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KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos veiklos planas 2019 metams (toliau – planas), atsiž-

velgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstai-

gos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo pas-

laugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius pagal pradi-

nio ir pagrindinio ugdymo programas, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, raciona-

liai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

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

plėtros planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu 

Nr. T2-79, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švieti-

mo skyriaus 2019 m. veiklos prioritetus, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-2021 metų strate-

ginį planą, patvirtintą Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsaky-

mu Nr. V-41. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos administracija, pedagogai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: VGK – vaiko gerovės komisija, IKT – informacinės 

komunikacinės technologijos, IT – informacinės technologijos, KPŠKC – Klaipėdos pedagogų švie-

timo ir kultūros centras, SP – specialieji poreikiai, PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba, NMPP – 

nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, VIP – vaiko individuali pažanga, NŠ – neformalusis 

švietimas. 

II. 2018 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

6. Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti mokinių pažangą, atsiž-

velgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir užtikrinant ugdymo procesų kokybę, aukštą švietimo 

paslaugų prieinamumą. Įgyvendinome kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, puoselėjome kultūrines 

tradicijas. 2018 metais progimnazijoje mokėsi 505 mokiniai, buvo 21 klasė, pradinio ugdymo prog-

ramą baigė 60 mokinių (visi). Mokymosi sunkumų turinčių specialiųjų poreikių mokinių skaičius 

didėjo (2017 m. – 42 mokiniai, 2018 m. – 56 mokiniai). 2018 m. mokykloje veikė 33 neformaliojo 

švietimo grupės, mokinių skaičius NŠ užsiėmimuose buvo 438 mokiniai. 

2018 metų veiklos prioritetu buvo individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, verti-

nimas, skatinimas, pagalba. Metinės veiklos tikslas – siekti kiekvieno mokinio individualios pažan-

gos ir pasiekimų, gerinant pamokos veiksmingumą, telkiant progimnazijos bendruomenę nuolatiniam 

mokymuisi ir tobulėjimui. Mokinių padaryta pažanga buvo aptariama pamokose, susirinkimuose, 

metodinėse darbo grupėse, individualiuose pokalbiuose su mokiniais ir tėvais, VGK ir kt. Metodinėse 

grupėse buvo analizuojami įvairių patikrinimų metu gauti duomenys, aptariami mokinių pasiekimų 

bei pažangos rezultatų gerinimo metodai. Jie taikomi dalykų pamokose, kuriamos individualios už-

duotys, kurios padeda ruošti mokinius konkursams bei olimpiadoms. Mokyklos internetiniame pusla-



pyje skelbiami mokinių pasiekimai, padėkos už įvairias veiklas. Mokomųjų dalykų kabinetų stenduo-

se pateikiami dalyko vertinimo kriterijai pagal mokyklos 1-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą. 

Tikslui realizuoti buvo iškelti 3 uždaviniai. 

6.1. Pirmajam uždaviniui – tobulinti pamokos vadybą: skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas 

mokant visų dalykų, IKT tikslingas panaudojimas, vertinimas ir įsivertinimas – įgyvendinti metodi-

nių grupių susirinkimuose ir posėdžiuose buvo pasidalinta darbo patirtimi ir aptarta ugdymo metodų 

įvairovė, individualios mokinio mokymosi pažangos stebėsena. 

2018 m. didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos kokybės tobulinimui, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos. Mokytojai, siekdami padėti mokiniams geriau įsisavinti mokomąją 

medžiagą, metodinėse grupėse dalinosi patirtimi. Buvo organizuota MG susirinkimai, posėdžiai, pa-

sitarimai: „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos dirbant su naujaisiais vadovėliais“, 

„Mokinių skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų tobulinimas matematikos ir gamtos mokslų pa-

mokose“, „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų tobulinimas socialinių mokslų pamokose“, „Inova-

tyvių mokymo metodų taikymas mokant užsienio kalbų“, „IKT panaudojimas matematikos, fizikos 

bei gamtos mokslų pamokose“, „IKT tikslingas panaudojimas dailės, technologijų, kūno kultūros ir 

šokio pamokose“, „Lietuvių kalbos žinių patikrinimo (5, 7 kl.) ir NMPP testų (6, 8 kl.) rezultatų ana-

lizė“, „4-ų ir 5-ų klasių ugdymo programų metodiniai reikalavimai“, „Pradinių klasių vaiko individu-

alios pažangos vertinimas (VIP). Stebėjimo ir fiksavimo aptarimas“, „1-4 klasių mokinių nuotolinio 

mokymo(-si) praktinė patirtis Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje“, „Asmenybės tobulėjimas muzi-

kos pagalba“, „Muzikuojančių mokinių ir muzikinių kolektyvų dalyvavimo koncertuose, festivaliuo-

se ir konkursuose rezultatai“. NMPP testų rezultatai buvo aptariami tiksliųjų, socialinių mokslų, pra-

dinių klasių mokytojų metodinėse grupėse ir susirinkimuose. 

Siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą, komunikavimo kompetencijas, tinkamai 

panaudoti gabių mokinių potencialą sudarytos galimybės mokiniams dalyvauti miesto renginiuose: 

dailyraščio konkurse „Plunksnelė“, pradinių klasių skaitovų konkurse „Išskleisk sparnus, vaikyste!“, 

5-7 kl. mokinių matematikos konkurse, Klaipėdos m. matematikos mokytojų S. ir J. Kukulskių vardo 

komandiniame konkurse bei matematikos konkursuose „Piešiame taškeliais“, „Mokomės žaisdami“, 

„Kodas“, fizikos, biologijos olimpiadose, 8 kl. mokinių chemijos konkurse „Auksinis mėgintuvėlis“, 

7 kl. mokinių „Jaunųjų fizikų“ konkurse, Solidarumo bėgime, festivaliuose-konkursuose „Varpo ai-

das“, „Linksmoji banga“, „Vaikystės vėjas“ ir kt.. Mokyklos mokiniai dalyvavo Jaunojo Klaipėdos 

miesto istorijos žinovo konkurse, Klaipėdos krašto 8 klasių geografijos olimpiadoje profesoriaus Sta-

sio Vaitiekūno prizui laimėti, 7-ojoje Lietuvos 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiadoje „Mano 

gaublys“, Klaipėdos miesto mokyklų 7-ų klasių mokinių istorijos konkurse, Klaipėdos miesto 8-ų 

klasių mokinių istorijos dalykinėje olimpiadoje ir 7-8 klasių mokinių istorijos konkurse „Lietuvinin-

kų kraštas“ bei bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų projekte-

konkurse „Knygų ekspertų kovos“, projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, Klaipėdos m. „Mero tau-

rės“ sporto žaidynėse, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro orga-

nizuotame Moksleivių saviraiškos centro partnerystės projekte „Pasinerk į pažinimo ir kūrybos pa-

saulį“. 

Mokytojų paruošti mokiniai dalyvavo respublikiniuose projektuose, konkursuose: vertimų ir i-

liustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“, konkurse „Olympis 2018“, Nacionaliniame matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo, „Lietuvos gamtininkas 2018“ ir „Bebras“ konkursuose, respublikinėje 

pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, respublikiniame mažųjų šokėjų festivalyje 

„Traukinukas“, V respublikiniame tarpmokykliniame šokių festivalyje-konkurse „Šokio mozaika – 

2018“. Jaunių choras dalyvavo Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos...“. Mokiniai sėk-

mingai pasirodė tarptautiniuose renginiuose: tarptautinėje „Kings“ olimpiadoje, matematikos konkur-

se „Kengūra“, 48-jame tarptautiniame epistolinio rašinio konkurse „Parašyk laišką apie savo didvy-

rį“, Respublikiniame fortepijoninės muzikos konkurse „Jūros eskizai“. Mokyklos būgnų orkestras 

dalyvavo Tarptautiniame vaikų ir jaunimo muzikos konkurse-festivalyje „Baltic voyage“ Stokholme, 

kuriame laimėjo Grand Prix. 



