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PRITARTA  VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos steigėjų 2014 m. 
vasario 24 d. protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. 1)
PATVIRTINTA VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos direktoriaus 
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.V4-05    

                             
VŠĮ “VAIVORYKŠTĖS TAKO” VIDURINĖS MOKYKLOS 2014 M. VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos 2014 metų veiklos planas  (toliau – planas) atitinka valstybinę švietimo 2013-2022 metų 

strategiją, strateginius  mokyklos planus, švietimo būklę ir bendruomenės poreikius. Mokyklos planas  nustato metinius Vš Į „Vaivorykštės 

tako“ vidurinės mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  Planas parengtas vadovaujantis  

Švietimo strategijos 2003-2012 m. rezoliucijos ir Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatomis  ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės  misija.   Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, krikščioniškas vertybes 

atitinkančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto bendruomenės narių ugdymosi poreikius; siekti  ugdyti kritiškai mąstančias, 

kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius, tvirtais įsitikinimais besivadovaujančius, pilietiškai sąmoningus, mokytis visą gyvenimą ir 

dirbti pasirengusius jaunuolius ;  laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti 

neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

2. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m strateginį plėtros planą, patvirtintą Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2013-04-26 d. sprendimu Nr.T279,  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 ir 2013-2015 mokslo 

metų VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  ugdymo planą, patvirtintą VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  direktoriaus 

2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V4-16-1, mokyklos  vidinio įsivertinimo rezultatus. 
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3. Planą įgyvendins  VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

4. Programoje vartojami sutrumpinimai: Valstybiniai brandos egzaminai – VBE; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP;  

informacinės komunikacinės technologijos – IKT; mokyklų tobulinimo programa – MTP plius, ugdymo planas – UP.  

II. MOKYKLOS VIZIJA

     Sekant Lietuvos švietimo vizija , kad „kiekvienas vaikas, jaunas ir suaugęs žmogus Lietuvoje siekia ir nesunkiai randa kur mokytis, šalies 

švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių ir nevalstybinės nuolat tobulėjančios, tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios 

švietimo įstaigos, kurių darbuotojai turi autoritetą visuomenėje ir palaiko nuolatinę diskusiją dėl šalies švietimo plėtotės, Lietuvos valstybės ir jos 

žmonių sėkmės ir kultūros bei ūkio plėtros“ bei valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos pagrindiniu tikslu – „paversti Lietuvos švietimą 

tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio 

ateitį“ kuriama mokyklos vizija .

     
5. VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos vizija: moderni , auganti ir bręstanti dvasiškai bei profesionaliai, vis atsinaujinanti 

krikščioniška gimnazija.  Tai – atvira visuomenei, mokinių, jų tėvų ir mokytojų bei visų mokyklos darbuotojų bendruomenė, kuri:

5.1. savo gyvenimą grindžia krikščioniškais principais ir krikščioniškomis vertybėmis ( pagarba kito nuomonei, teisingumas, 

gailestingumas, meilė artimui );

5.2. siekia užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą;

5.3. sukurti šiltą mikroklimatą, saugią psichologinę aplinką;

5.4. užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją,;

5.5. sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualybės raiškai;
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5.6. asmens, sąžinės ir minties laisvė;

5.7. kryptingai atnaujinama moderni mokymo bazė.

III. MOKYKLOS  MISIJA

6. Ugdome savarankišką, laisvą,  atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį žmogų ; tvirtus dorinius pagrindus, krikščionišką pasaulėžiūrą 

turinčius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus ir atsakingus, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kūrybingus ir 

darnos siekti pajėgiančius jaunuolius. 

IV. 2013 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

7. 2013 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą. Iškeltas  prioritetas – krikščioniškų vertybių integravimas 
ugdymo procese.

2013 m. metinės veiklos tikslai:  1. Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų sudarymas.  2. Teorinis pasirengimas krikščioniškų vertybių integracijai 
ugdomajame procese.

