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VŠĮ „VAIVORYKŠTĖS TAKO” GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos 2018 metų veiklos planas (toliau – planas) atitinka valstybinę švietimo 2013 - 2022 metų strategiją,

strateginius mokyklos planus, švietimo būklę ir bendruomenės poreikius. Mokyklos planas nustato metinius VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos tikslus

bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planas parengtas vadovaujantis Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų 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, į 2016-08-25 Lietuvos švietimo ir mokslo ministrės pranešimą Seime, 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 2017 - 2018 mokslo metų VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos ugdymo planą, patvirtintą VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos direktoriaus 2017

m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V4-21-3 bei mokyklos vidinio įsivertinimo rezultatus.

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

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

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

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

Sekant Lietuvos Respublikos 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“ gimnazijos vizija  – kiekvienam pagal jo galimybes suteikti gerą akademinį išsilavinimą, paremtą krikščioniškomis
vertybėmis.

Mokyklos  idėja  – krikščioniškas  požiūris  į  vaiką ir  saugi  aplinka užtikrina  sėkmingą asmenybės  brandą.  Mokyklos  vertybės:  meilė  artimui,

nesilyginimas ir nesivaržymas, pagalba silpnesniam, pagarba kito nuomonei, Šventasis Raštas (aukščiausias, 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 ;

2. Siekia užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą;

3. Siekia sukurti šiltą mikroklimatą, saugią psichologinę aplinką;

4. Siekia užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir pedagogų kvalifikaciją;

5. Siekia sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualybės raiškai;

6. Vadovaujasi asmens, sąžinės ir minties laisve, puoselėja krikščioniškas vertybes;

7. Kryptingai atnaujina ir modernizuoja mokymo bazę.
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III. GIMNAZIJOS 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. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

2017 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.  

Iškeltas prioritetas – mokymosi pagalbos mokiniui teikimas.

Įgyvendinant  1-ąjį  uždavinį  gimnazijoje  buvo  suorganizuoti  5  mokomieji  seminarai  mokytojams,  du  iš  jų  –  visiems  gimnazijos

bendruomenės  nariams.  Kovo  mėnesį   A.Latužis  pravedė  gimnazijos  bendruomenei  paskaitą  „Bažnyčios  istorija  po  reformacijos“.  Kovo  mėnesio

pabaigoje vyko konferencija „Krikščioniško ugdymo sėkmė Olandijoje“, kuri buvo skirta gimnazijos mokytojams ir tėvams, buvo organizuoti susitikimai

su  mokyklos  taryba  ir  gimnazistais.  Mokymus  ir  diskusijas  vedė  7-ių  Olandijos  krikščioniškų  koledžų  vadovai.  Balandžio  mėnesį  gimnazijoje

organizuotas  seminaras  „Krikščioniškų vertybių integravimas ugdymo procese“,  kuris  buvo skirtas Klaipėdos mokyklų mokytojams.  Seminarą vedė

filosofijos daktarė S. Robbins. Birželio mėnesį Jaunimo sodyboje buvo organizuotas išvažiuojamasis T. Vilucko seminaras “Asmens galia: nuo asmens iki

asmenybės“, skirtas mokyklos mokytojams ir darbuotojams. Lapkričio mėn. organizuotas V. Tamašausko seminaras „Individualios mokinių pasiekimų

pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas ir rezultatų analizavimas bei panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti“.

Taip pat mokytojai kėlė kvalifikaciją šalies, miesto ir užsienio mokymo įstaigose. 3 mokytojai (M. Kuktaitė, E. Sereičikas, D. Rutkauskaitė)

antrus metus kėlė kvalifikaciją krikščionių mokytojų tobulinimosi 4 sesijų kursuose „Keturi plius“, kuriuos rengia Tarptautinė krikščioniškų mokyklų

asociacija  MARXO  Kijeve.  3  mokytojai  (I.  Taraškienė,  A.  Zamkauskas,  D.  Staniūtė)  ir  gimnazijos  vadovė  antrus  metus  tęsė  studijas   Šiaulių

Evangeliniame Biblijos  institute.  Spalio  mėn.  2  mokytojos  (rusų k.  mokytoja  N.  Lytovčenko ir  anglų k.  mokytoja  D.  Palabinskaitė  -  Amosova)  ir

gimnazijos vadovė dalyvavo Tarptautinėje krikščioniškų mokyklų MARXO konferencijoje, vykusioje Kijeve. Gimnazijos direktorė Džiuljeta Gečienė
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kvalifikaciją kėlė amerikiečių edukologijos profesoriaus David Smith 4 sesijų teoriniuose praktiniuose seminaruose „O kas, jeigu“, kurie vyko Ukrainos

sostinėje 2016 - 2017 metais. 2017 metų rudenį gimnazijoje lankės Tarptautinės Krikščioniškų mokyklų Asociacijos Europoje vadovai, kurie gimnazijos

tarybai,  mokytojams  bei  gimnazistams  pristatė  pranešimą  „Krikščioniškų  mokyklų  veikla  Europoje“  ir  papasakojo  apie  galimybes  kelti  mokytojų

kvalifikaciją ir dalyvauti gimnazistams Europos tarptautinėse konferencijose bei stovyklose.

Balandžio mėnesį  buvo organizuota kūrybinė krikščioniškos muzikos konferencija,  skirta Lietuvos krikščioniškų gimnazijų mokiniams.

Dalyvavo gimnazistai iš Kretingos Pranciškonų, Vilniaus krikščionių ir Vaivorykštės tako gimnazijos Vilniaus filialo gimnazijų.

Pradinių  klasių  mokytojai  dalyvavo įvairiuose  miesto  ir  mokyklos  seminaruose  bei  mokymuose  per  270 valandų,  vidutiniškai  vienam

mokytojui  tenka  apie  55  akademines  valandas.  Virš  320  akademinių  valandų  įvairiuose  dalykiniuose  seminaruose  dalyvavo  humanitarinių  mokslų

metodinės grupės mokytojai, vidutiniškai vienam mokytojui tenka apie 32 valandas.

