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  PRITARTA  VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos steigėjų 2013 m. 
sausio 28 d. protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. 2)
PATVIRTINTA VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos direktoriaus 
2013 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.V4-07    

                             
VŠĮ “VAIVORYKŠTĖS TAKO” VIDURINĖS MOKYKLOS 2013 M. VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos 2013 metų veiklos planas  (toliau – planas) parengtas  atsižvelgus į strateginius mokyklos 
planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 
uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti 
kokybiškas švietimo paslaugas, krikščioniškas vertybes atitinkančias visuomenės reikmes ir poreikius, laiduoti pagrindinio ir vidurinio 
išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 
skirtus išteklius.

3. Planas parengtas atsižvelgus į Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos projektą, Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikių (2013-
2022 m) švietimo plėtros tikslų projektą, VšĮ “Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2013-2015 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 
VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  direktoriaus 2013 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V1-5.      

4. Planą įgyvendins  VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Programoje vartojami sutrumpinimai:  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP;  informacinės komunikacinės technologijos –
IKT; mokyklų tobulinimo programa – MTP , ugdymo planas – UP.  

II. MOKYKLOS VIZIJA     
     
6. VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos vizija: moderni , auganti ir bręstanti dvasiškai bei profesionaliai, vis atsinaujinanti vidurinė 

mokykla išauganti į krikščionišką gimnaziją.  Tai – atvira visuomenei, mokinių, jų tėvų ir mokytojų bei visų mokyklos darbuotojų 
bendruomenė, kuri:
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o savo gyvenimą grindžia krikščioniškais principais ir krikščioniškomis vertybėmis ( pagarba kito nuomonei, teisingumas, 
gailestingumas, meilė artimui );

o siekia užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą;

o sukurti šiltą mikroklimatą, saugią psichologinę aplinką;

o užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją,;

o sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualybės raiškai;

o suteikia ugdytiniams pagal jų pajėgumą kokybišką vidurinį išsilavinimą.

III. MOKYKLOS  MISIJA

7. Ugdome savarankišką, laisvą, išsilavinusį,  atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį žmogų ; tvirtus dorinius pagrindus, krikščionišką 
pasaulėžiūrą turinčius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, atsakingus, mokytis ir dirbti pasirengusius, kūrybingus  jaunuolius. 

IV. 2012 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

7.  2012 m. suformuluotas strateginis tikslas – siekti  aukštos kokybės ugdymo procese.  Iškeltas  prioritetas – netradicinės pamokos 
organizavimas. 

2012 m. metinės veiklos tikslai:  1. Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų sudarymas.  2. Pamokos struktūros tobulinimas  pamokose.

Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 1. Mokytojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas; 2. Mokymo socialinių sąlygų sukūrimas ir 
gerinimas; 

3. Materialinės bazės gerinimas

7.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – ugdyti mokytojų kompetencijas ir gebėjimus – 2012 m.  mokyklos mokytojams 
buvo pravestas teorinis – praktinis seminaras: „Krikščioniško ugdymo filosofija“ (12 valandų seminaras mokyklos mokytojams, lektorė Kamil 
Bishop, Tarptautinio Krikščioniško Universiteto dekanė, JAV); seminaras „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybės“, lektorė ilgametė 
krikščioniškos mokyklos Rusijoje direktorė Ala Falalajeva.   Mokyklos mokytojai aktyviai dalyvavo miesto ir šalies organizuojamuose mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Informacija kaupiama lankytų kursų ir seminarų mokytojų parengtose suvestinėse   .     



3

Pirmąjį 2013 metų pusmetį buvo stebėta  12 pradinių klasių ir  mokytojų dalykininkų   pravestų pamokų.  Pamokų stebėjimo tikslas – pamokos 
uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas, mokinių susidomėjimas ir motyvacija, ugdomosios veiklos ryšys su mokinių gyvenimo praktika ir 
uždavinio įgyvendinimo sėkmė. Apibendrinus 2012-2013 m.m. I-ojo pusmečio rezultatus, nutarta, kad ždauguma mokytojų geba formuluoti 
pamokos uždavinį, tačiau 40 proc. stebėtų pamokų  iškeltas uždavinys buvo pasiektas tik dalinai. 40 proc. mokytojų savo pamokoje ugdomosios 
veiklos nesiejo su mokinių gyvenimo praktika ir jų interesais. Minėtose pamokose mokinių aktyvumas buvo žemesnis. Mokslo metų pabaigoje 
buvo nutarta daugiau dėmesio skirti vertinimo ir įsivertinimo organizavimui pamokos metu.

7.2.   Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas - 2012 m. mokymo priemonėms iš 
moksleivio krepšelio lėšų buvo skirta 6800 Lt:  įsigyta mokymo priemonių įvairiems pradinių klasių ir mokytojų dalykininkų mokomiesiems 
kabinetams už  1800 Lt.; vadovėlių įsigyta už 4000 Lt . Mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 1000 Lt moksleivio krepšelio skirtų lėšų. 
Pažintinei veiklai bei profesiniam orientavimui organizuoti buvo skirta 1000 Lt. Mokyklos patalpose buvo įrengtos stacionaraus interneto 12 
darbo vietų ,  5  kabinetuose veikė bevielis internetas; mokykla naudojosi 2 spausdintuvais, 1 daugiafunkciniu aparatu; dviem laidiniais
telefonais. 

