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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 2018 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  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 2017-2018 mokslo metų 

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

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-63, 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; 

Vilniaus Universitetas – VU; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; ugdymo planas – 

UP, neformalusis švietimas - NŠ.  

 



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. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Įgyvendinant 2017 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 – mokinių mokymosi ir pažangos vertinimo tobulinimas 

– metodinėse grupėse vyko diskusija „Mano patirtis siekiant kiekvieno mokinio pažangos“. 

Metodinėje taryboje vyko apskritas stalas – diskusija „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. 

Kaupiamasis vertinimas“, kurios metu aptartos Bendruose ugdymo planuose pateiktos mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos, sutarta, kaip bus rengiamas gimnazijos 

mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas. Metodinė taryba parengė „Ąžuolyno“ gimnazijos 

mokinių pažangos pasiekimų vertinimo tvarkos naują redakciją. Gimnazijos mokytojams organizuoti 

du bendri seminarai: „Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos pamatavimas“ (dalyvavo 42 

mokytojai) ir „Asmeninės mokinio pažangos pamatavimas ir skatinimas“ (dalyvavo 50 mokytojų). 



Nuo 2017-2018 m. m. lietuvių kalbos mokytojai kiekvienam mokiniui užvedė aplankus, kuriuose 

kaupia jų darbus, matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai pradėjo taikyti kontrolinių darbų 

įsivertinimo analizes. Pasibaigus pusmečiui mokiniai su klasių vadovais aptaria pusmečių pasiekimus 

ir kiekvienas mokinys užsipildo pusmečio pasiekimų analizės lentelę. Pastebėta, kad šios analizės ne 

tik skatina mokinius analizuoti mokymąsi, bet ir gali būti labai tikslingai panaudotos tėvų 

susirinkimuose aptariant mokinių mokymosi pasiekimus. Vidinio įsivertinimo metu atlikta mokinių 

apklausa parodė, kad mokiniai su mokytojais per mažai planuoja mokymosi tikslus ir jų pasiekimų 

galimybes (į šį klausimą teigiamai atsakė 40 proc. mokinių), mokytojai ne visada pasako, ko tikisi iš 

mokinių (teigiamai atsakė 60 proc. mokinių), ne visada aptariamos mokinių mokymosi sėkmės 

(teigiamai atsakė 55 proc. mokinių). 67,3 proc. apklaustų mokinių nurodė, kad pamokose jiems 

sudaromos galimybės įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, o 70 proc. teigia, kad šis įsivertinimas 

yra veiksmingas, padedantis siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 73 proc. respondentų mano, kad 

jie gali įsivertinti savo polinkius bei gebėjimų lygį, 67 proc. nurodo, kad mokytojai jiems padeda 

pažinti savo gabumus ir pomėgius. Apibendrinant galima teigti, kad 2017 metais pradėtas veiklas 

būtina tęsti - skatinti visų dalykų mokytojus dalintis mokinių pažangos vertinimo patirtimi, tobulinti 

mokinio individualios pažangos pamatavimo (atpažinimo, įrodymo, parodymo, pripažinimo) sistemą.   

8.2. Įgyvendinat antrąjį uždavinį ir siekiant aktyvesnio tėvų įtraukimo į bendruomenės 

gyvenimą, metų pradžioje inicijuotas tėvų klubo įkūrimas. Į tėvų klubą susibūrė I-III gimnazijos 

klasių tėvų atstovai bei kai kurių IV gimnazijos klasių tėvų atstovai. Gimnazijos administracija kartu 

su tėvų klubu aptarė veiklos gaires, numatė bendrus renginius. Kovo mėnesį vyko klasių vadovų ir 

klasių tėvų atstovų apskritas stalas, kuriame diskutuota apie sėkmingą bendradarbiavimą, dalintasi 

gerąja patirtimi, išsakyti abipusiai pageidavimai dėl bendrų veiklų. Tėvų klubas aktyviai prisidėjo 

organizuojant gimnazijos 50-mečio jubiliejaus renginius, organizavo akciją „Padovanokime 

gimnazijai naują skambutį“.  Per metus vyko 6 paskaitos tėvams aktualiais vaikų ugdymo klausimais: 

„Ugdymas karjerai: kaip tėvai galėtų padėti vaikams renkantis karjerą?“, „Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo požymiai, testavimas dėl psichotropinių medžiagų naudojimo“, „Streso valdymas 

paauglystėje. Kaip gerinti mokinių emocinę būseną?“, „Brandos darbas. Stojimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sąlygos“, „Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas gimnazijoje. Mokinio 

individualaus ugdymo(si) plano sudarymas“, „Brandos egzaminai – visos šeimos rūpestis“, kurias 

vedė ne tik gimnazijos administracija, bet ir kviestiniai lektoriai. Du kartus metuose organizuoti 

mokinių – tėvų – mokytojų susitikimai-pokalbiai, kuriuose aptariami vaiko mokymosi rezultatai, 

tariamasi dėl pagalbos mokantis teikimo. Labai gerų atsiliepimų sulaukė gruodžio mėnesį 

organizuotas bendras psichologo seminaras mokytojams ir klasių tėvų atstovams „Emocijų ir norų 

vadyba. Žmogaus savastis. Unikalumo atpažinimas“. Kai kurių klasių tėvai išreiškė pageidavimą 



organizuoti seminarus visiems savo klasės tėvams. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad antrasis 

uždavinys įgyvendintas gerai. 

8.3. Gerai įgyvendintas trečiasis uždavinys – gimnazijos veiklos kokybės vertinimo 

organizavimo ir vykdymo gerinimas. Sausio mėnesį laisvanorišku pagrindu sudaryta vidinio 

įsivertinimo grupė organizavo susipažinimą su atnaujinta mokyklos, įgyvendinančios bendrojo 

ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika Mokytojų tarybos posėdyje. Visi 

pedagogai susipažino su kokybės įsivertinimo modelio sandara, analizavo pasirinktų giluminiam 

vertinimui rodiklių (2.2.1. ir 2.2.2.) detaliuosius aprašymus, tarėsi dėl galimų duomenų rinkimo būdų. 