Aukštesnę  pedagoginę  kvalifikaciją  įgijo  3  mokytojai:  mokytojai  Bangai  Valaitienei  suteikta  pradinių  klasių  mokytojo  metodininko

kvalifikacija;  mokytojai  Deimantei  Rutkauskaitei  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  vyresniojo  mokytojo  kvalifikacinė  kategorija  ir  mokytojui  Egidijui

Sereičikui istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 2017 m. mokytojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 900 eur moksleivio krepšelio skirtų

lėšų.

2  mokytojai  (priešmokyklinės  klasės  Lina  Tilvikienė  ir  anglų  kalbos  mokytojas  Romualdas  Rževuskis)  ir  pavaduotoja  ugdymui  Rūta

Milerienė 3 dienas tobulinosi ir gerosios patirties sėmėsi Olandijos Kalvino koledže.

Mokslo metų pradžioje pamokos organizavimo tobulinimui 5-8 klasėse ir I-IV gimnazinėse klasėse buvo ištirtas mokinių mokymosi stilius. Metodinėse

grupėse buvo aptarti mokymosi būdai ir formos taikytini skirtingiems mokymosi stiliams. II-e pusmetyje metodinėse grupėse aptarta ir mokytojų taryboje

patvirtinta mokinio asmeninės pažangos matavimo forma.

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

buvo surengta „Vaivorykštės tako“ gimnazijos 20 metų jubiliejaus šventė. Jubiliejaus paminėjime dalyvavo gimnazijos įkūrėjai, socialiniai partneriai,

steigėjai,  mokyklos draugai bei mokyklos absolventai.  Balandžio mėnesį gimnazijos darbuotojai  buvo pakviesti  į  Klaipėdos dramos teatro spektaklį

„Karalienė Luizė“. Gegužės mėnesį gimnazijos kiemo sporto aikštėje organizuota vyresniųjų gimnazistų ir mokytojų estafetės. Tradicine tapusi rudens
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Padėkos  ir  derliaus  šventė,  šiais  metais  buvo  atnaujinta  Palapinių  švente  ir  organizuota  Girulių  miške.  Renginys  buvo  skirtas  visai  gimnazijos

bendruomenei.

Kolektyvo subūrimui prieš pradedant 2017-2018 mokslo metus organizuota kelionė baidarėmis Minijos upe. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn.

įgyvendinama mokyklos kolektyvo bendrystės programa:  kas mėnesį organizuojami pažintiniai, kultūriniai, pramoginiai renginiai ir susibūrimai. Rudenį

gimnazijos  kolektyvo  nariai  buvo  pakviesti  į  išvyką  dviračiais  Baltijos  pajūriu,  Kretingos  žiemos  sodą,  Klaipėdos  Kino  festivalio  renginius,

suorganizuotas kolektyvui kalėdinis vakaras.

Mokyklos bendruomenės Kalėdų šventė organizuota kamerinėje aplinkoje – Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenės salėje. Šventinėje

programoje dalyvavo pradinių ir vyresnių klasių mokiniai, mokytojai, tėvai.

Dėl aplinkai skirtų lėšų nepakankamumo nenuosekliai ir nesistemingai atnaujinamas gimnazijos internetinis tinklapis. Neaktyviai veikia ir

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

tarybos aktyvas. Mokykloje nėra nuolatinio Informacinių kompiuterinių technologijų specialisto. Paslaugos yra užsakomos pagal poreikį.

Siekiant pradinio ugdymo programos kokybiško įgyvendinimo priešmokyklinėje klasėj įgyvendinama Lions Quest programa „Laikas kartu“,

kurios tikslas padėti mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. 4 klasėje

įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo programa „Antrasis žingsnis“, kuri skirta socialinių emocinių įgūdžių ugdymui 1 - 4 klasės mokiniams. 8

klasėje ir 3 - 4 g. klasėse įgyvendinama Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, kurios tikslas kurti saugią mokymosi

aplinką  ir  ugdyti  gyvenimo  įgūdžius,  padedančius  mokiniams  išgyventi  paauglystės  metus.  Mokykla  iš  savų  ir  tėvelių  surinktų  lėšų  organizuoja

popamokinę 1 - 4 klasių mokinių užimtumą iki 17.30 valandos darbo dienomis, penktadieniais iki 17.00 valandos. Organizuojamas neformalusis mokinių

ugdymas   nuo priešmokyklinės iki 4 gimnazinės klasės. Pradinių klasių mokiniai renkami į dvi popietinės veiklos grupes: 2, 3 ir 4 klasių mokytojos

atlieka namų ruošą 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, keramikos, rankdarbių, muzikavimo, dainavimo, Šv. Rašto pagrindų, anglų kalbos -

(priešmokyklinei - 1 klasėms). 5 - 8 ir 1 - 4 g. klasių mokiniams - šlovinimo studija (gimnazijos klasėms), „Balsų studija” (pagrindinės mokyklos I ir II

pakopoms), norintys mokiniai turi galimybę lankyti drauge su pradinių klasių mokiniais dailės,  keramikos, rankdarbių (veltinio) būrelius .
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Mokiniai  dalyvavo  miesto  ir  šalies  organizuojamuose  konkursuose,  olimpiadose,  konferencijose.  Pradinių  klasių  mokiniai  siekė

rezultatyvumo  dalyvaudami  „Olympic“,  „Kengūros“,  dailyraščio,  skaitovų,  piešinių  konkursuose;  gamtamokslinėje  praktinių  –  tiriamųjų  darbų

konferencijose.

Kovo mėn.  7  antros  klasės  mokiniai  (mokytoja  metodininkė  B.  Valaitienė)  ir  15  ketvirtos  klasės  mokinių  (mokytoja  metodininkė  M.

Kuktaitė) dalyvavo „Olympio 2017“ – Pavasario sesijoje; laimėti 65 diplomai, 4 medaliai.  Kovo mėn. 16 pradinių klasių mokinių iš skirtingų klasių

dalyvavo matematikos „Kengūros” konkurse. 4 kl. mokinys Matas Mileris (mokytoja metodininkė M. Kuktaitė) dalyvavo miesto skaitovų konkurse. 2

klasės mokiniai  (mokytoja metodininkė B. Valaitienė) dalyvavo piešinių konkurse „Nupieškime Kovo 11-ąją švenčiančią Klaipėdą“ ir gavo padėkos

raštus.  Kovo mėnesį  I.  Simonaitytės  bibliotekos  vaikų skyriuje  surengta  4 kl.  mokinių  (mokytoja  M. Kuktaitė),  o  balandžio  mėn.  -  2  kl.  mokinių

(mokytoja B. Valaitienė) grafikos ir tapybos parodos.

