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                                                                                                                                      PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

                                                                                                                    2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANO,  

                                                                                                                                       PATVIRTINTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

                                                                                           2020-09-01    ĮSAKYMU NR. V – 156 

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

SAVIRAIŠKOS  METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

             1. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau Gimnazija) 2020–2021 mokslo metų veiklos planas, atsižvelgus į strateginius 

gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia  prioritetus ir 

priemones uždaviniams įgyvendinti. Metodinės grupės planas atitinka Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas, Geros 

mokyklos prioritetines nuostatas.  Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką mūsų metodinė grupė numato teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos  mokinių  ugdymosi poreikius, 

ugdyti savimi pasitikinčias, gerbiančias save ir šalia esantį žmogų, kritiškai mąstančias, kūrybingas, žingeidžias asmenybes. Tam tikslui 

įgyvendinti Saviraiškos metodinės grupės veiklos programa sudaroma,  integruojant SMM siūlomų bendrųjų programų nuostatas bei turinį: 

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, etninės kultūros, Sveikatos, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų prevencijos, ugdymo karjerai programos.  

2. Planas parengtas remiantis 2019–2020 mokslo metų Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdymo planu, mokyklos vizija ir misija, 

2019–2020 m. m. saviraiškos metodinės grupės veiklos ataskaita. 

2. Planas parengtas remiantis 2019–2020 mokslo metų Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdymo planu, mokyklos vizija ir 

misija, 2019–2020 m. m. Saviraiškos metodinės grupės veiklos ataskaita. 

3. Programą įgyvendins saviraiškos metodinės grupės mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA 

 

         4. Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.  

 

III. MISIJA 



 

          5. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių 

nuostatomis ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai. 

 

IV. FILOSOFIJA 

 

         6. „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“ Vydūnas. 

            7. 2019–2020 mokslo metų metodinės grupės veiklos vertinimas pagal SSGG: 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

 

1.Profesionalumas, kūrybiškumas,  organizuotumas, 

laimėjimai konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

2. Gabių vaikų atpažinimas, skatinimas kurti. 

3.Į netradicines veiklas įtraukiami žemos motyvacijos 

mokiniai. 

4. Puoselėjami tradiciniai renginiai, plačiau vykdomi 

integraciniai projektai. 

5. Sėkmingai įvykdytos beveik visos veiklos (išskyrus tas, 

kurios negalėjo įvykti dėl karantino). 

6. Elektroninė tėvų informavimo sistema. 

 

1. Didelės laiko ir energijos sąnaudos motyvacijos ir drausmės 

stokojantiems pamokoje mokiniams. 

2. Modernių mokymo priemonių stoka. Trūksta multimedijos tekstilės 

kabinete, muzikos instrumentų ( metalafonų, varpelių su rankenėle, 

medinio ksilafono ir kt.) 

3.Neturime aktų salės- šokių pamokoms, renginiams, koncertams. 

4. Dar per maža tėvų motyvacija įsitraukiant į kūrybinę veiklą ( pvz. 

,,Kūrybines dirbtuves‘‘) ar auklėjamosios klasės veiklas, edukacijas, 

išvykas.  

5. Trūksta patalpų, kur galėtų vykti netradicinio ugdymo pamokos, 

kūrybinės dirbtuvės ir kita ugdomoji , kūrybinė veikla. 

Galimybės  Grėsmės  



1. Aktyvus dalyvavimas Gimnazijos gyvenime, jos 

atstovavimas visuomenėje, gabių vaikų atskleidimas, sąlygų 

suteikimas individualiems gabumams ugdyti (NU, pagilintas 

mokymas). 

2. Netradicinių erdvių kūrimas, interjero puošimas 

ilgalaikiais meno kūriniais (Dailės ir technologijų MBE 

darbai), eksterjero papildymas veiklos ,,salomis’’. 

3. Bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi tarp kolegų 

ir kt. institucijų. ( Seminaro vedimas  dailės ir technologijų 

mokytojams, apie vertinimą. Stiprioji pusė prioritetas – 

kūrybingų, sportiškų vaikų kryptingas ugdymas, skatinimas, 

kilnojamos parodos rajono bibliotekose, KRŠC, dalyvavimas 

konkursuose, festivaliuose , varžybose...). 

4.Vaikams, gyvenantiems ne Priekulėje, norintiems  

dalyvauti NŠ veikloje  po 7 pamokų, skirti papildomą laiką, 

parvežimui namo vėliau, pvz.17 val./ Ar 1d. savaitėje-įdėti 

5,6 pamokas NŠ veiklai. 

5. Įvairesni bendravimo su tėvais būdai ir formos, 

sistemingas tėvų konsultavimas teigiamai veiktų mokinių 

mokymosi rezultatus. 

