje 

2020 I 

pusm. 

A. Skeivytė  

2.26. Tarptautinės pamokos su Dr. Pattamawan 

Jimarkon Zilli ir jos studentais iš Thammasat 

Universiteto Tailande. 

2020–2021 A.Skeivytė  

3.  Kita mokytojų dalijimosi su kitais veikla 

3.1. Pamoka-diskusija su kunigu V. Poška ,,Įvadas į 

Bibliją“ 

Sausis  

 

M. Jaunienė 

 

 

3.2. Poezijos popietė ,,Ir nusinešė saulę miškai...“, 

skirta 100-osios Pauliaus Širvio gimimo 

metinėms 

Balandis M. Jaunienė 

 

 

3.3. 2 pranešimai gimnazijos užsienio kalbų 

metodinėje grupėje. Dalijimasis gerąja patirtimi 

I ir II 

pusmečiai 

A.Dirgėlienė  

3.4. Metodinė diena Klaipėdos miesto lietuvių 

kalbos mokytojams  

Vasario mėn  D. Bukevičienė Data bus 

tikslinama 

____________________________ 

  



 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2020 metų veiklos plano  

3 priedas 

 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS POKYČIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos priemonės Data  Atsakingas/ 

vykdo  

Pastabos 

1.  Metodinės veiklos pokytis     

1.1. Grupės dokumentų tvarkymas google diske ar 

kitoje „debesų“ kompiuterijos priemonėje  

2020–2021 Metodinių grupių 

pirmininkai/ 

mokytojai  

 

1.2. Mokinių lyderystės įgalinimas užsienio kalbų 

pamokose 

Visus metus Užsienio kalbų 

mokytojos 

 

1.3. Mokinių individualios pažangos sistemos  

tobulinimas matematikos pamokose  

Visus metus N. Petunov  

1.4. Moodle aplinkos diegimas matematikos 

pamokose 

Visus metus G. Andrijauskas 

N. Petunov 

 

2. Projekto „Renkuosi mokyti“ pokyčio projekto 

„Čia įgyjama supergalių!“ įgyvendinimas  

Visus metus  O. Adomavičiūtė, 

pokyčio komanda  
 

 

________________________  



 

 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos  

2020 metų veiklos plano  

4 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės/proceso pavadinimas Atsakingi 

asmenys  

Vykdytojai Data 

1.  Prevencijos vykdymas:  

1.1.  Pamokų lankomumo ir vėlavimo į 

pamokas stebėsena, aptarimas, 

prevencija  

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių vadovai Kas mėnesį   

1.2.  Susitarimų laikymasis dėl uniformų 

(stebėsena ir kontrolė) 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Mokytojai Per visus 

metus 

1.3. Iš įvairių institucijų gautų raštų 

nagrinėjimas ir poveikio priemonių 

taikymas 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Klasių vadovai  Per visus 

metus 

1.4. Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su gimnazijos Mokinių 

elgesio taisyklėmis, Lankomumo 

tvarkos aprašu ir kt. dokumentais 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

Klasių vadovai Rugsėjo 

mėn. 

1.5 Mokinių elgesio taisyklių pažeidimų, 

smurto atvejų, patyčių, žalingų įpročių ir 

kitų teisėtvarkos pažeidimų 

analizavimas, prevencinių priemonių 

parinkimas ir taikymas 

R. Mašurinienė Vaiko gerovės 

komisija 

Per visus 

metus 

1.6. Rūkymo prevencijos organizavimas 

bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto 

savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi 

ir Klaipėdos Vyriausiuoju Policijos 

komisariato specialistais  

R. Mašurinienė 

 

S. Jonušaitytė Per visus 

metus 

 

