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PATVIRTINTA 

Klaipėdos turizmo mokyklos  

direktoriaus 2019 m. sausio 7 d.  

įsakymu Nr. VK-7 
 

 

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos turizmo mokyklos veiklos planas 2019 metams (toliau – planas) 

parengtas atsižvelgus į Klaipėdos turizmo mokyklos 2018–2019 mokslo metais vykdomų programų 

įgyvendinimo planą, patvirtintą Klaipėdos turizmo mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. VK-172, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Jis nustato strateginius tikslus bei 

sritis, apibrėžia priemones tikslams pasiekti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-

2022 metų strategiją bei Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, planu siekiama teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

besimokančiųjų ugdymosi poreikius vidurinio ugdymo bei profesinio mokymosi srityse, laiduoti 

vidurinio ugdymo bei profesinės kvalifikacijos įgijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius.  

3. Planą įgyvendins Klaipėdos turizmo mokyklos administracija, mokytojai ir kiti 

ugdymo procese dalyvaujantys specialistai (toliau – mokytojai), nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 
 

II SKYRIUS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

4. 2018 m. kokybiškai įgyvendintas ugdymo turinys bei atlikta tikslinga jo priežiūra ir 

reglamentuojančių dokumentų kontrolė. Organizuota Viešbučių ir restoranų verslo, Verslo ir 

administravimo, Gimnazijos skyrių mokytojų metodinių grupių veikla: parengtas ir vykdomas 

veiklos planas. Svarstytos ir aptartos visų specialybių teorijos ir praktinio mokymo dalykų mokymo 

programos bei teminiai planai, integraciniai ryšiai, rengti ir koreguoti modulinių programų teminiai 

planai, baigiamųjų grupių baigiamosios praktikos / Įvado į darbo rinką programos, taip pat aptarti ir 

aprobuoti pagrindinio, vidurinio ugdymo programų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, 

neformaliojo švietimo programos bei teminiai planai, organizuoti I kurso diagnostiniai darbai ir 

aptarti jų rezultatai, aptartos mokymo(si) medžiagos atnaujinimas ir rengimas. Nuolat tobulinama 

mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema. Atlikta apklausa „Praktika mokinių ir darbdavių 

akimis“ ir aptarti jos rezultatai. Atlikta pusmečių ir metų pažangumo bei lankomumo, asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo teorinės (žinių) ir praktinės (gebėjimų) dalies rezultatų analizė, bandomųjų 

bei brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analizė, numatytos rezultatų gerinimo priemonės 2019 

metams. Atlikta baigusiųjų mokyklą mokinių įsidarbinimo analizė pagal mokymo programas: 77 % 

konditerio, 77 % virėjo, 90 % padavėjo ir barmeno, 50 % finansinių paslaugų teikėjo, 70 % 

apskaitininko ir kasininko, 50 % poilsio paslaugų agento, 40 % sporto klubo veiklos organizatoriaus 

specialybes baigusių mokinių įsidarbino pagal specialybę, 6 absolventai mokosi aukštesniame 

lygyje.  

Siekdami padėti asmenims kuo greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje, nes darbdaviai 

įdarbinant pirmenybę teikia turintiems gerą ne tik teorinį, bet ir praktinį pasirengimą, bei stengiantis 

kuo efektyviau panaudoti Viešbučių, restoranų ir prekybos sektorinio praktinio mokymo centrą, 

kuriame įrengtos modernios virėjų, konditerių, padavėjų, barmenų, prekybos specialybių mokinių 
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praktinio mokymo patalpos, bendradarbiaudami su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdėme tęstinį profesinį mokymą. Per 2018 m. 33 

tęstinio profesinio mokymo mokiniai sėkmingai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime bei 

jiems suteiktos kvalifikacijos: padavėjo - 1, konditerio - 13, virėjo - 19. 

5. Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą buvo siekiama mokyklos strateginių tikslų – 

gerinti profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą, profesinio rengimo patrauklumo didinimo, 

mokytojų ir mokinių kūrybiškumo, novatoriškumo, verslumo stiprinimo. 2018 m. dirbo 60 

mokytojų: iš jų 2 mokytojai ekspertai, 17 metodininkų, 23 turintys vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją.  

5.1. Siekiant mokyklos strateginių tikslų – gerinti profesinio mokymo kokybę bei 

veiksmingumą, didinti profesinio rengimo patrauklumą, sėkmingai įgyvendinamos Virėjo, 

Konditerio, Padavėjo ir barmeno, Finansinių paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo 

programos. 

Geros mokyklos koncepcijoje nurodyta, kad vienas iš geros mokyklos aspektų yra 

ugdymo(si) aplinka. Tik mokantis dinamiškoje, atviroje ir funkcionalioje aplinkoje, „klasėse be 

sienų“, „klasėse lauke“, virtualioje aplinkoje, aplinkoje, įgalinančioje „pasimatuoti profesiją“, 

išbandyti savo jėgas realioje darbo aplinkoje leidžia siekti mokinių asmeninės brandos, 

individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos.  

Išvykstamosios pamokos arba pamokos socialinių partnerių įmonėse ypač naudingos toms 

profesijoms, kurių praktiniam mokymui reikia ypatingų sąlygų. Poilsio paslaugų agento specialybės 

mokiniai mokėsi Laikrodžių muziejuje, kelionių agentūroje UAB „Gaublija“, Pempininkų 

bibliotekoje, viešbutyje „Dunetton Hotel“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Kalvystės 

muziejuje, P. Domšaičio galerijoje. Kitų specialybių mokiniai mokėsi Klaipėdos Santuokų 

rūmuose, AB „Vakarų laivų gamykloje“, UAB „Klaipėdos baldai“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Butigeidžio batalione. Teisės pagrindų dalyko pamoka vyko LR Seime ir Prezidentūroje. 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybės praktinės pamokos vyko Ž.Savicko 

sporto klube (2 kartus per savaitę), „Vakarų stalo teniso akademijoje“, Sporto medicinos centre, 

sporto klubuose „Titanikas“ bei „VS-FITNESS“, „VS – EXPRESS“. Finansinių paslaugų teikėjo, 

apskaitininko ir kasininko specialybių mokiniai palaiko ypač glaudžius ryšius su Valstybine 

mokesčių inspekcija, „Sodra“, banku Swedbank ir keletą kartų per metus praktinės pamokos vyksta 

šiose įmonėse. Nors virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai turi puikias 

praktinio mokymo sąlygas Sektoriniame praktinio mokymo centre, išvykstamosios pamokos 

suteikia pamokoms įvairovės, leidžia įvertinti, kokių kompetencijų reikia darbo rinkai, į ką reikėtų 

atkreipti didesnį dėmesį mokantis specialybės mokykloje. Tokios pamokos vyko konditerijos 

įmonėje UAB „Roshen“, Klaipėdos technologijų mokymo centre, KU botanikos sode,  restorane 

„Žalioji virtuvė“ bei viešbučiuose – restoranuose „Radisson Blu“ ir „Dunetton Hotel“. 

Mokiniai dažnai keičia pamokas į paskaitas Klaipėdos universitete, Lietuvos verslo, 

Klaipėdos valstybinėje, Socialinių mokslų kolegijose, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykstančiuose 

verslo renginiuose-parodose.  Pamokas vedė KU Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo 

katedros lektoriai ir studentai. Gamtos mokslų, matematinio raštingumo, lietuvių ir užsienio kalbų, 

šiuolaikinių menų pamokos vyko Prano Domšaičio galerijoje, KU Botanikos sode, Pempininkų 

bibliotekoje, muziejuose (Mažosios Lietuvos istorijos, Laikrodžių, Žemaitės memorialiniame), 

kitose erdvėse. Pamokos, pravestos netradicinėje aplinkoje, susitikimai su žinomais žmonėmis 

suteikė mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties, būti mokomais įvairesnių žmonių, susieti 

mokymąsi su savo interesais. Kaip vieną iš efektyviausių ir didžiausios sėkmės sulaukusią veiklą, 

suvienijusią bendrai veiklai įvairių dalykų mokytojus ir skatinusią ugdyti mokinių bendrąsias ir 

mokėjimo mokytis kompetencijas, galima įvardinti integruotas pamokas. Per 2018 metus 

mokykloje pravesta 11 integruotų pamokų. 

Mokytojui didžiausias apdovanojimas, kai buvęs jo mokinys net ir po daugelio metų su 

meile kalba apie mokyklą, apsilanko, kartais net ir pavaduoja mokytoją. Mokykloje tęsiama ir 

puoselėjama tradicija organizuoti susitikimus su sėkmingai darbo rinkoje įsitvirtinusiais 
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absolventais. 2018 m. įvyko keli tokie susitikimai ir suorganizuoti seminarai-praktikumai: 

„Prancūziška virtuvė“ su E.Juška, buvusi mokinė E. Sichancova pravedė pamoką „Įvairūs virti, 

kepti, užkepti daržovių patiekalai ir garnyrai“. 

 Mokykla išgyvena nuolatinius pokyčius, kuriems įtakos turi ne tik išorės, bet ir 

vidiniai veiksniai, todėl pereinant nuo dalyko mokymo prie visapusiškos asmenybės ugdymo(si), 

nebepakanka vieno mokytojo pastangų. Svarbu įtraukti kiekvieną mokyklos bendruomenės narį į 

kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos kaip 

besimokančios bendruomenės kūrimą. Mokyklos bendruomenė kuria naujas komunikavimo ir 

bendradarbiavimo formas ne tik bendruomenės viduje, bet ir su tiesioginiais mokyklos partneriais – 

tėvais, mokyklos tarybos nariais, įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, socialiniais 

partneriais, žiniasklaidos atstovais, galinčiais daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką ugdymo(si) 

proceso kokybei. Skatinamas mokytojų bendradarbiavimas bei tarpusavio pagalba. Mokytojai 

dalijosi gerąja patirtimi „Mokytojas mokytojui“ ir pravedė bei aptarė 7 atviras pamokas, 4 

seminarus-praktikumus mokyklos bendruomenei, Erasmus + programos dalyviams, kitų mokyklų 

mokytojams.  Pravesti seminarai-praktikumai: „Pasiruošimas mokykliniam technologijų brandos 

egzaminui. Pateikčių rengimas“; „Vegetariškos užkandėlės“; „Kalėdinis meduolių vainikas“, 

„Dovana draugui“. Taip pat mokytojos N. Budraitienė, K. Mockutė, A. Dalibagienė pravedė 

tarptautinį seminarą „Lietuviškos virtuvės patiekalai“ skirtą Erasmus+ programos dalyviams bei 

Europos šalių mokytojams. Pravesti informacinio ir praktinio pobūdžio kursai „Mokomės gaminti 

sveiką maistą“ (mok. E. Lenkauskienė, E. Urbutienė) Klaipėdos miesto gyventojams. Kursus lankė 

20 klausytojų. „Santa Maria Foodservice“ koncepcinio meniu inžinierius Baltijos šalyse vedė 

seminarą – praktikumą „Pasaulio virtuvės prieskoniai“.  

Mokytojai, grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, stažuočių, įgytomis žiniomis ir 

įgūdžiais dalinasi su kolegomis organizuodami seminarus, paskaitas ar skaitydami pranešimus. 

Mokytojai metodinėse grupėse ir mokyklos bendruomenei skaitė pranešimus apie technologijų 

naudojimą paauglių ugdyme,  vertinimo kriterijus matematikos pamokose, įsivertinimo ir 

refleksijos metodus, mokinių pasiekimų vertinimą ir pažangos matavimą, pateikė ataskaitas iš 

seminarų „Profesinės veiklos tyrimas“ bei „Efektyvus pamokos planavimas“, pristatė ataskaitas iš 

stažuočių Tenerifėje, Prancūzijoje, Madeiroje ir kt. Mokyklos restorane, kuriame kasdien lankosi ir 

svečiai iš įvairių įstaigų, organizuotos konditerijos gaminių parodėlės „Kvepia meduoliai“ (mok. A. 

Dalibagienė) bei „Belaukiant sugrįžtančių paukščių“ (mok. R. Saukantienė ir G. Čeplinskienė), 

konditerinių gaminių pristatymas „Kovo 8-osios saldžios staigmenos“, serviruotas stalas šv.Velykų 

šventės proga, organizuota Kaziuko mugė, papuošta Cukrainė Helovino tema. Dvasinės ir fizinės 

sveikatos ugdymo savaitės metu mokomajame restorane mokiniai gamino ir pristatė sveikuosius 

patiekalus ir gėrimus. LNK televizijos kanalas transliavo reportažą „Užgavėnių patiekalai pagal 

kulinarinio paveldo tradicijas“ (mok. V. Mališauskienė).  

Kai šeima ir mokykla bendradarbiauja tarpusavyje, mokiniai pasiekia ne tik geresnių 

mokymosi rezultatų, bet jiems geriau sekasi ir tolimesniame gyvenime.  Mokykla, ugdydama 

mokinius, siekia įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir jų tėvus, skatina būti ne tik pasyviais 

stebėtojais, bet ir patiems dalyvauti organizuojamuose renginiuose. Mokykloje vyko 1 bendras 

mokinių tėvų/globėjų susirinkimas, 9-10 kl. mokinių tėvams/globėjams organizuotos tėvų dienos, 

organizuota paskaita 9-10 kl. mokinių tėvams „Kaip sutarti su savo paaugliu?“. 

Mokykloje nuolat siekiama gerinti ugdymo(-si), gyvenimo mokyklos bendrabutyje 

sąlygas, mokyklos materialinę bazę: remontuojami bei įrengiami nauji mokymo kabinetai (įrengtas 

201 kabinetas -   sutvarkytas elektros ir kompiuterinis tinklas, aprūpinta naujais baldais), atliktas 28 

kabineto remontas, pagerintos darbo vietos darbuotojams (nupirkti 25 stacionarūs kompiuteriai), 

įrengta papildoma rūbinė darbuotojams Sektorinio praktinio mokymo centre, įsigyta nauja įranga 

(elektrinis virimo katilas, konvekcinė krosnis, konditerinė rotacinė krosnis), atlikti aplinkos 

gerinimo darbai (pakeista grindinio danga (trinkelės) bei atlikti mokyklos pagrindinio įėjimo grindų 

pakopos remonto darbai), bendrabutyje pakeista 2 ir 5 aukšto virtuvių danga, atliktas 3 aukšto 

prausyklos ir dušų remontas.  
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Siekiant skleisti informaciją apie mokyklos veiklą visuomenei, mokykloje vykdomas 

profesinis orientavimas: organizuojamos atvirų durų dienos, rengiamos ekskursijos po mokyklą 

mokinių grupėms, vedami edukaciniai užsiėmimai, dalyvaujama parodose. Per 2018 metus 

mokykloje apsilankė daugiau nei 500 mokinių. Taip pat nuolat atnaujinama informacija mokyklos 

internetinėje svetainėje. Mokykla savo veiklas pristatė ir kitų mokyklų organizuojamuose profesinio 

informavimo renginiuose. 

Įgyvendindami Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepciją ir siekdami 

maksimaliai išnaudoti mokyklos Sektorinio praktinio mokymo centro privalumus, praktinį mokymą 

mūsų mokykloje atliko 10 VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos ir 5 Klaipėdos laivininkų 

mokyklos mokiniai. Sektoriniame praktinio mokymo centre technologijų pamokas vedė Klaipėdos 

„Gabijos“ progimnazija (98 mokiniai). Pažintiniai tikslais lankėsi, susipažino su centro teikiamomis 

galimybėmis Klaipėdos P.Mašioto progimnazijos (19), Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 

(50), Klaipėdos M.Mažvydo progimnazijos (41), Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos (50), 

Klaipėdos „Gedminų“ progimnazijos (23), Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos (33), Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazijos (12), Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos (40), Klaipėdos I.Simonaitytės 

mokyklos (17), Klaipėdos Vydūno gimnazijos (23), Klaipėdos licėjaus (97), Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijos (43), Plungės „Ryto“ gimnazijos (15), Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos 

(10), Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos (14), Šačių pagrindinės mokyklos (9), Saugų 

Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos (7), Plungės „Saulės“ gimnazijos (8) mokiniai ir mokytojai. 

Mokykla tampa vis labiau atvira visuomenei. Jos veikla domisi ne tik pagrindinių 

mokyklų, progimnazijų ar gimnazijų mokiniai, bet ir įvairios verslo organizacijos. Mokykloje 

lankėsi UAB „Sanitex“, UAB „Ismira“, AB DFDS Seaways kompanijų atstovai, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos, Švietimo tyrimų ir konsultavimo centro, Kretingos rajono švietimo centro 

atstovai. 

5.2. Trečias 2018 m. strateginis tikslas buvo stiprinti mokytojų ir mokinių 

kūrybiškumą, novatoriškumą, verslumą.  

Mokymosi metu ypač svarbu skatinti mokinių bendradarbiavimą, kad jie galėtų 

prisiimti atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi, mokytis vieni kitų padedami, gilinti supratimą 

persakydami nagrinėjamą informaciją ar idėjas savais žodžiais, diskutuodami. Mokykloje pravesta 

daug įdomių edukacinių renginių: olimpiados (mokyklinės matematikos, geografijos „Žemė – 

gyvybės planeta“), viktorinos (rusų kalbos ,,Gintaro kelias“ 9-10 kl. mokiniams, Europos kalbų, 

Žemės dienai paminėti, teisinių žinių „Proto mūšis - sidabrinis protas“), konkursai (biologijos žinių 

„Biologija linksmai“ 9-12 kl., Finansinių žinių, raštingiausio moksleivio, skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti, mokyklinis tarpgrupinis konditerių mokinių meistriškumo konkursas „Auksinis ruduo“), 

Europos egzaminas, Pilietiškumo projektas „Europos sąjungos valstybės“, organizuotos akcijos 

„Laisvės gynėjų diena“ bei „Mūsų laisvės vėjas“, edukacinė išvyka į Kauną, Vilnių, gimtosios 

kalbos savaitė, Konstitucijos egzaminas, Kalėdinis renginys „Seku seku pasaką“, kūrybinės 

dirbtuvėlės mokytojams ir mokiniams „Atvirukų, kalendoriukų ruošimas“ bei „Dovana draugui“, 

Vasario 16-osios, Žemės, tarptautinės Tolerancijos, Pasaulinės turizmo dienų paminėjimai, 

bendruomenės renginys „Solidarumo bėgimas, 2018“, praktinė paskaita „Elgesio kultūra padavėjo 

praktikoje“, patyriminė paskaita „Perdegimo sindromas darbe ir rašymo terapija kaip saviterapijos 

metodas“, sporto renginiai (mokyklos tinklinio  porų varžybos ,,Sportiškiausia Valentino pora“, 

apskrities profesinių mokyklų   vaikinų ir merginų tinklinio komandinės varžybos (merginos - 3 

vieta), draugiškos naujametinės krepšinio varžybos pakviečiant Paslaugų ir verslo mokyklos 

krepšinio komandą, stalo teniso Kalėdinis turnyras, rankų lenkimo varžybos, Tarptautinės judėjimo 

sveikatos labui dienos paminėjimo renginys – treniruotės „Judam – tai sveika“, futbolo renginys 

,,Taikliausias spyris“). Pravesta mokyklos ,,Sveikatos savaitė“, organizuota Klaipėdos miesto 

profesinių mokyklų mokinių istorijos olimpiada.  

