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 PRITARTA  VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos tarybos 2015 m. 

vasario 25 d. protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. 1)   

PATVIRTINTA VŠĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos direktoriaus 

2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.V4-06     

 

                               
VŠĮ  “VAIVORYKŠTĖS TAKO” VIDURINĖS  MOKYKLOS 2015 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos 2015 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 uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir priemones uţdaviniams vykdyti.  Planas parengtas vadovaujantis  Švietimo strategijos 2003-

2012 m. rezoliucijos ir Lietuvos paţangos 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 atsiţvelgus 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. vasario 01 d. įsakymu Nr.V4-1-8 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.  

3. Planą įgyvendins  VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.  



 

2 

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 ţmogus 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 

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

tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, verţliam ir savarankiškam ţmogui, 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 grindţia krikščioniškais principais ir krikščioniškomis vertybėmis ( pagarba kito nuomonei, teisingumas, 

gailestingumas, meilė artimui ); 

5.2. siekia uţtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą; 

5.3.  sukuria šiltą mikroklimatą, saugią psichologinę aplinką; 

5.4.  uţtikrina aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją,; 

5.5. sudaro palankias sąlygas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualybės raiškai; 

5.6. palaikoma asmens, sąţinės ir minties laisvė; 
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5.7. kryptingai atnaujinama ir modernizuojama mokymo bazė. 

III. MOKYKLOS  MISIJA 

 

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

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

darnos siekti pajėgiančius jaunuolius.  

 

IV. 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7.  2014 m. suformuluotas strateginis tikslas – uţtikrinti aukštos kokybės ugdymą.  Iškeltas  prioritetas – mokinių motyvacijos didinimas kuriant aiškią 

mokinių vertinimo sistemą .  

2014 m. metinės veiklos tikslai:  1. Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų sudarymas.  2. Pamokos kokybės tobulinimas. 

 Metiniai uţdaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 1. Mokytojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas; 2. Sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas;  

 3. Materialinės bazės gerinimas 

7.1. Įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – ugdyti mokytojų kompetencijas ir gebėjimus  – 2013-2014 m.m. pradţioje mokyklos 

mokytojams buvo pravesti teoriniai – praktiniai seminarai apie uţdavinio formulavimą, vertinimo kriterijų nustatymą  ir įsivertinimą. Mokslo metų pabaigoje 

buvo numatyta metodinėje taryboje parengti, mokytojų taryboje aptarti ir patvirtinti mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarką; toliau tobulinti savo 

kompetencijas ir kvalifikaciją seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinėse grupėse, pravesti mokytojams seminarą apie interaktyvios lentos panaudojimą 

pamokoje. Per 2014 metus pradinių klasių   mokytojai  214 val. dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose; 5-12 klasių – 590 val., viso  - virš 800 

valandų .  Aktualiausiomis temomis buvo organizuoti 4  bendri seminarai visam kolektyvui: 2 dienų išvaţiuojamasis seminaras mokytojams Jaunimo 

sodyboje „Krikščioniško ugdymo filosofija“,  „Mentorystė ugdymo procese ir profesiniame tobulinime“  (8 val.); pamokos vertinimas, įsivertinimas ir 

refleksija (6 val.); „Interaktyvios ugdymo aplinkos kūrimas pamokoje, pradinių praktinių įgūdţių įgijimas dirbant su Activinspire programa“ (6 val.). 



 

4 

     Tikslu pastebėti ir įvertinti kaip sekasi mokytojams praktikoje taikyti teorines ţinias dėl uţdavinio pateikimo ir jo įgyvendinimo 2014-ųjų 

metų I-ąjį pusmetį buvo stebėta didţiosios daugumos t.y. 80 proc. visų mokykloje dirbančių mokytojų ( priešmokyklinėje, pradinėse ir 5-12 

klasėse) pamokų. Stebėjimo tikslas buvo išsiaiškinti ar mokytojai aiškiai suformuluoja ir pateikia pamokos uţdavinį mokiniams pamokos 

pradţioje, ar vyksta veiklos vertinimas ir įsivertinimas, ar pateikiami mokiniams vertinimo kriterijai. II-ąjį pusmetį – buvo stebėtos naujai 

atvykusių mokytojų (pradinių klasių, uţsienio kalbos pradinėse klasėse, lietuvių kalbos 9-12 klasėse , anglų kalbos 9-12 klasėse , matematikos,  

dailės) pamokos. Atlikus pamokų stebėjimo analizę, įsivertinome, kad mokytojai pakankamai gerai  formuluoja pamokos uţdavinį, aiškiai jį 

pateikia mokiniams; kūrybiškai ir sistemingai organizuoja mokinių refleksiją pamokos pabaigoje, tačiau paaiškėjo, kad dar  nepakankamai 

dėmesio mokytojai skiria vertinimo kriterijams apibrėţti. Susitarta mokykloje dėl vieningos mokinių vertinimo tvarkos ir  mokslo metų 

pabaigoje, baigiamajame mokytojų tarybos posėdyje buvo aptartas ir patvirtintas mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas, kuriame suformuluota ir  apibrėţta mokomųjų dalykų vertinimo kriterijų tvarka. 

         Atlikus 2014 m. vidaus audito platųjį įvertinimą geriausiai įvertintos dvi mokyklos sritys: mokyklos kultūra ir pagalba mokiniui (90 

procentų respondentų šias sritis įvertino gerai ir labai gerai). Silpniausiai įvertinta sritis – mokinių pasiekimai.  

       2014 metais 2 mokytojai įgijo aukštesnes savo profesijos kvalifikacines kategorijas. Sausio mėnesį lietuvių kalbos vyr. mokytoja Indrė Globienė 

įgijo  lietuvių kalbos mokytojos metodininkės kvalifikaciją, 5-12 klasių muzikos mokytoja Lilijana  Butkevičienė  įgijo vyresniosios muzikos 

mokytojos kvalifikaciją. 

 

7.2.Įgyvendinant antrąjį uţdavinį – sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas -  2014 m. mokymo priemonėms iš moksleivio krepšelio lėšų 

 buvo skirta   5300 Lt: įsigyta mokymo priemonių: literatūros kabinetui -  uţ 525 Lt; matematikos kabinetui - uţ 345 Lt; socialinių mokslų 

kabinetui - uţ 255 Lt (informacinėms technologijoms);  spec. pedagogės logopedės kabinetui - uţ  92 Lt; ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo klasei - uţ 260 Lt; menų kabinetui - uţ 486 Lt (muzikos mokomajam dalykui); uţsienio kalbų kabinetui  - uţ 750 Lt; gamtos mokslų 

kabinetui – uţ 1072 Lt ( fizikai ir biologijai); popietinės veiklos organizavimui - uţ 45 Lt; ankstyvajam uţsienio kalbų mokymui - uţ 664 Lt; 

 pradinių klasių kabinetams  - uţ 1334 Lt ; skirtingiems mokomiesiems dalykams įsigyta mokomosios programos darbui su interaktyvia lenta - uţ 

1930 Lt. 
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Mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota  1500 Lt moksleivio krepšelio skirtų lėšų. Renovuotos mokyklos interneto diegimui 

panaudota  8100 Lt ( kitoms paslaugoms iš mokinio krepšelio skirtų lėšų). Įrengtos 34 kompiuterinės prieigos darbo vietos mokykloje; keturiose  

mokyklos atvirose erdvėse  veikia bevielis internetas. 

