
                                      

                                                              

 

 

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Filosofija: „Nuo mokymo – į mokymąsi“. 

Vizija: Darni, pokyčiams ir iššūkiams atvira, tradicijas puoselėjanti bendruomenės mokykla. 

Misija: Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pagarbioje– 

saugioje aplinkoje, atsižvelgiant į individualius poreikius ir skatinti mokymosi visą gyvenimą 

kompetenciją. 

Vertybės: 

Bendruomeniškumas – tapatumas su vietos bendruomene, pasididžiavimas vieta, kur gyvenu ir 

mokausi. 

Atsakomybė ir bendradarbiavimas – atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario poreikius, 

skirtingumą. 

Pozityvus profesionalumas – skatinamas asmeninis kiekvieno bendruomenės nario meistriškumas. 

 

I KYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos (toliau gimnazija) veiklos planu 2022 metams 

(toliau– planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, 

yra nustatomi metiniai gimnazijos tikslai bei uždaviniai, apibrėžiami prioritetai ir priemonės 

uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant veiklos planą siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymo(si) poreikius, laiduoti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus 2022 metų veiklos prioritetus, gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-67, gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas. 

4. Planą įgyvendins gimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

II SKYRIUS 

 2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

5. Gimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, veiksmingai taikydami IKT pamokose ir stebėdama individualią mokinių pažangą. 

Gimnazijos pedagogai kvalifikuoti, informuoti apie švietimo sistemos pokyčius bei plėtros 

prioritetus, darbe taikantys aktyvius ugdymo metodus, vedantys netradicines pamokas įvairiose 

erdvėse. Gimnazijoje dirbo 6 pagalbos specialistai, 40 pedagogų. Pagal kvalifikaciją: 2 mokytojai 

ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 21 vyr. mokytojų, 6 mokytojai. Moksleivių skaičius gimnazijoje 

mažėja, bet padaugėjo mokinių ir vaikų ugdomų skyriuose. 2017–2018 m. m. gimnazijoje mokėsi 

282 mokiniai (su skyriais 365 mokiniai), 2018–2019 m. m. mokėsi 264 mokiniai, (su skyriais 353), 

2019-2020 m. m. – 265 mokiniai (su Pėžaičių ir ikimokykliniu skyriais 360), 2020–2021 m. m. – 334 

mokiniai, (su Pėžaičių, ikimokykliniu, Pašlūžmio ir Judrėnų skyriais 448). 

6. Nuotolinis. Dėl šalyje susidariusios epideminės situacijos nuo 2020 m. kovo mėn. ugdymo 

procesas gimnazijos 1–IV klasėms buvo vykdomas ir nuotoliniu būtu. Keičianti epideminei situacijai 

kontaktinis ugdymas buvo organizuojamas ir nuotoliniu, naudojant elektroninę programą „ZOOM“, 
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Microsoft Teams, www.eduka.lt, www.ema.lt, www.egzaminatorius ir kitas elektronines-

mokomąsias priemones. Gimnazijos mokytojai, mokiniai buvo aprūpinti planšetiniais, 

nešiojamaisiais kompiuteriais, prieiga prie interneto. Kiekvieną savaitės penktadienį vyko virtualūs 

gimnazijos mokytojų susirinkimai aptarti praėjusią mokslų savaitę. Nuotoliniu būdu buvo vykdomi 

ir rajono mokytojų pasitarimai, metodiniai, tėvų susirinkimai, respublikinės konferencijos, renginiai, 

konkursas, mokytojai skaitė pranešimus ir t.t. 

9. Pasiekimai. Padaugėjo mokinių besimokančių aukštesniuoju lygmeniu: 2019–2020 m. m. 1–4 

klasėse 21 mokinys, 5–12 klasėse 23 mokiniai, 2020-2021 m. m. 1–4 klasėse 29 mokiniai, 5–12 

klasėse –28. Atlikus 2020 m. ir 2021 m. gimnazijos IV klasių lyginamąją brandos egzaminų pažangos 

pokyčių analizę pastebėta, kad 2020 m. mokinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo lietuvių kalbos 

ir literatūros – nuo 36 iki 50, matematikos – nuo 28 iki 33, anglų k. – nuo 53,9 iki 65, istorijos – nuo 

43,7 iki 52, biologijos – nuo 52,8 iki 55, sumažėjo fizikos – nuo 34 iki 24. Mažėja mokinių 

besirenkančių laikyti chemijos, fizikos, informacinių technologijų egzaminus. 9 gimnazijos mokiniai 

neišlaikė matematikos valstybinio egzamino. Siekiant gerinti matematikos ugdymo kokybę I, II kl., 

III kl., IV kl. yra skiriama viena papildoma matematikos ilgalaikė konsultacija kiekvienai klasei, 

diferencijuojant pagal mokinių gebėjimus. 2020–2021 m. m. gimnaziją baigė 26 abiturientai, iš jų 23 

mokslus tęsia universitetuose, kolegijose, profesinėse mokyklose, atlieka karinę tarnybą. 3 mokiniai 

pasirinko įvairias darbines veiklas. Pagerėjo PUPP matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros 

rezultatai: lietuvių kalbos ir literatūros rezultatų vidurkis 1,6 % geriau nei šalies, matematikos 1,3 %. 

Pagerėjo 4 kl. matematikos NMPP rezultatai (klasės surinktų taškų vidurkis): 2019 m. buvo 66 %, o 

2021 m. – 73 %. Skaitymo rezultatai 1 % (71 % – 70 %) pablogėjo. 

10. Lankomumas. 2020–2021 m. m. pagerėjo visų gimnazijos klasių lankomumas (galimai dėl 

nuotolinio ugdymo): 2019–2020 m. m. iš viso praleista 11535 pamokos, nepateisintos 360 pamokų; 

2020–2021 m. m. praleista 5868 pamokų, nepateisinta – 131. 

11. SEU. Siekdama kiekvieno mokinio pažangos ir socialinės emocinės brandos, gimnazija 

įgyvendina socialinio emocinio ugdymo (SEU) programas: „Zipio draugai“, „Laikas kartu“ 

priešmokyklinėse grupėse, pradinėse klasėse, „Paauglystės kryžkelė“ 5–8 klasėse ir „Raktai į sėkmę“ 

I–IV klasėse. Nuoseklūs SEU užsiėmimai 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasėse vykdomi klasės 

valandėlių metu ir integruojami į dalykų pamokas bei gimnazijos gyvenimą. 

12. Individualiai kiekvieno mokinio pažangai pamatuoti vedami vaiko individualios pažangos (VIP) 

lapai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus klasės vadovas informuoja dalyko mokytoją, 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistus, socialinį pedagogą, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 

ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba, numatomi tolimesnės 

veiklos žingsniai.  

             2019–2020 m. m. lyginant su 2018–2019 m. m. mokinių pažangumas pagerėjo. Padarė 

pažangą bent iš 3 mokomųjų dalykų  ir daugiau: 5 kl. – 4 mokiniai, 6 kl. – 3 mokiniai, (buvo 2 

mokiniai), 7 kl. – 10 mokinių, (buvo 9 mokiniai), 8 kl. – 6 mokiniai, (buvo 7 mokiniai), I g kl. – 7 

mokiniai, (buvo 3 mokiniai), II a g kl. – 13 mokinių, (buvo 3 mokiniai), II b g kl. – 10 mokinių, (buvo 

5 mokiniai), III g kl. – 8 mokiniai, (buvo 2 mokiniai), IV g kl. – 6 mokiniai, (buvo 3 mokiniai), kurie 

padarė pažangą iš 3 ir daugiau dalykų. Iš viso 2019–2020 m. m. 5–8 kl. ir I–IV g kl. 67 mokiniai 

(buvo 36 mokiniai). 

               Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui, aktyviai veikti, 

tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, fizinėse bei virtualiose aplinkose. Dalis 

formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.).  

13. Gimnazija yra akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija. Savanoriškos tarnybos 

metu jaunuoliai įtraukiami į prasmingą jaunesnių bendramokslių mokymosi sunkumų įveikimo 

procesą, teikia pagalbą gimnazijos bendruomenei kasdieninėse ir šventinėse veiklose, prisideda prie 

gimnazijos viešosios komunikacijos plėtojimo, sveikos gyvensenos bendruomenėje įgūdžių 

formavimo. 

14. Laimėjimai. 2020–2021 m. m. gimnazijai padovanoti 7 mokinių kūrybiniai darbai. Mokinių 

projektai, kūrybiniai darbai viešinami gimnazijos internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. 

Įvairiuose rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose dalyvavę mokiniai pelnė: 11 

– I vietų, 9 – II vietas, o respublikiniuose konkursuose 22 kartus – I vietą, po 13 – II ir 3 – III vietas. 



Sėkmingi metai humanitarinių mokslų metodinei grupei: laurus skynė lietuvių kalbos pasakoriai, 

anglų kalbos viešojo kalbėjimo prizinių vietų laimėtojai.  

15. Neformalus ugdymas. 2020–2021 m. m. vykdomos apklausos dėl neformalaus ugdymo 

poreikio. Remiantis rezultatais 2019–2020 m. m. pasiūlyta 13, o 2020–2021 m. m. – 19 neformalaus 

ugdymo programų. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, mokytojų pasiūlytas programas, 

gimnazijos tradicijas, į turimas mokinio krepšelio lėšas iš 33 galimų valandų neformaliajam švietimui 

išnaudota visos valandos, skirtos mokinių meninei, tiriamajai, sportinei veiklai. 

16. Tradiciniais bendri renginiai gimnazijoje: Lakūno Stepono Dariaus gimimo bei skrydžio 

metinių minėjimai Stepono Dariaus gimtinėje-muziejuje, ,,Kalėdinis sveikinimas mūsų mylimiems 

seneliams“, akcija ,,Uždekime vėlinių žvakelę ant pamirštų kapų“, „Pyragų diena“, „Kalėdinė 

suknelė“, Užgavėnių šventė gimnazijos ikimokykliniame skyriuje, Kaziuko mugė. Pilietiškumo 

ugdymo mokytojai ir gimnazijos mokinių prezidentūra kasmet su klasių vadovų pagalba organizuoja 

Sausio 13-osios, Vasario 16-osios bei kovo 11-osios paminėjimus. Laikmetis keičia Kalėdinio 

koncerto formatą – 2021 m. gruodžio mėn. 1–12 kl. mokiniai kartu su klasių vadovais rengė 

Kalėdinių dainų klipų pristatymą. Mokytojai taip pat neliko nuošalyje – parengė savo sveikinimą – 

dainą https://www.youtube.com/channel/UCJXQhmbBPelThrA5b7zoUjg. Šios ir dar daugiau 

filmuotų veiklų galima rasti mūsų YouTube kanale. Kasmet įgyvendinamas etnokultūrinis projektas, 

mokiniai kartu su Amatų centro meistrais bei gimnazijos muziejininke kuria, gamina ir leidžia 

Kalendorius. Gimnazijos bibliotekininkė sėkmingai papildo gimnazijos planus ir renginius savo 

inicijuojamomis veiklomis, tokiomis kaip rašymas plunksna, Kalėdiniai skaitiniai. Džiugina tikybos 

mokytojų rengiami teminiai renginiai (Advento rytmetys, Velykų belaukiant, Vėlinių žvakelė). 

17. Sėkmingai tęsiamas projektai „Kokybės krepšelis“, „Tęsk“, „Lyderių laikas 3“, „Atvirkščia 

pamoka“, „Darni mokykla“. Džiugu, kad Jaunieji sveikatos ambasadoriai padeda įgyvendinti 

Sveikatos stiprinimo programą – kartus su sveikatos specialistėmis organizuoja ir praveda viktorinas, 

renginius mažiesiems gimnazistams „Košės diena, „Žiemos pasaka mažiesiems“. Gimnazijos 

bendruomenė įsitraukusi į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, geba pasidžiaugti gražiomis, naudingomis 

veiklomis su šalies įstaigomis, https://www.veivirzenugimnazija.lt/pasidziaukime/, o tapę ECO 

mokykla jau turime tradiciją – kasmet 1 klasės mokiniai kartu su tėveliais prie mokyklos sodina 

medžius. Mokinių šeimos taip pat įsitraukia į patyrimines veiklas, ilgalaikius projektus savo namų 

ūkiuose,  pristato savo projektus šalies konferencijose. Gimnazija naudojasi Kultūros paso 

pateiktomis veiklomis, edukacijomis. Gabiems mokiniams organizuojamos tikslinės tiriamosios-

edukacinės stovyklos, susitikimai su mokslininkais, pamokos laboratorijose (2021 m. atvyko Mobili 

mokslinė laboratorija „Jaunasis tyrėjas“, kurioje dalyvavo 30 mokinių ir po užsiėmimo 18 iš jų 

panoro lankyti ,,Jaunųjų tyrėjų“ būrelį).  