1.7. Medžiagos apie įvairių ligų, fizinio 

aktyvumo, sveikos mitybos, žalingų 

įpročių prevencijos ir socialinių įgūdžių 

formavimo klausimais ruošimas 

protmūšiams, stendui, ekranams ir 

gimnazijos tinklapiui 

A. Juknevičienė A. Juknevičienė Per visus 

metus 

2.  Pagalbos teikimas:  

2.1.  Pagalbos linijos „Noriu kalbėtis“ analizė 

ir aptarimas 

R. Mašurinienė J. Šimkūnaitė S. 

Jonušaitytė 

Pagal 

poreikį 

2.2.  Mokinių psichologinių, adaptacijos ir 

socialinių problemų bei reikalingos 

socialinės pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos aptarimas 

R. Mašurinienė  S. Jonušaitytė J. 

Šimkūnaitė 

Esant 

būtinumui 



 

 

2.3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

suderinimas su Klaipėdos miesto 

Pedagogine psichologine tarnyba 

R. Mašurinienė 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

2.4. Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų 

problemų, svarstymas ir pagalba  

R. Mašurinienė Vaiko gerovės 

komisija  

Pagal 

poreikį  

2.5. Individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų 

tėvais VGK posėdžiuose  

R. Mašurinienė  Vaiko gerovės 

komisija 

Per visus 

metus 

2.6. Pagalba klasių vadovams organizuojant 

klasės valandėles psichologinėmis, 

sveikatos ir socialinėmis temomis 

 J. Šimkūnaitė 

S. Jonušaitytė 

A. Juknevičienė 

Per visus 

metus 

3.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų), tenkinimas: 

3.1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sąrašo ir švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašo sudarymas  

R. Mašurinienė 

 

Dalykų 

mokytojai  

Rugsėjo 

mėn. 

3.2. Mokytojų parengtų individualizuotų ir 

pritaikytų bendrųjų dalykų/ugdymo 

programų suderinimas 

R. Mašurinienė 

 

Mokytojai Rugsėjo 

mėn. 

3.3. 

 

 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimų aptarimas su 

mokiniais ir jų tėvais, mokytojais. 

Namuose besimokančių mokinių 

mokymosi pasiekimų aptarimas.  

Naujai atvykusių į gimnaziją mokinių, 

besimokančių pagal individualizuotas ir 

pritaikytas bendrąsias ugdymo 

programas, klasių vadovų, mokytojų 

konsultavimas 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

 

Mokytojai  Per visus 

metus 

3.4. Rekomendacijų mokytojams  ir mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) 

teikimas dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų, mokymo priemonių 

naudojimo 

R. Mašurinienė 

O. Adomavičiūtė 

I. Pluškienė 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

Mokytojai  Per visus 

metus 

3.5. Mokytojų darbo su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais stebėsenos 

vykdymas 

R. Mašurinienė 

 

Vaiko gerovės 

komisija  

Per visus 

metus 

4.  Krizių valdymas:    

4.1. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas  

R. Mašurinienė Krizių valdymo 

komanda  

Pagal 

poreikį 

(esant 

krizei) 

4.2.  Mokymai apie psichologinių krizių 

valdymą bei įtraukųjį ugdymą 

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Mokytojai  Vasario 

mėn.  

5.  Psichologinio emocinio klimato gerinimas bendruomenėje:  

5.1. Nuomonių klubo veikla S. Jonušaitytė Mokiniai  1 kartą per 

mėnesį 

5.2. Dalyvavimas gimnazijos bei kitų 

institucijų organizuojamuose  sveikatos 

ugdymo ir fizinio aktyvumo 

R. Mašurinienė 

 

S. Jonušaitytė 

J. Šimkūnaitė 

A. Juknevičienė 

Pagal 

mėnesio 

planus 



 

 

projektuose, konkursuose, akcijose ir 

kituose renginiuose 

5.3. Mokinių sveikatos priežiūros 

organizavimas. Sveikatos ugdymo 

programų įgyvendinimas 

R. Mašurinienė 

 

A. Juknevičienė Per visus 

metus 

5.4.  Susitikimai, paskaitos, diskusijos, 

forumai Tėvų švietimo klubo veikloje  

R. Mašurinienė 

J. Šimkūnaitė 

Bendruomenės 

nariai  

Visus 

metus 

 