Siekiant pradinio ugdymo programos kokybiško įgyvendinimo - 4 klasėje įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa: 

„Antrasis ţingsnis“, kuri skirta socialinių emocinių įgūdţių ugdymui jaunesniojo mokyklinio amţiaus mokiniams. Pagrindinio ugdymo I-ojoje 

pakopoje įgyvendinama Lions Quest gyvenimo įgūdţių ugdymo programa „Paauglystės kryţkelės“ . Mokykla iš savų ir tėvelių surinktų lėšų 

organizuoja  popamokinį 1-4 klasių mokinių uţimtumą iki 17.30 valandos darbo dienomis, penktadieniais iki 16.30 valandos. Organizuojamas 

neformalusis mokinių ugdymas  nuo priešmokyklinės iki 12-os klasių. Pradinių klasių mokiniai 2014 m. I-ąjį pusmetį buvo renkami į dvi 

popietinės veiklos grupes, antrąjį 2014-ųjų metų pusmetį 2 ir 3 klasės mokytojos atlieka namų ruošą su 2-4 klasių mokiniais, o 1-os klasės 

mokiniams organizuojama ţaidiminė, lavinamoji ir kūrybinė veikla. Atsiţvelgiant į pradinių klasių mokinių poreikį ir interesus veikia įvairūs 

būreliai - dailės, keramikos, teatro, šokio, muzikavimo, dainavimo, Šv.Rašto pagrindų, anglų kalbos - (priešmokyklinei - 1 klasėms), šachmatų; 

5-12 klasių mokiniams  - dailės, keramikos, šlovinimo, šokių judesio, “Balsų studija”, vokiečių kalbos, studijos . 

Tradiciškai kartą metuose mokykla miesto bendruomenei pristato atvirą renginį. Balandţio mėnesį Klaipėdos miesto bendruomenei 

buvo pristatytas renginys “Tu esi ypatingas”. Renginys vyko Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto mokomojo teatro salėje. Renginio metu su 

 mokyklos veikla supaţindinti miesto politikai, valdţios atstovai, miesto svečiai.  

 Lapkričio mėnesį mokykloje surengta mokyklos atidarymo (po rekonstrukcijos) ir padėkos šventė. Svečiams ir mokinių tėvams 

buvo surengtas iškilmingas koncertas ir įteiktos mokinių bei mokytojų pagamintos dovanos. Šventės pabaigoje mamos ir mokytojos paruošė 

šventinį stalą . 

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

šventė „Dievas taip pamilo pasaulį“. Šventinėje programoje dalyvavo 80 procentų visų mokyklos mokinių, 20 procentų mokytojų.  

   Nuolat atnaujinamas mokyklos internetinis tinklapis, kuriame skleidţiama informacija apie mokyklos veiklą. Pradėtas 

mokyklos face-book„as. Mokyklos internetinį puslapį tvarko mokinių tėvai: Gailius Kazlauskas ir Ilona Kabošytė. Mokyklos face-book„ą tvarko 

buvusi mokyklos mokinė. 
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     7.3.Siekiant įgyvendinti mokyklos 3-ąjį uţdavinį t.y. pagerinti mokyklos materialinę bazę – 95 procentais įgyvendintas Europos sąjungos 

struktūrinių fondų finansuojamas projektas “Kompleksinis “Vaivorykštės tako” vidurinės mokyklos kompleksinis sutvarkymas”.  Dėl uţsitęsusių 

statybos rangos darbų 2014-2015 mokslo metai pradėti 2014 metų rugsėjo 11 dieną. 

 Iš esmės renovuotas 1964 metų statybos pastatas, kuriame nuo pastato veiklos pradţios nebuvo darytas kapitalinis  remontas. 

Pastato būklė po rekonstrukcijos iš  III lygio perėjo į I lygį:  pakeistas stogas, langai, apšiltintas pastatas, naujai suformuotas  paradinis įėjimas į 

mokyklą iš pietinės kiemo pusės, apšiltinti pamatai,  pilnai atliktas vidaus patalpų kapitalinis remontas ( pakeista šildymo, elektros, vandentiekio 

sistemos). Viso atlikta darbų uţ  1 milijoną 200 tūkst. litų.  Mokyklos teritorija aptverta segmentine tvora ( nebaigti darbai ), trinkelėmis grįstas 

mokyklos kiemas, įrengta 7 vietų  automobilių parkavimo aikštelė. Pastatas pritaikytas neįgaliesiems: parkavimo aikštelėje skirta vieta neįgaliųjų 

automobilių parkavimui; pietinėje mokyklos pastato pusėje įrengtas pandusas neįgaliųjų įvaţiavimui į pastatą  bei  keltuvas neįgaliesiems pastato 

viduje. 

 Įrengtas specializuotas gamtos mokslų kabinetas su chemijos, fizikos pamokoms pritaikytais laboratoriniais stalais; socialinių 

mokslų kabinetas, kuriame - interaktyvi lenta ir 16 modernių kompiuterizuotų darbo vietų mokiniams ir mokytojui. Nupirkti 3 nešiojami 

kompiuteriai ir 3 projektoriai.  Iš projekto lėšų įsigyta mokymui skirta įranga ir priemonės: technologijų pamokoms - šaldytuvas, 2 nerūdijančio 

plieno darbastaliai, indaplovė, molio degimo krosnelė, 4 darbastaliai medţio darbams, įvairi įranga medţiui apdirbti. Viso mokymo įrangos ir 

priemonių įsigyta beveik  uţ 300 tūkstančių litų. 

Mokyklos vidaus aplinką kūrė technologijų mokytojai drauge su mokiniais - pagaminti ir uţrašyti kabinetų uţrašai ant medinių 

lentelių, nutapytas mokyklos logotipas ant išorinės mokyklos fasado sienos .   

Visiems mokyklos kabinetams ir poilsio erdvėms įrengtos naujos apsauginės ţaliuzės, socialinių mokslų kabinete - saulei 

nepralaidţios ţaliuzės. 

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

pelnė ne vieną prizinę vietą. 

. 
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      Vasario mėnesį  4-5 klasių mokiniai dalyvavo miesto matematikos olimpiadoje; 5-9 klasių mokiniams organizuotas meninio skaitymo 

konkursas, nugalėtojai atstovavo mokyklą mieste, vykusiame meninio skaitymo konkurse (L. Ţvingilaitė, P. Vistunov). 5 klasės mokinys Algis 

Buivydas dalyvavo miesto dailaus rašto konkurse. Gabiausieji kiekvienos klasės mokiniai dalyvavo Kengūros matematikos konkurse. Mokiniai 

dalyvavo miesto renginyje Ţemės dienai paminėti. Pradinių klasių mokiniams mokykloje surengtas eilėraščių deklamavimo konkursas „Tai 

graţiai mane augino“. Mokyklos konkurso nugalėtojas - 4-os klasės mokinys atstovavo mokyklą miesto skaitovų konkurse “Ţodi, skambėk”. 

Savo jėgas anglų kalbos olimpiadoje išmėgino septyni vyresniųjų klasių mokiniai. 7-os klasės mokinys dalyvavo miesto technologijų 

olimpiadoje, vykusioje Saulėtekio pagrindinėje mokykloje. Miesto 5-8 klasių lietuvių kalbos ir matematikos olimpiadose dalyvavo gabiausieji 

mokyklos mokiniai. Biologijos mokytoja dalyvavo ir uţėmė prizinę vietą gamtamokslinėje konferencijoje „Paţink mus supantį pasaulį. 11-12 

klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos universiteto renginyje „Iškeisk pamoką į paskaitą“. 8-12 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame protų 

mūšyje  „Aids geriau ţinoti“.  