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 – 2013 m. mokyklos mokytojams 

buvo pravesti teoriniai – praktiniai seminarai: „Sveikesnio gyvenimo link“ (6 valandų seminaras miesto mokytojams, pravestas mokyklos 

mokytojos metodininkės Gražinos Suleimanovos); 2 dienų išvažiuojamasis seminaras Šulco jaunimo sodyboje „Mokykitės iš manęs“ (Seminaro 

temos: Mokytojo misija (lektorius , Humanizmas ir krikščionybė (LCC dėstytojas F.Odebey, Sukūrimas, nuopolis, atpirkimas (prof. S.Robbins); 

Bažnyčios istorija (pastorius A.Latužis); Malonė ir atliktas darbas (mokyklos kapeljonas A.Valaitis)); paskaita mokytojams ir vyresniųjų klasių 
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mokiniams „Genderizmo ideologija – ataka prieš vyriškumo ir moteriškumo ypatybę“ (lektorius –katalikų kunigas, Romos Universiteto 

magistras); 6 val. teorinis-praktinis seminaras „Krikščioniškų vertybių integravimas į mokomųjų  dalykų ugdymo turinį“ (lektorės mokyklos 

mokytojos L.Budriųnienė, I.Globienė, direktorė Dž.Gečienė); „Vertinimas – svarbi  pamokos dalis“     (  lektorės   Gabijos progimnazijos lituvių 

k. mokytoja metodininkė L.Eitutienė, mokytoja Ekspertė R.Salienė).   

Mokyklos mokytojai aktyviai dalyvavo miesto ir šalies organizuojamuose mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 

Informacija kaupiama lankytų kursų ir seminarų mokytojų parengtose suvestinėse   .     

Pirmąjį 2013 metų pusmetį buvo stebėta 10 pradinių klasių ir mokytojų dalykininkų  pravestų pamokų.  Pamokų stebėjmo tikslas 

– pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokos pabaigoje. Apibendrinus pamokų 

stebėjimo rezultatus 2012-2013 mokslo metų pabaigoje buvo nutarta daugiau dėmesio skirti vertinimo ir įsivertinimo 

organizavimui pamokos metu.

Antrąjį 2013 metų pusmetį buvo stebėta 15 pradinių klasių ir mokytojų dalykininkų pamokų. Pamokų stebėjimo tikslas – dar kartą 

įvertinti ( po vertinimo seminaro mokykloje organizavimo) mokytojų darbą vertinimo ir įsivertinimo procese bei pastebėti 

mokytojų organizuojamą krikščioniškų vertybių integravimą į ugdomąją veiklą.    Apibendrinus pamokų stebėjimo rezultatus 

paaiškėjo, kad mokytojai gerai formuluoja pamokos uždavinį, tačiau silpnesnė sritis - mokinių gebėjimas įsivertinti, vertinimo 

individualizavimas bei mokinių pasiekimai , lyginant su išsikeltu uždaviniu. Ne visi mokytojai gebėjo krikščioniškas vertybes

integruoti mokomajame  procese.                  

7.2. Siekiant įgyvendinti išsikeltą 2-ąjį uždavinį - gerinti mokinių socialines sąlygas - buvo atliktas vidaus 

auditas tikslu iširti patyčių atvejus mokykloje. Gauti tyrimo rezultatai: 100 proc. apklaustųjų mokinių patikino, kad mūsų mokyklos 

mokytojai rūpinasi, kad mokiniai gerai jaustųsi, kad pasitiki mokytojais, kad mokytojai padeda iškilus problemoms. Tuo tarpu tik 

11 procentų mokinių patvirtino, kad mokykloje patyčios neegzistuoja; 63 procentai vaikų jaučiasi saugūs pertraukų metu ir 57 proc. 

mokinių patvirtina, kad nėra patyrę patyčių. Apibendrinus klausimyno rezultatus buvo padarytos išvados, kad patyčių atvejai 

mokykloje egzistuoja, tačiau mokiniai jaučiasi saugūs dėl  mokytojų teikiamos  pagalbos.       
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2013 m. mokymo priemonėms iš moksleivio krepšelio lėšų buvo skirta   12 324 Lt: įsigyta mokymo priemonių 

įvairiems pradinių klasių ir mokytojų dalykininkų mokomiesiems kabinetams už 3600 Lt.; vadovėlių įsigyta už 6924 

Lt . Mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 800 Lt moksleivio krepšelio skirtų lėšų. Pažintinei veiklai bei 

profesiniam orientavimui organizuoti buvo skirta 1000 Lt. Mokyklos patalpose yra įrengtos stacionaraus interneto 15 

darbo vietų ,  5 kabinetuose veikia bevielis internetas.

