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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 2017 metų veiklos planas (toliau – planas), 

atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atitinka  Švietimo strategijos 2003-2012 m. rezoliucijos ir Lietuvos pažangos 

strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

klaipėdiečių ugdymosi poreikius, ugdyti kritiškai mąstančias, kūrybingas asmenybes, suprantančias 

inovacijų svarbą, pasiruošusias gyventi žinių visuomenėje ir būti konkurencingas ekonomine 

prasme, laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo 

programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m strateginį 

plėtros planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-26 d. sprendimu Nr.T2-

79, „Ąžuolyno“ gimnazijos 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos 

„Ąžuolyno“ gimnazijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr.V1-100 ir 2016-2017 

mokslo metų Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-67, gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatus. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

5. Programoje vartojami sutrumpinimai: Valstybiniai brandos egzaminai – VBE; 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; Mokinių mokomoji bendrovė – MMB; Verslo 



ekonomikos modeliavimo pratybos - VEMP; Vilniaus Universitetas – VU; informacinės 

komunikacinės technologijos – IKT; ugdymo planas – UP; gamtamokslinis, technologinis, 

inžinerinis ir matematinis ugdymas – STEM (angl. Science, Technology, Engineering, 

Mathematics); Vadybos ir ekonomikos universitetas – ISM; Raudonasis Kryžius – RK, 

neformalusis ugdymas - NU.  

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

6. „Ąžuolyno“ gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bendruomenė, kurioje: 

6.1.garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas; 

6.2.tinkamas psichologinis mikroklimatas; 

6.3.aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą 

gyvenimą; 

6.4. garantuota kiekvieno mokinio saviraiška; 

6.5. asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas; 

6.6.aktyvi savivaldos institucijų veikla; 

6.7.moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė - techninė bazė. 

III. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

7. Ugdome savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę; pasirengusį mokytis visą gyvenimą 

jaunuolį; gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų; mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis 

mokinį; kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį. Esame aukštus akademinius rodiklius turinti institucija; 

šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė; savo mikrorajono bei miesto kultūros 

židinys. 

IV. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – 

užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. Šiam tikslui įgyvendinti iškelti 2 metiniai tikslai bei numatytos priemonės 

keturiems uždaviniams įgyvendinti: 

8.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – darbo sistemos su akademinių gebėjimų turinčiais 

mokiniais tobulinimas vidurinio ugdymo programoje – sudaryta mokytojų darbo grupė išanalizavo 

dviejų metų kūrybinių-tiriamųjų darbų I gimnazijos klasėse vykdymo patirtį, privalumus ir 



kylančias problemas. Parengta Kūrybinių, tiriamųjų darbų organizavimo III gimnazijos klasėse 

tvarka. Sutarta, kad III gimnazijos klasių mokiniai, kaip alternatyvą kūrybiniams, tiriamiesiems 

darbams, gali rinktis baigiamąjį vieno dalyko visų metų kurso 2-3 valandų kontrolinį darbą. 98 III 

klasių mokiniai pasirinko matematikos, geografijos, anglų kalbos arba biologijos baigiamuosius 

darbus, 32 – kūrybinius, 18 – tiriamuosius darbus. Mokiniai, tapę respublikinių olimpiadų 

prizininkais, buvo atleisti nuo baigiamojo darbo. Šie darbai skatino mokinius domėtis mokslo 

naujovėmis, analizuoti literatūrą, rinkti reikiamą informaciją, ugdytis vertybines nuostatas - 

pareigos jausmą, atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatus.  Išanalizavus rezultatus padaryta 

išvada, kad kūrybiniai ir tiriamieji darbai – tai geras startas būsimam brandos darbui, todėl 

nuspręsta ir toliau juos tęsti. Įgyvendinant šį uždavinį, gimnazijos mokiniai skatinti dalyvauti 

neakivaizdinėse respublikinėse mokyklose (jaunųjų matematikų, biochemikų, ekonomikos, 

„Fotonas“), Lietuvos Gimnazijų lygos „Protų kovos“ varžybose. Džiugu, kad šiame konkurse IV 

klasių komanda tapo nugalėtojais. Siekiant kuo geriau tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, 

vidurinio ugdymo programos pasiūla analizuota mokytojų metodinėse grupėse, dėl koregavimo 

susitarta Metodinėje taryboje. Gimnazijoje vyko atvirų pamokų mėnuo „Kolega – kolegai“, 21 

mokytojas vedė atviras pamokas (4 iš jų – integruotos), dalinosi gerąja patirtimi. Mokytojų 

kolektyvas toliau mokėsi tarptautinės Mąstymo mokyklos metodikos – dalyvavo seminare 

„Mąstymo įpročiai: efektyvaus besimokančiojo elgesio ugdymas“, susitarė, kad ugdys mąstymo 

elgesį „Nuoširdus ir empatiškas klausymasis“, numatė žingsnius, kaip tai darys. Mąstymo mokyklos 

metodikos įgyvendinimo patirtimi dalintasi su Gargždų Vaivorykštės gimnazijos mokytojais 

metodinėje konferencijoje „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“. Didelis dėmesys skirtas ir mokinių 

STEM bei verslumo gebėjimų ugdymui: mokytojai dalyvavo seminaruose (20 gamtos, 

matematikos, ekonomikos mokytojų), mokiniai aktu su mokytojais dalyvavo mokomųjų bendrovių 

mugėje, kalėdinėje labdaros mugėje, jaunimo kūrybinėse dirbtuvėse, Barklays banko, Lietuvos 

banko, ISM verslumo renginiuose.  Galima teigti, kad šis uždavinys įgyvendintas gerai. 

8.2. Įgyvendinat antrąjį uždavinį – mokinių neformaliojo švietimo poreikių tenkinimo 

gerinimas – atliktas neformaliojo švietimo poreikių tyrimas, neformaliojo švietimo situacijos 

analizė. Tyrimo duomenimis 28,9 proc. gimnazistų lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus tik 

gimnazijoje, 36,7 proc. – miesto neformaliojo ugdymo įstaigose, o 11,5 proc. lanko užsiėmimus ir 

gimnazijoje, ir mieste. 22,9 proc. gimnazistų nelanko neformaliojo švietimo užsiėmimų. Tyrimas 

parodė, kad būreliuose gimnazijos mokiniai gali realizuoti savo gebėjimus, tobulinti savo įgūdžius, 

ugdytis įvairias kompetencijas, gerai praleisti laisvalaikį. Dauguma mokinių mano, kad gimnazijoje 

pakanka neformaliojo švietimo būrelių, tenkina jų įvairovė, patinka mokytojai, vedantys 

užsiėmimus. Taip pat pastebėta, kad būreliams šiek tiek trūksta reklamos, o keletas mokinių 



pasigedo robotų konstravimo, verslo valdymo simuliacijos, keramikos, finansavimo vadovo būrelių. 

