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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 2019 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 2019-2021 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.V1-91 ir 2018-2019 mokslo metų 

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

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-66, 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. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – 

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

kokybę ir prieinamumą. Gimnazija 2018 metams išsikėlė 2 prioritetus: individualios kiekvieno 

mokinio pažangos matavimo efektyvinimas ir gimnazijos bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Strateginiam tikslui ir prioritetams įgyvendinti 

iškelti 2  metiniai tikslai bei numatytos priemonės penkiems uždaviniams gyvendinti: 

8.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų 

aplankų kūrimą ir naudojimą – metodinėse grupėse vyko diskusija „Mano patirtis siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos“. Mokytojų tarybos posėdyje pasidalinta lietuvių kalbos mokytojų, matematikos 

mokytojų ir klasių vadovų gerąja patirtimi, rengiant ir naudojant mokinių pažangos ir pasiekimų 

aplankus. Metodinėje taryboje susitarta, kad mokinio individualios pažangos matavimo aplankus 

būtinai naudoja klasių vadovai, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei užsienio kalbos 

mokytojai, o kitų dalykų mokytojai aplankus naudoja pagal poreikį. Sistemingai tobulinta gimnazijos 



mokytojų kvalifikacija mokinio individualios pažangos matavimo, pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

srityje.  Gimnazijos mokytojams organizuoti du bendri seminarai: „Kaip gali mokytojas padėti vaikui 

išmokti mokytis: savivaldis ir personalizuotas mokymasis“ (dalyvavo 52 mokytojai), „Mokymo(si) 

turinio valdymas su Google Classroom“ (dalyvavo 27 mokytojai). Nuo 2018-2019 m. m. gimnazijos 

pedagogai susitarė, kad mokinių mokymosi problemos ir sėkmės, jų individuali pažanga aptariama 

klasių grupėse dėstančių mokytojų susitikimuose kiekvieną mėnesį. Mokytojų etatų sandaroje 

numatytos valandos pedagoginei pagalba teikti (konsultavimui), individualiam darbui su aukštesnių 

gebėjimų mokiniais. Nuo 2018 m. rudens gimnazijoje pradėta naudoti Google Classroom sistema, 

kuri padeda mokytojams valdyti ugdymo turinį, stebėti, matuoti ir vertinti individualią kiekvieno 

mokinio pažangą bei leidžia patiems mokiniams geriau įsivertinti mokymosi pasiekimus. 

8.2. Įgyvendinat antrąjį uždavinį – stiprinti mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, 

planuojant mokymosi tikslus ir jų pasiekimo galimybes – atlikti tyrimai „II klasių mokinių poreikis 

vidurinio ugdymo programos pasiūlai“, „NŠ programų pasiūla ir paklausa“, „I gimnazijos klasių 

mokinių adaptacija“. Tyrimų rezultatai naudoti rengiant gimnazijos ugdymo planą, atsižvelgiant į 

juos nuo 2018 m. rugsėjo pirmos dienos gimnazijoje įvestas I klasių kuratoriaus etatas. Klasių vadovų 

metodinėje grupėje parengta ir Metodinėje taryboje aptarta mokymosi tikslų planavimo forma. Ją 

klasių valandėlių metu pusmečių pradžioje pildo mokiniai. Klasių grupėse dėstančių mokytojų 

susitikimuose-pokalbiuose kiekvieną mėnesį aptariami mokinių mokymosi tikslų pasiekimų 

rezultatai. Vaiko gerovės komisijoje sistemingai organizuojami pokalbiai su mokymosi sunkumų 

turinčiais mokiniais, susitariama dėl individualios pagalbos teikimo. Nuo 2018-2019 m. m. itin 

gabiems mokiniams ir pagrindinio ugdymo programoje sudaromi individualūs mokymosi planai, 

padedantys jiems siekti aukštesnių rezultatų respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose bei 

konkursuose. Apibendrinant galima teigti, kad uždavinys įgyvendintas gerai.  