Pradinėse klasėse buvo įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa: „Antrasis žingsnis“, kuri skirta socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymui 1-4 klasės mokiniams.  Pagrindinio ugdymo I-ojoje pakopoje įgyvendinama Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 
„Paauglystės kryžkelės“ . Neformalusis moksleivių ugdymas organizuojamas nuo priešmokyklinės iki 10-os klasės. Pradinių klasių mokinių 
popietiniam užimtumui organizuoti renkamos dvi popietinės veiklos grupės, kur pradinių klasių mokytojos atlieka namų ruošą su 2-4 klasių 
mokiniais,  o 1-os klasės mokiniais organizuojama kūrybiškumą, sportiškumą ir meniškumą lavinanti veika. Atsižvelgiant į pradinių klasių 
mokinių poreikį ir interesus veikia įvairūs būreliai - dailės, teatro, šokio, stalo teniso, muzikavimo, dainavimo, Šv.Rašto pagrindų, anglų kalbos -
(priešmokyklinei - 1 klasėms), šachmatų; 5-12 klasių mokiniams - dailės, stalo teniso, šokių, šachmatų, geografijos .

2012 metais buvo organizuota nemažai  mokyklos bendruomenės renginių, išvykų, švenčių.
Kovo mėn. tradiciškai surengta velykinė šventė „Jėzus gyvas“, skirta pradinių klasių mokiniams, tėvams ir mokytojams.
Gegužės mėn. P.Domšaičio galerijoje buvo organizuota mokyklos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda (dailės mokytoja 

Rasa Žiobakienė).
Gegužės mėn. Tęstinių studijų instituto salėje buvo organizuota Paskutinio skambučio šventė „Penkioliktas mokyklos pavasaris“ 

.Pažymėtas mokyklos jubiliejus, pakviesti miesto svečiai, mokyklos socialiniai partneriai, mokyklos draugai.
Mokykloje paminėtos tautinės šventės: Sausio 13-osios paminėjimas, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ir atkūrimo šventės. 

Šventes organizavo istorijos mokytoja su mokyklos mokinių savivaldos nariais. Vasario mėnesį lietuvių kalbos mokytoja organizavo vyresniųjų 
klasių mokiniams  literatūrinę popietę, skirtą  poeto J. Marcinkevičiaus kūrybai.  Balandžio mėnesį  organizuotas renginys (trukmė 2 dienos), 
skirtas Spaudos atgavimo ir Knygos dienai paminėti: išvyka susitikimui su bibliotekininke, susitikimas su rašytoja,  organizuota filmo 
„Knygnešys“ peržiūra (pavaduotoja I. Globienė).  Rugsėjo mėn.  mokyklos kieme suorganizuota tradicinė „Rudens gėrybių mugė - šeimos ir 
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bendruomenės šventė“. Šventėje dalyvavo visų mokyklos klasių mokiniai, tėveliai, mokytojai, kviestiniai mokyklos svečiai ir vietos 
bendruomenės kaimynai. (Šventė pristatyta mokyklos tinklalapyje).

Nemažai dėmesio buvo skirta mokinių profesiniam informavimui ir orientavimui: 9-10 klasių mokiniai lankėsi Jaunimo darbo 
biržos skyriuje  ir susipažino su darbo rinkos aktualijomis mūsų šalyje (istorijos mokytoja E.Žemgulytė);; 5-6 klasių mokiniai dalyvavo 
Jūreivystės mokyklos užsiėmime „Kaip valdyti laivą“(auklėtoja I,Globienė); geografijos būrelio nariai lankėsi „Vakarų laivų gamykloje“ 
(mokytoja Edita Žemgulytė); turėjo susitikimą policijos mokykloje (9-11 klasių mokiniai, mokytoja Edita Žemgulytė);

Gegužės mėn. buvo organizuota 4 klasės Paskutinio skambučio šventė ( mokytoja Lina Raišutytė).
Paskutinę mokslo metų dieną 1-4 klasių mokiniai vyko į Kuršių Neriją (ekskursijų gidė mama – Ilona Kabošytė).
Kiekvieną rudenį pradinėms klasėms organizuojamas renginys, skirtas Tarptautinei gyvūnų dienai paminėti: mokiniai atsineša į 

mokyklą ir pristato savo globojamus gyvūnus.
Gruodžio mėnesį vyko tradicinis mokyklos bendruomenės renginys - Kalėdinis giesmių vakaras „Pradžioje buvo Žodis“ 

(Evangelikų baptistų bendruomenės patalpose).
Daug dėmesio buvo skirta mokinių meniniam ugdymui: 6-7 klasių mokiniai vyko  į parodą „Tapyba ant odos“ Klaipėdos 

etnokultūros centre (dailės-technologijų vyr. mokytoja Žydrūnė Kriūkaitė Juciuvienė); vasario mėnesį buvo organizuotas renginys mokykloje 
„Beždžioniukų diskoteka“ ( teatro mokytoja Vaida Triuškienė); pradinių klasių mokiniai lankėsi miesto Žvejų rūmuose spektaklyje „Į pasaulio 
kraštą“;  3-os klasės mokiniai žiūrėjo kino filmą „Kelionė į paslaptingą salą“(klasės mokytoja Neringa Jazdauskienė) ; spec.poreikių mokiniai 
lankėsi kino teatre „Forum cinema“ (spec.pedagogė V.Jonušienė).