18. Įgyvendintas tarptautinis projektas su Lenkijos mokykla (Primary School of Saint Stanislaw 

Kostka in Lgoczanka). Dalyviai tobulino anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, robotikos įgūdžius 

bei kompetencijas. Sėkminga bendrystė prieš Kalėdas su eTwinning draugais iš Italijos, Ispanijos, 

Slovakijos, Lenkijos. Patys kūrėme, bet ir gavome spalvingų, jaukių sveikinimų šv. Kalėdų proga 

https://www.facebook.com/Veivirzenu-Jurgio-Šaulio-gimnazija-  

                    2020–2021 m. m. Gimnazijos veiklos plano tikslas – gerinti mokinių ugdymo kokybę ir 

individualius gebėjimus bei inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės, socialinės ir kultūrinės 

aplinkos kūrimas. Šiems tikslams pasiekti Veiklos plane numatyti uždaviniai ir priemonės 

išanalizuoti pagal rodiklius ir padarytos išvados: 

1. Gimnazija dalyvavo projektuose „Tęsk“, „Lyderių laikas 3“, „Atvirkščia pamoka“, „Darni 

mokykla“, „Aktyvi mokykla“, ECO mokykla. Gimnazija naudojasi Kultūros paso pateiktomis 

veiklomis, edukacijomis.  

2. Vyko edukacinių erdvių kūrimo projektai: parodų siena, prezidentūros kabinetas, vaismedžių 

sodinimas gimnazijos skyriuose, mokinių laisvalaikio zonos įrengimas, pradinių klasių erdvių 

įrengimas. 

3. Įrengtos naujos edukacinės erdvės gimnazijos muziejuje, treniruoklių salėje, padaugėjo edukacinių 

žaidimų koridoriuose, mokinių laisvalaikio zonoje. 

4. Įrengtas gimnazijos gamtos mokslų tyrimų kabinetas iš projekto „Kokybės krepšelis“. Taip pat 

įgyvendinant šio projekto uždavinius bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis. 

5. Veiksmingas IKT taikymas pamokose. 

6. Įgyvendinant „Darnios mokyklos“ projektą gimnazijos erdvėse įrengti rūšiavimo konteineriai. 

https://www.youtube.com/channel/UCJXQhmbBPelThrA5b7zoUjg
https://www.veivirzenugimnazija.lt/pasidziaukime/
https://www.facebook.com/Veivirzenu-Jurgio-Šaulio-gimnazija-


7. Gerėja mokinių individuali pažanga ir pasiekimai. 

8. Aktyviai vykdomos projektinės veiklos ir pamokos netradicinėse erdvėse. 

9. Pagal SEU tyrimo rezultatus pradinėse klasėse pagerėjo tarpusavio santykiai, mokiniai didesnį 

dėmesį skyrė mokymuisi, vyresnėse klasėse mokiniai atsakingiau priima sprendimus, laikosi 

gimnazijos taisyklių, jaučiasi saugūs. 

10. Pagal SEU tyrimo rezultatus vyresnėse klasėse reikėtų gerinti mokinių tarpusavio santykius. 

 

III SKYRIUS 

2022 m. METINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo kokybę ir individualius gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Duomenimis grįstas, sistemingas ugdymo turinio diferencijavimas; 

2. Lankomumo ir pažangumo rezultatų gerinimas; 

3. VIP stebėjimas ir tobulinimas; 

4. SEU programų įgyvendinimas; 

5. Mokytojų pedagoginių, psichologinių ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas. 

 

2 tikslas. Inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai: 

1. Vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimas; 

2. IT ir kitų mokymosi priemonių atnaujinimas; 

3. Savanoriškos-socialinės mokinių veiklos skatinimas; 

4. Bendrystės skatinimas su naujai prijungtais gimnazijos skyriais. 

 

 

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo kokybę ir individualius gebėjimus. 

Uždavinys  Priemonės Laukiamas rezultatas Terminai Atsakingi 

 

 

 

 

 

 

1.1 Duomenimis 

grįstas, 

sistemingas 

ugdymo turinio 

diferencijavimas; 

1.1.1 Darbo su 

gabiaisiais 

mokiniais 

sistemos kūrimas 

10% pagerės mokymosi 

rezultatai. 

Iki 2024 m.  

 

Metodinė 

taryba 

 30 % gabių mokinių 

dalyvaus įvairiose 

olimpiadose, 

konkursuose, sporto 

varžybose. 

Per 2022 m.  

1.1.2 

Diferencijuotų 

užduočių 

parengimas 

ir aiškių 

vertinimo 

kriterijų 

numatymas 

80 % mokytojų parengs 

diferencijuotas 

užduotis ir numatys 

aiškius vertinimo 

kriterijus, 50% 

mokinių turės galimybę 

pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus. 

Per 2022 m. Metodinė 

taryba 

 1.1.3. Patyrinimių 

veiklų 

organizavimas 

10% veiklų mokytojai 

įgyvendins per 

patyriminį ugdymą. 

Per 2022 m. Metodinė 

taryba 

1.2 Lankomumo 

ir pažangumo 

rezultatų 

gerinimas 

1.2.1 Tėvų 

atsakingumo 

dėl mokinių 

lankomumo 

ugdymas 

1.2.2 Sistemingas 

30 % tėvų įsitrauks į 

gimnazijos veiklas 

 

Mokinių pažangumo 

rezultatai pagerės 3 % 

 

Per 2022 m.  

 

 

 

Per 2022 m. 

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

(mokiniai, 

tėvai, 

pedagogai)  

Gimnazijos 

administracija 



konsultacijų 

skyrimas 

ir lankymas 

 

 1.2.3 Tobulinti 

mokinių 

lankomumo 

skatinimo 

sistemą 

Mokinių praleistų 

pamokų kiekis sumažės 

5 % 

 

Per 2022 m. Gimnazijos 

administracija 

1.3 VIP 

stebėjimas ir 

tobulinimas 

1.3.1 Klasių 

vadovų VIP 

stebėjimas ir 

analizė 

80 % mokinių su klasės 

vadovais aptaria savo 

mokymosi rezultatus 

4 kartus 

per mokslo 

metus 

(kasmet) 

Klasių 

vadovai 

 1.3.2 Mokytojų 

dalykininkų VIP 

tobulinimas 

 

80 % mokytojų stebės ir 

aptars VIP kiekvieno 

dalyko pamokoje 

 

 

2 kartus 

per mokslo 

metus 

(kasmet) 

Mokytojai 

dalykininkai 

1.4 SEU 

programų 

įgyvendinimas 

1.4.1 Visi 

gimnazijos 

mokytojai bus 

pasirengę 

įgyvendinti 

SEU programą 

80% mokytojų 

įgyvendins SEU 

programą 

 

Nuolat  

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 1.4.2 SEU 

programos 

įgyvendinimui 

skiriama 1 

savaitinė 

valanda 

100 % mokinių 

tobulins savo SEU 

įgūdžius 

 

Nuolat  

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 1.4.3 Atnaujinti 

SEU 

mokomąją 

medžiagą 

Visos klasės 100 % bus 

aprūpintos mokomąja 

medžiaga 

Kasmet  

 

Gimnazijos 

administracija 

1.5 Mokytojų 

pedagoginių, 

psichologinių ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijų 

tobulinimas 

1.5.1 Projekto 

„Atvirkščia 

pamoka“ 

veiklų tęstinumas 

 

Atvirkščios pamokos 

metodo pritaikymas 

gimnazijos 5-6 klasėse 

10 % pamokų. 

Kasmet  

 

Projekto 

„Atvirkščia 

pamoka“ 

komanda 

 1.5.2 Projekto 

„Lyderių 

laikas 3“ veiklų 

tęstinumas 

 

6 gimnazijos mokytojai 

dalyvaus LL3 veiklose; 

20 % pamokų bus 

taikomi šiuolaikinės 

pamokos metodai 

 

Kasmet  

 

Projekto 

„Lyderių 

laikas 3“ 

komanda 

 1.5.3 

Dalyvavimas 

respublikiniuose 

ir 

tarptautiniuose 

projektuose 

 

Tęsime ir naujai 

dalyvausime bent 5 

respublikiniuose ir 

1 tarptautiniame 

projekte. 

 

Nuolat  

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2 tikslas. Inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos 

kūrimas. 



2.1 Vidaus ir 

lauko edukacinių 

erdvių kūrimas 

įtraukiant tėvus. 

2.1.1 Lauko 

klasės 

įkūrimas 

10% pamokų vyks 

lauko klasėje 

 

Kasmet  

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 2.1.2 Žaidimų ir 

sporto 

erdvių plėtojimas 

100 % mokinių 

sudarytos galimybės 

naudotis erdvėmis 

Nuolat Gimnazijos 

bendruomenė 

 2.1.3 Žaidimų 

aikštelių aplinkos 

tvarkymas ir 

relaksacijos zonų 

įkūrimas 

gimnazijos 

skyriuose 

Įrengta 1 žaidimų 

aikštelė, 2 plečiamos, 

tvarkoma aplinka, 

kuriamos relaksacijos 

zonos 

Per 2022 m. Gimnazijos 

bendruomenė 

2.2 IT ir kitų 

mokymosi 

priemonių 

atnaujinimas 

2.2.1 Interaktyvių 

ugdymo 

priemonių 

pritaikymas 

ugdyme 

10% pamokų vyks 

gamtos mokslų 

laboratorijoje bei 

naudojant interaktyvius 

įrenginius 

 

Per 2022 m. Metodinė 

taryba 

2.3 Savanoriškos 

socialinės 

mokinių veiklos 

skatinimas 

2.3.1. Socialinių 

veiklų 

organizavimas 

 

2 kartus per metus 

organizuojamos 

paramos akcijos 

 

2 kartus per 

metus 

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2.4 Bendrystės 

skatinimas su 

naujai prijungtais 

gimnazijos 

skyriais 

2.4.1 Renginiai ir 

veiklos 

skatinančios 

bendrystę tarp 

gimnazijos skyrių 

2 kartus per metus 

organizuojamos 

bendros veiklos 

 

2 kartus per 

metus 

 

Gimnazijos 

administracija, 

bendruomenė 

 

 2.4.2 Mokytojų 

mainų programa 

tarp Veiviržėnų, 

Judrėnų, Pėžaičių 

ir Pašlūžmio 

pradinio ugdymo 

ir ikimokyklinio 

ugdymo skyrių 

mokytojų 

Kiekvienas mokytojas 

bent 2 dienas per metus 

dalyvaus mokytojų 

mainų programoje 

 

2 kartus per 

metus 

 

Gimnazijos 

administracija, 

bendruomenė 

 

IV SKYRIUS 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data  Atsakingas 

1. 1. I pusmečio rezultatų aptarimas.  

2. Strateginio plano priežiūra. 

2022-02-07 Administracija 

2. 1. Dvyliktokų leidimas laikyti brandos egzaminus. 

2. Kiti klausimai. 

 

2022-05-25 Administracija 

3. 1. 1–4, 5–III klasių mokinių pasiekimai ir 

lankomumas. 

2. NMPP rezultatų lyginamoji analizė 

2022-06-08 

 

Administracija 

4.  1. 2021-2022 m. mokslo metų rezultatų aptarimas. 

2. 5–III klasių mokinių pasiekimai ir lankomumas. 

2022-06-22 Administracija 



3. PUPP rezultatų lyginamoji analizė 

5. 1. 2022–2023 m. m. prioritetai, uždaviniai, 

priemonės. 

2. Mokytojų darbo krūvio, darbo užmokesčio 

aptarimas. 

3. Ugdymo proceso planavimas: tvarkaraščiai, 

grafikai, ugdymo plano bei veiklos plano pristatymas, 

neformaliojo švietimo programų pristatymas. 

4. Projekto „Kokybės krepšelis“ pristatymas. 

2022-08-30 Administracija 

6. 1. Mokinių adaptacijos gimnazijoje pristatymas. 

2. Gimnazijos veiklos įsivertinimas. (pagal Kokybės 

krepšelio planą) 

3. Signaliniai pažangumo ir lankomumo rezultatai. 

4. Bandomųjų brandos egzaminų, užsienio kalbų 

lygių nustatymo rezultatai. 

2022-11-02 J. Rudienė, 

K. Pugačiauskas 

L. Navickienė 

A. Vanagienė 

A.Žukauskienė 

L. Rėbždienė 

                                                                                                                Pirmininkė Zofija Bernotienė 

 

METODINĖ TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

Tikslas: Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingas 

1. 1. Metodinės tarybos plano sudarymas 2022 m.  

2. Metodinių grupių veiklos planų aptarimas ir 

suderinimas, organizuojamų metodinių dienų plano 

parengimas.  