_________________________________________ 
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MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės Data  Atsakingas/vy

kdo  

Pastabos 

1.  Renginio „Naktis mokykloje“ planavimas Sausis–vasaris K. Čepytė/ 

tarybos nariai  

 

2.  Susitikimas su mokyklos administracija Sausis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

3.  Renginio „Naktis mokykloje“ 

pasiruošimo ir įgyvendinimo veiklos 

Vasaris–kovas K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

4.  Valentino dienos mokykloje 

organizavimas 

Vasaris K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

5.  Renginys „Naktis mokykloje“ Kovas–balandis 

(tiksli data bus 

derinama) 

K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

6.  Mokymai/seminaras mokinių tarybai Balandis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

7.  Pasaulinės Dauno sindromo dienos 

minėjimas. Skirtingų kojinių akcija 

Kovo 21 d. K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

8.  Tarybos veiklos aptarimas ir 

įsivertinimas. Pasirengimas kitiems 

mokslo metams 

Gegužė K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

9.  Susitikimas su mokyklos administracija Gegužė K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

10.  Naujų narių priėmimas. Rugsėjis–spalis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

11.  Mokymai/ seminaras mokinių tarybai Rugsėjis–spalis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

12.  Akcija/renginys skirtas tarptautinei kovos 

su klimato kaita dienai 

Spalis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

13.  Pagalba organizuojant pirmokų 

priimtuves 

Spalis  K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

14.  Helovyno planavimas ir pasiruošimas Spalis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

15.  Helovynas mokykloje Spalis (data bus 

tikslinama) 

K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

16.  Pagalba organizuojant Kalėdų sutiktuves  Gruodis K. Čepytė/ 

tarybos nariai 

 

 

__________________________ 
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RENGINIŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos priemonės Data  Atsakingi Pastabos 

1. Sausio 13-tosios minėjimas Sausio 13 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

2. Dvyliktokų šimtadienio šventė Vasario 13 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

3. Vasario 16 d. minėjimas/akcija Vasario 14 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

4. Renginys su progimnazijomis Kovo mėn.  B. Mazgelienė, 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

5.  Naktis mokykloje Balandis K. Čepytė 

K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

 

6. Vokalo studijos „Vaivora“ 

koncertas mokyklos bendruomenei 

Gegužės mėn.  J. Simaitienė  

7. Bendradarbiavimo su 

progimnazijomis diena  

Gegužės 13 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

8. Paskutinis skambutis Gegužės 22 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

9. Konferencija „Meilė gyvūnams 

vienija“ 

Birželio 9 d.   S. Jonušaitytė 

K. Čepytė 

K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

 

10. Metų garbė Birželio 10 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

11. Mokslo metų pabaigos šventė Birželio 23 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

12. Mokslo metų pradžios šventė  Rugsėjo 1 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

13. Bendruomeniškumo šventė Rugsėjo 2 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

14. Tarptautinė mokytojų diena Spalio 5 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

15. Pirmokų priimtuvių šventė Spalio 20 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

 



 

 

K. Čepytė 

16. Kalėdų sutiktuvių šventė Gruodžio 22 d.  K. Ramonaitė 

A. Vainorė 

K. Čepytė 

 

__________________________ 
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VIDAUS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS 

 

Rodiklis Eil. 
Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 1.  2018-2019 m.m. VĮ rezultatų aptarimas Spalis N. Petunov 

 2.  NMVA pažangos anketa Lapkritis–sausis N. Petunov 

 3.  NMVA pažangos anketos analizė. Susirinkimas Vasaris N. Petunov 

1
2

1
. 

M
o

k
in

ių
 

as
m

en
in

ė 
p

až
an

ga
 

4.  Iqesonline apklausa M10, Mk11, T04 Kovas N. Petunov  

5.  Pamokų stebėsenos protokolai Rugsėjis–birželis N. Petunov 

6.  Mokymosi paradigma Rugsėjis–birželis N. Petunov 

7.  Mokinių skatinimas Balandžio mėn. R. Zaveckienė 

8.  VIP Birželis N. Petunov 

9.  I–IV kl. pirmo ir antro pusmečio įvertinimų pokyčiai Birželio mėn. pr. D. Pleskienė 

1
2

2
.  