Pažintinė edukacinė pradinių klasių veikla už mokyklos ribų - pradinių klasių mokytojai organizavo  pamokas neformalioje 
aplinkoje: Lietuvos pašte (priešmokyklinukų kl. mokytoja Rasa Savickienė), Klaipėdos apskrities viešojoje bibliotekoje (priešmokyklinė klasė, 
mokytoja Miglė Kuktaitė); Laikrodžių muziejuje, P. Domšaičio galerijoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ( 1 klasė mokytoja Banga 
Valaitienė); pieno kombinate ( 2 klasė, mokytoja Rasa Savickienė); Mažosios Lietuvos muziejuje edukacinėje pamokoje „Baltų gyvensena 
vakarų Lietuvoje“ (3 klasė, mokytoja Neringa Jazdauskienė); P.Domšaičio galerijoje edukacinėje pamokoje „Mamytės pusrytėlis“( 2 ir 3 klasės, 
mokytojos R.Pundzienė ir N.Jazdauskienė); Skulptūrų parke edukaciniame užsiėmime; Lietuvos jūrų muziejuje;  „Dinamo“ baseine (4 klasė, 
mokytoja Lina Raišutytė); Klaipėdos pieno kombinate (4 klasė, mokytoja Neringa Jazdauskienė) ir kita.

Vyresniųjų klasių mokinių edukacinė pažintinė veikla už mokyklos ribų: su klasės auklėtojais svečiavosi jų namuose ( 5 klasė su 
auklėtoja I.Globiene); lankėsi Laikrodžių musiejuje ( 8 klasės mokiniai su auklėtoja Kristina Grušauskaite); bendravo žaisdami boulingą ( 5 klasė 
su auklėtoja I.Globiene); Ievos Simonaitytės bibliotekoje (5 klasė, auklėtoja I.Globienė); 5 klasės mokiniai floristikos salone mokėsi gaminti 
atvirutes (auklėtoja I.Globienė); 5 klasės mokiniai matematikos pamoką turėjo Norfos prekybos centre (mokytoja R.Pundzienė);  vyko į 
edukacinius užsiėmimus Mažosios Lietuvos muziejuje (6 klasės mokiniai, auklėtoja I. Globienė); 8 klasės mokiniai lankėsi Dinamo baseine 
(auklėtoja K.Grušauskaitė); 8-10 klasių mokiniai lankėsi 3-oje miesto vandenvietėje ir stebėjo vandens valymo įrenginius; 7-9 klasių, 8-10 klasių 
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mokiniai važinėjosi kartingais (aukėtoja K.Grušauskaitė, auklėtoja K.Kerpė); 6 kl. mokiniai vyko į Smiltynę, Taurų nuotykių parką (auklėtoja 
Deimantė Rupšytė); 7 klasės mokiniai vyko į Domšaičio galeriją ir Skulptūrų parką (aukėtoja K.Kerpė); 7 klasės mokiniai turėjo klasės valandėlę 
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre (aukėtoja Natalja Kraučenkienė); 8-11 kasių mokiniai dalyvavo KU organizuojamame festivalyje 
„Erdvėlaivis-Žemė“ (geografijos mokytoja Edita Žemgulytė); dalyvavo kino filmo „Negalia ne kliūtis“ peržiūroje (8 -9 klasės, auklėtoja 
K.Grušauskaitė) ir kita.

Birželio mėn. vyresniųjų klasių mokiniams buvo organizuota kelionė į Rygą , muzikinį Baltic Youth festivalį (klasių auklėtojai ir 
mokyklos administracija).

Mokslo metų pradžioje tradiciškai vyresniųjų klasių mokiniams organizuojamos edukacinės kelionės; rugsėjo mėnesį 5-12 klasių 
mokiniai autobusu vyko į Bitėnus ir Rambyno nacionalinį parką; 1-4 klasių mokiniai vyko į ekskursiją,  į Girulius.

Mokiniai su mokytojais aktyviai dalyvavo Klaipėdos miesto organizuojamuose olimpiadose, konkursuose ir kt. renginiuose.
Vasario mėnesį 9-10 klasių mokiniai, vadovaujami biologijos mokytojos metodininkės Gražinos Suleimanovos,  dalyvavo ekologų 

konkurse organizuojamame Klaipėdos miesto saviraiškos centre.
8 klasės mokiniai kovo mėn. dalyvavo žemės dienai skirtame forume (biologijos mokytoja Gražina Suleimanova).
8 klasės mokinės Aurelija Bagdonaitė ir Daila Sabaliauskaitė dalyvavo eilėraščių deklamavimo konkurse „Pavasaris“, vykusiame 

S.Dacho namuose (auklėtoja Kristina Kerpė).

2012 metais Rimas Chomičenkas Vyskupo Motiejaus Valančiaus mokinių rašinio konkurse „SAVANORYSTĖ – PAGALBA KITAM“ ir 
laimėjo II-ąją vietą.

2012 metais 7 klasės mokinys dalyvavo Klaipėdos miesto 5-8 klasių mokinių  matematikos olimpiadoje ir laimėjo III-iąją vietą.

2012 metais Bernadeta  Ščėsnaitė laimėjo diplomanto kategoriją tarptautiniame 4th International popular music singing contest “Linksmieji 
perliukai – 2012”.

2012 metais VšĮ  „Vaivorykštės tako“ pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Klaipėdos miesto 2-4 klasių mokinių gamtamokslinių žinių ir 
gebėjimų konkurse „Gamtos labirintai“.