 Martyna Didenko, 2 klasės mokinė miesto pasakorių konkurse „Vieną kartą...“ tapo laureate. Mokyklos mokinių komanda dalyvavo 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro organizuojamame Klaipėdos miesto mokinių konkurse „Noriu būti sveikas“ ir buvo apdovanota uţ 

ţaismingą stalo dekorą. Gauta Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko padėka mokyklai uţ pilietiškumo skatinimą ir aktyvų dalyvavimą piešinių 

konkurse-parodoje „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, kuris skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-

ajai paminėti. Dailės – technologijų mokytoja Giedrė Kanapeckaitė su mokiniais dalyvavo piešinių konkurse „Piešiu Kalėdas“ ir gavo PZU 

draudimo Klaipėdos skyriaus vadovo padėką. Sidabrinės Kengūros (lietuvių kalbos ir anglų kalbos ) apdovanojimus gavo 8 klasės mokinė 

Ţymantė Kesylytė. Oranţinės Kengūros (anglų kalbos) diplomu apdovanota 8 klasės mokinė Rimantė Brazdeikytė. Asociacijos „Ţalioji banga“, 

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro, Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos organizuotame apsauginiame forume „Baltijos jūros likimas 

– mūsų rankose“ 10 klasės mokinys Pavelas Vistunov skaitė pranešimą „Vandens lašelio kelionė į Baltijos jūrą“.   

7.5. Siekiant įgyvendinti mokyklos misiją - integruoti krikščioniškas vertybes į ugdymo procesą ir popamokinę veiklą didelis dėmesys 

buvo skiriamas mokytojų mokymui ir sutelkimui.  2014-ųjų metų I-ąjį pusmetį organizuotas išvaţiuojamasis 2 dienų seminaras 

mokytojams Jaunimo (Kunigo Šulco ) sodyboje. Seminaro lektorius - Vilniaus Evangelikų baptistų bendruomenės pastorius Irmantas 
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Pinkoraitis. 2014-ųjų metų II-ąjį pusmetį organizuotas 8 valandų seminaras mokykloje “ Mentorystė mokyklos bendruomenėje”. Lektorius 

Evangeliško Biblijos instituto (Šiauliuose) dėstytojas Artur Šmit (Vokietija).  Mokyklos bendruomenės nariams gruodţio mėnesį 

organizuotas susitikimas – mokymas su misionieriumi Afrikoje Michael Howard„u; 16 knygų  autoriumi ( „Afrikos uţkariautojas“, ir kt.). 

Svečias mokyklos bendruomenėje kalbėjo tema „Krikščioniškų vertybių ugdymas mokyklos bendruomenėje“. 

      Mokyklos bendruomenės tėvams buvo organizuota paskaita  tema “Teisinga tėvų meilė”.  Paskaitos lektorius - Femy Odebey, 

Tarptautinio Universiteto LCC (Klaipėdoje) dėstytojas, mokyklos bendruomenės narys ( mokinių tėtis). Tėvų bendruomenei suburti kartą 

per mėnesį buvo organizuojamas moterų klubas mokyklos mokinių mamoms. Veikla skirta moterų švietimui ir  bendravimui. Pasidalinti 

apie moters-mamos pašaukimą  buvo kviečiamos įvairios lektorės.  

     Geguţės mėnesį Klaipėdos miesto brolių pranciškonų koplyčioje surengtas labdaringas spektaklio “Tu esi ypatingas” pristatymas, 

skirtas lėšoms surinkti. Lėšos, paaukotos kaimyninės Sendvario mokyklos mokinės Ernestos, gydymui.  Mokyklos teatro kolektyvas 

spektaklį „Tu esi ypatingas“ pristatė mokyklos – darţelio „Šaltinėlis“ vaikams, Kretingos socialinio dienos centro ir Šv, Antano vaikų 

dienos centro bendruomenėms.  Geguţės mėnesį mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo  “Vilties” bėgime su šūkiais uţ sergančius 

vaikus Klaipėdos apskrityje. Mokytojų komanda su mokiniais Vilties bėgime organizavo projektinę veiklą „Palaikykime vieni kitus“ 

(gamino palaikymo šūkius ir Dievo paţadus „Vilties bėgimo“ akcijos dalyviams).   

        7.6. Daug dėmesio skiriama mokinių ir mokytojų pozityvių, pagarbių bei draugiškų tarpusavio santykių formavimui. Tuo tikslu 

organizuojamos mokinių išvykos su nakvyne į Roberto Grigo kaimo sodybą  Ţvirblaičių kaime Plungės rajone (tradiciškai jau kelinti metai). 

Suorganizuotos dvi dviejų dienų išvykos - mokslo metų pradţioje ir mokslo metų pabaigoje. Suorganizuotos dvi nakvynės mokykloje su 

turininga vakaro programa (krikščioniškos giesmės, kino filmų perţiūra ir aptarimas, linksmosios estafetės ir ţaidimai)  bei keli   draugystės 

vakarai (nuo 18 iki 22 valandos) mokykloje. Baigiantis mokslo metams (geguţės mėnesį) dvyliktokai buvo pakviesti į brolių pranciškonų  

indėnišką jurtą Klaipėdoje (prie Koplyčios) susitikimui su broliu Evaldu, tikslu -  susipaţinti su įvairiais muzikiniais instrumentais ir pabendrauti  

neformalioje aplinkoje.  
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        Kiekvienais metais išleidţiamas stalo kalendorius su sėkmingiausiais mokinių piešiniais ir trumpu mokyklos pristatymu.   Mokyklos I-os 

dvyliktokų laidos atminimui 2014 metų pabaigoje pagaminti firminiai rašikliai su nuoroda į mokyklos internetinį puslapį 

www.vaivorykstestakas.lt.  

 

7.7.  Sėkmingą 2014 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ir mokinių pasiekimai laikant PUPP ir brandos egzaminus. Visi mokyklos 

abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą, o dešimtų  klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą.  

7.7.1.2013 – 2014 m. m. Vidurinį išsilavinimą įgijo 6 mokiniai ( iš jų 3 Vilniaus filiale).  

Brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje:  

1 lentelė  

Mokslo metai 2013 - 2014 

Egzaminus laikė(mokinių sk.) 3 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 9 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 3 

Neišlaikyta egzaminų 0 

Gauti įvertinimai:  visų valstybinių egzaminų vidurkis 45 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 2 

Laikytų mokyklinių egzaminų neišlaikė 0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.vaivorykstestakas.lt/
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7.7.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus pateikiami 2 lentelėje.  

  

2 lentelė  

Mokslo metai 2013 - 2014 2013 - 2014 

                     Egzaminas Egzaminą laikiusių mokinių 

skaičius 

Įvertinimo vidurkis 

Matematika 1 68 

Istorija 1 18 

Uţsienio kalba(anglų) 3 51 

Uţsienio kalba (rusų) 1 49 

Informacinės technologijos 2 55,5 

Lietuvių kalba ir literatūra 1 28 

 

 
7.7.3. Pagrindinį išsilavinimą 2014 metais įgijo  8 mokiniai (4 jų – Vilniaus filiale). 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikiami 3 lentelėje.  