Pasinaudodama šio posėdžio medžiaga, įsivertinimo grupė parengė veiklos kokybės įsivertinimo 

planą ir jį per 2017 metus įgyvendino. Vidinio įsivertinimo rezultatai pateikti ir aptarti Mokytojų 

tarybos ir Gimnazijos tarybos posėdžiuose, parengtos rekomendacijos gimnazijos veiklos 

tobulinimui. Analizuojant gimnazijos veiklą atliktos ne tik mokinių ir tėvų apklausos, naudojant 

IQES-online sistemą, bet ir kiti tyrimai (neformaliojo švietimo poreikių tyrimas, I-ų gimnazijos klasių 

mokinių adaptacijos tyrimas, tyrimas „Namų darbų apimtys ir tikslingumas“). Atliekant vidinį 

įsivertinimą susidurta su problema, kad į anketos klausimus atsako tik dalis pakviestų dalyvauti 

apklausoje tėvų. Šią problemą nutarta spręsti pasitelkiant į pagalbą tėvų klubą ir klasių tėvų komitetų 

pirmininkus. 

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

Gimnazijos ir rėmėjų lėšomis (iš viso už 14,95 tūkst. eurų)  atlikti aktų salės scenos, mokinių poilsio 

zonos sienų remontai, gimnazijos laiptinių remontas, aktų salės scenos mechanizmų montavimo it 

tvarkymo darbai. Pagal kabinetų turtinimo programas įsigyta įvairių mokymo priemonių, nupirkta 9 

naujų kompiuteriai su programine įranga, 9 monitoriai, aktų salei įsigyta belaidė vaizdo perdavimo 

sistema ir projektorius. Atnaujinti kabinetų baldai, nupirktos naujos kėdės 1-o ir 2-o aukštų fojė. 

Baldų atnaujinimui iš viso išleista 6376 eurai. Patenkinta dauguma metodinėse grupėse aptartų 

vadovėlių poreikių - įsigyti 542 vadovėlių egzemplioriai už 5,291 už tūkst. eurų, atnaujintas 

bibliotekos knygų fondas: nupirkta 70 vienetų (už 700 eurų) naujų knygų, dar 66 vienetus (už 210 

eurų) bibliotekai padovanojo gimnazijos bendruomenė. 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 48-oje tarptautinėje fizikos olimpiadoje laimėjo bronzos medalį, o XIV pasaulinėje 

geografijos olimpiadoje užėmė II vietą. Respublikinėje fizikos olimpiadoje laimėtos dvi I ir III vietos, 

du mokiniai gavo Pagyrimo raštus; respublikinėse technologijų ir lietuvių kalbos olimpiadose 

laimėtos III vietos, respublikinėje informatikos olimpiadoje laimėtos II ir III vietos, respublikinėje 



matematikos olimpiadoje laimėtos dvi III vietos ir vienas mokinys apdovanotas Pagyrimo raštu, 

Lietuvos muzikos olimpiadoje iškovota II vieta, respublikinėje geografijos olimpiadoje – II vieta ir 

vienas mokinys apdovanotas Pagyrimo raštu, chemijos olimpiadoje du mokiniai apdovanoti 

pagyrimo raštais. MMB mugėje (LITEXPO) iškovota Profesionaliausios bendrovės nominacija ir 

asmeninis apdovanojimas „Pripažintas lyderis“, MMB FunFilm nacionaliniame finale – III vieta ir 

apdovanojimai už geriausią prezentaciją, sumaniausią finansų valdymą, inovatyviausią bendrovę bei 

asmeninis apdovanojimas – lyderystės mentorystės programa. Respublikiniame dr. J.P.Kazicko 

moksleivių kompiuterininkų forume – Multimedijos ir sukurtų programų konkurse laimėta I vieta, 

respublikiniame dr. J.P.Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo Programavimo konkurse – III 

vieta, XVII nacionaliniame Č.Kudabos geografų konkurse– I vieta, VU matematikos olimpiadoje 

iškovota II vieta, prof. K.Baršausko respublikiniame fizikos konkurse ir prof. J.Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursuose laimėtos I vietos, J.Janickio chemijos konkurse – III vieta, dr. J.P.Kazicko 

Žemaitijos krašto mokinių programavimo konkurse - I ir II vietos, 28-ame Fizikos čempionate – I ir 

III vietos. Iškovotos I vietos komandinėse matematikos olimpiadose mokytojo K.Šikšniaus taurei 

laimėti ir prof. V.Liutiko prizui laimėti (ir I-II, ir III-IV kl. grupėse). Trečiosios vietos laimėtos 

respublikiniame meninio skaitymo konkurse, skirtame Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui 

ir respublikiniame projekte „Moksleiviai į vyriausybę“, respublikiniame anglų kalbos oratorių 

konkurse gauta nominacija „The Best Klaipeda City Speaker“. „Ąžuolyno“ gimnazistų komanda tapo 

I vietos laimėtoja ir Protų kovų gimnazijos lygoje.  67 mokiniai dalyvavo ir prizines vietas laimėjo 

15-os olimpiadų miesto etape, puikių rezultatų pasiekė įvairiuose miesto konkursuose. Bendroje 

„Mero taurės“ varžybų įskaitoje gimnazijos sportininkai laimėjo I vietą, laimėtos II vietos Mero 

taurės stalo teniso, kroso estafečių, pavasario kroso, lengvosios atletikos, III vietos Mero taurės 

šachmatų ir merginų tinklinio varžybose.  