Dalyvavome įvairiuose miesto, regioniniuose, respublikiniuose  konkursuose ir 

renginiuose: Litexpo parodų rūmuose vykusiame nacionaliniame jaunųjų virėjų meistriškumo 

konkurse „Virėjas 2018“ (I vieta); tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Kulinarijos 
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menas Kuresarėje 2018“ Estijoje, Kuresarės mieste (Saremos sala) ( II vieta); tarptautiniame 31-

ajame AEHT (Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos) organizuojamame mokinių virėjų, 

barmenų bei konditerių profesinio meistriškumo konkurse Olandijoje, Leuvardeno mieste; turizmo 

ir geografijos žinių konkurse „Apkeliauk pasaulį“ (3 prizinės vietos); verslumo konkurse 

Ventspilyje (I, II, IV vietos); SMK konkurse „Pakrauk karjerą“; KU organizuotose orientacinėse 

varžybose „neATRASTA.LT: Kultūros iššūkis“ (I vieta, specialūs prizai); IB mugėje Kaune 

(bronzinis apdovanojimas); VŠĮ „Problemų sprendimo centro“ organizuotose protų kovose „Atrask 

ES Lietuvoje“; Lietuvos verslo kolegijos organizuojamuose renginiuose „Ekonomistas buhalteris“; 

Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų stalo teniso vaikinų ir merginų komandinėse 

varžybose (merginų komanda 1 vieta, vaikinų 4 vieta); Respublikos profesinių mokymo įstaigų 

stalo teniso finalinėse varžybose (merginų komanda – 3 vieta); apskrities profesinių mokyklų 

krepšinio vaikinų komandinėse varžybose (III vieta); Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų 

mokinių, darbuotojų sporto žaidynėse Latvijoje (I vieta); miesto profesinių mokyklų vaikinų ir 

merginų Tinklinio turnyre ant karšto smėlio (IV vieta); Lietuvos labdaros paramos projekte 

„Gelbėkit vaikus“; Klaipėdos miesto mokyklų mokinių konkurse „Šimtmečio protas‘ (II vieta); 

Vakarų Lietuvos profesinių mokyklų 12-ų kl. matematikos olimpiadoje; Klaipėdos miesto 

profesinių mokyklų mokinių istorijos olimpiadoje (II vieta); „SUDOKU 2018“ konkurse Ernesto 

Galvanausko profesinio mokymo centre; tarptautinio projekto „Pasiruošęs verslui“ praktiniame 

seminare Visagine; Litexpo parodų rūmuose turizmo parodoje „Adventur 2018“; projekto 

„Skambantys piešiniai“ pristatyme Pempininkų bibliotekoje; Lietuvos kariuomenės Klaipėdos 

įgulos karininkų ramovės nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių organizuotoje 

Kalėdinėje viktorinoje; Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos organizuotame „Protų mūšis 2018“ tema 

„Tau, Lietuva“.   

Informacinė visuomenė - tai atvira, išsilavinusi ir besimokanti  visuomenė, kurios 

nariai gali ir   geba visose savo veiklos srityse veikti šiuolaikinių informacinių technologijų 

aplinkoje, naudotis  šalies bei pasaulio informacijos resursais. Šiuolaikinis mokinys, tapdamas 

informacinės visuomenės piliečiu, pirmiausia turi išmokti susirasti jam reikalingą informaciją, ją 

atsirinkti, analizuoti, vertinti ir šios informacijos pagrindu kurti žinias, reikalingas nuolatiniam 

mokymuisi, todėl mokyklos bibliotekos suteikia mokiniams mokymuisi visą gyvenimą svarbių 

įgūdžių ir plėtoja jų vaizduotę, tokiu būdu įgalindama juos gyventi atsakingų piliečių gyvenimą. 

Skatindami mokinius mokytis ir tobulindami jų savarankiško mokymosi įgūdžius, mokytojai 

bendradarbiauja su biblioteka, integruoja mokyklos bibliotekos siūlomas paslaugas į savo dalykų 

programas. Per 2018  m. bibliotekos fondas pasipildė naujais leidiniais: 66 egzemplioriais bendrojo 

ugdymo  vadovėliais ir 43 egzemplioriais techninės bei grožinės literatūros. Biblioteka 

prenumeravo 2 pavadinimų laikraščių ir 3 pavadinimų žurnalų komplektus. 2018 metai buvo 

paskelbti Vydūno metais. Pažymint tai, buvo parengta knygų paroda „Vilhelmas Storosta – 

Vydūnas 1868-1953“, pristatymai skaidrėse „Spindulys šviesos begalinės“. Per metus pravestos 7 

netradicinės integruotos pamokos, išvykos kartu su įvairių dalykų ir profesijos mokytojais – 

mokyklos skaitykloje pravestos netradicinės pamokos: „Bendravimo įgūdžių tobulinimas“, „Ką 

man sako veido ženklai“, „Tikrasis svetingumas“; Pempininkų bibliotekoje – „Pažintis su 

biblioteka“, „Knygos ženklai“, „Žodiniai bendravimo elementai“ ir „Knyga ir etika“. Mokyklos 

skaitykloje viktoriną „Kalbomūšis“ vedė Pempininkų bibliotekos darbuotojos. Per metus parengtos 

24 knygų parodos: „Sausio 13-oji – gyva atmintyje“, „Klaipėdos krašto prijungimas – istorinė 

pergalė“ – Klaipėdos dienai, „100 atkurtai Lietuvai“, „Pavasaris pražydo Laisve“, „Velykos. 

Velykos“, „Kalbos atveria duris“, „Kultūra veža“, „Keliauti padeda knyga“, „Nežudykime savęs“  ir 

kt. Bibliotekoje nuolat veikia ir naujais leidiniais papildomos parodos „Nauji vadovėliai“, „Naujos 

knygos“, „Į egzaminą – be baimės“, organizuojama knygų keitimosi akcija „Skaitymo virusas“. 

Parengti stendai: Kovo 16-oji – Knygnešio diena, Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena, Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, Tarptautinei poezijos dienai, 

Pasaulinei autorinių teisių dienai, Tarptautinei studentų dienai, parengta 16 rekomenduojamos 
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literatūros sąrašų ir pristatymų skaidrėse: „Žymios Lietuvos moterys“, „Knygnešių pėdomis“, 

„Lietuviško žodžio galia“, „Simonas Daukantas – 225“ ir kt. 

6. Pagalba mokiniams, ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje – 2018 

m. mokyklos prioritetinė veiklos sritis.  

6.1. Mokyklos darbuotojai (mokytojai, grupių/klasių vadovai, socialinis pedagogas, 

psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir administracija) aktyviai dalyvavo 

įgyvendinant mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir 

mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai. 

Mokykloje mokosi 50 mokinių, kurie yra netekę tėvų arba globojami. Mokyklos bendrabutyje 

gyvena 14 mokinių iš socialiai remtinų šeimų  ir 20 našlaičių. Nemokamas maitinimas mokykloje 

paskirtas aštuoniems 9, 10 klasių  mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programą. 

2018 m. socialinė pedagoginė pagalba suteikta 203 kartus: 10 mokinių soc. pedagogė palydėjo į 

socialinės paramos skyrius, padėjo sutvarkyti dokumentus į valstybines įstaigas, poliklinikas, 

ligonines, policiją, Šeimos ir vaiko gerovės centrą. 35 kartus aplankė mokinius namuose dėl jų 

elgesio, lankomumo, pažangumo ar kitų problemų. 2 kartus dalyvavo Klaipėdos miesto vaiko teisių 

apsaugos skyriaus posėdžiuose. Per 2018 m. 32 mokiniams paskirta materialinė parama (po 56,00 

Eur).  

Per metus įvyko 234 ( mokiniai 221, mokytojai 8, tėvai 5) psichologinės konsultacijos 

dėl emocijų, elgesio, bendravimo problemų, santykių mokykloje ir šeimoje. Vesta 19 grupės 

susirinkimų įvairiomis psichologinio švietimo temomis („Vieninga klasė – bendravimas ir 

bendradarbiavimas joje“, „Smurtui – NE“, „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“, „Kaip motyvuoti 

save mokytis?“ ir t.t.). Sukurti ir demonstruoti pranešimai: „Konfliktai ir jų sprendimo būdai“, 

„Kam reikalingi jausmai“, „Psichinės sveikatos dienai paminėti“, „Kaip sustiprinti pasitikėjimą 

savimi?“. Pravestos 9 grupės valandėlės („Socialinio pedagogo pagalba mokiniui“, „Priklausomybė 

nuo socialinių tinklų, virtualios patyčios“, „STOP. Elektroninės cigaretės“ ir kt.) bei diskusijos – 

pokalbiai „Alkoholio ir tabako žala žmogui“, „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

pasekmės“, kartu su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialiste S. Daukintiene ir 

kūno kultūros mokytoja V.Reliūge bei soc. pedagoge I. Petrauskiene organizuota judrumo akcija 

„Lobio paieška“.  Mokyklos bendrabutyje  mokiniams organizuota diskusija su Klaipėdos AA 

klubo nariais, įveikusiais priklausomybę. Reguliariai vykdomi prevencinių paskaitų ciklai 

mokykloje ir bendrabutyje, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, 

nusikaltimų, smurto, patyčių prevencija. Atliktas ir mokytojų tarybos posėdyje pristatytas tyrimas 

,,Pirmo kurso ir 9 klasės mokinių adaptacija mokykloje“, apklausti 149 mokiniai. Taip pat atlikti 

tyrimai ir apklausos mokykloje: „J.Hollando profesijos pasirinkimo testas“, „Mokymosi stilių 

nustatymas“, „Asmenybės tipas“. Vykdoma 9 klasės mokiniams paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Tiltai“. Organizuota prasminga akcija ”Būkime turtingi gerumu”. BĮ Klaipėdos 

sutrikusio vystymosi kūdikių namuose organizuoti edukaciniai užsiėmimai vaikams lauke.  Mokinių 

taryba kvietė mokyklos bendruomenę prisijungti prie šmaikščios Šlepečių ir pižamų dienos, 

Mokytojų dienos renginių, suorganizavo susitikimą su renginių ir pramogų pasaulio atstovu  R. 

Žiogu.  

1 kartą per mėnesį kartu su bendrabučio auklėtojais vykdomas Praktinis ankstyvosios 

intervencijos įgyvendinimas mokyklos bendrabutyje. Organizuota teisinių žinių viktorina „Proto 

mūšis – sidabrinis protas“, skirta pasaulinei dienai be tabako, viktorina – protmūšis „AIDS: geriau 

žinoti 18“ skirta Pasaulinei AIDS dienai, akcija „Darom, 2018“, „Draugystės ABC“, dalyvauta 

Aplinkos apsaugos  projekte ,,Mes rūšiuojame“. 

                        Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės 

ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios 

bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama 

reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

Nuo 2011 m. mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri organizuoja prevencinį 

darbą, teikia pagalbą mokiniams, nuolat tobulina saugios ir palankios mokinio ugdymui aplinkos 
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kūrimą: atliktas mokyklos I kurso bei 9 kl. mokinių (149 mok.) adaptacijos mokykloje tyrimas, 

atnaujinta, tobulinta  Socialinių kompetencijų formavimo adaptacijos programa, kuri buvo 

įgyvendinta 2018 m. rugsėjo 3-4 dienomis 9-10 kl. bei I kurso mokiniams. Programoje dalyvavo 

apie 275 mokiniai. 10 kl. ir II kurso mokiniams parengta Savęs pažinimo programa, kuri 

įgyvendinama nuo 2016-09-01. Per 2018 m. ši komisija vykdė 34 posėdžius, kalbėjo su 109 

mokiniais, nesilaikančiais mokyklos mokinių elgesio taisyklių, bendrabučio taisyklių, turinčiais 

įvairių elgesio, lankomumo, pažangumo problemų. Siekiant užtikrinti mokinių lankomumą vykdė 

priežiūrą, nuolat bendravo su mokiniais, praleidinėjančiais pamokas, su jų tėvais. Kiekvienos 

savaitės trečiadienį vyko mokinių lankomumo, elgesio, pažangumo aptarimas VGK posėdžiuose. 

Nuo lapkričio 2 d., po signalinio I pusmečio atsiskaitymas už lankomumą buvo organizuojamas 

kiekvieną penktadienį. Analizuojamas mokinių socialinis kontekstas: sudarytas mokinių, likusių be 

tėvų globos, sąrašas (50 mokinių); pateikti sąrašai mokinių, likusių be tėvų globos, kurie gyvena 

mokyklos bendrabutyje (20 mokinių); sudarytas bendrabutyje gyvenančių socialiai remtinų mokinių 

sąrašas (14 mokinių); mokiniams skirtos vienkartinės materialinės paramos išmokos (40); 

apsilankyta  mokinių namuose dėl elgesio, lankomumo, pažangumo ar kitų problemų (35); 8 

mokiniai gavo nemokamą maitinimą (9-10 klasės). Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 

vykdyta loterija „Nepraleisk per mėnesį pamokų – laimėk bilietą į boulingą“. Metų pabaigoje už 

puikų lankomumą ir iniciatyvumą mokiniai paskatinti (bilietai į kino filmą). Mokykloje veikia 

„tylusis“ paštas. Per 2018 m. gauti 5 laiškeliai dėl sanitarijos ir higienos sąlygų, dėl vykstančių 

pašaipų ir patyčių klasėje bei grasinimų elektroninėje aplinkoje. 

Daugumai mūsų mokinių mokyklos bendrabutis tampa antraisiais namais, kur jie ne 

tik gyvena, mokosi, bet jiems sudarytos sąlygos ir sportuoti, ir aktyviai leisti laiką, saugumo jausmą 

bei pagalbą suteikia bendrabučio valdytoja ir auklėtojai. Bendrabutyje gyvena 229 mokiniai. 

Socialinė pedagogė, psichologo asistentė, bendrabučio auklėtojai dirba ranka rankon, kad mokiniai, 

būdami toli nuo šeimos, nesijaustų vieniši, padeda jiems įsikurti ir adaptuotis. Vykdytas mokinių 

adaptacijos stebėjimas. Teikta informacija mokinių tėvams apie jų vaikų gyvenimą bendrabutyje, 

ieškota geriausio sprendimo  iškilusioms problemoms išspręsti. Teikta individuali socialinė, 

pedagoginė ir psichologinė pagalba. Reguliariai organizuojami susirinkimai, jaukūs pasisėdėjimai, 

kurių metu sprendžiami bendrabučio renginių organizavimo klausimai, kambarių tvarkymo atostogų 

metu klausimai, mokinių elgesio aptarimas ramybės valandomis, apranga einant į mokyklą, 

sveikatos priežiūros ir palaikymo bendrabutyje klausimai, bendrabučio taisyklių pažeidimo 

klausimai, analizuojami bendrabučio gyventojų pageidavimai. Organizuojami susipažinimo, 

teminiai renginiai: šaškių turnyras, Užgavėnių šventė, Velykinis bei Kalėdiniai renginiai, 

viktorina/varžytuvės „Ką aš žinau apie savo kraštą“, bibliotekėlės atidarymas, konditerių vakaras, 

sporto šventė, aukštų gyventojų susipažinimo vakarai, bendrabučio gyventojų krikštynos, kartą per 

mėnesį vakarais kartu žiūrimi  kino filmai ( „Liūtas“, „Vaiduoklių žemė“, „Kol dar neatėjo audra“, 

„Nepažįstamieji: nakties grobis“, „Visko terapija“ ir kt.). Organizuotos 2 išvykos į Jaunimo 

biblioteką, paskaita „Emocinis pervargimas. Pagalba sau taikant dailės terapiją“.  

                  6.2. Tęstas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 

Mokiniams buvo sudarytos sąlygos atlikti praktinį mokymą bei praktiką socialinių partnerių 

įmonėse. Socialinių partnerių atstovai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime: Klaipėdos 

Sodros, Europos vartotojų centro, „Swedbank“, VŠĮ Klaipėdos krepšinio mokykla, ADB 

„Gjensidige“, UAB „Gaublija“ ir  kitų įmonių darbuotojai. Mokykloje vyko susitikimai su aukštųjų 

mokyklų atstovais: Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės ir Socialinių mokslų kolegijų 

darbuotojais ir studentais. Mokytojai ir mokiniai lankėsi organizuotuose bendruose renginiuose, 

susipažino su mokymosi galimybėmis ir sėkmingai baigę mokyklą tęsia studijas minėtose 

aukštosiose Klaipėdos mokymo įstaigose.  

             2018 m. mokykla įgyvendino Erasmus+ programos projektą  „Pameistrystė ir įgūdžių 

tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046629. Išvyko stažuotis 26 mokytojai ir 

administracijos atstovai į profesinio rengimo institucijas į Ispaniją, Prancūziją, Italiją, Portugaliją, 

Jungtinę Karalystę, Nyderlandus. 44 virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, poilsio paslaugų 
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agento specialybių mokiniai išvyko į 3 savaičių stažuotes Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, 

Nyderlandų institucijose, kuriose tobulino profesinius įgūdžius ir kompetencijas.  2 virėjo 

specialybės mokiniai  išvyko į ilgalaikes 3 mėnesių stažuotes Jungtinėje Karalystėje. 
 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS 
 

7. Mokyklos strateginiai tikslai yra šie: 

7.1. Gerinti profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą.  

7.2. Didinti profesinio rengimo patrauklumą. 

7.3. Stiprinti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, novatoriškumą, verslumą.  

8. Mokyklos prioritetinės veiklos sritys yra šios: 

8.1. Ugdymo ir veiklos kokybė. 

8.2 Pagalba mokiniams. 

8.3 Personalo darbo kokybė. 

8.4. Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 
 

IV SKYRIUS 

PRIEMONĖS STRATEGINĖS VEIKLOS SRITYSE 
 

Strateginių 

tikslų 

įgyvendinimo 

veiksmai 

Planinės užduotys 

Įgyvendinimo 

laikotarpis. 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Laukiamas rezultatas 

9. Veiklos sritis: Ugdymo ir veiklos kokybė 

Mokyklos 

ugdymo proceso 

organizavimas 

9.1. Efektyviai baigti 

įgyvendinti 2018–2019 

mokslo metais vykdomų 

programų įgyvendinimo 

planą, parengti bei 

įgyvendinti 2019-2020 

mokslo metais vykdomų 

programų įgyvendinimo 

planą 

Visus metus. 

A. Kurlavičius  

L. Dvarionienė  

 

 

Kokybiškai įgyvendintas  

ugdymo turinys bei tikslinga jo 

priežiūra ir reglamentuojančių 

dokumentų kontrolė 

 9.2. Kokybiškai 

įgyvendinti pagrindinio 

ugdymo programos 

antrąją dalį 

Sausis-rugpjūtis 

L. Dvarionienė,  

I. Montvidienė 

Papildomai įsigyti reikiamų 

vadovėlių, tobulinami parengti 

ilgalaikiai planai, stebima 

individuali pažanga 
 9.3. Organizuoti mokinių 

priėmimą, racionaliai 

sudaryti grupes 

Birželis-rugsėjis 

A. Kurlavičius, 

L. Dvarionienė 

Priimti 235 mokiniai. 

Sudarytos mokomosios, 

laikinosios, neformaliojo 

švietimo grupės 
 9.4. Parengti 

mokomuosius kabinetus 

naujiems mokslo metams 

Liepa-rugpjūtis 

R. Graželiūnienė 

Parengti kabinetai, organizuota 

kabinetų apžiūra  

 9.5. Įvertinti mokinių 

ugdymosi, neformaliojo 

švietimo poreikius 

Gegužė-rugsėjis 

L. Dvarionienė,  

I. Montvidienė 

Atsižvelgiant į mokymo lėšas, 

siūlomos paklausą 

atitinkančios formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

programos 
 9.6. Parengti teorinių, Sausis, rugpjūtis, Parengti teorinių, praktinių 
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praktinių pamokų ir 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų tvarkaraščius 

rugsėjis 

L. Dvarionienė  

pamokų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų 

tvarkaraščiai 
 9.7. Siekti kokybiško 

modulinių mokymo 

programų įgyvendinimo  

Visus metus. 

L. Dvarionienė,  

V. Vaitiekienė 

V. Mockienė 

Kokybiškas modulinių 

mokymo programų 

įgyvendinimas. 