2012 metais 2 mokiniai gavo apdovanojimus už labai gerą vertimą iš anglų kalbos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų 
projekte.

2012 metais mokytojos Gražina Suleimanova ir Vijolė Mineikienė gavo Gamtos Kengūros 2012  projekto vykdytojų pažymėjimus.
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2012 metais mokytojos Nadiežda Sorokina ir Diana Žilienė gavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekto 
pažymėjimus, už vertimų ir iliustracijų projektui „Tavo žvilgsnis“ paruoštus vaikus.

2012 metais 10 klasės mokinė Simona Lukošiūtė tapo Lietuvos mokinių piešinių konkurso „Išgirsk slapčiausią Šv. Velykų  paslaptį“ laureate.

2012 metais 8 klasės mokinė Aurelija Bagdonaitė dalyvavo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo  I ture ir pristatė 
mokslo darbą „Noriu būti graži“.

2012 metais 5-os klasės mokinė Julija Andriuškevičiūtė Klaipėdos miesto pagrindinių mokyklų 5-8 klasių mokinių Lietuvos kalbos olimpiadoje 
užėmė V vietą.

2012 metais  7-os klasės mokinys Klaipėdos miesto pagrindinių mokyklų matematikos olimpiadoje  Henrikas Jokūbas Žukauskas užėmė III 
vietą, trys kitų klasių mokiniai užėmė VI vietą.

2012 metais „Vaivorykštės tako“ pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Klaipėdos miesto 9-10 klasių mokinių ekologijos konkurse.

2012 metais Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune įteikė padėką mokyklos 5-10 klasių moksleiviams už aktyvų ir nuoširdų 
dalyvavimą Vasario 16-osios akcijoje “ Pasveikinkim vieni kitus”.

2012 metais LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY įteikė padėką technologijų vyr. mokytojai Žydrūnei Kriukaitei – Juciuvienei už 
dalyvavimą LCC tarptautinio universiteto rengtoje Kalėdinėje mugėje – socialinėje akcijoje „Prie Kūčių stalo“.

2012 metais geografijos mokytoja Edita  Žemgulytė  kartu su „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos mokiniais dalyvavo akcijoje UŽ ŠVARIĄ 
ŽEMĘ IR TYRĄ VANDENĮ, kurį organizavo Gamtos paveldo fondas.  2012 metais 10-os klasės mokinė Simona Lukošiūtė piešinių konkurse 
“Mano švyturys“ laimėjo II-ąją vietą.

Nuolat atnaujinamas mokyklos internetinis tinklapis, kuriame skleidžiama informacija apie mokyklos veiklą.  
Mokyklos internetinį puslapį tvarko mokinių tėvai: Gailius Kazlauskas ir Ilona Kabošytė. 

2012 metų pabaigoje išleistas stalo kalendorius su sėkmingiausiais mokinių piešiniais bei trumpu mokyklos 
pristatymu. Kalendorių parengė dailės mokytoja. Taip pat mokyklos 15-ojo jubiliejaus proga išleisti atvirukai su mokytojos ir mokinių piešiniais.

7.3. Siekiant įgyvendinti mokyklos 3-ąjį uždavinį t.y. pagerinti mokyklos materialinę bazę – tęsiamas  įgyvendinti Europos 
sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas “Kompleksinis “Vaivorykštės tako” vidurinės mokyklos kompleksinis sutvarkymas”.  Dėl 
užsitęsusių projektavimo darbų pratęstas Centrinės projektų valdymo agentūros projekto finansavimo sutarties terminas. Mokyklos pastato 
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Sportininkų g. 11 rekonstrukcijos darbų pabaiga planuojama 2014 metų birželio mėnesį. IKT bazė mokykloje: 21 kompiuteris, 1 daugiafunkcinis 
aparatas, 2 spausdintuvai, ir kita: 2 laidiniai telefonai, 2 muzikos centrai, 4 grotuvai, 2 televizoriai.

7.4. 2012 m. pagrindinę mokyklą t.y. 10 klasę baigė 10 mokinių (kartu su Viniaus filialo mokiniais).

Žinių patikrinimo rezultatai PUPP (matematika ir lietuvių kalba) 1 lentelėje.

  1 lentelė

      

7.5.Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2012 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: 

užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, gerinant ir įvairinant ugdymo (si) aplinką ir sąlygas; pasiekti pakankamus ir optimalius 

pradinio , pagrindinio mokymo I-os pakopos, PUPP rezultatus pagal kiekvieno  galimybes; padidinti mokinių mokymosi motyvaciją pamokoje,  

pasirenkant netradicines mokymo aplinkas, ; užtikrinti mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę, ugdyti meninius, sportinius, mokslinius 

gebėjimus; mokytojams kokybiškiau planuoti veiklas pamokoje, tikslingai išsikeliant ir suformuluojant  uždavinį pamokoje ir siekiant jo 

įgyvendinimo . Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis neformaliojo švietimo kolektyvus . 

Įvertinimai
Matematika Lietuvių kalba
2012-2013 m.m. 2012-2013 m.m.

10 0 0
9 0 1
8 2 1
7 2 2
6 2 3
5 3 3
4 0 0

Neišlaikė 1 0
Nelaikė 0 0

Įvertinimo vidurkis 6 6,4

.
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        2013 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mokymosi, žinių patikrinimo, olimpiadų ir 

neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2013 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas  pasiektas

iš dalies. 