2018 m. buvo organizuojamos įvairios veiklos, šventės, renginiai mokykloje: „Pasaulinė kny-

gos diena“, dailyraščio „Žąsies plunksna“, „Raštingiausias 5-7 kl. mokinys“, dailyraščio „Rusiškai 

rašau gražiai ir taisyklingai“ konkursai, „Velykų tradicijos ir papročiai“, „Animacinių filmų įgarsini-

mas. Animacinių filmų herojai kalba mūsų balsais“, akcija „100 gražiausių žodžių Lietuvai“, projek-

tas „Vyturiui“ – 30, o Lietuvai – 100“, skirtas „Vyturio“ progimnazijos 30-mečiui ir Lietuvos valsty-

bės atkūrimo 100-mečiui paminėti, tarpklasinės kvadrato, krepšinio 3x3 ir 5x5, tinklinio „Kitaip“, 

badmintono varžybos, pirmų klasių „Abėcėlės“ šventė, 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiada. Buvo 

vykdomi tęstiniai projektai: vokalinių duetų vakaras-konkursas „Dviese 2018“, instrumentinės muzi-

kos festivalis „Senoji muzika“, regioninis liaudiškos dainos festivalis „Vyturio giesmė 2018“, inst-

rumentinės muzikos vakaras „Pavasario nuotaikos“. 

6.2. Antrojo uždavinio – stiprinti visų mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų bendradarbia-

vimą, siekiant kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangos – įgyvendinimui buvo organizuota MG susi-

rinkimai „Vertinimas, tarpdalykiniai ryšiai ir integracija lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“, 

„Mokytojas kaip aktorius“ (užsienio kalbų mokytojų MG), „VIP. Vertinimas mokant ir mokantis“ 

(visos MG), „Matematikos, IT ir gamtos mokslų mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų bendradar-

biavimo įtaka mokinio individualiai pažangai“ bei „Socialinių mokslų mokytojų ir pagalbos vaikui 

specialistų bendradarbiavimo įtaka mokinio individualiai pažangai“, „8b klasės mokinių muzikinių 

pasiekimų aptarimas“ (muzikos mokytojų MG), metodinės tarybos pasitarimai VIP klausimais, mo-

kytojų susirinkimas „Šiandienos pamoka“. 

Siekiant mokytojų, pagalbos specialistų, dalykinių grupių bendradarbiavimo buvo vedamos in-

tegruotos pamokos: lietuvių kalbos-tikybos „Velykų rytą“, lietuvių kalbos ir literatūros-muzikos pa-

moka „Lietuvių liaudies dainų lyrizmas“, literatūros ir dailės pamoka „Šventos Velykos. Simbolika ir 

reikšmė“, anglų kalbos-technologijų pamoka „Europos šalys ir vėliavos“, geografijos, anglų kalbos ir 

istorijos pamoka „Didieji geografiniai atradimai”, judriųjų žaidimų pamokos Klaipėdos Universiteto I 

ir III kurso studentams, atvira šokio pamoka „Šokio pynė“, integruotos matematikos-IT pamokos 

„Daugiakampio perimetras“, „Piešiniai matematikoje“, „Matematika ir lietuvių kalba kitaip“ ir kt. 

Daug dėmesio skirta bendrų projektų, renginių organizavimui. 5-8 klasių mokiniams buvo or-

ganizuota meninio skaitymo, plakatų „Įvairių šalių gimtadienio tradicijos“ (užsienio kalbų mokytojai) 

konkursai, rusų kalbos-dailės projektas „Afiša-skelbimas“, anglų kalbos-technologijų projektas „Mu-

sic like Windmills“, integruotas geografijos-biologijos ir užsienio kalbų projektas „Pasaulinė Žemės 

diena“, projektai „Išradimas pakeitęs mano gyvenimą“, „Muzikos stilius ir aš“, „Languages Around 

the World“ bei „Postcard Exchange“, „Laiškas mano Lietuvai“, „Aš esu Klaipėdos gidas“, tęstinis 

projektas „Kūrybinių darbų Pavasario šventė“, kūrybinės dirbtuvės „Countries and flags“, kalėdinių 

dainų koncertas. 

Įvairi veikla organizuota ir patiems mažiausiems. Metų pradžioje visi pirmokai buvo supažin-

dinti su biblioteka ir skaitykla bei jų naudojimosi taisyklėmis, vyko metodinė savaitė „Nuo Vyturėlio 

iki Vyturio“, skirta mokyklos 30-mečiui paminėti ir kūrybinė savaitė „Ketureiliai Lietuvai“, Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Pradinių kl. mokytojų MG vykdė projektus „Kurk. Švęsk. 

Pažink“, ir „Vėrinys Tėvynei“, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, bei ilgalai-

kius projektus „Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“, „Klaipėdos muziejai pasakoja“, „Mano mo-

kykla – Lietuvoje“, „Judėjimas – sveikata. Būsi sveikas visada“, „Gyvenkime sveikai“. Mokytojų 

paruošti mokiniai dalyvavo respublikiniame angliškos dainos konkurse „Sing Along“ ir pilietiniame 

projekte „Dovana Lietuvai“. 

6.3. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – telkti progimnazijos bendruomenę nuolatiniam moky-

muisi ir asmeniniam tobulėjimui – buvo dalijamasi patirtimi su kolegomis mokinių asmeninio įsiver-

tinimo ir fiksavimo klausimais, stebima mokinių pažanga (VIP), konsultuoti mokinių tėvai, priimti 

mokinio asmeninės pažangos vertinimo susitarimai. 

Mokyklos pedagogai kvalifikaciją kėlė seminaruose (per mokslo metus lankyti 67 seminarai, iš 

jų 2 organizuoti mokykloje), konferencijose, stebėdami atviras (vesta 23 pamokos), integruotas (vesta 

12 pamokų) kolegų pamokas. 

2018 metais buvo kreipiamas dėmesys į pamokų kokybės gerinimą, organizuojant patyriminį, 

realiu pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą. Ugdymas organizuotas netradicinėse erdvėse: Prano 



Domšaičio galerijoje, Lietuvos jūrų muziejuje-delfinariume, Mažosios Lietuvos istorijos ir Pilies mu-

ziejuose, Etnokultūros centre, Kultūros fabrike, Skulptūrų parke, miesto bibliotekose ir senamiestyje, 

prekybos centruose, progimnazijos bibliotekoje, koridoriuje, kieme, kitose regiono bei šalies eduka-

cinėse erdvėse. Iš viso organizuota daugiau nei 60 edukacinių išvykų. Siekiant kuo geresnių mokinių 

ugdymosi rezultatų, mokytojai organizavo pažintinius, patyriminius vizitus į Klaipėdos miesto profe-

sines mokyklas, UAB „Roshen“, AB „Klaipėdos vanduo“, Ventės rago ornitologinę stotį, Kalvystės 

muziejų, Molėtų observatoriją, policijos komisariatą, Kretingos etnokultūros centrą, Plungės bityną ir 

kt.. Pravesta netradicinė literatūros pamoka 5-8 kl. „Knyga – žinių, idėjų, dvasinio peno skleidėja“, 

skirta Pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti, atviros pamokos „Fizikos eksperimenti-

niai tiriamieji darbai“, „Daugiakampio perimetras“, „Konstruojame žaislus“, „Piešiniai matematiko-

je“, „Statistika. Pasirinkto maisto produkto kainų palyginimas“, „Velykinių margučių braižymas ir 

puošimas raižiniais. Raižinių perimetro skaičiavimas“. 

Mokyklos pedagogai dalijosi patirtimi miesto ir respublikos metodiniuose susirinkimuose, kon-

ferencijose. Skaitė pranešimus: respublikinėje konferencijoje „Kūrybingi tėvai – sėkmingi vaikai“ – 

„Mokytojo ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra“ (R.Stonys), PŠKC seminare – „Tradici-

nės kanklės mokykloje“ (A.Žukienė), miesto fizikos mokytojų metodiniuose renginiuose – „STEAM 

ateina į mokyklą“, „Fizikos VBE ir NMPP rezultatų analizė, priemonės rezultatų gerinimui“, „Inova-

tyvi aplinka kiekvienam mokiniui patirti sėkmę“, „Mokymo ir mokymosi pokyčiai šiandien“, „Paty-

riminis ugdymas“ (R.Baršauskienė). Mokytoja ekspertė R.Baršauskienė organizavo Klaipėdos apsk-

rities fizikos mokytojų metodinę konferenciją „Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizi-

kos“, Klaipėdos m. jaunųjų fizikų (7 klasė) konkursą, 7-8 klasių mokinių 3-ąją praktinę fizikos tiria-

mųjų darbų konferenciją „Tyrinėju ir atrandu“, fizikos mokytojų metodinių ir mokinių kūrybinių dar-

bų parodą „Idėjų mugė“.  