Gimnazijos meno kolektyvai – mišrus choras „Atžalynas“, mišrus ansamblis, tautinių šokių 

kolektyvas „Auštra“ – kiekvieną pavasarį rengia ataskaitinius koncertus, teatro studija „Erdvė“ rodo 

per metus pastatytą spektaklį, visų būrelių nariai dalyvauja gimnazijos renginių koncertinėse 

programose. Dailės studija ir fotografijos būrelis eksponuoja mokinių darbus gimnazijoje 

rengiamose parodose, sporto būreliai organizuoja įvairių sporto šakų varžybas. NU būreliai 

atstovauja gimnaziją įvairiuose konkursuose mieste, regione ir respublikoje bei juose pasiekia 

svarių laimėjimų. Iš pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad šis uždavinys įgyvendintas gerai. 

8.3. Gerai įgyvendintas trečiasis uždavinys – klasių koncentrų mokytojų, klasių vadovų ir 

pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo gerinimas. Įgyvendinant šį uždavinį išanalizuota ir 

aptarta vidinio įsivertinimo, atliktų tyrimų (pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimas; mokinių 

savijautos gimnazijoje tyrimas; vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tyrimas) metu gauta 

informacija ir nutarta organizuoti sistemingus klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

dėstančių mokytojų susitikimus, kuriuose aptariama, kaip vyksta ugdymo procesas, su kokiais 

sunkumais ar problemomis susiduriama, bendrai ieškoma sprendimo būdų, susitariama, kas teiks 

mokiniams reikiamą pagalbą. Tokiuose susitikimuose aptarta, kaip gimnazijoje sekasi naujiems 

mokiniams, kaip padėti II klasių mokiniams tikslingiau susidaryti individualų ugdymosi planą, I ir 

III klasių mokinių kūrybiniai – tiriamieji bei baigiamieji darbai ir kiti aktualūs klausimai. Aktualios 

temos aptariamos ir susitikimuose su mokiniais. Įgyvendinant šį uždavinį vyko bendri klasių 

koncentrų tėvų, bendri klasių tėvų ir mokinių susirinkimai, paskaitos tėvams. Siekiant gimnazijoje 

sudaryti kuo palankesnį ugdymuisi mikroklimatą, gimnazijos pedagogų kolektyvas dalyvavo 

bendruose seminaruose „Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas“ ir „Emocinis intelektas“. 

Nuo rugsėjo mėnesio I gimnazijos klasėse pradėta įgyvendinti LIONS QUEST pilietiškumo ir 

lyderystės ugdymo programa „Raktai į sėkmę“ 

8.4. Sistemingai įgyvendintas ketvirtasis uždavinys – gerinti gimnazijos materialinę bazę. 

Gimnazijos ir rėmėjų lėšomis atlikti 2-o aukšto koridoriaus ir 3-io aukšto berniukų sanitarinių 

mazgų sienų remontai, 4-o aukšto koridoriaus sienų dalinis remontas, gimnazijos įėjimų tambūrų 

grindų remontas, lietuvių kalbos kabineto remontas, perdažyti gimnazijos radiatoriai ir palangės.   

Pagal kabinetų turtinimo programas įsigyta įvairių mokymo priemonių, nupirkta 20 naujų 

kompiuterių su programine įranga, 8 monitoriai, 1 multimedia projektorius, 1 daugiafunkcinis 

spausdintuvas, 1 spausdintuvas. Patenkinta dauguma metodinėse grupėse aptartų vadovėlių poreikių 

- įsigyti 625 vadovėlių egzemplioriai už 6,199 už tūkst. €. Pasiekti kiekybiniai rezultatai leidžia 

teigti, kad ketvirtasis uždavinys įgyvendintas. 



8.5. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo miesto, respublikos, tarptautiniuose 

konkursuose, varžybose, olimpiadose ir projektuose bei pasiekė puikių laimėjimų. Gimnazistas 

G.Umbražūnas 47-oje tarptautinėje fizikos olimpiadoje laimėjo bronzos medalį bei tarptautinėse  

matematikos varžybose I vietą. Tarptautinėse jaunųjų matematikų varžybose dar laimėtos ir dvi III 

vietos. Gimnazistas H.Gudavičius tarptautiniame debatų turnyre „English College Open“ užėmė III 

vietą, tarptautiniame konkurse JAV CIMUN (JAV), NATO komitetas – III vietą. Respublikinėje 

fizikos olimpiadoje laimėta I ir dvi III vietos, respublikinėje technologijų olimpiadoje laimėta I 

vieta, respublikinėje chemijos olimpiadoje iškovota III vieta, informatikos ir matematikos 

olimpiadose užimtos III vietos, nacionalinėje ekonomikos olimpiadoje – I ir III vietos, 

nacionaliniame debatų turnyre – I vieta. I vieta užimta respublikiniame meninio skaitymo konkurse, 

prof. J.Matulionio jaunųjų matematikų konkurse, respublikiniuose konkursuose „Prevencijos 

simbolis“, „Laimėk Europos pamoką su žinomu žmogumi“, „Swedbank Finansų laboratorija 2016“, 

respublikiniame Ispanijos ambasados literatūros konkurse. Respublikiniame prof. K.Baršausko 

fizikos konkurse laimėtos I, II ir III vietos, jaunųjų matematikų komandinėje olimpiadoje – I ir II 

vietos, 27-ame Lietuvos moksleivių fizikos čempionate – II ir dvi III vietos, respublikiniame 

moksleivių ir studentų vertimo iš romanų kalbų konkurse – I ir III vietos, respublikiniame konkurse 

„Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ – I ir III vietos, respublikiniame moksleivių kūrybinių ir tiriamųjų 

darbų konkurse „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“ – II ir III vietos, Žemaitijos krašto dr. 

