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VŠĮ  “VAIVORYKŠTĖS TAKO” GIMNAZIJOS 2016 M. VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos 2016 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“ gimnazijos

tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013–2022metų

strategija ir Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatomis bei Klaipėdos miesto savivaldybės misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo

politiką  siekiama  teikti  kokybiškas  švietimo  paslaugas,  krikščioniškas  vertybes  atitinkančias  visuomenės  reikmes,  tenkinti  Klaipėdos  miesto

bendruomenės narių ugdymo ir ugdymosi poreikius; siekia ugdyti kritiniu mąstymu besivadovaujančias 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.

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,  Klaipėdos miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus prioritetus, patvirtintus 2015 m. gruodžio

30 d. Švietimo skyriaus vedėjos įsakymu Nr. ŠV1-377; VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą VšĮ

„Vaivorykštės  tako“  gimnazijos  direktoriaus  2016  m.  sausio  11  d.  įsakymu  Nr.V4-03-03  ir  2015-2016  mokslo  metų  VšĮ  „Vaivorykštės  tako“

gimnazijos ugdymo planą,  patvirtintą VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V4-21-3 mokyklos

vidinio įsivertinimo rezultatus. 

Planą  įgyvendins  VšĮ  „Vaivorykštės  tako“  gimnazijos  administracija,  pedagoginiai  ir  kiti  pedagoginiame  procese  dalyvaujantys  specialistai,

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

1



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 .

VšĮ  „Vaivorykštės  tako“  vidurinės  mokyklos  vizija:  –  kiekvienam  pagal  jo  galimybes  suteikti  gerą  akademinį  išsilavinimą,  paremtą
krikščioniškomis vertybėmis.

Mokyklos idėja – krikščioniškas požiūris į vaiką ir saugi aplinka užtikrina sėkmingą individualybės raišką. Mokyklos vertybės: meilė artimui,
nesilyginimas ir nesivaržymas, pagalba silpnesniam, pagarba kito nuomonei, Šventasis Raštas – neginčijamas autoritetas. 

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

1  savo gyvenimą grindžia krikščioniškais principais ir krikščioniškomis vertybėmis ( pagarba kito nuomonei, gailestingumas, meilė artimui );

2  siekia užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą;

3  sukurti šiltą mikroklimatą, saugią psichologinę aplinką;

4  užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją;

5  sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualybės raiškai;
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6  asmens, sąžinės ir minties laisvė, puoselėjamos krikščioniškos vertybės;

7  kryptingai atnaujinama moderni mokymo bazė.

III. MOKYKLOS MISIJA 

Mokyklos misija – formuoti kritinį mokinių mąstymą, tvirtą charakterį ir gebėjimus teisingai pasirinkti.

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. 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2015 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.  Iškeltas  prioritetas –  Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarkos įgyvendinimas. 

Metinės veiklos tikslai: 1. palankių sąlygų ugdymui (si) sudarymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas. 2. aktyvesnis tėvų įtraukimas į
mokyklos veiklą. 

Metiniai  uždaviniai  ir  priemonės  jiems  vykdyti:  1.  Mokytojų  kompetencijų  ir  gebėjimų  ugdymas;  2. Sukurti  ir  gerinti  mokymo  socialines  sąlygas;  3.

Materialinės bazės gerinimas.

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – ugdyti mokytojų kompetencijas ir gebėjimus  – 2015 metais  mokyklos mokytojams  buvo organizuoti 5

mokomieji teoriniai  – praktiniai seminarai:  „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“, „Pamokos struktūra ir kokybė“, „Krikščioniška etika“ ,

„Komandinis darbas“, “Skaitymo įgūdžių tobulinimas“. 6 valandų išvažiuojamasis seminaras „Komandinis darbas“ organizuotas  2015 metų pavasarį

visai mokyklos bendruomenei Jaunimo sodyboje (Kretingalės raj.). Seminaras „Skaitymo įgūdžių tobulinimas“ rengtas pradinių klasių mokytojams,

klasių auklėtojams ir  lietuvių kalbos mokytojams.   Mokyklos bendruomenės tėvams buvo pravesta  paskaita „Tėvų vaidmuo motyvuojant  vaikus

mokytis“. Paskaitos lektorius – mokyklos bendruomenės narys psichologas Mindaugas Radušis.
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Atliepiant iškeltam 2015 metų veiklos prioritetui – sėkmingai įgyvendinti Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką mokykloje -

metų pradžioje metodinėse tarybose buvo aptarta Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. Atlikus kiekybinį mokinių pažangos ir pasiekimų

fiksavimo elektroniniame dienyne vertinimą užfiksuota, kad dauguma mokytojų laikosi vertinimo tvarkoje numatyto vertinimo sistemingumo, tačiau

dienyne  nėra  išskirti  kaupiamieji  pažymiai.  Nepakankamai  dėmesys  skiriamas  savarankiškų,  kontrolinių  darbų  analizei  ir  taisymui.  Mokytojai

neišnaudoja visų galimybių formuojamam vertinimui: tik dalis mokytojų komentuoja gautus pažymius, rašo pastabas dienyne mokiniams ir tėvams.

Kokybiškam  mokinių  vertinimui  organizuoti  mokyklos  mokytojams  pravesti  keli  minėti  seminarai  temomis:  Mokinių  pasiekimų  ir  pažangos

vertinimas (lektorė – išorės vertintoja Jurgita Račkauskienė), Pamokos struktūra ir kokybė (lektorius- išorės vertintojas Nikolajus Petunovas).

Mokytojai toliau tobulino savo kompetencijas ir kvalifikaciją seminaruose, dalinosi gerąja patirtimi metodinėse grupėse. Per 2015 metus

vien  pradinių  klasių  mokytojai  272  val.  mokytojai  dalykininkai  –  315 val.  dalyvavo mokyklos,  miesto  ir  respublikos  kvalifikacijos  tobulinimo

seminaruose.