Siekiant pradinio ugdymo programos kokybiško įgyvendinimo - 2 klasėje 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“ . Mokykla iš savų ir tėvelių surinktų lėšų organizuoja popamokinį 1-4 

klasių mokinių užimtumą iki 17.30 valandos darbo dienomis, penktadieniais iki 16.30 valandos. Organizuojamas neformalusis mokinių ugdymas 

nuo priešmokyklinės iki 12-os klasių. 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 žaidiminė, lavinamoji ir kūrybinė 

veikla. 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 .

2013 metais buvo organizuota nemažai  mokyklos bendruomenės renginių, išvykų, švenčių. Mokslo metų pradžioje mokyklos 

bendruomenės subūrimui buvo organizuota išvyka į kaimo turizmo sodybą Alsėdžiuose, Telšių rajone. 2 dienų sveikatingumo ir sporto 

stovykloje dalyvavo 6-12 klasių mokiniai. Stovyklos metu mokiniai ir mokytojai dalyvavo pramoginėje programoje, vakaronėje prie laužo, 

mokėsi tikėjimo tiesų.  1-5 klasių mokiniams klasių mokytojos su tėveliais organizavo išvykas į gamtą, kultūrines miesto vietas ar pakvietė į 

namų aplinką.  

Kovo mėnesį pradinių klasių mokinių tėvams buvo organizuotas koncertas Praėjusių amžių muzika.

Balandžio mėnesį tradiciškai miesto bendruomenei pristatytas mokyklos bendruomenės renginys „Svajokime drąsiai“. Klaipėdos 

Universiteto Menų fakulteto mokomojo teatro salėje miesto bendruomenei, mokyklos svečiams ir tėvams pristatyta programa : mokinių 

spektaklis, giesmės, šokiai ir aukcionas . Balandžio mėnesį organizuotas tarpmokyklinė viktorina - konkursas, skirta Žemės dienai „Ar pažįstame 

pasaulį“. Mokyklos organizuotame renginyje dalyvavo Versmės ir S.Dacho progimnazijų 7-8 klasių mokiniai. 
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2012-2013 mokslo metų pabaigoje organizuota mokyklos bendruomenės Mokslo metų užbaigimo - sporto šventė mokyklos kieme 

Spalio mėnesį organizuota tradicinė mokinių savivaldos diena, skirta mokytojams Mokytojų dienos proga pagerbti. Surengtas 

koncertas mokytojams, mokiniai vedė pamokas mokytojams ir jaunesniems mokiniams. Spalio mėnesį mokytojams organizuota pažintinė 

ekskursija po Klaipėdos senamiestį (ekskursiją vedė buvęs mokyklos mokytojas E.Paleckis).

Spalio mėnesį organizuota masinė mokyklos bendruomenės rudenėlio šventė „Pabūkime drauge“. Šventėje dalyvavo visi mokyklos 

bendruomenės nariai, mokyklos draugai, socialiniai parneriai, kviestiniai svečiai.

Lapkričio, gruodžio mėnesiais  pradėtas mokyklos bendruomenės projektas „Gailestingasis samarietis“: klasių auklėtojai su 

mokiniais lankėsi senelių namuose, lankė vienišus žmones gamino dovanas, vaišes, mažesnieji lankė gyvūnus globos namuose. Projekto 

pabaigoje klasių auklėtojai pristatė savo praktinę veiklą mokyklos bendruomenei.

Gruodžio mėnesį Tarptautinei aids dienai pažymėti organizuotas vyresniųjų klasių mokinių ir mokytojų susitikimas su Kraujo 

perpylimo stoties atstove R.Pangonienė .