J.P.Kazicko mokinių programavimo konkurse – I ir III vietos. II vietos užimtos respublikiniame 

Junior Achievement Titan čempionato verslo konkurse ir respublikiniame dr. J.P.Kazicko 

moksleivių kompiuterininkų forumo programavimo konkurse, III – nacionaliniame konkurse „Švari 

kalba – švari galva“, respublikinėse Junior BEC 16 inžinerinėse varžybose bei respublikiniame 

Junior Achievement Titan čempionate. Gimnazijos mišrus choras „Atžalynas“ laimėjo Lietuvos 

mokyklų mišrių chorų konkursą „Dainuok ir keliauk“, o už ilgamečius puikius pasiekimus jam 

įteiktas Lietuvos kultūros centro apdovanojimas „Aukso paukštė“. 73 mokiniai dalyvavo ir prizines 

vietas laimėjo 16-os olimpiadų miesto etape, puikių rezultatų pasiekė ir gimnazijos sportininkai: 

D.Muntrimas Europos karate kyokushin čempionate iškovojo I vietą, merginų komanda buvo pirma 

Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių „Mero taurė“ badmintono varžybose, iškovotos II vietos 

merginų rankinio ir tinklinio, šachmatų, plaukimo varžybose. Iškovota III vieta Lietuvos mokyklų 

žaidynių merginų badmintono varžybose, varžybose „Mero taurei laimėti“ užimtos III vietos 

vaikinų rankinio ir vaikinų badmintono varžybose.  Bendroje „Mero taurės“ varžybų įskaitoje 

gimnazistai laimėjo III vietą. 



8.6. Sėkmingą 2016 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ir mokinių pasiekimai laikant 

PUPP ir brandos egzaminus. Visi gimnazijos abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą, o antrų 

gimnazijos klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

8.6.1. Brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje: 

1 lentelė 

Mokslo metai 
2014-2015 

(179 abiturientai) 

2015-2016 

(182 abiturientai) 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 702 795 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 3,92 4,37 

Su pagyrimu baigė 14 10 

Gauti 100 balų įvertinimai 87 131 

Egzaminai išlaikyti aukštesniuoju lygiu (procentais) 45,73 51,95 

Egzaminai išlaikyti pagrindiniu  lygiu (procentais) 43,59 40 

Egzaminai išlaikyti patenkinamu lygiu (procentais) 10,11 8,05 

Neišlaikyta egzaminų (procentais) 0,57 0,12 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 26 8 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius vienam 

mokiniui 
0,15 0,04 

Iš viso laikytų (M+V) egzaminų skaičius vienam 

mokiniui 
4,07 4,41 

 

8.6.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus pateikiami 2, 3 lentelėse. 

2 lentelė 

Mokslo metai 2014-2015 2015-2016 

Egzaminas 
Brandos egzaminų įvertinimų 

vidurkis  

Brandos egzaminų įvertinimų 

vidurkis 

Lietuvių kalba ir literatūra 60,6 62,2 

Užsienio kalba (anglų) 87,2 89 

Užsienio kalba (rusų) 79,7 100 

Užsienio kalba (vokiečių) 100 - 

Istorija 65,8 68,2 



Geografija 80,8 82,7 

Matematika 67,6 76,2 

Informacinės technologijos 95,1 99,5 

Biologija 84,7 84,6 

Chemija 67,9 74,7 

Fizika 77,9 84,5 

 

3 lentelė 

Mokslo 

metai 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Egzaminas 

Aukštesniu 

lygiu 

išlaikyta, 

% 

Aukštesniu 

lygiu  

išlaikyta, 

% 

Pagrindiniu 

lygiu  

išlaikyta, 

% 

Pagrindiniu 

lygiu  

išlaikyta, 

% 

Patenkinamu 

lygiu  

išlaikyta,  

% 

Patenkinamu 

lygiu 

 išlaikyta,  

% 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

 

29,0 

 

 

31,3 45,7 

 

41,9 25,3 

 

26,8 

Užsienio 

kalba (anglų) 
71,3 

 

73,6 28,1 
 

25,8 0,6 
 

0,5 

Užsienio 

kalba (rusų) 
66,7 

 

100 
33,3 

 

0 
0 

 

0 

Užsienio 

kalba 

(vokiečių) 

100 

 

- 0 

 

- 0 

 

- 

Istorija 26,5 25,4 57,1 69,5 16,3 5,1 

Geografija 50,0 47,8 50,0 52,2 0 0 

Matematika 30,8 48,3 53,8 45,4 15,4 6,3 

Informacinės 

technologijos 
92,3 

100 
3,8 

0 
3,8 

0 

Biologija 63,0 
65,5 

37,0 
34,5 

0 
0 

Chemija 20,0 
34,9 

76,0 
62,8 

4,0 
2,3 

Fizika 40,4 
62,2 

57,7 
37,8 

1,9 
0 

 

8.6.3. Pagrindinį išsilavinimą 2016 metais įgijo 154 mokiniai. Visi gimnazijos antrų klasių 

mokiniai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pasiekia pagrindinį arba aukštesnį pasiekimų 



lygį, dažniausiai jų pasiekimų patikrinimo rezultatai sutampa su metiniu dalyko įvertinimu arba yra 

aukštesni. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikiami 4, 5 ir 6  lentelėse. 

4 lentelė 

 

 

Įvertinimai   

Matematika Lietuvių kalba 

2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 

10 68 41 15 24 

9 42 36 57 56 

8 26 41 54 46 

7 5 22 17 24 

6 4 13 2 4 

5 - 1 - - 

4 - - - - 

Neišlaikė - - - - 

Įvertinimo vidurkis 9,14 8,43 8,46 8,47 

5 lentelė 

 

Pasiekimų  

lygis 

Metinis 

įvertinimas  

2015 m. 

Pasiekimų 

patikrinimas 

2015 m. 

Metinis 

įvertinimas  

2016 m. 

Pasiekimų 

patikrinimas 

2016 m. 

Mok. 

skaičius 

Mok. 

skaiči

us 

Mok. 

skaičius 

Dalis 

(%) 

 

Mok. 

skaičius 

Dalis 

(%) 

 

Mok. 

skaičius 

Dalis 

(%) 

 

Lietuvių 

kalba 

Patenkinamas 

4-5 

0 0,0 0 0,0 7 4,5 - - 

Pagrindinis  

6-8 

80 55,2 73 50,3 117 76 74 48,1 

Aukštesnysis 

 9-10 

65 44,8 72 49,7 30 19,5 80 51,9 

Matema-

tika 

Patenkinamas  

4-5 

7 4,8 0 0,0 8 5,2 1 0,6 

Pagrindinis 

 6-8 

100 69,0 35 24,1 112 72,7 77 50 

Aukštesnysis  

 9-10 

38 26,2 110 75,9 34 22,1 76 49,4 

 

6 lentelė 

Dalykas  Pasiekimų lygis 

Metinis įvertinimas atitinka 

PUPP įvertinimą 2015 m. 