3 lentelė  

2013 – 2014 m. m. Įvertinimas % 

Patikrinimą laikiusių mokinių skaičius 4 100 

Patikrinimą išlaikė gerai (7 – 8) 2 50 

Patikrinimą išlaikė patenkinamai (4 – 6) 2 50 

Patikrinimo neišlaikė 0 0 

 

 
 

7.7.4. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2014 metų veiklos plano uţdavinius, buvo šie:  

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

pagrindinio mokymo I-os pakopos, PUPP ir VBE rezultatus pagal kiekvieno  galimybes; padidinti mokinių mokymosi motyvaciją pamokoje; 
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uţtikrinti mokinių saviraiškos ir uţimtumo įvairovę, ugdyti meninius, sportinius, mokslinius gebėjimus; mokytojams kokybiškiau planuoti 

veiklas pamokoje . Mokinių saviraiškos ir uţimtumo įvairovę uţtikrina galimybė rinktis pasirenkamuosius dalykus (pasiūlytos 5 programos), 

dalykų modulių programas (pasiūlytos  8 programos), neformaliojo švietimo kolektyvus ( 14 būrelių, uţsiėmimų ir studijų).  

        2014 metų uţdavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo 

ugdymo rezultatai leidţia daryti išvadą, kad mokyklos 2014 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas.  

7. 2014 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks:  

 

 

Stiprybės  Silpnybės  

1.  Patraukli ir  modernizuota mokyklos aplinka rekonstruotame pastate.  

2. Atnaujinta ir praturtinta mokyklos mokomoji bazė. 

3. Suburtas darnus ir draugiškas mokytojų ir mokinių kolektyvas.  

4. Augantis mokinių skaičius mokykloje sąlygoja vizijos 

įgyvendinimo sėkmę.  

3. Labai geri valstybinių matematikos egzaminų rezultatai 

pakelia mokyklos reitingus.  

4. Diegiamos krikščioniškos vertybės teigiamai įtakoja 

mokinių charakterių formavimąsi.  

5. Mokyklos bendruomenė didţiuojasi savo mokykla.   

 

 

1. Specializuotų kabinetų (technologijų mergaitėms ir 

berniukams), skirtų mokinių praktinei veiklai, trūkumas.  

2. Nepakankama sportinė bazė: nuomojama sporto salė. 

Trūksta lėšų šiuolaikinėms edukacinėms erdvėms įrengti.  

3. Dėl patalpų trūkumo mokyklos biblioteka padalinta 

mokomuosiuose kabinetuose.  

4. Per maţai dėmesio skiriama vertinimo tvarkai 

mokykloje įgyvendinti. 

5. Per maţai dėmesio skiriama  – bendrosioms  

kompetencijoms ugdyti.   
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Galimybės  Grėsmės  

1. Sėkmingai uţbaigti ES finansuojamą projektą 

„Kompleksinis VšĮ Vaivorykštės tako vidurinės mokyklos 

sutvarkymas“. 

2. Dalyvauti respublikinėje Gabių ir talentingų vaikų 

atpaţinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo 

didinimo programoje 2014-2016 m.   

3. Skatinti ir kurti mokinių savivaldos veiklos tradicijas.  

4. Taikyti mokinių gabumų atpaţinimo metodikas 

įgyvendinant vidurinio ugdymo programą.   

5. Populiarinti ir garsinti mokyklą, kaip vienintelę 

Klaipėdos mieste krikščioniško ugdymo įstaigą. miesto, respublikos 

spaudoje, internetinėje erdvėje.  

6. Mokyklos bendruomenės tėvus įtraukti aktyviau 

dalyvauti mokyklos veikloje.  

7. Bendradarbiaujant su universitetais bei kolegijomis, 

organizuoti ugdomąsias veiklas jų patalpose.  

8. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

1. Pateikus paraišką miesto valdţiai ir nesulaukus 

papildomo rekonstrukcijos baigimui reikalingo  finansavimo nusitęs 

baigimo darbai  

2. Uţsitęsusi pastato rekonstrukcija apsunkina mokyklos 

veiklą nepriduotame pastate.   

3. Per maţas tėvų domėjimasis vaiko pasiekimais, daroma 

paţanga, lankomumu vidurinio ugdymo programoje.  

4. Nepakankamas vidurinės mokyklos patirties lygis 

gimnazijos statusui įgyti. 
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V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

  

9. 2015 m. suformuluotas strateginis tikslas – uţtikrinti aukštos kokybės ugdymą.   

10. Prioritetas – mokinių gebėjimų nustatymas ir jų poreikių tenkinimo organizavimas.  

11. Metinės veiklos tikslai:   

11.1. palankių sąlygų ugdymui (si) sudarymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas.  

11.2. aktyvesnis tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą.  

12. Posėdţiai:  

 

Eil. 

Nr.  

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai  

Posėdţių tema  Laikas  Atsakingas  

1.  Mokyklos taryba  2014 metų mokyklos veiklos ataskaita. 

Vidinio įsivertinimo rezultatų 

aptarimas. Metinės 2015 m.  mokyklos 

veiklos programos aptarimas, jos 

įgyvendinimo galimybės  

Sausis - vasaris M. Gaubas 

Dţ. Gečienė  

2014-2015 m.m. įsivertinimas ir 

aptarimas. Gairių ateinantiems mokslo 

metams numatymas 

Birţelis M. Gaubas 

Dţ. Gečienė 

Mokyklos ugdymo plano 2015/2016 m. 

m.  

aptarimas ir tvirtinimas  

Rugpjūtis Dţ. Gečienė  

E. Vinkleris 

 

Mokyklos augimo ir plėtros strateginių 

klausimų sprendimas 

Spalis   Dţ. Gečienė  

E. Vinkleris 

M.Gaubas 

Einamųjų klausimų svarstymas pagal 

poreikį  

Visus metus   Dţ. Gečienė  
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E. Vinkleris 

M.Gaubas 

2.  Mokytojų taryba  Platusis įsivertinimas (pirminis) 

Darbo grupių veiklos aptarimas 

2015 metų veiklos plano aptarimas 

 

 

Sausis, vasaris 

 

Dţ. Gečienė 

Vidaus įsivertinimo darbo grupė  

Darbo grupių pirmininkai 

 

II trimestro rezultatų aptarimas. 

Gabiųjų ir spec.poreikių turinčių 

mokinių sėkmė  

 

Kovas 

Dţ. Gečienė  

E. Vinkleris 

Klasių auklėtojai 

Spec.pedagogė 

Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus  Geguţė  Dţ. Gečienė  

E. Vinkleris 

R.Milerienė 

 

 

  

 

  Ugdymo plano projekto 2015-2016 m. 

m. aptarimas. Dėl pradinės, 

pagrindinės I ir II pakopų baigiamųjų 

klasių ir 11-os  klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę. Vidinio įsivertinimo 

rezultatai  

Birţelis Dţ. Gečienė  

pavaduotojai  

2014-2015 m. m. ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų, 

dalyvavimo olimpiadose, konkursuose 

ir varţybose analizė. 2015-2016 m. m. 

ugdymo plano tvirtinimas  

Rugpjūtis  Dţ. Gečienė  

pavaduotojai  

Bendradarbiavimo su tėvais sėkmės 

formulės 

Lapkritis  Dţ. Gečienė  

 pavaduotojai  

klasių auklėtojai 
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I-ojo trimestro mokinių pasiekimų 

analizė ir aptarimas. 2015 m. mokyklos 

metinės veiklos analizė. Metodinės 

veiklos analizė. Kvalifikacijos 

tobulinimo analizė 

Gruodis  Dţ. Gečienė  

pavaduotojai  

 

Strateginio plano 2016-2018 metų 

pristatymas 

 

 

Gruodis Strateginio plano rengimo grupė 

3.  Direkcija  Mokymo priemonių, vadovėlių , kitų 

krepšelio lėšų paskirstymo analizė 

 

 

Sausis 

 

 

Dţ. Gečienė, 

pavaduotojai 

 

 

 Pradinio, pagrindinio ugdymo I ir II 

pakopų, vidurinės mokyklos klasių 

mokinių lankomumo ir paţangumo 

aptarimas  

 

Vasaris  

Dţ. Gečienė, pavaduotojai 

Gerovės komisija 

 

Modulių, pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos perţiūra ir aptarimas 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

Dţ. Gečienė, pavaduotojai 

 

 

Individualių mokymosi planų keitimo 

prieţastys. Individualūs pokalbiai su   

11-oje klasėje dirbančiais mokytojais  

Kovas Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai 

Problematiškai lankančių 

mokinių lankomumo aptarimas  

Kovas  Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai, klasių vadovai  
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Brandos egzaminų pasirinkimo 

aptarimas. 