2015  metų  pavasarį  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  akreditacijos  komisija  vertino  mokyklos  pasirengimą  viduriniam  ugdymui

organizuoti. Išvadose išskirti mokyklos privalumai: Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija suteikia galimybę įgyvendinti vidurinio ugdymo programą;

Individualizuotas mokymas mažose klasėse (iki 10 mokinių), palankios sąlygos mokinių individualiai raiškai; Kiekvienam mokiniui teikiama tinkama

ugdymo karjerai pagalba;  Saugi, skatinanti kūrybiškumą mokyklos aplinka, kryptingai atnaujinama ir modernizuojama mokymo bazė; Bendruomenės

nariai  puoselėja  savitas,  krikščioniškas  tradicijas.  Ir  atkreiptas  dėmesys  į  tobulintinas  veiklos  sritis:  Lyderystės  gebėjimų,  tyrimų kompetencijų,

projektų  kūrimo  ir  vadybos  tobulinimas;  Mokyklos  veiklos  planavimo  tobulinimas,  orientuojantis  į  nusistatytus  laukiamus  rezultatus.  Išvadose

teigiama,  kad  „iš  dokumentų  analizės,  apklausų  rezultatų,  pokalbių  darytina  išvada,  kad  mokykloje  ir  jos  filiale  nustatomi  mokinių  mokymosi

poreikiai,  tačiau  nepakankamas  įvardintų  mokymosi  kliūčių,  jų  šalinimo būdų nustatymas  ir  planavimas“.  Taip  pat  „pasigendama kvalifikacijos

tobulinimo, susijusio su vidurinio ugdymo turinio įgyvendinimo kompetencijų stiprinimu“. Užfiksuota,  kad tik „dalis mokytojų taiko kaupiamąjį

vertinimą (rusų, lietuvių kalbų, chemijos). Iš pokalbių, metodinių, mokytojų tarybos posėdžių protokolų analizės  nustatyta, kad dažniausiai aptariami

kiekybiniai rezultatai. Numatomoms priemonėms trūksta konkretumo, nėra atliekama panaudotų priemonių poveikio analizė“.
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Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sukurti ir gerinti mokymo socialines sąlygas -  Iš mokinio krepšelio  lėšų įsigyta: matematikos kabinetui

vadovėlių už  401,54 Eur (47 vnt.), mokymo priemonių už 125,93 Eur; socialinių mokslų kabinetui vadovėlių už 464 eur (44 vnt.); gamtos mokslų

kabinetui vadovėlių už 360.54 eur ( 37 vnt.); mokymo priemonių už 651,56 Eur; lietuvių kalbos ir literatūros kabinetams vadovėlių už 260,57 Eur (29

vnt.), mokymo priemonių už 85 eur; užsienio kalbų kabinetams vadovėlių už  413,47 eur (43 vnt.), mokymo priemonių už  – 27,16 Eur; pradinėms

klasėms vadovėlių už 09,19 Eur (27 vnt.), mokymo priemonių už 545,57 Eur. 2015 metais nupirkti  227 vienetai vadovėlių, bendra  už visus vadovėlius

suma - 2109,31 eurai, Mokymo priemonių įsigyta už 1850 eurus.

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą (Savivaldybės dotacijos) įsigyta: baldų už 575,25 Eur (kilimas, pufai). technologinės įrangos už

1344,65 Eur (nešiojamas kompiuteris, stacionarus kompiuteris), monitorius, muzikinis grotuvas, garso kolonėlės, kietasis diskas; mokymo priemonių

už 286,28 Eur.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota  1800 Lt moksleivio krepšelio skirtų lėšų. 

Siekiant  pradinio  ugdymo  programos  kokybiško  įgyvendinimo  –  1  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 mokiniai 2015 m. I-ąjį pusmetį buvo renkami į dvi popietinės veiklos grupes, antrąjį 2015-ųjų metų

pusmetį 2, 3 ir 4 klasių mokytojos atlieka namų ruošą su 2-4 klasių mokiniais, o 1-os klasės mokiniams organizuojama žaidiminė, lavinamoji ir

kūrybinė veikla. Atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių poreikį ir interesus veikia įvairūs būreliai - dailės, teatro, šokio, muzikavimo, dainavimo,

Šv.Rašto pagrindų, anglų kalbos - (priešmokyklinei - 1 klasėms), šachmatų; 5-12 klasių mokiniams  -  šlovinimo studija (gimnazijos klasėms), “Balsų

studija” (pagrindinės mokyklos I ir II pakopoms), vokiečių kalbos ir gitaros studijos .

Tradiciškai kartą metuose mokykla miesto vietos bendruomenei pristato atvirą renginį. Balandžio mėnesį mokyklos kieme visa mokyklos

bendruomenė surengė Kaziuko mugę „Viriau  viriau  košę...“.  Į  šventę  buvo kviečiami  Vitės  mikrorajono gyventojai,  mokinių  artimieji,  seneliai,

draugai. 
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Mokyklos bendruomenės šventės Velykų ir Kalėdų organizuotos kamerinėje aplinkoje – Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenės

salėje. Šventinėje programoje dalyvauja pradinių ir vyresnių klasių mokiniai, mokytojai, tėvai.

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

book‘as. Mokyklos internetinį puslapį tvarko mokinių tėvai: Gailius Kazlauskas ir Ilona Kabošytė.  Mokyklos facebook‘ą tvarko buvusi mokyklos

mokinė.

Siekiant įgyvendinti mokyklos 3-ąjį uždavinį t.y. pagerinti mokyklos materialinę bazę – 100 procentų įgyvendintas Europos sąjungos

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

projektavimo ir  statybos  rangos  darbų projektas  truko 5  metus:  nuo 2010 iki  2015 metų.  2015 metų  lapkričio  mėn.  pastatas  priduotas  Statybų

inspekcijai.

Iš esmės renovuotas 1964 metų statybos pastatas, kuriame nuo pastato veiklos pradžios 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 už   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 įvažiavimui 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 medžio darbams, įvairi įranga medžiui apdirbti. Viso mokymo įrangos ir priemonių įsigyta beveik  už

300 tūkstančių litų.

Mokyklos vidaus aplinką kūrė technologijų mokytojai drauge su mokiniais - pagaminti ir užrašyti kabinetų užrašai ant medinių lentelių,

ant išorinės mokyklos fasado sienos.
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Visiems mokyklos kabinetams ir poilsio erdvėms įrengtos naujos apsauginės žaliuzės, socialinių mokslų kabinete - saulei nepralaidžios

žaliuzės.