Metinis įvertinimas atitinka 

PUPP įvertinimą 2016 m. 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

Lietuvių 

kalba 

Patenkinamas 

4-5 

0 0,0 0 0 

Pagrindinis 

6-8 
65 

81,3 
66 

56,4 



Aukštesnysis 

9-10 
57 

87,7 
29 

96,7 

Matematika Patenkinamas 

4-5 
0 

0,0 
0 

0 

Pagrindinis 

6-8 
27 

27,0 
66 

58,9 

Aukštesnysis 

9-10 
36 

94,7 
29 

85,3 

 

8.7. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2016 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: 

užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, pagerinti ugdymo (si) aplinką ir sąlygas; 

pasiekti aukštų rezultatų PUPP ir VBE; nustatyti ir ugdyti individualius įvairiapusius kiekvieno 

mokinio gebėjimus; gerinti mokinių matematinius, gamtamokslinius, technologinius, mąstymo ir 

verslumo gebėjimus; gerinti klasių mikroklimatą, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją; padidinti 

mokinių, lankančių neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus, dalyvaujančių gimnazijos 

renginiuose, skaičių. Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis 

pasirenkamųjų dalykų (pasiūlyta 13 programų), dalykų modulių programas (pasiūlytos 27 

programos), neformaliojo švietimo kolektyvus (14 kolektyvų, būrelių ar studijų), dalyvauti 

įvairiapusėje savanorystės veikloje.  

8.8. 2016 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 

gimnazijos 2016 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas. 

9. 2016 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta daugumos pedagoginių kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija 

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų 

2. Aukšta daugumo mokinių mokymosi 

motyvacija 

2. Dėl mažinamo klasių skaičiaus sunku 

patenkinti mokinių ugdymosi poreikius 

3. Išskirtiniai gimnazijos mokinių pasiekimai 3. Tik dalis tėvų įsitraukia į vaikų 

ugdymąsi, dalyvauja mokyklos veiklose 

4. Užtikrinamas visų bendruomenės narių 

saugumas   

4. Per mažai dalyvaujama respublikiniuose 

ir tarptautiniuose projektuose 

5. Aiškiai suvokiami ir kryptingai įgyvendinami 

gimnazijos pažangos siekiai, skatinama ir 

palaikoma lyderystė 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Gimnazijos dalyvavimas Klaipėdos miesto 

vykdomuose ES projektuose leistų įrengti 

modernias laboratorijas, edukacines erdves  

1. Kasmet mažėjantis mokinių skaičius 

gimnazijoje ir dėl to mažėjantys mokytojų 

darbo krūviai skatina mokytojus dirbti 



keliose mokyklose. Dėl to sunku rasti 

visiems tinkamą laiką susirinkimams, 

pokalbiams, diskusijoms. Prastėja mokytojų  

darbo kokybė 

2. Dažnesnis naudojamasis galimybe pamokas 

vykdyti įvairesnėse, ne mokyklos erdvėse padėtų 

mokiniams įgyti įvairios prasmingos patirties, 

sudarytų geresnes sąlygas ugdytis realiam 

gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos 

gebėjimus 

2. Prastėjanti pastato būklė kels mokinių 

fizinio saugumo užtikrinimo problemas 

3. Platesnis skaitmeninio turinio ir technologijų 

taikymas pamokose didintų mokymosi 

įvairiapusiškumą ir patrauklumą  

3. Didėjantis mokytojų amžius gali kelti 

bendravimo su mokiniais problemų 

 4. Kai kurių dalykų mokytojų trūkumas gali 

trukdyti optimaliai ir lanksčiai organizuoti 

mokyklos dienotvarkę 

 

V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

10. 2017 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, 

kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

11. Prioritetas – akademinių gebėjimų ir polinkių turinčių mokinių ugdymas. 

12. Metinės veiklos tikslai:  

12.1. bendruomeniškumo stiprinimas, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. 

12.2. pamokos veiksmingumo didinimas. 

13. Posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Gimnazijos taryba 2016 metų gimnazijos 

veiklos ataskaita. Vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

aptarimas. Metinės 2017 

m. gimnazijos veiklos 

programos aptarimas, jos 

įgyvendinimo galimybės 

Sausis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Gimnazijos 50 metų 

jubiliejaus organizavimo 

aptarimas 

Vasaris V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Gimnazijos ugdymo plano 

2017/2018 m. m. 

Birželis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 



aptarimas ir tvirtinimas V.Valaitienė 

Gimnazijos strateginė 

perspektyva: akademinių 

mokinių poreikių 

įgyvendinimo kryptys. 

Spalis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Einamųjų klausimų 

svarstymas pagal poreikį 

Visus metus V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

2. Mokytojų taryba Atnaujinta mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika, 

kokybės įsivertinimo 

modelio sandara. 

Pasirinktų giluminio 

vertinimo rodiklių 

detaliųjų aprašymų 

analizė, galimi duomenų 

rinkimo būdai. 

Sausis V.Prižgintienė, 

gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė  

Kokia pamoka yra gera?  

I pusmečio rezultatų 

aptarimas.  

Vasaris V.Prižgintienė,  

V.Rudokienė, 

V.Valaitienė 

Dėl leidimo laikyti 

brandos egzaminus 

Gegužė V.Prižgintienė, 

V.Rudokienė 

Ugdymo plano projekto 

2017-2018 m. m. 

aptarimas. Dėl 1-ų ir 3-ių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę. Vidinio 

įsivertinimo rezultatai 

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2016-2017 m. m. 

ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir 

PUPP rezultatų, 

dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose 

analizė. 2017-2018 m. m. 

ugdymo plano tvirtinimas 

Rugpjūtis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė 

Lapkritis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 



2017 m. gimnazijos 

metinės veiklos analizė. 

Metodinės veiklos analizė. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

analizė. 2018 m. veiklos 

prioritetai ir tikslai 

Gruodis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

3. Direkcija Išplėstinis direkcijos 

posėdis „I gimnazijos 

klasių mokinių ir naujai 

atvykusių III gimnazijos 

klasių mokinių 

adaptacija“ 

Sausis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai, 

klasių vadovai, 

dėstantys mokytojai 

Brandos egzaminų 

pasirinkimo aptarimas. 

Lietuvių k. įskaitos 

vykdymo ir vertinimo 

komisijų sudarymas 

Kovas V.Prižgintienė,  

R.Babraitienė 

Mokinių neformaliojo 

švietimo poreikių 

tenkinimas gimnazijoje 

Balandis V.Prižgintienė, 

R.Babraitienė 

II  gimnazijos klasių 

mokinių pasiruošimas 

mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą. Klasių 

vadovų, mokytojų ir 

karjeros ugdymo 

specialisto 

bendradarbiavimas 

integruojant į ugdymo 

procesą Karjeros ugdymo 

programą 

Gegužė V.Prižgintienė, 

V.Valaitienė,  

V.Rudokienė 

 

 

Ugdymo plano rengimas, 

mokinių kontingento 

komplektavimas, 

mokytojų krūviai.  