8.6. Sėkmingą 2017 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) 

2016-2017 

(150 abiturientai) 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius 
702 795 627 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
3,92 4,37 4,11 

Su pagyrimu baigė 14 10 9 



Gauti 100 balų įvertinimai 87 131 103 

Egzaminai išlaikyti 

aukštesniuoju lygiu (procentais) 
45,73 51,95 55,43 

Egzaminai išlaikyti pagrindiniu  

lygiu (procentais) 
43,59 40 38,57 

Egzaminai išlaikyti 

patenkinamu lygiu (procentais) 
10,11 8,05 5,84 

Neišlaikyta egzaminų 

(procentais) 
0,57 0,12 0,16 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius 
26 8 10 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
0,15 0,04 0,07 

Iš viso laikytų (M+V) egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
4,07 4,41 4,18 

 

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

2 lentelė 

Mokslo metai 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Egzaminas 

Brandos 

egzaminų 

įvertinimų 

vidurkis  

(2014-2015) 

Brandos 

egzaminų 

įvertinimų 

vidurkis  

(2015-2016) 

Brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis  

(2016-2017) 

Lietuvių kalba ir literatūra 60,6 62,2 
63,3 

Užsienio kalba (anglų) 87,2 89 
91,6 

 

Užsienio kalba (rusų) 79,7 100 
98,3 

Užsienio kalba (vokiečių) 100 - 
- 

Istorija 65,8 68,2 
75,8 

Geografija 80,8 82,7 
88,9 

Matematika 67,6 76,2 
84,5 

 

Informacinės technologijos 95,1 99,5 
92,7 

Biologija 84,7 84,6 
86,3 

Chemija 67,9 74,7 
74,5 

Fizika 77,9 84,5 
75,7 

 

3 lentelė 

Mokslo metai/ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 



Šimtukų skaičius pagal dalykus  

Lietuvių kalba ir literatūra 6 8 2 

Užsienio kalba (anglų) 40 49 37 

Užsienio kalba (rusų) 0 2 2 

Užsienio kalba (vokiečių) 1 - - 

Istorija 0 0 0 

Geografija 0 1 1 

Matematika 16 38 48 

Informacinės technologijos 18 24 8 

Biologija 4 2 4 

Chemija 0 0 0 

Fizika 2 7 1 

 

 

8.6.3. Pagrindinį išsilavinimą 2017 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 

2015-2016 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 

10 41 61 24 20 

9 36 55 56 68 

8 41 22 46 46 

7 22 9 24 18 

6 13 2 4 - 

5 1 3 - - 

4 -  - - 

Neišlaikė Nėra  Nėra  

Laikė 154 152 154 152 

Vidurkis 8,43 9,02 8,47 8,59 

 

5 lentelė 

Dalykas 

(pasiekimų 

patikrinimas 

Pasiekimų lygis 

Metinis įvertinimas Pasiekimų patikrinimas 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

 

Lietuvių kalba Patenkinamas – 4-5 3 2,0 - - 



Pagrindinis – 6-8 95 62,5 64 42,1 

Aukštesnysis – 9-10 54 35,5 88 57,9 

Matematika Patenkinamas – 4-5 3 2,0 3 2,0 

Pagrindinis – 6-8 106 69,7 33 21,7 

Aukštesnysis – 9-10 43 28,3 116 76,3 

 

6 lentelė 

Dalykas 

(pasiekimų 

patikrinimas) 

Pasiekimų lygis 
Metinis įvertinimas atitinka PUPP įvertinimą  

Mokinių skaičius Dalis (%) 

Lietuvių kalba Patenkinamas – 4-5 -  

Pagrindinis – 6-8 56 58,9 

Aukštesnysis – 9-10 49 90,7 

Matematika Patenkinamas – 4-5 - - 

Pagrindinis – 6-8 27 25,5 

Aukštesnysis – 9-10 40 93,0 

 

8.7. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2017 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: 

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

aukštų rezultatų PUPP ir VBE; tobulinant mokinių mokymosi ir pažangos vertinimą, stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją, kurti geresnius mokinių-mokytojų santykius; aktyviau įtraukti tėvus į 

bendruomenės gyvenimą ir taip stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą; per gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo organizavimą ir vykdymą, įtraukimą kuo didesnio bendruomenės narių 

skaičiaus į šį procesą, stiprinti bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybės gerinimui.   

8.8. 2017 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

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

gimnazijos 2017 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas. 

9. 2017 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta daugumos pedagogų kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija 

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų 

2. Aukšta daugumo mokinių mokymosi 

motyvacija 

2. Dėl mažesnio klasių skaičiaus vidurinio 

ugdymo programoje ir dėl to mažėjančio 

ugdymo plano valandų skaičiaus,  sunku 

patenkinti individualius mokinių ugdymosi 

poreikius 

3. Išskirtiniai gimnazijos mokinių pasiekimai 3. Pamokose mokiniai su mokytojais per 

mažai planuoja mokymosi tikslus ir jų 

pasiekimų galimybes 

4. Užtikrinamas visų bendruomenės narių 

saugumas   

4. Per mažai dalyvaujama 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. Neaiški situacija dėl etatinio mokytojų 

darbo apmokėjimo įvedimo trukdo laiku 

spręsti mokytojų darbo krūvio klausimus.   

Dėl to, kad dalis mokytojų dirba keliose 

mokyklose, sunku rasti visiems tinkamą 

laiką susirinkimams, pokalbiams, 

diskusijoms, refleksijoms.  

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. Geresnis mokinio individualių gebėjimų 

identifikavimas ir individualios pažangos 

matavimas, gilesnis ugdymo(si) proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas padėtų 

gerinti ugdymo kokybę 

3. Didėjantis mokytojų amžius gali kelti 

bendravimo su mokiniais problemų 

4. Platesnis tėvų įsitraukimas į visas gimnazijos 

veiklos sritis, didesnis tėvų iniciatyvumas, 

teikiant siūlymus gimnazijos veiklos tobulinimui   

4. Kai kurių dalykų mokytojų trūkumas gali 

trukdyti optimaliai ir lanksčiai organizuoti 

mokyklos darbotvarkę 

 

V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

10. 2018 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, 

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

11. 2018 m. veiklos prioritetai: 

11.1. individualios kiekvieno mokinio pažangos matavimo efektyvinimas; 

11.2. gimnazijos bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant 

vadybinės veiklos pokyčius.   

