
Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazija





Statistika
• Įkūrimo data – 1967 m.

• 1996 m. suteiktas gimnazijos statusas.

• Mokosi 602 moksleiviai nuo – 9 iki 12 (I-IV) klasės

• Yra 20 klasių.

• Dirba 66 pedagoginiai darbuotojai. Iš jų 62 mokytojai, 14

mokytojų atestuoti aukščiausiai - eksperto kvalifikacinei

kategorijai, 38 - mokytojo metodininko kategorijai, 7 -

vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai.



2005 m. balandžio 29 d. Vilniuje pasirašyta

partnerystės sutartis tarp VU ir „Ąžuolyno”

gimnazijos.



Geros mokyklos nominacija 

2015 metais  Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijai 

NMVA suteikė „Geros mokyklos“ nominaciją



Savivaldos institucijos

• Gimnazijos taryba

• Mokytojų taryba

• Metodinė taryba

• Mokinių parlamentas 

• Seniūnų taryba

• Tėvų klubas



Brandos egzaminų rezultatai

2017 metais brandos egzaminus laikė 150

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientų.

Aukščiausiu įvertinimu džiaugiasi 61 (41%)

gimnazijos abiturientas. Jie gavo 103 šimtukus.

Du abiturientai gavo po 4 šimtukus, po tris

šimtukus gavo 7 abiturientai, po du šimtukus – 22,

po vieną – 30 abiturientų.

http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Brandos egzaminai 2015/%C5%A0imtukai%283%29.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Brandos egzaminai 2015/%C5%A0imtukai%282%29.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Brandos egzaminai 2015/%C5%A0imtukai %281%29.pdf


Būreliai

Mišrus choras „Atžalynas“

Mišrus gimnazistų ansamblis

Teatro studija „Erdvė“

Skaitovų būrelis

Šokių kolektyvas „Auštra“

Dailės ir dizaino studija

Lengvosios muzikos būrelis

Madų ir dizaino studija

Fotografijos ir filmų kūrimo studija

Badmintono sekcija

Bendrojo fizinio paruošimo sekcija

Krepšinio sekcija

Aerobika

Stalo teniso būrelis



Šokių kolektyvas „Auštra“



Mišrus choras „Atžalynas“



Teatro studija „Erdvė“



Renginiai

Gimnazijoje nuo seno gyvuoja gražios tradicijos.

Švenčiamas gimnazijos Gimtadienis, Šimtadienis,

Paskutinis skambutis, Pirmokų susipažinimo

vakaras, Teatro diena, Debatų turnyrai,

ataskaitiniai meno kolektyvų koncertai, Europos

dienos, mokinių prezidento ir parlamento rinkimai,

įvairūs dalykiniai projektai, AIDS savaitė, kalėdiniai

koncertai tėvams ir mokiniams, sportiniai renginiai.



Judėjimo savaitė



Mokytojų diena



VU Konfucijaus instituto diena 

gimnazijoje



Ugdymo procesas

• Gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo

programos II dalį (I-II klasės) ir vidurinio

ugdymo programą (III-IV klasės).



Ugdymo procesas

I gimnazijos klasėje mokiniai gali rinktis:

• Dalykų modulius gilesniam dalykų

mokymuisi (fizikos, chemijos, biologijos,

matematikos, istorijos, programavimo,

integruotas žurnalistų-informacinių

technologijų, debatų anglų k.



Ugdymo procesas

• Mokytis trečios užsienio kalbos (ispanų,

prancūzų, kinų).

• Rinktis technologijų programas: tekstilės,

elektronikos, biotechnologijų.

• Rinktis trumpalaikes dalykų konsultacijas

mokymosi spragoms likviduoti.

• Rinktis neformaliojo švietimo būrelius.



Ugdymo procesas

I gimnazijos klasėje mokiniai privalo:

• Pasirinkti vieno mokomojo dalyko kūrybinį

tiriamąjį darbą, jį atlikti ir pristatyti. Šio

darbo vertinimas atskiru pažymiu įrašomas

į I klasės II pusmečio ir metinį įvertinimus

bei Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

baigus II gimnazijos klasę.



Priėmimas

• Mokinių priėmimas į „Ąžuolyno“ gimnaziją

vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos 2016-12-22 d.

sprendimu Nr. T2-296 (Klaipėdos miesto

savivaldybės tarybos 2017-12-21 d.

sprendimo Nr. T2-326 redakcija) patvirtintu

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos

aprašu.



Priėmimas

• Mokinių priėmimui mokytis į Klaipėdos
„Ąžuolyno“ gimnazijos akademinių poreikių
turinčių mokinių klases pagal pagrindinio
ugdymo programas (I-II gimnazijos klasės)
priskiriama visa savivaldybės teritorija.



Priėmimas

• Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys
asmenys priimami į Savivaldybės tarybos
priskirtas mokyklas bendra aprašo tvarka.

• Gimnazijos, į kurias priimami kitų
savivaldybių mokiniai:

Baltijos,

Žemynos,

Zudermano,

Suaugusiųjų,

Aukuro g-jos EMILE klasės.



Priėmimas

• Į Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos

akademinių poreikių turinčių mokinių

klases priimami asmenys įvertinus jų

mokymosi motyvaciją.