8.3. Trečiam uždaviniui – gerinti mokymą(si), plačiau taikant diferencijavimą ir 

individualizavimą – įgyvendinti buvo numatytos trys priemonės. Mokytojų veiklos planų forma 

patikslinta įtraukiant mokymo(si) diferencijavimo ir individualizavimo skiltį, metodinėse grupėse 

mokytojai dalinosi patirtimi, kaip jiems sekasi diferencijuoti ir individualizuoti mokymą pamokose, 

daugumos metodinių grupių nariai dalinasi individualizuotomis ir diferencijuotomis užduotimis arba 

jas kartu rengia. Tačiau vidinio įsivertinimo duomenys rodo, kad diferencijavimas ir 

individualizavimas dar nėra pilnai įgyvendinamas dėl didelio mokinių skaičiaus klasėse ar 

nepakankamo kai kurių mokytojų pasirengimo: 52 proc. (2017 m. – 46 proc.) mokinių nurodo, kad 

jie turi galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis, tik 31 proc. teigia, kad pamokose skiriamos 

užduotys pagal pasiekimų lygį. Tad svarbu toliau gerinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno 

vaiko pažangos. 



Apibendrinat galima teigti, kad diferencijavimą ir individualizavimą, kaip vieną iš pamokos 

aspektų, galima gerinti ir ateinančiais metais. 

8.4. Gerai įgyvendintas ketvirtasis uždavinys – diegti darbuotojų metinių užduočių kėlimo, 

veiklos įsivertinimo ir vertinimo sistemą. Sausio mėnesį atliktas gimnazijos nepedagoginių 

specialistų veiklos vertinimas, jis aptartas su gimnazijos Darbo taryba. Nustatytos 2018 metų 

užduotys visiems nepedagoginiams specialistams. Pasiūlyta mokytojų savianalizės formą papildyti 

dalimi, kurioje būtų pateikiamos klasės vadovo atliktos veiklos ir jų įsivertinimas. Šiam siūlymui 

pritarta Metodinėje taryboje, direktoriaus įsakymu patvirtinta atnaujinta mokytojo veiklos 

savianalizės forma. Užpildytos savianalizės aptartos metiniuose pokalbiuose, Direkcijos posėdyje. 

Gegužės – birželio mėnesiais organizuoti susitikimai su visomis mokytojų metodinėmis grupėmis, 

pristatant mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelį. Metodinėje taryboje patvirtintas bendrų 

mokytojų veiklų bendruomenei sąrašas ir joms skiriamų valandų skaičius. Rugpjūčio mėnesį su 

kiekvienu mokytoju susitarta dėl jo etato sandaros, numatytos užduotys 2018-2019 mokslo metams.   

8.5. Daug dėmesio skirta penktojo uždavinio – plėtoti Tėvų klubo veiklą – įgyvendinimui. 

Tęsiant pradėtas veiklas, organizuoti šviečiamieji užsiėmimai tėvams vaikų ugdymo temomis: 

paskaita I gimnazijos klasių tėvams „Mokymasis ir emocinė sveikata“, II klasių tėvams – „Kaip 

geriau pasirinkti tolimesnį kelią?“, „Vidurinio ugdymo programos aprašo pristatymas. Vidurinio 

ugdymo aprašo įgyvendinimas gimnazijoje“, III klasių tėvams – „Brandos darbas. Stojimo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas sąlygos“, IV klasių tėvams – „Brandos egzaminai – visos šeimos rūpestis“.  

Pasiekti kiekybiniai rezultatai leidžia teigti, kad penktasis uždavinys įgyvendintas. Daugiau tėvų 

stengiamasi įtraukti į klasėse organizuojamus renginius: jie pristato savo profesijas ir karjeras, 

dalyvauja klasių išvykose, bendrose sportinėse varžybose, padeda organizuoti klasių renginius. Du 

kartus metuose organizuojami mokinių-tėvų-mokytojų susitikimai-pokalbiai apie vaikų mokymosi 

tikslus ir jų siekimą, mokinio individualios pažangos rezultatus. Gimnazijos administracija ir Tėvų 

klubas apskrito stalo diskusijoje diskutuoja apie mokinių ugdymo sėkmes ir problemas, kartu ieško 

problemų sprendimo būdų. Galima daryti išvadą, kad šis uždavinys įgyvendintas gerai. 