12. Metinės veiklos tikslai:  

12.1. tobulinti mokinio individualios pažangos pamatavimo (atpažinimo, įrodymo, 

parodymo, pripažinimo) sistemą; 

12.2. stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus. 

13. Posėdžiai: 



Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Gimnazijos taryba 2017 metų gimnazijos 

veiklos ataskaita. Vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

aptarimas. Metinės 2018 

m. gimnazijos veiklos 

programos aptarimas, jos 

įgyvendinimo galimybės 

Sausis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Akademinių mokinių 

poreikių įgyvendinimas: 

kas padaryta, ką galime 

tobulinti. 

Kovas V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Gimnazijos ugdymo 

plano 2018/2019 m. m. 

aptarimas ir tvirtinimas 

Birželis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

V.Valaitienė 

Tėvų klubo veiklos 

aptarimas. 

Spalis V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

Einamųjų klausimų 

svarstymas pagal poreikį 

Visus metus V.Šileikienė, 

V.Prižgintienė 

2. Mokytojų taryba Individualios vaiko 

pažangos pamatavimas. 

I pusmečio rezultatų 

aptarimas 

Vasaris V.Prižgintienė,, 

pavaduotojai 

 

Dėl leidimo laikyti 

brandos egzaminus 

Gegužė V.Prižgintienė, 

V.Rudokienė 

Ugdymo plano projekto 

2018-2019 m. m. 

aptarimas. Dėl 1-ų ir 3-ių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę.  

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2017-2018 m. m. 

ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir 

PUPP rezultatų, 

dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose 

analizė. 2018-2019 m. m. 

ugdymo plano tvirtinimas 

Rugpjūtis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Diferencijavimas ir 

individualizavimas 

pamokose 

Spalis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 



Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė. 

Gruodis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2018 m. gimnazijos 

metinės veiklos analizė. 

Metodinės veiklos 

analizė. Kvalifikacijos 

tobulinimo analizė. 2019 

m. veiklos prioritetai ir 

tikslai 

Gruodis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

3. Direkcija Išplėstinis direkcijos 

posėdis „I gimnazijos 

klasių mokinių 

adaptacija“ 

Sausis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai, 

klasių vadovai, 

dėstantys mokytojai 

Brandos egzaminų 

pasirinkimo aptarimas. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos 

vykdymo ir vertinimo 

komisijų sudarymas 

Vasaris V.Prižgintienė,  

pavaduotojai 

Pamokų lankomumo 

analizė  

Kovas 

 

V.Prižgintienė,  

pavaduotojai 

2018-2019 m. m.  

ugdymo plano sudarymo 

gairės 

Balandis  

II  gimnazijos klasių 

mokinių pasiruošimas 

mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą  

Balandis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

 

Mokinių neformaliojo 

švietimo poreikių 

tenkinimas gimnazijoje 

Gegužė V.Prižgintienė, 

R.Babraitienė 

Vidinio įsivertinimo 

grupės sudarymas. 

Vidinio įsivertinimo 

plano rengimas 

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Mokinių kontingento 

komplektavimas, 

mokytojų krūviai  

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Socialinių emocinių 

kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo  

programos „Raktai į 

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 



sėkmę“ įgyvendinimo 

analizė. Patyčių 

prevencijos įgyvendinimo 

analizė 

Klasių vadovų, mokytojų 

ir karjeros ugdymo 

specialisto 

bendradarbiavimas, 

integruojant į ugdymo 

procesą Karjeros ugdymo 

programą  

Rugpjūtis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Pasirengimas naujiems 

mokslo metams 

Rugpjūtis V.Prižgintienė,  

A.Intienė 

Mokyklinės 

dokumentacijos 

sutvarkymas. Teminių 

planų, NŠ ir modulių 

programų aptarimas ir 

tvirtinimas 

Rugsėjis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Individualios kiekvieno 

mokinio pažangos ir 

pasiekimų aplankų 

tvarkos įgyvendinimo 

analizė 

Spalis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė 

Lapkritis V.Prižgintienė, 

J.Ulrichaitė 

Metinės veiklos 

aptarimas. 2019 metų 

tikslai, uždaviniai, 

veiklos planavimas 

Gruodis V.Prižgintienė 

4. 

 

Metodinė taryba Gimnazijos 2018 m. 

metodinės veiklos plano 

sudarymas. Metodinių 

grupių veiklos planų 

derinimas 

Sausis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė 

 

Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo, 

individualios pažangos 

stebėsenos aplankų 

kūrimas 

Kovas J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 



2018-2019 m. m. ugdymo 

plano projekto 

svarstymas 

Gegužė J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinių mokymosi 

lūkesčiai ir jų 

įgyvendinimas, 

diferencijavimo ir 

individualizavimo 

galimybės pamokoje, 

pamokos refleksija 

Rugpjūtis J.Jovaišienė, 

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

analizė, įvertinimas ir 

įsivertinimas. Metodinės 

veiklos gairės 2019 

metams 

Gruodis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

14. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

14.1. gerinti kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų aplankų kūrimą ir naudojimą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Organizuoti apskrito stalo 

diskusijas „Mano patirtis, 

siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos“  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis Aptarti Mokytojų 

taryboje 

2.  Mokytojų tarybos posėdyje 

pasidalinti gerąja mokinio 

pažangos ir pasiekimų aplankų 

rengimo patirtimi 

Administracija, 

S.Radzevičienė, 

R.Petrošienė, 

V.Valaitienė 

Vasaris Aptarti Mokytojų 

taryboje  

3.  Metodinėje taryboje parengti 

mokinio individualios 

pažangos matavimo ir 

pažangos bei pasiekimų 

aplankų naudojimo tvarką 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Kovas - balandis Aptarti metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