6. Elektroninių dienynų Tamo ir  Eduka, Moodl, Zoom, 

Telegram, Mesengerio gr.  teikiamų galimybių panaudojimas. 

7.Kūrybinių dirbtuvių organizavimas prieš Kalėdas, pasiūlant 

aktualią praktinę veiklą- mokiniams kartu su jų tėvais, 

seneliais. 

8. Vertinimo sistemos peržiūrėjimas (lapkričio, vasario 

mėn.), nenuolaidžiavimas mokiniams laiku- iki paskirtos 

datos neatlikus užduoties- rašyti neigiamą pažymį, 

dažnesnius komentarus ar pastabas. 

9.Didinti mokymosi motyvaciją geriau atliekant mažiau 

užduočių, bet kokybiškai, kad piešiniai ar kt kūriniai būtų 

1. Motyvacijos mažėjimas meno dalykams.   

2. Mokinių vėlavimas į pamokas, nepasiruošimas joms- reikalingų 

priemonių neturėjimas, atsakingumo stoka. 

3. Mokinių higienos įgūdžių trūkumas . 

4..Per palanki  individuali vertinimo sistema neatsakingiems mokiniams 

leidžia atsipalaiduoti, užduotys neatliekamos laiku, sunku sulaukti 

grįžtamojo ryšio- ypač tai atsiskleidė karantino metu. 

5.. Neįveikus silpnybių, kyla grėsmė teigiamai emocinei aplinkai, gilėja 

susvetimėjimas.  



kuo dažniau eksponuojami realiose ar virtualiose mokyklos 

parodose, gimnazijos fb puslapyje. 

10. Susvetimėjimui mažinti organizuoti daugiau išvykų, 

edukacinių ir pažintinių ekskursijų, o  motyvacijai kelti- 

virtualių pažintinių kelionių po Pasaulio šalis, muziejus ir 

pan. 

 

                                                            VI. strateginis tikslas, metiniai veiklos Tikslai, prioritetai 

8. 2020–2021 mokslo metų strateginis tikslas – Teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą. 

9. Prioritetai: 

9.1. Gimnazija - besimokanti organizacija.  

9.2. Ugdymosi aplinka. 

9.3. Bendradarbiavimas su tėvais.  

10. Metiniai uždaviniai: 

10.1.  Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis. 

10.2.  Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo. 

10.3.  Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. 

 

VII. metiniai uždaviniai ir priemonės 

 

11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti: 

 

11. 1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis. 

 

Saviraiškos metodinė grupė 

1. 

 

 

 Dailės ir technologijų 

MBE vykdymas, 

vertinimas.   

B. Česnauskienė 

R. Mickienė 

 

2020-2021 m.m. 

 

 

 Atsinaujins edukacinė aplinka įstaigoje.  

 

 



2. 

 

Dailės MBE moksleivių 

kūrybinių darbų-tapybos 

ir grafikos paveikslų- 

iškabinimas –

eksponavimas 

gimnazijos koridoriuose  

( siūloma 1a. prie 

administracijos ir prie 

aktų salės). 

 Darbai sukaupti nuo 

2015m. ir ankstesni...) 

B. Česnauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. lapkritis- 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsinaujins edukacinė, estetinė aplinka, interjeras 

pagrindiniame pastate. Kils mokymosi motyvacija, nes 

koridorių sienas puoš pačių  mokyklos mokinių darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dailės ir technologijų 

MBE moksleivių 

kūrybinių darbų 

iškabinimas-

eksponavimas 

Raudoname pastate 2a. 

koridoriuje. 

Yra G. Sudinaitės 

V.Niermanaitės 

mozaikos. Atrasti vietą 

gaminių dizaino 

dirbiniams- technologijų 

kabinetuose. 

B. Česnauskienė 

R. Mickienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020m. lapkritis- 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsinaujins edukacinė, estetinė aplinka, interjeras ( niša 

prie įėjimo į paruošiamąjį ar planuojamą keramikos 

kabineto ir kt. siena) Raudoname pastate.  

Kils mokymosi motyvacija, nes koridorių sienas puoš 

pačių  mokyklos mokinių darbai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Keramikos kabineto 

atnaujinimas, paruošimas 

Raudoname pastate  2a. 

 

 

 

 

 

B. Česnauskienė  

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio- 

vasario mėn. 

 

 

 

 

 

 

Atsinaujins kabinetas su molio degimo krosnimi, 

lentynomis, stendais, keliais suolais darbui.  

Bus sukurta metodine medžiaga stenduose, glazūrų pvz. 

ant išdegtų molio juostelių.  

Mokiniai realiai galės susipažinti su molio degimo, 

glazūravimo procesu.  