Įskaitų vykdymo ir vertinimo komisijų 

sudarymas  

Kovas  Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai 

10 klasių mokinių pasiruošimas 

mokytis pagal vidurinio ugdymo 

programą   

Balandis   Dţ.Gečienė,, 

E.Vinkler 

 

2015-2016 m.m. ugdymo plano 

rengimas. Naujų klasių 

komplektavimas, mokytojų krūviai.  

Geguţė  Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai  

Vasaros stovyklos pradinių klasių 

mokiniams ir projektinės veiklos 5-8 

klasių mokiniams organizavimas 

Geguţė Dţ.Gečienė, 

 

  2014-2015m.m. įsivertinimas Birţelis Dţ. Gečienė, 

pavaduotojai 

Pasirengimas naujiems mokslo metams 

Prioritetai, naujovės, kryptys  

Rugpjūtis  Dţ.Gečienė, 

pavadutojai 

Mokyklinės dokumentacijos 

sutvarkymas. Teminių planų, NU ir 

modulių programų aptarimas ir 

tvirtinimas  

Rugsėjis  Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai  

  

1 ir  5 klasių mokinių adaptacija  

 

Gruodis  

 

Dţ.Gečienė, 

R.Milerienė 

Metinės veiklos aptarimas. 2016 metų  

tikslai, uţdaviniai, veiklos planavimas  

3 ateinančių metų strateginės kryptys 

Gruodis  Dţ.Gečienė, 

pavaduotojai 
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4.  

  

Metodinė taryba  Mokyklos 2015 m.  

metodinės veiklos programos 

sudarymas. Pasiūlymai metinės veiklos 

planams. 

 

Sausis  Metodinės tarybos nariai  

  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir akademinių gabumų, 

ugdymo proceso tobulinimas  

Sausis  V. Jonušienė, metodinių grupių 

pirmininkai  

„Mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimas“ seminaro mokykloje 

organizavimas 

 

 

Vasario – kovo mėn. 

Metodinių grupių pirmininkai 

„Vertybinio mastymo filosofija. 

Sekimas autoritetu.“ Paskaitų 

organizavimas mokytojams ir tėvams 

(mokykloje) 

 

Balandţio mėn. Lilijana Butkevičienė 

Metodinė taryba 

2015-2016 m. m. ugdymo plano 

svarstymas. Mokinių galimybių ir 

poreikių aptarimas. 

Geguţė  Pavaduotojai ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai  

„Reformacija Lietuvoje; Baţnyčios 

istorija;  Evangelijos prasmė“.“ 

2 dienų išvaţiuojamasis seminaras 

Jaunimo sodyboje 

 

 

Rugpjūtis 

 

 

 

 

Lilijana Butkevičienė 

Metodinė taryba 

„Mentorystė mokykloje“II dalis. 

8 val. seminaras mokyklos 

mokytojams. 

 

Spalis Lilijana Butkevičienė 

Metodinė taryba 
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Kokybiškas pamokos organizavimas, 

inovatyvių  

mokymo metodų  

panaudojimo patirties sklaida 

metodinėse grupėse    

Lapkritis  Pavaduotojai ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai  

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo analizė ir gairių numatymas 

2016 m.  

Strateginio plano 2016-2018 m.m. 

rengimas 

Gruodis  Pavaduotojai ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai  
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VI. METINIAI UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

  

              13.Metiniai uţdaviniai ir priemonės jiems vykdyti:   

               13.1.Pamokos organizavimo tobulinimas: Mokinių pasiekimų pamokoje pamatavimas.   

 

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Atsakingas asmuo 

vykdytojai  

Vykdymo terminas  Atsiskaitymo forma  

1.   Analizuoti vertinimo kriterijų 

numatymo galimybes pamokose,  

bei mokinių įsivertinimą 

Metodinė taryba 

 

 

Visus metus 

 

Aptarti metodinėje taryboje 

2. Individuali kiekvieno mokinio 

sėkmė ir jos aptarimas 

Klasių auklėtojai 

 

Kiekvieno trimestro pabaigoje 

 

Aptarti metodinėje grupėse 

3. Pagrindinių mokomųjų dalykų 

kontrolinių darbų analizė ir 

paţangos galimybių numatymas 

 

Pradinių, pagrindinių 

dalykų mokytojai 5-12 

klasėse 

Kartą per trimestrą Aptarti metodinėse grupėse, 

Pristatyti metodinėje taryboje 

3. Seminaras mokyklos 

mokytojams „Kaip įvertinti 

pasiekimų galimybes ir paţangą“  

 

 

Metodinė taryba 

 

Balandis 

 

 

Aptarti metodinėje taryboje, 

administracijos posėdyje 

4. Mokytojų pasidalinimas patirtimi  

„Vertinimo ir įsivertinimo 

sėkmė“ 

 

Metodinė taryba 

 

Lapkritis 

 

Aptarti metodinėje taryboje 

5. Atviros pamokos. Mokytojų 

metodininkų, vyr. mokytojų  

atvirų pamokų stebėjimas  

 (pagal metodinių grupių 2015 m. 

veiklos programas) 

Administracija, metodinių 

grupių pirmininkai  

 

Visus metus  

 

Aptarti metodinėse  

grupėse   
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6.   Tobulinti mokytojų kvalifikaciją 

mokinių pasiekimų pamokoje 

pamatavimo srityje    

 

Metodinė taryba 

 

Visus metus 

 

 

Aptarti metodinėse  

grupėse, 

 administracijos posėdyje 

 

7. Dalijimasis gerąja patirtimi 

metodinėse grupėse (pagal 

metodinių grupių 2015 m. 

veiklos programas)  

Metodinių grupių 

pirmininkai, Metodinė 

taryba  

Visus metus  Aptarti metodinėse grupėse, 

Metodinėje taryboje  

8. Susipaţinimas su naujais 

įstatyminiais dokumentais 

švietimo srityje; naujausia 

metodika mokinių pasiekimų ir 

paţangos vertinimo klausimais  

Metodinių grupių 

pirmininkais 

Visus metus Aptarti metodinėje taryboje 

9. Mokyklos mokytojų dalyvavimas 

miesto ir šalies 

organizuojamuose seminaruose, 

atvirose pamokose, uţklasiniuose 

renginiuose 

Mokyklos mokytojai  Visus metus Aptarti ir pasidalinti metodinėse 

grupėse 

10. Dalyvavimas Tarptautinų 

krikščioniškų mokyklų 

Asociacijos veikloje 

(konferencijose, seminaruose, 

internetinio puslapio veikloje) 

 

 

Mokyklos mokytojai  Visus metus Metodinių grupių veikla 
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 13.2.Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo gerinimas.   