9.8. Organizuoti 

mokinio, dirbančio pagal 

jo siekiamą įgyti 

kvalifikaciją, mokymąsi 

V. Vaitiekienė 

V. Mockienė 

 

Sudaromos sąlygos mokiniui 

derinti darbą ir mokymąsi. 

9.9. Organizuoti 

mokinio, besimokančio 

pameistrystės forma, 

mokymąsi. 

V. Vaitiekienė 

V. Mockienė 

 

Sudaromos sąlygos mokiniui 

derinti darbą ir mokymąsi. 

9.10 Organizuoti 

suaugusiųjų švietimą ir 

tęstinį mokymą pagal 

formaliąsias ir 

neformaliąsias profesinio 

mokymo programas. 

A.Kurlavičius 

I.Globienė 

Sudaromos sąlygos 

suaugusiems asmenims įgyti 

norimą kvalifikaciją arba 

kompetencijas. 

9.11. Apibendrinti 

mokyklos veiklos 

rezultatus 

A. Kurlavičius Organizuoti mokytojų tarybos 

posėdžiai  

Egzaminų, 

asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimo 

administravimas, 

organizavimas ir 

rezultatų 

analizavimas 

9.12. Organizuoti ir 

vykdyti vidurinio 

ugdymo programos 

brandos egzaminus, 

aptarti rezultatus 

Vasaris – birželis 

I. Montvidienė 

Mokiniai, baigiantys vidurinio 

ugdymo programą, bus 

supažindinti su brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka. Mokiniai 

100% išlaikys brandos 

egzaminus (žr. Gimnazijos 

skyriaus metodinės grupės 

planą) 

9.13. Vykdyti asmens 

įgytų kompetencijų 

vertinimą. 

Aptarti įvertinimo 

rezultatus. 

Sausis- kovas, 

birželis, rugpjūtis 

L. Dvarionienė, 

V. Vaitiekienė, 

V. Mockienė 

Visiems baigiamųjų grupių 

mokiniams bus suteikta 

kvalifikacija. (žr. Viešbučių ir 

restoranų verslo bei Verslo ir 

administravimo skyrių 

metodinių grupių planus) 

9.14. Organizuoti ir 

vykdyti asmens įgytų 

kompetencijų vertinimą 

tęstinio profesinio 

mokymo mokiniams iš 

Užimtumo tarnybos 

I.Globienė Visiems baigiamųjų grupių 

mokiniams bus suteikta 

kvalifikacija 

Pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo 

organizavimas ir 

9.15. Organizuoti 

pagrindinio ugdymo II 

dalies pasiekimų 

patikrinimą, aptarti 

rezultatus 

Vasaris – birželis, 

rugpjūtis 

L. Dvarionienė 

I. Montvidienė 

Mokiniai, baigiantys 

pagrindinio ugdymo programos 

II dalį, bus supažindinti su 

PUPP  patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo 
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vykdymas, 

rezultatų 

analizavimas 

tvarka. Mokiniai 100% 

dalyvaus PUPP patikrinime ir 

įgis pagrindinį išsilavinimą (žr. 

Gimnazijos skyriaus metodinės 

grupės planą) 

Ugdomosios 

veiklos formų 

taikymas 

ugdymo procese 

9.16. Taikyti ugdymo 

procese mokymosi 

motyvaciją bei 

individualią mokinio 

pažangą skatinančias 

strategijas (įvairių 

mokymosi metodų 

taikymas, tinkamas 

konkrečioms užduotims 

atlikti, aktyvūs mokymo 

metodai ir pan.) 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Bus organizuojamos atviros 

pamokos, netradicinė ugdomoji 

veikla, pamokos ekskursijos, 

pamokos ne mokyklos 

kabinetuose (žr. metodinių 

grupių planus). 

9.17. Didinti pamokos 

veiksmingumą. Planuoti 

pamokas pagal atnaujintą 

pamokos vertinimo 

protokolą. 

Sausis-gruodis 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Pamokos vedamos 

atsižvelgiant į  atnaujintą 

pamokos vertinimo protokolą 

(žr. metodinių grupių planus) 

9.18. Įgyvendinti 

rekomendacijas, 

pateiktas atlikus teminį 

įsivertinimą pagal sritį 

„Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys“ (namų darbai) 

Sausis-gruodis 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Aptartas namų darbų skyrimas, 

išsiaiškintos namų darbų 

neatlikimo priežastys, namų 

darbų darymo įtaka mokymosi 

rezultatams. 

9.19. Racionaliai naudoti 

modernizuotą teorinio ir 

praktinio mokymo(si) 

aplinką, skatinti 

mokytojų savišvietą bei 

kūrybiškumą 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai,  

A. Pastolytė 

Pravestos atviros praktinio 

mokymo pamokos, seminarai 

praktinio mokymo centre. 

Mokyklos bibliotekoje bus 

kaupiama naujausia 

informacija, literatūra apie 

šiuolaikines ugdymo 

metodikas, skaitykloje 

organizuojami įvairūs 

susitikimai, aktyvės mokytojų 

savišvieta (žr. metodinių 

grupių planus) 

Mokytojų ir 

mokinių 

kūrybiškumo, 

verslumo, 

novatoriškumo 

skatinimas 

9.20. Skatinti ir plėtoti 

mokinių lyderystę, 

saviraišką, kūrybiškumą 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai 

Dalyvavimas įvairiuose 

tarptautiniuose, miesto,  

respublikos rengiamose 

edukacinėse programose, 

konkursuose, projektuose, 

profesinio meistriškumo 

konkursuose pagerins mokinių 

kultūrinius įgūdžius, 

komunikacinius gebėjimus (žr. 

metodinių grupių planus) 

9.21. Įgyvendinti Visus metus Vesti verslumo dienų renginiai, 
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mokymosi 

bendradarbiaujant 

strategijas: verslumo 

dienos, profesinio 

meistriškumo konkursai, 

olimpiados, parodos, 

sportinės varžybos 

V. Vaitiekienė, 

V. Mockienė, 

I. Montvidienė 

organizuoti padavėjo ir 

barmeno, virėjo, konditerio 

profesinio meistriškumo, 

teisinių žinių konkursai.  

Pristatytos profesinės veiklos 

parodoje „Studijos 2019“. 

Dalyvaujama tarptautinėje 

imitacinių bendrovių mugėje, 

Vakarų Lietuvos regiono IB 

mugėje. 

Organizuojama matematikos 

olimpiada Klaipėdos miesto 

profesinėms mokykloms, 

apskrities profesinių mokyklų  

 komandinių ir asmeninių 

vaikinų ir merginų stalo teniso, 

tinklinio, krepšinio varžybos 

(žr. metodinių grupių planus) 

Metodinės 

veiklos 

organizavimas 

9.22. Organizuoti 

metodinių grupių veiklą 

Visus metus 

Skyrių vedėjai, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Parengtos metodinių grupių 

veiklos programos bei 

metodinių grupių veiklos 

ataskaitos (žr. metodinių 

grupių planus) 

9.23. Vykdyti vadovų, 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidą 

Visus metus. 

A. Kurlavičius,  

L. Dvarionienė,  

Skyrių vedėjai  

Veikia gerosios patirties 

sklaidos sistema. Mokytojai 

įgyja naujų kompetencijų, 

padedančių orientuotis į 

mokytojo kintantį vaidmenį 

žinių visuomenėje (žr. 

metodinių grupių planus, 

mokytojų tarybos posėdžių 

planą) 

Vertinimo ir 

įsivertinimo 

organizavimas 

9. 24. Vykdyti 

ugdomosios veiklos 

stebėseną 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Laiku suteikta metodinė 

pagalba mokytojams bei 

atrastos ir paskleistos 

efektyvios ugdymo proceso 

organizavimo formos (žr. 

metodinių grupių planus) 

9.25. Vertinti mokytojų 

metodinius darbus bei 

mokytojų praktinę veiklą 

Visus metus 

A. Kurlavičius, 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai  

Vykdoma mokytojų atestacija:  

1 mokytojas – vyresniojo 

mokytojo  kvalifikacinę 

kategoriją. 

9.26. Atlikti mokyklos 

veiklos teminį 

įsivertinimą.  

Kovas- spalis 

A. Kurlavičius,  

L. Dvarionienė 

Įsivertinimo rezultatai padės 

planuoti mokyklos veiklos 

kaitą. 

Teorinio ir 

praktinio 

mokymo bazės 

turtinimas 

9.27. Atnaujinti ir 

papildyti profesinio 

mokymo programoms 

vykdyti skirtą  literatūrą 

ir vadovėlius. Įsigyti 

Visus metus 

L. Dvarionienė,  

A. Pastolytė 

Įsigyta 300 egz. pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programos 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių 
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naujų vidurinio ugdymo 

ir pagrindinio ugdymo 

programų vadovėlių ir 

kitų mokymo priemonių 

9.28. Organizuoti 

profesinio mokymo 

įrangos priežiūrą, įsigyti 

profesinio mokymo 

įrangos, įrankių bei 

atnaujinti materialinę 

bazę  

Visus metus. 

A. Kurlavičius,  

R. Graželiūnienė 

Organizuota profesinio 

mokymo įrangos priežiūra bei 

įsigyta įrankių ir inventoriaus 

Ugdymo turinio 

analizavimas ir 

tobulinimas 

9.29. Analizuoti mokinių 

pasiekimus ir pažangą, 

gautą informaciją 

įvairiomis formomis 

pateikti ir aptarti ją su 

dalyko mokytojais, 

mokinių tėvais 

(globėjais) 

Visus metus 

Dalykų 

mokytojai, 

Grupių vadovai  

Atsižvelgiant į gautus mokinių 

pasiekimų ir pažangos analizės 

duomenis, bus koreguojamas ir 

individualizuojamas mokymas 

(žr. metodinių grupių planus) 

9.30. Atlikti pusmečių ir 

metų pažangumo bei 

lankomumo rezultatų 

analizę. Atlikti I kurso 

mokinių dalykų žinių 

patikrinimą, 

diagnostinius testus, 

bandomuosius brandos 

egzaminus ir rezultatų 

analizę 

Visus metus. 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Numatytos rezultatų gerinimo 

priemonės (žr. metodinių 

grupių planus) 

9.31. Analizuoti 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų, brandos, 

asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

rezultatus 

Birželis-rugpjūtis 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai 

Numatytos priemonės 

pagrindinio ugdymo, vidurinio 

ugdymo, profesinio mokymo 

kokybės, mokymosi rezultatų 

gerinimui (žr. metodinių grupių 

planus) 

Baigusiųjų 

mokyklą 

mokinių 

įsidarbinimo 

analizė 

9.32. Atlikti baigusiųjų 

mokyklą mokinių 

įsidarbinimo analizę 

pagal mokymo 

programas 

Spalis 

V. Vaitiekienė, 

V. Mockienė 

Numatytos priemonės 

tolimesnės veiklos planavimui, 

mokymo kokybės, mokymosi 

rezultatų gerinimui (žr. 

metodinių grupių planus) 

Viešbučių ir 

restoranų 

sektorinio 

praktinio 

mokymo centro 

panaudojimas 

9.33. Sudaryti sąlygas 

kitų profesinių mokyklų 

mokiniams atlikti 

praktinį mokymą 

Visus metus 

I.Globienė 

V.Mockienė 

Bus įgyvendinama Sektorinių 

praktinio  mokymo centrų 

kūrimo koncepcija, tikslingai 

panaudojama turima praktinio 

mokymo bazė,  didinamas 

Praktinio mokymo centro 

užimtumas ir žinomumas. 

9.34. Sudaryti sąlygas 

kitų švietimo įstaigų 

mokytojams  vesti 

technologijų pamokas 

savo mokiniams 

pasinaudojant Centro 

Visus metus 

I.Globienė 
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mokymo baze. 

9.35. Bendradarbiaujant 

su darbdaviais 

organizuoti kvalifikacijos 

kėlimo kursus, 

mokymus, seminarus  

darbuotojams. 

Visus metus 

I.Globienė 

V.Mockienė 

10. Veiklos sritis: Pagalba mokiniams 

Mokinio 

individualaus 

plano sudarymas 

ir 

įgyvendinimas, 

mokinių krūvio 

mažinimas. 

10.1. Konsultuoti 

mokinius dėl 

individualaus ugdymo 

plano sudarymo 

Birželis-rugsėjis 

I. Montvidienė 

Užpildyti individualūs 

ugdymo  planai, sudarys 

palankesnes galimybes 

mokiniams realizuoti save (žr. 

Gimnazijos skyriaus 

metodinės grupės planą) 

10.2. Derinti mokymosi 

krūvius atsižvelgiant į 

namų darbų skyrimo 

principus, vedant 

integruotas pamokas. 

Visus metus 

L. Dvarionienė,  

Skyrių vedėjai, 

Dalykų mokytojai 

Pagerės mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo bei 

įsivertinimo rezultatai, atliktas 

pagalbos mokiniui teikimo 

veiksmingumo tyrimas, 

netradicinių išvykstamųjų 

pamokų efektyvumo 

aptarimas (žr. metodinių 

grupių planus) 

Bendradarbiavi

mo su mokinių 

tėvais 

(globėjais) 

aktyvinimas, 

akcentuojant jų 

vaidmenį, teises 

ir atsakomybę 

ugdymo(si) 

procese. 

10.3. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais 

(globėjais) akcentuojant 

jų vaidmenį, teises ir 

atsakomybę ugdymo(si) 

procese 

Visus metus 

L.Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai 

Tėvų anketų analizė padės 

nustatyti efektyviausias 

bendradarbiavimo su  tėvais 

formas ir būdus. 

Bus pasiektas aktyvesnis tėvų 

dalyvavimas bendruosiuose 

tėvų susirinkimuose. 

Vykdomas tėvų švietimas 

(pravesta paskaita). 

Organizuoti tėvų susirinkimą 

(1 kartą metuose), 9-10 klasių 

mokinių tėvams – 3 kartus per 

metus 

Mokinių 

motyvacijos 

skatinimas bei 

lankomumo 

gerinimo 

prevencija. 

10.4. Skatinti  ilgesnį 

laiką nelankiusių 

mokyklos, mokymosi 

sunkumų, elgesio 

sutrikimų turinčių 

mokinių motyvaciją 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai, 

Dalykų mokytojai 

Vedamos konsultacinės 

pamokos. Nuolatinė priežiūra 

padės nustatyti mokinių 

motyvacijos stiprinimo 

priemones. Efektyvesnė 

pagalbos mokiniui specialistų 

pagalba  

10.5. Analizuoti mokinių 

pamokų praleidimo 

priežastis, motyvacijos 

stygių. Efektyvinti 

mokinių lankomumo 

gerinimo prevenciją 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai, 

Dalykų mokytojai, 

I. Petrauskienė, 

A. Zuikauskaitė 

Anketuoti mokinius, siekiant 

išsiaiškinti pamokų 

praleidimo priežastis bei 

adaptaciją mokykloje (žr. 

Grupių vadovų veiklos 

programos, VGK planas, soc. 

pedagogės, psichologės 
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asistentės veiklos planus) 

Mokinių 

ugdymas bei 

pagalba 

planuojant jų 

tolimesnę 

karjerą. 

10.6. Plėsti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, 

mokyklos absolventais, 

sėkmingai įsitvirtinusiais 

darbo rinkoje 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai 

Suorganizuoti susitikimai su 

darbdaviais ir mokyklos 

absolventais padidins 

mokyklos mokinių 

susidomėjimą pasirinkta 

profesija, padės planuoti 

karjerą (žr. metodinių grupių 

planus) 

10.7. Susitikimai su 

kolegijų atstovais, 

apsilankymas atvirų durų 

dienose (kolegijose, 

universitetuose) 

Visus metus 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai 

Mokiniai susipažins su 

ugdymo įstaigų įvairove bei 

pasirinks tinkamiausią tęsti 

studijoms. 

Mokinių 

gyvenimo 

sąlygų 

bendrabutyje 

gerinimas. 

10.8. Atnaujinti baldus Visus metus. 

R. Graželiūnienė,  

J.Norbutienė 

Įsigyta baldų (11 

minkštasuolių, 33 spintos, 50 

šaldytuvų) 

10.9. Atlikti patalpų 

remontą 

Visus metus 

R. Graželiūnienė 

Suremontuotos 3 aukšto 

prausyklos ir dušai. 

 

Socialinės, 

psichologinės 

pagalbos 

teikimas 

mokiniams, 

prevencinių 

programų 

įgyvendinimas. 

10.10. Vykdyti fizinio ir 

emocinio smurto, 

prievartos, žalingų 

įpročių prevenciją, 

užtikrinti mokinių 

saugumą 

Visus metus 

Grupių vadovai, 

I. Petrauskienė, 

A. Zuikauskaitė 

Organizuoti renginiai smurto 

prevencijai 

(žr. Grupių vadovų veiklos 

programos, VGK planas, soc. 

pedagogės, psichologo 

asistentės veiklos planus) 

10.11. Teikti socialinę ir 

psichologinę pagalbą. 

Vykdyti psichologinių 

problemų prevenciją 

Visus metus 

I. Petrauskienė, 

A. Zuikauskaitė 

Užtikrinamas pagalbos 

mokiniams teikimas (žr. soc. 

pedagogo, psichologo veiklos 

planus) 

10.12. Organizuoti vaiko 

gerovės komisijos veiklą 

Kiekvieną 

trečiadienį 

L. Dvarionienė 

Teikiama pagalba mokiniui 

bei vykdoma prevencinė 

veikla 

11. Veiklos sritis: Personalo darbo kokybė 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

11.1. Tobulinti mokyklos 

vadovų vadybinę 

kvalifikaciją 

Visus metus 

A. Kurlavičius 

100% mokyklos vadovų 

tobulins savo kvalifikaciją 

įvairiuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose  

(žr. mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planą) 

11.2. Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją įsisavinant 

ir taikant efektyvius 

ugdymo metodus, 

diegiant naujas 

profesijos mokymo 

programas 

Visus metus. 

A. Kurlavičius,  

L. Dvarionienė 

100% mokyklos mokytojų 

tobulins savo kvalifikaciją 

įvairiuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose (žr. 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planą) 

11.3. Tobulinti profesijos 

mokytojų bendrąsias bei 

technologines 

Visus metus. 

A. Kurlavičius 
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kompetencijas 

11.4. Organizuoti 

andragogikos kursus 

mokytojams, 

dalyvaujantiems  

suaugusiųjų švietime ir 

tęstiniame  mokyme. 

I. Globienė Mokytojams bus suteikti 

andragogikos pagrindai ir 

kompetencijos, reikalingos 

mokant suaugusiuosius. 

Mokytojai organizuos darbą 

atsižvelgdami į esminius 

suaugusiųjų mokymo(si) 

ypatumus. 

Mokyklos 

bendruomenės 

dalyvavimas 

savivaldoje. 

11.5. Sudaryti sąlygas 

mokyklos bendruomenei 

aktyviai dalyvauti 

savivaldoje 

Visus metus. 

A. Kurlavičius, 

L. Dvarionienė, 

E. Gadeikis 

Parengta mokinių tarybos 

veiklos programa 

11.6. Sudaryti sąlygas 

Darbo tarybai teikti 

pasiūlymus 

Visus metus 

E.Tutlienė 

Esant reikalui teiks darbdaviui 

pasiūlymus dėl ekonominių, 

socialinių ir darbo klausimų, 

aktualių darbuotojams 

darbdavio sprendimų, darbo 

teisės normų įgyvendinimo 

12. Veiklos sritis: Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 

Projektinės 

veiklos 

įgyvendinimas 

12.1. Įgyvendinti 

Erasmus+ programos 

projektą „Pameistrystė ir 

įgūdžių tobulinimas 

darbo vietoje“  

 

A. Kurlavičius,  

K. Martinkutė 

44 virėjo, konditerio, 

padavėjo ir barmeno, poilsio 

paslaugų agento specialybių 

mokiniai išvyks į 3 savaičių 

stažuotes. 