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

mokiniai  iš  kiekvienos klasės  aktyviai  skatinami dalyvauti  mokyklos  ir  miesto organizuojamuose konkursuose,  olimpiadose.  3-os klasės  mokinė

mokinė Martyna Didenko dalyvavo Kalbų Kengūra 2015 konkurse ir gavo Auksinės Kengūros diplomą iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo. 11

mokinių dalyvavo Kalbų Kengūra 2015 (lietuvių k.) konkurse ir gavo padėkos raštą iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo. 3 klasės mokinys Deividas

Odebiyi dalyvavo Kalbų Kengūra 2015 konkurse ir gavo Auksinės Kengūros diplomą iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo. 4 klasės mokinė Mija

Pranckutė dalyvavo Kalbų Kengūra 2015 konkurse ir gavo Sidabrinės Kengūros diplomą iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo.  17 mokinių dalyvavo

Kalbų Kengūra 2015 (anglų k.) konkurse ir gavo padėkos raštą iš Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo. Samuelis Saukalas dalyvavo meninio skaitymo

konkurse ir gavo diplomą iš VšĮ ,,Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos. Martyna Didenko dalyvavo meninio skaitymo konkurse ir gavo diplomą iš

VšĮ  ,,Vaivorykštės  tako“  vidurinės  mokyklos.   1  gimnazijos  klasės  mokinys  Jokūbas  Ščėsna  dalyvavo  Klaipėdos  miesto  ir  apskrities  mokinių

gamtamokslinių idėjų konkurse ir gavo padėką iš Moksleivių saviraiškos centro. 2 gimnazijos klasės mokinys Pavelas Vistunovas dalyvavo Klaipėdos

miesto ir  apskrities  mokinių  gamtamokslinių  idėjų  konkurse ir  gavo padėką iš  Moksleivių  saviraiškos  centro.  VšĮ  ,,Vaivorykštės  tako“ vidurinė

mokykla gavo padėką iš Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos. Įvairių klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse-parodoje ,,Nupieškime valstybės

dieną pasitinkančią Klaipėdą“ skirtoje Kovo 11-ajai paminėti ir gavo diplomą aktyviausiai bendruomenei iš LR Krašto apsaugos ministerijos. Taip pat

gimnazija  iš  Europos  Parlamento  gavo diplomą kaip  aktyviausia  bendruomenė.  LR Seimo Socialdemokratų  frakcija  įteikė  mokyklai  padėką  už

aktyvumą miesto bendruomenėje. 2 gimnazijos klasės  mokinys Pavelas Vistunovas dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Aplinkos raida“ ir gavo

padėką iš Vilniaus Žemynos gimnazijos. Pavelas Vistunovas už aktyvumą dalyvaujant šalies mokininių gyvenime pelnė Maximos prizą – piniginę

stipendiją. 3 klasės mokinė Martyna Didenko laimėjo III vietą tarptautiniame 6 th International popular music singing contest ,,Linksmieji perliukai –

2015” konkurse ir  gavo III  vietos  diplomą iš  Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos.  ,,Vaivorykštės  tako“  vidurinės  mokyklos  komanda ir

mokytojas Egidijus Sereičikas dalyvavo 7 klasių mokinių konkurse ,,Protų mūšis“ ir gavo padėką iš Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos. 5 klasės

mokinys Mantas Didenko laimėjo II vietą Klaipėdos miesto 1-4 klasių skaitovų konkurse ,,Žodi,  suskambėk“ ir gavo padėką iš Klaipėdos Vitės
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pagrindinės mokyklos. Istorijos mokytojas Egidijus Sereičikas organizavo ir vykdė 7 klasių mokiniams skirtą istorijos konkursą ,,Protų mūšiai“ir gavo

padėką iš  Lietuvos istorijos  mokytojų asociacijos  Klaipėdos skyriaus.  Mokytojas  Egidijus  Sereičikas gavo padėką už prasmingą darbą iš  LIMA

Klaipėdos skyriaus. 

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

skiriamas  mokytojų  mokymui  ir  sutelkimui.   Tikslu  –  mokytis  diegti  krikščioniškas  vertybes  mokomajame  procese  ir  asmeniniame  gyvenime

mokyklos bendruomenės nariams organizuoti 2 krikščioniškos filosofijos seminarai: Komandinis darbas, Krikščioniška etika (lektorius – Evangeliško

Biblijos  instituto dėstytojas  ).  2015-ųjų metų I-ąjį  pusmetį  organizuotas  išvažiuojamasis  6 val.  seminaras  mokytojams Jaunimo (Kunigo Šulco )

sodyboje. Seminaro lektorius - krikščioniškos bendruomenės pastorius iš Rytų Azijos. 2015-jų metų II-ąjį pusmetį organizuotas 6 valandų seminaras

mokykloje  „Krikščioniška  etika“.  Lektorius   -  Evangeliško  Biblijos  instituto  (Šiauliuose)  dėstytojas  .  Mokyklos  mokiniams  vasario  mėnesį

organizuotas susitikimas  su smuikininku virtuozu iš Baltarusijos. Mokiniai klausėsi muzikos kompozitorių klasikų kūrinių ir pasakojimų apie žydų

tradicijas. Mokyklos mokytojai prieš pamokas kviečiami pasiklausyti trumpo pasidalinimo iš Šv. Rašto , kurį veda mokyklos kapelionas, mokytojas R.

Rževuskis ir mokyklos direktorė. 

Vasario mėnesį mokyklos salėje organizuota Samariečio krepšio akcija, į kurią pakviesti mokyklos mokiniai ir Vitės mikrorajono gyventojų

vaikai. Vaikams drauge su Evangelijos žinia buvo išdalintos kalėdinės dovanėlės, įpakuotos batų dėžutėse. Balandžio mėnesį mokyklos teatro grupė

svečiavosi Kretingos Šv.Antano Paduviečio dienos centre. Buvo pristatytas spektaklis „Jėzaus prisikėlimas“, kuriame vaidina mokyklos mokytojai ir

mokiniai, bei išdalintos Samariečio krepšio dovanos. 

Gegužės mėnesį mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo  “Vilties” bėgime su šūkiais už sergantį mokyklos mokinį Luką, kuris šiuo metu gydosi

Anglijoje. Mokytojų komanda su mokiniais Vilties bėgime organizavo projektinę veiklą „Palaikykime vieni kitus“. 

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  Žvirblaičių kaime Plungės rajone (tradiciškai jau kelinti metai). Suorganizuota dviejų

dienų išvyka – sveikatingumo stovykla mokslo metų pabaigoje. Suorganizuotos dvi nakvynės mokykloje su turininga vakaro programa (krikščioniškos

giesmės, kino filmo peržiūra ir aptarimas, linksmosios estafetės ir žaidimai) bei keli draugystės vakarai (nuo 18 iki 22 valandos) mokykloje. Baigiantis
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mokslo metams (gegužės mėnesį) dvyliktokai buvo pakviesti į brolių pranciškonų  indėnišką jurtą Klaipėdoje (prie Koplyčios) susitikimui su broliu

Evaldu, tikslu - pabendrauti ir  susipažinti su įvairiais muzikiniais instrumentais neformalioje aplinkoje. 

Kiekvienais metais išleidžiamas stalo kalendorius su sėkmingiausiais mokinių piešiniais ir trumpu mokyklos pristatymu.   Sėkmingą 2015 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.

Žinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP )rezultatai Klaipėdos m. VšĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijoje ir Vilniaus filiale 

2012 -2013 m. m.; 2013 -2014 m. m. ir 2014 – 2015 m. m. pateikiami 1 lentelėje.

                                                                                                                                               1 lentelė

Mokslo metai 2012 -    2013 2012 -2013 2013 -   2014 2013 -2014 2014 -    2015 2014 - 2015
Įvertinimas Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k.
10 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 0 0
8 2 1 1 1 1 2
7 2 2 2 2 0 0
6 2 3 1 1 1 4
5 3 3 2 3 5 1
4 0 0 0 0 0 1
Neišlaikė 1 0 0 0 1 0
Nelaikė 0 0 0 0 0 0
Mokinių sk 10 10 7 7 8 8
Įvertinimo
vidurkis

6 6,4 6,0 6,14 4,88 6,13

Žinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų suvestinė Klaipėdos m. VšĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos  ir Vilniaus filiale 2013
-2014 m. m. ir 2014 – 2015 m. m. pateikiama 2 lentelėje.
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 2 lentelė

Mokslo metai 2013 - 2014 2013 - 2014 2014 - 2015 2014 - 2015
Įvertinimas Procentais Įvertinimas Procentais

Patikrinimą laikiusių mokinių skaičius 7 100 8 100
Išlaikė labai gerai( 9 – 10) -- -- -- --
Išlaikė gerai (7 – 8 ) 3 42,86 -- --
Išlaikė patenkinamai( 4 – 6 ) 4 57,14 8 100
Patikrinimo neišlaikė 0 0 0 0

2013-2014 m. m. vidurinį išsilavinimą įgijo 6 mokiniai (iš jų 3 Vilniaus filiale)

2014 – 2015 m. m. gimnaziją baigė 12 mokinių (iš jų 7 Vilniaus filiale)

Brandos egzaminų rezultatai Klaipėdos m. VšĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijoje pateikiami 3 lentelėje

              3 lentelė

Mokslo metai 2013 - 2014 2014 - 2015
Egzaminą laikė (mokinių sk.) 3 5
Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 9 14
Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 3 2,80
Neišlaikė egzaminų 0 0
Gauti įvertinimai: visų valstybinių egzaminų vidurkis 45 44,43
Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 2 2
Laikytų mokyklinių egzaminų neišlaikė 0 0

Brandos egzaminų rezultatai Klaipėdos m. VšĮ ,, Vaivorykštės tako“ gimnazijos  ir Vilniaus filiale pateikiami 4 lentelėje            
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4 lentelė

Mokslo metai 2013 - 2014 2014 - 2015
Egzaminą laikė (mokinių sk.) 6 12
Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 18 34
Laikytų valstybinių egzaminų skaičius vienam mokiniui 6 2,83
Neišlaikė egzaminų 0 0
Gauti įvertinimai: visų valstybinių egzaminų vidurkis 41,80 45,97
Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 3 4
Laikytų mokyklinių egzaminų neišlaikė 1 0

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai Klaipėdos m. ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijoje (vid. mokykloje) 2013 – 2014 m. m.

 ir 2014 – 2015 m. m. pagal dalykus pateikiami 5 lentelėje                                                                                                                                            
   5 lentelė

Mokslo metai 2013 - 2014 2014 - 2015
Egzaminą laikiusių mokinių skaičius Įvertinimo

vidurkis
Egzaminą  laikiusių
mokinių skaičius

Įvertinimo vidurkis

Matematika 1 68 3 44
Istorija 1 18 2 44
Užsienio kalba     ( anglų) 3 51 2 72,50
Užsienio kalba (rusų) 1 49 -- --

Informacinės technologijos 2 55,50 -- --
Lietuvių kalba ir literatūra 1 28 3 19,33
Biologija -- -- 3 49
Fizika -- -- 1 52

viso 9 14
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Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos Vilniaus filiale (vid. mokykloje) 2013 – 2014 m. m.

 ir 2014 – 2015 m. m. pagal dalykus pateikiami 6 lentelėje             

 6 lentelė

Mokslo metai 2013 - 2014 2014 - 2015
Egzaminą laikiusių mokinių skaičius Įvertinimo

vidurkis
Egzaminą  laikiusių
mokinių skaičius

Įvertinimo vidurkis

Matematika 2 51 2 52,50
Istorija 3 24 2 38,50
Užsienio kalba     ( anglų) 2 59,50 7 67,57
Geografija -- -- 1 32
Informacinės technologijos -- -- 1 50
Lietuvių kalba ir literatūra 2 27 6 28,67
Biologija -- -- 1 41
viso 9 -- 20 --

Kurso kartoti 2015 m. nepaliktas nė vienas mokinys.

Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2015 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: 

1. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, pagerinti įstaigos ugdymo(-si) aplinką ir sąlygas. 
2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos įgyvendinimas leis mokiniams įsivertinti pažangą, mokytojai galės geriau planuoti veiklas

pamokoje. 
3. Pasiekiami aukštesni pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I - os pakopos, PUPP ir brandos egzaminų rezultatai. 
4. Padidės tėvų, dalyvaujančių mokyklos gyvenime, skaičius.
5. Gerės pamokų kokybė, didės mokinių mokymosi motyvacija. 

2015 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo 

ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2015 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas. 
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SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ) ANALIZĖ 2015 METAMS

Stiprybės Silpnybės

1. Mokykla turi paklausą mieste - kasmet auga mokinių skaičius.
2. Mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
3. Sukurta patraukli ir pakankama mokymo (-si) aplinka.
4. Mokyklos pasirinktos (krikščioniškos vertybės) nekintamos ir

sudaro pagrindą visai mokyklos veiklai.
5. Nedideli  klasių  kolektyvai  sudaro  sąlygas  įvairiapusiam

asmenybės ugdymui.

1. Mokymo  bazei  trūksta  sporto  aikštyno,  žaidimo  aikštelės,
trūksta mokomųjų kabinetų..

2. Nedidelė dalis mokytojų turi aukštą kvalifikacinę kategoriją
(apie 50 proc. mokytojų – mokytojo kvalifikaciją). 

3. Nepakankamai  aktyviai  į  mokyklos  bendruomenės  veikloje
dalyvauja tėvai.

4. Nepakankamai  ugdymo  procese  organizuojama  netradicinių
pamokų. 

5. Krikščioniškų vadovėlių nebuvimas.

Galimybės Grėsmės
1. Galime pritraukti daugiau vaikų iki 15 mokinių klasėse.
2. Esant  nedidelei  mokyklos  bendruomenei  galima  išvystyti

glaudų bendradarbiavimą su tėvais.
3. Priešmokyklinio ugdymo programos dotacijos iš savivaldybės

gerina ir priešmokyklinukų ugdymo sąlygas.
4. Bendradarbiavimas  su  krikščioniškomis  bendruomenėmis

suteikia mokyklai optimizmo.
5. Didelė  mokyklos  teritorija  (41  aras,  panaudos  sutartis  25

metams) suteikia galimybes mokyklos poreikių plėtrai.