Mokinių tėvai buvo skatinami nuolat domėtis vaiko pažanga. Tuo tikslu organizuotos konsulta-

cijų ir atvirų durų dienos tėvams, VIP posėdžiai ir individualūs susitikimai su tėvais mokymosi pa-

žangai ir elgesiui aptarti, klasių tėvų susirinkimai (pagal klasių vadovų planus). Tėvų susirinkimuose 

„Mokymo(-si) tvarka ir vertinimas“ (1 kl.), „Vaikų kultūra, tėvų atsakomybė, mokslumas“, „Sėkmės 

ir nesėkmės“ (2 kl.), „Z kartos vaikų ypatumai. 3-4 klasių mokinių psichologinė, fiziologinė ir socia-

linė charakteristika“, „Kaip tėvams pakelti mokinių mokymosi motyvaciją?“ (3 kl.), „Ketvirtieji mo-

kymosi metai. Vaiko raida. Vertinimas ir įsivertinimas“, „Vaiko psichologinė raida: iššūkiai suaugu-

siems“ (4 kl.), „Vaiko individuali pažanga. Mokymosi motyvacija“ (5-7 kl.), „Grupės psichologija ir 

jos įtaka asmenybės ugdymui“ (8 kl.). Buvo aptarti tėvams rūpintys klausimai, pateiktos rekomenda-

cijos. Kartą per trimestrą vyko klasių tėvų susirinkimai. 

Gabiems mokiniams ugdyti skirtos konsultacijos bei neformaliojo vaikų švietimo veikla leido 

geriau pasirengti dalykinėms olimpiadoms ir konkursams. Mokiniai tapo dalykinių olimpiadų savi-

valdybės etapo nugalėtojais, laimėtos prizinės vietos: Klaipėdos miesto jaunųjų fizikų 7 klasių moki-

nių konkurse (II vieta), miesto mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje (III vieta), Lie-

tuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Klaipėdos miesto etape (I vieta), miesto dailios rašysenos 

konkurse „Žąsies plunksna“ (III vieta), Profesoriaus Stasio Vaitekūno geografijos olimpiadoje (III 

vieta mieste), olimpiadoje „Mano gaublys“ (I, II, III vietos). Deimantė Lukošiūtė tapo I Respubliki-

nio pianistų konkurso „Crescendo“ laureatė, Respublikiniame fortepijono mokinių konkurse „Jūros 

eskizai“ laimėtos dvi II-os vietos. Dalyvauta tarptautiniuose matematikos ir užsienio kalbų „Kengū-

ra“ konkursuose (mokiniai apdovanoti auksiniais, sidabriniais ir oranžiniais diplomais), Tarptauti-

niame edukaciniame konkurse „Olympis 2018“ laimėtos dvi II-os vietos. 

Progimnazijos 2018 m. veiklos plano uždavinių analizė, pasiekti mokinių mokymosi ir nefor-

maliojo švietimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 2018 metų veiklos planas įgyvendintas.  

7. 2018 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis 

pedagoginis personalas. 

2. Reguliari Vaiko gerovės komisijos veikla ir 

1. Mokinių atsakomybės, kultūros, pagarbos 

vienas kitam ir mokytojams stoka. 

2. Mokiniams stinga objektyvaus įsivertinimo 



nuolatinė pagalba bendruomenės nariams. 

3. Įvairi neformaliojo švietimo programų pasiū-

la. 

4. Geri kryptingo meninio ugdymo rezultatai. 

5. Geros sąlygos ugdymo procesą organizuoti 

įvairiais būdais: pamokos, projektai, pažintinės 

ekskursijos, edukacinės išvykos, renginiai. 

įgūdžių bei atsakomybės už savo mokymo(-si) 

rezultatus. 

3. Nepakankamai išnaudojamos galimybės mo-

kytis vieniems iš kitų. 

4. Nepakankamas dalies bendruomenės narių 

įsitraukimas į mokyklos veiklą, iniciatyvų trū-

kumas. 

5. Trūksta pedagogų iniciatyvumo dalinantis 

gerąja patirtimi su kolegomis. 

Galimybės Grėsmės 

1. Bendrosios rūpinimosi mokiniais politikos 

tobulinimas. 

2. Bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas. 

3. IKT (planšetiniai kompiuteriai) panaudojimas 

ugdymo procese. 

4. Komandinio darbo stiprinimas, įtraukiant mo-

kytojus, pagalbos mokiniui specialistus, tėvus 

(globėjus), savivaldos institucijas į mokyklos 

veiklos planavimą, organizavimą ir vertinimą. 

5. Optimalus ugdymo bazės modernizavimas. 

1. Daugėja delinkventinio elgesio (linkusių pa-

žeisti socialines normas) mokinių. 

2. Neigiama medijų įtaka mokinių mokymosi 

motyvacijai. 

3. Emocinis ir psichologinis mokytojų perdegi-

mas.  

4. Įstaigai deleguojamų funkcijų ir jų vykdymo 

finansavimo neatitikimas, nepakankamas švie-

timo programų finansavimas. 

III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

8. 2019 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, orientuotas į mokinio asmeninę 

pažangą, skatinant progimnazijos bendruomenės narių lyderystę. 

9. Prioritetas – skatinti progimnazijos bendruomenę nuolatiniam bendradarbiavimui, sie-

kiant ugdymo kokybės ir visų veiklų dermės. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 

10.1. Siekti ugdymo(si) kokybės, diegiant kolegialų grįžtamąjį ryšį, padedantį pedagoginei 

bendruomenei suartėti ir tobulėti. 

10.2. Progimnazijos bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas. 

11. Metiniai uždaviniai: 

11.1. Efektyvinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 

11.2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

11.3. Skatinti mokytojų lyderystę ir asmeninę saviugdą. 

11.4. Stiprinti mokinių pasitikėjimo savimi kompetencijas per klasės auklėtojo veiklą ir nefor-

malų ugdymą, projektinę veiklą. 

12. Priemonės metiniams uždaviniams įgyvendinti: 

12.1. Efektyvinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 

 

Eil Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

 Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

12.1.1  Įgytos patirties mokinių pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo, vertinimo ir įsivertinimo klausimais 

refleksija. 

Visus metus MG nariai  

12.1.2  Atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas. Visus metus Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

12.1.3  MG ataskaitiniai susirinkimai: 2018 m. metodi-

nės veiklos analizė. 2019 m. metodinių grupių 

veiklos planų pristatymas. 

Sausio mėn. MG pirmininkai 

12.1.4  Pradinių klasių MG posėdis su mokyklos specia-

listais. 

Sausio mėn. E.Gedvilienė 



12.1.5  Matematikos, IT ir gamtos mokslų mokytojų 

MG susirinkimas „Individualios mokinio pažan-

gos stebėjimas: ką rodo vertinimo duomenys“. 

Vasario mėn. I.Jurčienė 

12.1.6  MG posėdžiai „Šiuolaikinių vertinimo ir įsiverti-

nimo principų taikymas derinant juos su veiks-

mingais ugdymo metodais“. 

Kovo mėn. V.Janulienė 

R.Stonys 

12.1.7  Užsienio kalbų mokytojų MG posėdis 

,,Vertinimo ir įsivertinimo šiuolaikinėje pamoko-

je būdai ir principai”. 

Pranešimas „Kada ir koks vertinimas padeda 

mokiniui mokytis?”. 

Kovo mėn. I.Aleksejevienė  

R.Mozūraitienė 

12.1.8  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG pasi-

tarimas „Dažniausiai praktikoje taikomų kalbė-

jimo ir rašymo įgūdžių lavinimo metodai ir įsi-

vertinimo būdai, užduočių diferencijavimo gali-

mybės“. „Mokinių, grįžusių iš užsienio, mokymo 

metodai, priemonės“. 

Balandžio mėn. V.Janulienė 

A.Juškienė 

12.1.9  NMPP testų vykdymas  Balandžio mėn. Administracija 

12.1.10  4-ų klasių tėvų susirinkimas ,,Vertinimo naujo-

vės 5-oje klasėje“. 

Balandžio mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

12.1.11  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG po-

sėdis „Lietuvių kalbos žinių patikrinimo (5,7 kl.) 

ir NMPP testų (6,8 kl.) rezultatų analizė“. 

Gegužės-birželio 

mėn. 

V.Janulienė 

12.1.12  Pradinių klasių mokytojų MG posėdis „Diagnos-

tinių ir NMPP testų rezultatų analizė“. 

Gegužės-birželio 

mėn. 

E.Gedvilienė 

12.1.13  Dailės, technologijų, kūno kultūros ir šokio mo-

kytojų MG posėdis „Mokinių metinių pasiekimų 

analizė“. 