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Mokytojų pamokų 

stebėjimo aptarimas 

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

LIONS QUEST 

pilietiškumo ir lyderystės 

ugdymo programos 

„Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinimo analizė 

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Pasirengimas naujiems 

mokslo metams 

Rugpjūtis V.Prižgintienė,  

A.Intienė 



Mokyklinės 

dokumentacijos 

sutvarkymas. Teminių 

planų, NU ir modulių 

programų aptarimas ir 

tvirtinimas 

Rugsėjis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė 

Lapkritis V.Prižgintienė, 

J.Ulrichaitė 

Metinės veiklos 

aptarimas. 2018 metų 

tikslai, uždaviniai, veiklos 

planavimas 

Gruodis V.Prižgintienė 

4. 

 

Metodinė taryba Gimnazijos 2017 m. 

metodinės veiklos plano 

sudarymas. Metodinių 

grupių veiklos planų 

derinimas 

Sausis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė 

 

Gimnazijos vertinimo 

tvarkos tobulinimas: ką 

reikėtų keisti? 

Gegužė J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

2017-2018 m. m. ugdymo 

plano projekto 

svarstymas.  

Gegužė J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Naujiems mokslo metams 

prasidedant: ar gerai 

išmokome pamokas? 

Rugpjūtis J.Jovaišienė, 

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

analizė, įvertinimas ir 

įsivertinimas. Metodinės 

veiklos gairės 2018 

metams. 

Gruodis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

14. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

14.1. mokinių mokymosi ir pažangos vertinimo tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 



1.  Mokinių specialiųjų gebėjimų 

vertinimo tvarkos aprašo 

rengimas 

Priėmimo į 

gimnaziją 

komisija, 

V.Prižgintienė 

Sausis – vasaris  Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje  

2.  Apskrito stalo diskusija apie 

gimnazijos vertinimo sistemos 

atnaujinimą 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Kovas Aptarti metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

3.  Stojančiųjų į gimnaziją 

gebėjimų vertinimo užduočių 

rengimas, vertinimo vykdymas 

Administracija, 

Priėmimo į 

gimnaziją 

komisija 

 

Balandis - gegužė Aptarti  

Priėmimo į 

gimnaziją 

komisijoje 

4.  Gebėjimų vertinimo rezultatų 

analizavimas ir informacijos 

naudojimas planuojant ugdymo 

procesą  

Metodinės 

grupės, 

administracija 

Birželis Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

5.  Gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos 

naujos redakcijos rengimas  

Administracija, 

Metodinė taryba 

I pusmetis Aptarti Mokytojų 

taryboje 

6.  Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo sistemos kūrimas 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Visus metus Aptarti Mokytojų 

taryboje, tėvų 

klube 

7.  Tobulinti mokytojų kvalifikaciją 

mokinių pasiekimų, pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo srityje 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Visus metus Aptarti 

metodinėje 

taryboje 

 

14.2. aktyvesnis tėvų įtraukimas į bendruomenės gyvenimą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Tėvų klubo įkūrimas V. Prižgintienė 

V.Valaitienė 

V.Dumčiuvienė 

Sausis Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje 

2.  Šviečiamųjų užsiėmimų vaikų 

ugdymo temomis organizavimas 

tėvams: 

2.1. paskaita tėvams „Ugdymas 

karjerai: kaip tėvai galėtų padėti 

vaikams renkantis karjerą?“ 

2.2. paskaita I gimnazijos klasių 

mokinių tėvams 

„Psichoaktyviųjų madžiagų 

vartojimo požymiai, testavimas 

dėl psichotropinių medžiagų 

vartojimo“ 

2.3. psichologo paskaita II 

gimnazijos klasių mokinių 

tėvams „Streso valdymas 

paauglystėje. Kaip gerinti 

Administracija  

 

 

Sausis 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

Aptarti tėvų 

klube 



mokinių emocinę būseną?“ 

2.4. paskaita III gimnazijos 

klasių mokinių tėvams „Brandos 

darbas. Stojimo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas sąlygos“  

2.5. paskaita II gimnazijos 

klasių mokinių tėvams 

„Vidurinio ugdymo programos 

aprašo pristatymas. Vidurinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas  gimnazijoje. 

Mokinio individualaus ugdymo 

(si) plano sudarymas“ 

2.6. paskaita IV gimnazijos 

klasių mokinių tėvams „Brandos 

egzaminai – visos šeimos 

rūpestis“. Supažindinimas su 

brandos egzaminų organizavimo 

ir vykdymo tvarkos aprašu 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

Gruodis 

3.  Klasių tėvų atstovų ir klasių 

vadovų apskritas stalas „Klasės 

vadovo ir tėvų 

bendradarbiavimas – mokinio 

sėkmės garantas “ 

V.Prižgintienė, 

tėvų klubo 

pirmininkas 

Kovas Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje 

4.  Bendri mokinių, mokytojų ir 

tėvų renginiai, skirti gimnazijos 

50-čio jubiliejui 

R.Babraitienė, 

mokinių 

parlamentas, 

tėvų klubas 

Visus metus Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje  

5.  Mokinių – tėvų – mokytojų 

susitikimai-pokalbiai apie vaiko 

mokymosi rezultatus 

Administracija, 

mokytojai 

Du kartus per 

metus 

Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje 

6.  Tėvų paskaitos klasėse pristatant 

savo profesijas ir karjeras 

Administracija, 

tėvų klubas 

Visus metus Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje, tėvų 

klube 

7.  Per elektroninį dienyną siųsti 

tėvams straipsnius, publikacijas 

aktualiomis vaikų ugdymo  

Administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Visus metus Aptarti direkcijos 

posėdyje 

 

14.3. gimnazijos veiklos kokybės vertinimo organizavimo ir vykdymo gerinimas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Supažindinti mokytojus su 

atnaujinta mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, veiklos 

V.Prižgintienė 

Vidinio 

įsivertinimo grupė 

Sausis Aptarti vidinio 

įsivertinimo 

grupės 

susirinkime 



kokybės įsivertinimo metodika,  

kokybės įsivertinimo modelio 

sandara. Pasirinktų giluminio 

vertinimo rodiklių (2.2.1. ir 

2.2.2.) detaliųjų aprašymų 

analizė, galimi duomenų 

rinkimo būdai. 