Lapkričio mėn. 3 klasės mokiniai dalyvavo KINGS olimpiados atrankiniame ture. Vidutinis matematikos kvalifikacinio turo rezultatas 77%.

Vidutinis anglų kalbos kvalifikacinio turo rezultatas 73%. Šeši mokiniai buvo pakviesti į finalą, du iš jų dalyvavo. Spalio mėnesį devyni 3 kl. mokiniai

dalyvavo gamtamokslinėje konferencijoje. M. Sveshnikova (mok. B. Valaitienė) skaitė pranešimą “Mano mylimiausias gyvūnėlis”. Lapkričio mėn. 3 kl.

Mokinė M. Sveshnikova (mok. B. Valaitienė) ir 4 kl. mokinys D. Šumskis (mok. A. Kiauzarytė) atstovavo mokyklą miesto dailaus rašto konkurse. 2 kl.

klasės  mokiniai  (mok.  V.  Kastėnienė)  dalyvavo  internetiniame  matematikos  konkurse  „Matematikos  ekspertas“.  Devyni  3  kl.  mokiniai  (mok.  B.

Valaitienė) dalyvavo Klaipėdos Universiteto organizuoto projekto “Pažinkime vabzdžius” projektinių darbų pristatyme. Gruodžio mėn 3 klasės mokiniai

dalyvavo piešinių konkurse „Piešiame džiaugsmą” ir gavo padėkos raštus.

Biologijos mokytoja gegužės – spalio mėn. su mokinių grupe iš skirtingų klasių dalyvavo Klaipėdos miesto ir apskrities projekte „Tas

nuostabus  vabzdžių  pasaulis“,  mokinių  darbai  buvo  pristatyti  to  paties  pavadinimo  konferencijoje.  5  -  9  klasių  mokiniai  dalyvavo  Informacinių

technologijų respublikiniame projekte „Žiemos fantazija“, mokytoja ir mokiniai įvertinti padėkos raštais. 8 klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdos krašto 8

klasių mokinių geografijos olimpiadoje prof. S. Vaitekūno prizams laimėti. 6-8 klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto geografijos olimpiadoje „Mano

gaublys“. 3 pirmos gimnazinės klasės mokinės dalyvavo Klaipėdos Universiteto organizuotoje edukacinėje programoje „Išmanioji jūra“. Padėkos raštu

buvo įvertinta II g. klasės mokinė Živilė Lukošiūtė už dalyvavimą miesto Dailaus rašto konkurse „Žąsies plunksna“. 4 – II g. klasių mokiniai dalyvavo
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Nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom 2017“. II laipsnio diplomus pelnė I ir II g, klasių mokinės M. S. Monteiro ir Ž. Lukošiūtė ,

dalyvavusios lietuvių kalbos pavasario sesijoje „Olympis 2017“. I ir II g. klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame lietuvių kalbos konkurse „Švari kalba –

švari galva“. II g. klasės mokiniai dalyvavo Taikos vėliavos komiteto organizuotame mokinių rašinio arba esė konkurse „Kaip supranti žodžius. Kalba yra

kultūros pagrindas“, skirto balandžio 15-ajai – Pasaulinei kultūros dienai – paminėti; M. S. Monteiro gavo padėką. 6 klasės mokinė (individuali mokymosi

programa) gavo Moksleivių saviraiškos centro padėkos raštą už dalyvavimą gamtamokslinėje konferencijoje. 8 klasės mokiniai pelnė III vietą už istorijos

virtualią kelionę „Neatskleistos Memelio (Klaipėdos) asmenybių paslaptys respublikiniame konkurse „Tiesūs ir vingiuoti keliai“, Taip pat 8 klasė pelnė II

vietą už istorijos virtualią kelionę „Dingusi Klaipėda“ respublikiniame konkurse „Tiesūs ir vingiuoti keliai“. Jungtinė mokinių iš skirtingų klasių grupė

dalyvavo Klaipėdos miesto konkurse „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“. 7 klasė dalyvavo miesto istorijos dalykinėje olimpiadoje. IV g. klasės mokinys

P. Vistunovas du metus  laimėjo konkurso „Lietuvos maksimalistai“ pagrindinę stipendiją. III g. klasės mokinė B. Grigaliūnaitė 50-osios Lietuvos mokinių

biologijos olimpiados miesto etape laimėjo III-iąją vietą.

Įsivertinus  mokinių  dalyvavimą  konkursuose  ir  olimpiadose  matyti,  kad  gimnazijos  vidurinio  ugdymo  I  ir  II  pakopos  mokiniai  dar

nepakankamai aktyviai dalyvauja konkursuose už mokyklos ribų.

Materialinės  bazės  gerinimui  buvo  numatyta  įrengti  aikštyną,  pasirūpinti  trūkstama  mokymosi  erdve.  Siekiant  pagerinti  mokyklos

materialinę bazę – suprojektuotas ir užsakytas lauko gimnastikos kompleksas. Dėl netinkamų oro sąlygų komplekso įrengimas nukeltas į 2018 metus. Ir

toliau sprendžiamas trūkstamų mokymo patalpų klausimas: nuomojamos patalpos technologijų berniukams pamokoms ir kūno kultūros 5 - 8 ir I – IV

gimnazijos klasių pamokoms nuomojama šalia Klaipėdos Universitetui priklausanti sporto salė šaltuoju metu. Mokinių rekreacijai apipavidalinama kieme

pastatyta medinė pavėsinė.

Tikslu – mokytis diegti krikščioniškas vertybes mokomajame procese.  Mokyklos mokytojai prieš pamokas kviečiami pasiklausyti trumpo

pasidalinimo iš Šv. Rašto, kurį veda mokyklos kapelionas A.Valaitis, mokytojas R. Rževuskis ir mokyklos direktorė. 2017 metais kiekvieną  mėnesį

mokykla įgyvendina Dvasinio ugdymo projektą „Pažink Kūrėją“. Kiekvienas mėnuo turi temas, kiekviena diena – eilutę iš Biblijos, kuria pasidalina

mokytojai pirmos pamokos pradžioje.