Bus saugios sąlygos molio laikymui, džiovinimui, 

degimui, saugiam darbui su glazūromis. 

5. Keramikos darbų PANO  

,,Etniniai simboliai ir 

ženklai“ , skirta 2020 m. 

Tautodailės metams. 

Raudoname pastate  2a. 

B. Česnauskienė  

 

 

 

 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

 

Atsinaujins siena prie 5 kab. 

Mokiniai prisimins pagrindinius etno simbolius ir ženklus,  

taip pat matys faktūrų ir tekstūrų  pvz. 

 

 

6. Individualios mokinio 

pažangos stebėjimo ir 

vertinimo sistemos 

peržiūrėjimas. ( SMG 

metodiniame 

susitinkime) 

Visi SMG nariai  

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio 

mėn.  

 

 

 

 

Lentelių supaprastinimas, atsižvelgus į meno dalykų 

specifiką. 

 

 

 

 

7. ,,Mąstymo žemėlapių‘‘ 

pritaikymas dalykų 

pamokose. 

Visi SMG nariai  

 

 

2020 – 2021m.m.  

 

Mokiniai mokysis pritaikyti žinias mąstymo žemėlapiuose 

 



8. Nuotolinis seminaras 

Klaipėdos rajono  

technologijų ir dailės 

mokytojams ,, Mokinio  

vertinimas ir 

įsivertinimas dailės ir 

technologijų, pamokose‘‘ 

(40 val. KT programa "Į 

mokymąsi orientuotos 

vertinimo kultūros 

plėtojimas" I dalis) 

B. Česnauskienė  

R.Mickienė  

 

2020 m. gruodžio 

11 d. 14 val. ( data 

dar derinama, nes 

perkelta iš 

lapkričio mėn.) 

 

 

 

 

 

 

. Patirties sklaida rajone. 

 

9. "Individualios mokinio 

pažangos kortelė - 

matavimo instrumentas" 

(40 val. KT programa "Į 

mokymąsi orientuotos 

vertinimo kultūros 

plėtojimas" II dalis ) 

 2021m. vasaris  

( data dar 

derinama, nes 

perkelta iš 

gruodžio mėn.) 

. Patirties sklaida rajone. 

 

10.. Parengtų metodinių 

priemonių pristatymas ir 

pasidalijimas gerąją 

patirtimi. 

A.Danilevičiūtė 

B.Česnauskienė  

Visi SMG nariai  

2021m. gegužės 

mėn.  

Skaidrės 

Vaizdinė metodinė padalomoji medžiaga ,,Spalvų ratas‘‘ 

ir stendinis pranešimas  su vaizdine medžiaga ,,Keramikos 

dekoravimas angobais ir glazūromis‘‘ . 

 Mokiniams bus sudaromos sąlygos įgyjant daugiau žinių, turtinti savo asmenybę, pasitikėjimą savimi, ugdyti kūrybiškumo bei 

bendradarbiavimo įgūdžius. ( Į dalykinės pamokas įtraukiant ,,Mąstymo žemėlapius‘‘, skatinant NŠ veiklą ir kt.) 

 Pedagogai pasidalins savo gerąja patirtimi. (per SMG metodinius susirinkimus, posėdžius, seminarus). 

 Dailės ir technologijų MBE baigiamieji kūrybiniai darbai puoš mokyklos interjerą. (Tęstinis gimnazijos interjero puošimas). 

 Keramikai skirtas prioritetas leis mokiniams plačiau įsigilinti į taikomąją dekoratyvinę dailę, suteiks galimybę į kokybišką edukacinę 

erdvę. 

 



 

11.2 . Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo. 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiams rezultatas 

 

Saviraiškos metodinė grupė 

1.  Ekonomikos žaidimo 

finalas ,,Bosas ne basas“  

 

J. Bakšinskytė  

 

 

2020m. spalis 

 

 

Mokiniams suteikiamos 

ekonomikos ir finansinio 

raštingumo teorinės bei 

praktinės žinios, ugdomi jų 

verslumo įgūdžiai, 

skatinamas iniciatyvumas ir 

kūrybiškumas. 

2. VMI viktorina 

,,Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam“ 

J. Bakšinskytė  

 

 

2020m. spalis  

 

 

Mokiniams suteikiamos 

ekonomikos ir finansinio 

raštingumo teorinės bei 

praktinės žinios, ugdomi jų 

verslumo įgūdžiai, 

skatinamas iniciatyvumas ir 

kūrybiškumas. 

3.  Youth Empovered 

programos renginys  

,, Užsikrauk karjerai“  

 J.. Bakšinskytė  

 

2020m. spalis  

 

 

Mokiniams suteikiamos 

ekonomikos ir finansinio 

raštingumo teorinės bei 

praktinės žinios, ugdomi jų 

verslumo įgūdžiai, 

skatinamas iniciatyvumas ir 

kūrybiškumas. 



