
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Tėvų susirinkimas

Pavaduotoja ugdymui 

V. Valaitienė



Darbotvarkė

1. Ugdymo procesas

2. Pagalba šeimai

3. Ia klasės mokinių tėvų susirinkimas su klasės 

vadove



 Įkūrimo data – 1967 m.

 1996 m. suteiktas gimnazijos statusas

 Nuo 2013 m. Gimnazija skirta akademinių 

gebėjimų ir poreikių turintiems mokiniams

 2014-2015 m. m. gimnazija gavo „Geros 

mokyklos“ nominaciją

 Yra 21 klasė, mokosi 642 mokinių 

„Ąžuolyno“ gimnazija



2018 m. baigė 151 abiturientas: 
 gauti 96 šimtukai;

 su Pagyrimu baigė  16 mokinių;

 104 studijuos Lietuvoje

 31 pasirinko studijas užsienyje; 

 3 mokiniai savanoriškai tarnaus Lietuvos 
kariuomenėje; 

 13 mokinių niekur nestojo.



PUPP REZULTATAI

Matematika Lietuvių kalba

10 7 5

9 27 29

8 29 56

7 41 34

6 30 19

5 10 3

4 4 2
Vidurkis 7,28 7,66



Ugdomasis procesas   

Ugdymo proceso trukmė: 37 savaitės

Pradžia- 2018 m. rugsėjo 3d.

Pabaiga- 2019 m. birželio 21d.



Ugdomasis procesas   

 Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

– I pusmetis - rugsėjo 3 d.— sausio 31 d.

– II pusmetis – vasario 2 d.— birželio 21 d.



Ugdomasis procesas

Atostogos:

– Rudens: spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

– Kalėdų: gruodžio 27 d. – sausio 2 d. 

– Žiemos: vasario 18 d. – vasario 22 d.

– Velykų: balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 



Ugdomasis procesas

 Pamokos pradedamos 8 valandą

 Skiriamos 2 pietų pertraukos:

30 min. po 4 pamokų (11.30 – 12.00)

20 min. po 5 pamokų (12.45 – 13.05)



 I–II kl. mokiniams privaloma socialinė veikla

(tai paties mokinio pasirinkta socialinė, pilietinė, 

ekologinė, savanorystės ir kt. veikla, atliekama 

patogiu laiku)

Ugdomasis procesas   



Ugdomasis procesas

Gilinti žinias galima renkantis modulius ir 

konsultacijas.

Moduliai:    matematikos, biologijos, fizikos, 

istorijos, programavimo įvado, integruotas 

lietuvių kalbos ir IT, ispanų kalbos, prancūzų 

ir kinų kalbos;

Konsultacijos



Mokymosi krūvis

Mokiniai, baigę arba lankantys dailės, choreografijos,

muzikos ar menų mokyklas bei sportinės krypties

neformaliojo švietimo įstaigas, gali būti atleidžiami

nuo privalomojo atitinkamo dalyko pamokų lankymo



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

pasiekimams ir pažangai vertinti ir

įsivertinti naudojami: pažymiai (10 balų

vertinimo sistema), kaupiamieji balai,

kreditai, taškai, pliusai, komentarai, mokinio

sėkmės istorijos, įsivertinimas, įrašai

„įskaityta“, „neįskaityta“



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Elektroninis dienynas

Vertinimo tvarka:

 2 savaitės – adaptacinis periodas.

 Supažindinimas su kiekvieno dalyko 

vertinimo tvarka.

 Vertinimo lentelė.

 Pusmečių ir metinio įvertinimas



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

 Kontroliniai darbai

 Apklausa raštu

 Savarankiškas darbas

 Testai



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių

trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis,

laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu)

atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas mokinio

pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko

programos dalį.

Jei mokinys nedalyvavo kontroliniame darbe, 

už jį atsiskaito susitartu su mokytoju laiku.

Kiekvieno mėnesio pradžioje mokytojai suderina 

kontrolinių darbų datas.



 Pažangos ir pasiekimų vertinimas

 Apklausa raštu – greita 15–20 minučių apklausa ne

daugiau kaip iš dviejų pamokų medžiagos. Užduotys

konkrečios, trumpos, aiškios. Iš anksto apie apklausą

mokiniai neinformuojami. Darbų patikrinimas gali

vykti pasirinktinai: tikrinami visų mokinių ar tik

dalies mokinių darbai. Darbai nebūtinai vertinami

pažymiu. Rekomenduojamas kaupiamasis vertinimas.