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Atsakingas asmuo 

vykdytojai  

Vykdymo terminas  Atsiskaitymo forma  

1.   Bendrų mokyklos renginių, švenčių 

organizavimas: 

1. Kaziuko mugės 

organizavimas mokyklos 

kieme (Tėvų „Blusų turgus“) 

2. Velykinės šventės „Visiems, 

kurie Jį priėmė...“(Tėčių 

malda, tėvų giesmė); 

3. Mokslo metų uţbaigimo 

šventė „Dţiaukimės Dvasios 

vaisiais“ (Tėvų padėkos 

ţodis) 

4. Mokslo metų atidarymo 

šventė „Aš esu Vynmedis, o 

jūs šakelės“ (Tėvų 

sveikinimai) 

5. Mokyklos bendruomenės 

Kalėdinė šventė  „Jei šiandien 

išgirsite Jo balsą...“ 

Ilona Kabošytė (tėvų 

komiteto pirmininkė),  

L. Budriūnienė, klasių 

auklėtojai  

 

Lilijana Butkevičienė 

Tėvų aktyvas 

 

Pradinių klasių 

metodinės grupės vadovė 

Lina Budriūnienė 

 

Lilijana Butkevičienė 

 

 

 

Lilijana Butkevičienė,  

meninių kolektyvų 

vadovai 

Kovo mėn.7 d. 

 

 

 

 

Kovo mėn.27 d. 

 

 

Birţelio 1d. (1-5 klasių 

mokiniams) 

Birţelio 5 d. ( 6-12 klasių 

mokiniams) 

Rugsėjo 1d. 

 

 

 

Gruodţio 11 d. 

Aptarti  metodinėje taryboje 

 

 

 

 

Aptarti mokytojų taryboje 

 

 

Aptarti mokytojų taryboje, 

administracijos posėdyje 

 

 

Aptarti mokytojų taryboje  

 

 

 

Aptarti klasių auklėtojų grupėje 

 

 

 

2. Tėvų aktyvo (komiteto) 

mokykloje veikla: 

1. Pasiūlymai  kaip suburti 

mokyklos tėvus 

2. Komiteto narių  dalyvavimas 

ir tėvų inicijavimas mokyklos 

renginiuose 

 

 

 

Kartą per trimestrą 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

Pagal renginių planą 

 

 

 

 

Aptarti klasių auklėtojų 

susirinkime 

 

Tėvų komiteto pirmininkas 
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3. Susirinkimai aktualiais 

mokyklos strategijos 

klausimais  

Pagal poreikį 

 

Ne rečiau nei kartą per trimestrą 

 

3.   Administracijos, mokytojų ir tėvų 

diskusijos aktualiais gimnazijos 

veiklos klausimais  

Administracija  Kartą per ketvirtį  Aptarti direkcijos posėdyje  

4.   Mamų maldos uţ vaikus 

organizavimas  

Mama Elvyra Kauneckienė 

klasių vadovai  

Kartą per mėnesį Aptarti  bendrame tėvų susirinkime 

4.   Ataskaitiniai meno kolektyvų 

koncertai, neformaliojo ugdymo 

būrelių ataskaitiniai renginiai  

Pavaduotoja Rūta, 

meno kolektyvų vadovai  

Kovas,  birţelis, 

gruodis  

Aptarti humanitarinių mokslų 

mokytojų metodinėje grupėje   

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

7.   Tėvų įtraukimas į mokinių karjeros 

planavimą  

Administracija, karjeros  

Koordinatorius Adomas 

Zamkauskas  

  

Visus metus  Aptarti direkcijos posėdţiuose  

8.   Teminiai susirinkimai ir paskaitos  

mokinių tėvams  

1.Paskaita„Tėvų vaidmuo 

sėkmingai mokinių motyvacijai“      

( psichologas M. Radušis) 

2. Nuotolinio mokymo  paskaita 

„Kodėl rinktis krikščionišką 

ugdymą?“ Profesorė S.Robbins 

 

Administracija, klasių 

vadovai  

Visus metus (Ne maţiau nei kartą 

per pusmetį) 

Sausio mėnuo 

 

Birţelio mėn.  

Aptarti metodinių grupių 

susirinkimuose 
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9. Klasių auklėtojų organizuojami 

renginiai, šventės klasių kolektyvams 

Administracija, klasių 

vadovai 

Kartą per pusmetį Mokytojų tarybos ir Metodinės 

tarybos posėdţiuose  

 

10. Individualios konsultacijos, bendri 

klasių tėvų  susirinkimai  

1.Bendras mokyklos tėvų 

susirinkimas mokslo metų 

pradţioje  

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, geguţės mėn.) 

Aptarti metodinėje taryboje, klasių 

auklėtojų grupėje ir direkcijos 

pasitarimuose 

 

 

  

 

13.3. Materialinės bazės gerinimas.  

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas  

Vykdymo terminas  Atsiskaitymo forma  

1.  Įpareigoti statybų rangovus pašalinti 

rekonstrukcijos metu padarytus 

defektus. 

Dţ. Gečienė, 

Techninės prieţiūros 

specialistas  

Iki birţelio 1 d. Atsiskaityti mokyklos taryboje, 

steigėjų susirinkime 

2.  Baigti  įgyvendinti ES Struktūrinių 

fondų projektą „ Kompleksinis 

mokyklos sutvarkymas“  

2.1.Įpareigoti statybų rangovą baigti 

atlikti vidaus darbus; 

2.2 Pabaigti aplinkos tvarkymo 

darbus. 

Dţ. Gečienė 

Techninės prieţiūros 

specialistas 

Iki birţelio 1 d.  

 

 

 

 

Iki rugpjūčio 30 d. 

 

Aptarti  

Steigėjų susirinkime, mokyklos 

taryboje 
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3.  Sutvarkyti mokyklos aplinką: 

3.1. Apţeldinti ir apsodinti teritoriją; 

3.2.Įrengti ţaidimų aikštelę; 

3.3. Pabaigti papildomo automobilių 

parkavimo įrengimą. 

 Dţ. Gečienė Iki rugsėjo 1 d.  Atsiskaityti steigėjų susirinkime  

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 pradţioje, metų 

pradţioje  

Atsiskaityti mokytojų tarybos 

posėdţiuose  

4.  Uţsakyti detalųjį mokyklos 

teritorijos planą. 

Dţ.Gečienė Iki 2015 metų pabaigos  Aptarti steigėjų susirinkime, 

mokyklos taryboje 

5.  Atlikti einamąjį apdailos remontą 

(sienų apdaila ir dekoravimas 

atspariais nešvarai daţais) 

Mokyklos dailininkė, 

ūkvedis 

Iki rugsėjo 1 d. Administracijos posėdyje 

6.  Mokyklos meninis apipavidalinimas Baigiamosios klasės 

moksleiviai; 

Mokyklos dailininkė 

Balandţio – birţelio mėn. Aptarti mokinių parlamente 

7. Pagal poreikį ir kabinetų turtinimo 

programas įsigyti mokymo 

priemonių   

 Kabinetų vadovai, 

pavaduotojas 

Ketvirčiais, pagal poreikį  Aptarti metodinėje taryboje 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

  

14. Įgyvendinus uţdavinius bus pasiekta:  

14.1. Uţtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas, pagerės įstaigos ugdymo(-si) aplinka ir sąlygos.  
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14.2. Pasiekimų pamatavimas kiekvienoje pamokoje leis mokiniams įsivertinti paţangą, mokytojai galės geriau planuoti veiklas 

pamokoje.  