2.  Veiklos kokybės įsivertinimo 

plano parengimas  

V.Prižgintienė 

Vidinio 

įsivertinimo grupė 

Sausis Aptarti vidinio 

įsivertinimo 

grupės 

susirinkime 

3.  Tyrimas „Kokia pamoka yra 

gera?“ 

Administracija Vasaris Aptarti Mokytojų 

tarybos posėdyje 

4.  Neformaliojo švietimo situacijos 

analizė. Neformaliojo švietimo 

poreikių tyrimas 

R.Babraitienė 

L.Galvonienė 

Balandis Aptarti 

išplėstiniame 

direkcijos 

posėdyje 

5.  Tyrimas „Namų darbų apimtys 

ir tikslingumas“ 

Administracija Kovas - 

balandis 

Aptarti Mokytojų 

tarybos posėdyje 

6.  Tyrimas „Kaip mokykla padeda 

rinktis gyvenimo kelią?“ 

Administracija, 

A.Butkuvienė 

Gegužė Aptarti 

išplėstiniame 

direkcijos 

posėdyje 

7.  Apskritas stalas su naujai 

atvykusiais į III gimnazijos 

klasę mokiniais „Kaip mums 

sekasi?“  

V.Rudokienė, 

klasių vadovai 

Spalis Aptarti 

išplėstiniame 

direkcijos 

posėdyje 

8.  1-ų gimnazijos klasių mokinių 

adaptacijos tyrimas 

V.Valaitienė 

J.Ulrichaitė 

l.Galvonienė 

Gruodis Aptarti 

išplėstiniame 

direkcijos 

posėdyje 

9.  Vykdyti gimnazijos Veiklos 

kokybės įsivertinimo planą  

V.Prižgintienė, 

vidinio 

įsivertinimo grupė 

Visus metus Aptarti Mokytojų 

tarybos, 

Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

 

14.4. materialinės bazės gerinimas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Pagal poreikį ir kabinetų 

turtinimo programas įsigyti 

mokymo priemonių  

Kabinetų vadovai Per metus Aptarti 

Metodinės 

tarybos posėdyje 

2. Atnaujinti mokyklinius baldus:   Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1. Įsigyti 70 naujų valgyklos A.Intienė Per metus  



kėdžių 

2.2. Įsigyti 20 naujų foje kėdžių A.Intienė Per metus  

2.3. Atnaujinti baldus 2 kabinetuose A.Intienė Per metus  

3. Įsigyti naujų IKT   Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

3.1. Pagal poreikį ir galimybes 

atnaujinti kompiuterinę techniką 

A.Intienė, 

A.Žukauskas 

Per metus  

4. Įsigyti vadovėlių S.Vaičikauskienė Iki rugsėjo 1 d. Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

5. Turtinti bibliotekos ir skaityklos 

fondus 

S.Vaičikauskienė, 

A.Gabalienė 

Per metus Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

6. Atlikti remontą:   Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

6.1. Dviejų kabinetų Kabinetų 

vadovai, 

A.Intienė 

Iki rugsėjo 1d.  

6.2. Aktų salės A.Intienė Per metus  

6.3. 1 aukšto fojė ir koridoriuje A.Intienė Iki rugsėjo 1 d.  

6.4. Laiptinėse A.Intienė Per metus  

7. Pakeisti aktų salės šviestuvus 

(42 vnt.) 

A.Intienė Per metus Atsiskaityti 

Mokytojų tarybos 

ir Gimnazijos 

tarybos 

posėdžiuose 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

15.1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas, pagerės įstaigos ugdymo(-si) 

aplinka ir sąlygos; 

15.2. pasiekiami aukšti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai; 

15.3. patobulintas mokinių mokymosi ir pažangos vertinimas stiprins mokinių mokymosi 

motyvaciją, padės kurti geresnius mokinių-mokytojų santykius; 

15.4. aktyvesnis tėvų įtraukimas į bendruomenės gyvenimą stiprins gimnazijos 

bendruomeniškumą; 



15.5. gerinant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą ir vykdymą, į šį 

procesą įtraukus kuo daugiau bendruomenės narių, stiprės jų įsipareigojimas ugdymo kokybei;  

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. 2017 veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 170,5 tūkst. € savivaldybės biudžeto 

ir 872,5 tūkst. € valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

17. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti 5,4 tūkst. €), 

patalpų nuomos lėšų (planuojama gauti 2,4 tūkst. €) bei patalpų suteikimo paslaugų lėšų 

(planuojama gauti 2,3 tūkst. €). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliajam 

ugdymui ir ūkiui. 

19. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

20. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos  

2017 metų veiklos programos 

1 priedas 

 

 

GIMNAZIJOS KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ, EDUKACINIŲ IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. RENGINIAI 

1.1. Valentino diena  R.Babraitienė, K.Juciūtė, Mokinių 

parlamentas 

Vasaris 

1.2. Karjeros diena A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė,  klasių 

vadovai 

Vasaris 

1.3. 

 

Šimtadienis R.Babraitienė, III, IV  gimnazijos 

klasių vadovai, III gimnazijos 

klasės, Mokinių parlamentas 

Vasaris 

1.4. Užgavėnės. Blynų šventė ir 

sveikuoliški kokteiliai 

N.Pamparienė, R.Rimkienė, 

Mokinių parlamentas 

Vasaris  

1.5. Kovo 11-osios - 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos – 26-ųjų metinių 

minėjimas: konkursas 

„Dainuojame patriotinę dainą“ 

R.Babraitienė, A.Janonis, muzikos  

mokytojai  

Kovas 

1.6. Popietė su miesto progimnazijų 

ir pagrindinių mokyklų 

matematikos mokytojais 

„Bendromis pastangomis galime 

pasiekti norimo rezultato“ 

V.Rudokienė, matematikos 

mokytojai 

Kovas 

1.7. Kaziuko mugė N.Pamparienė, R.Žmijauskas Kovas 

1.8. Žemės diena. Projektinių darbų  

pristatymas ir ekspozicija, skirta 

Žemės dienai paminėti 

V.Valaitienė, biologijos ir 

geografijos mokytojai 

Kovas 

1.9. Gimnazijos 50-ečiui skirtų 

renginių ciklas (pagal atskirą 

planą) 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

Pasiruošimo gimnazijos jubiliejui 

darbo grupė 

Kovas- balandis 

1.10. Spektaklio premjera. Teklė 

Kavtaradzė „Keletas pokalbių 

apie (Kristų)".  