M
o

k
yk

lo
s 

p
as

ie
k

im
ai

 ir
 

p
až

an
ga

 

10.  I pusmečio rezultatų analizė Sausis  N. Petunov 

11.  II pusmečio rezultatų analizė Birželis  N. Petunov 

12.  Mokinių ir tėvų IQES online apklausos Pavasaris  N. Petunov 

13.  Metinė mokyklos pažangos analizė Birželis  N. Petunov 

14.  Gimnazijos strateginis, ugdymo planai Kovas  N. Petunov 

15.  Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo, rezultatų analizavimo ir panaudojimo 
tvarka. Mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų 
analizė 

Kovas–birželis N. Petunov 

16.  PUPP rezultatų analizė Birželis N. Petunov 

17.  VBE rezultatų analizė rugpjūtis N. Petunov 

2
2

2
.  

U
gd

ym
o

si
 

o
rg

an
iz

av
im

as
 18.  Pamokų stebėsenos protokolai Rugsėjis–birželis N. Petunov 

19.  Planavimo dokumentai Rugsėjis–birželis R. Zaveckienė 

20.  MIP dokumentai Birželis R. Zaveckienė 

21.  Įvairūs tyrimai Balandis R. Zaveckienė 

22.  Mokinių veiklos Vasaris–birželis R. Zaveckienė 

23.  Iqesonline apklausa Kovas N. Petunov 

2
4

2
. 

M
o

k
in

ių
 įs

iv
er

ti
n

im
as

 

24.  Pamokų stebėsenos protokolai Vasaris–birželis N. Petunov 

25.  Iqesonline apklausa Kovas N. Petunov 

26.  VIP dokumentai Birželis D. Pleskienė 

27.  Planavimo dokumentai Vasaris–birželis D. Pleskienė 

28.  Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 
aprašas 

Kovas D. Pleskienė 

29.  Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo, rezultatų analizavimo bei panaudojimo 
tvarka 

Kovas D. Pleskienė 

30.  Projektinių darbų rengimo tvarka Kovas D. Pleskienė 

3
2

2
. 

M
o

k
ym

as
is

 
vi

rt
u

al
io

j
e 

ap
li

n
k

o
je

 31.  Pamokų stebėsenos protokolai Vasaris–birželis R. Zaveckienė 

32.  Iqesonline apklausa Kovas N. Petunov 

33.  Mokyklos 2020 m. veiklos planas Kovas N. Petunov 

34.  Metodinių grupių vertinimo tvarkų analizė Kovas G. Kriaučiūnaitė 

R
e

zu
l

ta
t

ų
 

ap ta
r

im as
 

ir
 

p
ri

st
a

ty m as
 35.  Rodiklių 121, 122, 222, 242, 322 analizės 

pristatymas mokytojams 
Spalis Visi 



 

 

36.  2020–2021 m.m. VĮ veiklos planas Spalis N. Petunov 

 

_______________________ 
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EDUKACINIŲ APLINKŲ KŪRIMO IR GERINIMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas R. Stainienė Sausis 

2. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų 

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita At-

6 tipinė forma (suvesti visus pirkimus-

sąskaitas) 

R. Stainienė Sausis 

3. Metinės inventorizacijos atlikimas, 

trumpalaikio ir ilgalaikio turto nurašymo 

aktai ir rezultatų patvirtinimas 

R.Stainienė Sausis 

4. Metinės inventorizacijos atlikimas R. Stainienė, 

A. Gudavičienė 

Lapkritis, gruodis 

VADOVĖLIŲ PIRKIMAS: 

5. Naujų (trūkstamų) vadovėlių ir mokymo  

priemonių įsigijimas, viešieji pirkimai CVP 

IS priemonėmis 

S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Balandis, gegužė, 

birželis  

6. Turtinti bibliotekos ir skaityklos fondus S. Peleckienė 

R. Zaveckienė 

Per metus 

7. Vadovėlių panaudojimo aptarimas. 

Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas  

R. Mašurinienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

bibliotekos darbuotojai, 

R. Stainienė 

Gegužis, birželis, 

spalis, lapkritis, 

gruodis  

 REMONTO DARBAI:   