4.  Diegti mokinio individualios 

pažangos ir pasiekimų aplankų 

naudojimą 

Gimnazijos 

mokytojai 

Visus metus Aptarti direkcijos 

posėdyje, 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

5.  Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją mokinio 

individualios pažangos 

matavimo, pažangos vertinimo 

ir įsivertinimo srityje 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Visus metus Aptarti 

metodinėje 

taryboje 



 

14.2. stiprinti mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, planuojant mokymosi tikslus ir jų 

pasiekimo galimybes.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Organizuoti klasių grupėse 

dirbančių mokytojų 

susitikimus-pokalbius, 

aptariant mokinio mokymosi 

tikslus ir pasiektus rezultatus 

Administracija, 

klasių grupėse 

dirbantys 

mokytojai 

Visus metus Aptarti direkcijos 

posėdyje 

2.  Atlikti tyrimus: 

2.1. II klasių mokinių poreikių 

vidurinio ugdymo programos 

pasiūlai; 

2.2. NŠ programų pasiūlos ir 

paklausos; 

2.3. I gimnazijos klasių 

mokinių adaptacijos. 

Administracija  

Kovas 

 

 

 

Gegužė 

 

Lapkritis 

Aptarti Mokytojų 

taryboje 

3.  Parengti metinių (pusmečių) 

mokymosi tikslų planavimo 

formą 

Administracija Kovas Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

4.  Vykdyti individualius 

pokalbius su mokymosi 

sunkumų turinčiais mokiniais 

VGK Visus metus Aptarti VGK 

posėdyje 

5.  Vykdyti pokalbius su itin 

gabiais mokiniais, padedant 

jiems susidaryti individualius 

mokymosi planus 

Administracija, 

dėstantys 

mokytojai 

Visus metus Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

 

14.3. gerinti mokymą(si), plačiau taikant diferencijavimą ir individualizavimą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Refleksijos diena „Kaip aš 

diferencijuoju ir 

individualizuoju mokymą 

pamokose?“ 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Balandis Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

2.  Patikslinti mokytojų veiklos 

planavimo formą, įtraukiant 

mokymo(si) diferencijavimą ir 

individualizavimą  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Gegužė Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

3.  Metodinėse grupėse dalintis 

individualizuotomis ir 

diferencijuotomis užduotimis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Visus metus Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

 

14.4. diegti darbuotojų metinių užduočių kėlimo, veiklos įsivertinimo ir vertinimo sistemą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 



1. Darbuotojų veiklos 2017 metais 

vertinimas 

V.Prižgintienė Sausis Aptarti su Darbo 

taryba  

2. Einamųjų 2018 metų užduočių 

nustatymas gimnazijos 

specialistams  

V.Prižgintienė Sausis Aptarti direkcijos 

posėdyje 

3. Mokytojų veiklos savianalizės 

formos atnaujinimas 

Administracija Kovas Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

4. Gimnazijos mokytojų 

kasmetinio veiklos vertinimo – 

savianalizių aptarimo – 

organizavimas. Metiniai 

pokalbiai su darbuotojais  

V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Birželis Aptarti direkcijos 

posėdyje 

5. 2018-2019 m. m. užduočių 

nustatymas gimnazijos 

pedagoginiams darbuotojams ir 

pagalbos mokiniui 

specialistams 

V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Rugpjūtis Aptarti direkcijos 

posėdyje 

 

14.5. plėtoti Tėvų klubo veiklą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Tėvų klubo veiklų plėtojimas:  

1.1.Tėvų įtraukimas į Karjeros 

dienos renginius; 

1.2.Tėvų paskaitos klasėse, 

pristatant savo profesijas ir 

karjeras; 

1.3.Tėvų pagalba organizuojant 

klasių renginius; 

1.4.Straipsnių, publikacijų 

aktualiomis vaikų ugdymo 

temomis siuntimas tėvams; 

1.5.Bendro seminaro klasių tėvų 

atstovams ir klasių vadovams 

organizavimas 

V. Prižgintienė, 

pavaduotojai, 

R.Miknevičienė, 

V.Dumčiuvienė 

Visus metus Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje 

2. Mokinių, tėvų, mokytojų 

susitikimų-pokalbių apie vaiko 

mokymosi tikslus ir jų siekimą, 

individualios pažangos 

rezultatus, organizavimas 

Administracija, 

mokytojai 

Du kartus per 

metus 

Aptarti klasių 

vadovų 

metodinėje 

grupėje 

3. Šviečiamųjų užsiėmimų vaikų 

ugdymo temomis 

organizavimas tėvams: 

3.1. paskaita I  gimnazijos 

klasių mokinių tėvams 

Administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

 

 

 

Vasaris 

Aptarti tėvų 

klube, 

aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 



„Mokymasis ir emocinė 

sveikata“ 

3.2. paskaita II gimnazijos 

klasių mokinių tėvams „Kaip 

geriau pasirinkti tolimesnį 

kelią?“ 

3.3. paskaita III gimnazijos 

klasių mokinių tėvams 

„Brandos darbas. Stojimo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas 

sąlygos“  

3.4. paskaita II gimnazijos 

klasių mokinių tėvams 

„Vidurinio ugdymo programos 

aprašo pristatymas. Vidurinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas gimnazijoje. 

Mokinio individualaus ugdymo 

(si) plano sudarymas“ 

3.5. paskaita IV gimnazijos 

klasių mokinių tėvams 

„Brandos egzaminai – visos 

šeimos rūpestis“. 