7
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Tradiciškai gruodžio mėnesį mokykla prisijungė prie tarptautinės Samariečio krepšio akcijos, kurios metu  Dvasinės pagalbos jaunimui centro ir

Jakų pradinės mokyklos vaikams drauge su knygutėmis „Didžiausia dovana“ buvo išdalintos 50 kalėdinių dovanėlių.

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

organizuojamos mokinių išvykos su nakvyne į Roberto Grigo kaimo sodybą Žvirblaičių kaime Plungės rajone. 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. 8 klasės mokiniams buvo

suorganizuota 2 dienų sveikatingumo programa Roberto Grigo sodyboje.

Tradiciškai išleistas VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos stalo kalendorius su sėkmingiausiais mokinių piešiniais ir trumpu mokyklos pristatymu.

Gimnazijoje nuo 2017 m.  rugsėjo mėnesio  naujai įsteigti sielovadininko, mokytojo padėjėjo etatai  gimnazijoje.

Sėkmingą 2017 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ir mokinių pasiekimai laikant PUPP ir brandos egzaminus. 3 iš 4 abiturientai įgijo vidurinį

išsilavinimą, II g. klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą.

  Vidurinio išsilavinimo įgijimas
1 lentelė     

2014/15 m. m. 2015/16 m. m. 2016/17 m. m. Iš viso per 3 metus
Baigė 
viduri
nio 
ugdy
mo 
progra
mą 
(sk.)

Įgijo 
viduri
nį 
išsila
vinim
ą 
(sk.)

Įgijusių
jų  
vidurinį
išsilavi
nimą %
nuo 
baigusi
ųjų  

Baigė 
vidurinio
ugdymo 
program
ą (sk.)

Įgijo 
vidurin
į 
išsilavi
nimą 
(sk.)

Įgijusiųjų 
vidurinį 
išsilavini
mą % nuo
baigusiųjų

Baigė 
vidurini
o 
ugdymo
progra
mą (sk.)

Įgijo 
vidurinį
išsilavin
imą 
(sk.)

Įgijusių
jų 
vidurinį
išsilavi
nimą %
nuo 
baigusi
ųjų  

Baigė 
vidurinio 
ugdymo 
programą
(sk.)

Įgijo 
vidurinį
išsilavi
nimą 
(sk.)

Įgijusiųjų
vidurinį 
išsilavini
mą % 
nuo 
baigusiųj
ų  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 5 100 % - 2 100 % 1 3 75 % 1 10 92 %

8
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  Mokinių pažangumas ir kurso kartojimas

2 lentelė

2014 - 2015 m .m. pabaiga 2015 - 2016 m. m. pabaiga 2016 - 2017 m .m. pabaiga Iš viso per 3 metus

Mo
kini
ų  
ska
ičiu
s

Palik
tų 
karto
ti 
mok.
sk.

Paž
ang
ių 
mo
kini
ų 
sk.

Pažan
gumas 
% 

Moki
nių  
skaič
ius

Palik
tų 
karto
ti 
mok.
sk.

Pažan
gių 
mokini
ų sk.

Pažan
gumas 
%

Mokin
ių  
skaičiu
s

Paliktų 
kartoti 
mok. sk.

Pažangi
ų 
mokinių
sk.

Pažan
gumas 
%

Mokin
ių  
skaičiu
s

Paliktų 
kartoti 
mok. sk.

Pažangi
ų 
mokinių
sk.

Pažangu
mas  %

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11-
12 
kl.

15 - 15 100% 10 - 9 90 % 20 - 19 95% 45 - 43 96 %

  11-12 klasių mokiniai, nutraukę  mokymąsi VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijoje

           3 lentelė

Mokslo metai
11 - 12 kl.
mokinių
skaičius
09.05

Išvykusių
iš 11 - 12

kl.

Perėjo į kitas
mokyklas

Nutraukė
mokymąsi

(sk.)

Pašalintų iš 11-
12 kl. (sk.)

Atvykusių į
11 - 12 kl.

sk.

Bendras
nutraukusiųjų
mokymąsi %

2014/2015 7 - - - - - 0 %
2015/2016 7 1 1 - - - 0 %
2016/2017 13 3 3 - - - 0 %

27 4 4 - - - 0 %

9
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Valstybinių  brandos egzaminų išlaikiusiųjų mokinių skaičius

     4 lentelė

2014/15 m. m. pabaiga 2015/16 m. m. pabaiga 2016/17 m. m. pabaiga Iš viso per 3 metus

Mo
kini
ų  
skai
čius

Palikt
ų 
kartoti
mok. 
sk.

Paž
ang
ių 
mo
kin
ių 
sk.

Paž
ang
um
as  
%

Mo
kin
ių  
ska
iči
us

Palik
tų 
karto
ti 
mok.
sk.

Paž
ang
ių 
mo
kini
ų 
sk.

Paža
ngum
as  %

Mok
inių 
skai
čius

Palikt
ų 
kartot
i 
mok. 
sk.

Paža
ngių
mok
inių 
sk.

Pažan
gumas
%

Mok
inių 
skai
čius

Palik
tų 
karto
ti 
mok.
sk.

Pažan
gių 
moki
nių 
sk.

Paža
ngum
as  %

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12
kl.

7 - 7 - 10 - 24 -
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų (Gimnazijoje ir Vilniaus filiale) (PUPP) rezultatai 2016 - 2017 m. m.

5 lentelė

Dalykas/Įvertinimas Lietuvių kalba Matematika

10 0 0
9 1 0
8 0 1
7 2 0
6 2 3
5 3 1
4 3 4
Neišlaikė 0 1
Nelaikė 0 0
Mokinių skaičius 10 10
Įvertinimo vidurkis 5,6 4,9

Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2017 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie:

1. Ištirti mokinių mokymosi stiliai padės mokytojams parinkti įvairius mokymo metodus.

2. Bus fiksuojama ir stebima individuali kiekvieno mokinio pažanga, kas paskatins mokinių motyvaciją.

3. Gerės mokymosi pagalbos mokiniui teikimas.

4. Pasiekiami aukštesni PUPP ir brandos egzaminų rezultatai; išaugs bendras mokyklos mokinių pažangumas.

2017 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo

ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2017 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas didžia dalimi pasiektas .
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SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ) ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės

1. Priešmokyklinės, 1-7 klasėse mokinių skaičius pasiekė maksimumą.

2. Tėvai teigiamai vertina mokyklos aplinką ir atmosferą (pagal vidaus

auditą).