Gruodžio mėnesį kamerinėje aplinkoje (Evangelikų Liuteronų bendruomenės patalpose) surengta tradicinė Kalėdinė bendruomenės 

šventė „Jėzus pasakė: Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“.

Nuolat atnaujinamas mokyklos internetinis tinklapis, kuriame skleidžiama informacija apie mokyklos veiklą. 

Mokyklos internetinį puslapį tvarko mokinių tėvai: Gailius Kazlauskas ir Ilona Kabošytė. 

Mokiniai su mokytojais aktyviai dalyvavo Klaipėdos miesto organizuojamuose olimpiadose, konkursuose ir kt. renginiuose.

2013 metų sausio mėn. 10 klasės mokinys Tomas Romančik ir 12 klasės mokinys Gailius Kazlauskas  neblogais rezultatais 

pasižymėjo miesto matematikos olimpiadoje. 

Lietuvių kalbos mokytoja paruošė 7 klasės mokinę Žymantę Kesylytę ir 8 klasės mokinę Juliją Andriuškevičiūtę Klaipėdos miesto 

5-8 klasių mokinių  lietuvių kalbos olimpiadai. Moksleivių pasiekimai miesto pasiekimų kontekste tik keliais taškais mažesni nei prizines vietas 

pelniusiųjų.

2013 metų kovo mėn. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras mokyklą apdovanojo diplomu už Originalų projektą „Miškas – tai 

gamtinė ekosistema“ Klaipėdos miesto 9-10 klasių mokinių ekologijos konkurse. Mokinių komandą paruošė gamtos mokytoja metodininkė 
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Gražina Suleimanova. Taip pat Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras skyrė padėką mokyklos mokiniams ir mokytojams už aktyvų ir 

nuoširdų dalyvavimą akcijoje „Padėkime žiemojantiems paukšteliams ir žvėreliams“. Mokinių komandą paruošė gamtos mokytoja metodininkė 

Gražina Suleimanova. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras spalio mėn.  skyrė padėką mokiniui Paveui Vistunovui už dalyvavimą 

gamtamokslinėje konferencijoje „Pažink mus supantį pasaulį“. 

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja I.Globienė respublikiniame Vytauto Didžiojo Universiteto organizuojamame 9-12 kl. kūrybinių-

mokslinių darbų konkurse „Tikėjimas ir mokslas-du sparnai kilti į tiesą: padėjo 10 klasės mokiniui rimui Chomičenko parengti darbą „Tikėjimas 

ir mokslas: sąjungininkai ar priešai?“.Darbas pateko į konkurso finalą.

Gegužės mėn. mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Kaipėdos miesto 2-4 klasių mokinių gamtamokslinių žinių ir gebėjimų 

konkurse „Gamtos labirintai“.

Mantas Didenko dalyvavo  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame šalies mokinių kūrybiniame konkurse 

„Lietuvos vaikai kuria pasakas“ ir tapo konkurso laureatu.. Paruošė mokytoja metodininkė Rasa Pundzienė.

Pradinių klasių vyr.mokytoja Lina Raišutytė paruošė savo moinius dalyvauti Vitės pagrindinės mokyklos organizuotame Klaipėdos

miesto pradinių klasių skaitovų konkurse „Branginkime kalbą, motinų į lūpas įdėtą“.

Informacinių technologijų vyr.mokytojas A.Bučys apdovanotas Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos padėka už mokinių 

paruošimą tarptautiniam piešinių konkursui „Kalėdų stebuklai 2013“. 

      2013 metų pabaigoje išleistas stalo kalendorius su sėkmingiausiais mokinių piešiniais ir dailės mokytojos darbu bei trumpu mokyklos 

pristatymu. Kalendorių parengė dailės mokytoja.

.
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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 

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.  6 dešimtos  klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

Ne visai sėkmingą 2013 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai laikant PUPP .