Gegužės-birželio 

mėn. 

R.Stonys 

 

12.1.14  Muzikos mokytojų MG susirinkimas „8b klasės 

mokinių muzikinės pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aptarimas“. 

Gegužės mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

 

12.1.15  Atnaujinti mokinių pasiekimų ir pažangos verti-

nimo tvarkos aprašą. 

Birželio mėn. Metodinė taryba 

12.1.16  Socialinių mokslų mokytojų MG susirinkimas 

„Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokoje ir 

rezultatų analizavimo patirtis, siekiant ugdymo 

kokybės“. 

Birželio mėn. E.Čižauskienė 

12.1.17  MG posėdžiai „Ilgalaikių planų ir programų 

2019/2020 m.m. derinimas ir patvirtinimas“. 

Rugpjūčio-rugsėjo 

mėn. 

MG pirmininkai 

12.1.18  Matematikos, IT ir gamtos mokslų mokytojų 

MG susirinkimas „Mokinių pažangos ir pasieki-

mų vertinimo sistemos tobulinimas matematikos 

ir gamtos mokslų pamokose“. 

Spalio mėn. I.Jurčienė 

12.1.19  Socialinių mokslų mokytojų MG susirinkimas 

„Formuojamojo ir kaupiamojo vertinimo būdai, 

metodai ir galimybės“. 

Spalio mėn. E.Čižauskienė 

12.1.20  Pradinių klasių mokytojų MG posėdis „Vaiko 

individualios pažangos fiksavimo, vertinimo ir 

įsivertinimo refleksija (VIP)“. 

Lapkričio mėn. E.Gedvilienė 



Renginiai, projektai 

12.1.21  Klaipėdos miesto 7-8 klasių mokinių istorijos 

konkursas, skirtas 1923 metų Klaipėdos sukili-

mui. 

Sausio mėn. E.Čižauskienė, 

12.1.22  7-8 klasių biologijos olimpiada. Sausio mėn. R.Grigaitienė 

12.1.23  5-8 klasių matematikos olimpiada. Sausio-kovo mėn. I.Jurčienė 

I.Letukienė 

12.1.24  Mokyklos matematikos olimpiada. Sausio mėn I.Jurčienė,  

I.Letukienė 

12.1.25  Tarptautinis geografijos konkursas „Kengūra“. Vasario mėn. V.Varnė 

12.1.26  Respublikinė geografijos olimpiada „Mano 

gaublys 2018“. 

Vasario mėn. V.Varnė 

12.1.27  Atranka į miesto mokyklų lietuvių kalbos 8 kl. 

mokinių olimpiadą (03-05, 13.30) 

Vasario mėn. A.Juškienė 

12.1.28  Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žino-

vas“. 

Kovo mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 

12.1.29  3-oji Vakarų Lietuvos gamtos mokslų olimpiada 

(5-8 kl.). 

Kovo mėn. R.Grigaitienė 

12.1.30  Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3–4 

klasių mokiniams 

Kovo mėn. 3-4 klasių mokyto-

jos 

12.1.31  Klaipėdos miesto jaunųjų fizikų olimpiados 7 ir 

8 klasių mokiniams. 

Balandžio mėn. R.Baršauskienė 

12.1.32  Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių istorijos 

dalykinė olimpiada. 

Balandžio mėn. R.Vaičiutė 

12.1.33  Respublikinis mokinių gebėjimų konkursas ”Lie-

tuvos gamtininkas 2019”. 

Rugsėjo mėn. R.Grigaitienė 

12.1.34  9-oji Klaipėdos krašto moksleivių prof. Stasio 

Vaitekūno geografijos olimpiada. 

II pusmetis V.Varnė 

 
12.2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją. 

 

Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

12.2.1  Dalyvavimas įvairiuose neprivalomuose vaikų 

pomėgius ir gebėjimus atitinkančiuose konkur-

suose, projektuose, edukacinėse programose 

pagal poreikį. 

Visus metus Dalykų mokytojai 

12.2.2  Pranešimas „Motyvacijos didinimo galimybės 

ugdymo procese. Motyvacijos skatinimo būdų 

pasirinkimas”. 

Vasario mėn. R.Mozūraitienė 

12.2.3  Vaiko individualios pažangos fiksavimo, verti-

nimo ir įsivertinimo refleksija (VIP). 

Kovo mėn. V.Genutis 

E.Gedvilienė 

12.2.4  Užsienio kalbų mokytojų MG posėdis „Moki-

nių mokymosi motyvacijos stebėjimo bei mo-

kymosi rezultatų aptarimas”. 

Birželio mėn. R.Mozūraitienė 

12.2.5  Matematikos, IT ir gamtos mokslų metodinis 

susirinkimas „6 ir 8 klasių NMPP matematikos 

testų rezultatų analizė ir aptarimas“. 

Birželio mėn. I.Jurčienė 

2.Renginiai, projektai 

12.2.6  Dailyraščio konkursas „Žąsies plunksna“. Po 

vieną mokinį iš 5-8 klasių dalyvaus miesto mo-

Sausio mėn. A.Juškienė 



kyklų dailios rašysenos konkurse 

I.Simonaitytės mokykloje. 

12.2.7  Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas 

„Tavo žvilgsnis”. 

Sausio mėn. Užsienio kalbų 

mokytojų MG 

12.2.8  Tarptautinis fortepijono konkursas-festivalis 

,,Christmas wave“ (Drezdenas, Vokietija). 

Sausio mėn. N.Chonina 

12.2.9  Lietuvos Tautinio Olompinio Komiteto projek-

tas „Svajonių komanda“. 

Sausio – birželio 

mėn. 

J.Jautakienė 

12.2.10  Pažintiniai ir patyriminiai vizitai į Klaipėdos 

miesto profesines mokyklas su 8 kl.mokiniais. 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

V.Varnė 

12.2.11  Rašytojų sąjungos respublikinis projektas 

,,Proza skaitoma rudenį”. 

Sausio - gruodžio 

mėn. 

A.Skaisgiraitienė 

V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

12.2.12  Mokyklinis projektas ,,Su knyga augu”. Sausio - gruodžio 

mėn. 

A.Skaisgiraitienė 

V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

12.2.13  Respublikinis 2-4 klasių angliškos dainos 

konkursas ,,Sing Along“. 

Sausio mėn. R.Mozūraitienė 

12.2.14  Verslumo ir karjeros ugdymo diena. Vasario mėn. V.Varnė 

12.2.15  Edukacinė – patyriminė veikla panaudojant 

STEAM metodą ,,Kurėnai“. 

Vasario mėn. A.Judienė 

D.Tamkuvienė 

12.2.16  Raštingiausių mokinių konkursas (5-6, 7-8 kl). Kovo mėn. V.Janulienė 

A.Juškienė 

12.2.17  Vokiečių kalbos pamokos būsimiesiems šešto-

kams. 

Kovo mėn. L.Tokareva 

12.2.18  Matematikos, IT ir gamtos mokslų dalykinė 

savaitė. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

12.2.19  Jaunojo Klaipėdos miesto istorijos žinovo 

konkursas. 

Kovo mėn. R.Vaičiutė 

12.2.20  Konkursas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti „ „Vyturio“ lyderiai“. 

Kovo mėn. R.Vaičiutė,  

O.Anglickienė,  

R.Mozūraitienė 

12.2.21  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Kovo mėn. I.Jurčienė 

12.2.22  Projektas ,,Mažosios Lietuvos amatai“. Kovo-gegužės 

mėn. 

E.Gelgutienė,  

R.Radauskienė,  

R.Savickienė 

12.2.23  Respublikinis edukacinis konkursas ,,Olympis“ 

(pavasario ir rudens sesijos). 

Kovo-balandžio, 

lapkričio mėn. 

MG pirmininkai 

12.2.24  Klaipėdos miesto jaunųjų matematikų koman-

dinės varžybos mokytojų Stasės ir Juozo Ku-

kulskių taurei laimėti. 

Balandžio mėn. I.Jurčienė 

I.Letukienė 

12.2.25  Klaipėdos miesto mokyklų 7 klasių mokinių 

istorijos konkursas. 

Balandžio mėn. R.Vaičiutė 

12.2.26  Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių chemijos 

konkursas ,,Auksinis mėgintuvėlis" . 