3. Gimnazijos mokytojai kelia kvalifikaciją.

4. Nedideli klasių kolektyvai sudaro sąlygas ugdyti asmenybes.

5. Finansinis stabilumas užtikrina mokyklos stabilumą.

1. Nepakankamai aukštas bendras mokinių pažangumo lygis

2.Mokiniai  nepakankamai  skatinami  ir  ruošiami  dalyvauti
konkursuose už mokyklos ribų.

3. Nepakankamai diferencijuojama mokymo medžiaga.

4. Mokymo bazei trūksta projektorių, vaizdinių mokymo priemonių.

5. Nepakankamas tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą.

Galimybės Grėsmės
1.Pritraukti daugiau motyvuotų ir gabių mokinių į gimnazines klases.

2.Esant  nedideliam bendruomenės narių skaičiui didesnės galimybės
organizuoti bendras gimnazijos šventes.

3. Esant  nedidelei  mokyklos  bendruomenei  galima  išvystyti  glaudų
bendradarbiavimą su tėvais.

4. Bendradarbiavimas  su  Olandijos,  Europos  ir  Ukrainos
krikščioniškomis mokyklomis sudaro galimybes kaupti gerąją patirtį.

5.Mokyklos plėtros  galimybių paieška (mokyklos kieme, ar  laisvose
miesto patalpose). ES lėšų pritraukimas.

1. Uosto  teritorijos  įmonių  tarša  atbaido  šeimas  nuo  pasirinkimo

mokytis mūsų gimnazijoje.

2.Infliacija šalyje kelia įtampą dėl tėvų mokėjimų už mokymą.

3.Nepakankamas patalpų plotas stabdo mokyklos  augimą.

4.Nepakankamas  bendradarbiavimas  su  miesto  institucijomis  ir

švietimo įstaigomis.

5. Konkurencinė kova tarp privačių mokyklų.
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V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI

2018 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti aukštos kokybės ugdymą.

Prioritetas – Individualios pažangos matavimas ir pagalba mokiniui.

Metinės veiklos tikslai: 1. palankių sąlygų ugdymui (-si) sudarymas ir saviraiškos poreikių tenkinimas

Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:

1. Pamokos organizavimo tobulinimas:

1. 1. Stebėti, fiksuoti, aptarti  individualią mokinių  pažangą (I - ąjį pusmetį įtvirtinti);

1. 2. Daugiau dėmesio skirti mokymo diferencijavimui (II - ąjį pusmetį);

1.3. Gabiuosius vaikus tikslingai ruošti konkursams, olimpiadoms, projektiniams darbams.

2. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

2.Seminarai mokykloje:

2.1. Mokyklos sėkmės kriterijai (I pusm.);

2.2. Mokymo diferencijavimas (II pusm.).

3. Krikščioniško ugdymo seminarai:

3. 1. Krikščioniškos pasaulėžiūros formavimas ( mokytojams),

3.2. Ar Biblija yra Tiesa? (tėvams)

4. Mokytojų tobulinimasis:

4.1. Kijeve MARXO (Tarptautinėje Krikščioniškų mokyklų Asociacijoje Ukrainoje);

4.2. Sesijų kursai; mokytojų konferencija, vadovų konferencija;

4.3. Bendradarbiavimas su Europos ACSI (Tarptautine Krikščioniškų mokyklų konferencija):

4.4. Mokytojų ir vadovų konferencija; Jaunimo stovykla, tarptautiniai projektai.

4.5. Teologijos studijos Šiauliuose.

5. Krikščioniško ugdymo patirtis  Olandijoje.
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5.1. Mokytojų stažuotė Olandijos Kalvino koledže;

5.2. Kalvino koledžo mokytojų lankymasis;

6. Materialinės bazės gerinimas.

6.1. Žaidimų aikštelės įrengimas.

6.2. Gimnastikos komplekso įrengimas.

7. Mokyklos plėtros paieška (III aukšto iškėlimas, naujų patalpų įsigijimas, arba sporto salės statyba).

Posėdžiai:

Eil.
Nr.

Savivaldos institucijų
pavadinimai

Posėdžių tema Laikas Atsakingas

1. Mokyklos taryba 2017 metų mokyklos veiklos ataskaita. Vidinio 
įsivertinimo rezultatų aptarimas. Metinės 2017 m. 
mokyklos veiklos programos aptarimas, jos 
įgyvendinimo galimybės

Vasario 2-3 sav. M. Gaubas
Dž. Gečienė

2017 - 2018 m. m. įsivertinimas ir aptarimas. Gairių 
ateinantiems mokslo metams numatymas

Birželis M. Gaubas
Dž. Gečienė

Mokyklos veiklos plano 2018/2019 m. m. aptarimas ir 
tvirtinimas

Rugsėjis Dž. Gečienė
M.Gaubas

Mokyklos augimo ir plėtros strateginių klausimų 
sprendimas

Visus metus  Dž. Gečienė
M.Gaubas

Einamųjų klausimų svarstymas pagal poreikį Visus metus  Dž. Gečienė
M.Gaubas

2. Mokytojų taryba 2017 m.  Gimnazijos  veiklos  įsivertinimas  (pažangumo,
lankomumo,  metodinės,  klasių  auklėtojų,  užklasinių
renginių,  metodinių  darbo  grupių  veiklos  aptarimas)
prioritetų iškėlimas 2018 metams

Sausio 3 d.
 