4. Kalėdinė mokinių 

kūrybinių darbų paroda.  

B. Česnauskienė 

J. Urbonavičienė  

R. Mickienė 

2020 m. gruodis  

 

 

Ugdomi kūrybiškumo, 

iniciatyvumo,  

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Mokiniai kurs darbus 

Kalėdine tematika.  

5. Kalėdinė mugė – 

aukcionas nuotoliniu 

būdu ( mokomoji 

mokinių bendrovė) 

J. Bakšinskytė  

 

 

 

2020 m. gruodis 

 

 

 

Mokiniams suteikiamos 

ekonomikos ir finansinio 

raštingumo teorinės bei 

praktinės žinios, ugdomi jų 

verslumo įgūdžiai, 

skatinamas iniciatyvumas ir 

kūrybiškumas. 

6. Gerosios patirties 

sklaida „SEU metodika 

dalykų pamokose, 5-12 

kl.“ 

Saviraiškos 

metodinės grupės 

nariai 

2021m. sausis Socialinis emocinis 

ugdymas dalykų pamokose, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

7. Tęstinė etnokultūrinė 

edukacinė paroda 

,,Užgavėnių kaukės”  

J. Urbonavičienė  

R. Mickienė 

B. Česnauskienė 

2021m. vasaris  

 

 

Ugdomas etnokultūros 

puoselėjimas,  tautos 

kultūros paveldo pažinimas, 

pagarba etninės kultūros 

tradicijoms.  

8.  Metodinis susirinkimas: 

,,Mokymosi įgūdžių ir 

gebėjimų taikymas per 

mąstymo žemėlapius 

muzikos (1-3kl.) 

ekonomikos pamokose“. 

A.Danilevičiūtė 

J. Bakšinskytė 

 

 

 

2021m. gruodis, vasaris, balandis 

 

 

 

Ugdomi aukštesniųjų 

mąstymo gebėjimai, 

kūrybiškumo įgūdžiai. 

 

 



9. Moksleivių Velykinių 

darbų paroda. 

J. Urbonavičienė  

R. Mickienė 

2021m. balandis  

 

Ugdomi kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Mokiniai kurs kūrybinius 

darbus Velykų tematika.  

10. Profesinės dienos 

,,Susipažįstame su 

profesijomis“. 

(lankymasis Klaipėdos 

profesinio rengimo 

mokyklose). 

R. Mickienė  

J. Urbonavičienė 

2021m balandis - gegužė Mokiniai susipažins su 

įvairiomis profesijomis.  

 

11. Ekskursijų, netradicinio 

ugdymo diena. 

Supažindinimas su 

meno dalykais plačiau, 

lankantis Kretingos 

meno mokykloje su 5-8 

kl. dailės būrelio 

mokiniais. 

B.Česnauskienė  2021m balandis  Mokiniai plačiau susipažins  

su keramika, galbūt ateityje 

planuos savo karjerą 

susijusią su menu.  Ugdys 

bendravimo įgūdžius. 

 

Apibendrintas laukiamas rezultatas: 

 Mokiniams bus sudaromos galimybės visavertiškai socialinei emocinei saviugdai, kritiškai bei kūrybiškai mąstyti, laisvai rinktis, 

įgyvendinti savo poreikius.  

 Mokiniai supras etnokultūros svarbą, pažins tautos kultūros paveldą, jaus pagarbą etninės kultūros tradicijoms.   

 Mokiniai gebės taikyti aukštesniųjų mąstymo gebėjimus, mąstymo žemėlapius, virtualias mokymo erdves ir mokomąsias priemones. 

 

11.3 . Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. 

 



Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiams rezultatas 

Saviraiškos metodinė grupė 

 1. Kūrybinės dirbtuvės ,,Kalėdiniai 

žaislai 5-8 kl.“ 

 

 J. Urbonavičienė  

R. Mickienė  

A.  

2020m.  gruodis  

 

 

 Ugdomi kūrybiškumo, mąstymo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Kalėdinių 

žaisliukų kūrimas.  

2. Kūrybinės dirbtuvės 11-12 kl. 

mokiniams ir jų tėvams. ,,Užrašų 

knygelės gaminimas, įrišimas, 

dekoravimas‘‘. 

B. Česnauskienė  2020m. gruodis  

  

Ugdomi kūrybiškumo, iniciatyvumo 

bendradarbiavimo, tradicijų tęstinumo 

įgūdžiai. Kalėdinės dovanos savo 

rankomis sukūrimas. 

3. Kalėdinis koncertas gimnazijos 

bendruomenei. 