8.6. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo miesto, respublikos, tarptautiniuose 

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

M.Linkevičius 49-oje tarptautinėje fizikos olimpiadoje laimėjo bronzos medalį, 3d klasės mokinė 

P.Skrabytė V tarptautiniame vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkurse „Garsų paletė“ užėmė I 

vietą solistų kategorijoje. Respublikinėje fizikos olimpiadoje laimėtos dvi I vietos, du mokiniai gavo 

Pagyrimo raštus; respublikinėje matematikos olimpiadoje laimėtos I, II ir III vietos, respublikinėje 

informatikos olimpiadoje laimėtas 1 aukso ir 2 bronzos medaliai, 2 mokiniai apdovanoti Pagyrimo 

raštais,  respublikinėse technologijų olimpiadoje laimėta II vieta ir nominacija už originalų meninį 



sprendimą, respublikinėje ekonomikos ir verslo olimpiadoje iškovota III vieta, respublikinėje ispanų 

kalbos olimpiadoje laimėta I vieta. Respublikiniame dr. J.P.Kazicko moksleivių kompiuterininkų 

forume – Multimedijos ir sukurtų programų konkurse laimėta III vieta, respublikiniame dr. 

J.P.Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo Programavimo konkurse – II vieta, prof. 

K.Baršausko respublikiniame fizikos konkurse laimėta I, II ir dvi III, 29-ame fizikos čempionate – II, 

prof. J.Matulionio jaunųjų matematikų konkurse - dvi I vietos, dr. J.P.Kazicko Žemaitijos krašto 

mokinių programavimo konkurse – po dvi II ir III vietas. Iškovotos I vietos komandinėse matematikos 

olimpiadose mokytojo K.Šikšniaus taurei laimėti (ir I-II, ir III-IV kl. grupėse) ir Pakruojo krašto 

jaunųjų matematikų komandinėse varžybose MADI-2018 (ir I-II, ir III-IV kl. grupėse), dvi I ir viena 

II vietos užimtos respublikiniame integruotame informacinių technologijų ir geografijos konkurse, II 

vieta laimėta Lietuvos verslo čempionate „Junior SO“. Respublikiniame meninio skaitymo konkurse 

užimtos II ir III vietos, Motiejaus Valančiaus meninio skaitymo konkurse – I vieta, U.Nasvytytės 

vardo moksleivių ir studentų skaitovų konkurse – III vieta. 99 mokiniai dalyvavo ir prizines vietas 

laimėjo dalykinių olimpiadų miesto etape, puikių rezultatų pasiekė įvairiuose miesto konkursuose. 

Bendroje „Mero taurės“ varžybų įskaitoje gimnazijos sportininkai laimėjo III vietą, laimėtos I vieta 

Mero taurės teniso, II vietos Mero taurės rudens ir pavasario kroso, badmintono, III vietos Mero 

taurės merginų stalo teniso, merginų tinklinio kroso estafečių varžybose. Gimnazijos merginų 

komanda tapo nugalėtojomis Lietuvos mokyklų futalo žaidynėse Klaipėdos savivaldybėje (10 kl ir 

jaunesnių amžiaus grupė), užėmė II vietą Žemaitijos zonos futbolo Lady golo varžybose. 3 klasės 

mokiniai I.Budrytė ir D.Muntrimas laimėjo III vietas Europos karate kiokušin čempionate. 

8.7. Sėkmingą 2018 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. 

8.7.1. Brandos              egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje:      

1 lentelė 

Mokslo metai 
2015-2016 

(182 abiturientai) 

2016-2017 

(150 abiturientai) 

2017-2018 

(151 abiturientai) 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius 
795 627 

622 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
4,37 4,11 

4,12 

Su pagyrimu baigė 10 9 10 

Gauti 100 balų įvertinimai 131 103 96 

Egzaminai išlaikyti 

aukštesniuoju lygiu (procentais) 
51,95 55,43 

44,21 

Egzaminai išlaikyti pagrindiniu  

lygiu (procentais) 
40 38,57 

46,63 



Egzaminai išlaikyti 

patenkinamu lygiu (procentais) 
8,05 5,84 

8,84 

Neišlaikyta egzaminų 

(procentais) 
0,12 0,16 

0,32 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius 
8 10 

14 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
0,04 0,07 

0,09 

Iš viso laikytų (M+V) egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
4,41 4,18 

4,21 

 

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

2 lentelė 

Mokslo metai 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Egzaminas 

Brandos 

egzaminų 

įvertinimų 

vidurkis  

(2015-2016) 

Brandos 

egzaminų 

įvertinimų 

vidurkis  

(2016-2017) 

Brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis  

(2017-2018) 