3. STEAM, IT priemonių, metodų taikymo galimybės. 

4. Kolegialus – grįžtamasis ryšys. 

5. Mentorystės programos aptarimas. 

6. Mokytojo kvalifikacijos kėlimo poreikis.  

2022-01-06 J. Rudienė,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2. 1. Vestų ir stebėtų veiklų aptarimas. Grįžtamasis ryšys. 

2. Praktikos vadovų ir studentų grįžtamasis ryšys. 

 

2022-02/03 

mėn. 

J. Rudienė,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

3. 1. Labiausiai pasiteisinusių, išbandytų metodų, būdų 

demonstravimas įvairiose veiklose ar pamokos dalyse. 

 

2022-05/06 

mėn. 

J. Rudienė,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

4. 1. Platformos Office 365 (TEAMS) naudojimas.  

2. Metų mokytojo rinkimai.  

 

2022-09 J. Rudienė,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

5. 1. Mokomųjų projektų organizavimas (bent po 1 

projektą iš kiekvieno dalyko pristatyti mokslų metų 

eigoje).  

2022-10 J. Rudienė,  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

                                                                                                                    Pirmininkė Jurgita Rudienė 

 

TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingas 

1. 1.Visuotinis informacinis nuotolinis tėvų 

susirinkimas. 

2022-02-09 

 

Administracija 

 



2. Individualūs pokalbiai po I pusmečio. 2022-02-15 Klasių vadovai 

2.  2021-2022 m.m. gimnazijos veiklos ir tėvų 

įsitraukimo aptarimas. 

2022-05-31 Administracija 

3. Ikimokyklinių/priešmokyklinių grupių pedagogų ir 

tėvų supažindinimas su vidaus darbo tvarka, 

ugdomąja veikla.  

2022-09-02 Grupės 

mokytojos  

4. Klasių tėvų nuotoliniai susirinkimai su dalykų 

mokytojais, administracija. 

2022-10-06 Klasių vadovai 

 

 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

Eil. 

Nr. 

                      Veikla Numatoma 

data 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

1. Gimnazijos tarybos plano sudarymas 

2022 m.m. 

2022-01- D.Vepštienė  

2. Metinės veiklos programos ir pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 

2022 – 2023 m. m. svarstymas 

2022-08 D.Vepštienė  

3. Posėdis ,,Ūkinės finansinės veiklos per 

2021 m. aptarimas. Naujų finansinių 

metų sąmatos aptarimas“ 

2022-02- D.Vepštienė Kviestinis 

svetys 

direktorė 

4. Inicijuoti 2 procentų pajamų mokesčio 

rinkimą ir teikti pasiūlymus dėl surinktų 

lėšų panaudojimo. 

2022-03/04 Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

5.  Atvira veikla ,,Visos dainos ir gėlės 

šiandien Jums  moterys“ 

2022-03 Gimnazijos 

taryba ir 

gimnazijos 

prezidentūra 

 

6. Bendra veikla su socialiniais partneriais, 

sprendžiant mokinių lankomumo, 

mokymosi ir elgesio problemas 

Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos  

tarybos nariai 

 

7. Verslumo ugdymas Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkė 

 

Pirmininkė Diana Vepštienė 

 

V SKYRIUS 

SPECIALISTŲ, METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAI 

 

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 

   

Tikslas: Laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei teikti kryptingą ir efektyvią logopedo 

pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.  

Uždaviniai: 

1. Visapusiškai tirti  bei nustatyti kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;  

2. Taikyti specialiojo poreikio priemones, naudoti naujausias  kalbos tyrimo bei korekcinio darbo 

metodikas;  

3. Koreguoti ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, parenkant tinkamiausius  bei efektyviausius 

darbo su vaiku  metodus;  

4. Kelti profesinę kvalifikaciją; 

5. Bendradarbiauti su ugdymo institucijos bendruomene, konsultuoti tėvus (globėjus), 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokytojas, teikti rekomendacijas.  



Eil. 

Nr. 

Turinys Data Pastabos 

1. Pranešimas  tėvams „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų kalbos skatinimas“. 

2022-01 mėn. Gerosios patirties sklaida. 

2. Prevencinio kalbos ugdymo projekto 

„Keliaujame kalbos takeliu“ 

organizavimas ir vykdymas ankstyvojo 

amžiaus vaikams 

2022-01/03 Ugdymo proceso 

veiksmingumo tobulinimas. 

Bendradarbiavimas, ryšių su 

pedagogais stiprinimas. 

3. Rajoninio projekto „Kalbantys pirštai“ 

iniciavimas bei vykdymas 

2022-02 mėn. Profesinių kompetencijų  

tobulinimas. 

Bendradarbiavimas, ryšių su 

kitomis  ugdymo įstaigomis  

stiprinimas. 

4. Grupinės, foneminės klausos, tarties, 

garsinės analizės bei sintezės  pratybos 

priešmokyklinėje grupėje. 

2022-10 mėn. Ugdymo proceso 

veiksmingumo tobulinimas, 

bendradarbiavimas.  

5. Projekto „Plepučių šalis“ organizavimas 

ir vykdymas priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

2022-05  mėn. Ugdymo proceso 

veiksmingumo tobulinimas.  

6.  Naujausios metodinės bei mokslinės 

literatūros analizavimas, IT ir kitų 

naujovių taikymas darbe. 

Visus metus Individuali 

savišvieta/saviugda, 

kompetencijų  tobulinimas. 

7.     

   

Dalyvavimas ugdymo institucijos  VGK 

(Vaiko gerovės komisijoje). 

Visus metus Bendradarbiavimas, ryšių su 

pedagogais stiprinimas. 

8.     

   

Specialiųjų poreikių mokinių stebėjimas 

įvairiose ugdomosiose veiklose. 

Pagal sudarytą   

tvarkaraštį 

Bendradarbiavimas,  ryšių 

su  pedagogais stiprinimas. 

9.    Bendradarbiavimas su Klaipėdos r. PPT 

specialistais. 

Pagal poreikį Ugdymo proceso 

veiksmingumo tobulinimas. 

10.    Dalyvavimas miesto, rajono bei 

respublikiniuose logopedų asociacijos 

rengiamuose renginiuose. 

Visus metus Kvalifikacijos 

kėlimas/profesinių 

kompetencijų tobulinimas. 

11.    Tėvų informavimas, konsultavimas, 

rekomendacijų teikimas  aktualiais 

vaikų, sutrikusios kalbos koregavimo  

klausimais. 

Visus metus Dalyvavimas bendruose 

tėvų susirinkimuose, 

individualios konsultacijos. 

12.    Darbų planavimas, pasirengimas 

užsiėmimams, metodinių priemonių 

rengimas. 

Visus metus Profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

13.    Ugdymo institucijos  pedagogų 

konsultavimas, informacijos keitimasis 

apie ugdytinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų galias, sunkumus. 

Visus metus Ryšių su pedagogais 

stiprinimas.   

Ugdymo proceso 

veiksmingumo tobulinimas. 

14. Dalyvavimas ugdymo institucijos 

renginiuose. 

Visus metus Bendradarbiavimas, ryšių  

su ugdymo institucijos 

bendruomene stiprinimas. 

15. Darbas esant karantino sąlygoms Visą karantino 

laikotarpį  

Nuotolinis mokymas 

naudojant „Padlet“, Zoom“, 

„Teams“„Facebook“ 

platformas. 

 Logopedė Inga Linkuvienė 

                  

 

             

 



               SOCIALINĖS PEDAGOGĖS METODININKĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Tikslas - rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę- pedagoginę pagalbą mokiniams ir 

užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si) 

procesui pozityviai socializacijai gimnazijoje. 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines 

problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų; 

2. Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams- žalingų įpročių prevencija; 

3. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir užsiėmimus; 

4. Analizuoti konfliktines situacijas gimnazijoje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti 

gyvenimo būdą, elgesį, spręsti kitas problemas; 

5. Skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą , gerinant 

ugdymo kokybę. 

6. Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti 

seminarus. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys  Data  Atsakingas 

asmuo 

Laukiami 

rezultatai/metodai 

1.Organizacinė veikla bei dokumentacija  

1.1 

 

 

Socialinės-pedagoginės 

informacijos rinkimas, tikslinimas 

ir duomenų analizavimas apie 

mokinį ir jo šeimą. 

Per  2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Analitinis 

(duomenų rinkimas 

ir analizė). 

1.2. 

 

 

Pildyti kiekvienam mokiniui su 

kurio dirbama bylas. Rizikos 

grupės mokinių sąrašų sudarymas,  

bylų pildymas. 

Per  2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Sociologinis 

(duomenų apie 

mokinius rinkimas, 

susisteminimas) 

1.3 

 

ES programa „Pienas, vaisiai“ 

organizavimas. 

Per  2022 m. Socialinė 

pedagogė 

Ataskaitų rengimas 

1.4 

 

Mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

Per  2022 m. Socialinė 

pedagogė 

Nemokamo 

maitinimo talonai. 

Ataskaitos 

1.5 

 

 

Visų atliktų tyrimų pristatymas 

gimnazijos bendruomenei. 

Per  2022 m. Socialinė 

pedagogė 

Duomenų apie 

mokinius rinkimas, 

susisteminimas 

1.6 

 

 

 

Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas. 

Per  2022 

m.09-05 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

 

Stendų, lankstinukų 

aktualiomis 

temomis 

gaminimas. 

2.Individualus darbas su mokiniais 

2.1 

 

 

Teikti socialinę pagalbą 

mokiniams, konsultuoti juos 

rūpimais klausimais. 

Per 2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Pokalbiai, 

konsultacijos, 

stebėjimas. 

2.2 Socialinė- ugdomoji konsultacija 

su pedagogais. 

Per 2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Pokalbiai, 

konsultacijos, 

stebėjimas. 

2.3 Individualus darbas su 

mokymosi motyvacijos, 

lankomumo, elgesio sunkumų, 

gimnazijos nelankančiais, naujai 

į gimnaziją atvykusiais, žalingų 

įpročių turinčiais ir rizikos 

grupės mokiniais. 

Per 2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Priežasčių 

nustatymas, 

prevencinė veikla. 

Konsultavimas, 

pokalbiai, 

bendravimas. 



2.4 

 

 

Socialinė-pedagoginė pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams. 

Per 2022 m. Socialinė 

pedagogė 

Individualus ir 

grupinis darbas. 

Stebėjimas. 

2.5 

 

Padėti adaptuotis gimnazijoje 

naujai atvykusiems mokiniams: 

susipažinimas su mokiniu, 

problemų, kylančių klausimų 

aiškinimas, pagalbos teikimas. 

Per 2022 m. Socialinė 

pedagogė 

 

Pokalbiai, 

stebėjimas, interviu 

metodas. 

3.Darbas su mokinių tėvais 

3.1. Glaudžių santykių su tėvais 

palaikymas 

Visus 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Formalūs ir 

neformalūs pokalbiai 

3.2 Tėvų konsultavimas dėl vaiko 

pamokų praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kt. 

problemų. 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Individualūs 

pokalbiai, 

rekomendacijos. 

3.3 

 

 

 

Pagalba šeimoms, kurioms 

reikalinga socialinė parama 

(nemokamas mokinių maitinimas, 

krizių atvejai). 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Konsultavimas, 

informavimas, 

emocinis palaikymas. 

3.4 Dalyvavimas mokinių tėvų 

susirinkimuose. 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Individualūs 

pokalbiai, 

rekomendacijos 

4.Bendradarbiavimas su gimnazijos vadovais, mokytojais, klasių vadovais, pagalbos vaikui 

specialistais. 

4.1 Gimnazijos vadovų informavimas 

apie mokinių skriaudimo, 

apleistumo, fizinio ir psichologinio 

smurto atvejus. 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Pranešimai  

4.2 Lankytis pamokose, klasių 

valandėlėse. Reikalui esant 

užklasinėje veikloje 

 Pagal 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė 

 

Rekomendacijos, 

konsultavimas, 

pasitarimai. 

4.3 Siūlymų, kaip gerinti socialinį-

pedagoginį klimatą klasėje, 

gimnazijoje, teikimas. 

 Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

 

Rekomendacijos, 

konsultavimas, 

pasitarimai. 

4.4 Dalyvavimas klasių vadovų, 

pedagogų tarybos posėdžiuose. 

Pagal 

poreikį 

Socialinė 

pedagogė 

Pasitarimai, 

posėdžiai.  

5. Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis. 

5.1 Konsultacijos ir bendradarbiavimas 

su Klaipėdos r. socialinės paramos 

skyriaus specialistais, Veiviržėnų, 

Judrėnų, Endriejavo, Vėžaičių, 

Agluonėnų seniūnijomis, 

socialiniais darbuotojais, Klaipėdos 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato 

Klaipėdos rajono policijos 

komisariato viešosios tvarkos 

Skyriaus prevencinio poskyrio 

specialistais, VTAT. 