8. Gimnazijos sporto salės kapitalinis remontas Klaipėdos miesto 

savivaldybės miesto 

ūkio departamento 

socialinės 

infrastruktūros 

priežiūros skyrius 

Birželis–rugpjūtis 

9. Vakarų pusės 1-o aukšto tualetų (mergaičių 

ir berniukų) remonto darbai 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės miesto 

ūkio departamento 

socialinės 

infrastruktūros 

priežiūros skyrius 

Balandis–gegužė 

10. 105-245 kab. (medžio, metalo dirtuvės, 

„Jogintos“ kab.) remonto darbai 

R. Stainienė Birželis–rugpjūtis 

11. Grindų, lubų ir sienų remonto darbai 

(einamasis)  

R. Stainienė Birželis–rugpjūtis 

12. Sisteminis statinio išorės (tvarkyti, valyti, 

remontuoti, dažyti ir prižiūrėti fasadą, 

nuvalyti grafičius, užtikrinti estetiškai 

tvarkingą fasado išvaizdą) ir vidaus  

techninės būklės apžiūra 

R. Stainienė 

S. Gedrimas 

 

Pagal poreikį 

visus metus 



 

 

13. Stogo dangos priežiūra R. Stainienė 

G. Jakubauskas 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

14. Gesintuvų užpildymas ir patikra R. Stainienė 

 

Rugpjūtis 

15. Dielektinių apsaugos priemonių bandymų 

patikrinimas 

R. Stainienė 

 

Rugpjūtis 

16. Kosmetinis koridorių remontas R. Stainienė 

 

Rugpjūtis 

DOKUMENTŲ RENGIMAS: 

17. Finansinės politikos dokumentai, ataskaitų 

rinkiniai 

R. Mašurinienė, 

R. Stainienė, 

A. Gudavičienė 

Pagal poreikį 

18. Darbo saugos dokumentų rengimas, 

koregavimas 

R. Mašurinienė, 

R. Stainienė 

Pagal poreikį 

19. Viešųjų pirkimų vykdymas, elektros 

energijos pirkimas 

R. Stainienė Balandis 

20. Patalpų suteikimo paslaugos teikimas R. Mašurinienė, 

R. Stainienė 

Pagal poreikį 

21. Civilinės saugos 2020 metų kompleksinis 

patikrinimas 

R. Stainienė Birželio 23 d. 

22. Civilinės saugos veiklos planas 2020 m. R. Stainienė Vasaris 

23. Civilinės saugos dokumentacijos rengimas, 

pakoregavimas 

R. Stainienė Vasaris 

24. Mokomųjų kabinetų turtinimo planas R. Stainienė, 

metodinė taryba 

Gruodis  

 

____________________________ 
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UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 2020-2021 m. m. 

 

Tikslas: 
stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų mokinių veiklą, siekiant 

gimnazijos strateginio plano, Ugdymo plano, metinių veiklos uždavinių įgyvendinimo.  
Uždaviniai: 
1. nustatyti, ar mokiniams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti mokymo programose 

numatytas kompetencijas;  

2. įvertinti, kaip vykdomos atskiros mokymo programos;  

3. teikti pagalbą pedagogams;  

4. prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojantys dokumentai;  

5. teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo, vertinti jų veiklą;  

6. skleisti pažangias ugdymo proceso bei jo organizavimo formas ir gerąją patirtį.  