Dž. Gečienė,
pavaduotojai, metodinių
darbo grupių vadovai
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II trimestro rezultatų aptarimas. Gabiųjų ir spec. poreikių
turinčių mokinių sėkmė
Individualios pažangos matavimo suvestinių pristatymas

Kovo 15 d.
Dž. Gečienė
E. Vinkleris
Spec. pedagogė
Metodinių grupių 
vadovai

Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus
Vidinio įsivertinimo organizavimas

Balandžio 3 Dž. Gečienė
R.Milerienė
E. Vinkleris

Ugdymo plano projekto
2017 - 2018 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 19 d. Dž. Gečienė
pavaduotoja,
metodinės tarybos 
pirmininkas

2016 - 2017 m. m. ugdomojo proceso,
Brandos  egzaminų  ir  PUPP  rezultatų,  dalyvavimo
olimpiadose,  konkursuose  ir  varžybose  analizė.  Gabių
mokinių rengimo konkursams planas. 2017 - 2018 m. m.
ugdymo plano tvirtinimas

Rugpjūtis 29 d. Dž. Gečienė,
pavaduotojai

Dalijimasis gerąja patirtimi: mokomosios medžiagos 
diferencijavimas. Pranešimus rengia visi mokytojai 
metodininkai

Lapkričio 7 d. (mini
konferencija)

Dž. Gečienė,
pavaduotoja,
metodinė taryba

Mokymo diferencijavimas stebėtose pamokose; 
Individualios pažangos matavimo veiksmingumas

Gruodžio 28 d. Metodinių gr. vadovai,
Klasių auklėtojai
Pavaduotoja ugdymui

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

Sausio 23d. Dž. Gečienė
R. Milerienė

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

Vasario 8 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Socialinė pedagogė
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Modulių,  pasirenkamųjų  dalykų  pasiūlos
peržiūra ir aptarimas

Vasario 19 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja

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

Kovo  13 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
E. Vinkler

Brandos egzaminų pasirinkimo aptarimas.
Įskaitų  vykdymo  ir  vertinimo  komisijų
sudarymas

Kovo 26 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja

2  g. klasės  mokinių  pasiruošimas  mokytis
pagal vidurinio ugdymo programą
Bendras  2  g.  klasės  tėvų  ir  mokinių
susirinkimas

Balandžio 9 d.

Balandžio 13 d.

Dž. Gečienė
Pavaduotoja

2017 - 2018 m. m. ugdymo plano rengimas.
Naujų  klasių  komplektavimas,  mokytojų
krūviai.

Gegužės 21 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
E. Vinkler

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

Gegužė 7 d. Dž. Gečienė
B. Valaitienė
E. Vinkler

2017 - 2018 m. m. įsivertinimas
Individualios pažangos matavimo aptarimas; 
rekomendacijų tvirtinimas

Birželio 18 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
E. Vinkler

Pasirengimas naujiems mokslo metams
Prioritetai, naujovės, kryptys

Rugpjūčio 20 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Metodinės tarybos pirmininkas

Mokyklinės  dokumentacijos  sutvarkymas.
Teminių  planų,  UP  ir  modulių  programų
aptarimas, tvirtinimas

Rugsėjis Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Metodinės tarybos pirmininkas
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grupių vadovai

Mokytojų  pamokų  stebėjimas  pagal  iškeltus
metų uždavinius:
(Asmeninės  pažangos  matavimas;  mokymo
medžiagos diferencijavimas

Spalis-lapkritis (naujai atvykę ir
besiatestuojantys mokytojai)
Vasaris-kovas (visi mokyklos

mokytojai)

Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Metodinės tarybos pirmininkas

Elektroninio  dienyno  pildymas  pagal
vertinimo tvarką

Lapkritis, sausis Dž. Gečienė
Pavaduotoja
E. Vinkler
Socialinė pedagogė

Priešmokyklinės,  1,  5  klasių  ir  naujai
atvykusių mokinių adaptacija;
Anketavimo organizavimas

Gruodžio 3 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Socialinė pedagogė

Metinės  veiklos  aptarimas.  2018  metų
planuotų rezultatų analizė
3 ateinančių metų strateginės kryptys

Gruodžio 17 d. Dž. Gečienė
Pavaduotoja
Metodinės tarybos pirmininkas

4. Metodinė taryba 2017 m. veiklos analizė.
2018  m.  metodinės  veiklos  programos
sudarymas.
Pasiūlymai metinės veiklos planams.

Sausio 5 d.

Sausio 25 d.

Metodinės tarybos nariai

Mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi
poreikių  ir  akademinių  gabumų,  ugdymo
proceso tobulinimas.
Asmeninės pažangos matavimo diagramos.

Vasario 8 d.

Vasario 10 d.

V. Jonušienė,
metodinių grupių pirmininkai

Sesijos  darbų  analizių  aptarimas  ir  poveikio
priemonių numatymas.

Vasario 20 d. Pavaduotoja ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

Seminaras:  „Mokyklos  sėkmės  kriterijai“  A.
Šarskuvienė

Sausio 31 d. Metodinių grupių pirmininkai

Seminaras  „Krikščioniškos  pasaulėžiūros
formavimas“ (8 val.)
Mokytojai metodininkai iš MARXO

Vasario 22-23 d. Dž. Gečienė
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Asmeninės  pažangos  matavimo  sėkmės  ir
sunkumai

Balandžio 19 d. Metodinės tarybos pirmininkas

Rekomendacijos ir pasiūlymai 2018/2019 m.
m. Ugdymo plano rengimui
Projektinių  darbų  (sėkmingiausių)
konferencijos organizavimas

Gegužės 10 d.

Gegužės 24 d.

Metodinė taryba

Priemonių  poveikio  analizė:  Mokymosi
pagalba  mokiniui:  asmeninės  pažangos
matavimo analizė ir mokytojų rekomendacijos
mokiniams

Birželio 7 d. Pavaduotoja ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

Pasirengimas  naujiems  mokslo  metams.
Prioritetas: Ugdymo diferencijavimas; gabiųjų
mokinių rengimas konkursams

Rugpjūčio 23 d. Pavaduotoja ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

Gabių  vaikų  paskirstymas  rengimui
konkursams

Projektinių ir brandos darbų temų teikimas

Rugsėjo 15 d.

Rugsėjo 29 d.

Pavaduotoja ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

Seminaras  „Ugdymo  diferencijavimas  ir
individualizavimas“

Spalio pab. Metodinė taryba

Seminaro refleksija metodinėse grupėse

Atviros  pamokos  „Ugdymo  diferencijavimas
pamokoje“  

Lapkričio 5 d.

Lapkričio 3 - 4 savaitės

Metodinė taryba

Mokytojai metodininkai

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo
analizė;
Gairių numatymas 2019 m.