Per 2022 

m. 

Socialinė 

pedagogė 

 

Konsultacijos, 

pasitarimai, 

ataskaitų teikimas. 

 

 



6. Prevencinė veikla 

6.1 Verslumo savaitė. 

Individualios konsultacijos, 

užsiėmimai su klasių 

vadovais. 

Išvyka į LITEXPO parodų 

rūmus: Mokymasis. Studijos. 

Karjera. 

2022-02 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė, 
psichologė 

Suteikti galimybę 

mokiniams susipažinti 

su įvairių užsienio 

universitetų atstovais, 

Lietuvos universitetų, 

kolegijų, profesinių 

mokyklų siūlomomis 

studijų programomis. 

6.2 Akcija „Veiksmo mėnuo Be 

patyčių  

2022“ skirta priešmokyklinei 

grupei, 1- 8 kl., I-III ab g 

klasių mokiniams. 

2022-03 

mėn. 

 

Socialinė 

pedagogė 

Psichologė, 

gimnazijos 

bendruomenė. 

Organizuoti 

visapusišką veiklą,  

skirtą visai mokyklos 

bendruomenei,  

mažinant patyčių lygį 

mokykloje bei  

už jos ribų. 

6.3 Akcija „DAROM 2022“ 2022-04 

mėn. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Aplinkosaugos akcija. 

6.4 Akcija „Gegužė- mėnuo be 

smurto. Paspausk draugui 

ranką“. 

2022-05 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

psichologė 

 

Atkreiptas dėmesys 

mokinių į smurtavimo 

problemą. Skatinimas 

mokinių užimtumas, 

bendradarbiavimas. 

6.5 „Ar žodžiai žeidžia? 

Emocinio, psichologinio 

smurto artimiausioje 

aplinkoje atspalviai“. 

Pranešimas skirtas akcijos 

„Gegužės mėnuo be smurto 

prieš vaikus“ paminėjimui. 

Pristatymas klasės valandėlių 

metu. 

2022-05 

mėn. 

III g mokinės 

A.Norvaišaitė, G. 

Saulevyčiūtė, M. 

Šaulytė, Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

 

Atliktos trumpos 

apklausos pristatymas, 

bei supažindinimas su 

emocinio smurto 

samprata, rūšimis, 

pagalbos galimybėmis 

ir t.t. 

6.6 Akcija 1-4kl. „Būk saugus 

kelyje“. Akcijos 

organizavimas. 

 1-4 klasių mokiniams 

 

2022-09 

mėn. 

 

Soc. pedagogė, 

Klaipėdos r. 

policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnės 

Ugdomi vaikai kaip 

būti atidiems einant 

per gatvę, kelyje ir t.t. 

 

6.7 Klasės valandėlė 5 kl. 

mokiniams 

„Kaip man sekasi?“ 

2022-10 

mėn. 
Socialinė 

pedagogė 

 

Klasės valandėlė 5 kl. 

mokiniams. Kaip 

sekasi mokiniams 

gimnazijoje, su kokiais 

sunkumais susiduria. 

6.8 Socialinių įgūdžių 

užsiėmimai 

Per 

mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

Mokinių gebėjimas 

suprasti savo būseną, 

savijautą. Išmokti 

priimtino elgesio. 

6.9 Rūkymo prevencija „Rinkis 

ne dūmą, o sveiką 

gyvensenos būdą“. 

 

(5-12 kl. mokiniams) 

2022-11 

mėn. 

Klaipėdos r. 

policijos 

komisariato 

bendruomenės 

pareigūnė 

D.Pipirienė. 

Informacijos 

pateikimas, kokios 

nuobaudos skiriamos 

padarius nusižengimą, 

aktyvios pertraukos, 

sveikos gyvensenos 

pamokėlės. 



6.9.1 Tarptautinė tolerancijos 

diena. 

 

2022-11 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Istorijos, 

technologijų 

mokytojai, 

gimnazijos 

prezidentūra. 

Smurto, patyčių ir 

žalingų įpročių 

prevencija. 

Atkreipiamas dėmesys 

į tolerancijos reikšmę 

mūsų tarpe. 

7. Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas 

7.1 Dalyvavimas socialiniams 

pedagogams skirtuose seminaruose, 

konferencijose, metodiniuose 

užsiėmimuose. 

09/06 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos kėlimas. 

Renkama metodinė 

medžiaga. 

7.2 Konsultavimasis su kolegomis. 09/06 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos kėlimas. 

7.3 Naujausių straipsnių, įstatymų, 

socialinio ugdymo bei 

konsultavimo klausimais, 

literatūros analizavimas 

09/06 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Renkama bei kaupiama 

medžiaga. 

PASTABA: Socialinė pedagogė turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie pakeitimus iš 

anksto informuoja gimnazijos administraciją. 

Laima Rėbždienė,mob.861844097, el.p. laima.rebzdiene@gmail.com  

 

 

PSICHOLOGO ASISTENTĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 
Tikslas: Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis 

skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą mokytis ir priimti sprendimus, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais soc. partneriais. 

Uždaviniai: 

1. Padėti vaikams, tėvams, mokytojams spręsti su ugdymu (-si), bendravimu, savęs pažinimo 

susijusius klausimus ir atsiradusius sunkumus. 

2. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, specialistais numatant ugdymo tikslų ir 

uždavinių pasiekimo būdus, teikti tinkamą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. 

3. Sistemingai atlikti tyrimus, apklausas ir stebėjimus, identifikuojant mokinių gebėjimus, aiškinantis 

jų nesėkmių, mokymosi motyvacijos, elgesio sunkumų priežastis. Organizuoti mokytojų, tėvų ir 

mokinių apklausas ugdymo klausimais pagal administracijos užsakymus. 

4. Dalyvauti prevencinėse programose, bei organizuoti grupinius užsiėmimus siekiant gerinti mokinių 

socialinius ir psichologinius įgūdžius, tokiu būdu taip pat padedant mokiniams susiformuoti 

neigiamą požiūrį į psichoaktyvių medžiagų vartojimą.  

 

Eil 

Nr. 

Veikla Data Laukiamas rezultatas. 

Sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo tvarka 

Tyrimai ir stebėjimai 

1. Spec. poreikių mokinių 

stebėjimas, galių ir sunkumų 

pirminis nustatymas. 

Per 2022 m. 

 

Gimnazijos psichologo 

asist. 

Bus atliktas pirminis 

spec. poreikių 

mokinių galių ir 

sunkumų vertinimas, 

siekiant teikti 

reikalingiausią 

pagalbą mokiniui, 

šeimai ir pedagogams 

parenkant 

mailto:laima.rebzdiene@gmail.com


tinkamiausius 

metodus ir ugdymo 

priemones. 

2. Apklausa „Kokią profesiją 

pasirinkti?“ (8-IIag kl.). 

Gautos informacijos 

apdorojimas ir grįžtamojo 

ryšio mokiniams suteikimas. 

Trūkstamos informacijos, 

susijusios su profesijų 

pasirinkimu, ateities 

galimybėmis išaiškinimas ir 

galimos pagalbos 

mokiniams organizavimas. 

2022-01-27 

(Pagal 

poreikį) 

Gimnazijos soc.pedagogė 

metodininkė, psichologo 

asistentė 

Bus nustatyta kiek šių 

klasių mokinių jau 

galvoja apie ateities 

planus, kokių įgūdžių 

bei informacijos jiems 

labiausiai trūksta 

planuojant savo 

karjerą. Remiantis 

gautais rezultatais, bus 

planuojama tolimesnė 

ugdymo karjerai 

pagalba. 

3. I – IIg kl. mokinių savęs 

pažinimo (H. Aizenko testas 

asmenybės savybėms tirti), 

profesijos pasirinkimo 

(Holando profesinio 

pasirinkimo testas, 

Diferencinis-diagnostinis 

klausimynas)tyrimai.  

 

2022- 

01/02 

Gimnazijos psichologo 

asistentė 

 

Mokiniai remiantis 

testų rezultatais geriau 

pažins save, 

apsvarstys savo 

karjeros ir mokymosi 

tikslus, išsiaiškins ne 

tik kiek jie dera 

tarpusavyje, bet ir su 

galimybėmis, bei 

poreikiais darbo 

rinkoje. 

4. Mokinių mokymosi stiliaus 

nustatymas. 

2022-10 /11 

mėn. 

 

Mokinių mokymosi 

stiliaus nustatymas testo 

pagalba, kurio rezultatais 

remiantis mokytojai 

planuos informacijos ir 

užduočių pateikimą, vaikui 

labiausiai tinkamu būdu. 

Dokumento failas 

talpinamas mokytojų 

kambaryje esančiame 

kompiuteryje. 

Fiksuojama 

psichologo asist. 

registracijos žurnale. 

5. Ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme 

dalyvaujančių naujų vaikų 

adaptacijos darželyje 

tyrimas.  

Grupių veiklų stebėjimas, 

tyrimo atlikimas bei 

duomenų apdorojimas ir 

tvarkymas. 

 

2022-10 – 

11 mėn. 

 

Bus atlikta darželio 

auklėtinių tėvų ir grupių 

pedagogių apklausas apie 

naujai atvykusių ugdytinių 

adaptacijos procesą, 

kylančius sunkumus. 

Remiantis rezultatais bus 

planuojama tolimesnė 

pagalba ir numatomi 

galimi sunkumų 

sprendimo būdai. 

Tyrimų rezultatai bus 

pristatyti gimnazijos 

bendruomenės 

nariams. 

6. 1 klasės mokinių 

adaptacijos mokykloje 

vertinimas.  

2022-10 – 

11 mėn. 

 

Bus nustatytas mokinių 

adaptacijos mokykloje. 

Tyrimų rezultatai bus 

pristatyti gimnazijos 

bendruomenės 

nariams. 

7. 5-tų klasių mokinių  

adaptacijos dalykinėje 

sistemoje vertinimas. 

2022-10 – 

11 mėn. 

 

Bus nustatyti penktokų 

adaptacijos  dalykinėje 

sistemoje ypatumai, bus 

planuojama tolimesnė 

pagalba mokiniams. 

Tyrimų rezultatai bus 

pristatyti gimnazijos 

bendruomenės 

nariams. 



8. Naujų mokinių adaptacijos 

vertinimas. Bendravimas su 

mokiniais, tyrimo atlikimas, 

bei duomenų apdorojimas ir 

tvarkymas. 

2022-10 – 

11 mėn. 

Bus nustatyti naujų 

gimnazijos mokinių 

adaptacijos  ypatumai. 

Tyrimų rezultatai bus 

pristatyti gimnazijos 

bendruomenės 

nariams. 

9. Spec. poreikių mokinių 

stebėjimas, galių ir sunkumų 

pirminis nustatymas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Bus atliktas pirminis spec. 

poreikių mokinių galių ir 

sunkumų vertinimas. 

Pirminės stebėjimo 

išvados bus pristatytos 

VGK (Vaiko gerovės 

komisija). 

Akcijos, renginiai, prevencija 

1. Verslumo savaitė. 

Individualios konsultacijos, 

grupiniai užsiėmimai, 

mokinių susitikimų su kitais 

soc.partneriais 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Išvyka į LITEXPO parodų 

rūmus: „Studijos kitaip“ 

2022-02/03 

mėn. 

 

Gimnazijos psichologo 

asistentė, soc.pedagogė 

metodininkė 

 

Organizuojami 

užsiėmimai savęs, 

karjeros, darbo sričių, 

mokymosi galimybių 

pažinimui. Kviečiami 

kiti socialiniai 

partneriai iš įvairių 

mokymo institucijų, 

įmonių ir pan.  

2. Akcija „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ 2021“ skirta 

priešmokyklinei grupei, 1- 8 

kl., I-IIIab g klasių 

mokiniams.  

 

2022-03 

mėn. 

 

Gimnazijos psichologo 

asistentė, soc.pedagogė 

metodininkė 

. 

 

Puoselėjama 

gimnazijos tradicija 

dalyvauti šioje 

akcijoje, siekiant 

vienyti mokyklos 

bendruomenę kovoje 

su patyčiomis. Šios 

akcijos metu bus 

organizuojama 

visapusiška veikla, 

skirta visai mokyklos 

bendruomenei, 

siekiant didinti 

sąmoningumą ir  

mažinti patyčių lygį 

gimnazijoje bei už jos 

ribų. 

3. Dalyvavimas akcijoje 

išvalykime Lietuvą kartu 

„DAROM 2022“ 

2022-04 

mėn. 