• Motyvacija vertinama vadovaujantis

gimnazijos direktoriaus patvirtintu

motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu.



Priėmimas

• Gimnazijoje kandidatų akademiniams

gebėjimams vertinti rengiamos lietuvių

kalbos ir matematikos užduotys.

• Vertinimas vykdomas gegužės 1-20

dienomis. Konkrečias vertinimo datas

įsakymu nustato gimnazijos direktorius.

• 2018 metais patikrinimai vyks: gegužės 3

d. – lietuvių kalbos, gegužės 7 d. –

matematikos.



Priėmimas

• 2018 m. balandžio 11 dieną, 15.30 val. 

kviečiame stojančiuosius į konsultaciją.



Priėmimas

• Vertinimo rezultatai skelbiami gimnazijoje

per 10 dienų po vertinimo vykdymo.

• Laikantis asmenų privatumo teisių,

informacija apie rezultatus telefonu

neteikiama (kiekvienas asmeniškai galės

sužinoti gimnazijos raštinėje).



Priėmimas

• Apeliacijos dėl įvertinimų rezultatų

teikiamos gimnazijos direktoriui.

Apeliacijas dėl testo rezultato peržiūri

priėmimo komisija.

• Stojamojo testo darbai negrąžinami,

teikiant apeliaciją dėl vertinimo sudaroma

galimybė susipažinti su darbu ir jo

įvertinimu.



Priėmimas

• Įvertinimo rezultatai sudarys 60 proc.

bendro stojamojo balo.

• 40 proc. stojamojo balo sudarys 8-os

klasės 10 mokomųjų dalykų įvertinimų

(pažymių), gautų nuo 2017-09-01 dienos

iki 2018-04-30 dienos, vidurkiai. Pažymių

vidurkius mokiniai išspausdins gimnazijoje

(po lietuvių k. ir matematikos vertinimų,

reikia žinoti savo prisijungimą prie

dienyno).



Priėmimas

• 10 mokomųjų dalykų, kurių 8-os klasės

pažymių vidurkį įskaičiuosime į stojamąjį

balą:

• Lietuvių k. Matematika

• Istorija Informacinės tech.

• Geografija Fizika

• I užsienio k. Chemija

• II užsienio k. Biologija



Priėmimas

• Miesto 8 klasės lietuvių k, užsienio kalbų,

istorijos ir geografijos dalykinių olimpiadų

(konkursų) prizininkams įskaitomi

maksimalūs lietuvių kalbos, o

matematikos, fizikos, chemijos, biologijos

ir informacinių technologijų dalykinių

olimpiadų prizininkams įskaitomi

maksimalūs matematikos gebėjimų

vertinimo rezultatai.



Priėmimas

• Į gimnaziją priimami tie mokiniai, kurių

bendras stojamasis balas yra ne

mažesnis negu 70.

• Esant vienodam konkursiniam balui,

pirmumo teisė suteikiama našlaičiams.



Priėmimas

• Preliminarus priimtų mokytis „Ąžuolyno“

gimnazijos 1-oje klasėje nuo 2018-09-01

dienos sąrašas, nurodant mokinio surinktų

konkursinių balų sumą, skelbiamas iki

gegužės 15 dienos.



Priėmimo sąlygos

• Su įstojusiais į gimnaziją mokiniais ir jų

tėvais (globėjais) Mokymosi sutartis

pasirašoma ir reikalingi dokumentai

pateikiami gimnazijos nustatytu laiku iki

2018 metų liepos 20 dienos.

• Mokymosi sutartis bus pasirašoma tik

pateikus 8-os klasės baigimo

pažymėjimą su visais patenkinamais

įvertinimais.



Priėmimas

• Esant laisvų vietų vykdomas priėmimas į 2

ir 3 gimnazijos klases:

• Į 2-as klases priimami mokiniai, baigę 9-ą

(1-ą) gimnazijos klasę, tokia pat tvarka,

kaip ir į 1-ą gimnazijos klasę.



Priėmimo sąlygos

• Į 3-ias klases priimami mokiniai, įgiję

pagrindinį išsilavinimą ir išlaikę Pagrindinio

ugdymo pasiekimų patikrinimą.

• Jei norinčiųjų yra daugiau, nei galima

priimti, pirmenybė teikiama turintiems

aukštesnius metinius ir PUPP įvertinimus.



Klasių komplektavimas

• 2018-2019 m. m. bus komplektuojamos 5

pirmos gimnazijos klasės.

• Mokiniai į klases paskirstomi pagal:

užsienio kalbas, kurias mokosi;

pasirinktą dorinio ugdymo dalyką;

pasirinktą technologijų programą.



Klasių komplektavimas

• Komplektuojant klases derinamas

berniukų-mergaičių skaičius.

• Komplektuojant klases visada

atsižvelgiama į pageidavimus nesimokyti

vienoje klasėje.

• Komplektuojant klases pagal galimybes

atsižvelgiama į mokinių pageidavimus

mokytis vienoje klasėje.



Kontaktai

Paryžiaus Komunos 16, Klaipėda

Tel./faksas   8 46 383506

direktore@azuolynogimnazija.lt

pavaduotojavalaitiene@gmail.com

Informacija internetiniame puslapyje

www.azuolynogimnazija.lt

mailto:direktore@azuolynogimnazija.lt