8. 2013 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1.  Augantis mokinių skaičius mokykloje sąlygoja vizijos įgyvendinimo 
sėkmę. 
2.  Nedidelis mokinių skaičius klasėse ir bendruomenėje sąlygoja 
lankstų netradicinių pamokų organizavimą.  
3.Bendruomeninių švenčių bei renginių organizavimą palengvina 
nedidelis skaičius.
4. Kuriamos tradicijos stiprina mokyklos bendruomenę.  

1.Specializuotų kabinetų (technologijų mergaitėms ir berniukams), 
skirtų mokinių praktinei veiklai, trūkumas. 
2.Nepakankama sportinė bazė: nėra sporto salės vyresniųjų klasių 
mokiniams. 
3.Per mažai dėmesio skiriama mokinių įsivertinimui  ir vertinimui 
pagal išsikeltą uždavinį.
4.Vyresnėse klasėse prisijungę mokiniai neturi būtinų žinių ir įgūdžių 
PUPP teigiamiems rezultatams pasiekti.  

Galimybės Grėsmės 
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1. Sėkmingas ES finansuojamo projekto „Kompleksinis 
VšĮ Vaivorykštės tako vidurinės mokyklos sutvarkymas“ užbaigimas 
ženkliai pagerintų mokyklos aplinką.
2. Mieste yra nemaža edukacinių aplinkų pasiūla.
3. Nedidelėse klasėse geresnės galimybės optimizuoti  
mokomąjį procesą .
4.    

1. Užsitęsusi pastato rekonstrukcija apsunkina mokymo 
procesą laikinose patalpose.
2. Mokinių patyčios – gajus visuomenės reiškinys 
pasiekiantis ir mokyklos bendruomenės gyvenimą. 

3. Nepakankamas vidurinės mokyklos patirties lygis 
gimnazijos statusui įgyti.
4. Dviejų pastatų išlaikymas (užsitesęs) didina mokyklos 
finansines sąnaudas.

V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI

9. 2013 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.  Prioritetas – krikščioniškų vertybių 
integravimas ugdymo procese. 

2013 m metinės veiklos tikslai:  1.palankių ugdymo ir ugdymo (si)sąlygų sudarymas; 2. Pamokos kokybės tobulinimas.

Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:

1. Mokytojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas;

2. Sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas;

3. Materialinės bazės gerinimas.

10. Posėdžiai: 

Eil. 
Nr. 

Savivaldos 
institucijų 
pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 
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1. Mokyklos patarėjų 
susirinkimas

2012 metų mokyklos veiklos ataskaita. 
Vidinio įsivertinimo rezultatų 
aptarimas. Metinės 2013 m.  mokyklos 
veiklos programos aptarimas, jos 
įgyvendinimo galimybės 

Sausis - vasaris M.Gaubas

Dž. Gečienė 

2012 m. ES finansuojamo projekto 
eigos įsivertinimas ir 2013 m. eigos ir  
galimybių  aptarimas. Gairių 
finansavimo galimybėms  numatymas

Kovas M. Gaubas

Dž. Gečienė

Mokyklos ugdymo plano 2013/2014 m. 
m. aptarimas.

Rugpjūtis Dž. Gečienė 

Mokyklos augimo ir plėtros strateginių 
klausimų sprendimas

Spalis Dž. Gečienė 
E. Vinkleris

M.Gaubas

Einamųjų klausimų svarstymas pagal 
poreikį 

Visus metus Dž. Gečienė 
M.Gaubas

2. Mokytojų taryba Platusis įsivertinimas (pirminis)
2013 metų veiklos plano aptarimas Sausis, vasaris

Dž. Gečienė
Vidaus įsivertinimo darbo grupė 

II trimestro rezultatų aptarimas. 
Gabiųjų ir spec.poreikių turinčių 
mokinių sėkmė 

Kovas
Dž. Gečienė 
R.Milerienė

Klasių auklėtojai

Spec.pedagogė

III trimestro rezultatų aptarimas. 
Gabiųjų ir spec.poreikių turinčių 
mokinių sėkmė

Gegužė Dž. Gečienė 
R.Milerienė

Klasių auklėtojai

Mokslo metų mokyklos sėkmės .
Gegužė Dž. Gečienė 

R.Milerienė
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Ugdymo plano projekto 2013-2014 m. 
m. aptarimas. Dėl pradinės, pagrindinės I 
ir II pakopų baigiamųjų klasių mokinių 
kėlimo į aukštesnę klasę. Vidinio 
įsivertinimo rezultatai 

Birželis Dž. Gečienė 
Pavaduotojai,

2013-2014 m. m. ugdomojo proceso, ir 
PUPP rezultatų, dalyvavimo 
olimpiadose, konkursuose ir varžybose 
analizė. 2013-2014 m. m. ugdymo plano 
tvirtinimas 

Rugpjūtis Dž. Gečienė 
pavaduotojai 

Vertinimo ir įsivertinimo tvarkos  
įgyvendinimo mokykloje sėkmė.

Lapkritis Dž. Gečienė 
pavaduotojai 

klasių auklėtojai

I-ojo trimestro mokinių pasiekimų 
analizė ir aptarimas. 