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

Užsienio kalba (anglų) 89 91,6 86,7 

Užsienio kalba (rusų) 100 
98,3 

98,5 

Istorija 68,2 75,8 67,5 

Geografija 82,7 88,9 77,3 

Matematika 76,2 84,5 64,5 

Informacinės technologijos 99,5 92,7 99,4 

Biologija 84,6 86,3 86,7 

Chemija 74,7 74,5 70,6 

Fizika 84,5 75,7 73,1 

 

3 lentelė 

Mokslo metai/ 

Šimtukų skaičius pagal dalykus  
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Lietuvių kalba ir literatūra 8 2 3 

Užsienio kalba (anglų) 49 37 31 

Užsienio kalba (rusų) 2 2 3 

Istorija 0 0 3 



Geografija 1 1 0 

Matematika 38 48 16 

Informacinės technologijos 24 8 30 

Biologija 2 4 7 

Chemija 0 0 0 

Fizika 7 1 3 

 

8.7.3. Pagrindinį išsilavinimą 2018 metais įgijo 147 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 ir 5  lentelėse. 

4 lentelė 

 

 

Įvertinimai   

Matematika Lietuvių kalba 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 m.m. 

10 61 7 20 5 

9 55 27 68 29 

8 22 29 46 56 

7 9 41 18 34 

6 2 30 - 19 

5 3 10 - 3 

4 - 4 - 2 

Neišlaikė Nėra Nėra Nėra Nėra 

Laikė 152 148 152 148 

Vidurkis 9,02 7,28 8,59 7,66 

 

5 lentelė 

Dalykas 

(pasiekimų 

patikrinimas 

Pasiekimų lygis 

Metinis įvertinimas Pasiekimų patikrinimas 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

 

Lietuvių kalba Patenkinamas – 4-5 6 4,05 5 3,38 

Pagrindinis – 6-8 99 66,90 109 73,65 

Aukštesnysis – 9-10 43 29,05 34 22,97 

Matematika Patenkinamas – 4-5 8 5,40 14 9,46 

Pagrindinis – 6-8 112 75,68 100 67,57 

Aukštesnysis – 9-10 28 18,92 34 22,97 

 

8.8. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2018 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: pasiekti 

aukštų rezultatų PUPP ir VBE; padėti tėvams įvairiomis formomis įsitraukti į vaikų ugdymą, 

bendradarbiavimą su mokytojais, siekiant kiekvieno vaiko mokymo(si) pažangos; įgalinti 

bendruomenę veikti kūrybiškai, diegti naujas inovacijas ugdymo srityje; stiprės mokinių mokymosi 



motyvaciją ir gerės emocinis mikroklimatas pamokose; labiau suasmeninus mokymo procesą gerės 

mokinių mokymosi rezultatai; mokiniai įsivertins asmenines kompetencijas, įgis bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų.  

8.9. 2018 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

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

gimnazijos 2018 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas. 

9. 2018 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1.Aukšta daugumos pedagogų kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija. Mokytojai-lyderiai veda 

respublikinius seminarus, vadovauja 

miesto/respublikos lygio mokytojų 

organizacijoms 

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų 

2. Aukšta daugumos 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. Per mažai dalyvaujama tarptautiniuose 

projektuose 

4. Sėkminga pirmokų adaptacija, nėra patyčių tarp 

mokinių 

  

Galimybės Grėsmės 

1. Gimnazijos dalyvavimas Klaipėdos miesto 

vykdomuose ES projektuose leistų įrengti 

modernias laboratorijas, edukacines erdves  

1. Mokytojų pervargimas ir demotyvacija 

dėl neaiškios švietimo politikos 

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. Reikalavimai kūno kultūros pamokų 

organizavimui apsunkins sporto salės 

užimtumo tvarkaraščių sudarymą 

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. Gilesnis gimnazijos tradicijų puoselėjimas, 

įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių., 

padės gerinti savijautą gimnazijoje, kurs pozityvią 

emocinę aplinką 

4. Kai kurių dalykų mokytojų trūkumas gali 

trukdyti optimaliai ir lanksčiai organizuoti 

mokyklos darbotvarkę 

 



V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

10. 2019 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, 

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

11. 2019 m. veiklos prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą 

bendruomenės narių savijautą gimnazijoje, kūrimas. 