2 virėjo specialybės mokiniai  

išvyks į ilgalaikes 3 mėnesių 

stažuotes. 

26 profesijos mokytojai, 

administracijos atstovai vyks į 

darbo stebėjimo vizitus.  

1 specialistas iš Italijos atvyks 

dėstymo vizitui. 

12.2. Parengti ir 

įgyvendinti Erasmus+ 

programos projektą 

„Kokybės gerinimas 

profesiniame mokyme“ 

A. Kurlavičius,  

K. Martinkutė 

48 virėjo, konditerio, 

padavėjo ir barmeno, poilsio 

paslaugų agento, sporto klubo 

veiklos organizatoriaus 

specialybių mokiniai išvyks į 

3 savaičių stažuotes. 

3 virėjo ir 1 poilsio paslaugų 

agento specialybių mokiniai/ 

absolventai išvyks į ilgalaikes 

3 mėnesių stažuotes. 

28 profesijos mokytojai, 

administracijos darbuotojai 

vyks į darbo stebėjimo vizitus.  

1 specialistas iš Italijos atvyks 

dėstymo vizitui. 

Numatomas 1 išankstinio 

planavimo vizitas. 
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12.3. Įgyvendinti 

Erasmus+ programos 

Mobilumo Chartijos 

projekte numatytas 

veiklas 2019-2020 m. 

A. Kurlavičius,  

K. Martinkutė 

 

Organizuota atvykstančių 

užsienio partnerių priėmimo ir 

darbinė, kultūrinė programa, 

įgyvendinti Mobilumo 

Chartijos tikslai. 

Profesinio 

informavimo 

vykdymas 

12.4. Organizuoti atvirų 

durų dienas, profesinį 

veiklinimą, rengti 

ekskursijas po mokyklą 

mokinių grupėms, 

dalyvauti parodose 

Visus metus. 

A. Kurlavičius,  

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

I.Globienė 

Paskleista informacija apie 

mokyklos veiklą visuomenei 

Bendradarbiavi

mas su esamais 

socialiniais 

partneriais 

12.5. Tęsti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais  

Visus metus. 

A. Kurlavičius, 

L. Dvarionienė, 

Skyrių vedėjai, 

Grupių vadovai 

Socialinių partnerių atstovai 

dalyvaus asmens įgytų 

kompetencijų vertinime. Bus 

sudarytos sąlygos mokiniams 

atlikti praktinį mokymą bei 

praktiką socialinių partnerių 

įmonėse 

13. Veiklos sritis: Mokyklos rinkodara 

Rinkodaros 

strategijos 

rengimas 

13.1. Atlikti  situacijos 

analizę išsiaiškinant 

konkurencinį pranašumą 

ir pozicionavimą kitų 

Lietuvos profesinių  

mokyklų kontekste. 

I. Globienė Bus suformuluota ir 

įgyvendinama mokyklos 

įvaizdžio kūrimo strategija, 

rinkodaros  tikslai,  pagal 

kuriuos bus kryptingai 

viešinama mokyklos veikla.  

 13.2. Atlikti tikslinės 

grupės tyrimus. 

I. Globienė Bus išsiaiškintos  tikslinės 

grupės, jų poreikiai, įpročiai ir 

pagal tai parinktos mokyklos 

viešinimo priemonės bei 

turinys. 

Komunikacijos 

plano ir 

priemonių 

rengimas bei 

įgyvendinimas 

13.3. Sudaryti 

komunikacijos 

socialiniuose tinkluose 

veiksmų planą. 

 

I. Globienė 

D. Bončkus 

Bus pateiktas detalus 

kalendorinis planas, kuriame 

atsispindės turinio pobūdis, 

publikavimo laikas. 

13.4.Gerinti turinio 

kokybę, kurti patrauklias 

ir mokyklos strateginius 

tikslus atitinkančias 

žinutes. 

I. Globienė 

D. Bončkus 

Bus parengtos 

rekomendacijos dėl pranešimų 

vizualinio ir tekstinio turinio 

kūrimo, redaguojami pateikti 

tekstai. 

13.5. Rengti įvairaus 

pobūdžio su profesiniu 

mokymu susijusius 

straipsnius ir publikuoti 

juos spaudai. 

I.Globienė Bus parašyti tiksliniai 

straipsniai apie profesinį 

mokymą ir publikuoti delfi.lt, 

15min.lt  ir kt. 

13.6. Parengti filmuotą 

reklaminę, informacinę 

medžiagą. 

I. Globienė 

D. Bončkus 

Bus sukurti video filmukai 

apie kiekvieną profesiją, 

mokyklą ir pristatyti 

mokyklos svetainėje.  

Mokyklos 13.7. Atnaujinti I. Globienė Bus atnaujinta mokyklos 
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svetainės 

tobulinimas 

priežiūra 

mokyklos svetainę. D. Bončkus svetainės dizainas ir struktūra. 

Svetainė bus novatoriškesnė, 

atitinkanti mokyklos 

strateginius tikslus. 

Rinkodaros 

stebėsena 

13.8. Stebėti socialinių 

tinklų ir svetainės 

lankytojų skaičių, turinio 

dinamiką. 

I. Globienė Bus analizuojami duomenys, 

gauti iš Google, Facebook ir 

Instagram ir atsižvelgiant į 

juos koreguojamas turinys, 

perkama reklama. 
 

Priedai:  

1. Gimnazijos skyriaus mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

2. Viešbučių ir restoranų verslo skyriaus profesijos mokytojų metodinės grupės 2019 

m. veiklos planas. 

3. Verslo ir administravimo skyriaus profesijos mokytojų metodinės grupės 2019 m. 

veiklos planas. 

4. Psichologo asistento 2019 m. veiklos planas. 

5. Socialinio pedagogo 2019 m. veiklos planas. 

6. Bendrabučio auklėtojų 2019 m. veiklos planas. 

7. Vaiko gerovės komisijos 2019 m. veiklos planas. 

8. Mokyklos bibliotekos 2019 m. veiklos planas 

9. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2019 m. planas. 
10. Mokytojų tarybos posėdžiai 2019 m.  

__________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V1-3 ) 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      1 priedas 
 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M.VEIKLOS 

PLANAS 
 

 

Tikslas - siekti nuolatinio gimnazijos skyriaus mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo profesinėje mokykloje. 

Uždaviniai: 

1. Kelti mokytojų profesinę kompetenciją, inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą. 

2. Teikti kiekvienam prieinamą kokybišką mokymą, didinti pamokos veiksmingumą. 

3. Ugdyti kiekvienam mokiniui vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu 

žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti 

dabartiniam gyvenimui reikalingas kompetencijas. 

4. Nuolatinės pagalbos mokiniui teikimas: nagrinėti mokinių ugdymo pasiekimus, 

diferencijuoti ir individualizuoti dėstomo dalyko užduotis, stiprinti mokinių 

kūrybiškumą ir verslumą, tobulinti sistemą asmeninei mokinio pažangai fiksuoti, 

tenkinti individualius mokinio poreikius. 

5. Aptarti dalykų teminių planų ir programų atitikimą bendrosioms vidurinio ir 

pagrindinio ugdymo programoms. 

6. Teikti rekomendacijas mokyklos mokytojų, mokyklos tarybai. 
 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Įvykdymo data Atsakingas 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1.  Metodinės grupės 2018 m. veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas. Metodinės grupės 

veiklos plano 2019 metams sudarymas ir 

aptarimas 

 Pagalbos mokiniui teikimo aptarimas 

 Mokinio individualios pažangos stebėjimo 

pristatymas: kaip sekasi tobulinti mokymąsi, 

pažangos pamatavimas 

Sausio 9 Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

L.Juškienė,  

Skyriaus vedėja 

I.Montvidienė 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

1.2.  I pusmečio rezultatų aptarimas. Gairių 

mokymo kokybei gerinti nustatymas  

 Mokinių pasiekimo lygių aptarimas 

Sausio 30 I.Montvidienė, 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

1.3.  Mokinių mokymo(si) rezultatų aptarimas. 

 2018-2019 m.m. mokytojų veiklos ataskaitų 

aptarimas ir 2019-2020 m.m. mokytojų 

dalykininkų numatomo krūvio aptarimas 

Birželio 26 I.Montvidienė, 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

1.4.  Mokomųjų dalykų ilgalaikių teminių planų, 

dalykų modulių aptarimas, aprobavimas. 

 Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatų aptarimas bei 

priemonių rezultatams gerinti numatymas  

Rugpjūčio 30 I.Montvidienė, 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 
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1.5.  Pagalba mokiniui, tikslingai renkantis VBE Spalio 3 Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

1.6.  Metodinės grupės 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas.  

 Metodinės grupės veiklos plano 2020 metams 

sudarymas ir aptarimas 

Gruodžio 18 L.Juškienė 

2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS 

2.1. Lietuvių literatūros pamoka netradicinėje aplinkoje 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos 

ir tremties ekspozicijoje K17gr. mokiniams 

Sausio 10 L.Juškienė 

2.2. Pamoka „Klaipėdos krašto atvadavimas“ 11-12 

klasių mokiniams mokyklos skaitykloje  

Sausio 17 E.Liaučienė 

2.3. Įsivertinimo pamokos, pasibaigus pusmečiui, tikslų 

aptarimas II pusmečiui 

Sausio 14-18 Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

2.4. Bandomųjų egzaminų 10 ir 12 klasėse 

organizavimas, rezultatų aptarimas 

Vasaris - kovas Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai, 

dirbantys su 10 

klase ir II kursu 

2.5. Pranešimas ,,Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose: 

mokymasis pažinti save ir kitus” respublikinėje 

konferencijoje 

Vasario 8 L.Juškienė 

2.6. Atvira anglų kalbos pamoka  ,,Pasaulio naujienos“ 

naudojant IKT (F17 gr.) 

Kovo 6 A.Šideikienė 

2.7. Pamoka „Klaipėda Antrojo pasaulinio karo metais“ 

12 klasės mokiniams  

Kovo 21 E.Liaučienė 

2.8. Edukacinė pamoka ,,Laiko matavimo istorija“ 

Laikrodžių muziejuje (I kurso mokiniams)  

Kovo 28 D.Baltmiškienė, 

T.Polikarpova 

2.9. Integruota matematikos – anglų kalbos pamoka 

„Pažink pinigų pasaulį“ F18 grupės mokiniams 

 

Balandžio 2 J. Vitkienė, 

A. Šaučiūnienė,  

L. Jakučiūnienė,  

T. Polikarpova 

2.10. Atvira istorijos pamoka ,,Pirmasis Pasaulinis karas“ 

(9 klasės mokiniai) 

Balandžio 16 I.Montvidienė 

2.11. Edukacinė pamoka ,,Augalų pavadinimai“ Botanikos 

sode 9 klasės mokiniams  

Balandžio 18 D.Baltmiškienė, 

T.Polikarpova 

2.12.  Atvira rusų kalbos pamoka ,,Valstybiniai Rusijos 

simboliai“ (10 klasės mokiniai) 

Gegužės 15 V.Garičkina 

2.13. Integruota matematikos – anglų kalbos pamoka 

„Statistinių duomenų pateikimo būdai. Statistics. 

Counting in English“ 9 klasės mokiniams 

Gegužės 16 A.Šaučiūnienė, 

T.Polikarpova 

2.14. Įsivertinimo pamokos, pasibaigus pusmečiui Birželio 13-19 Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

2.15. Integruota matematikos – IT pamoka „Geometrinės 

figūros aplinkoje“ naudojant  Paper Snowflake 

Gruodžio mėn. A.Šaučiūnienė, 

L.Jakučiūnienė 
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Maker programą F18 grupės mokiniams  

2.16. Individualizuotų ir diferencijuotų užduočių rengimas 

siekiant mokinio ugdymo(si) sėkmės 

Nuolat Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

2.17. Nuolatinis pagalbos mokiniams teikimas Nuolat (pagal 

konsultacijų 

tvarkaraštį) 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI 

3.1. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Sausio 11 E.Liaučienė 

3.2. Apskrities profesinių mokyklų komandinių ir 

asmeninių vaikinų ir merginų stalo teniso varžybos 

Sausio 17  

 

V.Reliūgė 

 

3.3. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo 

teniso finalinės varžybos Jonavoje 

Sausio 30  V.Reliūgė 

3.4. Apskrities profesinių mokyklų merginų tinklinio 

varžybos 

Vasario 6 V.Reliūgė  

3.5. Mokyklinė geografijos olimpiada 11-12 kl.  Vasario 12 A.Jonaitienė 

3.6. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių 

merginų tinklinio finalinės varžybos 

Vasario 13 V.Reliūgė 

3.7. Tinklinio mišrių porų varžybos, skirtos Valentino 

dienai ,,Sportiškiausia Valentino pora” 

Vasario 12 V. Reliūgė 

3.8. Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti 

 

Vasario 15 A.Daukantas, 

E.Gadeikis,  

E.Kubilienė, 

V.Busilienė,  

3.9. Mokyklinė anglų kalbos olimpiada 11-12 klasėms  Vasaris 24 A.Šideikienė, 

A.Mikelaitienė 

3.10.  Apskrities profesinių mokyklų merginų krepšinio 

finalinės  varžybos 

Vasario 26 D.Joskaudas 

3.11. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių 

merginų krepšinio finalinės varžybos 

Vasario  27  D.Joskaudas 

3.12. Mokyklinė istorijos olimpiada 12 klasių mokiniams Vasario 28 E.Liaučienė 

3.13. Mokyklos vaikinų krepšinio 3x3 turnyras Kovo 7  D.Joskaudas 

3.14. Žynio konkursas Klaipėdos turizmo mokyklos 9-12 

klasių mokiniams  

Kovo 7 E.Liaučienė, 

I.Montvidienė 

3.15. Profesinės anglų kalbos viktorina "Job Interview", 

skirta modulinėms ir profesinėms grupėms 

Kovo 12 D.Baltmiškienė, 

T.Polikarpova 

3.16. Raštingiausio moksleivio konkursas, skirtas Kovo 

11-ajai paminėti 

Kovo 8 L.Juškienė, 

E.Gadeikis, 

R.Skudžinskienė 

3.17. Mokyklos merginų tinklinio 3x3 varžybos Kovo 14 V.Reliūgė 

3.18. Mokyklinė matematikos olimpiada  Kovo 14 A.Šaučiūnienė, 

J.Vitkienė 

3.19. Žemės dienos paminėjimas Kovo 20 L.Jonaitienė,  

3.20. Anglų kalbos olimpiada Klaipėdos regiono 

profesinėms mokykloms 

  

Kovo 20 A.Šideikienė, 

A.Mikelaitienė, 

D.Baltmiškienė, 

T.Polikarpova 

3.21. Vakarų Lietuvos profesinių mokyklų 11 - 12 klasių 

matematikos olimpiada  

Kovo 28 A.Šaučiūnienė, 

J.Vitkienė 
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3.22. Popietė “Enjoy British culture” I ir II kursui Balandžio 9 A.Šideikienė 

A.Mikelaitienė 

3.23 Mokyklos futbolo renginys ,,Taikliausias spyris” Balandžio 10 K.Girskis, 

V.Reliūgė 

3.24. Pamoka – viktorina ,,Rusų nacionalinė virtuvė” 9 

klasės mokiniams 

Balandžio 17 V.Garičkina 

3.25. Dalyvavimas XXVII Baltijos šalių profesinio 

mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių 

sporto žaidynėse 

Balandžio 25-

27 

V.Reliūgė  

3.26. Gimtosios kalbos savaitės renginiai: 

 Stendas ir mintys apie gimtąją kalbą, 

įdomybės; 

 Eilėraščių vizualizacija (ekrane); 

 Dailyraščio konkursas; 

 Mokinių minčių ir kūrybinių darbų ,,Kūrinys, 

kurį verta perskaityti“, pristatymas; 

 Viktorina ,,Apie lietuvių kalbą ir literatūrą 

kitaip (linksmai)“ 

Gegužės 6-9 L.Juškienė, 

E.Gadeikis, 

R.Skudžinskienė  

3.27. Anglų kalbos viktorina „Spelling bee“ II kurso 

mokiniams 

Gegužė 7 A.Šideikienė 

3.28. Pamoka netradicinėje aplinkoje II kursui pagal 

P.Domšaičio paveikslų galerijos edukacinių 

programų sąrašą 

Gegužė 8 A.Mikelaitienė 

3.29. Europos egzamino organizavimas  

 

Gegužės 9 E.Liaučienė, 

I.Montvidienė 

3.30. Švenčiame Europos dieną Gegužės 9 E.Kubilienė 

3.31. Ekskursija į Jūrų muziejų pageidaujantiems 9-12 

klasių mokiniams  

Gegužės mėnuo V.Vaičiulis 

3.32. Dalyvavimas Klaipėdos miesto profesinių mokyklų 

mokinių istorijos olimpiadoje  

Data tikslinama E.Liaučienė 

3.33 Sporto renginys ,,Sveikatos savaitė ir mokyklos 

sveikuolio rinkimai” 

Gegužės 20-24 V.Reliūgė, 

I.Petrauskienė 

3.34. Dalyvavimas miesto renginyje ,,Vilties bėgimas“ Gegužės 26 V.Reliūgė 

3.35. 9-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Spalvų 

ir laiko harmonija“ Pempininkų bibliotekoje 

Gegužės 28 V.Busilienė 

3.36. Edukacinė gimnazijos skyriaus diena. Projektų, skirtų 

Žemaitijai, pristatymas  

Gegužės 29 Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

3.37. Diplomų įteikimo šventė Birželio 27 A.Daukantas, 

E.Gadeikis,  

E.Kubilienė, 

V.Busilienė 

3.38. Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 2 A.Daukantas, 

E.Gadeikis, 

E.Kubilienė, 

V.Busilienė 

3.39. Konstitucijos egzamino organizavimas Klaipėdos 

turizmo mokykloje  

Rugsėjo 27 E.Liaučienė, 

I.Montvidienė 

3.40. Dalyvavimas respublikiniame labdaros projekte 

,,Solidarumo bėgimas” 

Spalio 7-11 V.Reliūgė, 

D.Joskaudas 



 22 

3.41. Biologijos žinių konkursas 11-12 klasėms Spalio 23 V.Vaičiulis 

3.42. Vaikinų ir merginų stalo teniso turnyras skirtas 

Tarptautinei tolerancijos dienai  

Lapkričio 14 V.Reliūgė 

3.43. Specialybės kalbos viktorina ,,Getting Ready for a 

Job Interview” 

Lapkričio 26 T.Polikarpova, 

D.Baltmiškienė 

3.44. Dalyvavimas miesto kalėdiniame renginyje 

,,Gerosios žvaigždės bėgimas” 

Gruodžio 7 V.Reliūgė 

3.45. Tradicinis kalėdinis mokyklos krepšinio snaiperių 

turnyras 

Gruodžio 11 V.Reliūgė, 

D.Joskaudas 

4. ANALITINĖ VEIKLA 

4.1. 9,10 klasės ir I, II kurso mokinių pažangos analizė, 

priemonių rezultatams gerinti numatymas 

2019 m. (kas 

pusmetį) 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

4.2. ,,Mokytojas mokytojui”. Kolegų pamokų lankymas 

siekiant pasidalyti gerąja patirtimi 

Kovo mėnuo Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

4.3. Tyrimas ,,Pagalbos mokiniui teikimo 

veiksmingumas” (mokiniams ir mokytojams) 

Balandžio 

mėnuo 

L.Juškienė 

I.Montvidienė 

4.4. Tyrimas „ Šnekamosios anglų kalbos įgūdžių 

lavinimo problemos” 

Birželio mėnuo A.Šideikienė, 

A.Mikelaitienė 

4.5. I kursų diagnostinių darbų organizavimas ir rezultatų 

aptarimas bei lyginimas su mokymosi rezultatais 

Rugsėjo mėnuo Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai, 

dirbantys su I 

kursu 

5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

5.1. Mokytojų, dalyvavusių kursuose, seminaruose, 

konferencijose, ataskaitos metodinėje grupėje 

Nuolat Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

5.2. Gimnazijos skyriaus mokytojų diskusijos ,,Mokinių 

sėkmės ir nesėkmės. Ką daryti?” 