7.5. PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė

2012 – 2013 m. m. Įvertinimas %
Patikrinimą laikiusių mokinių skaičius 6 100
Patikrinimą išlaikė labai gerai (9-10) 1 16
Patikrinimą išlaikė gerai (7 – 8) 2 34
Patikrinimą išlaikė patenkinamai (4 – 6) 3 50

7.6.  PUPP matematikos rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė 

2012 – 2013 m. m. Įvertinimas %
Patikrinimą laikiusių mokinių skaičius 6 100
Patikrinimą išlaikė gerai (7 – 8) 2 34
Patikrinimą išlaikė patenkinamai (4 – 6) 3 50
Nepatenkinamas įvertinimas 1 16
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7.7.Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2013 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: 

užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, gerinant 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  ; užtikrinti 

mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę, ugdyti meninius, sportinius, mokslinius gebėjimus; mokytojams kokybiškiau planuoti veiklas 

pamokoje . Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis neformaliojo švietimo kolektyvus ( 10 būrelių, užsiėmimų ). 

        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 iš dalies 

pasiektas. 

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 padeda mokiniams išvengti 

patyčių.

3. Diegiamos krikščioniškos vertybės teigiamai įtakoja mokinių 
charakterių formavimąsi.

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. Iš kitų mokyklų į vyresnes klases prisijungę mokiniai 
neturi būtinų žinių ir įgūdžių PUPP teigiamiems rezultatams pasiekti.  
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Galimybės Grėsmės 

1. Sėkmingai užbaigti ES finansuojamą projektą 

„Kompleksinis VšĮ Vaivorykštės tako vidurinės mokyklos 

sutvarkymas“.

2. Skatinti ir kurti mokinių savivaldos veiklos tradicijas.

3. Nedidelėse klasėse geresnės galimybės optimizuoti 
mokomąjį procesą .
4.     Mokyklos bendruomenės tėvus įtraukti aktyviau 
dalyvauti mokyklos veikloje.
5. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.

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.
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V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI

9. 2014 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.  

10. Prioritetas – mokinių motyvacijos didinimas, kuriant aiškią mokinių vertinimo sistemą.

10.1. Metinės veiklos tikslai:  10.1.1.palankių ugdymo ir ugdymo (si)sąlygų sudarymas; 10.1.2. Pamokos kokybės tobulinimas.

10.2. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:

10.2.1. Mokytojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas;

10.2.2. Sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas;

10.2.3. Materialinės bazės gerinimas.

11. Posėdžiai: 

Eil. 
Nr. 

Savivaldos 
institucijų 
pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Mokyklos patarėjų 
susirinkimas

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

Sausis - vasaris M.Gaubas
Dž. Gečienė 

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

kovas M. Gaubas
Dž. Gečienė
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Mokyklos ugdymo plano 2013/2014m. 
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)
2014 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 
E. Vinkleris
Klasių auklėtojai
Spec.pedagogė

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

Gegužė Dž. Gečienė 
E. Vinkleris
R.Milerienė
Klasių auklėtojai

Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus Gegužė Dž. Gečienė 
E. Vinkleris
R.Milerienė

Ugdymo plano projekto 2013-2014 m. 
m. aptarimas. Dėl pradinės, 
pagrindinės I ir II pakopų baigiamųjų 
klasių ir 11-os  klasių mokinių kėlimo į 
aukštesnę klasę. Vidinio įsivertinimo 
rezultatai 

Birželis Dž. Gečienė 
Pavaduotojai,
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2013-2014 m. m. ugdomojo proceso, 
Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų, 
dalyvavimo olimpiadose, konkursuose 
ir varžybose analizė. 2014-2015 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 

2014 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, vidurinės mokyklos klasių 
mokinių lankomumo ir pažangumo 
aptarimas 

Vasaris 
Dž. Gečienė, pavaduotojai
Gerovės komisija

Modulių, pasirenkamųjų dalykų 
pasiūlos peržiūra ir aptarimas

Vasaris Dž. Gečienė, pavaduotojai
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Individualių mokymosi planų keitimo 
priežastys. Individualūs pokalbiai su  
11-oje klasėje dirbančiais mokytojais 

Kovas Dž.Gečienė,
pavaduotojai

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

Brandos egzaminų pasirinkimo 
aptarimas.
Įskaitų vykdymo ir vertinimo komisijų 
sudarymas 

Kovas Dž.Gečienė,
pavaduotojai

10 klasių mokinių pasiruošimas 
mokytis pagal vidurinio ugdymo 
programą  

Balandis Dž.Gečienė,,
E.Vinkler

2014-2015 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,

2013-2014 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 
modulių programų aptarimas ir 
tvirtinimas 

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

Metinės veiklos aptarimas. 2015 metų 
tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas 

Gruodis Dž.Gečienė,
pavaduotojai

4. Metodinė taryba Mokyklos 2014 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 

2014-2015 m. m. ugdymo plano 
svarstymas. Mokinių galimybių ir 
poreikių aptarimas.