1. Siekiant rezultatyvumo mokykla gali prarasti savo vertybes.
2. Infliacija šalyje kelia įtampą dėl tėvų mokėjimų  ir darbuotųjų

atlyginimų.
3. Mažėjantis gyventojų skaičius tiesiogiai gali įtakoti mokyklos

augimą.
4. Nepakankamas bendradarbiavimas su miesto institucijomis ir

švietimo įstaigomis.
5. Projektinės  veiklos  ribotumas  -  finansų  nepritraukimas

(Europos Sąjungos ar vietos valdžios) gali apriboti mokyklos
plėtrą. 
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V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 
 

2015 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.

Prioritetas – mokyklos veiklos planavimo tobulinimas, orientuojantis į laukiamus rezultatus;  panaudotų priemonių poveikio analizė. 

Metinės veiklos tikslai: 1. palankių sąlygų ugdymui (-si) sudarymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas; 2.mokymosi pagalbos mokiniui.

Posėdžiai:

Eil.
Nr. 

Savivaldos
institucijų

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Mokyklos taryba 2015 metų mokyklos veiklos ataskaita. 
Vidinio įsivertinimo rezultatų 
aptarimas. Metinės 2015 m.  mokyklos 
veiklos programos aptarimas, jos 
įgyvendinimo galimybės 

Sausis - vasaris M. Gaubas
Dž. Gečienė 

2015-2016 m. m. įsivertinimas ir 
aptarimas. Gairių ateinantiems mokslo 
metams numatymas

Birželis M. Gaubas
Dž. Gečienė

Mokyklos ugdymo plano 2016/2017 m.
m. 
aptarimas ir tvirtinimas 

Rugpjūtis Dž. Gečienė 
E. Vinkleris

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 Mokyklos  prioritetų  ir  tikslų  metinei
2016  metų  veiklos  programai, Sausio 7 d.

 
Dž. Gečienė,
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auklėtojų ir kt.) prioritetų iškėlimas 
2016  metų  prioritetų  ir  veiklos  plano
aptarimas:

pavaduotojai

II  trimestro  rezultatų  aptarimas.
Gabiųjų  ir  spec.  poreikių  turinčių
mokinių sėkmė
Mokymosi  pagalbos  mokiniui  tvarkos
aptarimas

Kovo 15 d.
Dž. Gečienė 
E. Vinkleris
Klasių auklėtojai
Spec.pedagogė

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

Ugdymo plano projekto 
2016-2017  m.  m.  aptarimas.  Dėl
pradinės,  pagrindinės  I  ir  II  pakopų
baigiamųjų  klasių  1-ų  ir  3-ių  gim.
klasių  mokinių  kėlimo  į  aukštesnę
klasę. Vidinio įsivertinimo rezultatai 

Birželis pavaduotojai

2015-2016 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

Dalijimasis gerąja mokymosi pagalbos 
mokiniui  patirtimi

Lapkritis (mini konferencija) Dž. Gečienė,
pavaduotojai

Mokymosi pagalbos mokiniui tvarkos 
įgyvendinimo sėkmė 

Gruodis Metodinių grupių vadovai,
Klasių auklėtojai Pavaduotojai 
ugdymui
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3. Direkcija
Mokymo priemonių, vadovėlių, kitų 
krepšelio lėšų paskirstymo analizė

Sausis Dž. Gečienė
R. Milerienė

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

Vasaris Dž.Gečienė
Pavaduotojai
Gerovės komisija

Modulių,  pasirenkamųjų  dalykų
pasiūlos peržiūra ir aptarimas

Vasaris Dž.Gečienė
Pavaduotojai

Individualių  mokymosi  planų  keitimo
priežastys. Individualūs pokalbiai su  
11-oje klasėje dirbančiais mokytojais

Kovas Dž. Gečienė
Pavaduotojai

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
Pavaduotojai

2016-2017m.m.  ugdymo  plano
rengimas.  Naujų  klasių
komplektavimas, mokytojų krūviai.

Gegužė Dž. Gečienė
Pavaduotojai

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

Gegužė Dž. Gečienė
Pavaduotojai
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2015-2016 m. m. įsivertinimas
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 
įgyvendinimas

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

Mokytojų  pamokų  stebėjimas  pagal
iškeltus  metų  uždavinius  (Mokymosi
pagalba mokiniui)

Spalis, vasaris Dž. Gečienė
Pavaduotojai

Elektroninio  dienyno  pildymas  pagal
vertinimo tvarką 

Lapkritis, vasaris Dž. Gečienė
Pavaduotojai

 Priešmokyklinės,  1  ir   5  klasių
mokinių adaptacija

Gruodis Dž. Gečienė
Pavaduotojai

Metinės veiklos aptarimas. 2016 metų 
tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas 
3 ateinančių metų strateginės kryptys

Gruodis Dž. Gečienė
Pavaduotojai

4. Metodinė taryba Mokyklos 2016 m. 
metodinės  veiklos  programos
sudarymas. Pasiūlymai metinės veiklos
planams.

Sausis Metodinės tarybos nariai 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių  ir  akademinių  gabumų,
ugdymo  proceso  tobulinimas:
Mokymosi  pagalbos  mokiniui  tvarkos
aptarimas.

Vasaris V. Jonušienė, 
metodinių grupių pirmininkai 
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Kontrolinių darbų analizių aptarimas ir
poveikio priemonių numatymas.

Kovas Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

Atvirų  durų  tėvams  mokykloje
organizavimas.

Balandis Metodinių grupių pirmininkai

Priemonių  poveikio  analizė:
Mokymosi  pagalba  mokiniui.
(kvalifikacijos  kėlimo  rodikliai,
atviros, netradicinės pamokos).

Birželis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

Pasirengimas  naujiems  mokslo
metams: metodinės veiklos programa.

Rugpjūtis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

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
2017 m. 