Kiekvieną 

mėnesio 

paskutinį 

ketvirtadienį 

(pagal poreikį) 

Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

6. KITA VEIKLA 

6.1.  Pedagoginės spaudos studijavimas ir naujovių 

skleidimas metodinėje grupėje 

Nuolat Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 

6.2. Individualus pedagogų dalykinės metodinės 

kvalifikacijos lygio kėlimas 

Nuolat Gimnazijos 

skyriaus 

mokytojai 
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Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      2 priedas 
 

VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ VERSLO SKYRIAUS PROFESIJOS MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas - sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo 

darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę 

saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės. 

Uždaviniai: 

1.  Gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/įsivertinimo sistemą. 

2.  Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas 

mokiniams asmeninei pažangai pamatuoti. 

3.  Taikyti aktyvius mokymo metodus siekiant užtikrinti pamokos kokybę. 

4.  Organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimus bei įvairius kūrybinės veiklos 

renginius. 

5.  Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokykloje. 

6.  Motyvuoti mokinius dirbant netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su 

gyvenimo praktika. 

7.  Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

8.  Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.  
 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Įvykdymo 

data 

Atsakingas 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Metodinės grupės 2019 m. veiklos plano sudarymas, 

aptarimas 

Sausis I. Poškutė 

1.2. Technologijų mokyklinio brandos egzamino 

užduočių rengimas ir aptarimas 

Sausis V. Mockienė 

1.3. Mokinių ruošimas Praktikos, Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo teorinės dalies (žinių) ir 

praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui. 

Baigiamojo praktinio darbo gebėjimų patikrinimas ir 

įvertinimas (virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno 

specialybės). 

Sausis-kovas I.Stasiulienė 

A.Šapalienė 

G.Vidmantienė 

S.Jadova 

S.Dvarionaitė 

1.4. Modulinių profesinio mokymo programų teminių 

planų aptarimas. Modulinių programų modulio 

vertinimo kriterijų, testų bei praktinių užduočių 

aptarimas. 

Birželis N. Budraitienė 

A.Šapalienė 

I.Poškutė 

A.Dalibagienė 

A.Petrulienė 

A. Beleckytė 

1.5. Posėdis „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ Vasaris V.Mockienė 

I. Poškutė 

1.6.  Posėdis „Valgiaraščio mokyklos sektorinio  praktinio 

mokymo centro  restorane bei kavinėje 

analizavimas“. Aptarti ir į valgiaraščius įtraukti 

Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos 

restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija 

(LRVVKA) sukurtas patiekalų receptūras. 

Balandis I.Poškutė 
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1.7. Posėdis „Pusmečio, metinių mokinių pažangumo ir 

lankomumo rezultatų analizė ir priemonės ugdymo 

kokybei gerinti“ 

Kovas 

Rugpjūtis 

V. Mockienė 

I. Poškutė 

1.8. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo, technologijų 

mokyklinio brandos egzamino rezultatų analizė ir 

aptarimas  

Birželis V. Mockienė 

1.9

. 

2018-2019 m.m. metodinės grupės veiklos analizė, 

profesijos mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas 

Birželis I. Poškutė 

V. Mockienė 

1.10.  Metodinės grupės 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas.  Metodinės grupės veiklos 

plano sudarymas 2020 m. ir aptarimas. 

Gruodis I. Poškutė 

V. Mockienė 

2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS 

2.1. Atvira dalyko „ Patiekalų patiekimas“ pamoka Vasario 26 S.Jadova 

2.2. Atvira dalyko „Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas“ 

Spalis I.Poškutė 

2.3. Atvira pamoka „Svečių aptarnavimas“  (PB17 gr.) Spalis A.Beleckytė 

2.4.  Atvira integruota dalykų  „Maisto ruošimo 

pagrindai“ ir „Patiekalų patiekimas“ pamoka - 

„Saldžiųjų patiekalų patiekimas“  (V16-1 gr.)  

Sausio 25   G.Vidmantienė 

N.Budraitienė 

2.5. Netradicinė pamoka „Fiskaliniai ir nefiskaliniai kasos 

aparatai. Dienos fiskalinių ataskaitų spausdinimas“  

įmonėje UAB ,,Aspa"  PB18 grupės mokiniams 

Sausio 14 A.Kazakova 

2.6. Kūrybinė maisto ruošimo pagrindų dalyko pamoka  

,,Karštieji paukštienos patiekalai“  V16-1 grupės 

mokiniams 

Sausis S.Jadova 

1.7.  Netradicinės pamokos  „Karštųjų patiekalų iš mėsos 

gamybos technologija“, savo patirtimi dalinsis buvęs 

mokinys Rokas Ragauskas, V18V grupės mokiniams 

Sausio 24  I.Poškutė 

2.8. Kūrybinė dalyko „Saldžiųjų patiekalų paruošimas, 

patiekimas ir apipavidalinimas“ pamoka  ,,Desertų 

nuotaika“ V16-1 grupės mokiniams   

Vasario 21  S.Jadova 

2.9. Integruota - netradicinė pamoka „Nelaimingų 

atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas. Darbuotojų 

elgesys įvykus nelaimingam atsitikimui darbe“  PB18 

ir F18 grupių mokiniams 

Vasario 20  A.Kazakova 

2.10. Netradicinė pamoka „Stalų serviravimas‘  restorane 

,,Skandalas"  PB18 grupės mokiniams 

Kovo 21   A.Kazakova 

2.11. Netradicinė pamoka „Susipažinimas  su MOMO 

grill" restoranu, ruošiamais patiekalais ir patiekalų 

degustacija"  restorane „MOMO grill"   PB18 grupės 

mokiniams 

Gegužė R. Domarkienė 

2.12. Netradicinė pamoka „Baristo veikla viešojo 

maitinimo įmonėse“ UAB „Friedricho pasažas“ 

restorane  PB18 grupės mokiniams  

Balandžio 25 A.Kazakova 

2.13. Netradicinė išvykstamoji pamoka Klaipėdos 

botanikos sode ,,Prieskoniniai augalai, jų pažinimas, 

panaudojimas patiekalų gamyboje" 

Rugsėjis A.Petrulienė 
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2.14. Netradicinė išvykstamoji pamoka  į „IKI“ 

konditerijos cechą  K18 grupės mokiniams 

Spalis S.Damašienė 

2.15 Netradicinė pamoka konditerių profesijos 

mokiniams, kurioje savo patirtimi ir sėkme dalinsis  

buvusi mokinė Vida Barinovienė 

Spalis I.Stasiulienė 

2.16. Netradicinė svečių aptarnavimo pamoka padavėjo 

barmeno profesijos mokiniams restorane „Radisson 

Blu Hotel“  

Spalis S. Dvarionaitė 

2.17. Netradicinė pamoka „Daržovių patiekalai", kurią 

praves ilgametė „HBH“ karčiamos virtuvės šefė,  

V18-2 grupės mokiniams 

Spalis R. Domarkienė 

2.18. Netradicinė pamoka „Įvairūs virti, kepti, užkepti 

daržovių patiekalai ir garnyrai“, kurią praves buvusi 

mūsų mokyklos mokinė Emilija Sichancova 

Spalis E. Lenkauskienė. 

2.19.  Netradicinė svečių aptarnavimo pamoka padavėjo 

barmeno profesijos mokiniams restorane 

„Meridianas" 

Gruodžio 10  A.Kazakova 

2.20. Mokymo (si) medžiagos atnaujinimas ir rengimas 

pamokoms, siekiant geresnės ugdymo kokybės 

Per mokslo 

metus 

N.Budraitienė 

A.Petrulienė 

S.Jadova 

I.Poškutė 

R.Saukantienė 

A.Kazakova 

3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI 

3.1. Dalyvavimas konditerių profesinio meistriškumo 

konkurse „Klasika naujai", kurį organizuoja Kauno 

maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

Sausio 31 R. Saukantienė 

S.Damašienė 

3.2. Dalyvavimas studijų ir karjeros parodoje „Studijų 

regata 2019“ Klaipėdoje 

Sausio 11  A.Dalibagienė 

N.Budraitienė 

3.3. „Europos šalių patiekalų savaitė“ mokyklos 

sektorinio praktinio mokymo centro restorane  

Sausio 15-18  A.Šapalienė 

G.Vidmantienė 

I.Poškutė 

E.Urbutienė 

S.Dvarionaitė 

3.4. Dalyvavimas  parodoje „Studijos 2019“  Lietuvos 

parodų ir kongresų centre "Litexpo“.  Savo mokyklos  

bei profesijų pristatymas 

Vasario 7-9  R.Saukantienė 

I.Stasiulienė 

N.Budraitienė 

3.5. Etnografinių patiekalų dienos ,,Ką valgė mūsų 

senoliai“ mokyklos sektorinio praktinio mokymo 

centro restorane  

Vasario 4-8  A.Šapalienė 

A.Petrulienė 

3.6. Mokyklinis barmeno profesijos mokinių 

meistriškumo konkursas   

Vasario 28  A.Beleckytė 

3.7. Mokyklinis virėjų profesinio meistriškumo konkursas 

„Pavasario dvelksmas" 

Kovo 7   N. Budraitienė 

S.Jadova 

3.8. Dalyvavimas tarptautiniame maisto ir gėrimų 

ruošimo konkurse  „Sveiko maisto gaminimas. Nulis 

atliekų” Italijoje 

Kovo 18-22  A.Beleckytė 

I.Poškutė 

G.Vidmantienė 

3.9. Dalyvavimas  tarptautiniame virėjų profesinio 

meistriškumo konkurse „Kulinarijos menas 

Kovo 14-15  S.Jadova 

A.Petrulienė 
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Kuresarėje 2019“  Estijoje 

3.10 Seminaras ,,Maisto produktų ruošimas žemoje 

temperatūroje” 

Kovo 20 A.Šapalienė 

N.Budraitienė 

3.11. Virėjo specialybės mokinių teorinių žinių olimpiada 

„Aš – virėjas“ 

Balandis S.Jadova 

3.12. Velykinė konditerinių gaminių paroda Balandžio16 I.Stasiulienė 

A.Dalibagienė 

3.13. Šventinis stalo serviravimas „Sveiki sulaukę Šv. 

Velykų" 

Balandžio16 S.Dvarionaitė 

3.14.  Renginys „Gaminu su meile -Tau mama", skirtas 

mamos dienai  

Gegužė A.Petrulienė 

R.Baužienė 

3.15. Netradicinio ugdymo diena ,, Pasimatuok draugo 

profesiją“  

Gegužės 7 N.Budraitienė 

3.16. Tarpgrupinis mokyklinis konditerių profesijos 

mokinių meistriškumo konkursas 

Spalio 15 I.Stasiulienė 

3.17.  Mugė „Pyragų diena" Lapkričio12 G. Čeplinskienė  

R. Saukantienė 

3.18. Dalyvavimas  Europos viešbučių ir turizmo 

asociacijos organizuojamoje konferencijoje ir 

profesinio meistriškumo konkursuose Kroatijoje 

Lapkritis I. Poškutė 

G. Vidmantienė 

A. Beleckytė 

R.Saukantienė 

3.19.  Konditerių profesijos mokinių paroda - konkursas 

„Kalėdų miestas" 

Gruodžio 5 G. Čeplinskienė  

R. Saukantienė 

A.Dalibagienė 

3.20.  Renginys  „Kalėdinė mugė” Gruodžio 17 G. Čeplinskienė  

R. Saukantienė 

3.21.  Kūčių patiekalų dienos mokyklos sektorinio praktinio 

mokymo centro restorane  

Gruodžio 

16- 19 

A. Petrulienė 

R.Baužienė 

3.22.  Šventinis stalo serviravimas „Kalėdinio stalo 

serviravimo idėjos" 

2019-12-16 S.Dvarionaitė 

3.23.  Dalyvavimas  Dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo 

savaitės programoje. Sveikų patiekalų savaitė 

„Maitinkis sveikai-gyvenk ilgai“ mokyklos 

sektorinio praktinio mokymo centro restorane ir 

kavinėje 

Gegužė G. Vidmantienė 

I. Poškutė 

3.24. Mokymai  Klaipėdos valstybinės kolegijos 

studentams, gimnazijų, progimnazijų mokiniams 

Per mokslo 

metus 

K.Mockutė 

 

4. ANALITINĖ VEIKLA 

4.1 I-o kurso virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno 

specialybių mokinių pasitenkinimo mokymosi 

aplinka, taikomais mokymo(si) metodais tyrimas 

Gegužė G. Čeplinskienė  

R.Saukantienė 

I.Poškutė 

A.Kazakova 

N.Budraitienė 

R.Domarkienė 

4.2. Modulinių  profesinio mokymo programų teminių  

planų analizė, aptarimas ir tobulinimas.  

Birželis  Visi mokytojai 

4.3. Mokytojų veiklos 2018-2019 m. m. aptarimas Birželis V. Mockienė 
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4.4.  Pasiruošimo asmens įgytų kompetencijų vertinimui 

analizė. Pokalbiai su komisijos nariais, darbdaviais. 

Anketos mokiniams 

Gegužė 

Birželis 

V. Mockienė 

G.Vidmantienė 

A.Šapalienė  

S.Dvarionaitė  

5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

5.1. Organizuoti  seminarą-praktikumą  ,,Stalo kultūra" Balandžio 3 A.Beleckytė 

5.2. Organizuoti seminarą - praktikumą „Velykiniai 

desertai" 

Balandžio 18 R.Saukantienė 

G. Čeplinskienė  

5.3. Organizuoti seminarą mokytojams „Konditerija be 

glitimo“ 

Lapkričio 5 I.Stasiulienė 

5.4. Organizuoti seminarą „Senovės tradicinės duonos 

kepimo būdai šiuolaikinėje virtuvėje, jos patiekimas“ 

Gegužės 19 

d. 

E. Urbutienė 

E.Lenkauskienė 

5.5. Pasidalijimas gerąją patirtimi grįžus  iš mokymų 

pagal projektą „Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas“. Pagal nacionalinių 

patiekalų gamybos technologinių kompetencijų 

tobulinimo programą. 

Birželis I.Poškutė 

G.Vidmantienė 

A.Petrulienė 

S.Jadova 

N.Budraitienė 

5.6.  Organizuoti susitikimą „ Be pamatinio akmens nėra 

karjeros aukštumų“ su mokyklos absolventais  

 

     Sausis 

 Spalis 

Spalis 

Lapkritis 

I.Poškutė 

E.Lenkauskienė 

I.Stasiulienė 

S. Jadova 

5.7. Paskleisti ir aptarti gerąją patirtį sugrįžus iš 

LRVVKA seminarų 

Per mokslo 

metus 

Dalyvavę 

mokytojai   

5.8. Lankyti atviras kolegų teorinio ir profesinio mokymo 

pamokas, bendradarbiauti, dalintis darbo patirtimi  

Per mokslo 

metus 

Visi mokytojai 

5.9. Aptarti ir pasidalinti gerąja patirtimi su profesijos 

mokytojais, dalyvavusiais dalykinėse 

komandiruotėse, seminaruose, kelionėse užsienyje  

Per mokslo 

metus 

Dalyvavę 

mokytojai   

6. KITA VEIKLA 

6.1. Konsultuoti mokinius, pasirinkusius laikyti 

technologijų brandos egzaminą 

Pagal planą A.Petrulienė 

R. Baužienė 

R. Saukantienė 

6.2. Konsultuoti baigiamųjų grupių mokinius, ruošiant 

juos Asmens įgytų kompetencijų vertinimui  

Per mokslo 

metus 

G.Vidmantienė 

A.Šapalienė  

S.Dvarionaitė 

6.3. Metodinės grupės narių dalyvavimas mokytojų 

organizuojamuose renginiuose, atvirose ir 

integruotose pamokose 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

6.4. Įvairios naujos literatūros ir informacijos, susijusios 

su specialybėmis, inovacijomis ir naujomis 

technologijomis, studijavimas ir aptarimas 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

 

 

_________________________________________
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                     Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      3 priedas 
 

VERSLO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PROFESIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS 

GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS  
 

Tikslas – siekti nuolatinės profesijos mokytojų dalykinės kompetencijos, atitinkančios 

šiuolaikines technologijas, ir pedagoginės kompetencijos augimo, profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimo. 

Uždaviniai: 

1. Inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį profesijos mokytojų bendradarbiavimą, 

gerosios patirties sklaidą. 

2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves. 

3. Inicijuoti mokytojų kvalifikacijos, profesinio meistriškumo tobulinimą. 

4. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus. 
 

  

Eil. 

Nr. 
Darbo turinys 

Įvykdymo 

data 
Atsakingas asmuo 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Metodinės grupės 2019 m. veiklos plano sudarymas 

ir aptarimas 

Sausio 18 V. Vaitiekienė, 

L. Jakučiūnienė 

1.2. Pasiruošimas PPA16, S17V, F18V grupių praktikai. 

Praktikos tvarka, dokumentai, atlikimo vietos 

Sausio 31 V. Vaitiekienė,  

baigiamųjų grupių, 

praktikos vadovai 

1.3. 2018-2019 m. m. metodinės grupės veiklos analizė, 

profesijos mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas 

Birželio 20 V. Vaitiekienė, 

L. Jakučiūnienė  

1.4. Pasiruošimas 2019/2020 m. m.: veiklos gairių 

numatymas. Profesinio mokymo programų teminių 

planų, dalykų integracinių ryšių aptarimas ir 

koregavimas 

Rugpjūčio 

30 

V. Vaitiekienė, 

L. Jakučiūnienė 

mokytojai 

1.5. Metodinės grupės 2019 m. veiklos sėkmingumo ir 

nesėkmių aptarimas. Veiklos plano sudarymas 

2020 m.  

Gruodžio 

19 

V. Vaitiekienė, 

L. Jakučiūnienė 

1.6.  Dalyvavimas mokyklos profesinio orientavimo ir 

informavimo veikloje: profesijų pristatymas, 

praktinių veiklų organizavimas bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams 

Per metus 

(pagal 

planą) 

V.Vaitiekienė,  

mokytojai 

2. PAMOKOS VADYBOS TOBULINIMAS 

2.1. Pamokų-išvykų į mieste organizuojamas parodas, 

paskaitas, verslo įmones organizavimas 

Nuolat mokytojai 

2.2. Jie sėkmingai pradėjo. Susitikimas su Finansinių 

paslaugų teikėjo specialybės absolventais, jų 

sėkmės istorijos 

Vasario 19 

 

V. Vaitiekienė, 

V. Einikienė,  

R. Buivydienė 

2.3. Susitikimai su kolegijų studentais ir darbuotojais, 

jų sėkmės istorijos 

Vasario 26 

 

V. Vaitiekienė, 

V. Einikienė,  

R. Buivydienė 

2.4. Atvira pamoka „Svečių sutikimas ir 

apgyvendinimas įstaigoje“ su MozaBook lenta 

(PPA18 gr.) 

Balandžio 9 D. Dedurienė 
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2.5. Edukacinė išvyka-seminaras „Tautinio ir 

etnokultūrinio paveldo integracija į ugdymo 

procesą“ 

Birželio 28 V. Vaitiekienė, 

D. Dedurienė 

2.6. Pamoka -praktikumas mokytojams „Kalanetikos 

treniruotės“ , S18V grupė 

Rugsėjo 25 T. Tupalskis 

A. Steponaitis  

2.7. Atvira pamoka „Rekreacijos pagrindai“  (PPA18 

gr.) 