12. Metinės veiklos tikslai:  

12.1. diegti įtraukiojo ugdymo principus taikant kiekvieno mokinio pažangos matavimo 

sistemą, stiprinant pagalbą kiekvienam mokiniui; 

12.2. stiprinti bendruomenės narių lyderystės gebėjimus. 

13. Posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Gimnazijos taryba Naujos sudėties 

Gimnazijos tarybos 

pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai 

Sausis V.Prižgintienė 

2018 metų gimnazijos 

veiklos ataskaitos,  

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. veiklos ataskaitų 

aptarimas. 2019 m. 

prioritetų, tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo 

galimybės 

Sausis V.Dumčiuvienė 

V.Prižgintienė 

Gimnazijos ugdymo 

plano 2019/2020 m. m. 

aptarimas ir tvirtinimas 

Birželis V.Dumčiuvienė, 

V.Prižgintienė 

V.Valaitienė 

Respublikinio projekto-

programos „Renkuosi 

mokyti!“ veiklų 

pristatymas ir aptarimas  

Spalis V.Dumčiuvienė 

V.Prižgintienė 

Einamųjų klausimų 

svarstymas pagal poreikį 

Visus metus V.Dumčiuvienė 

V.Prižgintienė 

2. Mokytojų taryba „Įtraukiojo ugdymo 

tyrimo rezultatai. 

Aukštesnio lygio 

gebėjimų ugdymas 

pamokose. I pusmečio 

rezultatai“ 

Vasaris V.Prižgintienė, 

 



Dėl leidimo laikyti 

brandos egzaminus 

Gegužė V.Prižgintienė, 

V.Rudokienė 

Ugdymo plano projekto 

2019-2020 m. m. 

aptarimas. Dėl 1-ų ir 3-ių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę.  

Birželis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2018-2019 m. m. 

ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir 

PUPP rezultatų, 

dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose 

analizė. 2019-2020 m. m. 

ugdymo plano tvirtinimas 

Rugpjūtis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė. 

Lapkritis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2019 m. gimnazijos 

metinės veiklos analizė. 

Metodinės veiklos 

analizė. Kvalifikacijos 

tobulinimo analizė. 2020 

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 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos 

vykdymo ir vertinimo 

komisijų sudarymas 

Vasaris V.Prižgintienė,  

pavaduotojai 

Vidinio įsivertinimo 

grupės sudarymas. 

Vidinio įsivertinimo 

plano rengimas 

Kovas 

 

V.Prižgintienė,  

pavaduotojai 

Tyrimo „Vidurio 

mokymosi modulių ir 

pasirenkamų dalykų 

pasiūlos ir paklausos 

analizė“  

Kovas V.Rudokienė 



II  gimnazijos klasių 

mokinių pasiruošimas 

mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą  

Balandis V.Prižgintienė, 

pavaduotojai 

 

Mokinių neformaliojo 

švietimo poreikių 

tenkinimas gimnazijoje 

Gegužė V.Prižgintienė, 

A.Urbšienė 

Mokinių kontingento 

komplektavimas, 

mokytojų krūviai  

Birželis 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 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė 

Lapkritis V.Prižgintienė, 

J.Ulrichaitė 

Brandos egzaminų 

pasirinkimo aptarimas.  

Lapkritis V.Prižgintienė,  

pavaduotojai 

Metinės veiklos 

aptarimas. 2020 metų 

tikslai, uždaviniai, 

veiklos planavimas 

Gruodis V.Prižgintienė 

4. 

 

Metodinė taryba Metodinės veiklos tikslo 

ir uždavinių iškėlimas 

2019 m.  Metodinių 

grupių veiklos planų 

derinimas 

Sausis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė 

 

2019-2020 m. m. ugdymo 

plano projekto 

svarstymas 

Balandis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės dienos 

„Šiuolaikinės mokyklos 

iššūkiai: mokymo 

problemos ir mokymosi 

lūkesčiai“ aptarimas 

Gegužė J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinių individualios 

pažangos matavimo 

Rugpjūtis J.Jovaišienė, 

V.Valaitienė, 



sistemos aprašo taikymas 

ugdymo procese 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

analizė, įvertinimas ir 

įsivertinimas. Metodinės 

veiklos gairės 2020 

metams 

Gruodis J.Jovaišienė,  

V.Valaitienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

14. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

14.1. gerinti pamokos organizavimą siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Mokytojų tarybos posėdyje 

aptarti aukštesniuosius mokinių  

gebėjimus ugdančius metodus, 

gerinančius  

Administracija 

 