Gruodis Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 
Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:

Pamokos organizavimo tobulinimas: kaip mokyti mokinius mokytis (mokymosi stiliai).
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo
vykdytojai 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Analizuoti  kontrolinių  darbų
rezultatus; numatyti priemones ir
būdus gerinti rezultatams. Atlikti
poveikio analizę.

Metodinė taryba Kartą per trimestrą Aptarti metodinėje taryboje

2. Individuali  kiekvieno  mokinio
sėkmė ir jos aptarimas

Klasių auklėtojai Vasaris Aptarti metodinėje grupėse; 
konsultacijose su tėvais

3. Aptarti  ir  įgyvendinti  mokymosi
pagalbos  mokiniui  tvarką
mokykloje.

Pradinių, pagrindinių 
dalykų mokytojai

Vasaris,
birželis

Aptarti metodinėse grupėse,
Pristatyti metodinėje taryboje

4. Seminaras  mokyklos
mokytojams  „Kaip  reikėtų
mokyti  mokinius  mokytis?
Skirtingi mokymosi stiliai“.

Metodinė taryba Kovas Aptarti metodinėje taryboje, 
administracijos posėdyje

5. Teorinis-  praktinis  seminaras
„“Išmokimo stebėjimas“ (lektorė
A. Šarskuvienė)
Mokytojų  pasidalinimas  gerąja
patirtimi  „Sėkmingi  mokymosi
stiliai“.

Metodinė taryba Lapkritis Aptarti metodinėje taryboje

6. Atviros  pamokos  „Skirtingi
mokymosi  stiliai“.  Mokytojų
metodininkų,  vyr.  mokytojų
atvirų pamokų stebėjimas 
 (pagal metodinių grupių 2015 m.
veiklos programas).

Administracija Visus metus Aptarti metodinėse 
grupėse  (sudaryti pamokų vedimo 
grafikus)
 

7. Tobulinti  mokytojų  kvalifikaciją
Mokymosi  pagalbos  teikimo

Metodinė taryba Visus metus Aptarti metodinėse 
grupėse,
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srityje. administracijos posėdyje

8. Dalijimasis  gerąja  patirtimi
metodinėse  grupėse  (pagal
metodinių  grupių  2015  m.
veiklos programas).

Metodinių grupių 
pirmininkai, Metodinė 
taryba 

Visus metus Aptarti metodinėse grupėse, 
Metodinėje taryboje 

9. Susipažinimas  su  naujais
įstatyminiais  dokumentais
švietimo srityje  

Metodinių grupių 
pirmininkai

Visus metus Aptarti metodinėje taryboje

10. Ataskaitų  parengimas  ir
pristatymas apie metodinę veiklą
mokytojų tarybai

Metodinių grupių 
pirmininkai

Birželis, gruodis Aptarti administracijos posėdyje

Raštingumo gerinimo mokykloje priemonės. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo
vykdytojai 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. 1 Literatūrinė nakvynė 
(dalyvauja mokiniai, kurie 
perskaitė C. S Lewis knygą 
„LIŪTAS, RAGANA IR 
DRABUŽIŲ SPINTA“).

2 Kalbų savaitė (lietuvių kalbos
diena).

3 Dailyraščio konkursas.

Deimantė Rutkauskaitė
Lilijana Butkevičienė

Deimantė Rutkauskaitė
Lilijana Butkevičienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Vasario mėn..

Kovo mėnuo

Vasario mėnuo

Pristatymas mokyklos 
internetiniame puslapyje

Aptarti mokytojų taryboje

Aptarti mokytojų taryboje, 
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4 Diktanto rašymas (rašo visa 
bendruomenė).

5 Geriausios skaitytos knygos 
(per mokslo metus) rinkimai 
(skirtingos amžiaus grupės).

6.Vasaros projektas „Mūsų šeimos 
(draugų) knyga“.

7.Integruota pamoka su 
pradinukais (vyresniųjų klasių 
mokiniai skaito iš anksto paruoštas
ištraukas pradinių klasių 
moksleiviams).

8.Laisvasis rašymas pagal 
parinktas nuotraukas.

9.Skaitymo pertraukos 
organizavimas.

10. Susitikimai su rašytojais ar 
knygų leidėjais.

11.Pasikviesti į mokyklą žmonių 
(profesionalių skaitovų), kurie 
skaito kūrinių ištraukas (pvz.: 
Raimundą Lukšą).

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Lietuvių kalbos, istorijos,
geografijos pamokose

Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai, 
lietuvių kalbos mokytojai

Klasių auklėtojai, 
lietuvių kalbos mokytojai

Balandžio mėnuo

Gegužės mėnuo

Rugsėjo mėn. pristatymai

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

Metų bėgyje

Pasirinktinai

Aptarti tėvų komitete 

Aptarti klasių auklėtojų taryboje

Aptarti klasių auklėtojų taryboje

Aptarti metodinėse grupėse

Aptarti metodinėse grupėse

Aptarti klasių auklėtojų darbo 
grupėje

Aptarti metodinėse grupėse

Aptarti metodinėse grupėse
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12.Į raštingumo didinimą įtraukti 
ir kitus dalykininkus (vertinti 
mokinių darbus –  mažinti 
pažymius už elementarius 
netikslumus (pvz.: mažųjų raidžių 
rašymą sakinio pradžioje).

Visi mokyklos mokytojai Pasirinktinai
Aptarti mokytojų taryboje

Materialinės bazės gerinimas.

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba
vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma 

1. Sutvarkyti mokyklos aplinką:
1.1. Pastatyti pavėsinę – naują 
edukacinę erdvę;
1.2. Įrengti žaidimų aikštelę;
1.3. Pabaigti papildomo automobilių 
parkavimo įrengimą.
1.4. Įrengti sporto aikštelę.

Dž. Gečienė,
E.Vinkler
Techninės priežiūros 
specialistas 

Iki birželio 1 d.

Gegužės – rugpjūčio mėn.
Vasario –kovo mėn.

Kovo – balandžio mėn.

Atsiskaityti mokyklos taryboje, 
steigėjų susirinkime

2. Atnaujinti priešmokyklinio ugdymo 
klasę: minkštas kampas, gimnastikos
kilimėliai ir kt.

Dž. Gečienė
Techninės priežiūros 
specialistas

Iki birželio 1 d. Aptarti 
Steigėjų susirinkime, mokyklos 
taryboje

3. Įsigyti naujų baldų: mokyklinių 
suolų ir kėdžių.