Gruodis Dž. Gečienė 
pavaduotojai 

2013 m. mokyklos metinės veiklos 
analizė. Metodinės veiklos analizė. 
Mokytojo veiklos ataskaitų aptarimas

Gruodis Metodinių grupių pirmininkai
Mokytojus kuruojantys vadovai

3. Direkcija Mokymo priemonių, vadovėlių , kitų 
krepšelio lėšų paskirstymo analizė

Sausis Dž. Gečienė,
pavaduotojai

Pradinio, pagrindinio ugdymo I ir II 
pakopų,  klasių mokinių lankomumo ir 
pažangumo aptarimas 

Vasaris 
Dž. Gečienė, pavaduotojai
Gerovės komisija
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Mokyklos plėtros ir augimo klausimai Vasaris Dž. Gečienė, pavaduotojai

Gerovės ir darbo grupių veiklų 
aptarimas

Kovas Dž.Gečienė,
pavaduotojai

Mokinių lankomumo aptarimas Kovas Dž.Gečienė,
pavaduotojai, klasių vadovai 

PUPP organizavimas
Kovas Dž.Gečienė,

pavaduotojai

10 klasių mokinių pasiruošimas 
mokytis pagal vidurinio ugdymo 
programą  

Balandis Dž.Gečienė,,
R. Milerienė

2013-2014 m.m. ugdymo plano 
rengimas. Naujų klasių komplektavimas, 
mokytojų krūvių numatymas. 

Gegužė Dž.Gečienė,
pavaduotojai 

Vasaros stovyklos pradinių klasių 
mokiniams ir projektinės veiklos 5-8 
klasių mokiniams organizavimas

Gegužė Dž.Gečienė,

2012-2013 m.m. įsivertinimas Birželis Dž. Gečienė,
pavaduotojai

Pasirengimas naujiems mokslo metams
Prioritetai, naujovės, kryptys 

Rugpjūtis Dž.Gečienė,
pavaduotojai

Mokyklinės dokumentacijos 
sutvarkymas. Teminių planų, NU ir 

Rugsėjis Dž.Gečienė,
pavaduotojai 
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modulių programų aptarimas ir 
tvirtinimas 

1 ir  5 klasių mokinių adaptacija Gruodis 
Dž.Gečienė,
R.Milerienė ( pagal vidaus audito 
duomenis)

Metinės veiklos aptarimas. 2014 metų 
tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas 

Gruodis Dž.Gečienė,
pavaduotojai

4. Metodinė taryba Mokyklos 2013 m. metodinės veiklos 
programos sudarymas. Pasiūlymai 
metinės veiklos planams.

Sausis Metodinės tarybos nariai 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių ir akademinių gabumų, ugdymo 
proceso tobulinimas 

Vasaris V. Jonušienė, metodinių grupių 
pirmininkai 

Darbo metodinėse grupėse veiklos 
aptarimas. Kovo  mėn..

Metodinių grupių pirmininkai

Gerovės komisijos veiklos rezultatų 
įsivertinimas

Balandžio mėn.
Metodinė taryba

Mokytojų veiklos ataskaitų aptarimas, 
kvalifikacijos kėlimo įsivertinimas

Gegužė Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

2012-2013 m. m. ugdymo plano 
svarstymas. Mokinių galimybių ir 
poreikių aptarimas.

Birželis Metodinė taryba
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Krikščioniškų vertybių integravimas į 
mokomųjų dalykų ugdymo turinį (6 val.)

Spalis
Metodinė taryba

Vertinimas – svarbi pamokos dalis Lapkritis Metodinė taryba

Metodinės veiklos 2013-2014 m.m. 
numatymas, patvirtinimas

Rugpjūtis
Metodinė taryba

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos 
tobulinimo analizė ir gairių numatymas 
2014 m.

Gruodis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

Seminarai

„Sveikesnio gyvenimo link“ (6 val.) Sausio mėn. Metodinė taryba

„Mokykitės iš Manęs“ ( 2 dienų 
išvažiuojamasis Šulco sodyboje)

Rugpjūčio 26-27 Metodinė taryba

Genderizmo ideologija – ataka prieš 
vyriškumo ir moteri6kumo tapatybę

Gegužės mėn. Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

              11..Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

               11.1.Sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas.

Eil. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

vykdytojai 
Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 
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Nr. 

1.  Aprūpinti kabinetus mokymo 
priemonėmis (pagal pateiktus 
mokytojų poreikius)

Pavaduotoja ugdymui ir 
personalui Visus metus Aptarti metodinėje taryboje

2. Mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimo tvarkos nuoseklus 
įgyvendinimas

Metodinė taryba Kiekvieno  trimestro pabaigoje Aptarti metodinėse grupėse

3. Signalinių ir trimestrų rezultatų 
aptarimas, įvertinant kiekvieno 
mokinio pažangą

Pradinių 5-10 klasių 
auklėtojai

Kartą per trimestrą Aptarti metodinėse grupėse,

Pristatyti mokytojų taryboje

4. Vidaus audito tyrimų 
organizavimas „Patyčios 
mokykloje“

Pavaduotoja R. Milerienė Balandis Aptarti mokytojų taryboje ir 
metodinėse grupėse