Balandžio mėn. K.Banienė 

12.2.27  Mokyklinis projektas „Europos šalys ir jų 

kultūra.“ 

Balandžio mėn. A.Vainoriūtė 

V.Varnė 

O.Anglickienė 

12.2.28  Tarptautinis informatikos ir informatinio mąs-

tymo konkursas „Bebras“. 

Lapkričio mėn. O.Anglickienė 



12.2.29  5-8 klasių gamtos mokslų konkursas. Lapkričio mėn. R.Grigaitienė 

R.Baršauskienė 

K.Banienė 

12.2.30  Tarptautinė olimpiada „KINGS“. Lapkričio mėn. I.Letukienė, 

I.Jurčienė  

12.2.31 . 49-asis tarptautinis epistolinio rašinio konkur-

sas (mokyklinis etapas). 

Gruodžio mėn. MG nariai 

12.2.32  Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas. 

Gruodžio mėn. R.Baršauskienė 

I.Jurčienė 

R.Grigaitienė 

K.Banienė 

12.2.33  Dalyvavimas Klaipėdos mokinių „Mero taurės“ 

sporto žaidynėse. 

Visus metus J.Jautakienė 

12.2.34  Dalyvavimas miesto sporto renginiuose. Visus metus J.Jautakienė 
 

12.3. Skatinti mokytojų lyderystę ir asmeninę saviugdą. 

 

Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

12.3.1  Dalyvavimas KPŠKC kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose bendrųjų kompetencijų ugdymo 

klausimais, kvalifikacijos kėlimas pagal numa-

tytus prioritetus. Įgytos informacijos sklaida 

kolegoms. 

Visus metus. Dalykų mokytojai 

12.3.2  Atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas Klaipė-

dos Universiteto studentams 

 J.Jautakienė 

12.3.3   Įgyvendinti mokymosi drauge veiklą „Pasik-

viesk kolegą į pamoką“ 

Visus metus Metodinė taryba, 

pavaduotojai 

12.3.4  Pranešimai fizikos mokytojų metodinio būrelio 

renginiuose. 

Visus metus R.Baršauskienė 

12.3.5  Pranešimas regioninėje mokytojų praktinė me-

todinė konferencija „Mokymo(si) bendradar-

biaujant metodai, skatinantys mokymosi moty-

vaciją“. 

Sausio mėn. R.Stonys 

12.1.35  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG 

posėdis „Šiuolaikinių vertinimo ir įsivertinimo 

principų taikymas derinant juos su veiksmin-

gais ugdymo metodais“. 

Kovo mėn. V.Janulienė 

12.3.6  Muzikos mokytojų metodinės grupės aplankytų 

koncertų, festivalių ir seminarų aptarimas. 

Kovo mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

muzikos mokytojai 

12.3.7  Dailės, technologijų, kūno kultūros ir šokio mo-

kytojų MG posėdis „Progimnazijos bendruome-

nės narių lyderystės gebėjimų didinimas“. 

Balandžio mėn. R.Stonys 

12.3.8  Klaipėdos miesto mokyklų pradinių klasių mo-

kinių konferencija ,,Matematika linksmai“. 

II pusmetis V.Buteikienė 

L.Stalgienė 

E.Gedvilienė 

12.3.9  Socialinių mokslų mokytojų metodinis susirin-

kimas „Lyderystės dėsniai pagal John 

C.Maxwell“. 

Spalio mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 

V.Varnė 

12.3.10  Socialinių mokslų mokytojų metodinis susirin-

kimas „Lyderystės mokymuisi žingsniai“. 

Gruodžio mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 



V.Varnė 

12.3.11  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG 

posėdis „2019 metų veiklos plano tikslų ir už-

davinių įgyvendinimo analizė.MG veiklos pla-

no 2020-iesiems patvirtinimas“. 

Gruodžio mėn. V.Janulienė 

12.3.12  Dailės, technologijų, kūno kultūros ir šokio 

mokytojų MG posėdis „2019 metų veiklos pla-

no tikslų ir uždavinių įgyvendinimo anali-

zė.MG veiklos plano 2020-iesiems patvirtini-

mas“. 

Gruodžio mėn. R.Stonys 

12.3.13  Užsienio kalbų mokytojų MG posėdis „2019 

metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ana-

lizė.2020 m. m. veiklos plano aptarimas ir pat-

virtinimas”. 

Gruodžio mėn. R.Mozūraitienė 

12.3.14  Integruota fizikos - matematikos pamoka „Plo-

tas“. 

Sausio mėn R.Baršauskienė 

I.Jurčienė 

12.3.15  Integruota matematikos ir lietuvių k. pamoka 

“Skaičių pasaulis” 7 kl. 

Sausio mėn. I.Jurčienė 

V.Janulienė 

A.Juškienė 

12.3.16  Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka 

7ab „Lietuvių liaudies dainų lyrizmas“. 

Sausio, gruodžio 

mėn. 

V.Janulienė 

A.Juškienė 

A.Vainoriūtė 

12.3.17  Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pa-

moka 7abL1 „Skaičių pasaulyje“. 

Sausio, gruodžio 

mėn. 

V.Janulienė 

I.Jurčienė 

I.Letukienė 

12.3.18  Integruota matematikos ir IT pamoka „Veiks-

mai su dešimtainėmis trupmenomis“. 

Vasario mėn. I.Jurčienė 

O. Anglickienė 

12.3.19  Integruota fizikos - matematikos pamoka „Tū-

ris“. 

Vasario mėn. R.Baršauskienė 

I.Jurčienė 

12.3.20  Atvira integruota anglų kalbos ir muzikos pa-

moka 6 b klasei „Užgavėnių tradicijos“. 

Vasario mėn. I.Aleksejevienė 

A.Vainoriūtė 

12.3.21  Integruota literatūros ir IT pamoka „Kuriame 

sakmių knygą“. 

Vasario mėn. V.Janulienė 

O.Anglickienė 

12.3.22  Integruota matematikos ir IT pamoka „Veiks-

mai su dešimtainėmis trupmenomis“. 

Vasario-kovo mėn. I.Jurčienė 

O.Anglickienė 

12.3.23  Integruota tikybos - lietuvių kalbos pamoka: 

,,Įžymių kunigų kūrėjų žodis jaunimui". 

Kovo mėn. A.Juškienė 

R. Liesytė 

12.3.24  Integruota anglų kalbos ir muzikos istorijos 

pamoka 6b klasei „Kompozitorių biografijos”. 

Kovo mėn. I.Aleksejevienė 

A.Vainoriūtė 

R.Mozūraitienė 

12.3.25  Netradicinė integruota lietuvių kalbos, literatū-

ros ir tikybos pamoka 5ab kl.. Įžymių kunigų 

kūrėjų žodis jaunimui“. 

Kovo mėn. A.Juškienė 

R.Liesytė 

V.Janulienė 

12.3.26  Atvira integruota anglų kalbos ir muzikos pa-

moka 5 b ir 8 b klasių mokiniams „Velykų pap-

ročiai“. 

Balandžio mėn. I.Aleksejevienė 

A.Vainoriūtė 

12.3.27  Atvira–integruota lietuvių k., anglų k.ir muzi-

kos pamoka ,,Velykiniai simboliai. Gyvūnė-

liai“. 

Balandžio mėn. A.Judienė  

R.Mozūraitienė 

A.Petrošienė 

12.3.28  Integruota anglų-technologijų pamoka „Vely-

kos, velykiniai patiekalai“. 

Balandžio mėn. N.Šlušnienė 



12.3.29  Atvira integruota anglų kalbos ir muzikos isto-

rijos pamoka 5 b klasės mokiniams „Muzikos 

instrumentai“. 

Gegužės mėn. I.Aleksejevienė 

A.Vainoriūtė 

12.3.30  Atvira 1-4 klasių šokio pamoka „Šokio pynė“. Gegužės mėn. R.Stonys 

12.3.31  Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pa-

moka 7ab kl. „Mokykimės kitaip“. 

Gegužės- birželio 

mėn. 

V.Janulienė 

A.Juškienė 

I.Jurčienė 

12.3.32  Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pa-

moka 8ab „Ar žinai ir moki?“. 

Gegužės- birželio 

mėn. 

V.Janulienė 

A.Juškienė 

I.Jurčienė 

12.3.33  7-8 klasių mokinių 4-oji praktinė fizikos tiria-

mųjų darbų konferencija „Tyrinėju ir atrandu“.  

Birželio mėn. R.Baršauskienė 

12.3.34  Integruotas rusų kalbos ir technologijų projek-

tas „Lietuviška ir rusiška virtuvė: surask pana-

šumus ir skirtumus.“ 

Lapkričio mėn. L.Petraškevič 

12.3.35  Pamoka – koncertas.8 b klasės mokiniai atlie-

ka savo kūrybos muzikos kūrinius. 