Vasaris Aptarti Mokytojų 

taryboje  

2. Organizuoti atvirų pamokų 

stebėjimo dekadą „Kolega 

kolegai“ 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Balandis Aptarti 

metodinėje 

taryboje 

3. Organizuoti mokytojų, 

dirbančių klasių sraute, 

susirinkimus, skirtus mokinių 

individualios pažangos 

aptarimui  

Gimnazijos 

mokytojai 

Visus metus Aptarti direkcijos 

posėdyje, 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

4. Parengti ir patvirtinti mokinio 

individualios pažangos 

matavimo tvarką 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Gegužė Aptarti 

Metodinėje ir 

Mokytojų 

taryboje 

5. Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją pamokos 

organizavimo ir mokinio 

individualios pažangos 

matavimo, pažangos vertinimo 

ir įsivertinimo srityje 

Administracija, 

Metodinė taryba 

Visus metus Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

 

14.2. stiprinti pedagoginę, socialinę, psichologinę, karjeros planavimo pagalbą.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Organizuoti pagalbos mokiniui 

specialistų susirinkimus, 

skirtus pagalbos mokiniui 

aptarimui 

 
Visus metus Aptarti direkcijos 

posėdyje 



2.  Parengti gimnazijos pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos 

aprašą 

 

Administracija  

Spalis 

 

 

 

 

Aptarti Mokytojų 

taryboje 

3.  Vykdyti individualius 

pokalbius su mokymosi 

sunkumų turinčiais mokiniais 

VGK Visus metus Aptarti VGK 

posėdyje 

4.  Vykdyti pokalbius su itin 

gabiais mokiniais, padedant 

jiems susidaryti individualius 

mokymosi planus 

Administracija, 

dėstantys 

mokytojai 

Visus metus Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

 

14.3. plėtoti savivaldos institucijų veiklas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Aktyvinti Mokinių parlamento 

veiklą 

Administracija, 

A.Urbšienė 

Visus metus Aptarti bendrame 

direkcijos ir 

Mokinių 

parlamento 

posėdyje 

2.  Įtraukti savivaldos institucijas į 

gimnazijos renginių 

organizavimą 

Administracija Visus metus Aptarti Mokytojų 

taryboje 

3.  Organizuoti Klaipėdos miesto 

gimnazijų tarybų pirmininkų 

bendrą susitikimą – 

pasidalinimą veiklos patirtimi 

V.Dumčiuvienė, 

V.Prižgintienė 

II pusmetis Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 

 

14.4. gerinti gimnazijos materialinę bazę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Atlikti 224 kabineto remontą A.Intienė Kovas Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 

2. Atlikti mokytojų kambario 

remontą 

A.Intienė Rugpjūtis Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 

2. Atlikti sanitarinių mazgų 

remontą 

A.Intienė Rugpjūtis Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 

3. Atnaujinti baldus 2 

kabinetuose 

A.Intienė Per metus Aptarti 

Gimnazijos 

taryboje 

4. Įsigyti reikalingus vadovėlius  S.Vaičikauskienė II ketvirtis Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 



5. Įsigyti mokymo priemones ir 

mokomąsias programas 

V.Valaitienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per metus Aptarti 

Metodinėje 

taryboje 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

15. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

15.1. kiekvieno mokinio individualios pažangos matavimo sistema padės mokiniams 

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

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

15.2. geresnis pamokos organizavimas, plačiau pamokose taikomi aukštesniuosius 

gebėjimus ugdantys metodai padės labiau suasmeninti mokymąsi, gerės mokinių mokymo(si) 

rezultatai; 

15.3. glaudesnis mokytojų, klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas stiprins pagalbą kiekvienam mokiniui;  

15.4. plėtojamos savivaldos institucijų veiklos gerins bendruomenės narių įsitraukimą į 

gimnazijos gyvenimą, padės kurti pozityvią emocinę aplinką;  

15.5. pasiekiami aukšti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai. 

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. 2019 veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 218,1 tūkst. € savivaldybės biudžeto 

ir 917,8 tūkst. € valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

17. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti 5,1 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. 

 

_____________________________ 
 

 

 