Gimnazijos bendruomenė Dalyvavimas 

gimnazijos 

tradiciniame renginyje 

skirtame puoselėti 

Lietuvos aplinką, 

ugdant 

bendruomeniškumą, 

pagarbą mus supančiai 

gamtai ir 

atsakingumą. 

4. Akcija „Gegužė- mėnuo be 

smurto“. Mokinių 

diskusijos, piešinių paroda, 

paskaita mokiniai 

mokiniams “Ar žodžiai 

žeidžia?“. 

2022-05 

mėn. 

Gimnazijos prezidentūra 

Soc. Pedagogė 

metodininkė 

Psichologo asist. 

 

Atkreiptas mokinių 

dėmesys į smurtavimo 

problemą. Mokinių 

atliktos trumpos 

apklausos pristatymas, 

bei supažindinimas su 



emocinio smurto 

samprata, rūšimis, 

pagalbos sau ir 

kitiems galimybės.  

5. Akcija tolerancijos dienai 

minėti. Užsiėmimai su 

mokiniais vyraujančių 

stereotipų, tolerantiškumo 

svarbos ir reikšmės 

bendravime temomis. 

2022-11 Mokiniai per įvairias 

veiklas: klasės valandėles, 

integruotas pamokas 

ugdysis toleranciją, 

pakantumą kitiems 

žmonėms. 

 

6. Pranešimas tėvams apie 

vaiko adaptaciją 1-moje kl. 

ir 5-toje kl. 

2022-12 Tėvai susipažins su 

adaptacijos sąvoka, 

sužinos kaip elgtis ir 

reaguoti į įvairius 

adaptacijos laikotarpio 

sunkumus, sužinos jų 

vaikų klasės adaptacijos 

tyrimo rezultatus. 

Tėvų susirinkimo 

metu. Psichologo 

asist. registracijos 

žurnalas. 

7. Užsiėmimai su 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikais „Pažinkime 

emocijų pasaulį“. 

Per 2022 m. Užsiėmimai skirti vaikų 

socialiniam emociniam 

ugdymui. 

Psichologo asist. 

registracijos žurnalas. 

Mūsų darželio 

dienyne, klasės 

veiklose. 

Psichologo asistentė Aneta Žukauskienė 

 

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO 

 

Tikslas: Vadovaujantis individualizavimo, nediskriminavimo ir konfidencialumo principais, 

bendradarbiaujant su įstaigos pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais, administracija ir tėvais, 

sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, sėkmingai integruotis ir prisitaikyti 

besikeičiančioje aplinkoje. 

Uždaviniai: 

1. Formuoti gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

2. Atlikti pedagoginį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, žinių vertinimą ir esant 

būtinybei rekomenduoti vertinti jo gebėjimus PPT. 

3. Atsižvelgiant į mokinių turimus sutrikimus, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų 

poreikių mokiniams.  

 4. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos 

konsultuoti specialiojo ugdymo klausimais.  

5.   Tobulinti asmeninę kompetenciją. 

 

Eil 

Nr. 

                  Veiklos turinys                   Data           Pastaba 

 1. Grupiniai ir pogrupiniai užsiėmimai skirti Vasario 

16 d. ,,Veriame/veliame trispalvę apyrankę“. 

2022-02 mėn. Bendruomeniškumo ir 

patriotinių jausmų 

ugdymas. 

 2. Lankstinukas ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

lankančių vaikų tėvams: ,,Dvi draugės – smulkioji 

motorika ir kalba“. 

2022-02/03 Ryšių su tėvais 

tobulėjimas. 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 3. Lankstinukas tėvams ,,Padėkime būti pirmoku“ 2022-05 Ryšių su tėvais 

tobulėjimas. 



Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 4. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas, 

suderinimas PPT. 

2022-09 Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

individualaus ugdymosi plano ir individualių 

pagalbos planų/lentelės sudarymas. 

2022-09 Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 6. Pritaikytų ir individualizuotų  I-II pusmečio 

programų  derinimas, mokytojų konsultavimas. 

2022-09/10  Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 7. Mokytojų konsultavimas ir pagalba dirbant su 

specialiųjų poreikių mokiniais. 

2022-10/11 Gerosios patirties 

sklaida. 

 8. Lankstinukas ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

lankančių vaikų tėvams: ,,Tas ilgas kelias iki 

pirmųjų žodžių‘. 

2022/11 Ryšių su tėvais 

tobulėjimas. 

Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

 9. ,,Į pagalbą disleksiją turinčiam vaikui“ – 

pranešimas pradinių klasių mokytojoms. 

2022-11/12 Gerosios patirties 

sklaida. 

Bendradarbiavimas su 

mokytojais, mokytojo 

padėjėjomis. 

10. Dalyvauti 2-3 respublikoje organizuotuose 

projektuose. 

Per 2022 m. Mokinių mokymosi 

motyvacijos 

stiprinimas. 

11. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir 

lavinti jų sutrikusias funkcijas (pratybų metu, 

nuotolinių užsiėmimų metu. 

Per 2022 m. Mokinių mokymosi 

motyvacijos 

stiprinimas, mokinių 

pasiekimų pabrėžimas 

ugdomosios veiklos 

metu. 

12. Pirminės  ir  pakartotinės  pagalbos mokiniams,  

turintiems  sunkumų, teikimas,  jų  pasiekimų  

vertinimas, tyrimo organizavimas. 

Įvertinimo rezultatų  aptarimas  VGK  ir siūlymas  

dėl  specialiojo  ugdymo skyrimo,  siuntimas  į    

PPT.  Tėvų, mokytojų konsultavimas. 

Per 2022 m. Ugdymo proceso 

veiksmingumas. 

13.          Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio veikloje ir Klaipėdos r. PPT 

organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, 

vebinaruose. 

Pagal veiklos 

planą. 

Kvalifikacijos kėlimas. 

                                                                                        Vyr. specialioji pedagogė R. Bagdonavičienė       

 

 

BIBLIOTEKOS 

 

Tikslas: Siekti, kad biblioteka taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru, bibliotekos 

fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus.  

Uždaviniai: 

1. Supažindinti naujus mokinius bei darbuotojus su bibliotekos tvarka ir fondais.  

2. Tirti mokyklos bendruomenės narių skaitymo poreikius bei komplektuoti bibliotekos fondą, 

atsižvelgiant į ugdymo  proceso poreikius. 

3. Skatinti susidomėjimą skaityti, organizuoti literatūrines parodas, skirtas rašytojų jubiliejams, 

atmintinoms datoms ir šventėms paminėti, organizuoti veiklas, skatinančias mokinių skaitymo ir 

rašymo gebėjimų bei Bendrųjų kompetencijų ugdymą.  

4. Efektyvinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, padėti organizuoti renginius.  

5. Tobulinti asmeninį profesinį tobulėjimą.  



 

Nr. Veikla  Data Laukiamas rezultatas 

1. Mokyklos bendruomenės narių skaitymo 

poreikių tyrimas ir naujos literatūros užsakymas.  

2022-03/06 

mėn.  

Fondai papildomi  nauja 

literatūra, vadovėliais ir 

ugdymo priemonėmis.  

 
2. Vadovėlių, metodinės literatūros poreikių 

tyrimas ir fondų pildymas.  

2022-06/11 

mėn.  

3. Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas.  Gavus naujus 

leidinius. 

4. Vadovėlių kartotekos tvarkymas. 2022-11/06 

mėn.  

Nurašomi mokymo 

programų neatitinkantys 

vadovėliai.  

Užsakomi nauji vadovėliai.  

5. Naujų skaitytojų registracija, supažindinimas su 

bibliotekos taisyklėmis, teikiamomis 

paslaugomis,  literatūros išdėstymo sistema, 

knygų paieška.  

2022-09 mėn Mokiniai išmoksta susirasti 

reikiamą informaciją.  

6. Dalyvavimas pedagogų tarybos posėdžiuose bei 

informacijos apie naujausią metodinę literatūrą 

ir vadovėlius sklaida, informavimas apie naujai 

gautą metodinę literatūrą ir vadovėlius.  

Pedagogų 

tarybos 

posėdžių 

metu 

Mokytojai gauna naujausią 

informaciją apie metodinę 

literatūrą ir vadovėlius.  

7. Teminės literatūrinės parodos.  Kiekvieną 

mėn. 

Skatinami skaitytojų 

pažintiniai gebėjimai, 

interesai, susidomėjimas 

knyga. 

 

 

 

 

 

 

8. ,,Spalis – pasakų mėnuo“ 

Kūrybinės dirbtuvės (pasakų veikėjų lipdymas; 

skirtukų piešimas);  viktorina ,,Pasakų šalyje“.  

2022-10 mėn. 

9. Skaitymo įgūdžių lavinimo pamokėlės 

pradedantiesiems skaitytojams.  ,,Pelėdžiukų 

mokyklėlė“.  

2022-05/10 

mėn. 

10. Viktorina ,,Tautosakos malūnas“.  4 kl. 

moksleiviams.  

 

2022-11 mėn. 

11. Kūrybinės dirbtuvės (karūnos darymas ir 

puošimas),  viktorina ,,Keliauju po pasakų 

šalį“. 1 klasės moksleiviams.  

 

2022-12 mėn. 

12. Viktorina.  ,,Pažįstu Lietuvą“. Veikla 3kl. 

moksleiviams. 

2022-02 mėn. 

13. Kūrybinės dirbtuvės  ir parodėlė ,,Skirtukas 

Lietuvai“. 2 klasės moksleiviams. 

 

2022-03 mėn. 

14. Kūrybinės dirbtuvės Vaikiškos knygos dienai 

paminėti.  

2022-04-02  

15. Edukacija ,,Kaip rašė mūsų senoliai?“. 

Rašymas žąsies plunksna, pažintis su 

senoviniais rašymo būdais. 4 kl. moksleiviams.   

2022-05 mėn. 

16. Knygų pristatymai (1-12 kl.)  Pagal poreikį 

17. Savanoriška veikla padedant ruošti bibliotekos 

renginius, pradinių klasių moksleivių 

kompiuterinio raštingumo    mokymas (Power 

Point).  

1 val. per 

savaitę. 

Skatinama savanoriška 

veikla, 

bendruomeniškumas, iki 

10 proc. pradinių klasių 

mokinių išmoksta dirbti 

kompiuterine programa 

Power Point. 

18. Teikiama pagalba mokyklos bendruomenės 

nariams rengiant renginius.  

Prireikus 

pagalbos. 



19. Dalyvavimas rajono bibliotekininkų 

metodiniuose pasitarimuose, kursuose, 

renginiuose. 

Nuolat Parengtas bibliotekos 

veiklos planas, ataskaitos, 

pildoma bibliotekos 

dokumentacija.  

Parengtas aplankas apie 

mokyklą rajoninėje 

spaudoje.  

Kokybiškesnės bibliotekos 

paslaugos.  

20. Dalyvavimas bibliotekininkams rengiamuose 

kursuose, renginiuose. 

Nuolat 

21. Metinių – statistinių ataskaitų paruošimas.  Iki 2022-12-

30 

22. Bibliotekinio darbo vykdymas pagal 

patvirtintas pareigybes ir įstatyminius 

dokumentus.  

Nuolat 

                                                                                                           Bibliotekininė Lina Laucevičienė 

 

 

MUZIEJAUS 

 

     Tikslai: 

1. Prisidėti ugdant gimnazijos mokinių tautiškumą, pilietiškumą ir patriotizmą. 

2. Skatinti mokinius pažinti savo krašto istoriją ir ją populiarinti. 

3. Aktualizuoti muziejaus veiklą saugant krašto etninį ir kultūrinį paveldą. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Pastabos 

1. Muziejuje kaupti leidinius, atspindinčius Veiviržėnų 

seniūnijos istoriją, kultūrinius renginius. Ieškoti likusių 

materialinių vertybių, liudijančių krašto kultūrinį palikimą. 

Per 2022 m.  

2. Padėti rengti ir dalyvauti Jurgio Šaulio minėjimo 

renginiuose. 

3. Vesti gimnazijos renginių metraštį.  

4. Dalyvauti Gargždų krašto muziejaus renginiuose. 

5. Populiarinti muziejų. 

Muziejininkė Valdonija Karaliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

 

Tikslas: Pedagogų profesinis augimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. Bei 

kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius ugdytinius, 

tobulinimas. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymo (si) proceso organizavimą. 

2. Efektyvinti individualios vaiko pažangos stebėseną, vertinimą bei įsivertinimo sistemos taikymą. 

3. Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją. 

4. Stiprinti švietimo pagalbos teikimo sistemą bei įtraukiojo ugdymo praktikų kūrimą. 

5. Stiprinti mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimą. 

Tobulintina sritis: daugiau dėmesio skirti inovatyvių ugdymo metodų sklaidai ir socialiniam 

emociniam ugdymui, bei sveikatą tausojančioms sritims. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Metodinė veikla 

1. Metodinės grupės 

pasitarimas. 