Birželis Lilijana Butkevičienė
Metodinė taryba
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Metodinės veiklos 2014-2015 m.m. 
numatymas, patvirtinimas

Rugpjūtis
Metodinė taryba

Seminaras “Interaktyvios ugdymo 
aplinkos kūrimas pamokoje, pradinių 
praktinių įgūdžių įgijimas dirbant su 
Activispire programa“ (6 val.)

Spalis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

Seminaras „Mentorystė ugdymo 
procese ir profesiniame tobulinime“ (8 
val.)

Lapkritis Metodinė taryba

Seminaras „Krikščioniškų vertybių 
ugdymas bendruomenėje“

Gruodis Metodinė taryba

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos 
tobulinimo analizė ir gairių numatymas 
2015 m.

Gruodis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 



17

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

              12.Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

               12.1.Sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas.

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
vykdytojai 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

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 5-12 klasių
auklėtojai

Kartą per trimestrą Aptarti metodinėse grupėse,
Pristatyti mokytojų taryboje

4. Vidaus audito tyrimų 
organizavimas: „Namų darbų 
įtaka mokymosi rezultatams 5-8 
kl.“

Pavaduotoja I. Globienė Sausio mėn. Aptariti mokytojų taryboje ir 
metodinėse grupėse

5. Seminaras „Interaktyvios 
ugdymo aplinkos kūrimas 
pamokoje“

Metodinė taryba Spalis Aptarti metodinėje taryboje, 
administracijos posėdyje

6. Seminaras mokyklos 
mokytojams „Mentorystė 
ugdymo procese ir profesiniame 
tobulinime „ (8 val.)

Metodinė taryba Lapkritis Aptarti metodinėje taryboje
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7. Atviros pamokos. Mokytojų 
metodininkų, vyr. mokytojų  
atvirų pamokų stebėjimas 
(pagal metodinių grupių 2014 m. 
veiklos programas)

Administracija, metodinių 
grupių pirmininkai Visus metus Aptarti metodinėse 

grupėse  

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 2014 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 

Kartą metuose ( direktorė dalyvauja 
mokyklų direktorių konferencijose
Kijeve)

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

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
vykdytojai 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Bendrų mokyklos renginių, švenčių 
organizavimas:

1. Renginys, skirtas Donelaičio 
300 metų gimimo jubiliejui 
pažymėti.

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

3. Talentų diena „Dievo 
dovanos“ 

4. Tarpmokyklinė viktorina 
„Pažink, priimk, mylėk“

5. Sporto ir sveikatingumo diena

6. Popietė, skirta matematikai 
„Saičius Pi“

7. Skaitovų konkursas

8. Šimtadienis dvyliktokams 
„Esame gyvieji Kristaus 
laiškai“

Pavaduotoja I.Globienė

Pradinių klasių 
mokytojai 

L.Tilvikienė

K.Grušauskaitė

Pradinių klasių 
mokytojai
Matematikos mokytoja

Pradinių klasių 
mokytojai 
Abiturientų auklėtojas

Sausio mėn. 2 savaitė
Rugsėjo 2 d.

Sausio mėn.

Sausio 31 d.

Vasario mėn. 

Vasario mėn. 

Vasario mėn. 