5. Pasidalinimas gerąja patirtimi, 
kaip integruoti krikščioniškas 
vertybes ugdymo procese

Metodinė taryba Spalis
Aptarti metodinėje taryboje, 
administracijos posėdyje

6. Dalyvavimas Tarptautinės 
krikščioniškų mokyklų 
asociacijos direktorių 
konferencijoje

Mokyklos vadovas Sausis Aptarti metodinėje taryboje

7. Atviros pamokos. Mokytojų 
metodininkų, vyr. mokytojų  
atvirų pamokų stebėjimas 
(pagal metodinių grupių 2013 m. 
veiklos programas)

Administracija, metodinių 
grupių pirmininkai Visus metus Aptarti metodinėse 

grupėse  
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8.  Tobulinti mokytojų kvalifikaciją 
mokinių vertinimo, įsivertinimo   
pagal išsikeltą uždavinį 
pamokoje   

Metodinė taryba Visus metus Aptarti metodinėse 

grupėse,
administracijos posėdyje

9. Dalijimasis gerąja patirtimi 
metodinėse grupėse (pagal 
metodinių grupių 2013 m. 
veiklos programas) 

Metodinių grupių 
pirmininkai, metodinė 
taryba 

Visus metus Aptarti metodinėse grupėse, 
Metodinėje taryboje 

10. Susipažinimas su naujais 
įstatyminiais dokumentais 
švietimo srityje; naujausia 
metodika mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo klausimais 

Metodinių grupių 
pirmininkai

Visus metus Aptarti metodinėje taryboje

11. Mokyklos mokytojų dalyvavimas 
miesto ir šalies 
organizuojamuose seminaruose, 
atvirose pamokose, užklasiniuose 
renginiuose

Mokyklos mokytojai Visus metus Aptarti ir pasidalinti metodinėse 
grupėse

12. Dalyvavimas Tarptautinių 
krikščioniškų mokyklų 
Asociacijos veikloje 
(konferencijose, seminaruose, 
internetinio puslapio veikloje)

Mokyklos vadovai ir 
mokytojai 

Mokytojai parengia pamokų planus 
(krikščioniškų vertybių integravimas)

Metodinių grupių veikla
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11.2. Mokyklos renginių planas.  Darbas su tėvais.

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
vykdytojai 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1.  Bendrų mokyklos renginių, švenčių 
organizavimas:
1. Projektas “Gailestingasis 

Samarietis” 
2. Muzikinė popietė tėvams 

“Praėjusių amžių muzika”
3. Tradicinis mokyklos 

bendruomenės renginys 
„Svajokime drąsiai“

4. Tarpmokyklinė viktorina-
konkursas Žemės dienai „Ar 
pažįstame pasaulį“ 

5. Velykinė šventė
6. Mokslo metų užbaigimo šventė 

– Sporto šventė mokyklos kieme
7. Vasaros stovykla 1-4 klasių 

mokiniams ( birželio 1 ir 2 
savaitės) 

8. Iškilmingas Naujų mokslo metų 
atidarymas.

9. Pradinių klasių išvykos 
(mokomoji, pažintinė, sportinė 
veikla) 

10. Savivaldos diena – mokytojams 
pagerbti

11. Pažintinė ekskursija 

Klasių auklėtojai 

Mokytoja D. 
Adomavičienė

Administracija  

Biologijos mokytoja

Mokyklos administracija

Mokyklos administracija

Pavaduotoja 

Mokyklos administracija

Pradinių klasių 
mokytojai

Pradinių klasių 
mokytojai 

Sausio mėn. – vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.
Gegužės – birželio mėn.

Birželio mėn.

Sausio 31 d.
Rugsėjo mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje, 
administracijos posėdyje

Aptarti mokytojų taryboje 

Aptarti klasių auklėtojų grupėje

Mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje, 
administracijos posėdyje

Aptarti mokytojų taryboje 
Aptarti klasių auklėtojų grupėje
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mokytojams po Klaipėdos 
senamiestį

12. Rudenėlio šventė „Pabūkime 
drauge“

13. Projektas „Gailestingasis 
Samarietis“ 

14. Kalėdinė bendruomenės 
šventė“Jėzus pasakė: Aš Esu 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“

Mokytojas E.Paleckis

Tėvų aktyvas

Klasių auklėtojai

Spalio mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio-gruodžio mėn.

Gruodžio mėn.

Mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje, 
administracijos posėdyje

Aptarti mokytojų taryboje 

2. Tėvų aktyvo  mokykloje 
veikla:

1. Mokinių tėvai buriami klasių 
kolektyvuose,

2. Tėvų įtraukimas į mokyklos 
aplinkos kūrimą: aplinkos 
tvarkymas, medžių 
genėjimas, gėlyno sodinimas  
ir kt.)

3. Tėvų dalyvavimas mokyklos 
renginiuose (programose); 

Kartą per trimestrą

Pagal poreikį

Kviečiami dalyvauti bendruose 
mokyklos, klasių renginiuose

Pagal renginių planą

Ne rečiau nei kartą per trimestrą

Aptarti klasių auklėtojų 
susirinkime

Tėvų aktyvas
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mokyklos pristatymuose, 
seminarų organizavime, 
ekskursijose.