Supažindinimas su brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

Gruodis 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

15.1. kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų aplankų naudojimas padės mokiniams 

įsivertinti asmenines kompetencijas, kelti optimalius mokymo(si) tikslus, kurti iššūkius, nuosekliai 

mokytis naujų, sudėtingesnių dalykų, įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 

15.2. plačiau pamokose taikomas diferencijavimas ir individualizavimas padės labiau 

suasmeninti mokymąsi, gerės mokinių mokymo(si) rezultatai; 

15.3. glaudesnis mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas, planuojant mokymo(si) tikslus ir 

jų pasiekimo galimybes, stiprins mokinių mokymosi motyvaciją, gerins emocinį mikroklimatą 

pamokose; 

15.4. skatinamas profesinis įsivertinimas, refleksija ir tobulėjimas įgalins bendruomenę 

veikti kūrybiškai, telks inovacijoms ugdymo srityje; 

15.5. Tėvų klubo veiklos plėtojimas padės tėvams įvairiomis formomis įsitraukti į vaikų 

ugdymą(si), paskatins bendradarbiavimą su mokytojais, siekiant kiekvieno vaiko mokymo(si) 

pažangos;  



15.6. pasiekiami aukšti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai. 

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. 2018 veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 210,9 tūkst. € savivaldybės biudžeto 

ir 887,6 tūkst. € valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

17. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti 6,4 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, direktoriaus 

pavaduotojas bendriesiems ir ūkio klausimams, neformaliojo ugdymo organizatorius. 

19. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

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

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

_____________________________ 
  



Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos  

2018 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, J.Kazlauskaitė, 

Mokinių parlamentas 

Vasaris 

1.2. Šimtadienis R.Babraitienė, A.Urbšienė,  III, IV  

gimnazijos klasių vadovai, III 

gimnazijos klasės 

Vasaris 

1.3. 

 

Renginiai, skirti Valstybės 100-

ečiui paminėti: 

Šokių, tautinių kostiumų, 

regionų tarmių, kulinarinio 

paveldo šventė „Tu mums 

viena“ 

Kūrybinių darbų konferencija 

„Dovana Lietuvai” 

Šventinis koncertas „Tu mums 

viena“ 

Projektas „100 šypsenų 

Lietuvai” 

Viktorina „Mes Lietuvos 

vaikai”. 

Akcija „100 gerų darbų 

Lietuvai” 

„Ąžuolyno“, „Aitvaro“ 

gimnazijų, Sendvario, Dailės 

mokyklų eisena su tautine 

atributika. Bendra nuotrauka, 

filmas 

Savanorystės renginys 

„Paminėkim Lietuvos šimtmetį“ 

 

Akcija „Šimtas žodžių tėvynei“ 

 

 

Filmų apie nepriklausomybę 

peržiūra 

Nepriklausomybės akto kopijos 

sutikimas ir perdavimas 

 

 

 

V.Prižgintienė, V.Rudokienė, 

L.M.Černeckienė 

 

 

D.Tarnienė, II-III klasių  mokiniai 

 

R.Babraitienė, meno kolektyvų 

vadovai 

L.Inčerauskaitė 

 

R.Veličkaitė, I gimnazijos klasės  

 

G.Overlingienė 

 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

V.Ramanauskas 

 

 

 

G. Overlingienė 

L.Inčerauskaitė 

 

V.Dulevičienė, lituanistės, 

S.Vaičikauskienė, R.Žmijauskas,  

N.Pamparienė, V.Morkūnaitė 

V.Pliakuvienė 

 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

Mokinių parlamentas 

 

Vasaris 



1.4. Užgavėnės. Blynų šventė ir 

sveikatinantys  kokteiliai 

N.Pamparienė, R.Rimkienė, 

V.Martyšienė, Mokinių 

parlamentas 

Vasaris  

1.5. Kovo 11-osios - 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos – 27-ųjų metinių 

minėjimas:  

„Dainos konkursas‘‘; 

Istorijos, geografijos, 

ekonomikos integruotas protų 

mūšis 

R.Babraitienė, A.Janonis, 

D.Jakubauskienė, istorijos 

mokytojai, klasių vadovai 

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. Velykinė  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. Olimpiadų, konkursų, festivalių, 

varžybų prizininkų, aktyvistų  

ekskursija į Vilniaus akademinio 

dramos teatro spektaklį „Lokis“ 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė  Kovas 

1.10. Frankofonijos dienos 

paminėjimas. Prancūziško filmo 

pristatymas 

B.Bertužytė Kovas 

1.11. Gimnazijos gimtadieniui skirto 

filmo „Auksinė H“ ir „Auksinė 

H. Šventės“ peržiūra ir aptarimas 

D.Tarnienė Balandis 

1.12. Paskutinio skambučio šventė R.Babraitienė, A.Urbšienė, III-IV 

gimnazijos klasių vadovai, 

seniūnai, Mokinių parlamentas 

Gegužė 

1.13. I, III gimnazijos klasių tiriamųjų 

darbų pristatymas 

V.Valaitienė, V.Rudokienė, dalykų  

mokytojai 

Gegužė 

1.14. Popietė „Padėka matematikos 

mokytojams“ 

V.Rudokienė, V.Šileikienė Gegužė 

1.15. Tremties dienos paminėjimas R.Veličkaitė Gegužė 

1.16. Civilinės saugos diena V.Valaitienė Birželis 

1.17. Mokslo metų baigimo šventė 

klasių grupėms 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

V.Valaitienė, V.Rudokienė 

Birželis 

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

R.Babraitienė 

Liepa 



1.19.  Rugsėjo 1-osios šventė R.Babraitienė, A.Urbšienė, 

J.Kazlauskaitė, Mokinių 

parlamentas, klasių vadovai 

Rugsėjis 

1.20. Parodomieji debatai naujokams R.Petrauskienė Rugsėjis 

1.21. Mokytojų dienos minėjimas R.Babraitienė, A.Urbšienė, 

Mokinių parlamentas, meno 

kolektyvų vadovai 

Spalis 

1.22. Mokinių prezidento ir 

parlamento rinkimai 

R.Babraitienė, J.Kazlauskaitė, 

Mokinių parlamentas 

Spalis 

1.23. I gimnazijos klasių susipažinimo 

vakaras  

 