Lapkričio mėn. A.Vainoriūtė 

Renginiai, projektai 

12.3.36  Tęstinis projektas – instrumentinės muzikos 

festivalis ,,Senoji muzika“. 

Sausio mėn. N.Chonina 

A.Petrošienė 

R.Vaičiutė 

12.3.37  Jaunojo Klaipėdos miesto istorijos žinovo 

konkursas. 

Kovo mėn. R.Vaičiutė 

12.3.38  Konkursas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti „„Vyturio“ lyderiai“. 

Kovo mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 

12.3.39  Tęstinis projektas – VI-asis vokalinių duetų 

vakaras- konkursas „Dviese 2019“. 

Kovo mėn. A.Žukienė 

R.Vaičiutė 

12.3.40  Klaipėdos miesto mokyklų 7 klasių mokinių 

istorijos konkursas. 

Balandžio mėn. E.Čižauskienė  

R.Vaičiutė 

12.3.41  „Judrioji savaitė“. Balandžio mėn. Dailės, technologijų, 

kūno kultūros ir šo-

kio mokytojų MG 

12.3.42  Tęstinis projektas – instrumentinės muzikos 

vakaras ,,Pavasario nuotaikos“. 

Balandžio mėn. N.Chonina 

S.Užkuratienė 

A.Užkuratas 

A.Petrošienė 

12.3.43  Tęstinis projektas V-asis regioninis liaudiškos 

dai-nos festivalis ,,Vyturio giesmė 2019“. 

Gegužės mėn. S.Užkuratienė 

A.Užkuratas 

R.Vaičiutė 

12.3.44  Projektas, skirtas Žemaitijos metams paminėti. 

„Didi žemaičių istorija...“. 

Rugsėjo- gruodžio 

mėn. 

MG pirmininkai, 

klasių vadovai, tėvai 

12.3.45  Miesto mokinių matematikos konkursas 

„Piešiame taškeliais“. 

Lapkričio mėn. I.Jurčienė,  

I.Letukienė 

12.3.46  Klaipėdos miesto mokyklų Maironio poezijos 

konkursas. 

Lapkričio mėn. V.Janulienė  

MG nariai 

12.3.47  Kalbų savaitė Spalio mėn. MG nariai 

12.3.48  Integruotas tarp dalykinis projektas „Angelai 

plasnos sparnais“ 

Lapkričio – gruo-

džio mėn. 

R.Mozūraitienė 

J.Ališauskas 

R.Liesytė 

N.Slušnienė 



R.Dambrauskaitė-

Plotnikova 

12.3.49  Integruotas muzikos, anglų ir vokiečių klb. pro-

jektas „Kalėdų dainos ir giesmės”. 

Gruodžio mėn. MG nariai 

 

12.4. Stiprinti mokinių pasitikėjimo savimi kompetencijas per klasės auklėtojo veiklą ir nefor-

maliųjų ugdymą 

 
Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

12.4.1  Mokinių lyderystės mokymas ir skatinimas daly-

vaujant mokyklos ir klasių savivaldose, edukaci-

niuose renginiuose, projektinėje veikloje  

Visus meus Administracija, 

metodinė taryba 

12.4.2  Pranešimas XVIII tarptautinėje konferencijoje 

„Moksleivių matematikos, informacinių techno-

logijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

12.4.3  Asmenybės tobulėjimas muzikos pagalba. Balandžio mėn. A.Petrošienė 

12.4.4  Dalyvavimas fizikos mokytojų metodinių ir mo-

kinių kūrybinių darbų parodoje „Idėjų mugė“.  

Birželio mėn. R.Baršauskienė 

12.4.5  Pranešimas VIII respublikinėje mokinių matema-

tikos konferencijoje „Matematika aplink mus“ 

Spalio mėn. I.Jurčienė 

12.4.6  Muzikos mokytojų MG metodinis susirinkimas 

„Dėl mokinių, kolektyvų dalyvavimo koncertuo-

se, konkursuose, festivaliuose“. 

Spalio mėn. S.Užkuratienė 

R.Vaičiutė 

 

Renginiai, projektai 

12.4.7  Kultūros projektas „Lietuvių kalbos pamokų in-

tegracija kultūros erdvėse“ (spektaklių stebėji-

mas, kūrybinių darbų pristatymas KPŠKC, įvai-

rių rekomendacijų mokiniams, tėvams rengimas 

ir kt.). 

Visus metus (Net-

radicinio ugdymo 

pamokos) 

MG nariai 

12.4.8  Kompiuterinių piešinių konkursai. Visus metus O.Anglickienė 

12.4.9  Tarptautinis tarpmokyklinis projektas “English - 

spea-king penfriend”. 

Sausio mėn. R.Mozūraitienė 

12.4.10  Projektas „Stačiakampio perimetras, plotas“ 5-7kl. Sausio mėn. I.Jurčienė 

12.4.11  6 klasės mokinių projektas „Healthy eating“. Vasario mėn. R.Mozūraitienė 

12.4.12  Projektas ,,Mes - klaipėdiečiai". Sausio - gegužės 

mėn. 

V.Buteikienė 

12.4.13  Tarptautinis projektas eTwining. Sausio - gruodžio 

mėn. 

V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

12.4.14  Mokyklinis projektas ,,Miestas, kuriame gyve-

nu”. 

Sausio - gruodžio 

mėn. 

A.Skaisgiraitienė 

V.Krutulienė 

I.Andriuškienė 

12.4.15  1-4 klasių projektai: 

,Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“; 

,,Klaipėdos muziejai pasakoja“; 

,,Mano mokykla – Lietuvoje“; 

Judėjimas – sveikata. Būsi sveikas visada“; 

,,Gyvenkime sveikai“. 

Partnerystės projektas „Pasinerk į pažinimo ir 

kūrybos pasaulį“ su KMSC 

Sausio - gruodžio 

mėn. 

Pradinių klasių ir 

dorinio ugdymo 

mokytojos 

12.4.16  Paroda „Stačiakampio perimetras, plotas“ 5-7 kl. Vasario mėn. I.Jurčienė 

12.4.17  Pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas Vasario mėn. L.Širokich 



,,Dailus raštas akį glosto“, skirtas Vasario 16-

ajai. 

12.4.18  Tarpklasinės krepšinio varžybos. Vasario mėn. J.Jautakienė 

12.4.19  Tarpklasinės badmintono varžybos. Vasario mėn. J.Jautakienė 

12.4.20  Meninio skaitymo konkursas mokykloje (atranka 

į miesto konkursą). 

Vasario- kovo mėn. V.Janulienė 

12.4.21  Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo kon-

kursas „Čiulba ulba vyturėliai“. 

Kovo mėn. P.Mikutienė 

E.Gedvilienė 

12.4.22  Projektas ,,Piešiame taškeliais“ 6kl. Kovo mėn. I.Letukienė 

12.4.23  Klaipėdos m. matematikos olimpiada 8 kl. mo-

kiniams. 

Kovo mėn. I.Jurčienė 

12.4.24  Linksmosios estafetės. Kovo mėn. J.Jautakienė 

12.4.25  „Pavasario nuotaikos“ - 8 b klasės mokinių ren-

ginys mokyklos bendruomenei  

Kovo mėn. I.Aleksejevienė 

A.Vainoriūtė 

12.4.26  Pasakorių ir M.Valančiaus raštų skaitymo kon-

kursas mokykloje (atranka į miesto konkursą). 

Balandžio mėn. V.Janulienė 

12.4.27  Mokinių rengimas miesto vokiškos dainos kon-

kursui. 

Balandžio mėn. L.Tokareva 

12.4.28  Viešas kalbėjimas „A Student of the 21st Centu-

ry“. 

Balandžio mėn. V.Vinskienė 

12.4.29  8b fortepijono, smuiko ir fleitos klasės mokinių 

baigiamieji egzaminai. 

Balandžio mėn. S.Užkuratienė 

N.Chonina 

A.Petrošienė 

12.4.30  Tarpklasinės kvadrato varžybos. Balandžio, rugsėjo 

– spalio mėn. 

J.Jautakienė 

12.4.31  Tarpklasinės „tinklinis –kitaip“ varžybos. Gegužės mėn. J.Jautakienė 

12.4.32  „Vyturio“, „Versmės“ ir „Smeltės“ progimnazijų 

šokio kolektyvų koncertas „Pasitikim vasarą šo-

kiu“. 