3.  Administracijos, mokytojų ir tėvų 
diskusijos aktualiais mokyklos
veiklos klausimais 

Administracija Kartą per ketvirtį Aptarti direkcijos posėdyje 

4.  Mamų susitikimai ir pašnekesiai 
apie vaikus ir šeimą

Direktorė Kartą per mėnesį Aptarti  bendrame tėvų susirinkime

4.  Ataskaitiniai meno kolektyvų 
koncertai, neformaliojo ugdymo 
būrelių ataskaitiniai renginiai 

Pavaduotoja Rūta,
meno kolektyvų vadovai 

Kovas,  birželis,
gruodis 

Aptarti humanitarinių mokslų 
mokytojų metodinėje grupėje  

6.  Atvirų durų dienos tėvams Administracija Kartą per metus ( balandžio mėn.) Aptarti klasių vadovų grupėje 

7.  Tėvų įtraukimas į mokinių karjeros 
planavimą 

Administracija, karjeros 

Koordinatorius Adomas 
Zamkauskas 

Visus metus Aptarti direkcijos posėdžiuose 

8.  Paskaita tėvams „Išmintinga tėvų 
meilė“ (LCC Tarptautinio 
Universiteto dėstytojas)

Administracija Mokinių atostogų metu Aptarti su tėvelių aktyvu

9. Klasių auklėtojų organizuojami 
renginiai, šventės klasių 
kolektyvams

Administracija, klasių 
vadovai

Pagal klasių auklėtojų planus Mokytojų tarybos ir klasių 
auklėtojų grupėse 
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10. Individualios konsultacijos, bendri 
klasių tėvų  susirinkimai 

1.Bendras mokyklos tėvų 
susirinkimas mokslo metų 
pradžioje 

2.Pradinių  ir 
priešmokyklinės klasių 
mokytojai;

3. 5-10 klasių auklėtojai , 
mokytojai dalykininkai

Rugsėjo 1-oji

Po I, II ir III trimestrų;

Signalinių trimestrų aptarimui 
(lapkričio, vasario, gegužės mėn.)

Aptarti metodinėje taryboje, klasių 
auklėtojų grupėje ir direkcijos 
pasitarimuose

11.3. Materialinės bazės gerinimas. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Įpareigoti statybų rangovus pabaigti  
numatytus rekonstrukcijos darbus 
laiku.

Dž. Gečienė,
Techninės priežiūros 
specialistas 

Iki birželio 1 d. Atsiskaityti mokyklos taryboje, 
steigėjų susirinkime

2. Baigti  įgyvendinti ES Struktūrinių 
fondų projektą „ Kompleksinis 
mokyklos sutvarkymas“ 
Pabaigti  aplinkos tvarkymo darbus.
Priduoti pastatą.

Dž. Gečienė
Techninės priežiūros 
specialistas

Iki birželio 1 d. 

Iki rugsėjo 10 d.

Aptarti 
steigėjų susirinkime, mokyklos 
patarėjų taryboje
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3. Organizuoti mokyklos aplinkos 
sutvarkymą  Baltikalnio g. 11.

Dž. Gečienė Visus metus Atsakingi mokomųjų kabinetų 
mokytojai ir klasių tėvai  

3.1. Pagal poreikį ir galimybes atnaujinti 
kompiuterinę techniką

Pavaduotoja R. Milerienė Per metus Aptarti administracijos posėdyje

3.2. Įsigyti reikalingų vadovėlių Pavaduotoja R. Milerienė Ketvirčiais, pagal poreikį Atsiskaityti mokytojų tarybos 
posėdyje

4. Turtinti bibliotekos ir skaityklos 
fondus

Pavaduotojai, metodinių 
grupių vadovai

Mokslo metų pradžioje, metų 
pradžioje 

Atsiskaityti mokytojų tarybos 
posėdžiuose 

4. Parengti mokyklos aplinką (saugumo 
užtikrinimas) mokinių priėmimui

Dž.Gečienė Iki 2013 metų rugsėjo 1 d. Aptarti steigėjų susirinkime, 
mokyklos patarėjų komandoje

5. Atlikti einamąjį apdailos remontą
(sienų apdaila ir dekoravimas 
atspariais nešvarai dažais)

Mokyklos dailininkė, 
ūkvedis

Iki rugsėjo 1 d. Administracijos posėdyje

6. Mokyklos meninis apipavidalinimas: 
užrašų ant kabinetų, mokyklos 
stendų parengimas

Mokyklos technologijų 
mergaitėms ir technologijų 
berniukams mokytojai

Birželio mėn.-rugsėjo mėn. Mokytojų tarybos iniciatyva

7. Pagal poreikį ir kabinetų turtinimo 
programas įsigyti mokymo 
priemonių  

Kabinetų vadovai, 
pavaduotojas

Ketvirčiais, pagal poreikį Aptarti metodinėje taryboje

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS
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12. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

12.1.Užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas, ženkliai pagerės įstaigos ugdymo(-si) aplinka ir sąlygos. 

12.2. Mokytojai įgys teorinių žinių krikščioniškas vertybes integruoti į ugdymo procesą. 

12.3. Pasiekiami aukštesni pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I-os pakopos,   PUPP rezultatai. 

12.4.   Gerės pamokų kokybė, didės mokinių mokymosi motyvacija. 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI

13. 2013  veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti  497 000 tūkst. litų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio 
krepšelio) lėšų. 

14. Dalis programos bus finansuojama iš tėvų mokesčių pagal mokymosi sutartis (apie 30% viso mokyklos biudžeto), humanitarinės 
pagalbos lėšų ( 4 % biudžeto) ir paramos lėšų  (planuojama gauti apie  5 % viso biudžeto) . 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ugdymui ir personalui. 

16. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. 

17. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, ir mokyklos steigėjams. 

                                                                            _________________ 