 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas 

rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma 

1 2 3 4 5 

Vykdyti gimnazijos pedagoginės veiklos stebėseną:  

1. Naujai pradėjusių dirbti 

mokytojų adaptacija: 

1. 1. pokalbiai; 

1. 2. pamokų stebėjimas; 

1. 3. dokumentų analizė; 

1. 4. pokyčių stebėsena 

Per 

mokslo 

metus  

Kuruojantys 

vadovai  

Mokytojai 

sėkmingai 

adaptuosis 

mokykloje 

Aptariama 

individualiai 

2. Mokytojų, ketinančių įgyti 

kvalifikacinę kategoriją, 

praktinės veiklos stebėjimas 

ir aptarimas 

Per 

mokslo 

metus 

R. Mašurinienė, 

kuruojantys 

vadovai  

Mokytojams 

suteikiama 

kvalifikacinė 

kategorija 

Aptariama 

Atestacinės 

komisijos 

posėdyje  

3. Mokytojų ir pagalbos 

mokytojų specialistų 

praktinės veiklos, siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos, 

stebėjimas  

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Tobulės 

mokytojų 

kompetencija 

Aptariama 

individualiai, 

direkcijos 

pasitarimuose 

4. Pamokų stebėjimas: 

4.1. Išsikeltų uždavinių 

įgyvendinimas ir pamokos 

rezultatų apibendrinimas. 

4.2. Ugdymo organizavimas: 

diferencijavimas, 

individualizavimas, 

integralumas, įvairovė.  

4.3. Mokinių aktyvumas 

fizinio ugdymo procese.  

Vertinimo būdų įvairovė, 

individualizavimas ir 

dažnumas. 

 

Sausio 

mėn.  

 

Vasario 

mėn.  

 

 

Kovo 

mėn.  

 

 

 

Kuruojantys 

vadovai  

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Tobulės 

mokytojų 

kompetencija 

Aptariama 

individualiai, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

 



 

 

4.4. Virtualių mokymosi 

aplinkų ugdymo procese 

taikymas, skaitmeninių 

įrankių naudojimas.  

4.5. Vertinimas ir 

įsivertinimas. Mokymosi 

įsivertinimas ugdymo 

procese. Vertinimo būdų 

įvairovė, individualizavimas 

ir dažnumas.  

4.6. Patyriminio mokymo(si) 

stebėsena.  

4.7. Kritinio mąstymo 

ugdymas ir kūrybiškumo 

skatinimas. 

4.8. Tinkamas metodų 

parinkimas, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi pasiekimų 

lygį ir mokymosi stilių. 

Individualaus ir grupinio 

mokymo(si) derinimas. 

4.9. Mokymo medžiagos 

aktualizavimas, susiejimas su 

mokinių patirtimi, interesais, 

poreikiais 

Balandžio 

mėn.  

 

 

Gegužės 

mėn.  

 

 

 

 

Birželio 

mėn.  

Spalio 

mėn.  

 

Lapkričio 

mėn.  

 

 

 

Gruodžio 

mėn.  

5. Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas. Pamokų 

stebėjimas  

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai  

Tobulės 

mokytojų 

kompetencijos 

Aptariama 

individualiai, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

6. Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų, klasių valandėlių 

stebėjimas 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai  

Tobulės 

mokytojų 

kompetencijos 

 

Aptariama 

individualiai  

7. Mokyklos renginių 

stebėjimas 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai  

Aukštesnės 

kokybės 

renginiai  

Aptariama 

individualiai 

9. Pagalba mažesnę patirtį 

turintiems mokytojams 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tobulės 

mokytojų 

kompetencija 

Aptariama 

individualiai 

Dokumentų pildymo stebėsena: 

1. E. dienyno pildymo 

kontrolė 

Nuolat Kuruojantys 

vadovai  

Pagal 

reikalavimus 

pildomi 

dienynai 

Aptariama 

individualiai 

2. Dalykų ilgalaikių planų 

vykdymo kontrolė 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai 

Kokybiškas 

ugdymo plano 

vykdymas 

Aptariama 

metodinėse 

grupėse 



 

 

4. Klasės vadovų planų 

vykdymo kontrolė. Sveikatos 

ugdymui skirtų užsiėmimų, 

socialinės veiklos, pažintinės 

veiklos įgyvendinimo 

efektyvumas 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Kokybiškas 

klasės vadovų 

veiklos 

vykdymas 

Aptariama 

Metodinėse 

grupėse, 

direkcijos 

pasitarimuose 

5. Individualių ugdymo planų 

vykdymo kontrolė 

Per 

mokslo 

metus 

I. Pluškienė 

O. 