Spalio 16 M. Blagnis 

2.8. Internetinių technologijų atvira pamoka  

„Koliažo sukūrimas“( PPA17 gr.) 

Spalio 29 L. Jakučiūnienė 

2.9. Pagalbos ugdymo motyvacijos stokojantiems 

mokiniams teikimas. Konsultacinių pamokų 

efektyvumas 

Kovo 21 V. Vaitiekienė,  

L. Jakučiūnienė 

2.10. Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemos 

modelio instrumentų tobulinimas 

Rugsėjo 26 V. Vaitiekienė,  

mokytojai 

2.11. Bendrosios kompetencijos „Iniciatyva ir 

verslumas" ugdymo galimybės modulinėse 

profesinio mokymo programose. Gerosios patirties 

sklaida.  

Seminaras-praktikumas mokytojams, dirbantiems 

su modulinėmis programomis 

Balandžio 

25 

E. Tutlienė 

2.12. Seminaras -  praktikumas mokytojams 

„Technologijų brandos egzamino pristatymo 

rengimas“ 

Vasario 21 V. Einikienė, 

L. Jakučiūnienė 

2.13. Pranešimas „Gabių mokinių ugdymas“ Balandžio 

25 

D. Dedurienė, 

R. Buivydienė, 

T. Tupalskis 

2.14. Pranešimas „Teminių planų koregavimas 

panaudojant „Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimo svetingumo, 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei turizmo 

organizavimo“ mokymuose įgytas žinias ir patirtį“ 

Gegužės 23 L. Jakučiūnienė, 

V. Busilienė, 

V. Einikienė, 

D. Gaidamavičienė, 

M. Blagnis, 

D. Dedurienė  

2.15. IMK narių patirties sklaida Metodinės 

grupės 

posėdžiuose 

IMK nariai 

3. KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI 

3.1. Profesinio meistriškumo renginys „Finansų gidas“ 

(F18V, F18, F17, PPA16, PPA17, PPA18, 

PPA17V, S17V, S17, S18V) 

Sausio 29 V. Einikienė, 

R. Buivydienė 

 

3.2. Dalyvavimas projekte būsiu_. 

Naujausios E-pamokos: lazeriai, aplinkosauga, 

karjera, kūryba 

Pagal 

poreikį 

L. Jakučiūnienė, 

V. Einikienė 

3.3. „Rankų lenkimo varžybos“ (F18V, F18, F17, 

PPA16, PPA17, PPA18, PPA17V, S17V, S17, 

S18V) 

Sausio 31 

Lapkričio 

19 

T. Tupalskis 

A. Steponaitis 

G. Sabaliauskas 

3.4. „Šaškių turnyras“ (F18V, F18, F17, PPA16, 

PPA17, PPA18, PPA17V, S17V, S17, S18V) 

Vasario 21 

Gruodžio 3 

T. Tupalskis 

A. Steponaitis 

G. Sabaliauskas 

3.5. ,,Teisinių žinių konkursas“ (F18V, F18, F17, Vasario 20 D. Gaidamavičienė, 
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PPA16, PPA17, PPA18, PPA17V, S17V, S17, 

S18V) 

 

3.6. Ekonomikos olimpiada (F18V, F18, F17, PPA16, 

PPA17, PPA18, PPA17V, S17V, S17, S18V) 

Balandžio 

11 

E. Tutlienė 

3.7. Dalyvavimas tarptautinėje imitacinių bendrovių 

mugėje  

Balandžio  

27-28 

V. Vaitiekienė, 

D. Dedurienė,  

M. Blagnis 

3.8. Renginys Pasaulinei turizmo dienai paminėti Rugsėjo 27 D. Dedurienė, 

M. Blagnis 

3.9. Mokymai mokiniams. Pasiruošimas mokykliniam 

technologijų brandos egzaminui. Pristatymų 

rengimas 

Spalio  

22-23 

V. Einikienė, 

L. Jakučiūnienė 

3.10. Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono IB mugėje. Gruodis 

(pagal 

planą) 

D. Dedurienė, 

M. Blagnis 

3.11. Seminaras -  praktikumas mokiniams „Dovanų 

pakavimo idėjos“ 

Gruodžio 3 V. Busilienė, 

L. Jakučiūnienė 

4. ANALITINĖ VEIKLA 

4.1. Pusmečių, metinių mokinių pažangumo ir 

lankomumo rezultatų aptarimas bei priemonių, 

taikytų rezultatams gerinti, pristatymas 

Sausio 31 

Birželio 20 

V. Vaitiekienė,  

Grupių vadovai, 

profesijos mokytojai 

4.2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo, 

technologijų mokyklinio brandos egzamino 

rezultatų analizė ir aptarimas. Komisijų narių, 

darbdavių, mokinių apklausų analizė 

Rugpjūčio 

30 

V. Vaitiekienė,  

mokytojai 

4.3. Dalykinis pranešimas metodinėje grupėje 

„Mokinių vertinimas, mokymosi refleksija“ 

Vasario 28 L. Jakučiūnienė 

4.4. Asmeninio meistriškumo tobulinimo panaudojant 

kolegialų grįžtamąjį ryšį analizavimas 

Lapkričio 

21 

V. Vaitiekienė 

mokytojai 

4.5. Mokytojų veiklos 2019 m. I pusmečio aptarimas Birželio 6 V. Vaitiekienė 

4.6. Netradicinių išvykstamųjų pamokų efektyvumo 

aptarimas 

Per mokslo 

metus 

V. Busilienė, 

T. Tupalskis, 

A. Steponaitis 

4.7. Pagalba jauniems specialistams. Mentorių 

ataskaitos 

Gegužės 23 V. Vaitiekienė,  

V. Einikienė,  

E. Tutlienė 

4.8. Diskusija ,,Kas yra gera pamoka?“ Kovo 21 V. Vaitiekienė 

Profesijos mokytojai 

4.9. Mokymo(-si) medžiagos atnaujinimas ir rengimas 

pamokoms, siekiant geresnės ugdymo kokybės. 

Problemos, efektyvumas 

Per mokslo 

metus 

V. Vaitiekienė 

D. Gaidamavičienė 

4.10. Prevencinio kiekybinio ir kokybinio tyrimo apie 

galimus – planuojamus ir jau įvykusius mokinių 

mokymo sutarties nutraukimų atvejus analizė 

Spalio 24 Grupių vadovai 

4.11. Atlikto kiekybinio tyrimo „Aš geriau lankyčiau, 

jei...“ analizė 

Vasario 28 Grupių vadovai 

5. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA 

5.1 Aptarti ir pasidalinti gerąja patirtimi su Nuolat Dalyvavę mokytojai 
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mokytojais, dalyvavusiais dalykinėse 

komandiruotėse, kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, kursuose. Savišvieta. Gerosios 

patirties sklaida  

5.2. Mokytojų lankytų kvalifikacinių seminarų ir 

metodinių užsiėmimų medžiagos pasidalijimas 

metodinėse grupėse ir jos pritaikymas pamokose 

Birželio 20 V. Vaitiekienė 

mokytojai 

5.3. ,,Mokytojas mokytojui”. Pamokų lankymas 

siekiant pasidalinti gerąja patirtimi, aktyvių 

metodų taikymas ir refleksija 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

6. KITA VEIKLA 

6.1. Konsultuoti mokinius, pasirinkusius laikyti 

brandos technologijų egzaminą 

Pagal planą V. Vaitiekienė, 

V. Einikienė, 

L. Jakučiūnienė 

6.2. Konsultuoti baigiamųjų grupių mokinius, ruošiant 

juos Asmens įgytų kompetencijų vertinimui 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

6.3. Pedagoginės spaudos studijavimas ir naujovių 

skleidimas metodinėje grupėje ir aptarimas 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

6.4. Metodinės grupės narių dalyvavimas 

organizuojamuose renginiuose, atvirose ir 

integruotose pamokose 

Per mokslo 

metus 

mokytojai 

 

_________________________________________ 
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Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      4 priedas 
 

 

PSICHOLOGO ASISTENTO 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis 

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

atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. 

Uždaviniai:  

1. Konsultuoti mokinius, nustatyti jų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.  

2. Konsultuoti mokinius profesijos rinkimosi klausimais. 

3. Vykdyti psichologinį švietimą ir psichologinių krizių intervenciją, prevenciją. 

4. Atlikti aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgiant į mokyklos 

bendruomenės poreikius, analizuoti, interpretuoti  ir įvertinti tyrimų duomenis, teikti 

rekomendacijas. 

5. Teikti psichologinę paramą pedagogams, patiriantiems sunkumų darbe su mokiniais. 
 

Eil.

Nr. 

Veiklos 

kryptys 

Veikla Laikotarpis Vykdytojai 

1. Konsultavimas 

Individualus mokinių konsultavimas Nuolat Psichologė 

Mokinių konsultavimas grupėse Nuolat Psichologė 

Individualus mokyklos administracijos ir 

darbuotojų konsultavimas 
Nuolat Psichologė 

Individualus tėvų bei globėjų 

konsultavimas 
Nuolat Psichologė 

Paslauga „Tylusis paštas“ Nuolat Psichologė 

Tyrimas „Naujų mokinių adaptacija“ Lapkritis 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Grupių sociometriniai tyrimai 

Atsižvelgiant 

į grupių 

auklėtojų 

pageidavimus 

Psichologė 

Grupės emocinio klimato tyrimai 

Atsižvelgiant 

į grupių 

auklėtojų 

pageidavimus 

Psichologė 

Individualus asmenybės faktorių tyrimas 

NEO-PIR metodika 

Atsižvelgiant 

į mokinių 

pageidavimus 

Psichologė 

Dalyvavimas mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Pagal 

galimybes 
Psichologė 

2. 

Psichologinių 

problemų 

prevencija 

Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos 

veikloje 
Nuolat 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

nariai 

Socialinių įgūdžių lavinimo programa 

„Tiltai“ (10 susitikimų) 

Sausis-

gegužė 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 
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Seminaras „Egzaminai be streso“ 

(pageidaujantys mokiniai) 
Kovas Psichologė 

Dalyvavimas  mokslinėje mokinių 

konferencijoje „Tolerantiška mokykla – 

saugi visuomenė“ 

 

Kovas/baland

is 

Psichologė 

Adaptacijos programa naujiems 

mokiniams: pasiruošimas ir vykdymas 
Rugsėjis Psichologė 

Pasaulinės psichinės sveikatos dienos 

paminėjimas 
Spalio 9  Psichologė 

3. 
Psichologinis 

švietimas 

Pranešimai grupių susirinkimuose, 

mokyklos bendruomenės susirinkimuose 

atsižvelgiant į auklėtojo, mokinių, 

administracijos pateikiamą problemą 

įvairiomis aktualiomis temomis apie 

savimotyvaciją, streso įveikas, konfliktų 

sprendimo būdus, savęs pažinimą, savęs 

žalojimo prevencija ir kt. 

Pagal poreikį Psichologė 

Psichologinės medžiagos pateikimas 

mokyklos stende 

Vieną kartą 

per mėnesį 
Psichologė 

4. 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas miesto psichologų 

metodinėje veikloje 

Kas antrą 

mėnesį 
Psichologė 

Dalyvavimas psichologinių atvejų 

analizės grupėje 

Vieną kartą 

per mėnesį 
Psichologė 

Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, individuali savišvieta 

įvairiais psichologiniais klausimais 

Nuolat Psichologė 

Pasiruošimas konsultacijoms, tyrimams, 

pranešimams, susirinkimams 
Nuolat Psichologė 

 

_________________________ 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      5 priedas 
 

SOCIALINIO PEDAGOGO 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
 

               Tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos 

visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką. 

 Uždaviniai: 

1. Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams, mokytojams. 

2. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir 

užsiėmimus grupėse. 

3. Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje ir įtraukti mokinius į 

socialines veiklas. 

4. Stiprinti prevencinį darbą mokykloje, bendrabutyje. 
 

Eil.

Nr. 

Veiklos 

formos 

Veikla Data Vykdytojai 

1. 

 

 

 

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Individualus mokinių konsultavimas 

 
Nuolat 

Socialinė 

pedagogė 

Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimas 
Nuolat 

Socialinė 

pedagogė 

Mokinių problemų analizavimas ir 

sprendimas. 

Delinkventinio elgesio priežasčių 

išaiškinimas, elgesio korekcija 

Nuolat 
Socialinė 

pedagogė 

Probleminių mokinių lankymas 

namuose 
Pagal poreikį 

Socialinė 

pedagogė 

2. 
Organizacinė 

veikla 

9-10 klasių mokinių, gaunančių 

nemokamą maitinimą mokykloje, 

organizavimas 

Per mokslo 

metus 

Valgyklos 

vedėja, 

socialinė 

pedagogė 

Materialinės paramos organizavimas 

socialiai remtiniems mokiniams 
Nuolat 

Socialinė 

pedagogė, 

VGK nariai 

Socialiai remtinų mokinių, našlaičių, 

mokinių sąrašų sudarymas 

Per mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

3. 

Darbas su  

mokinių 

tėvais 

(globėjais) 

Individualus tėvų bei globėjų 

konsultavimas 

Per mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

Tėvų (globėjų) informavimas apie 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą.  

Pranešti telefonu, esant reikalui kviesti į 

mokyklą 

Per mokslo 

metus Socialinė 

pedagogė 

Pokalbiai su tėvais dėl mokinių pamokų 

praleidinėjimo, elgesio problemų ir kt. 

Esant būtinybei aplankyti  šeimas, 

įvertinti padėtį 

Esant reikalui 

Socialinė 

pedagogė 

4. 
Darbas su 

grupe, klase 

Grupės valandėlė “Mokinių  teisės, 

pareigos ir atsakomybė“(9 kl. ir I k.) 

Rugsėjis -  

Spalis 

Socialinė 

pedagogė 

Smurto ir patyčių prevencija  Kovas Socialinė 
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„Smurtas. Kaip pasirūpinti savo ir kitų 

saugumu“ 

 pedagogė,  

psichologė 

asistentė 

Diskusijos-pokalbiai mokyklos 

bendrabutyje „Narkotinės ir 

psichotropinės medžiagos. Vartojimo 

pasekmės. Pakalbam apie tai?“ 

Per metus 

 

 

Socialinė 

pedagogė, 

AA, AN 

klubo nariai 

Grupiniai užsiėmimai 9 klasės 

mokiniams pagal paauglių socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Tiltai“ 

Pirmadieniais 

 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

asistentė 

Užsiėmimai bendrabutyje su I kurso 

mokinių tiksline grupe. Praktinis 

ankstyvosios intervencijos 

įgyvendinimas  

Kartą per 

mėnesį 

  

Socialinė 

pedagogė, 

Bendrabuči

o auklėtoja  

Grupės valandėlių organizavimas: 

smurto, patyčių, fizinės, seksualinės 

prievartos, nusikalstamumo temomis 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

Socialinė 

pedagogė, 

Klaipėdos 

apskrities 

VPK VTB 

prevencinio 

skyriaus 

specialistai 

Prevencinės paskaitos mokiniams 

„Prekyba žmonėmis, verslas be 

taisyklių“ (KOPŽI) Kovos su prekyba 

žmonėmis ir išnaudojimu  

Sausis 

Lapkritis 

Socialinė 

pedagogė, 

Socialiniai 

darbuotojai 

(KOPŽI) 

5. 

Bendradarbia

vimas su 

grupių 

vadovais, 

mokytojais, 

bendrabučio 

auklėtojais 

Grupės vadovų, mokytojų, bendrabučio 

auklėtojų konsultavimas, informavimas 

dėl aktualių klausimų, sprendžiant 

mokinių socialines-pedagogines 

problemas  

Per mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

6. 
Tiriamoji 

veikla 

Tyrimas „I kurso, 9 kl. mokinių 

adaptacija“ 
Lapkritis 

Socialinė 

pedagogė,  

psichologė 

asistentė 

9 klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, 

savęs pažinimo programos vertinimo 

apklausa  

Rugsėjis 
Socialinė 

pedagogė 

7. 

Bendradarbia

vimas su 

kitomis 

institucijomis 

Bendradarbiavimas su VTAS, šeimos ir 

vaiko gerovės centru, socialinės 

paramos skyriais, seniūnijų socialiniais 

darbuotojais, NVO, KOPŽI, CARITO 

bei kitomis įstaigomis  

Nuolat 
Socialinė 

pedagogė 

Susitikimų organizavimas su įvairių 

tarnybų atstovais 
Pagal poreikį 

Socialinė 

pedagogė 

8. Komandinis Dalyvavimas komisijos posėdžiuose Kartą per Vyr. 
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darbas ,,Dėl mokinių, iš socialiai remtinų 

šeimų, ir našlaičių, gyvenančių 

bendrabutyje, taikomų lengvatų“ 

mėnesį buhalterė, 

bendrabučio 

valdytoja, 

socialinė 

pedagogė 

Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose 
Trečiadieniais VGK nariai 

Pasaulinė diena Be Tabako. 

Protmūšio organizavimas 9 ir 10 klasei 

Gegužės 31  Socialinė 

pedagogė, 

sveikatos 

specialistė 

Dalyvavimas organizuojant Pasaulinei 

AIDS dienai skirtus renginius. Viktorina 

–  protmūšis  „AIDS: geriau žinoti 19“ 

Gruodžio 1  Socialinė 

pedagogė, 

sveikatos 

specialistė  

TOLERANCIJOS dienos minėjimas Lapkričio 16  Socialinė 

pedagogė, 

etikos 

mokytoja 

Aplinkos tvarkymo akcija „DAROM 

2019“ 

Balandis Socialinė 

pedagogė 

Sveikos gyvensenos prevencija 

„SOLIDARUMO BĖGIMAS“ 

Spalis Socialinė 

pedagogė, 

Kūno 

kultūros 

mokytoja 

Vykdomas  Aplinkos apsaugos  

projektas ,,Mes rūšiuojame“ 

Per mokslo 

metus 

Socialinė 

pedagogė 

Gerumo akcija „Gerumas mus vienija“ 

Edukacinis užsiėmimas vaikų ir senelių 

globos namuose 

Birželis, gruodis  Socialinė 

pedagogė 

9. 

Savišvieta ir 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas Klaipėdos miesto 

socialinių pedagogų metodinėje veikloje 

Kartą į mėnesį 

(antradienis) 

Socialinė 

pedagogė 

Dalyvavimas PPT socialinio pedagogo 

darbo grupės atvejo analizė  

Kartą į mėnesį 

(ketvirtadienis) 

Socialinė 

pedagogė 

Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, individuali savišvieta 

įvairiais socialiniais klausimais 

Nuolat 

Socialinė 

pedagogė 

Pasiruošimas pranešimams, 

susirinkimams 
Nuolat 

Socialinė 

pedagogė 
 

_____________________________ 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      6 priedas 
 

BENDRABUČIO AUKLĖTOJŲ 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas -  saugių ir pilnaverčių mokinių  gyvenimo,  mokymosi ir laisvalaikio sąlygų sukūrimas. 