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Iniciatyvinė mokytojų grupė

Aptarti mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje, 
administracijos posėdyje

Aptarti mokytojų taryboje 

Aptarti klasių auklėtojų grupėje
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9. Kaziuko mugė

10. Muzikos šventė (neformalaus 
ugdymo pasiekimų 
pristatymas tėvams)

11. Žemės diena 

12. Velykinė šventė „Jis priskėlė“
(svečiuose bendruomenių 
pastoriai)

13. Mokyklos pristatymo šventė 
„Tu esi ypatingas“

14. Gyvūnų diena

15. Knygos diena (Taikos 
Karalienės bendruomenėje)

16. Akcija „Darom“

17. Akcija „Drąsink Dievo 
Žodžiu Vilties bėgime“ 

18. Mokslo metų užbaigimo 
šventė „Džiaukimės Dvasios 
vaisiais“

Metodinės grupės 
pirmininkė

Muzikos mokytoja

M. Kuktaitė

Mokyklos direktorė

Ilona Kabošytė (tėvų 
komiteto pirmininkė)

Biologijos mokytoja

Pavaduotoja

Kasių auklėtojai

Istorijos mokytojas

Mokyklos direktorė

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Gegužės mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.
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19. Mokslo metų pradžios šventė

20. Išvyka į Kaimo turizmo 
sodybą  (2d.)

21. Mokytojų diena „Pažinkime ir 
pagerbkime savo mokytojus“

22. Mokyklos atidarymo (po 
rekonstrukcijos) ir padėkos 
šventė

23. Draugų vakaronė

24. Projektas „Gailestingasis 
Samarietis“

L. Butkevičienė

Klasių auklėtojai 
Lilijana Butkevičienė

Mokinių ir mokytojų 
aktyvas

Administracija

Užkasinių renginių 
organizatorė, auklėtojai

Pradinių klasių 
mokytojai

Rugsėjo 1 d. 

Rugsėjo 4-5 d.

Spalio mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

2. Tėvų aktyvo mokykloje 
veikla:

1. Mokinių tėvai buriami klasių 
kolektyvuose,

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

3. Tėvų dalyvavimas mokyklos 
renginiuose (programose); 
mokyklos pristatymuose, 

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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seminarų organizavime, 
ekskursijose.

3. Administracijos, mokytojų ir tėvų 
diskusijos aktualiais gimnazijos 
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. Teminiai susirinkimai ir paskaitos 
mokinių tėvams 
1.Paskaita„Teisinga tėvų meilė“
      ( LCC dėstytojas F. Odebey )

Administracija, klasių 
vadovai 

Lapkričio mėnuo Aptarti klasių auklėtojų metodinėje 
grupėje

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. 5-12 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

12.3. 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“ 

8.7.Pabaigti  aplinkos 
tvarkymo darbus.

8.8.Priduoti pastatą.

Dž. Gečienė
Techninės priežiūros 
specialistas

Iki birželio 1 d. 

Iki rugsėjo 10 d.

Aptarti
steigėjų susirinkime, mokyklos 
patarėjų taryboje

3. Organizuoti mokyklos perkraustymo 
iš Baltikalnio g. 11 į Sportininkų g. 
11 pastatą.

Dž. Gečienė Iki rugpjūčio 20 d. Atsakingi mokomųjų kabinetų 
mokytojai ir klasių tėvai 
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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 
(nebaigtas gerbūvis) mokinių 
priėmimui

Dž.Gečienė Iki 2014 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 
pavadinimo ant fasadinės sienos, 
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
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VII. LAUKIAMAS REZULTATAS

3Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

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

13.2.Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo sukūrimas ir  įgyvendinimas mokykloje.

13.3.Pasiekiami aukštesni pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I-os pakopos,  PUPP ir BE rezultatai. 

13.4.             Gerės pamokų kokybė, didės mokinių mokymosi motyvacija. 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI

14. 2014  veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 562 000 tūkst. litų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio 
krepšelio) lėšų. 

15. 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

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

17. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. 