Gruodžio 7 d.

Gruodžio 21 d.

Pavaduotojai ugdymui, metodinių 
grupių pirmininkai

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
 

Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:
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Pamokos organizavimo tobulinimas:
1. stebėti, fiksuoti, aptarti  individualią mokinių  pažangą (I - ąjį pusmetį įtvirtinti);

1. daugiau dėmesio skirti mokymo diferencijavimui (II - ąjį pusmetį);

1.3. gabiuosius vaikus tikslingai ruošti konkursams, olimpiadoms, projektiniams darbams.
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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. Ištirti mokinių asmeninę pažangą. Klasių auklėtojai, 
pagrindinių dalykų 
mokytojai

Sausio - kovo mėn. Aptarti metodinėje taryboje

3. Supažindinti tėvus su mokinių asmenine
pažanga.
Informacijos  įkėlimas  į  elektroninį
dienyną.

Klasių auklėtojai, dalykų 
mokytojai

Trimestro, pusmečio pabaigoje Aptarti metodinėse grupėse

4. Atvirų pamokų organizavimas. Vyr. mokytojai,
mokytojai metodininkai Vasario – kovo mėn. Aptarti metodinėse grupėse

5. Refleksija
1.  „Kaip  man  padeda  asmeninės
pažangos matavimas?“
2.  „Kaip  man  mokytojas  galėtų  padėti
per pamoką?“
Mokinių anketavimas/pokalbiai.

Klasių auklėtojai Balandis

Spalis

Metodinė taryba

Klasių auklėtojai

6. Aptarti  ir  įgyvendinti  mokymosi
pagalbos mokiniui tvarką mokykloje.

Spec. pedagogė,
metodinių grupių vadovai

Gegužė Aptarti metodinėse grupėse,
Pristatyti metodinėje taryboje

7. Projektinės  veiklos  organizavimas;
geriausių  projektų  pristatymas
konferencijoje „Sėkmingi projektai“

Metodinė taryba,
mokytojai

Gegužės 28 d. (Prad. kl.)
Birželio12d. (5 - 8 kl. ir I - IV g.

kl.)

Aptarti metodinėje taryboje, 
administracijos posėdyje

8. Asmeninės  pažangos  aptarimas
trišaliame  tėvų  -  mokinio  -  mokytojo
susitikime.

Mokytojai Lapkričio mėn. 8-9 d. Aptarti metodinėse grupėse
Susumuoti metodinėje taryboje

9. Pažangumo, lankomumo aptarimas. Administracija Kiekvieno mėn. antrą pirmadienį Socialinis pedagogas
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10. Praktinis  mokinių  asmeninės  pažangos
fiksavimas.

Klasių mokytojai Ištisus metus Aptarimas metodinėse grupėse

11. Atviros  pamokos  „Ugdymo
diferencijavimas“.  Mokytojų
metodininkų,  vyr.  mokytojų  atvirų
pamokų  stebėjimas.  (pagal  metodinių
grupių 2018 m. veiklos programas).

Administracija Lapkričio – gruodžio mėn. Aptarti metodinėse
grupėse (sudaryti pamokų vedimo 
grafikus)

12. Tobulinti  mokytojų  kvalifikaciją
mokymosi pagalbos teikimo srityje.

Metodinė taryba Visus metus Aptarti metodinėse
grupėse,
administracijos posėdyje

13. Dalijimasis  gerąja  patirtimi  metodinėse
grupėse  (pagal  metodinių  grupių  2018
m. veiklos programas).

Metodinių grupių 
pirmininkai

Visus metus: darbo grupėse
susitikimai kartą per mėnesį

Aptarti metodinėse grupėse 
Metodinėje taryboje

14. 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.Dailyraščio konkursas „Rašau 
Vasario 16-osios nutarimą“.

2. Dalyvavimas literatūriniuose 
konkursuose „Labas“, „100 žodžių 
Lietuvai“.

3. Dalyvavimas miesto ir 
respublikiniuose kalbiniuose ir 

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė
Lilijana Butkevičienė

Deimantė Rutkauskaitė
Lilijana Butkevičienė

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Ištisus metus

Pristatymas mokyklos 
internetiniame puslapyje

Aptarti mokytojų taryboje
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literatūriniuose konkursuose.

4. Įdomiausių knygų šimtuko 
rinkimai/sudarymas (mokyklos 
bendruomenė).

5. Diktanto rašymas.

6. Literatūrinė kompozicija „Dievo 
žodis gyvas“. Pasirinkti Biblijos 
skaitiniai muzikos fone.

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

8. Susitikimas su D. Kancleryte. 
Skaitiniai apie Ievą Simonaitytę.

9. Lietuvių kalbos viktorina.

10.Laiškų rašymo savaitė (pašto 
dienai paminėti).

11. Literatūrinis renginys „Savos (ir 
ne tik...) kūrybos skaitymai...“.

12. Į raštingumo didinimą įtraukti ir 
kitus dalykininkus (atkreipti dėmesį į
grubias rašybos klaidas, pvz.: mažųjų

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Deimantė Rutkauskaitė
Ieva Vasiliauskienė

Klasių auklėtojai

Lietuvių kalbos 
mokytojai

Klasių auklėtojai, 
lietuvių kalbos mokytojai

Klasių auklėtojai, 
lietuvių kalbos mokytojai

Visi mokyklos mokytojai

Kovo 1 savaitė

Kovo 3 savaitė

Balandžio 2 - 3 savaitė

Gegužės 1 savaitė

Gegužės 2 - 3 savaitė

Birželio 2 sav./spalio 3 sav.

Spalio 2 savaitė

Lapkričio 3 sav.

Metų bėgyje

Aptarti mokytojų taryboje

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
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raidžių rašymą sakinio pradžioje ).

Materialinės bazės gerinimas:

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba
vykdytojas

Vykdymo terminas Atsiskaitymo forma

1. Sutvarkyti mokyklos aplinką:
1.1. Įrengti žaidimų aikštelę - 
edukacinę erdvę mokyklos kieme;

1.2. Apželdinti žole mokyklos kiemą

Dž. Gečienė,
E. Vinkler
Techninės priežiūros 
specialistas
E. Vinkler

Iki rugsėjo 1 d.