Uždaviniai:  

1. Plėtoti metodinį ir dalykinį auklėtojų bendradarbiavimą. 
2. Stebėti naujai atvykusius mokinius  adaptacijos laikotarpiu, suteikti pagalbą mokiniams 

(esant reikalui).  
3. Organizuoti mokinių laisvalaikį, įtraukiant mokinius į  meninių ir sporto renginių 

organizavimą. 
4. Supažindinti mokinius su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, skatinti jų laikytis. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingas 

I. UGDOMASIS DARBAS 

1.  Pasiruošimas mokinių sutikimui, 

apgyvendinimas 

Rugpjūčio 31- 

Rugsėjo 2 

Bendrabučio 

auklėtojai 

2.  Naujų gyventojų supažindinimas 

su bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklėmis 

Rugsėjis Bendrabučio 

auklėtojai 

3.  Pokalbis apie asmens higienos, 

kambarių švaros reikšmę gyvenimo 

kokybei bendrabutyje (naudojant 

media) 

Rugsėjis Bendrabučio 

auklėtojai 

4.  Bendrabučio tarybos (BT) 

narių atnaujinimas 

Rugsėjis 

 

Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

5.  Bendras aukšto gyventojų susirinkimas 

 

Kartą per mėnesį Bendrabučio 

auklėtojai 

6.  Bendro naudojimo patalpų tvarkymas 

(virtuvė, koridorius, poilsio kambarys) 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtoja, budintys 

mokiniai 

7.  Bendrabučio tarybos posėdžiai Kartą per mėnesį Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

8.  Kambarių švaros patikrinimai Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

9.  Tvarkingiausio kambario rinkimai 2 kartus per metus Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

10.  Vakariniai mokinių patikrinimai Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

11.  Visuotinio tvarkymosi diena 2 kartus per metus Bendrabučio 

auklėtoja, BT 

12.  Bendradarbiavimas su mokyklos 

bendruomenės slaugytoja 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

13.  Bendradarbiavimas su mokyklos 

socialiniu pedagogu 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

14.  Bendradarbiavimas su mokyklos 

psichologe 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

15.  Bendradarbiavimas su grupių Nuolat Bendrabučio 
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vadovais auklėtojai 

16.  Bendradarbiavimas su mokinių tėvais Esant reikalui Bendrabučio 

auklėtojai 

17.  Individualus darbas su  gyventojais 

turinčiais specialiųjų poreikių 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

18.  Individualus darbas su našlaičiais, 

mokiniais iš socialiai remtinų šeimų 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

19.   2a.,3a.,4a.,5a., medžiagos  stendams 

ruošimas 

Nuolat Bendrabučio 

auklėtojai 

 II. KULTŪRINIAI  RENGINIAI 

20.  Šaškių draugiškos varžybos  Vasario 26 F.Baltonis 

21.   Renginys  ,,Papuošiu draugę šventei“ Vasario 12 S.Rupkuvienė 

22.  Stalo žaidimų popietė Kovo 5 O.Lazdauskienė 

23.  Stalo teniso  žaidimų popietė Kovo 13 F.Baltonis 

24.   Protų mūšis, skirtas  Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Kovo 20 S.Rupkuvienė 

O.Lazdauskienė 

25.   Filmų peržiūra ir aptarimas Kovas, rugsėjis 

Lapkritis 

Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

26.  Mokinių nuomonės apie bendrabutyje 

organizuojamas veiklas tyrimas 

Kovas - balandis Bendrabučio 

auklėtojai 

27.  Karaokė vakaras Balandžio 9 F.Baltonis 

28.  Popietė ,,Velykinių margučių raštai“ Balandžio 17 O.Lazdauskienė 

29.  Virėjų diena ,,Skaniausias patiekalas 

mamai‘‘ 

Gegužės 2 Bendr. aukl. 

S.Rupkuvienė 

30.  Sveikatinimo savaitė. 

Sportinių estafečių popietė 

Gegužė Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

31.  Naujų gyventojų krikštynos Lapkritis Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

32.  „ Kalėdų belaukiant“ visų aukštų 

puošimas. Kalėdine tematika 

Gruodis Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

33.   Kalėdinis vakaras Gruodis Bendrabučio 

auklėtojai, BT 

34.  Užsiėmimai mokyklos sporto salėje  

 

2 kartus per savaitę Bendrabučio 

auklėtojai 

III. KITA 

35.   Seminarų lankymas. Savišvieta Esant reikalui Bendrabučio auklėtojai 

 

_______________________________ 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      7 priedas 
 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS 

 

EIL. 

NR. 

VEIKLOS TURINYS DATA ATSAKINGAS 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Vaiko 

gerovės komisijos veikla 2019 m. 

Sausis  Komisijos 

pirmininkas 

1.2. Vaiko gerovės komisijos 2018 m. veiklos rezultatų 

aptarimas 

Gruodis Komisijos 

pirmininkas 

1.3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų), pirminis įvertinimas ir teikimas siūlymų 

mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems 

vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka 

Rugsėjis  Komisijos nariai 

1.4.  Susitikimai su VTAS, socialinės paramos skyriais, 

seniūnijų socialiniais darbuotojais, NVO, CARITO bei 

kitomis įstaigomis 

Pagal 

susitarimą 

Socialinis 

pedagogas 

2. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INICIJAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

2.1. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

programos SAVU KELIU įgyvendinimas 
Per metus 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 

Grupių vadovai 

2.2. Žalingų įpročių prevencijos programos.  

Specialistų (gydytojų ir kt.) paskaitos žalingų įpročių 

temomis (narkotikai, alkoholiniai gėrimai, 

priklausomybė nuo socialinių tinklų ir mobiliųjų 

telefonų) 

Per metus 
Komisijos nariai 

Grupių vadovai 

2.3. Visų grupių mokinių supažindinimas su Mokymo 

sutarties reikalavimais, Mokinių elgesio taisyklėmis, 

Asmens duomenų apsaugos teisės aktais 

Rugsėjis 
Grupių vadovai 

Komisijos nariai 

2.4. Jaunimo linijos savanorių užsiėmimai grupėse  

Per metus 

Socialinis 

pedagogas 

Grupių vadovai 

2.5. Pokalbiai su jaunimo linijos savanoriais „Kaip padėti 

sau ir kitam?“ (mokyklos bendrabutis) 
Vasaris 

Socialinis 

pedagogas 

Bendrabučio 

auklėtojas 

2.6.  Kino filmų peržiūra ir aptarimas (mokyklos 

bendrabutis). Filmas - kaip ugdymo metodas.   

„NEPATOGAUS KINO KLASĖ“ 

Per metus Komisijos nariai 

2.7. Smurto ir patyrusių smurtą mokinių grupės užsiėmimai 

Per metus 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologo 
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asistentas 

Grupių vadovai 

2.8. „Kalėdinė atvirutė draugui“ 
Gruodis 

Socialinis 

pedagogas 

2.9. Dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo savaitės 

organizavimas (skyrių dalyvavimas) 
Gegužė 

Komisijos nariai 

Grupių vadovai 

3. MOKYMOSI MOTYVACIJOS BEI PAMOKŲ LANKOMUMO  STIPRINIMAS 

3.1. Posėdžiai dėl mokinių pamokų nelankymo bei  žemų 

mokymosi rezultatų 

Kiekvieną 

trečiadienį 

Komisijos nariai 

3.2. Grupės mokinių pamokų lankomumo aptarimas bei 

nelankymo priežasčių aiškinimasis 

Kiekvieną 

mėnesį 

Komisijos nariai 

Grupių vadovai 

3.3. Lankomumo patikra, nelankymo priežasčių aiškinimas. 

Mokinių lankymas namuose, bendrabutyje 

Nuolat Socialinė pedagogė 

Grupių vadovai 

3.4.  Tėvų (globėjų) informavimas apie prastą mokinių 

pamokų lankymą, mokinių elgesio taisyklių pažeidimą.  

Pranešti telefonu, esant reikalui kviesti į mokyklą 

Esant 

reikalui 

Socialinis 

pedagogas  

Grupių vadovai 

3.5. Adaptacijos programos, savęs pažinimo programos 

tobulinimas ir įgyvendinimas  

Rugsėjis Komisijos nariai 

3.6.  Loterija “Nepraleisk per mėnesį pamokų – laimėk 

bilietą į boulingą” 

Kiekvieną 

mėnesį 

Komisijos nariai 

Grupių vadovai 

3.7.  Socialinių įgūdžių programa Tiltai 9 klasėje Kas 

savaitę 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas  

3.8 „Elgesio dienoraštis“ (mokiniams, patiriantiems 

teigiamo elgesio sunkumų) 

Pagal 

poreikį 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 

3.8.  „Tylusis paštas“ ( laiškas psichologui) Nuolat Psichologas 

3.9.  Probleminio mokinio laikinas „išėmimas“ iš pamokos 

(4 kab.) 

Esant 

reikalui 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 

4. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ŠVIETIMAS 

4.1. Seminarai pagal mokytojų kvalifikacijos kėlimo planą. Per metus Komisijos 

pirmininkas  

4.2. Paskaita VGK posėdyje  „Geriausias būdas išvengti 

netinkamo elgesio – tinkama prevencija“ pagal 

A.Landsbergienę. Pasidalijimas gerąja patirtimi.  

Gegužė  L.Jonaitienė 

N.Budraitienė 

4.3.  Paskaitos mokiniams. Organizuoti mokykloje sveikatos  

ugdymo ir mokymo  renginius šiomis temomis: 

sveikatos sauga ir stiprinimas, traumatizmo 

profilaktika, saugus maistas ir saugi aplinka, lytinis 

ugdymas, užkrečiamųjų ligų prevencija ir kt. 

Per metus  

 

Snieguolė 

Daukintienė 

4.4. Metodinių konsultacijų teikimas sveikatos bei higienos 

klausimais (teikti individualias metodines konsultacijas 

besikreipiantiems pagalbos arba matant konkrečią 

problemą) 

Per metus  

 

Snieguolė 

Daukintienė 

4.5. Paskaitos mokiniams. Diskusijos-pokalbiai grupės 

susirinkimuose 

 

Pagal 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

parengtą 

Socialinis 

pedagogas 

Psichologo 

asistentas 
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temų 

sąrašą 

4.6.  Švietėjiško pobūdžio paskaita mokinių tėvams 

„Paauglių netinkamo elgesio priežastys, pasekmės ir 

pagalbos būdai“ 

Gegužė   Socialinis 

pedagogas 

Psichologo 

asistentas 

4.7.  Mokyklos psichologo konsultacija grupių vadovams, 

mokytojams, nepedagoginiams darbuotojams 

Vieną 

kartą per 

mėnesį 

Psichologas 

4.8.  Informacijos apie pagalbos mokiniui mokyklos 

specialistus, jų pagalbą bei veiklą skelbimas 

www.ktm.lt, facebook ir kt. 

Per metus Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 

5. TIRIAMASIS DARBAS 

 5.1. Tyrimas „I kurso, 9 kl. mokinių adaptacija“ Lapkritis Socialinis 

pedagogas 

Psichologas 
 

________________________________ 

http://www.ktm.lt/
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      8 priedas 
 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas - siekti, kad mokyklos biblioteka taptų atviru švietimo, kultūros ir informacijos 

centru, tenkinančiu mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais bei veikla 

dalyvautų mokyklos ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Padėti 

įgyti bendruosius gebėjimus, reikalingus pilietinėje bendruomenėje, žinių visuomenėje ir 

šiuolaikiniame darbo pasaulyje gyvenančiam asmeniui. Kaupti, sisteminti ir saugoti ugdymo 

procesui reikalingą literatūrą, vadovėlius bei šiuolaikines mokymo(si) bei informacijos priemones. 

Uždaviniai: 

1. Įsilieti į mokyklos ugdymo procesą. 

2. Ugdyti mokinių informacinius, komunikacinius ir socialinius gebėjimus – ieškoti, 

rasti, kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir perteikti informaciją bei jos šaltinius. 

3. Bendradarbiauti su mokytojais. 

4. Teikti informaciją mokiniams ir mokytojams. 

5. Sudaryti sąlygas nuolat tenkinti skaitytojų pažinimo poreikius – tobulėti mokantis visą 

gyvenimą.  

6. Puoselėti pagarbą savo tautos ir krašto, Europos kultūros tradicijoms, pagarbą ir 

toleranciją pasaulio kultūros įvairovei. 

7. Dalyvauti mokyklos projektinėje veikloje. 

8. Padėti augančiai kartai  formuoti vertybines nuostatas, integruotis į kintančią 

informacinę visuomenę.   
 

Veikla Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

I. Informacinė 

veikla, darbas su  

Supažindinti I-ojo kurso mokinius bei naujus mokytojus 

su biblioteka ir jos naudojimosi taisyklėmis 

Rugsėjis 

 

skaitytojais 

 

Supažindinti lankytojus su IT privalumais, galimybe gauti 

naują ir reikalingą informaciją  

 

Per mokslo metus 

 Ugdyti skaitytojų informacinius įgūdžius, mokyti kaupti 

literatūrinę patirtį, daryti išvadas, interpretuoti, vertinti 

Per mokslo metus 

 

 Skleisti informaciją mokykloje apie naujus leidinius Nuolat 

 Individualus mokytojų informavimas  Nuolat 

 Dalyvauti bendruose mokyklose projektuose Per mokslo metus 

 Knygų parodų organizavimas: 

Naujos knygos             

Nuolat 

atnaujinama 

 „Neužmirštuolių pieva“-Sausio 13-ajai  Sausis 

 „Klaipėdos diena“ Sausis 

  Kristijonas Donelaitis (1714-1780) Sausis 

 „Nepriklausomybės puslapiai“ Vasaris 

 Spauda, kalba, knyga – visos tautos mokykla Kovas 

 Vardan Lietuvos Kovas 

 „Iš toli ateini, gyvybe žiedo, iš tamsiųjų Žemės Motinos 

gelmių..." 

Kovas 

 Kultūros ir civilizacijos darna Balandis 

 „Moki žodį- žinai kelią“ Rugsėjis 

 „Knygos įkvepia keliauti” Rugsėjis 

 Nauji vadovėliai Spalis 
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 Konstitucijos dienai pažymėti Spalis 

 Simonas Stanevičius - 220 Spalis 

  "Mažoji Lietuva-lietuviškos raštijos lopšys“ Lapkritis 

 „Lakštingala negali nečiulbėti“ Lapkritis 

 Kazimieras Būga (1899-1924) Gruodis 

 „Jau skamba Kalėdų varpeliai“ Gruodis 

 Akcija „Gerasis skaitymo virusas“  Sausis-Birželis 

 Rekomenduojamos literatūros sąrašai, pristatymai 

skaidrėse 

 

 

 „Po žuvėdros sparnu“ Sausis 

 „Ir suskambo varpas“ Sausis 

 Tarptautinė gimtosios kalbos diena Vasaris 

 „Gėlės tarp gėlių“ Kovas 

 „Lietuviško žodžio keliais“ Kovas 

 Ignas Šeinius - 130 Balandis 

 Jonas Biliūnas (1879-1907) Balandis 

 „Kalba gimtoji-kasdieninė, Tu-duona mums esi“ Gegužės mėn. 

  Salvadoras Dali (1904-1989) Gegužė 

 Onorė de Balzakas - 220 Gegužė 

 Aleksandras Puškinas (1799-1837) Birželis 

 Gedulo ir Vilties diena Birželis 

 Mokslo ir žinių diena Rugsėjis 

 Juozas Tumas-Vaižgantas – rašytojas, pedagogas, kunigas Rugsėjis 

 Spalio 25 –oji – Konstitucijos diena Spalis 

 Rolandas Rastauskas Spalis 

 Visų Šventųjų diena Lapkritis 

 Frydrichas Šileris  Lapkritis 

 Mažosios Lietuvos diena Lapkritis 

 Kalėdinio dekoravimo idėjos Gruodis 

 Žiemos pasaka senuose atvirukuose Gruodis 

II. Ugdomoji  Dalyvauti mokyklos bendroje projektinėje veikloje Per mokslo metus 

veikla Kartu su mokytojais vesti netradicines integruotas 

pamokas, išvykas 

Per mokslo metus 

 Bendradarbiauti su  miesto bibliotekomis Per mokslo metus 

 Ugdyti skaitytoją,  jaučiantį skaitymo malonumą, ugdyti 

jo estetinę nuovoką, turinti jausmų pasaulį, atskleidžiant 

kūrinyje iškeliamas vertybes bei kalbos grožį 

Nuolat 

 

 

 Ugdyti naudojimosi informacinėmis technologijomis 

kultūrą 

Nuolat 

 Ugdyti domėjimąsi knygomis ir jų skaitymu Nuolat 

 Ugdyti vadovėlių, knygų bei kitų leidinių saugojimą bei 

tausojimą 

Nuolat 

 Dalyvauti seminaruose, kursuose Pagal galimybes 

III. Tiriamoji 

veikla 

Vadovėlių bei mokymosi priemonių paklausos tyrimas ir 

užsakymas 

Per mokslo metus 

 Profesinės  bei kitos literatūros paklausos tyrimas ir 

užsakymas 

Per mokslo metus 

IV.Bibliografinis 

darbas 

Bibliotekos fondą pildyti naujais informaciniais leidiniais Nuolat 
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V. Fondų 

komplektavimas 

ir tvarkymas 

Pildyti naujais periodiniais leidiniais, pedagogine, 

profesine literatūra 

Nuolat 

 Gautų vadovėlių, profesinės literatūros bei kitų leidinių 

apskaita, inventorinimas 

Nuolat 

 Spaudos prenumerata ir komplektavimas Lapkričio mėn. 

 Suplyšusių knygų restauravimas Per mokslo metus 

 Sugadintų, negrąžintų, susidėvėjusių, pasenusių knygų 

nurašymas 

Pagal galimybes 

VI. Ūkinė veikla Bibliotekinės technikos užsakymas Esant reikalui 

 Bibliotekos ir skaityklos interjero gerinimas Nuolat 

 

_______________________________________ 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      9 priedas 
 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 2019 M. PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Pavardė 

vardas 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas 

1.  Alonderis 

Ferdenandas 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Integruoti gamtos mokslų praktiniai darbai (6 val.) 

2.  Altuchovas 

Jurandas 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

3.  Baltmiškienė 

Daiva 

Anglų kalbos mokymo metodai: patirtis, naujovės, iššūkiai (6 val.) 

Užsienio kalbų valstybinio egzamino vertinimo normos (6 val.) 

Medijų teikiamos galimybės anglų kalbos pamokose (6 val.) 

Mokymai apie taikomąsias internetines programas, skirtas skaitmeninėms 

užduotims kurti ir rezultatų analizei (12, 18 val.) 

Microsoft Excel praktiniai mokymai pradedantiesiems (18 val.) 

4.  Baltonis 

Feliksas 

Pažintis su atminties gerinimo technikomis (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? (6 val.) 

Mokytojo sėkmės formulė – pozityvus bendradarbiavimas ir konfliktų 

valdymas ugdymo procese (18 val.) 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kūrybiškumas ir kritinis mąstymas (6 val.) 

Klasės valdymo, konfliktinių situacijų sprendimo klausimai (6 val.) 

5.  Baužienė 

Rita 

Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas (6 val.) 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

Pamokos, orientuotos į mokymąsi, planavimas, mokinių vertinimas (18 val.) 

Intelektualaus elgesio ugdymo galimybės ir individualizacija pamokoje (12 

val.) 

Mokytis padedantis vertinimas (6 val.) 

6.  Beleckytė 

Alma 

Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Intelektualaus elgesio ugdymo galimybės ir individualizacija pamokoje (6, 12 

val.) 

7.  Blagnis 

Mindaugas 

Kiekvienas mokytojas turi būti aktorius (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Mokytis padedantis vertinimas (6 val.) 

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis (6 val.) 

Iškalbos raštingumas ir sakytinių kalbų valdymas (6 val.) 

8.  Budraitienė 

Nijolė 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 
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val.) 

Elgesio terapijos technikų taikymas mokykloje (6 val.) 

9.  Buivydienė 

Rima 

Ekonomikos mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas (6 val.) 

Mokinių mokymosi gebėjimų ugdymas taikant mąstymo ir formuojamojo 

vertinimo įrankius (18 val.) 

Diferencijuoto mokymo galimybės ir taikymas pagal mokymosi stilius 

ugdymo procese (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas – kaip išmokyti mąstymo įgūdžių? 

(6, 12 val.) 

10.  Busilienė 

Vilhelmina 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Elgesio terapijos technikų taikymas mokykloje (6 val.) 

Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti 

nepamirštamomis patirtimis? (6 val.) 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?  (6 val.) 

11.  Čeplinskienė 

Gintarė 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Kontaktas su vaiku (6 val.) 

Klasės (vaikų grupės) valdymas (6 val.) 