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

                                                                            _________________ 
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VšĮ  „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2014 metų veiklos programos 
1 priedas 

MOKINIŲ DALYVAVMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE, AKCIJOSE

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas 

1. Dalyvavimas savivaldos mokymuose mieste, 
respublikiniuose seminaruose, konferencijose 

E. Sereičikas;  mokinių parlamentas Visus metus, pagal atskirą 
grafiką 

2. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų dienos metinių 
paminėjimas. Stendas. Filmuotos medžiagos peržiūra

E. Sereičikas, mokinių parlamentas; 
klasių   seniūnai 

Sausis 

3. Skaitovų konkursas „Pradžioje buvo Žodis“ 1 Jn.1 
mokykloje.
Laureatų dalyvavimas miesto skaitovų konkurse

Mokytojos K.Karečkienė, I. 
Globienė

Vasaris - kovas

4. Jaunųjų mokyklos dailininkų paroda Dailės mokytoja Kovas - gegužė

5. Dalykinių olimpiadų I turas Administracija,  
metodinių grupių pirmininkai

Kovas - gegužė

6. Bandomieji egzaminai Administracija, metodinių grupių 
pirmininkai

Sausis - kovas

7. Kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų Kengūros konkursai 
mokykloje

Administracija, dalykų mokytojai Sausis- kovas

8. Valentino – tikro draugo diena; Vakaronė mokykloje Pasirinkti mokytojai Vasaris

9. Vasario 16-osios minėjimas E.Sereičikas, mokinių savivalda Vasaris

10. Kovo 11-osios -  
Nepriklausomybės atkūrimo dienos  metinės.

Istorijos mokytojas Kovas

11. Civilinės saugos pratybos Atsakingas už civilinę saugą Kovas - balandis
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12. Pasaulinė sveikatos diena. Bendruomenės sveikatos specialistė Balandis

13. Akcija „Vilties bėgimas“  Pavaduotoja I. Globienė Gegužė

14. Europos diena. Integruota geografijos ir istorijos 
viktorina 

„Ką žinai apie Europą“

Istorijos, geografijos mokytojai Balandis

15. AIDS savaitė. 
Stendai, skirti AIDS dienai paminėti. Akcijos, piešinių 
parodos,     

Bendruomenės sveikatos 
specialistas, biologijos mokytoja, 
mokinių savivalda

16.
Paskaitos sveikatos temomis: 
“Sveiki gyvenimo įpročiai”, “ Asmens higiena“,
“Kompiuteris ir rega”, “Akių  mankšta”, „Brendimo 
laikotarpiu“, “Stresas ir egzaminai”

Bendruomenės sveikatos 
specialistas

Metų bėgyje
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VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos 2014 metų veiklos programos 
2 priedas 

MOKYKLOS METINIŲ PROJEKTŲ PLANAS

Eil.Nr. Projektinės veiklos pavadinimas     Projekto vykdytojai          Data

1. Tarptautinis „Samariečio krepšio“ projektas-dovana 
Kretingos dienos centro vaikams.(Evangelijos žinia ir 
dovanos batų dėžutėse iš kitų pasaulio šalių. Bilo 
Greimo pasaulinė misija) 

Teatro grupė, teatro vadovė, administracija. Sausio mėn.

2. Paminėkime Vasario 16-ąją Mokinių savivalda, Istorijos mokytojas Vasario mėn.

3. Projektas „Tvarkome mokyklos teritoriją“ (tvoros 
segimas, želdinimas, želdynų formavimo ir priežiūros 
darbai)

E.Vinkler, mokytojai, vyresnių klasių mokiniai, tėvai. Birželio-rugsėjo 
mėn.

  4. Projektas „Kiek sveria tavo kuprinė“ Bendruomenės sveikatos specialistė; pradinių klasių 
aukletojai ir mokniai

Spalio mėn.

  5. Projektas Nariuotakojų paroda mokykloje. Biologijos mokytoja; visi pageidaujantys mokytojai ir 
mokiniai

Vasario mėn.

  6. Tarptautinis Baltijos projektas. Fenologiniai 
stebėjimai.

G.Suleimanova, vyresnių klasių mokiniai. Kovo- gegužės mėn.

  7. Mokyklos kalendoriaus kūrimo projektas. Dailės mokytoja Lapkričio – gruodžio 
mėn.

  8. Mokyklos puošyba advento- Kalėdų laikotarpiui. Dailės mokytoja Gruodžio mėn. 

  9. Teatro studijos projektas „Nešk šviesą kitiems“ Teatro mokytoja Balandžio – birželio 
mėn.