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

 Savarankiškas darbas gali trukti 10–20 minučių. Jo

tikslas sužinoti, kaip mokinys suprato temos dalį,

kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai

atlikdamas praktines užduotis. Rekomenduojamas

kaupiamasis vertinimas. Apie savarankiško darbo

rašymą nebūtina informuoti iš anksto.



Pažangos ir pasiekimų vertinimas

 Apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai ar 

globėjai informuojami elektroniniu dienynu, 

per klasių tėvų susirinkimus, atvirų durų 

dienų metu, per individualius susitikimus

su mokytojais



Jei turite klausimų ar problemų 

dėl el. dienyno, rašykite el. paštu 

dienynas@azuolynogimnazija.lt



Lankomumas

Tyrimų duomenys rodo, kad pamokų praleidinėjimas ar 

vėlavimas į jas pablogina mokinio rezultatus. 

susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;

tėvų pateisinimai galioja tik dėl trijų praleistų dienų 

per mėnesį ypatingais atvejais, bet ne daugiau nei 10 

dienų per mokslo metus.



Namų mokymas

 Sergančių mokinių mokymas namuose 

skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių 

mokymo namuose organizavimo tvarką, 

patvirtintą švietimo ir mokslo ministro.

 I gimnazijos klasės mokiniui mokomam 

namuose skiriama 15 savaitinių pamokų.



Namų mokymas

Reikalinga pateikti dokumentus:

 Dėl namų mokymo

1. Gydytojų rekomendaciją dėl mokymo namuose

2. Tėvų prašymą.

 Vykstant į sanatoriją

1. Gydytojų išduoto siuntimo kopiją.

2. Tėvų prašymą.



Kūrybiniai, tiriamieji darbai

Tikslas – formuoti ir plėtoti akademinių 

gebėjimų turinčių mokinių tiriamuosius, 

kūrybinius įgūdžius



Tiriamosios, kūrybinės veiklos 
uždaviniai

• Mokyti mokinius priimti iššūkius, kelti tikslus ir 
juos įgyvendinti;

• Išmokyti loginių operacijų: analizuoti, 
apibendrinti, daryti išvadas;

• Įsisavinti veiksmingas mokymosi strategijas;

• Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

• Ugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius.



Kūrybinių darbų konferencija gimnazijoje



Popamokinis gyvenimas

Gimnazistai ne tik produktyviai dirba per 

pamokas, bet ir po pamokų neskuba namo.

 Būreliai

 Renginiai



Neformalus švietimas

 Choras „Atžalynas“

 Šokių kolektyvas  „Auštra“ 

 Mišrus ansamblis

 Lengvosios muzikos ansamblis



Studijos, būreliai

 Dailės ir dizaino studija

 Madų ir dizaino studija

 Fotografijos ir filmų kūrimo studija

 Sporto būreliai



Renginiai 

Gimnazijoje nuo seno gyvuoja gražios tradicijos:
 Pirmokų susipažinimo vakaras, 

 susitikimai su buvusiais abiturientais

 gimnazijos Gimtadienis, 

 Šimtadienis,

 Paskutinis skambutis, 

 Teatro diena, 

 Debatų turnyrai, 

 Europos diena, 

 AIDS savaitė, gamtos mokslų savaitė,

 įvairūs dalykiniai projektai, pilietinės akcijos

 mokinių prezidento ir parlamento rinkimai, 

 kalėdiniai koncertai tėvams ir moksleiviams,

 ataskaitiniai meno kolektyvų koncertai 



Dokumentai

Sutartis.

Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
tvarka.

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos 
tvarka.



Kaip padėti savo vaikams tapti 
geriausiais, kokie tik jie gali būti?

LIONS QUEST programa

RAKTAI Į SĖKMĘ: pilietiškumo ir lyderystės 

ugdymo programa

 Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, ugdyti 

bendradarbiavimo gebėjimus bei gebėjimą 

padėti kitiems

 Stiprinti jaunimo įsipareigojimus jų šeimoms, 

bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei



Direktorės pavaduotoja ugdymui

virgenija.valaitiene@azuolynogimnazija.lt

Darbo telefonas 

866521614

Kabinetas Nr. 211