R.Babraitienė,  

I gimnazijos klasių vadovai,  

seniūnai, II gimnazijos klasių 

seniūnai, Mokinių parlamentas 

Spalis 

1.24. Kalėdiniai renginiai klasių 

grupėms 

R.Babraitienė, A.Urbšienė, 

Mokinių parlamentas, I -IV klasių 

vadovai 

Gruodis 

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

A.Urbšienė, 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 

3. OLIMPIADOS, DALYKINĖS SAVAITĖS,  KONFERENCIJOS  

3.1. Dalykinių olimpiadų I turas Administracija,  

metodinių grupių pirmininkai 

Sausis - gruodis 

3.2. Lietuvių kalbos konferencija, 

skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 100-

ečiui paminėti „Stovėkite tvirtai, 

kas lietuviu užgimęs“ 

V.Dulevičienė, N.Bartašiūnienė, 

J.Jovaišienė 

Kovas 

3.3. Nacionalinio diktanto rašymas V.Dulevičienė, lietuvių kalbos 

mokytojos 

Kovas 

3.4. Konferencija „Reikia išmokti 

sveikam išlikti“ 

L.Inčerauskaitė, V.Martyšienė, 

N.Pamparienė 

Kovas 

3.5. Klaipėdos miesto mokinių IT 

konferencija MIK-9 

V.Rudokienė, V.Šileikienė Balandis 

3.6. Finansų  olimpiada. Renginiai, 

skirti MEPA projektui 

V.Valaitienė, A.Ašmonas, istorijos, 

dorinio ugdymo, geografijos 

mokytojos 

Balandis - gegužė 

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

3.8. Mokinių kūrybinių 

programavimo darbų 

konferencija 

V.Rudokienė, V.Žukauskienė Birželis 

3.9. Gamtos mokslų dekada. Mokslų 

festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ ir 

Tyrėjų naktis 

V.Valaitienė, V.Gineikė, gamtos 

mokslų metodinė grupė 

Rugsėjis 

3.10.  Europos kalbų savaitės renginiai  A.Kažukauskienė, užsienio kalbų 

mokytojai  

 

Rugsėjis 

3.11. Lietuvių mokytojų konferencija 

„Dalijimasis gerąja patirtimi“ 

Lietuvių kalbos mokytojos Spalis 

3.12. Matematikos ir IT mokslų savaitė V.Rudokienė, V.Šileikienė, 

matematikos mokytojai 

Lapkritis 

3.13. Miesto mokinių matematikos 

konferencija 

V.Rudokienė, V.Šileikienė, 

matematikos mokytojai 

Lapkritis 

3.14.  II-IV klasių konferencija, skirta 

V.Kudirkos 160-ečiui paminėti 

Lietuvių kalbos mokytojos Gruodis 

4. VIKTORINOS, KONKURSAI 

4.1. Meninio skaitymo ir poetinių 

kompozicijų konkursas  

V.Dulevičienė, J.Jovaišienė, 

N.Bartašiūnienė, S.Radzevičienė 

Vasaris 



4.2. Oratorinio skaitymo konkursas 

III klasėms „The Best Way to 

predict the future is to invent it“ 

Anglų kalbos mokytojai  Vasaris 

4.3. Kalbų konkursas „Kengūra“ I, III 

gimnazijos klasėms 

Užsienio kalbų mokytojai Vasaris 

4.4. I gimnazijos klasių integruotas 

istorijos ir geografijos protų 

mūšis, skirtas Kovo 11-ajai  

paminėti   

R.Veličkaitė, D.Tarnienė, 

E.Miliauskienė 

Kovas 

4.5. Istorijos žinovo konkursas Istorijos mokytojai Kovas 

4.6. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

V.Rudokienė, V.Šileikienė, 

matematikos mokytojai 

Kovas 

4.7. Tarptautinis gamtos mokslų 

konkursas „Kengūra“ 

V.Valaitienė Kovas 

4.8. I klasių protų mūšis, skirtas 150-

osioms Vydūno gimimo 

metinėms paminėti 

V.Dulevičienė, V.Dumčiuvienė, 

R.Babraitienė 

Kovas 

4.9. Lietuviškos estradinės dainos 

festivalis – konkursas (miesto ir 

apskrities gimnazijų) 

V.Prižgintienė, R.Babraitienė, 

D.Jakubauskienė, A.Janonis 

 

Balandis 

4.10. Komandinis matematikos 

konkursas J.S. Kukulskių taurei 

laimėti 

V.Rudokienė, V.Šileikienė, 

matematikos mokytojai 

Balandis 

4.11. I, II  gimnazijos klasių oratorių  

konkursas „One minute talk“  

I.Petkienė, I.Mickevičienė, 

S.Abramova 

 

Balandis 

 

4.12. III gimnazijos klasių esė 

konkursas 

D.Tarnienė Balandis 

4.13. Europos viktorina  Istorijos mokytojai Gegužė 

4.14. Integruota geografijos ir istorijos 

viktorina II klasėms „Pažink 

Europą“, skirta Europos dienai 

paminėti 

E.Miliauskienė, R.Veličkaitė  

 

Gegužė 

4.15. II gimnazijos klasių raiškiojo 

skaitymo anglų kalba konkursas 

Anglų kalbos mokytojai Spalis 

4.16. Skaniausio pyrago iš rudens 

gėrybių konkursas 

N.Pamparienė Spalis 

4.17. Poezijos konkursas „Poezijos 

užburiantys garsai“ 

R.Miknevičienė, Ž.Agafonova Spalis 

4.18. Konstitucijos egzaminas, skirtas 

Konstitucijos dienai paminėti 

Istorijos mokytojai Spalis 



4.19. Tarptautinis IT konkursas 

„Bebras“ 

V.Rudokienė, V.Šileikienė, 

matematikos mokytojai 

Lapkritis 

4.20. Konkursas „Raštingiausias 

pirmokas“ 

N.Matuzienė, J.Ulrichaitė Lapkritis 

4.21. Rusų kalbos diktanto konkursas 

„Rašau be klaidų“ 

R.Miknevičienė, Ž.Agafonova Lapkritis 

4.22. Dailyraščio konkursas rusų kalba R.Miknevičienė, Ž.Agafonova Lapkritis 

4.23. Konkursas „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“ 

N.Matuzienė Gruodis 

5. PROJEKTAI IR AKCIJOS  

5.1. Visuotinės pilietinės akcijos 

„Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Neužmirštuolė“, skirtos Sausio 