Gegužės – birželio

Atsiskaityti mokyklos taryboje, 
steigėjų susirinkime

2. Parūpinti  priešmokyklinio ugdymo 
klasei mokymo priemonių 
edukacinei veiklai

R. Milerienė Kas ketvirtį Aptarti
Steigėjų susirinkime, mokyklos 
taryboje

3. Įsigyti naujų baldų: mokyklinių 
suolų ir kėdžių vyresniųjų klasių 
mokiniams.

Dž. Gečienė Iki rugsėjo 1 d. Atsiskaityti steigėjų susirinkime

4. Pagal poreikį ir galimybes atnaujinti 
kompiuterinę techniką kabinetuose 
mokytojams.

Pavaduotoja R. Milerienė Per metus Aptarti administracijos posėdyje

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

6. Turtinti bibliotekos ir skaityklos 
fondus.

 Pavaduotoja, metodinių 
grupių vadovai

Mokslo metų pradžioje, metų
pradžioje

Atsiskaityti mokytojų tarybos 
posėdžiuose
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7. Visuose kabinetuose parūpinti 
reikiamus stendus

Pavaduotoja Metų eigoje Atsiskaityti mokytojų tarybos 
posėdžiuose

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

Ūkvedys Iki rugsėjo 1 - osios Administracijos posėdyje

9. Baigiamųjų darbų parodos 
organizavimas

Baigiamosios klasės 
moksleiviai
Dailės mokytoja

Balandžio – birželio mėn. Atsiskaityti Mokytojų tarybos 
posėdyje

10. Kiekvienam mokomajam kabinetui 
aprūpinti priemones vaizdumui 
(projektorius su ekranu arba 
kompiuteris su dideliu ekranu).

Kabinetų vadovai, 
pavaduotojas

Ketvirčiais, pagal poreikį Aptarti metodinėje taryboje

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS

Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:
1. Asmeninės pažangos matavimas  padės mokytojams parinkti įvairius mokymo metodus.
2. Fiksuojama, stebima ir aptariama individuali kiekvieno mokinio pažanga paskatins mokinių motyvaciją.
3. Ugdymo diferencijavimas pagerins mokymosi pagalbos mokiniui teikimą.
4. Pagal mokinių pajėgumą pasiekiami pakankamai aukšti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai; išaugs bendras mokyklos mokinių pažangumas.
5. Mokyklos veikla planuojama orientuojantis į laukiamus rezultatus: bus įsivertinamas panaudotų priemonių poveikis.

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI

2018 veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti apie 256,5 tūkst. eurų (2017 m. buvo 237,6 tūkst. eurų) valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio) lėšų; 20400 eurų Savivaldybės dotacijų priešmokyklinio ugdymo programai (2017 m. buvo gauta 20400 eur).

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).
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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.
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MOKINIŲ DALYVAVMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE, AKCIJOSE

1 Priedas

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 
vykdytojas

Vykdymo terminas

1. Dalyvavimas savivaldos mokymuose mieste, 
respublikiniuose seminaruose, konferencijose

E. Vinkler; mokinių taryba Visus metus, pagal atskirą grafiką

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

E. Sereičikas, mokinių taryba; 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

Pradinių klasių ir lietuvių kalbos 
mokytojos
 

Vasaris - kovas

5. Jaunųjų mokyklos dailininkų paroda Dailės ir pradinių klasių mokytojos, Gruodis, gegužė

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, E. Sereičikas Kovas

12. Civilinės saugos diena E. Vinkler Balandis

13. Tarptautinis konkursas „Kengūra“ 1 - 4 klasėse Pradinių klasių mokytojai Kovas
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14. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 5 - 12 
klasėse

Matematikos mokytoja, pradinių 
klasių mokytojos

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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2018 M. MOKYKLOS METINIŲ PROJEKTŲ PLANAS

2 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)

Gimnazijos 1 - 8 kl. mokiniams

Mokyklos kapelionas A.Valaitis, direktorė Dž. Gečienė Gruodžio – vasario

mėn.

2. Savanorystės projektai „Misijų nuotykiai“ Lietuvoje:

8 klasė

I - II g. klasės

III - IV g. klasės

Mokyklos direktorė; jaunimo vadovas, klasių auklėtojai

Balandžio mėn.

Sausio mėn.

Lapkričio mėn.

3. Projektas skirtas mokyklos apipavidalinimui. Dailės,  technologijų  mokytojai,  pradinių  klasių
mokytojai. Pradinių klasių mokiniai, 5 - 12 kl. mokiniai.

Sausio- gegužės mėn.

4. Projektas „Kalbų savaitė“. Įvairių skirtingų pasaulio 
kalbų pristatymas savaitės bėgyje

Kalbų mokytojai Sausio mėn.

5. Projektas „Vasario 16 - ajai“

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

E. Sereičikas, E. Vinkler,

5-12 klasių mokiniai

Vasario mėn.
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6. Projektas „Tvarkome mokyklos teritoriją“

(gėlyno, želdynų formavimo ir priežiūros darbai)

E. Vinkler, mokytojai, vyresnių klasių mokiniai,

S. Freitakas, tėvai.

Kovo - gegužės mėn.

7. Projektas „Palieku širdies dalelę...“

Baigiamųjų klasių mokinių darbai mokyklai

Dailės, technologijų mokytojai, baigiamosios klasės 
auklėtojas; IV g. 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, I. Taraškienė, B. Valaitienė,  mokiniai Rugsėjo - gruodžio mėn.

11. Mokyklos puošyba advento - Kalėdų laikotarpiui. Dailės, technologijų, pradinių klasių  mokytojai, 
pradinių klasių mokiniai, 5-12 kl. mokiniai.

Lapkričio - gruodžio 
mėn.

12. Uoliųjų ir darbščiųjų gimnazistų skatinimo projektai :

Kelionė į Olandijos mokinių konferenciją (2 -5 mok. I-

IV g, klasės);

Kelionė į Tarptautinį „Talentų festivalį” Kijeve (8 kl.)

Tarptautinė krikščioniška Jaunimo stovykla Budapešte

Jaunimo vadovas

Lydintis mokytojas

Rusų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytojas

Balandžio mėn.

Birželio mėn

Gegužės mėn.

Birželio mėn.
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