Dž. Gečienė Iki rugsėjo 1 d. Atsiskaityti steigėjų susirinkime 

4. Pagal poreikį ir galimybes atnaujinti 
kompiuterinę techniką

Pavaduotoja R. Milerienė Per metus Aptarti administracijos posėdyje
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5. Įsigyti reikalingų vadovėlių. Pavaduotoja R. Milerienė Ketvirčiais, pagal poreikį Atsiskaityti Mokytojų tarybos 
posėdyje

6.  Turtinti bibliotekos ir skaityklos 
fondus.

 Pavaduotojai, metodinių 
grupių vadovai

Mokslo metų pradžioje, metų
pradžioje 

Atsiskaityti mokytojų tarybos 
posėdžiuose 

7. Užsakyti detalųjį mokyklos 
teritorijos planą.

Dž.Gečienė Iki 2016 metų pabaigos Aptarti steigėjų susirinkime, 
mokyklos taryboje

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

Mokyklos dailininkė, 
ūkvedis

Iki rugsėjo 1-osios Administracijos posėdyje

9. Mokyklos meninis apipavidalinimas Baigiamosios klasės 
moksleiviai,
Mokyklos dailininkė

Balandžio – birželio mėn. Atsiskaityti Mokytojų tarybos  
posėdyje

10. Pagal poreikį ir kabinetų turtinimo 
programas įsigyti mokymo 
priemonių.

 Kabinetų vadovai, 
pavaduotojas

Ketvirčiais, pagal poreikį Aptarti metodinėje taryboje

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS

 Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 
Užtikrintas  sėkmingas ugdymo proceso organizavimas,  pagerės  įstaigos ugdymo(-si)  aplinka ir  sąlygos.  2.  Pasiekiami aukštesni  PUPP ir

brandos egzaminų rezultatai. 3. Mokyklos veikla planuojama orientuojantis į laukiamus rezultatus: bus įsivertinamas panaudotų priemonių poveikis; 4.
Gerės mokymosi pagalbos mokiniui teikimas, didės mokinių mokymosi motyvacija.
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VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

2016  veiklos  planui  įgyvendinti  planuojama  gauti  apie  853  tūkst.  eurų  valstybės  biudžeto  specialiųjų  tikslinių  dotacijų  (mokinio
krepšelio) lėšų; 41 tūkst. eurų Savivaldybės dotacijų priešmokyklinio ugdymo  programai.

Dalis programos bus finansuojama iš tėvų mokesčių pagal mokymosi sutartis apie 40% viso mokyklos biudžeto, humanitarinės pagalbos
lėšų ( 5 % biudžeto) ir paramos lėšų (planuojama gauti apie  5 % viso biudžeto).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

1. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. 
2. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, ir mokyklos steigėjams. 

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos renginių planas
   2016 m.
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Šimtadienis dešimtokams ir 
dvyliktokams.

„Esame gyvieji Kristaus laiškai“

Tradicinė mokyklos bendruomenės
šventė abiturientams.

Šventė vyks mokyklos salėje.

Vasario 26 d.
Mokyklos administracija
A. Zamkauskas
R. Rževuskis
K. Karečkienė
L. Butkevičienė
V. Triuškienė

Pradinukų koncertas tėveliams
„Valso ritmu“

Koncertas vyks mokyklos salėje Kovo 4 d.

17 val.

D. Adomavičienė
L. Butkevičienė
Pradinių klasių auklėtojai

Kaziuko mugė
Mugė vyks klasėse ir mokyklos salėje 
pertraukų metu.

Kovo 7 d. Virginija
D. Adomavičienė
L. Butkevičienė
Klasių auklėtojai

Skaičiaus PI diena Kovo 14 d. Matematikos mokytojai

Velykinė šventė Tradicinė mokyklos bendruomenės Velykinė Kovo 18 d. Mokyklos administracija
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Renginys Aprašymas Data Atsakingas asmuo
Mokslo metų pradžios šventė Iškilmingas 

2015-2016m.m. atidarymas.
Pirmosios pamokos su klasių mokytojais.

Rugsėjo 1d. Mokyklos administracija, 
klasių auklėtojai
L. Butkevičienė

Pažintinė kelionė į Kauną Pasivaikščiojimas Kauno senamiesčiu 
(Santaka, Vilniaus gatvė), Kauno istorijos  
muziejaus, bei M.K.Čiurlionio paveikslų 
galerijos lankymas, zoologijos sodas

Rugsėjo 2 d. R. Rževuskis
R. Gulbinienė
E. Sereičikas
L. Butkevičienė

Rudenėlio šventė

„Švęskime su džiaugsmu“

Tradicinė mokyklos bendruomenės šventė.

Žaidimai, estafetės, pyrago konkursas
Mokyklos kieme.

Rugsėjo 26d. Mokyklos bendruomenė
Klasių auklėtojai
I. Kabošytė
L. Butkevičienė

Gyvūnų diena 

„Mano mieliausias gyvūnėlis“

Galima atsinešti ramius gyvūnėlius.

Mokykloje.

Spalio 2d. L. Budriūnienė

G. Suleimanova

Mokytojų diena 

„Pažinkime ir pagerbkime savo mokytojus“

Pamokos pradinukams.

Vyresniųjų vedamos pamokos

Spalio 5d. L. Budriūnienė
L. Tilvikienė
R. Rževuskis
A. Zemkauskas

Sveikos mitybos savaitė. Gamtos kabinete. Lapkričio 10-
13d.

E. Vinkler
G. Suleimanova
A. Zamkauskas

Draugo diena.

„Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo 
nelaimėje“. Pat 17,17

Pyrago diena.

Vyresniųjų klasių mokinių draugystės vakaras. 
Žaidimai. Protų mūšis. Diskoteka.

Pyragų konkursas.

Mokyklos aktų salėje ir pirmame aukšte.

Lapkričio 20d. R. Rževuskis
K. Karečkienė
A. Zamkauskas
R.Gulbinienė
E. Sereičikas
L. Butkevičienė

Draugo diena. Pradinių klasių mokinių šventė. Lapkričio 27d. M. Kuktaitė
D. Zaburė

„Aids“ diena Minėjimas vyks mokykloje Gruodžio 2d. G. Suleimanova

Žaidimų diena Šventė vyks  mokykloje
Gruodžio 11d. S. Kesarevas

Moksleivių taryba.

Kalėdinis vakaras

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Jn3:16

Mokyklos bendruomenės kalėdinė šventė.

Šventė vyks Evangelikų baptistų 
bendruomenės salėje

Gruodžio 18d. Mokyklos administracija,
L.Butkevičienė,
D. Adomavičienė, 
V. Triuškienė,
klasių auklėtojai

Laisvės gynėjų sausio 13d. paminėjimas



„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią 
tapti Dievo vaikais“ Jn 1,12

šventė

Šventė vyks Evangelikų baptistų bendruomenės
salėje

17 val.
V. Triuškienė
D. Adomavičienė
L. Butkevičienė
R. Rževuskis

Mokyklos pristatymo miestui šventė. Balandžio 8 d.