Gegužės mėn. R.Stonys 

12.4.33  Projektas „My Environment” Gegužės mėn. V.Vinskienė 

12.4.34  Integruota matematikos – lietuvių k.pamoka 

„Mokomės kitaip“ 7 kl.mokiniams. 

Gegužės – birželio 

mėn. 

I.Jurčienė 

V.Janulienė 

12.4.35  Integruota matematikos – lietuvių k.pamoka „Ar 

žinau ir moku?“ 8kl. 

Gegužės – birželio 

mėn. 

I.Jurčienė 

V.Juškienė 

12.4.36  Projektas „Statistika“ 7kl. Gegužės - birželio 

mėn. 

I.Jurčienė 

12.4.37  Projektas „Įžymių kunigų kūryba, veikla ir tar-

nystė Lietuvai“ .Skirta J.Tumo – Vaižganto 150-

osioms metinėms paminėti. Susitikimas su Mari-

jos Taikos Karalienės kunigu. 

Gegužės- rugsėjo 

mėn. 

R.Liesytė 

A.Juškienė 

V.Janulienė 

12.4.38  Fortepijono, smuiko ir fleitos klasės mokinių 

akademinių kūrinių atsiskaitymas- koncertas. 

Gegužės mėn., 

Gruodžio mėn. 

N.Chonina 

S.Užkuratienė 

A.Petrošienė 

12.4.39  Edukacinė pamoka miesto centre 6, 7 klasių mo-

kiniams. 

Birželio mėn. L.Tokareva 

12.4.40  Būgnų orkestro dalyvavimas Tarptautiniame 

meno festivalyje Latvijoje Jūrmaloje ,,Eurojur-

mala 2019“. 

Birželio mėn. A.Užkuratas 

S.Užkuratienė 

12.4.41  Sportinės varžybos ,,Įrodyk sau, jog gali". Birželio mėn. E.Gelgutienė,  

R. Radauskienė,  



R.Savickienė 

12.4.42  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų projektas 

su užsienio kalbų mokytojomis, skirtas Europos 

kalbų dienai paminėti. 

Rugsėjo mėn. MG nariai 

12.4.43  Atviras renginys ,,Girios televizorius‘‘. Spalio mėn. E.Gelgutienė,  

R.Radauskienė,  

R.Savickienė 

12.4.44  Solidarumo bėgimas. Spalio mėn. J.Jautakienė 

12.4.45  Respublikinis šokių konkursas „Sidabrinė snaigė 

2019“. 

Lapkričio mėn. R.Stonys 

 
12.5. Edukacinių, kultūrinių, meninių, sportinių, pilietinių renginių, projektų organizavimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo termi-

nas 

Atsakingas asmuo 

 Seminarai, metodinė veikla, gerosios patirties sklaida 

12.5.1  Respublikinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis 

gyva, nes liudija“ ir „Neužmirštuolė“.  

Sausio mėn. R.Vaičiutė 

MG pirmininkai 

12.5.2  Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

Vasario mėn. R.Vaičiutė, 

O.Anglickienė 

12.5.3  Klaipėdos m. „Vyturio“, „Smeltės“ ir „Versmės“ 

progimnazijų šokio kolektyvų koncertas „Žie-

mos pasaka“. 

Vasario mėn. R.Stonys 

 

12.5.4  Viktorina - popietė „Tai gražumas tėviškėlės“. Vasario mėn. P.Mikutienė 

E.Gedvilienė 

12.5.5  „Graži tu mano, brangi Tėvyne“. Vasario 16-

osios paminėjimas. 

Vasario mėn. Pradinių klasių ir 

dorinio ugdymo 

mokytojos 

12.5.6  Respublikinis šokių konkursas „Augantys talen-

tai 2019“. 

Kovo mėn. R.Stonys 

12.5.7  Projektas „Žemės diena“. Kovo mėn. V.Varnė 

R.Grigaitienė 

12.5.8  Užgavėnės ,,Šalta žiema, šalin eik, o pavasari – 

ateik!" 

Kovo mėn. 3- 4 klasių mokyto-

jos 

12.5.9  Spektaklis, skirtas Žemės dienai ir akcijai 

,,Darom" (pradinių klasių mokinių bendruome-

nei). 

Kovo mėn. L.Širokich 

12.5.10  Susitikimas su Marijos Taikos Karalienės ku-

nigu.Projektas “Įžymių kunigų kūryba, veikla ir 

tarnystė – Lietuvai“. 

Kovo mėn. R.Liesytė, 

A.Juškienė 

V.Janulienė 

12.5.11  Respublikinis tarpmokyklinis šokio konkursas – 

festivalis „Šokio mozaika 2019“. 

Balandžio mėn. R.Stonys 

12.5.12  Respublikinis šokio konkursas „Dance is passion 

2019“. 

Balandžio mėn. R.Stonys 

12.5.13  Respublikinis šokio konkursas – festivalis „Vai-

kai – olimpinės gėlės 2019“. 

Gegužės mėn. R.Stonys 

12.5.14  Koncertas skirtas Motinos dienai paminėti. Gegužės mėn. R.Vaičiutė  

muzikos mokytojai 

12.5.15  Muzikinės klasės mokinių pažymėjimų įteikimo 

šventė - koncertas. 

Gegužės mėn. A.Vainoriūtė 

R.Vaičiutė 



Muzikos mokytojai 

12.5.16  Tradicinis 6 klasės mokinių šeimų pasaulio tautų 

šokių projektas -vakaronė ,,Šokių ratelis“. 

Gegužės mėn. A.Vainoriūtė 

I.Letukienė  

12.5.17  Tradicinė 5 klasės mokinių šeimų lietuvių 

liaudies dainų ir šokių vakaronė ,,Piemenėlių 

vasara“. 

Birželio mėn. A.Vainoriūtė 

V.Varnė 

12.5.18  Jaunių choro dalyvavimas Lietuvos vaikų ir jau-

nimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietu-

vos vaikai“ . 

Birželio mėn. A.Vainoriūtė 

 

12.5.19  Lietuvos vakarų krašto Dainų šventė. Birželio mėn. R.Stonys 

12.5.20  5-8 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo 

šventėje. 

Birželio mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

12.5.21  Pradinių klasių mokinių mokslo metų užbaigimo 

šventė „Pasveikinkim vasarą!" 

Birželio mėn. E.Gedvilienė  

P.Mikutienė  

A.Judienė 

V.Beriozkinienė 

A.Žukienė 

12.5.22  Mokslo metų pradžios šventė mokiniams ir jų 

šeimoms ,,Rugsėjis keliauja per Lietuvą”. 

Rugsėjo mėn. R.Vaičiutė klasių 

vadovės 

12.5.23  Projektas, skirtas Žemaitijos metams paminėti. 

„Didi žemaičių istorija...“. 

Rugsėjo- gruodžio 

mėn. 

MG primininkai, 

klasių vadovai, tė-

vai 

12.5.24  Projektas ,,Knyga - tylus ir patikimas draugas". Rugsėjo – Gruo-

džio mėn. 

E.Gelgutienė,  

R. Radauskienė,  

R.Savickienė 

12.5.25  ,,Pirmokų krikštynos". Spalio mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

12.5.26  Mokytojo dienos progai skirtas koncertas Spalio mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

12.5.27  Tarptautinė tolerancijos diena mokykloje. Lapkričio mėn. R.Vaičiutė, tikslių-

jų ir gamtos moks-

lų mokytojų MG 

12.5.28  Derliaus šventė ,,Rudenėlis mums padovanojo..." Lapkričio mėn. L.Širokich 

L.Stalgienė 

V.Buteikienė 

12.5.29  ULAC organizuojamas Pasaulinės AIDS dienos 

minėjimas. 

Gruodžio mėn. R.Grigaitienė 

12.5.30  5-8 klasių mokinių renginys „Tradicinės ir 

populiarios Kalėdų dainos“. 

Gruodžio mėn. Anglų k.mokytojai,  

A.Vainoriūtė, 

R.Liesytė 

12.5.31  „Gerumo sparno palytėti“. Prakartėlės. Gruodžio mėn. R.Liesytė 

12.5.32  Muzikinių kolektyvų pasirodymas Kalėdiniame 

mokyklos koncerte. 