13-ajai – 27-osios Laisvės gynėjų 

dienos - metinėms paminėti  

 

D.Tarnienė, istorijos mokytojos Sausis 

5.2. Bendradarbiavimo projektas  su 

Klaipėdos kūdikių ir vaikų 

globos namais, senelių namais 

L.Inčerauskaitė, G.Overlingienė,  Sausis- gruodis 

5.3. Akcija „Veiksmo savaitė be 

patyčių“ 

V.Martyšienė, klasių vadovai, 

Mokinių parlamentas 

Kovas 

5.4.  Integruotas pilietiškumo, IT ir 

lietuvių kalbos projektas 

„Lietuvos šimtmečio 

asmenybės“ 

R.Veličkaitė, informatikos, lietuvių 

kalbos mokytojai 

Kovas 

5.5. Integruotas technologijų ir dailės 

projektas „Velykiniai margučiai“ 

N.Pamparienė, R.Žmijauskas, 

V.Morkūnaitė 

Kovas-balandis 

5.6. Mokyklinis projektas „Metų 

abiturientas 2018“ 

V.Rudokienė, IV klasių vadovai Gegužė 

5.7. Respublikinis projektas 

„Nacionalinė debatų stovykla“ 

R.Petrauskienė Birželis 

5.8. Pilietinė akcija žydų genocido 

aukų atminimo dienai paminėti 

„Atminties kelias“ 

R.Veličkaitė, istorijos mokytojai Rugsėjis 

5.9. Mokyklinis integruotas 

technologijų, dailės, geografijos 

ir anglų projektas „ Pasaulio 

šalių kultūrinis ir kulinarinis 

paveldas. Prancūzija“ 

N.Pamparienė, V.Morkūnaitė, 

L.M.Černeckienė, geografijos, 

anglų kalbos  mokytojos 

 

Spalis 

5.10. Akcija, skirta Tolerancijos 

dienai paminėti 

R.Babraitienė, V.Valaitienė, 

L.Inčerauskaitė, G.Overlingienė, 

 

Lapkritis 



V.Martyšienė, istorijos mokytojai, 

Mokinių parlamentas,  

5.11. Akcija „Mes prieš AIDS“. 

Stendai, piešinių parodos, skirti 

AIDS dienai paminėti. Protų 

mūšis „AIDS – geriau žinoti“  

 

V.Martyšienė, V.Morkūnaitė, 

R.Rimkienė, biologijos mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Lapkritis, 

gruodis 

5.12. Mokyklinis integruotas dailės ir 

technologijų projektas 

„Naujametinis gimnazijos 

puošimas“ 

N.Pamparienė, V.Morkūnaitė, 

R.Žmijauskas, klasių vadovai 

Gruodis 

5.13. Respublikinis projektas 

„Nacionalinis debatų turnyras“ 

R.Petrauskienė Gruodis 

5.14. Akcija „Vilties parduotuvė“ L.Inčerauskaitė, G.Overlingienė, 

klasių vadovai 

Gruodis 

5.15. Tarptautinis projektas su 

Klaipėdos partneriu Turkijos 

Mersino miestu. 

V.Prižgintienė Birželis, liepa 

 

6. PARODOS 

6.1. Paroda, skirta Sausio 13-ajai 

paminėti 

S.Vaičikauskienė Sausis 

6.2. Paroda, skirta Vasario  

16-ajai paminėti 

S.Vaičikauskienė Vasaris 

6.3. Spaudinių paroda „Sukurk 

Tėvynę savyje“ 

 

S.Vaičikauskienė Vasaris 

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

V.Morkūnaitė 

Kovas 

6.5. Knygų paroda „Juozui Erlickui - 

65“ 

S.Vaičikauskienė Kovas 

6.6. Knygų paroda „Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

diena“ 

S.Vaičikauskienė Kovas 

6.7. Paroda, skirta knygnešio dienai 

paminėti“ 

S.Vaičikauskienė Kovas 

6.8. Knygų paroda „Vydūnui - 150“ S.Vaičikauskienė Kovas 

6.9.  Knygų paroda „Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos 

diena“ 

S.Vaičikauskienė Gegužė 

6.10 Knygų paroda „Simonui 

Daukantui - 225“ 

S.Vaičikauskienė Spalis 



6.11. Knygų paroda „Vincui Kudirkai- 

160“ 

S.Vaičikauskienė Gruodis 

6.12. Piešinių parodos, skirtos AIDS 

dienai paminėti. 

Dailės, biologijos mokytojai Gruodis 

6.13. Kalėdinių medelių paroda N.Pamparienė, R.Žmijauskas Gruodis 

6.14. Mokyklinė IT leidybinės grupės 

paroda „Kalėdiniai stebuklai“  

N.Matuzienė Gruodis 

7. KARJEROS KOORDINAVIMAS 

7.1. Studijų paroda Litexpo A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė, klasių 

vadovai 

Vasaris 

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

vadovai 

Kovas 

7.3. VU studijų pristatymas A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Kovas 

7.4. Ekskursija į LMSU A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Kovas 

7.5. VU studijų pristatymas A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Kovas 

7.6. Ekskursija į Lietuvos pakrančių 

apsaugos tarnybą, pas kinologus 

A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Gegužė 

7.7. Ekskursija („Kalba.LT)  į parodą 

„Studijos užsienyje“ 

A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė,  klasių 

vadovai 

Spalis 

7.8. Studijų užsienyje partnerių 

vizitai gimnazijoje 

A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Spalis, lapkritis 

7.9. Pažintiniai vizitai į įmones A.Butkuvienė, J.Ulrichaitė Nuolat 

 

 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