2022-01-26 V. Merliūnienė II -  pusmečio veiklos plano 

aptarimas. 

2. Metodinė grupės 

„Apvalus stalas“. 

2022-05 

mėn. 

V. Merliūnienė Vaikų vertinimas, II - pusmečio 

nuveiktų darbų aptarimas. 

3. Dalyvaus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

2022-01/12 

mėn. 

Mokytojos. 

Mokytojų 

padėjėjos. 

Kels kvalifikaciją. 

Praktinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas  

rezultatas 

1. Sausio 13-osios d. minėjimas. 2022-01 Visų grupių 

mokytojos 

Istorijos 

pasakojimas apie 

Laisvės Gynėjų 

dieną. 

2. Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų 

dienos pagerbimo dienai skirtas 

,,100 neužmiršuolių kalnelis“. 

2022-01 Veiviržėnų 

„Boružiukų“, 

„Pelėdžiukų“, 

„Bičių“, 

„Nykštukų“ grupių 

mokytojos. 

Istorijos 

pasakojimas apie 

Laisvės Gynėjų 

dieną. 

3. ,,Snaigės šoka smagų šokį. O tu 

ar moki?“  

2022-01 Judrėnų sk. 

mokytojos. 

Pasaulinė sniego 

diena. Aktyvi 

veikla lauko 

erdvėje. 

4. Metodinė konferencija  2022-04 Mokytojos: 

Alvyda Švabienė, 

Vaida Girskienė, 

Loreta Stirbienė. 

,,Akytės mato, 

ausytės girdi: 

grupės aplinkos ir 

vaikų žaidinimo 

svarba ugdymo 

procese“. 

5. Išvyka į Stepono Dariaus 

tėviškę.  

2022-02 Judrėnų sk. 

mokytojos. 

Popietė muziejuje 

pas M. Raštikį. 



6. ,,Atverkime duris Lietuvai“. 

„Vasario 16 - osios širdžių 

takelis“. 

2022-02 Veiviržėnų 

„Boružiukų“, 

„Pelėdžiukų“, 

„Bičių“, 

„Nykštukų“ grupių 

mokytojos. 

Darželio erdvių ir 

grupių puošimas. 

Tradicijų 

puoselėjimas. , 

7. Vasario 16-osios minėjimas. 

Blynų šventė.  

2022-02 Pėžaičių sk. 

mokytojos. 

Tradicijų 

puoselėjimas, 

atsisveikinimas su 

sniegu. 

8. Vasario 14-osios ir 16-osios 

dienos minėjimas. 

2022-02 Pašlūžmio sk. 

mokytojos. 

Tradicijų 

puoselėjimas. 

9. Savaitinis projektas su tėveliais 

“Pagaminkim ir iškabinkim 

inkilą”.  

2022-03 Pėžaičių sk. 

mokytojos. 

Bendradarbiavimas 

su tėveliais. 

10. Projektas „Stebuklingos 

vandens galios“.  

2022-03 Veiviržėnų grupės 

„Bitės“ mokytoja 

A. Švabienė 

Atskleisti vandens 

galias. 

11. Kovo 11-osios dienos 

minėjimas. 

2022-03 Visų grupių 

mokytojos. 

Tradicijų 

puoselėjimas. 

12. „Kaziuko“ mugė. ,,Daug 

rankelių, daug darbelių, daug ir 

pinigėlių“.  

2022-03 Judrėnų sk. 

mokytojos. 

Patirs daug džiugių 

emocijų. 

13. ,,Ir akmenėlis turi širdį“  2022-03 Veiviržėnų 

,,Nykštukų“, 

,,Boružiukų“, 

,,Pelėdžiukų“ 

grupių mokytojos. 

Lietuvos trispalvės 

spalvomis 

dekoruotų 

akmenėlių širdis, 

skirta Lietuvai. 

14. „Mano šuniukas“. 2022-04 Veiviržėnų grupės 

„Bitės“ mokytoja 

A. Švabienė. 

Respublikinė 

kūrybinių darbų 

paroda. 

15. „Vaikų Velykėlės“. 2022-04 Visų grupių 

mokytojos. 

Margučių 

marginimo 

ypatumai. 

16. Tarptautinė vaikiškos knygos 

diena.  

2022-04 Judrėnų sk. 

mokytojos. 

Išvyka į Judrėnų 

miestelio 

biblioteką. 

17. Akcija ,,Darom -2022“. 2022-04 Visų grupių 

mokytojos. 

Meilės 

puoselėjimas 

gamtai. 

18. Projektinė veikla ,,Ką aš veikiu 

su savo šeima?“ 

2022-05 Judrėnų sk. 

mokytojos. 

Meilė šeimai. 

19. „Mamos diena“. 2022-05 Visų grupių 

mokytojos. 

Veiklos ir darbeliai 

skirti mamyčių 

dienai. 

20. ,,Žaislų paradas“- 

sveikatingumo diena. 

2022-05 Veiviržėnų grupių 

mokytojos. 

Pasivaikščiojimas 

su žaislais. 

,,Flešmobas“. 

Žaislų traukinuko 

formavimas.  

21. Tarptautinės „Vaikų ginimo 

dienos“ minėjimas. 

Sveikinimas tėčiui. 

2022-06 Visų grupių 

mokytojos. 

Gerų emocijų 

kraitelė. 

22. „Sveikatos idėjų skrynelė ant 

žaliosios palangės“. 

2022-06 Visų grupių 

mokytojos. 

Kūrybiškumo ir 

sveikatos ugdymas. 



23. Rugsėjo 1-osios šventė. 2022-09 Visų grupių 

mokytojos. 

Vaikų sugrįžimas į 

grupes. 

24. "Labas, priešmokyklinuk". 2022-09 Veiviržėnų grupės 

„Bičių“ mokytojos. 

Susitikimas su 

draugais ir 

mokytojomis. 

25. Derliaus dienos: 

 ,,Jei nuobodulys kankina, 

kviesk į grupę Vitaminą". 

2022-09 Visų grupių 

mokytojos. 

Prisimins daržovių 

pavadinimus, 

išmoks naujų.  

Erdvių puošimas, 

bendradarbiavimas. 

26. Kelionė į Skomantų piliakalnį. 2022-09 Pėžaičių sk. 

mokytojos. 

Ieškos lobio. 

27. ,,Sveikos pėdutės”. 2022-09 Pašlūžmio 

„Bitučių“ grupės 

mokytojos. 

Sveikatos 

stiprinimas. 

28. ,,STEAM ruduo“. 2022-10 Pašlūžmio 

„Bitučių“ grupės 

mokytojos. 

Ugdys 

kūrybiškumą, 

eksperimentuos. 

29. Ekskursija į parką. 2022-10 Veiviržėnų grupių 

mokytojos. 

Saugus elgesys. 

Susipažins su 

medžių lapais. 

30. Ekskursija į kapinaites. 2022-10 Visų grupių 

mokytojos. 

Aplankys apleistus 

kapus. 

31. ,,Žibintų kalnelis šviečia ir 

kviečia“. 

2022-10 Veiviržėnų grupių 

mokytojos. 

Darželio 

bendruomenės 

žibintų paroda 

32. Tolerancijos diena.  2022-11 Veiviržėnų grupių 

mokytojos. 

,,Vaikų mintys apie 

toleranciją“ 

kūrimas ir 

pristatymas 

gimnazijos 

bendruomenei. 

33.  „Tolerancijos“ ir „Draugo“ 

diena. 

2022-11 Visų grupių 

mokytojos. 

Ugdys toleranciją, 

pagarbą vienas 

kitam. 

34. Edukacija amatų centre 

Veiviržėnuose. 

2022-11 Visų grupių 

mokytojos. 

Susipažins su 

amatais. 

35. Kelionė į spektaklį. 2022-11 Pėžaičių sk. 

mokytojos. 

Prisimins saugaus 

eismo taisykles ir 

patirs džiugių 

emocijų. 

36. „Žiemos tyrinėjimo 

džiaugsmai". 

2022-12 Pašlūžmio 

„Bitučių“ grupės 

mokytojos. 

Gerų emocijų 

kraitelė. 

37. „Išdaigininkai ELFAI“. 2022-12 Veiviržėnų grupės 

„Bičių“ mokytojos. 

Dalyvaus mėnesio 

laikotarpio 

projekte. 

38. Arbata mūsų sveikatos šaltinis. 2022-12 Visų grupių 

mokytojos. 

Sveikatos 

stiprinimas. 

39. „Kalėdinė pasaka“. 2022-12 Visų grupių 

mokytojos. 

Kalėdinės šventės 

ruošimas. Parodų 

organizavimas. 

Metodinės grupės pirmininkė Vaida Merliūnienė 

 



PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

 

Tikslas: Kūrybingai bendraudami ir bendradarbiaudami įsiliesime į visos gimnazijos bendruomenę. 

Uždaviniai: 1. Tęsti mokinių pažangos, pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistemos tobulinimą. 

 2. Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją.  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

Metodinė veikla 

1. Metodinių grupių veiklos 

planų aptarimas ir 

suderinimas, organizuojamų 

metodinių dienų plano 

parengimas.  

2022-01-06 L. Toleikienė Sudarys pradinių 

klasių mokytojų 

metodinės grupės 

veiklos planą 

2. Dalyvaus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose pagal 

ŠC planą.  

Per 2022 m. Pradinių klasių mokytojos 

 

Kels kvalifikaciją 

3. Ragins mokinius dalyvauti 

konferencijose ir pačios 

skaitys pranešimus. 

Per 2022 m. Pradinių klasių mokytojos 

 

Parengs ir skaitys 

pranešimus 

4. Dalyvaus konkursuose, 

olimpiadose  (Olympis, 

Kings). 

Per 2022 m. Pradinių klasių mokytojos 

 

Dalyvaus 

konkursuose, 

olimpiadose 

5.  Klaipėdos rajono pradinių 

klasių mokinių (3-4 kl.) 

pavasario kroso bėgimo 

varžybų organizavimas 

2022-05 L. Toleikienė Suorganizuos 

rajoninį renginį 

6. Edukacinė pradinių klasių 

mokytojų išvyka į pasirinktą 

mokyklą  

2022-06 L. Toleikienė Dalinsis gerąja 

patirtimi 

7. Metodinės grupės veiklos 

analizė 

2022-08 L. Toleikienė, J. Rudienė Analizuos veiklą 

Praktinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

1. Sausio 13 minėjimas 2022-01-13 Pradinių klasių mokytojos Paminės 

valstybinę šventė 

2. Vasario 16 minėjimas 2022-02  

7-11 d. 

Pradinių klasių mokytojos Paminės 

valstybinę šventė 

3. Užgavėnės 2022-03-01 Pradinių klasių mokytojos Dalyvaus 

renginyje 

4.  Kaziuko mugė 2022-03-04 Pradinių klasių mokytojos Dalyvaus mugėje 

5.  Kovo 11 minėjimas 2022-03-10 Pradinių klasių mokytojos Paminės 

valstybinę šventė 

6. Pasaulinė paukščių diena. 

Paroda ,,Ant plačių sparnų“ 

2022-03 D. Šukevičienė Surengs parodą 

7. Projektas- akcija skirta 

Motinos dienai 

2022-04 Pradinių klasių mokytojos Dalyvaus 

akcijoje 

8. Kūrybinės dirbtuvės skirtos 

Knygos dienai paminėti 

2022-04 L. Laucevičienė. pradinių 

klasių mokytojos 

 

9.  Pavasarinių puokščių 

paroda 

2022-04/05 

mėn. 

Pradinių klasių mokytojos Surengs parodą 

10. Šeimų diena 2022-05 Pradinių klasių mokytojos Į šventę pasikvies 

tėvelius 



11. Dalyvavimas Klaipėdos 

rajono pradinių klasių 

mokinių (3-4 kl.) pavasario 

kroso bėgimo varžybose 

2022-05 L. Toleikienė Dalyvaus 

varžybose 

12. Piemenėlių šventė 2022-05 Judrėnų skyriaus pradinių 

klasių mokytojos 

Organizuos 

šventę 

13. Rugsėjo 1 šventė 2022-09-01 Pradinių klasių mokytojos Dalyvaus 

šventėje 

14. Muzikos diena 2022-10 R. Girdvainytė Organizuos 

muzikos dieną 

15. Darbelių paroda, skirta 

mokytojų dienai 

2022-10 Pradinių klasių mokytojos Surengs parodą 

16. Pyragų diena 2022-11 Pradinių klasių mokytojos Surengs ir 

dalyvaus pyragų 

degustacijoje 

17. Tolerancijos diena 2022-11 Pradinių klasių mokytojos Dalyvaus 

renginyje 

18. Adventinė vakaronė 2022-12 J. Klimienė, A. 

Ivaškevičienė,  

R. Girdvainytė 

Surengs 

vakarojimą 

19. Kalėdinis karnavalas 2022-12 Pradinių klasių mokytojos Surengs šventę 

Metodinės grupės pirmininkė Loreta Toliekienė 

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

Tikslas: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo.  