R.Ambrulaitienė Balandis 

1.11. Olimpiadų, konkursų, festivalių, 

varžybų prizininkų, aktyvistų  

ekskursija 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė  Balandis 

1.12. Paskutinio skambučio šventė R.Babraitienė, R.Ambrulaitienė, Gegužė 



III-IV gimnazijos klasių vadovai, 

seniūnai, Mokinių parlamentas 

1.13. I, III gimnazijos klasių tiriamųjų 

darbų pristatymas 

V.Valaitienė, V.Rudokienė, dalykų  

mokytojai 

Gegužė 

1.14. Popietė „Padėka matematikos 

mokytojams“ 

V.Rudokienė, D.Juodzevičienė Gegužė 

1.15. Civilinės saugos diena V.Valaitienė Birželis 

1.16. Mokslo metų baigimo šventė 

klasių grupėms 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

V.Valaitienė, V.Rudokienė 

Birželis 

1.17. Atestatų tekimo šventė V.Prižgintienė, V.Rudokienė, 

R.Babraitienė 

Liepa 

1.18. Rugsėjo 1-osios šventė R.Babraitienė, R.Ambrulaitienė, 

K.Juciūtė, Mokinių parlamentas, 

klasių vadovai 

Rugsėjis 

1.19. Mokytojų dienos minėjimas R.Babraitienė, R.Ambrulaitienė, 

Mokinių parlamentas, meno 

kolektyvų vadovai 

Spalis 

1.20. Mokinių prezidento ir 

parlamento rinkimai 

R.Babraitienė, K.Juciūtė, Mokinių 

parlamentas 

Spalis 

1.21. I gimnazijos klasių susipažinimo 

vakaras  

 

R.Babraitienė,  

I gimnazijos klasių vadovai,  

seniūnai, II gimnazijos klasių 

seniūnai, Mokinių parlamentas 

Spalis 

1.22. Kalėdiniai renginiai klasių 

grupėms. 

R.Babraitienė, Mokinių 

parlamentas, III-IV klasių vadovai 

Gruodis 

1.23. Kalėdinis koncertas tėvams V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

R.Ambrulaitienė 

Mokinių parlamentas,  

meno kolektyvų vadovai, klasių 

vadovai 

Gruodis 

2. SPORTO RENGINIAI 

2.1. Renginys gimnazijos 

mokytojams, mokiniams, tėvams 

„Sutik Kalėdas sportuodamas“ 

J.Ulrichaitė, I.Bartninkienė, kūno 

kultūros mokytojai 

Gruodis 

2.2. I-II klasių vaikinų krepšinio 

lygos varžybos 

J.Mikutis, G.Pancerovas Pagal atskirą 

grafiką 

2.3. Stalo teniso asmeninės 

pirmenybės 

I.Bartninkienė  Pagal atskirą 

grafiką 

2.4. I-II klasių merginų kvadrato 

varžybos 

I.Bartninkienė Pagal atskirą 

grafiką 



2.5. Tarpklasinės futbolo varžybos J.Mikutis, G.Pancerovas 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

2.6. Šachmatų asmeninės pirmenybės S.Pancerova Pagal atskirą 

grafiką 

2.7. Šaškių asmeninės pirmenybės S.Pancerova 

 

Pagal atskirą 

grafiką 

2.8. Judėjimo savaitės renginys I.Bartninkienė, kūno kultūros 

mokytojai 

Pagal atskirą 

grafiką 

2.9. Aerobikos užsiėmimai 

gimnazijos bendruomenei 

O.Simaitienė Nuolat 

2.10. „Žvaigždžių diena“- gimnazijos 

jubiliejui 

G.Pancerovas, kūno kultūros 

mokytojai 

Pagal atskirą 

grafiką 

3. OLIMPIADOS, DALYKINĖS SAVAITĖS,  KONFERENCIJOS  

3.1. Dalykinių olimpiadų I turas Administracija,  

metodinių grupių pirmininkai 

Sausis - gruodis 

3.2. Klaipėdos miesto mokinių IT 

konferencija MIK-9 

V.Rudokienė, D.Juodzevičienė Balandis 

3.3. Tiriamųjų darbų konferencija V.Valaitienė, dalykų mokytojai Birželis 

3.4. Mokinių kūrybinių 

programavimo darbų 

konferencija 

V.Rudokienė, V.Žukauskienė Birželis 

3.5. Gamtos mokslų dekada V.Valaitienė, V.Gineikė, gamtos 

mokslų metodinė grupė 

Rugsėjis 

3.6. Europos kalbų savaitės renginiai. 

Mokinių konferencija „Aš ir 

užsienio kalbos“ 

A.Kažukauskienė, užsienio kalbų 

mokytojai  

 

Rugsėjis 

3.7. Užsienio kalbų mokinių 

konferencija 

Anglų kalbos mokytojai Spalis 

3.8. Matematikos ir IT mokslų 

savaitė 

V.Rudokienė, D.Juodzevičienė, 

matematikos mokytojai 

Lapkritis 

3.9. Miesto mokinių matematikos 

konferencija 

V.Rudokienė, D.Juodzevičienė, 

matematikos mokytojai 

Lapkritis 

4. VIKTORINOS, KONKURSAI 

4.1. Meninio skaitymo ir poetinių 

kompozicijų konkursas  

R.Ambrulaitienė, V.Dulevičienė, 

lietuvių k. mokytojos 

Vasaris 

4.2. Lietuviškos estradinės dainos 

festivalis – konkursas (miesto ir 

apskrities gimnazijų) 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

D.Jakubauskienė, A.Janonis 

 

Vasaris 

4.3. Geografijos protų mūšis I 

gimnazijos klasėms „Lietuva, 

E.Miliauskienė Vasaris 



Europa, pasaulis“ 

4.4. Konkursas, skirtas lietuvių 

kalbos kultūros metams paminėti 

„Moki žodį – žinai kelią“ 

V.Dumčiuvienė, lietuvių kalbos 

mokytojos 

Kovas 

4.5. I gimnazijos klasių integruotas 

istorijos ir geografijos protų 

mūšis, skirtas Kovo 11-ajai  

paminėti   

R.Veličkaitė, A. Nemickienė, 

E.Miliauskienė 

Kovas 

4.6. Komandinis matematikos 

konkursas J.S. Kukulskių taurei 

laimėti 

V.Rudokienė, D.Juodzevičienė, 

matematikos mokytojai 

Balandis 

4.7. I gimnazijos klasių oratorių  

konkursas „One minute talk“  

I.Petkienė, I.Mickevičienė, 

S.Abramova 

 

Balandis 

 

4.8. Integruota geografijos ir istorijos 

viktorina II klasėms „Pažink 

Europą“, skirta Europos dienai 

paminėti 

E.Miliauskienė, R.Veličkaitė  

 

Gegužė 

4.9. Skaniausio pyrago iš rudens 

gėrybių konkursas 

N.Pamparienė Spalis 

5. PROJEKTAI IR AKCIJOS  

5.1. Visuotinės pilietinės akcijos 

„Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Neužmirštuolė“, skirtos Sausio 

13-ajai – 26-osios Laisvės 

gynėjų dienos - metinėms 

paminėti.   