Akcija „Darom!“

„Tinginio siela geidžia, bet nieko neturi, 
darbščiojo siela pasisotins“. Pat 13,4

Mokinių talka mokyklos teritorijoje. Balandžio 22d. Klasių auklėtojai

Knygos diena

„Išmintis randama supratingojo lūpose...“ 
Pat 10,13

Diktanto rašymas.

5-12 klasių mokytojai ir mokiniai rašo diktantą.
Gegužės 6d. K.Karečkienė

Deimantė

Ketvirtokų išleistuvės. Šventė vyks mokyklos salėje Gegužės 25 d. L.Budriūnienė
M.Kuktaitė
D.Adomavičienė

Mokslo metų užbaigimo šventė
„Džiaukimės Dvasios vaisiais...“

Mokyklos bendruomenės susibūrimas.
Paskutinis skambutis dvyliktokams.

Šventė vyks mokyklos salėje.

Gegužės 27 d. Mokyklos administracija,
klasių auklėtojai

*2015-2016 m. m. mokyklos renginiai, jų laikas ir vieta gali keistis
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MOKINIŲ DALYVAVMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE, AKCIJOSE        2 Priedas

Eil.
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1.  Dalyvavimas savivaldos mokymuose mieste, 
respublikiniuose seminaruose, konferencijose 

E. Vinkleris; 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.    „Mano svajonių profesija“  konkursas Klasių auklėtojai Kovas - balandis

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

Mokytojos K. Karečkienė, R. 
Miežetienė

Vasaris - kovas

5.  Jaunųjų mokyklos dailininkų paroda B. Lenkaitė Rugsėjis - kovas

6.  Dalykinių olimpiadų I turas Administracija,
metodinių grupių pirmininkai

Sausis - gruodis

7.  Bandomieji egzaminai – Žinių patikrinimo sesijos Administracija, metodinių grupių 
pirmininkai

Sausis- vasaris;
Gegužė-birželis

8.  Kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų Kengūros konkursai 
mokykloje

Administracija, dalykų mokytojai Vasaris-kovas

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

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

Matematikos mokytojai Balandis

15. Respublikinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“

E.Sereičikas Kovas

16. Pasaulinė sveikatos diena. 
Akcija pertraukų metu „Sužinok savo KMI“

Bendruomenės sveikatos specialistė Balandis

17. Akcija „Vilties bėgimas“  Tėvų komitetas, mokinių savivalda Gegužė

18. Europos diena. Integruota geografijos ir istorijos 
viktorina 

„Ką žinai apie Europą“

E.Sereičikas, A. Zamkauskas Gegužė

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

20. Europos egzaminas E.Sereičikas, Gegužė

21. Žydų 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: 
“Sveika mityba”, “Žalingi įpročiai”, „Higienos 
įpročiai“
“Kompiuteris ir rega”, “Akių  mankšta”, 

“Stresas ir egzaminai”,  “Asmens higiena”

Bendruomenės sveikatos
specialistas

Pagal atskirą grafiką
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MOKYKLOS METINIŲ PROJEKTŲ PLANAS  3 Priedas

Eil. 
Nr.

Projektinės veiklos pavadinimas Projekto vykdytojai Data

1. Tradicinis „Gailestingojo samariečio“ projektas.

(Evangelijos žinia ir dovanos batų dėžutėse iš kitų 
pasaulio šalių. Bilo Greimo pasaulinė misija) 

Sendvario mokykloje

Mokyklos kapelionas A.Valaitis, direktorė Dž. Gečienė

M. Kuktaitė, pradinių klasių mokiniai, vyresniųjų klasių
mokiniai savanoriai

Gruodžio – vasario 

mėn.

2.  Radijo projektas „Gimnazistai“ XFM radijas. 
Klaipėda.

Dž. Gečienė, R. Rževuskis, M. Gaubas. A. Valaitis. Kartą per mėnesį

3. Projektas skirtas mokyklos apipavidalinimui. B.Lenkaitė, M. Kuktaitė, S. Freitakas

Pradinių klasių mokiniai, 5-12 kl. mokiniai.

Sausio- gegužės mėn.

4. Projektas „Kalbų savaitė“.

Įvairių skirtingų pasaulio kalbų pristatymas savaitės 
bėgyje

L.Butkevičienė, I. Vasiliauskienė, R. Rževuskis, 
R.Gulbinienė, D.Rutkauskaitė, E. Sereičikas, E. 
Podlipskienė.

Sausio mėn.

5. Projektas „Vasario 16-tajai“

(Filmai, kūrybinės užduotys, žaidimai, kt. veikla 
pertraukų metu)

E. Sereičikas, E. Vinkler, 

5-12 klasių mokiniai

Vasario mėn.

6. Projektas „Tvarkome mokyklos teritoriją“

(gėlyno, želdynų formavimo ir priežiūros darbai)

E. Vinkler, mokytojai, vyresnių klasių mokiniai,

S. Freitakas, tėvai.

Kovo - gegužės mėn.
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7. Projektas „Palieku širdies dalelę...“

Baigiamųjų klasių mokinių darbai mokyklai

B. Lenkaitė, A. Zemkauskas, 12 kl. mokiniai Kovo -gegužės mėn.

8. Tarptautinis Baltijos projektas.

Fenologiniai stebėjimai.

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

Rugsėjo - lapkričio mėn.

9. Projektas skirtas mokinių atsakomybei ugdyti „Ateik 
laiku“

E. Vinkler, mokinių savivalda Sausio - gegužės mėn., 
rugsėjo - gruodžio mėn. 

10. Mokyklos kalendoriaus kūrimo projektas. Dž. Gečienė, B. Lenkaitė, B. Valaitienė,  mokiniai Rugsėjo - gruodžio mėn.

  11. Mokyklos puošyba advento- Kalėdų laikotarpiui. L. Kontrimaitė. V. Triuškienė, M. Kuktaitė, 

L. Budriūnienė, pradinių klasių mokiniai, 5-12 kl. 
mokiniai.

Lapkričio - gruodžio 
mėn.

12. Uoliųjų ir darbščiųjų gimnazistų skatinimo projektas :

 Kelionė į Olandijos mokinių konferenciją (2 mok.);

Kelionė į Norvegiją (7-12 mok.)

Jaunimo vadovė (savanorė) K. Gečaitė

Balandžio mėn.

Birželio mėn
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