14.3. Pasiekiami aukštesni pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I-os pakopos,   PUPP ir brandos egzaminų rezultatai.  

14.4. Padidės tėvų, dalyvaujančių mokyklos gyvenime, skaičius.   

14.5.              Gerės pamokų kokybė, didės mokinių mokymosi motyvacija.  

 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

15. 2015  veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 182947 tūkst. eurų valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio 

krepšelio) lėšų.  

16. Dalis programos bus finansuojama iš tėvų mokesčių pagal mokymosi sutartis (apie 30% viso mokyklos biudţeto), humanitarinės pagalbos 

lėšų ( 4 % biudţeto) ir paramos lėšų  (planuojama gauti apie  5 % viso biudţeto) .  

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

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

18. Prieţiūrą vykdys mokyklos direktorius.  

19. Uţ plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, ir mokyklos steigėjams.  

 

                                                                            _________________  
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VšĮ  „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2015 metų veiklos programos  

1 priedas  

2015 M. VŠĮ „VAIVORYKŠTĖS TAKO “ VIDURINĖS MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS  

Renginys Aprašymas Data Atsakingas asmuo 

Mokslo metų pradţios šventė Iškilmingas  

2013-2014 m.m. atidarymas. 

Pirmosios pamokos su klasių mokytojais. 

Rugsėjo 1d. Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai 

Bendras tėvų susirinkimas 

Išvyka į kaimo turizmo sodybą (Ţvirblaičių 

kaimas, Plungės raj.) 6-12 kl. mokiniams 

Pramoginė programa mokiniams, Dievo ţodţio 

klausymas, vakaronė prie lauţo 

Rugsėjo 4-5 d. R.Grigas,  

6-12 kl. Auklėtojai 

    

Mokytojų diena „Paţinkime ir pagerbkime savo 

mokytojus“ 

 

Mokinių savivaldos diena. Pamokos pradinukams. 

Vyresniųjų vedamos pamokos. 

Spalio 3 d. B.Valaitienė 

A.Zemkauskas 

Mokyklos atidarymo ir padėkos šventė. 

„Dovana lyg brangakmenis davėjo akyse; kur jis 

eina su ja, visur laimi.“ Pat17,8 

Bendruomenės padėkos šventė mokyklos aktų 

salėje.  Mokyklos bendruomenei 

 

Miesto svečiams; rėmėjams, svečiams iš uţsienio 

Spalio 10 d. 

 

Spalio 17d. 

 

Mokyklos administracija, 

klasių 

auklėtojai.L.Butkevičienė, 

D.Adomavičienė,V.Triuškien

ė.B.Valaitienė,R.Rţevuskis 

Draugų diena. 

„Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo 

nelaimėje“. Pat 17,17 

Vyresniųjų klasių mokinių draugystės vakaras, 

filmo perţiūra. Mokyklos aktų salėje. 

Lapkričio 21d. L.Butkevičienė,R.Gulbinienė 

K.Karečkienė, E.Sereičikas, 

vyresniųjų klasių auklėtojai 

Draugų diena. 

 

 Pradinių klasių mokinių šventė. 

 

 

 

Lapkričio 28d. M.Kuktaitė. L.Tilvikienė 
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Projektas 

„Gailestingasis samarietis“. 

 

Lankymasis Senelių namuose, dekoracijų  

Kalėdoms darymas, puošimas, dovanėlių darymas. 

Pagalba gyvūnėlių globos namams, pagalba 

paukšteliams  ţvėreliams ţiemą. 

Visą gruodţio, 

sausio, vasario  

mėnesį. 

Lina Budriūnienė, visos 

pradinių klasių auklėtojos 

Kalėdinis vakaras 

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo 

viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, 

nepraţūtų, bet turėtų amţinąjį gyvenimą.“ Jn3:16 

Mokyklos bendruomenės kalėdinė šventė. Gruodţio 12 

Evangelikų  

baptistų 

bendruomenės 

salėje 

Mokyklos administracija, 

L.Butkevičienė,D. 

Adomavičienė, V. 

Triuškienė,klasių auklėtojai 

Mokyklos bendruomenės susitikimas . Afrikos misionierius Michel Howard Gruodţio 19d. L.Butkevičienė 

 

Laisvės gynėjų sausio 13d. paminėjimas 

 

 

„Jis yra mano gerumas, mano tvirtovė, mano 

aukštas bokštas, mano išlaisvintojas, mano skydas; 

Juo aš pasitikiu...“ Ps144,2 

Projektinė veikla pertraukų metu 

Sausio 12d. E.Sereičikas 

Pasaulio kalbų savaitė „Kalba yra didis, tautos 

statytas paminklas“.    J. Jablonskis                                                      

Kalbų diena. 

 

Mokytojų ir mokinių pasirodymai. Projektinė 

veikla kalboms paţymėti. 

Apranga su įvairių kalbų uţrašais. 

Šventinė programa 

Sausio 27-31 d. 

 

Sausio 31 d. 

R.Rţevuskis, 

R.Gulbinienė,L.Butkevičienė,

E.Podlipskienė, 

Valstybės dienos vasario 16-osios šventė.  

 „Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes 

karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 

Kristaus...“ Fil3,20 

Pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas. Vasario 13 d. D.Staniūtė,L.Kontrimaitė, 

E.Sereičikas 

 

 

Šimtadienis dešimtokams ir dvyliktokams 
„Šimtas laiptelių link saulės“. 

 

Tradicinė mokyklos bendruomenės šventė 

abiturientams. 

Šventė vyks mokyklos salėje. 

 

Vasario 27 d. 

Mokyklos administracija,A. 

Zamkauskas,R.Rţevuskis, 

K.Karečkienė,L.Butkevičienė

V.Triuškienė 



 

28 

 

    *2014-2015m.m. mokyklos renginiai, jų laikas ir vieta gali keistis 

 

 

 

 

 

 

Kaziuko mugė mokykloje 
„Virė virė košę“. 

Mokyklos bendruomenės pavasario šventė. 

Mugėje dalyvauja visa bendruomenė. Šventė vyks 

mokyklos kieme drauge su aplinkiniais 

gyventojais 

Kovo 7 d. 

(šeštadienis). 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai, 

L.Tilvikienė, 

L.ButkevičienėI.Kabošytė 

(tėvų komitetas) 

Velykinė šventė 

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti 

Dievo vaikais...“ Jn 1,12 
 

Mokyklos bendruomenės velykinė šventė. 

Šventė vyks tęstinių studijų instituto salėje. 

Kovo 27 d. 

17 val. 

Mokyklos administracija, 

D.Adomavičienė, 

L.Butkevičienė,V.Triuškienė,

R.Rţevuskis,  klasių 

auklėtojai 

Akcija „Darom!“ 

„Tinginio siela geidţia, bet nieko neturi, 

darbščiojo siela pasisotins“. Pat 13,4 

Mokinių talka mokyklos teritorijoje. Balandţio 24 d. R.Gulbinienė, 

A.Zamkauskas, pradinių ir 

vyresniųjų klasių auklėtojai 

Knygos diena „Išmintis randama supratingojo 

lūpose...“ Pat 10,13 

Diktanto rašymas.  5-12 klasių mokiniai ir 

mokytojai rašo diktantą. 

 

Geguţės 7 d. K.Karečkienė,, R. Mieţetienė 

 

Mokslo metų uţbaigimo šventė „Dţiaukimės 

Dvasios vaisiais...“ 

 

Mokyklos bendruomenės susibūrimas, nominacijų 

paskelbimas ir apdovanojimai. 