Renginys I gimnazijos klasėms 

aktų salėje.  

R.Veličkaitė, A.Nemickienė, 

D.Tarnienė, R.Babraitienė, 

S.Vaičikauskienė, Mokinių 

parlamentas,  I gimnazijos klasės, I 

gimnazijos klasių vadovai,  

seniūnai 

Sausis 

5.2.  Mokyklinis projektas 

„Ruošimasis gimnazijos 

jubiliejui“ 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

Gimnazijos jubiliejaus 

organizavimo grupė 

Sausis - balandis 

5.3. Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

kūdikių ir vaikų globos namais, 

senelių namais. 

L.Inčerauskaitė, G.Overlingienė, 

klasių vadovai 

Sausis- gruodis 

5.4. Mokyklinis integruotas 

pilietiškumo ir tikybos projektas 

„Tautinės mažumos: istorija ir 

religija"  

R.Veličkaitė, G.Overlingienė Vasaris, kovas 

5.5. Akcija „Veiksmo savaitė be 

patyčių“ 

E.Prankevičienė, Mokinių 

parlamentas 

Kovas 



5.6. Integruotas technologijų ir dailės 

projektas „Velykiniai margučiai“ 

N.Pamparienė, R.Žmijauskas, 

V.Morkūnaitė 

Kovas-balandis 

5.7. Mokyklinis projektas „Metų 

abiturientas 2017“ 

V.Rudokienė, IV klasių vadovai Gegužė 

5.8. Tęstinis tarptautinis projektas 

„Erasmus +K „Eliarning from 

nature“ 

V.Pliakuvienė Gegužė 

5.9. Respublikinis projektas 

„Nacionalinė debatų stovykla“ 

R.Petrauskienė Birželis 

5.10. Pilietinė akcija žydų genocido 

aukų atminimo dienai paminėti 

„Atminties kelias“ 

R.Veličkaitė, istorijos mokytojai Rugsėjis 

5.11. Mokyklinis integruotas 

technologijų, dailės, geografijos 

ir anglų projektas „ Pasaulio 

šalių kultūrinis ir kulinarinis 

paveldas. Italija“ 

N.Pamparienė, E.Miliauskienė, 

A.Kažukauskienė, I.Petkienė, 

V.Morkūnaitė 

 

Spalis 

5.12. Akcija, skirta Tolerancijos 

dienai paminėti 

R.Babraitienė, R.Veličkaitė, 

L.Inčerauskaitė, G.Overlingienė, 

E.Prankevičienė, istorijos 

mokytojai, Mokinių parlamentas,  

 

Lapkritis 

5.13. Mokyklinis integruotas 

geografijos ir technologijų 

projektas „Pasaulio gyventojų 

mityba“ 

E.Miliauskienė, N.Pamparienė, 

J.Ulrichaitė 

 

Lapkritis 

5.14. Akcija „Mes prieš AIDS“. 

Stendai, piešinių parodos, skirti 

AIDS dienai paminėti. Protų 

mūšis „AIDS – geriau žinoti“  

 

E.Prankevičienė, V.Morkūnaitė, 

R.Rimkienė, biologijos mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Lapkritis, 

gruodis 

5.15. Akcija „Ištiesk pagalbos ranką“ R.Babraitienė, L.Inčerauskaitė, 

G.Overlingienė, Mokinių 

parlamentas 

Gruodis 

5.16. Mokyklinis integruotas dailės ir 

technologijų projektas 

„Naujametinis gimnazijos 

puošimas“ 

N.Pamparienė, V.Morkūnaitė, 

R.Žmijauskas, klasių vadovai 

Gruodis 

5.17. Respublikinis projektas 

„Nacionalinis debatų turnyras“ 

R.Petrauskienė Gruodis 

 

6. PARODOS 

6.1. Paroda, skirta Sausio 13-ajai 

paminėti 

S.Vaičikauskienė Sausis 



6.2. Tvarkingiausių sąsiuvinių 

paroda „Baltos lankos – juodos 

avys“ 

J.Jovaišienė, lituanistės Sausis 

6.3. Jubiliejinė knygų paroda 

„I.Simonaitytei -120“  

S.Vaičikauskienė Sausis 

6.4. Jubiliejinė paroda „K.Bradūnui- 

100“ 

S.Vaičikauskienė Vasaris 

6.5. Paroda, skirta Vasario  

16-ajai paminėti 

R.Veličkaitė Vasaris 

6.6. Paroda „Velykiniai margučiai“ N.Pamparienė, R.Žmijauskas, 

V.Morkūnaitė 

Kovas 

6.7. Jubiliejinė paroda „Šatrijos 

Raganai – 140“ 

S.Vaičikauskienė Kovas 

6.8. Paroda, skirta knygnešio dienai 

paminėti“ 

S.Vaičikauskienė Kovas 

6.9.  Projektinių darbų ekspozicija, 

skirta Žemės dienai paminėti 

V.Valaitienė Kovas 

6.10. Parodos, skirtos mokyklos 

jubiliejui paminėti 

N.Pamparienė, R.Žmijauskas, 

V.Morkūnaitė 

Balandis 

6.11. Jubiliejinė paroda „A.Vienuoliui 

– 135“ 

S.Vaičikauskienė Balandis 

6.12. Jubiliejinė paroda „O Milašiui – 

140“ 

S.Vaičikauskienė Gegužė 

6.13. Jubiliejinė paroda „V.Krėvei – 

135“ 

S.Vaičikauskienė Spalis 

6.14. Jubiliejinė paroda „Maironiui -

155“ 

S.Vaičikauskienė Lapkritis 

6.15. Piešinių parodos, skirtos AIDS 

dienai paminėti. 

Dailės, biologijos mokytojai Gruodis 

6.16. Jubiliejinė paroda 

„E.Matuzevičiui – 100“ 

S.Vaičikauskienė Gruodis 

6.17. Kalėdinių vainikų paroda N.Pamparienė, R.Žmijauskas Gruodis 

6.18. Mokyklinė IT leidybinės grupės 

paroda „Kalėdiniai stebuklai“  

N.Matuzienė Gruodis 

 

 

 

 

 

 
 