Adomavičiūtė  

Kokybiškas 

ugdymo plano 

vykdymas 

Aptariama 

Metodinėse 

grupėse 

6. Neformaliojo ugdymo, 

modulių programų vykdymo 

kontrolė 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai 

Kokybiškas 

neformaliojo 

ugdymo, 

modulių 

programų 

vykdymas 

Aptariama 

Metodinėse 

grupėse. 

7. Pritaikytų programų 

vykdymo kontrolė 

Per 

mokslo 

metus  

R. Mašurinienė  Kokybiškas 

pritaikytų 

programų 

vykdymas 

Aptariama 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

8. Soc. pedagogo, psichologo 

dokumentų ir veiklos 

kontrolė 

Per 

mokslo 

metus 

R. Mašurinienė  Pagerės 

specialistų 

teikiama 

pagalba 

mokiniams 

Aptariama 

individualiai  

9. Asmeninės mokinio 

pažangos stebėjimo vykdymo 

kontrolė 

3 kartus 

per metus 

Kuruojantys 

vadovai  

Bus pastebėtos 

problemos ir 

suteikta 

reikalinga 

pagalba 

Aptariama 

individualiai su 

klasių vadovais 

10. Vėlavimo į pamokas ir 

lankymo prevencijos 

vykdymo, elgesio taisyklių 

laikymosi kontrolė 

Nuolat Kuruojantys 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Pagerės 

mokinių 

lankomumas ir 

ugdymo 

kokybė 

Aptariama 

individualiai su 

klasių vadovais 

ir socialiniu 

pedagogu, 

direkcijos 

pasitarimuose 

11. Kontrolinių ir 

atsiskaitomųjų darbų 

tvarkaraščio laikymosi 

kontrolė 

Kiekvieną 

mėnesį 

Kuruojantys 

vadovai 

Laikomasi 

tvarkaraščio, 

mokymosi 

krūvio 

reguliavimas 

Aptariama 

individualiai 

12. Smurto ir patyčių 

prevencijos programos 

„Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinimas 

3 kartus 

per metus 

Mokinio 

pagalbos 

specialistai 

Įgyvendinamos 

prevencinės 

programos 

 

Žinių patikrinimo organizavimas ir kontrolė:  

1. Dalykų diagnostinių testų 

organizavimo ir pravedimo 

kontrolė 

 

2020-

09/10 

Kuruojantys 

vadovai 

Išaiškės 

mokymosi 

spragos, bus 

sudaryti spragų 

šalinimo planai 

Aptariama 

metodinėse 

grupėse, 

direkcijos 

pasitarimuose 



 

 

2. Kontrolinių darbų 

užduočių ir rezultatų analizė. 

Per 

mokslo 

metus 

Kuruojantys 

vadovai 

Bus parengtos 

kontrolinių 

darbų 

užduotys, 

orientuotos į 

aukštesniuosius 

mąstymo 

gebėjimus 

Aptariama 

individualiai su 

dalykų 

mokytojais, 

direkcijos 

pasitarimuose 

3. Organizuoti bandomuosius 

brandos egzaminus  

2021-

02/03  

Kuruojantys 

vadovai 

Išsiaiškinti 

spragas žiniose 

ir padėti 

mokiniams jas 

likviduoti 

Aptariama 

metodinėse 

grupėse 

4.Organizuoti  mokinių 

pasiekimų patikrinimus  

2020-05 Kuruojantys 

vadovai 

Išaiškės 

mokymosi 

spragos, bus 

sudaryti spragų 

šalinimo planai 

Aptariama 

metodinėse 

grupėse 

5. Mokinių pasiekimų 

patikrinimų rezultatų 

gerinimo priemonių 

aptarimas 

2020-06 Kuruojantys 

vadovai 

Bus aptartas 

rezultatų 

gerinimo 

priemonių 

efektyvumas, 

gerės mokinių 

ugdymosi 

rezultatai 

Individualūs 

pokalbiai su 

dalykų 

mokytojais, 

aptariama 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

________________________________ 

 