Gruodžio mėn. Muzikos mokytojai 

R.Vaičiutė 

12.5.33  Šventiniai renginiai ,,Kalėdiniai stebuklai". Gruodžio mėn. Pradinių klasių 

mokytojos 

12.5.34  Vyturio“, „Versmės“ ir „Smeltės“ progimnazijų 

kalėdinis šokio kolektyvų spektaklis „Kiaulės 

pasakaitė“. 

Gruodžio mėn. R.Stonys 

 
12.6. progimnazijos mokytojų tarybos posėdžiai: 



 

Eil. Nr. Posėdžių tema Laikas  Atsakingas  

 Etatinio darbo apmokėjimo modelio pokyčiai“, 

II-ojo trimestro mokinių pažangumo/ lankomu-

mo rezultatų vertinimas. 

2017-03-25 V.Genutis, 

V.Balsienė 

 

 1-4 klasių mokinių mokymosi pasiekimai Nacio-

nalinio mokinių pasiekimų 2 kl., 4 kl. patikrini-

mo rezultatų apibendrinimas. 

2017-06 V.Genutis 

V.Balsienė 

 

 1.5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimai. 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 6 

kl.ir 8 kl. rezultatų apibendrinimas 

2.2018 – 2019 m. m. ugdymo plano projekto 

svarstymas 

2017-06 Administracija 

 2018-2019 mokslo metų veiklos įsivertinimas. 2017-08 Administracija 

 2019 metų veiklos programos įgyvendinimo 

analizė Patirtis.Problemos.Pasiekimai. 

2017-12 Administracija 

 

Direkcijos pasitarimai: 

 

Eil. Nr. Pasitarimo tema Data Atsakingas 

 Mokinių grįžusių iš užsienio integracija ir ug-

dymas 

Sausio mėn. V.Balsienė 

 VIP iššūkiai. Vasario mėn. V.Balsienė 

 Dėl konsultacinių valandų panaudojimo efekty-

vumo 

Kovo mėn. Administracija 

 Pasiruošimas nacionaliniam mokinių pasiekimų 

patikrinimui (NMPP). 

Balandžio mėn. O.Anglickienė 

V.Balsienė 

 Dėl meninio (muzikinio) ugdymo koncepcijos Gegužės mėn. Administracija 

 Progimnazijos mokinių pasiekimai respublikos, 

miesto konkursuose ir olimpiadose. Sėkmės ir 

nesėkmės. 

Birželio mėn. V.Balsienė 

 Neformaliojo švietimo paklausos ir pasiūlos 

dermė. 

Birželio mėn. R.Vaičiutė  

 Pasiruošimas 2019-2020 mokslo metams. Rugpjūčio mėn. Administracija 

 Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas, klasių 

vadovų, ilgalaikių planų, neformaliojo švietimo 

programų tvirtinimas 

Rugsėjo mėn. Pavaduotojai 

 Mokytojo, kaip lyderio, vaidmuo ugdymo 

procese 

Spalio mėn. Administracija  

 Kaip turėtų būti ugdoma mokinių lyderystė Lapkričio mėn. V.Balsienė 

 Kvalifikacijos tobulinimo veiklų ir pedagogų 

lūkesčių atitikimas Vaiko gerovės komisijos me-

tinio Veiklos plano įgyvendinimas. 

Lapkričio mėn VGK 

 2020 m. mokyklos veiklos planavimas. Gruodžio mėn. Administracija 
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UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 2019 METAMS 

Eil. Nr. Priemonė Vykdytojas Data Atsiskaitymo 

forma 

 Atvirų durų dienų organizavimas 

mokinių tėvams. 

Administracija 2-3 kartus per 

metus 

Direkcijos po-

sėdyje 

 Mokytojų veiklos priežiūra: anali-

zuoti, vertinti pamoką ir tobulinti 

mokinių mokymosi pasiekimų ver-

tinimą ir įsivertinimą, vykdyti pa-

mokų ir neformaliojo ugdymo užsi-

ėmimų stebėjimą pagal 2019 m. 

iškeltus prioritetus. 

Administracija 

(pagal kuruoja-

mus dalykus) 

Visus metus Individualūs 

pokalbiai, di-

rekcijos posė-

džiai (pagal 

reikalą) 

 Specialiųjų poreikių mokinių bei 

mokinių su prognozuojančiomis 

negalėmis sveikatos analizė, meto-

dinė, pedagoginė pagalba specialių-

jų poreikių mokiniams, jų tėvams, 

mokytojams. 

VGK Visus metus VGK posėdyje 

 Gabių vaikų ugdymas: dalyvavimo 

olimpiadose, konkursuose ir var-

žybose analizė, modulių valandų 

tikslingumas. 

Administracija Sausis-

rugsėjis 

Direkcijos po-

sėdyje 

 Diskusija „Mokinių grįžusių iš už-

sienio integracija ir ugdymas“. 

V.Balsienė Sausis Direkcijos po-

sėdyje 

 Patikra „Klasės vadovo II pusmečio 

plano ir mokyklos uždavinių der-

mė“. 

V.Balsienė Sausis Klasės vadovų 

susirinkime 

 Patikra „Klasių vadovų veiklos 

(individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, duomenų analizavimo) 

įtaka vaiko individualiai pažangai“. 

V.Balsienė vasaris, bir-

želis 

Direkcijos po-

sėdyje 

 1-4, 5-8 klasių mokinių lankomu-

mo, pažangumo analizė. 

V.Balsienė Kovas, birže-

lis, gruodis 

Mokytojų tary-

bos posėdyje 

 5-ų klasių formavimo pristatymas 

būsimų penktokų tėveliams. 

Administracija,  

4 klasių mokyto-

jos 

Balandis Metodinėje 

grupėje 

 Mokinių, turinčių nuotolinį moky-

mą ir grįžusių iš užsienio, moky-

mosi pasiekimų bei problemų apta-

rimas. 

V.Balsienė,  

mokantys moky-

tojai 

Gegužė Direkcijos po-

sėdyje 

 NMPP testų rezultatų analizė. V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

 Logopedo, soc. pedagogo ir kitų 

specialistų dokumentų ir veiklos 

analizė. 

Administracija Birželis Direkcijos po-

sėdyje 

 Ugdymo plano rengimas, mokinių 

kontingento komplektavimas, mo-

kytojų krūvių skirstymas. 

Administracija birželis Direkcijos po-

sėdyje 



 Pirminių mokymosi sąlygų padėtis 

mokykloje. 

Administracija Rugpjūtis Mokytojų tary-

bos posėdyje 

 2019 -2020 m. m. bendruomenės 

veiklų įsivertinimo analizė. 

V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Rugpjūtis Mokytojų tary-

bos posėdis 

 Mokyklinės dokumentacijos tikri-

nimas: mokinių asmens bylų sut-

varkymas, klasių auklėtojų planų, 

ilgalaikių planų, neformaliojo ug-

dymo ir modulių programų, indivi-

dualizuotų ir pritaikytų programų 

SP vaikams aptarimas ir tvirtini-

mas. 

Administracija Rugsėjis, 

spalis 

Direkcijos po-

sėdyje 

 Neformalaus ir muzikinio ugdymo 

įgyvendinimas 

R.Vaičiutė Lapkritis Direkcijos po-

sėdyje 

 1, 5 klasių ir naujai atvykusių mo-

kinių adaptacija. 

V.Balsienė Gruodis Išplėstiniame 

VGK posėdyje 

 Metinės veiklos aptarimas.2019 

metų tikslai, uždaviniai, veiklos 

planavimas. 

Administracija Gruodis Direkcijos po-

sėdyje 

 Mokytojų ir klasės vadovų el. die-

nynų pildymo kontrolė. 

V.Genutis, 

V.Balsienė, 

O.Anglickienė 

Visus metus Mokytojų tary-

bos posėdis 

 Besiruošiančių atestacijai moky-

tojų, pagalbos mokytojui specialistų 

veiklos priežiūra. 

Administracija Nuolat Atestacijos 

komisijos po-

sėdyje 

 Pagalba mokytojams, turintiems 

sunkumų, organizuojant ugdymo 

procesą pamokoje. 

Administracija Nuolat Individualūs 

pokalbiai, di-

rekcijos posė-

džiai (pagal 

reikalą) 

 Mokinių profesinio informavimo, 

konsultavimo ir orientavimo prog-

ramos, socialinių įgūdžių ir sveikos 

gyvensenos, patyčių ir žalingų įp-

ročių prevencijos programų įgy-

vendinimas. 

Administracija Visus metus Individualūs 

pokalbiai, di-

rekcijos posė-

džiai (pagal 

reikalą) 

 