A.Danilevičiūtė  

B. Kaladžinskienė 

J. Petraitienė 

R. Araškevičienė 

2020m. gruodis  Ugdomi kūrybiškumo ir iniciatyvumo 

įgūdžiai. Sėkmingas dalyvavimas. 

4. Koncertas Motinos dienai 

gimnazijos ir miesto 

bendruomenei. 

 

A.Danilevičiūtė  

B. Kaladžinskienė 

J. Petraitienė 

R. Araškevičienė 

2021m. gegužė  Ugdomi kūrybiškumo ir iniciatyvumo 

įgūdžiai. Sėkmingas dalyvavimas. 

 

 

5. Renginys- koncertas ,,Šeimos 

diena“. 

A.Danilevičiūtė  

 

2021m. gegužė  Ugdomi bendravimo, kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. 



6. Sveikatingumo diena ,,Tarzano 

keliais“.  

A.Rimkus 

A.Pleskys  

 

2021m. birželis Užimtumo, sportinių įgūdžių 

gerinimas,  fizinės ir emocinės 

sveikatos  stiprinimas. Vyks sportinė 

veikla ant pagamintų trasų iš virvių 

tarp medžių. 

      

Laukiamas rezultatas 

 Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais, įtraukimas į bendrą kūrybinę veiklą.  

 Sveikatingumo diena ,,Tarzano keliais“  skatins mokinių kūrybiškumą ir fizinį aktyvumą, stiprins mokinių sveikatą, tėvų įsitraukimą į 

bendrą veiklą. 

 

 

 

12. ATVIRŲ PAMOKŲ/VEIKLŲ PLANAS 

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Pamokos tema, užsiėmimo, veiklos tema Numatoma data 

  

Tikslinė klasė, grupė 

  

1. 

 

 

 R.Mickienė 

L. Kaltauskienė  

 

 Atvira integruota technologijų-etikos 

pamoka ,, Etninio tapatumo ženklai 

kasdienybėje“ 6a kl.  

 Spalio 2d.  

 

 

 6a klasė  

2. R.Mickienė 

L. Kaltauskienė 

Atvira integruota technologijų-etikos 

pamoka ,, Mūsų ryšys su gamta – etninio 

tapatumo ženklai“  

Spalio 4d.  6c klasė 

2. S.Šapalienė 

B. Česnauskienė  

 Integruota dailės - tikybos pamoka ,,Ar 

galiu tave draugu vadinti? Draugystės 

ikona” 

 Kovo II sav.   9 klasė 

 

 



13. RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas  

1. Vizualizacija foje Rugsėjo 1-oios dienos 

šventei. 

B. Česnaukienė 

R. Mickienė, 

J.Urbonavičienė 

Rugpjūčio 4 sav. Ugdomi kūrybiškumo, 

mąstymo lankstumo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Estetiškai papuošta 

gimnazijos fojė. 

2. Sveikatingumo šventė, ,,Augu sveikas ir 

stiprus‘‘ (šventė vyks atskirai kiekvienai 

priešmokyklinio ugdymo grupei) 

J. Petraitienė 

  

Rugsėjis Vaikai supras sporto 

naudą, sveikatos gerinimo 

būdus.  

3. ,,Muzikos diena“ 

 

 

 

 

A.Danilevičiūtė 

B. Kaladžinskienė, 

J. Petraitienė 

 

 

Spalio 1 sav.  

 

 

 

 

Ugdomi mokinių 

kūrybiškumo, bendravimo 

ir iniciatyvumo įgūdžiai. 

Estetiška šventinė aplinka 

lauke prie įėjimo.  

4. 5-11kl. mokinių kūrybinių darbų paroda  

,, Tau, mokytojau” (keramikos, rankdarbių, 

gaminių dizaino, konstrukcinių medžiagų, 

mitybos). 

 

R. Mickienė 

B. Česnauskienė,  

J.Urbonavičienė 

Spalio 4 d. 

 

Ugdomi kūrybiškumo, 

tradicijų tęstinumo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai 

Visapusiška ir įdomi 

paroda bibliotekoje. 

5. Advento rytmetys. S. Šapalienė, 

A. Danilevičiūtė, 

B. Česnauksienė 

R. Mickienė. 

Gruodžio 1 sav.  Mokiniai supras Advento 

prasmę, Kalėdų laukimo 

džiugesį bei labiau pagilins 

kultūrines, socialines, 

pažintines bei kūrybines 



kompetencijas.  

6. ,,Kalėdų belaukiant‘‘-gimnazijos kalėdinis 

langų puošimas. 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė 

J. Urbonavičienė, 

klasių auklėtojai 

Lapkritis-gruodis  Ugdomi kūrybiškumo, 

tradicijų tęstinumo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Estetiška , šventinė aplinka 

fojė/ (lauke?) 