Uždaviniai: 

  1. Užtikrinti kokybišką ir modernų ugdymo(si) proceso organizavimą. 

  2. Tęsti mokinių pažangos, pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistemos tobulinimą. 

  3. Plėtoti socialinę, emocinio ugdymo, prevencinę ir sveikatos ugdymo veiklą. 

  4. Ugdyti sąmoningą požiūrį į gimnazijos tvarką, gerinti socialinį sąmoningumą. 

  5. Analizuoti ir tobulinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Metodinė veikla 

1. Dalykinės, metodinės 

kvalifikacijos kėlimas. 

Pasidalinimas įgytomis 

žiniomis, kompetencijomis, 

gerąja patirtimi. 

Pirmojo pusmečio rezultatų 

aptarimas 

2022-01 

mėn. 

A. Dara; 

 

Visi metodinės 

grupės nariai 

 

 

Aptars mokymo 

metodus, pasidalins 

gerąja patirtimi. 

 

Susipažins su naujausia 

spauda 

 

2. Humanitarinių mokslų 

metodinės grupės 2021 – 

2022 m. m. plano projektas 

2022-02/11 

mėn.  

 

A. Dara; 

A. Vanagienė 

Bus pristatyti nauji 

mokymo (-si) metodai; 

Mokytojai pasidalins 

gerąja patirtimi. 

3. Dalyvavimas 

internetiniuose kalbų 

konkursuose 

2021-2022 

m. m.  

J. Rudienė; 

Lietuvių k, anglų 

k., rusų k. 

mokytojai 

Bus skatinama 

motyvacija ir 

saviraiška.  



4. Ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė. 

Pasiūlymai Ugdymo planui 

2021 - 2022 m.m. 

NMPP, PUPP baigiamųjų 

darbų analizė ir aptarimas. 

Ilgalaikių planų  2021 – 

2022 m.m.  aptarimas.  

Papildomos medžiagos  

poreikio naujiems mokslo 

metams aptarimas.  

2022-06 

mėn. 

J. Rudienė; 

 

Lietuvių k, anglų 

k., rusų k. 

mokytojai 

Išanalizuos ugdymo 

plano įgyvendinimą, 

aptars baigiamųjų 

darbų rezultatus, 

reikalavimus 

ilgalaikiams planams. 

 

5. Gerosios patirties sklaida 

taikant IKT ugdymo 

procese 

Per 2022 m. Metodinės 

grupės nariai 

Įgis naujų įgūdžių 

taikant IKT, gebės 

tikslingai pritaikyti 

veiklose.  

6. Kolegialus grįžtamasis 

ryšys ,,Kolega - kolegai” 

Per 2022 m. Metodinės 

grupės nariai 

Savęs pažinimas ir 

tobulinimas. 

Pasitikėjimo savimi ir 

kolegomis stiprinimas. 

Galimybė gerinti 

pamokos kokybę, 

atsižvelgiant į kolegų 

patarimus. 

7. Atvira pamoka Per 2022 m. Metodinės 

grupės nariai 

Pedagogų turimų 

kompetencijų 

stiprinimas ir 

plėtojimas. 

8.  Pranešimas metodinei 

grupei 

Per 2022 m. A. Dara Inovatyvių IKT veiklų 

ir darbo metodų 

pristatymas. 

9.  Humanitarinių mokslų 

metodinės grupės veiklos 

programos aptarimas. 

Vieningo ilgalaikio plano 

aptarimas. 

Veiklos plano sudarymas. 

2022-08 

mėn. 

A. Dara Pristatys ilgalaikius 

planus, vieningus 

reikalavimus, 

integracines temas. 

Susipažins su  

naujausia pedagogine 

spauda. 

10. Brandos egzaminų 

 (lietuvių k., anglų k., rusų 

k.) analizė 

2022-09 

mėn. 

J. Rudienė; 

Lietuvių k, anglų 

k., rusų k. 

mokytojai 

Mokytojų 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

Praktinė veikla 

1. Tarptautinis e – Twinning 

projektas ,,Christmas 

Cards‘‘. 

2022-01 

mėn.  

A. Dara Kalėdinių atvirukų 

paroda gimnazijoje. 

2. Edukacinė išvyka į I. 

Simonaitytės muziejų. 

2022-02 

mėn.  

 

R. Stankuvienė Edukacinė veikla 

muziejuje.  

3. Vasario 16 d. minėjimo 

veiklos - renginiai 

2022-02 

mėn.  

Visi nariai Bus kuriamos veiklos 

paminėti vasario 16 d. 

4.  Pranešimas metodinėje 

grupėje: ,, IKT pagalbinių 

priemonių pritaikymas 

pamokose‘‘.  

2022-02 

mėn. 

A. Dara Supažindinimas su 

IKT priemonių 

pritaikymo 

galimybėmis 

pamokoje. 



5.  Poezijos popietė ,, Gerumas 

tas gyvenimas‘‘. 

2022-03 

mėn. 

I. Juciuvienė Poezijos samprata, 

paveikumas. 

6.  Viktorina ABC day. 

 

  

2022-04 

mėn. 

J. Rudienė; 

A. Dara. 

Skatinama motyvacija 

užsienio kalbos 

mokymuisi. 

7.  Pranešimas metodinėje 

grupėje: ,,Mokinių darbų 

vertinimo ir įsivertinimo 

būdai pamokose‘‘. 

2022-04 

mėn. 

A. Vanagienė Aptars mokinių darbų 

vertinimo būdus ir jų 

įtaką mokinių 

mokymosi 

motyvacijai. 

8.  E – Twinning projektas  

,, Easter Cards‘‘. 

2022-04 

mėn. 

A. Dara Velykinių atvirukų 

paroda gimnazijoje.  

9. Projektų savaitė ,, Sėkmės 

istorija‘‘. 

2022-06 

mėn.  

A.Vanagienė Gerosios patirties 

sklaida. 

10.  Tarptautinės raštingumo 

dienos minėjimas 

2022-09  I. Juciuvienė Bus gerinamas 

raštingumas ir 

skatinama motyvacija. 

11.  Europos kalbų savaitė 2022-09  I. Žemgulienė. Bus skatinama 

motyvacija ir 

saviraiška. 

12.  O kaip vokiškai? 2022-10 L. Stulpinienė Bus skatinama 

motyvacija ir 

domėjimasis vokiečių 

kalba. 

13.  Advento renginiai 

 

2022-12-01  J. Klimienė; A. 

Ivaškevičienė 

Bus pravestas 

renginys. 

14. Erasmus + projektas 

 

Per 2022 m. A. Dara Bus skatinama 

tarptautinė sklaida. 

15. Vienos pamokos su 

kiekviena klase vedimas 

netradicinėje erdvėje 

Per 2022 m. Metodinės grupės 

nariai 

Bus skatinama 

motyvacija ir 

saviraiška. 

16. Dalykiniai projektai pamokų 

metu 

Per 2022 m. Metodinės grupės 

nariai 

Bus skatinama 

motyvacija ir 

saviraiška. 

17. Atstovavimas gimnazijai 

rajono ir respublikos 

olimpiadose, konkursuose. 

Per 2022 m. Metodinės grupės 

nariai 

Bus skatinama 

motyvacija ir 

saviraiška. 

 

18. Projektas „CLILIG – 

Integruotas vokiečių kalbos 

ir dalyko mokymas(-is) 

Lietuvoje“ 

Per 2022 m. L. Stulpinienė Bus skatinama 

motyvacija ir 

domėjimasis vokiečių 

kalba. 

                                                                                        Metodinės grupės pirmininkė Aušra Dara 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

 

Tikslai: Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius, tikslus, pažangą 

ir pasiekimus, ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Aktyvinti mokinius, skatinant juos dalyvauti konkursuose, olimpiadose, projektuose. 

2. Tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno vaiko sėkmės. 

3. Sudaryti sąlygas mokinių individualių ir ypatingų gebėjimų ugdymui(si).  



4. Domėtis  pedagoginėmis ir metodinėmis naujovėmis, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, 

dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Metodinė veikla 

1. 

 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės veiklos 

ataskaita už 2021 metų 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

metodinis susirinkimas. 

I pusmečio aptarimas. 

2022-01-04 

 

I. Ruškė  

 

Įvertinti sėkmes ir 

nesėkmes. 

 

2. Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

metodinis susirinkimas.  

II pusmečio, mokslo metų 

pabaigos aptarimas. 

2022-06-09 

 

I. Ruškė  

 

Įvertinti sėkmes ir 

nesėkmes. 

3. Socialinių mokslų 

metodinės grupės veiklos 

planavimas naujiems 

mokslo metams, mokymo 

dalykų, ilgalaikių planų 

aptarimas ir tvirtinimas. 

2022-08-31 

 

I. Ruškė  

 

Metodinės grupės veikla 

planuojama atsižvelgiant 

į gimnazijos veiklos 

tikslus ir uždavinius. 

4. Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

metodinis susirinkimas. 

2022-12 

 

I. Ruškė  

 

Įvertinti sėkmes ir 

nesėkmes. 

Praktinė veikla 

1.  Tarptautinė Holokausto 

diena. 

2022-01-27 A. Mikalauskas 

 

 

2. Sausio 13-osios 

minėjimas. 

Vasario 16-osios 

minėjimas. (visos 

savaitės renginiai, 

pamokos, parodos, 

erdvių puošimas) 

 

Nepriklausomybės 

atkūrimo diena. 

2022-01-12 

 

2022-02-16 

 

 

 

 

 

2022-03-11 

K. Pugačiauskas  

I. Ruškė  

A. Giržadienė  

D. Stulpinas  

R. Girdvainytė  

J. Jokšienė  

A. Mikalauskas  

E. Norvilas  

L. Tučas 

Mokiniai dalyvaus 

mokyklos šventėse. 

Pagarbos žuvusiems už 

Lietuvos laisvę, 

patriotizmo ir 

pasiaukojimo ugdymas. 

3. Rajoninė technologijų 

olimpiada. 

2022-03 

 

I. Ruškė  Mokinių paruošimas 

olimpiadai. 

4. Rajoninė dailės 

olimpiada. 

2022-03 

 

A. Giržadienė  Mokinių paruošimas 

olimpiadai. 

5. Atrankinės rankų 

lenkimo varžybos, prieš 

2022-03 

 

E. Norvilas  

L. Tučas 

 

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 



Lietuvos jaunimo rankų 

lenkimo čempionatą. 

organizuojamuose 

renginiuose. 

6. Pavasario kroso 

varžybos. 

2022-04 

 

E. Norvilas  

L. Tučas 

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

7. Keturkovės varžybos. 2022-05 E. Norvilas  

L. Tučas  

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

8. Gedulo ir vilties diena. 2022-06-14 A. Mikalauskas  Gerosios patirties 

sklaida. 

Integruotos pamokos. 

9. Veiviržėnų penkiakovė. 2022 -09-17  K. Pugačiauskas  Mokiniai ir mokytojai 

dalyvaus mokyklos 

surengtame renginyje.  

10. Lietuvos žydų genocido 

dieną. 

2022-09-23 A. Mikalauskas  Minėjimas prie Žydų 

kapiniu Trepkalnio 

kaime. 

11. Rudens kroso varžybos. 

 

2022-09 

 

E. Norvilas  

L. Tučas  

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

12. III – IV kl. Paroda 

gimnazijoje  

2022-10-05 I. Ruškė  

A. Giržadienė 

Gerosios patirties sklaida 

Mokiniai organizuos ir 

dalyvaus gimnazijos 

parodoje. 

13. Konstitucijos egzaminas. 2022-10 

 

K. Pugačiauskas  

A. Mikalauskas  

Pilietiškumo, patriotizmo 

ir žinių apie valstybę 

gilinimas. 

14. Tarpklasinės kvadrato 

varžybos. 

2022-10 

 

E. Norvilas  

L. Tučas  

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

15. Lietuvos kariuomenės 

diena. 

 

2022-11-23 A. Mikalauskas 

 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Integruotos pamokos. 

16. Tarpklasinės krepšinio 

varžybos. 

2022-11 

 

E. Norvilas  

L. Tučas 

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

17. Mokyklos erdvių 

puošimas. 

2022-11 iki 

2022-12 

 

I. Ruškė, 

A. Giržadienė,  

D. Stulpinas  

Kūrybiškumo ir 

inovatyvumo ugdymas. 