Interaktyvių lentų naudojimas ugdyme (6 val.) 

12.  Dalibagienė 

Audronė 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Mokinių mokymosi gebėjimų ugdymas taikant mąstymo ir formuojamojo 

vertinimo įrankius (18 val.) 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

13.  Damašienė 

Simona 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Ugdymo proceso kokybės gerinimas diferencijuojant ir individualizuojant 

mokymą(si) (6, 12 val.) 

Klasės valdymo, konfliktinių situacijų sprendimo klausimai (6 val.) 

14.  Daukantas 

Algirdas 

Pažintis su atminties gerinimo technikomis (6 val.) 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

15.  Dedurienė 

Dalia 

Kaip padėti vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų? (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Ekonomikos mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas (6 val.) 

Mokymąsi skatinančios strategijos (6 val.) 

16.  Domarkienė 

Rūta 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 
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Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 

Klasės valdymo, konfliktinių situacijų sprendimo klausimai (6 val.) 

17.  Dvarionaitė 

Snieguolė 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Darbas su „sunkiais“ mokiniais. Ribų nustatymas (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

Klasės valdymo, konfliktinių situacijų sprendimo klausimai (6 val.) 

18.  Dvarionienė 

Laima 

Kiekvienas mokytojas turi būti aktorius (6 val.) 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti 

nepamirštamomis patirtimis? (6 val.) 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis (6 val.) 

19.  Einikienė 

Vilma 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

Streso ir įtampos darbe valdymas (6, 12, 18 val.) 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

Interaktyvių lentų naudojimas ugdyme (6 val.) 

20.  Gadeikis 

Egidijus 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Inovatyvūs lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) metodai: tradicijos ir 

modernumo dermė (6 val.) 

Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija 

literatūros ugdymo procese (6 val.) 

21.  Gaidamavičie

nė Danguolė 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Ugdymo proceso kokybės gerinimas diferencijuojant ir individualizuojant 

mokymą(si) (6, 12 val.) 

Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 

Vertinimas – kaip ugdymas, mokėjimas mokytis (6 val.) 

22.  Garičkina 

Vera 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Užsienio kalbų valstybinio egzamino vertinimo normos (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Diferencijuoto mokymo galimybės ir taikymas pagal mokymosi stilius 

ugdymo procese (6 val.) 

Darbas su vaikais, turinčių elgesio sunkumų (6 val.) 

23.  Girskis 

Kazys 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis (6 val.) 

24.  Globienė 

Indrė 

Dizainu grindžiamas mąstymas mokykloje: teorija ir praktika (20 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 
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Patirtinio mokymo samprata (6 val.) 

Švietimo įstaigos vidinės ir išorinės komunikacijos valdymas. Ryšiai su 

visuomene ir žiniasklaida (6 val.) 

25.  Jadova 

Svetlana 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų (6 val.) 

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis (6 val.) 

26.  Jakučiūnienė 

Liudvika 

Mokymai apie taikomąsias internetines programas, skirtas skaitmeninėms 

užduotims kurti ir rezultatų analizei (12, 18 val.) 

Statistinės duomenų analizės pagrindai (12, 18 val.) 

IKT taikymas įvairių ataskaitų ir duomenų analizės rezultatų pristatymui (8, 

12 val.) 

Interneto svetainių kūrimas ir naudojimas (6, 12 val.) 

27.  Jonaitienė 

Lina 

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas (6 

val.) 

Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas. Darbas su gabiais vaikais (6 

val.) 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Streso valdymo įrankiai (6 val.) 

Švietimo lyderio psichologija: mąstymo būdas, iššūkiai, potencialo 

atskleidimas (18 val.) 

28.  Joskaudas 

Darius 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

29.  Juškienė Lina Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Inovatyvūs lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) metodai: tradicijos ir 

modernumo dermė (6 val.) 

Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija 

literatūros ugdymo procese (6 val.) 

Senoji Lietuvos literatūra, literatūros istorija, graikų ir romėnų literatūra (6 

val.) 

Interaktyvių lentų naudojimas ugdyme (6 val.) 

30.  Kazakova 

Alina 

Valstybinės lietuvių kalbos kultūra (22 val.) 

Skaitmeninio raštingumo kursai pažengusiems (40 val.) 

Kaip skatinti vaiko pažangą? (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Socialinis ir emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas (6 val.) 

31.  Kurlavičius 

Audrius 

Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose (18 val.) 

Vadybinis meistriškumas: kaip asmenybė gali įkvėpti kitus siekti bendrų 

rezultatų? (6 val.) 

Vadovavimo meistriškumas (6 val.) 

Mokyklos vadovo vaidmuo formuojant mokyklos mikroklimatą (6, 12 val.) 

32.  Lazdauskienė 

Otilija 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) 

Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose (18 val.) 
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Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 

Elgesio terapijos technikų taikymas mokykloje (6 val.) 

33.  Lenkauskienė 

Erika 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Streso valdymo įrankiai (6 val.) 

Ką reikia žinoti ugdytojui apie emocinį intelektą (6, 12 val.) 

Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas (6 val.) 

Skaitmeninio raštingumo kursai pažengusiems (40 val.) 

34.  Liaučienė 

Eglė 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Mokymosi pagalbos teikimas pamokose (6 val.) 

Politinis ir karinis Lietuvos elitas 1940 m. SSRS ultimatumo pateikimo metu 

(6 val.) 

Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai (6 

val.) 

Informacinių komunikacinių technologijų, skaitmeninių mokomųjų priemonių 

taikymas pamokose (6 val.) 

35.  Mikelaitienė 

Alma 

Anglų kalbos mokymo metodai: patirtis, naujovės, iššūkiai (6 val.) 

Užsienio kalbų valstybinio egzamino vertinimo normos (6 val.) 

Medijų teikiamos galimybės anglų kalbos pamokose (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Mokinių motyvavimas, skatinant bendradarbiavimą ir paramą jiems (6 val.) 

36.  Mockienė 

Vilma 

Kiekvienas mokytojas turi būti aktorius (6 val.) 

Mokomės tam, kad pamokos kokybė gerėtų! (6 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti 

nepamirštamomis patirtimis? (6 val.) 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis (6 val.) 

37.  Mockutė 

Kristina 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas (6 

val.) 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

28.  Montvidienė 

Irena 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

Išorės vertinimas – ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius ir 

mokyklos tobulinimą, vertinimas (6 val.) 

Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas, metinis darbuotojo veiklos 

vertinimas (6 val.) 

Politinis ir karinis Lietuvos elitas 1940 m. SSRS ultimatumo pateikimo metu 

(6 val.) 

29.  

 

Petrauskienė 

Ingrida 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

Socialinio-psichologinio mikroklimato kūrimas: komanda Aš+Tu=Mes (6 

val.) 

Socialinė drama, kaip instrumentas sprendžiant specialiųjų poreikių turinčių 

vaikus (18 val.) 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis (6 val.) 
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30.  Petrulienė 

Albina 

Vertinimas – kaip ugdymas, mokėjimas mokytis (6 val.) 

Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas (6 val.) 

Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokose (6 val.) 

Pamokos, orientuotos į mokymąsi, planavimas, mokinių vertinimas (6, 18 

val.) 

Mokytis padedantis vertinimas (6 val.) 

32.  Polikarpova 

Taisija 

Užsienio kalbų valstybinio egzamino vertinimo normos (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų (6 val.) 

Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas (6 val.) 

33.  Poškutė Inga Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Mokymas(is) tiriant, probleminis mokymas (6 val.) 

Pedagogas lyderis ugdo moksleivį lyderį (6 val.) 

Pozityvaus mąstymo strategijos – šiuolaikinio pedagogo (švietimo įstaigos 

vadovo) sėkmingos veiklos pamatas (6 val.) 

34.  Reliūgė 

Violeta 

Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti 

nepamirštamomis patirtimis? (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Pedagogas lyderis ugdo moksleivį lyderį (6 val.) 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis (6 val.) 

35.  Rupkuvienė 

Silva 

Skirtingų socialinių grupių vaikų integravimas į visuomenę (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Kontaktas su vaiku (6 val.) 

36.  Sabaliauskas 

Giedrius 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip skatinti vaiko pažangą? (6 val.) 

Skirtingų socialinių grupių vaikų integravimas į visuomenę (6 val.) 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 

Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti 

nepamirštamomis patirtimis? (6 val.) 

37.  Saukantienė 

Reda 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Kontaktas su vaiku (6 val.) 

Klasės (vaikų grupės) valdymas (6 val.) 

Interaktyvių lentų naudojimas ugdyme (6 val.) 

38.  Skudžinskien

ė Rima 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Inovatyvūs lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) metodai: tradicijos ir 
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modernumo dermė (6 val.) 

Kūrybingo skaitytojo ugdymas (6 val.) 

Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija 

literatūros ugdymo procese (6 val.) 

Ugdymo turinys pasitelkiant proceso ir socialinės dramos elementus (6 val.) 

39.  Stasiulienė 

Ilona 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje – motyvacijos įrankis: kaip 

jį valdyti? (6 val.) 

Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų (6 val.) 

Mokymo(si) pasiekimų vertinimo metodų parinkimas ir taikymas (6 val.) 

40.  Steponaitis 

Andrius 

Darbas su gabiais mokiniais (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas 

(6, 12, 18 val.) 

Išmaniosios klasės įrankių praktinis taikymas ugdymo procese pagal 

mokomąjį dalyką (18 val.) 

41.  Šapalienė 

Angelija 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 

Asmeninės mokinio pažangos skatinimas (6 val.) 

Pozityvaus mąstymo strategijos – šiuolaikinio pedagogo (švietimo įstaigos 

vadovo) sėkmingos veiklos pamatas (6 val.) 

Streso ir įtampos darbe valdymas (6, 12, 18 val.) 

42.  Šaučiūnienė 

Aurelija 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Mokinių emocinės ir elgesio problemos. Kaip galima pasitelkti psichologines 

strategijas? (6 val.) 

Bendravimas su mokiniais ir tėvais (6 val.) 

Kaip paįvairinti pamoką? Įrankio kahoot naudojimo galimybės (6 val.) 

43.  Šideikienė 

Asta 

Anglų kalbos mokymo metodai: patirtis, naujovės, iššūkiai (6 val.) 

Užsienio kalbų valstybinio egzamino vertinimo normos (6 val.) 

Medijų teikiamos galimybės anglų kalbos pamokose (6 val.) 

Mokymasis per patirtį: kaip išmokyti vaikus mokytis savarankiškai? (6 val.) 

Mokymas(is) tiriant, probleminis mokymas (6 val.) 

44.  Tupalskis 

Tomas 

Darbas su gabiais mokiniais (6 val.) 

Z karta – atrastieji ar prarastieji? (6 val.) 

Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas (6, 12, 18 val.) 

Išmaniosios klasės įrankių praktinis taikymas ugdymo procese pagal 

mokomąjį dalyką (18 val.) 

45.  Tutlienė Eglė Mokinio asmeninės pažangos stebėsenos fiksavimo galimybės (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Ekonomikos mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas (6 val.) 

Mokinių mokymosi gebėjimų ugdymas taikant mąstymo ir formuojamojo 

vertinimo įrankius (18 val.) 

Kritinio mąstymo ugdymas (6 val.) 
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46.  Urbutienė 

Edita 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas (6 

val.) 

Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (6 val.) 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo instrumentas (6 val.) 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

47.  Vaičiulis 

Vydmandas 

Integruoti gamtos mokslų praktiniai darbai (6 val.) 

Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje – motyvacijos įrankis: kaip 

jį valdyti? (6 val.) 

Asmeninės mokinio pažangos skatinimas (6 val.) 

Klasės valdymo, konfliktinių situacijų sprendimo klausimai (6 val.) 

Google Drive internetinės programinės įrangos panaudojimo galimybės 

profesinėje veikloje (6, 18 val.) 

48.  Vaitiekienė 

Virginija 

Individualios mokinio pažangos pamatavimas ir pasiekimų gerinimas (6 val.) 

Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose (18 val.) 

Darbo efektyvumas ugdymo įstaigose. Efektyvūs būdai jį padidinti (6 val.) 

49.  Vidmantienė 

Gitana 

Mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimas, siekiant geresnių mokymosi 

rezultatų (6 val.) 

Mokymasis per patirtį: kaip išmokyti vaikus mokytis savarankiškai? (6 val.) 

Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas (6 val.) 

Asmeninės mokinio pažangos skatinimas (6 val.) 

Klasės (vaikų grupės) valdymas (6 val.) 

50.  Vitkienė 

 Jūratė 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) 

Pamoka be įtampos: su skirtingą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais (6 

val.) 

Darbas su „sunkiais“ mokiniais. Ribų nustatymas (6 val.) 

Mokytis padedantis vertinimas (6 val.) 

Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas (6 val.) 

51.  Zuikauskaitė 

Audronė 

Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais 

vaikais bei paaugliais švietimo įstaigoje? (6 val.) 

Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos ugdymo įstaigose (18 val.) 

Elgesio terapijos technikų taikymas mokykloje (6 val.) 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 val.) 

Socialinio-psichologinio mikroklimato kūrimas: komanda Aš+Tu=Mes (6 

val.) 

 

________________________________ 
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      Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

      10 priedas 
 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2019 M. 
 

Eil.

Nr. 

Posėdžio darbotvarkė Data  Atsakingas 

1. Dėl 9-10 kl., I ir II kurso (po 10 kl.) 2018/2019 

m.m. I pusmečio pažangumo ir lankomumo 

rezultatų aptarimo. 

2019-02-05 

15.00 val. 

Skaitykla  

I.Montvidienė 

Dėl programos SAVU KELIU įgyvendinimo. V.Einikienė 

I.Petrauskienė 

A.Zuikauskaitė 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai 

2. Dėl 2018/2019 m.m. I-o pusmečio ugdymo 

rezultatų analizės ir išvadų. 

2019-03-13 

15.00 val. 

Skaitykla  

L.Dvarionienė 

 

Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo (sritis 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, tema 2.2. 

Vadovavimas mokymuisi, rodiklis 2.3.1. 

Mokymasis) pristatymo. 

L.Dvarionienė 

L.Juškienė 

I.Montvidienė 

Dėl Klaipėdos turizmo mokyklos mokinių elgesio 

taisyklių pristatymo. 

L.Dvarionienė 

I.Montvidienė 

R.Buivydienė 

E.Gadeikis 

A. Dalibagienė 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai 

3.  Dėl profesinio mokymo metodinių komisijų narių 

(profesinio mokymo įstaigų mokytojų) mokymų 

gerosios patirties sklaidos 

2019-04-03 

15.00 val. 

Skaitykla 

L. Jakučiūnienė 

I. Poškutė 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai 

4.  Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

2019-05-07 

15.00 val. 

Skaitykla 

Grupių vadovai 

5.  Dėl Mokinių nuomonės apie bendrabutyje 

organizuojamas veiklas tyrimo pristatymo. 

2019-06-04 

15.00 val. 

Skaitykla 

Bendrabučio 

auklėtojai 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai 

 

6. Dėl mokyklos 2019-2020 m.m. vykdomų 

programų įgyvendinimo plano projekto 

pristatymo. 

2019-06-27 

8.30 val. 

skaitykla 

L.Dvarionienė 

 

Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo 

rezultatų pristatymo. 

L.Dvarionienė 

Dėl PUPP, brandos egzaminų rezultatų, 9-10 

klasių metinių rezultatų pristatymo. 

I.Montvidienė 

Dėl 2019-2020 m.m. mokytojų darbo krūvio A.Kurlavičius 
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projektų pristatymo. 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai  

 

7. Dėl 2018-2019 m.m. metinių pažangumo ir 

lankomumo rezultatų analizės pristatymo.  

2019-08-29 

8.30 val. 

skaitykla 

L.Dvarionienė 

 

Dėl mokyklos 2019-2020 m.m. vykdomų 

programų įgyvendinimo plano pristatymo. 

L.Dvarionienė 

 

8. Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

2019 m. 

rugsėjo 10 d. 

15.00 val. 

skaitykloje 

Grupių vadovai 

9. Dėl tyrimo „ Šnekamosios anglų kalbos įgūdžių 

lavinimo problemos” pristatymo. 

2019 m. 

spalio 8 d.  

15.00 val. 

skaitykloje 

A.Šideikienė 

A.Mikelaitienė 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

Grupių vadovai 

 

10. 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

2019 m. 

lapkričio 5 d. 

15.00 val. 

skaitykloje 

Grupių vadovai 

Dėl bendrųjų kompetencijų integravimo bendrojo 

ugdymo programose,  modulinėse ir dalykinėse 

profesinio mokymo programose 

I.Montvidienė 

V.Mockienė 

V.Vaitiekienė 

 

11. 

Dėl stipendijų mokėjimo mokiniams. 

Dėl mokinių elgesio svarstymo. 

2019 m. 

gruodžio 3 d. 

15.00 val. 

skaitykloje 

Grupių vadovai 

Dėl 9 kl. ir I kurso mokinių adaptacijos tyrimo 

rezultatų analizės pristatymo. 

I.Petrauskienė 

A.Zuikauskaitė  
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Klaipėdos turizmo mokyklos 

      2019 metų veiklos plano 

     11 priedas 
 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 m. 

 

Tikslas - atstovauti mokinių interesus mokykloje, rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu 

mokykloje, padėti organizuoti mokinių laisvalaikį, siekti lyderystės. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencinėse programose, 

akcijose, renginiuose. 

2. Bendradarbiaujant su mokyklos administracija, mokytojais padėti kurti saugią mokyklos 

aplinką.  

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1.  Mokinių tarybos planas. Mokinių tarybos narių 

supažindinimas su mokinių tarybos planu  

Spalis/sausis  Mokinių taryba 

2.  Akcija „Padėkime gyvūnams“ Vasaris  Airūnas Tamulis, 

Edita Valikova 

3.  Dalyvavimas konferencijoje „Tolerantiška 

mokykla – saugi visuomenė“  

Balandis  Skaitantys pranešimą 

4.  Akcija „Darom 2018“. Aktyvus dalyvavimas 

akcijoje ir pavasarinėje talkoje 

Balandis Mokinių taryba 

5.  Tarptautinė diena be tabako. Protmūšis 9-10 kl. Gegužė Brigita Šlyžaitytė,  

Eva Kačinskaitė, 

Socialinė pedagogė 

6.  Mokinių tarybos narių formavimas. 

Pasiskirstymas pareigomis Mokinių tarybos 

susirinkimai 

Rugsėjis-spalis Mokinių taryba 

7.  Mokinių tarybos susirinkimai Kartą per mėnesį Mokinių taryba 

8.  Tarptautinė Mokytojų diena Spalis Mokinių taryba 

9.  Solidarumo bėgimas, 2018 Spalis Mokinių taryba, 

Kūno kultūros 

mokytoja 

10.  Skatinti mokinius dalyvauti sprendžiant 

ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 

klausimus 

Visus mokslo 

metus 

Mokinių taryba 

11.  Gruodžio 1d.- Pasaulinė AIDS diena. 

Protmūšis. 

Gruodis Brigita Šlyžaitytė,  

Eva Kačinskaitė 

12.  Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai 

dėl mokykloje vykdomos veiklos 

Visus mokslo 

metus 

Mokinių taryba 

13.  Dalyvavimas Mokyklos taryboje Nuolat Mokinių taryba 

14.  Veiksmo savaitė ,,Gerų darbų  dienos, 2018“ Kovas Mokinių taryba 

15.  Dalyvavimas mokyklos rengiamuose 

projektuose, renginiuose 

Visus mokslo 

metus 

Mokinių taryba 

16.  Šlepečių diena mokykloje Gruodis Mokinių taryba 

17.  Gerumo akcija „Būkime turtingi gerumu“.  

Edukaciniai renginiai Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namuose 

Birželis/ 

Gruodis 

Mokinių taryba, 

Socialinė pedagogė 

 

                                                         ________________________________ 