7. Kalėdinių kūrybinių darbų paroda . R. Mickienė 

J. Urbonavičienė  

Gruodis  Ugdomi kūrybiškumo, 

iniciatyvumo 

bendradarbiavimo, 

tradicijų tęstinumo 

įgūdžiai. Paroda kalėdine 

tematika.  

8. Kalėdinių žaisliukų dirbtuvėlės.   R. Mickienė 

J. Urbonavičienė 

Gruodžio 2 sav.  Ugdomi bendravimo, 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. 

Mokinių kalėdinių žaislų 

gamyba savomis rankomis.  

9. Kalėdinis koncertas gimnazijos 

bendruomenei. 

B. Kaladžinskienė, 

J. Petraitienė, 

A. Danilevičiūtė 

R. Araškevičienė 

Gruodžio 3 sav.  Ugdomi kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. 

Sėkmingas dalyvavimas. 

 

10. Vizualizacija, skirta Vasario 16-ąjai 

  

 

B. Česnauskienė 

R. Mickienė 

Vasaris Mokiniai ir mokytojas 

kūrybiškai vizualizuos 

atmintinę istorinę Lietuvos 

respublikos datą 

gimnazijos fojė. 



11. Meninis pasirodymas Šimtadienio šventėje  D. Genčiuvienė Vasaris  Ugdomi kūrybiškumo,  

iniciatyvumo bei sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. Bus 

paruoštas meninis 

pasirodymas. 

12. Integruotas renginys ,,Užgavėnės“. 

  

J. Petraitienė, 

A. Danilevičiūtė 

J. Urbonavičienė, 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė 

Vasaris Ugdomas etnokultūros 

puoselėjimas,  tautos 

kultūros paveldo 

pažinimas, pagarba etninės 

kultūros tradicijoms, 

poreiki jas tęsti. 

13. Viktorina ,,Visur gerai, bet namuose 

geriausia‘‘ 

(atskiroms priešmokyklinėms grupėms). 

J. Petraitienė Vasaris Vaikai sužinos 

svarbiausius įvykius apie 

Lietuvą. ugdomos 

meninės, pažintinės 

kompetencijos.  

14. ,,Velykų belaukiant‘‘- gimnazijos erdvių 

puošimas, vizualizacija fojė. 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė 

J.Urbonavičienė. 

Balandis  Ugdomi bendravimo, 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. Bus 

papuoštos gimnazijos 

erdvės Velykų tematika.  

15. Koncertas Motinos dienai gimnazijos ir 

miesto bendruomenei. 

  

B. Kaladžinskienė, 

J. Petraitienė, 

A. Danilevičiūtė, 

R. Araškevičienė. 

Gegužės 1 sav. Ugdomi kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. 

Sėkmingas  choristų, 

muzikantų, šokėjų 

pasirodymas 

16. Renginys- koncertas ,,Šeimos dienai’’. A. Danilevičiūtė Gegužės 2 sav.  Ugdomi kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo įgūdžiai. 



Skatinamas glaudus 

bendradarbiavimas su 

tėvais.  

17. Meninis pasirodymas Paskutinio skambučio 

šventėje.  

D. Genčiuvienė Gegužės 3 sav.  Ugdomi kūrybiškumo , 

iniciatyvumo bei sveikos 

gyvensenos įgūdžiai. Bus 

paruoštas meninis 

pasirodymas. 

Atsiradus nenumatytiems renginiams derinama 

 

VIII. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

 

1. Aukštesnė ugdymo kokybė, mokėjimo mokytis įgūdžiai, suformuota aukštesniųjų mąstymo gebėjimų strategija. 

 

2. SEU metodikos, mąstymo strategijų  taikymas dalyko pamokose, sistemingai taikoma individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo 

sistema. 

 

3. Gimnazijos ir tėvų bendruomeniškumas ugdant brandžios tautinės savimonės bei savigarbos asmenybę. 

 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

13. Programos įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkas. 

 

14.  Priežiūrą vykdys mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

 

15. programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos susirinkimuose, metodiniuose pasitarimuose, posėdžių, renginių metu.  



 

16. GIMNAZIJOS PROJEKTŲ PLANAS 

(jeigu nusimatote vykdyti projektą – rašote čia, tai gali būti ilgalaikis, trumpalaikis, integruotas projektas , bet jis atliepia gimnazijos metinius 

prioritetus ir uždavinius) 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas 

(tema) 

Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Klasė Numatoma pristatymo data Laukiamas rezultatas 

1. Projektas ,,Mokomoji 

mokinių bendrovė“ 

J.Bakšinskytė, 

R.Mickienė 

I-II, 

IIIkl. 