 



18. Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų paroda. 

2022-12 I. Ruškė  

 

Mokiniai ruošis 

kalėdiniai parodai. 

 

19. Kalėdinis koncertas 

Veiviržėnų kultūros 

centre (pagal situaciją 

šalyje dėl COVID)  

2022-12 

 

Visi mokytojai. Mokiniai dalyvaus 

mokyklos renginyje. 

20.  Kalėdinė sporto šventė. 

 

2022-12 

 

E.Norvilas  

L. Tučas  

Mokiniai dalyvaus 

varžybose, mokyklos 

organizuojamuose 

renginiuose. 

21. Veiviržėnų 

etnokultūrinės aktualijos. 

2022 m. I 

pusmetis 

A. Giržadienė  Kūrybiškumo, 

motyvacijos skatinimas. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

22. CLILiG – Integruotas 

vokiečių kalbos ir dalyko 

mokymo programa 

Lietuvoje. (Integruotas 

projektas su technologijų 

pamoka). 

Visus mokslo 

metus 

 

 

I. Ruškė  

Vokiečių kalbos 

mokytoja  

L. Stulpinienė 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Integruotos pamokos. 

Gerosios patirties sklaida 

su kitomis mokyklomis.  

23. Projekto „Sukurk jaukią 

aplinką sau“ vykdymas. 

Per 2022 m. I. Ruškė,  

A. Giržadienė, 

D. Stulpinas  

Mokiniai dalyvaus 

mokyklos erdvių 

puoselėjime. 

Bendravimo, 

bendradarbiavimo, 

estetinio skonio ugdymas 

mokyklos 

bendruomenėje. 

24. Pamokos su žymiais 

žmonėmis „Pilsots“, 

Baltų vikingai, gyvoji 

partizanų istorija.  

Per 2022 m. 

 

 

K. Pugačiauskas  Gerosios patirties 

sklaida. 

Bus pravesta atvira 

pamoka. 

25. Projekto tęstinumas 

„Darni mokykla“, 

„Sveikatos stiprinanti 

mokykla“. 

Per 2022 m. 

 

I. Ruškė, D. 

Vepštienė , A. 

Giržadienė, 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė A. 

Petrauskienė  

Mokiniai dalyvaus 

Lietuvos mastu projekte.  

 

26. Dalyvavimas 

olimpiadose, varžybose, 

konkursuose ir kt. 

veiklose. 

Per 2022 m. 

 

Visi socialinių 

mokslų metodinės 

grupės mokytojai 

Adaptavimo, 

kūrybiškumo, aktyvaus 

mokymosi, motyvacijos 

skatinimas. 

                                                                                       Metodinės grupės pirmininkė Ineta Ruškė 

                          



                          TIKLSIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

Tikslai: tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius. Gerinti ugdymo aplinką 

ir ugdymo proceso aprūpinimą. Puoselėti mokyklos įvaizdį, kelti gimnazijos bendruomenės kultūrą. 

Uždaviniai:  

    1. Tobulinti metodinės grupės mokytojų darbą, siekiant ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją, 

naudoti mokymosi veiklos diferencijavimą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.  

2. Tobulinti metodinės grupės po pamokinės veiklos organizavimą, užtikrinant moksleivių 

susidomėjimą gamtamoksliais dalykais, stiprinant moksleivių motyvaciją juos mokytis. 

3. Tobulinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai. 

     4.  Atnaujinti vadovėlių ir kitų mokimo priemonių fondą. 

     5. Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, aktyvinti jų domėjimąsi 

mokyklos gyvenimu.  

     6. Propaguoti mokytojų ir mokinių kultūringą bendravimą. 

 

Eil. 

Nr.  
Veikla  Data  Atsakingas  

Laukiamas 

rezultatas 

Metodinė veikla 

1. Metodinės grupės posėdis . 

Dėl veiklos plano aptarimo. 

2022-01-04  T.Kvecienė  Kokybiškas 

ugdomojo 

ir metodinio 

darbo 

planavimas. 

2.  Metodinės grupės posėdis. 

Dėl I pusmečio rezultatų aptarimo. 

Dėl II pusmečio rezultatų aptarimo. 

 

2022-02 

2022-06 

T.Kvecienė  Teigiami 

pokyčiai 

ugdymo 

procese. 

3.  Metodinės grupės posėdis. 

Dėl 2021–2022 m. m. rezultatų 

aptarimo 

 

2022-06 

T. Kvecienė 

Grupės 

nariai 

Dalijamasi 

gerąja 

patirtimi 

Praktinė veikla 

1.  Dalyvavimas rajoninėse dalykų 

olimpiadose 

Per 2022 m. Grupės nariai Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

2.  Dalyvavimas respublikiniame 

konkurse ,, Olympis” 

Per 2022 m. Grupės nariai Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

Pritraukti 

gabius 

mokinius. 

3.  Dalyvavimas ,,Kengūros” konkurse. 2022-03 Matematikos 

mokytojai 

Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

4.  Projekto ,,Gera savijauta padeda 

mokytis, dirbti, bendrauti” rengimas 

Iki 2022-03-15 Grupės nariai Kompetenci

jų plėtimas, 

bendradarbi

avimo 

skatinimas 

5.   Kolega – kolegai. Patirties sklaida Per 2022m. Grupės nariai Dalijamasi 

gerąja 

patirtimi 

                                 Metodinės grupės pirmininkė T.Kvecienė  



 

 

KLASĖS VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS 

 

TIKSLAI: Siekti klasės vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla 

klasėje, ugdant mokinių sąmoningumą, atsakingumą ir pareigingumą bei pilietiškumą, puoselėjant 

vertybes, bendravimo kultūrą ir bendradarbiaujant su tėvais. 

UŽDAVINIAI: 

1. Analizuoti klasės auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų 

ugdomajai veiklai. 

2. Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, kuriant atvirą, šiuolaikišką, 

saugią ir sveiką aplinką. 

3. Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius 

įsivertinti savo veiklą, pasiekimus. 

4. Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologe, socialine 

pedagoge, specialiąja pedagoge, mokiniais ir jų tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės 

ir pažangos. 

5. Skleisti naujoves, dalintis gerąja patirtimi ir ją skatinti, siekti ugdyti(s) visapusiškos 

asmenybės bendrąsias kompetencijas. 

6. Aktyviai naudotis Kultūros paso teikiamomis galimybėmis. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

Metodinė veikla 

1. Metodinės grupės plano 

aptarimas. Veiklų planavimas 

I pusmečio mokymosi 

pasiekimų ir lankomumo 

aptarimas  

Prioritetinių gimnazijos sričių 

aptarimas 

 

2022-01-05 Metodinės 

grupės 

pirmininkė, 

klasės vadovai 

Aptars mokymo metodus, 

pasidalins gerąja patirtimi. 

 

Susipažins su naujausia 

spauda 

 

 

2. Ugdymo plano įgyvendinimo 

analizė. Pasiūlymai Ugdymo 

planui 2022–2023 m.m. 

Ilgalaikių planų  2022–2023 

m.m.  aptarimas.  

Papildomos medžiagos  

poreikio naujiems mokslo 

metams aptarimas.  

2022-05 L. Stulpinienė Išanalizuos ugdymo plano 

įgyvendinimą, aptars 

baigiamųjų darbų 

rezultatus, reikalavimus 

ilgalaikiams planams. 

 

4.  Metodinė klasių vadovų 

išvyka 

2022-06 

mėn. 

Klasių vadovai  

5. Ilgalaikių planų pristatymas. 

Integracinių temų aptarimas. 

Naujų klasių vadovų 

pristatymas. 

SEU įgyvendinimas 

 

2022-08-31 L. Stulpinienė Pristatys ilgalaikius 

planus, vieningus 

reikalavimus, integracines 

temas.  

6.  „Kolega – kolegai“ KGR. Per 2022 m. Klasės vadovai Klasės vadovai dalinsis 

gerąja patirtimi, sieks 

glaudaus 

bendradarbiavimo 



Praktinė veikla 

1. Profesijų diena. 2022-02 Tėvai, klasių 

vadovai, 

profesijų 

atstovai. 

Bus susipažįstama su 

skirtingų profesijų 

atstovais. 

2.  Kaziuko mugė 2022-03 Klasių 

vadovai, 

mokiniai, tėvai 

Bus nuotaikingai 

paminėta, surengta mugė, 

kurioje mokiniai 

pristatys, parduos savo 

gaminius. 

3.  Naktis mokykloje 2022-03-16 Klasių vadovai  

4. Akcija „Darom“ 2022-04 Gimnazijos 

bendruomenė 

Bus tvarkomos įvairios 

miestelio erdvės. 

5. Sporto šventė 2022-05 ar 06 Sporto 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Bus surengta tradicinė 

Sporto šventė, siekiant 

įtraukti visą 

bendruomenę. 

6. Mokslo metų užbaigimo 

šventė 

2022-06 Gimnazijos 

administracija, 

klasių vadovai 

Bus pagerbti geriausi 

mokiniai, pasidžiaugta 

įvykusiais projektais. 

7. Rugsėjo 1-osios šventė 2022-09-01 Klasių 

vadovai, 

administracija 

Bus švenčiama mokslo 

metų pradžios šventė 

8. Rudeninių darbelių paroda 2022-10 Pradinių klasių 

mokytojai 

Bus surengta paroda 

mokyklos erdvėse 

9. Tarptautinė Mokytojų diena 2022-10-05 Klasių vadovai Bus pagerbta mokytojo 

profesija 

10. Edukacinės išvykos, 

ekskursijos 

2022-09 Klasių vadovai Bus organizuojamos 

išvykos 

11. Moliūgų šventė 2022-10 Klasių 

vadovai, 

mokinių 

prezidentūra 

Bus surengta naktis  

mokykloje 

12. Klasių tėvų susirinkimai 2022-11 Klasių vadovai Bus organizuojami klasių 

tėvų susirinkimai 

     

13. 

Pyragų diena 

 

2022-11 Klasių vadovai Bus organizuojama 

Pyragų diena, kurios metu 

bus renkamos lėšos 

pagalbos stokojančiam 

asmeniui ar sričiai. 

14. Kalėdinis karnavalas 2022-12 

 

Klasių vadovai Bus organizuojami klasių 

karnavalai 

                                                                                  Metodinės grupės pirmininkė Lina Stulpinienė 

 

 

 

 

 



NUMATOMŲ RENGINIŲ PLANAS  

 

Esant ekstremaliai situacijai dėl COVID19 viruso suvaldymo, planas gali būti koreguojamas, o 

posėdžiai ir susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2021-12-15 

Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V6-2 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Numatoma 

data 

Atsakingas asmuo 

1. Sausio 13 d. respublikinė 

akcija „Atmintis gyva, kol 

liudija“. 

 

2022-01-13 Istorijos mokytojai, prezidentūra, klasių 

vadovai. 

Atsakingi asmenys dėl žvakučių išdėliojimo (I. 

Ruškė, A. Giržadienė) 

 

2. Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai skirtas 

renginių ciklas 

2022-02 

7-11 d. 

Istorijos mokytojai 

3. Užgavėnės  2022-03-01 R. Girdvainytė, J. Salienė, D.Šukevičienė, J. 

Jokšienė, I. Juciuvienė, klasių vadovai. 

  

4.  Kaziuko mugė 2022-03-03 Klasių vadovai, prezidentūra 

5. ,,Brangiausiam žmogui“ 

(renginys skirtas 

mamyčių, močiučių, 

tėvelių pagerbimui) 

2022-04-29 Muzikos mokytojos J.Jokšienė, R.Girdvainytė, 

J. Salienė, Prezidentūra , I.Juciuvienė 

6. Paskutinis skambutis 2022-05-26 Muzikos mokytojos, administracija 

 

7. Sporto ir turizmo diena 2022-06- Kūno kultūros mokytojai, klasių vadovai 

8. Mokslų užbaigimo šventė 2022-06- 1 kl. ir 12 kl. jų vadovai 

9. Mokslo ir žinių diena 2022-09-01 Administracija, 12 kl. ir 1kl., Prezidentūra 

10. Muzikos diena 2022-09-30 Muzikos mokytojos R.Girdvainytė, J.Jokšienė, 

I.Juciuvienė 

11. Mokytojų diena 2022-10-05 Prezidentūra 

12. Rudenėlio šventė-paroda 2022-10-25 I.Ruškė, A. Giržadienė, pradinių klasių 

mokytojos 

13. Advento vakaronė-

rytmetys. 

2022-12- Tikybos mokytojos, A.Ivaškevičienė, 

J.Klimienė, muzikos mokytojos R.Girdvainytė, 

J.Jokšienė, J.Salienė kt. 

14. Kalėdinis karnavalas 2022-12-23 Klasių vadovai 