Šventė vyks mokyklos salėje. 

Geguţės mėn. 

paskutinę savaitę 

 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai. 
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VšĮ  „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2015 metų veiklos programos  

2 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 medţiagos perţiūra 

E. Sereičikas, mokinių parlamentas; 

klasių   seniūnai  

Sausis  

3.      „Mano svajonių profesija“  konkursas  Klasių auklėtojai Kovas - balandis 

4.    Skaitovų konkursas „Pradţioje buvo Ţodis“ 1 Jn.1 

mokykloje. 

Laureatų dalyvavimas miesto skaitovų konkurse 

Mokytojos K.Karečkienė, R. 

Mieţetienė 

Vasaris - kovas 

5.    Jaunųjų mokyklos dailininkų paroda V. Stiopinaitė Kovas - geguţė 

6.    Dalykinių olimpiadų I turas Administracija,   

metodinių grupių pirmininkai 

Sausis - gruodis 

7.    Bandomieji egzaminai  Administracija, metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis- kovas 

8.    Kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų Kengūros konkursai 

mokykloje 

Administracija, dalykų mokytojai Sausis - vasaris 

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

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

11.   Kovo 11-osios -   

Nepriklausomybės atkūrimo dienos  metinės.  Partizanų, 

karių  dainos  

L. Butkevičienė, Danutė Adomavičienė Kovas 

12.   Civilinės saugos diena 

 

E. Vinkler Kovas 
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13.   Tarptautinis konkursas „Kengūra“  1-4  klasėse Pradinių klasių mokytojai Kovas 

14.   Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 5-12 klasėse D.Barkutė Balandis 

15.   Respublikinis konkursas „Lietuvos kovų uţ laisvę ir 

netekčių istorija“ 

E.Sereičikas Kovas 

 

 

16. 

Pasaulinė sveikatos diena.  

Akcija pertraukų  metu „Suţinok savo KMI“ 

Bendruomenės sveikatos specialistė Balandis 

17. Akcija „Vilties bėgimas“   Mokinių savivalda 

 

Geguţė 

 

 

18. 

 

Europos diena. Integruota geografijos ir istorijos viktorina  

„Ką ţinai apie Europą“ 

 

E.Sereičikas, A. Zamkauskas 

 

Geguţė 

19. Tremties dienos paminėjimas E.Sereičikas, A. Zamkauskas Geguţė 

20. Europos egzaminas E.Sereičikas, Geguţė 

 

21. Ţydų aukų genocido dienos paminėjimas E.Sereičikas, mokinių savivalda 

 

 

Rugsėjis 

 

 

22. 

 

AIDS savaitė.  

Stendai, skirti AIDS dienai paminėti. Akcijos, piešinių 

parodos 

Bendruomenės sveikatos specialistas, 

biologijos mokytoja, mokinių 

savivalda 

Lapkritis - gruodis 

23. Sveikatingumo savaitė, mėnuo Bendruomenės sveikatos specialistas 

 

Pagal atskirą grafiką 

 

24. 

 

 

 

 

 

Paskaitos sveikatos temomis:  

„Pasaka apie sveikatą“, „Dienos reţimas“, „Dantų 

prieţiūra“, Brendimo pokyčiai“, „Švarios rankytės“, 

„Asmens higiena“, „Pasaulinė sveikatos  

 diena“, „AIDS galima išvengti“, „Brendimas“  

Bendruomenės sveikatos specialistas Pagal atskirą grafiką 
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VšĮ  „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos  2015 metų veiklos programos  

3 priedas   

MOKYKLOS METINIŲ PROJEKTŲ PLANAS 

Eil.Nr. Projektinės veiklos pavadinimas     Projekto vykdytojai          Data 

 1. Tarptautinis „Samariečio krepšio“ projektas. 

(Evangelijos ţinia ir dovanos batų dėţutėse iš kitų 

pasaulio šalių. Bilo Greimo pasaulinė misija)  

Mokyklos kapelionas A.Valaitis, B.Valaitienė, pradinių 

klasių , 5-7 kl. mokyklos mokiniai;  šv.Antano vaikų 

dienos centro vaikai (Kretinga ) 

Gruodţio – kovo  

mėn. 

 2. Tarptautinis radijo projektas „Uţ ką esam dėkingi 

Dievui?“. Marijos radijas. Kaunas. 

Dţ.Gečienė, V.Triuškienė. Sausio mėn. 

 3. Projektas skirtas mokyklos apipavidalinimui. V. Stiopinaitė, M.Kuktaitė, L. Budriūnienė; 

pradinių klasių mokiniai, 5-12 kl. mokiniai. 

Sausio- geguţės 

mėn. 

  4. Projektas „Kalbų savaitė“. 

Įvairių skirtingų pasaulio kalbų pristatymas savaitės 

bėgyje 

L.Butkevičienė, K.Karečkienė, R.Rţevuskis, 

V.Stiopinaitė, R.Gulbinienė, R.Mieţetienė, 

E.Sereičikas, E.Podlipskienė. 

Sausio mėn. 

  5. Projektas „Vasario 16-tajai“  (Filmai, kūrybinės 

uţduotys, ţaidimai, kt. veikla pertraukų metu) 

E.Sereičikas, V.Stiopinaitė, 5-12 klasių mokiniai Vasario mėn. 

  6. Projektas „Tvarkome mokyklos teritoriją“ (tvoros 

segimas, ţeldinimas, ţeldynų formavimo ir prieţiūros 

darbai) 

E.Vinkler, mokytojai, vyresnių klasių mokiniai, tėvai. Kovo- geguţės mėn. 

  7. Projektas „Palieku širdies dalelę...“ Baigiamųjų klasių 

mokinių darbai mokyklai 

V.Stiopinaitė, A.Zemkauskas, 12 kl. mokiniai Kovo-geguţės mėn. 

  8. Projektas „Kiek sveria tavo kuprinė“ Bendruomenės sveikatos specialistė; pradinių klasių 

aukletojai ir mokniai 

Vasario mėn.  
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  8. Tarptautinis Baltijos projektas. Fenologiniai 

stebėjimai. 

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

rugsėjo- lapkričio 

mėn. 

  9. Projektas skirtas mokinių atsakomybei ugdyti „Ateik 

laiku“ 

E.Vinkler, mokinių savivalda Sausio- geguţės 

mėn., rugsėjo- 

gruodţio mėn. 

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

mokiniai 

Vasario mėn. 

  

  11. Mokyklos kalendoriaus kūrimo projektas. V.Stiopinaitė, mokiniai Rugsėjo- gruodţio 

mėn. 

  12. Mokyklos puošyba advento- Kalėdų laikotarpiui. V.Stiopinaitė, M.Kuktaitė, L. Budriūnienė, pradinių 

klasių mokiniai, 5-12 kl. mokiniai. 

Lapkričio- gruodţio 

mėn. 

13. Respublikinis projektas „ Paţinkime Vilniaus kraštą“. 

 

Dţ.Gečienė, R. Milerienė, A.Zamkauskas 

Mokyklos ir Vilniaus filialo vyresniųjų klasių mokiniai 

Birţelio mėn. 2-3 

dienos 

14. Tiriamasis projektas „Mokslinė laboratorija“ 5-12 klasių mokiniai, mokytojai dalykininkai Birţelio mėn. I 

savaitė 

15. Teatro studijos projektas „Nešk šviesą kitiems“ Teatro vadovė V.Triuškienė, teatro studija Balandţio, geguţės, 

birţelio mėn. 

 

 