2020m.birželis   Mokiniams suteikiamos ekonomikos ir 

finansinio raštingumo teorinės bei praktinės 

žinios, ugdomi jų verslumo įgūdžiai, 

skatinamas iniciatyvumas ir kūrybiškumas.  

 

 

17. MOKOMŲJŲ – PAŽINTINIŲ PROGRAMŲ (ekskursijų, edukacijų),  OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, PARODŲ, SPORTO 

VARŽYBŲ 

GIMNAZIJOS MOKINIAMS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Klasės 

  

Renginio 

pavadinimas 

Atsakingas 

žmogus 

Kontekstas 

  

Data / 

laikotarpis 

Renginio vieta 

Renginio forma 

Laukiamas 

rezultatas    

 

Saviraiškos metodinė grupė 

      OLIMPIADOS  

1. 5-10 kl. Dailės mokyklinė 

olimpiada  

B. Česnauskienė  Olimpiada  Sausis- 

vasaris  

 8kab.,  

Gargždų  

,,Vaivorykštės‘‘

gimnazija 

 

Realus ar 

 Dalyviai 4-10 

 

Dalyviai 2-4 ( iš 

2gr. -jaunesnių ir 

vyresnių kl.) 

Būti atrinktam į 



virtualus 

dalyvavimas? 

Respublikinę 

dailės olimpiadą 

2. 5-10 kl. Technologijų 

mokyklinė, 

rajoninė olimpiada 

R. Mickienė, 

J. Urbonavičienė, 

  Sausis-

vasaris 

 Realus ar 

virtualus 

dalyvavimas? 

 Būti atrinktam į 

Respublikinę 

dailės olimpiadą 

 KONKURSAI/  FESTIVALIAI 

1. 7-III kl. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis 

piešinių konkursas 

,,Wave on wave 

2020‘‘ 

 

 

 

 

B. Česnauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursas 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis-

spalis 

 

 

 

 

 

 

 Klaipėdos A. 

Brako dailės 

mokykla 

 

 Straipsnelis 

gimnazijos Fb 

psl. 

 

Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas-

prizinės vietos (1) 

 

 9-IV kl. 

 

 

 

 

 

 

Respublikinis 

mokinių kūrybinių 

darbų konkursas- 

festivalis ,,Kūrėjo 

kodas‘‘. 

 

 

B. Česnauskienė 

 

 

 

 

 

 

Konkursas - 

festivalis 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

KMM 

(Kretingos 

meno mokykla)  

Straipsnelis 

gimnazijos Fb 

psl. 

 

Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas-

prizinės vietos (2) 

 5-IV kl. 

  

  

  

Rajono piešinių ir 

plakatų konkursas  

,,Korupcijai- ne‘‘ 

  

  

B. Česnauskienė 

  

  

Konkursas 

  

  

 

Gruodis 

  

  

 

 

 

Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 



2. 1-4 kl. Dalyvavimas 

Lietuvos vaikų ir 

moksleivių –

lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų 

konkurse 

,,Tramtatulis“.  

J. Petraitienė Konkursas 

  

  Sausis  Gargždų 

,,Ąžuoliuko“ 

darželyje, lopše 

Lyje?  

( virtualus 

pasirodymas?) 

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

 

3. 

  

  

  

 

5-IV kl. 

  

  

  

  

Rajono piešinių ir 

plakatų konkursas 

civiline tema ,,Ar 

atpažįsti pavojaus 

veidą? 

  

B. Česnauskienė 

  

  

  

  

Paroda- konkursas 

  

  

  

  

Vasaris 

  

  

  

  

Paroda 

J.Lankučio 

bibliotekoje, 

apdovanojimų 

šventė 

Gargžduose 

,,Minijos‘‘ kino 

teatre. 

Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

  

4.   1-4kl. 

  

Klaipėdos rajono 

mokyklų mokinių 

dainų konkursas – 

festivalis ,,Augino 

močiutė“. 

J. Petraitienė  

B.Kaladžinskienė 

A. Danilevičiūtė 

Festivalis – 

konkursas 

  

Balandis  Gargždų vaikų 

muzikos 

mokykla  

  

  

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

 

5. Instrumentini

s ansamblis 

XVI Klaipėdos 

apskrities tautinės 

muzikos ir šokio 

festivalis ,,Garsų 

vaivorykštė‘‘. 

J.Petraitienė  Festivalis  Gegužė  Gargždų 

,,Vaivorykštės“ 

gimnazija  

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

 



6. 1-4 ir 5-8 kl. Tarptautinis 

estradinio 

dainavimo 

konkursas 

”Linksmieji 

perliukai 2019” 

B.Kaladžinskienė, 

J.Petraitienė 

 Konkursas  Gegužės 1 

sav. 

 Klaipėdos M. 

Mažvydo 

progimnazija  

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

 

7. 1-4 / 5-8 kl. Regioninis liaudies 

dainos konkursas 

„Vyturio giesmė“ 

B.Kaladžinskienė,  Konkursas Gegužės 2 

sav. 

 Klaipėdos 

,,Vyturio“ 

gimnazijoje  

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

8. 1-4 kl. 

5-IV 

Vakarų krašto 

dainų šventė 

J. Petraitienė 

R. Araškevičienė 

A. Danilevičiūtė 

 Dainų šventė  Birželis  Klaipėdos 

vasaros estrada  

 Ugdomi 

kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

įgūdžiai. 

Sėkmingas 

dalyvavimas. 

 

        EDUKACIJOS/ PARODOS 

1. 

 

 

 

 

5-IV kl.  

 

 

 

 

Mokinių darbų 

paroda ,, Mokytojų 

dienai”  

 

 

B. Česnauskienė  

R. Mickienė  

J. Urbonavičienė  

 

 

 Spalis  

 

 

 

 

Gimnazijos 

biblioteka-

skaitykla 

 

 

Ugdomi mokinių 

kūrybiškumo, 

savarankiškumo, 

atsakingumo 

įgūdžiai. 



1.  5-IV kl. Priekulės Ievos 

Simonaitytės 

gimnazijos 

mokinių virtuali 

kūrybinių darbų 

paroda „Pelėdos“. 

B. Česnauskienė  

R. Mickienė  

J.Urbonavičienė 

 Gruodis  www.krsc.lt Sėkmingas 

mokinių darbų 

eksponavimas, 

meno sklaida 

gimnazijoje ir 

rajone 

2. 5-IV kl. Kalėdinė mokinių 

darbų paroda - 

mugė. 

J.Urbonavičienė, 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė 

  Gruodis  Gimnazijos 1a. 

koridorius ar 

virtuali paroda 

gimnazijos Fb 

psl 

Sėkmingas 

mokinių darbų 

eksponavimas, 

meno sklaida  

3. 5-6 kl. Paroda “Užgavėnių 

kaukės” 

B. Česnauskienė 

R. Mickienė 

  Vasaris  Gimnazijos 

biblioteka-

skaitykla 

Straipsnelis 

gimnazijos Fb 

psl. 

Sėkmingas 

mokinių darbų 

eksponavimas, 

meno sklaida 

4. 5-II kl. Velykinė mokinių 

darbų paroda- 

mugė gimnazijoje 

J.Urbonavičienė, 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė   

 Balandis  Gimnazijos 1a. 

koridorius ar 

virtuali paroda 

gimnazijos Fb 

psl 

 Sėkmingas 

mokinių darbų 

eksponavimas, 

meno sklaida 

5. 5-IV kl. Kasmetinė gerumo 

akcija Klaipėdos 

akropolyje 

“Moksleivių 

velykinių darbų 

paroda – mugė”. 

R. Mickienė, 

J. Bakšinskytė, 

B. Česnauskienė 

J.Urbonavičienė. 

 Klaipėdos 

,,Akropolis“ 

Gimnazija 

Balandis    Ugdomi mokinių 

kūrybiškumo, 

savarankiškumo, 

atsakingumo 

įgūdžiai. 

http://www.krsc.lt/


6. 5 – IV kl. Moksleivių 

kūrybinių darbų 

paroda, skirta 

Motinos dienai. 

R. Mickienė, 

B. Česnauskienė 

J.Urbonavičienė 

  Gegužės 

1sav. 

 Priekulės KC 

ar virtuali 

paroda 

gimnazijos Fb 

psl. 

 Sėkmingas 

mokinių darbų 

eksponavimas, 

bendradarbiavimas

, meno sklaida.  

     VARŽYBOS 

Sporto renginiai, varžybos, dėl susiklosčiusių epideminių sąlygų,  vyks pagal Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintą planą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

  

         

 Atsiradus nenumatytiems renginiams derinama 

 

VIII. laukiamas rezultatas 

 

13. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta. 

13.1.  Gimnazijos vardo garsinimas. 

13.2. Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimas dalyvaujant  ir laimint rajono, respublikos, tarptautiniuose  konkursuose, festivaliuose, 

koncertuose, varžybose. 

13.3. Sėkminga meno dalykų sklaida rajone. 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

14. programos įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkas. 

15.  Priežiūrą vykdys mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

16. už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos susirinkimuose, metodiniuose pasitarimuose, posėdžių, renginių metu. 

 

 

 Saviraiškos metodinės grupės pirmininkė   Jolanta Petraitienė  



                                                              

 


