PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V- 74

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS
MENO IR SPORTO MOKYKLA

2019 metų
VEIKLOS PLANAS

1

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos ......................................................................................... 2
2. Mokyklos pristatymas ....................................................................................... 2
3. 2018 m. mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analizė ................................ 5
4. Mokyklos situacijos (SSGG) analizė ............................................................... 10
5. 2019 m. mokyklos tikslai ir uždaviniai.............................................................. 12
6. 2019 m. mokyklos tarybos veiklos planas ........................................................ 27
7. 2019 m. mokytojų tarybos veiklos planas ........................................................ 29
8. 2019 m. sporto skyriaus varžybų kalendoriai ................................................. 32

2
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokyklos veiklos planas – tai mokyklos veiklos planavimo dokumentas 1 metų laikotarpiui.
Veiklos plano tikslas – nustatyti metinius mokyklos prioritetus, tikslus, uždavinius bei
priemones strateginiams mokyklos tikslams ir uždaviniams vykdyti.
Rengiant mokyklos veiklos planą, buvo remtasi mokyklos 2018-2021 m. strateginiu planu,
2018-2019 m.m. ugdymo planu, mokyklos įsivertinimo išvadomis, pedagoginės, sportinės bei
kultūrinės veiklos patirtimi, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.
Veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-61 sudaryta
darbo grupė.
Veiklos planą įgyvendins Pagėgių savivaldybės administracija, mokyklos administracija,
mokytojai, mokiniai ir jų tėvai , socialiniai partneriai.
II. MOKYKLOS PRISTATYMAS
VIZIJA – atvira, lanksti, moderni, stipri savo menine, kultūrine bei sportine veikla neformaliojo
vaikų švietimo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla Pagėgių savivaldybėje.
MISIJA - teikti kokybišką meninį bei sportinį ugdymą; ieškoti talentingų sportininkų bei
menininkų ir juos profesionaliai rengti įvairiems savivaldybės, šalies bei tarptautiniams renginiams;
organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą; kiekvieną mokinį mokyti pagal jo sugebėjimus gyventi ir
veikti šiuolaikiniame pasaulyje.
VERTYBĖS:
- mokymas ir mokymasis;
- veiklos kokybė, tętsinumas ir tobulėjimas;
- atvirumas, atsakomybė, vieningumas;
- bendradarbiavimas;
- saugi aplinka;
- tradicijų puoselėjimas.
STRATEGIJA – pokyčiai, atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Nuoseklus ir efektyvus ugdymo tobulinimas.
1.1. Ugdymo turinio plėtra.
1.2. Pamokos vadybos tobulinimas.
1.3. Veiklų, orentuotų į mokinių kompetencijų ugdymą tobulinimas ir plėtojimas.
1.4. Vadovų ir mokytojų kompetencijų tobulinimas.
2. Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas.
2.1. Persikelti į naujai renovuotas, mokyklos veiklai vykdyti pritaikytas patalpas.
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2.2. Atnaujinti bei modernizuoti mokyklos materialinę bazę.
2.3. Sukurti edukacines erdves.
3. Kultūringa ir atvira kaitai mokykla.
3.1. Plėtoti partnerystę.
3.2. Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
3.3. Stiprinti mokyklos prezentaciją.
3.4. Puoselėti senąsias ir kurti naujas tradicijas.
ISTORIJA
Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla yra vienintelė formalųjį švietimą papildančio
ugymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykla Pagėgių savivaldybėje. Mokykla įkurta 2001m.
balandžio 26 d. Pagėgių savivaldybės 1-ojo šaukimo Tarybos posėdžio sprendimu . Nuo mokyklos
įkūrimo datos iki 2013 m. rugsėjo 26 d. mokykla buvo pavadinta Pagėgių savivaldybės Papildomojo
ugdymo mokykla. 2013 m. rugsėjo 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžio sprendimu , mokyklai
suteiktas Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos pavadinimas.
STRUKTŪRA

TEIKIAMOS PASLAUGOS:
1. mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir neformaliojo
vaikų švietimo (toliau – NVŠ) muzikos, dailės bei sporto ugdymo programas;
2. mokykla sudaro sąlygas vaikų saviraiškai per sportą ir meną, teikia galimybę lavinti meninius
bei sportinius įgūdžius ir gebėjimus, organizuoja tikslingą laisvalaikio praleidimą, ugdo gabius vaikus
bei profesionaliai juos rengia savivaldybės, šalies ir tarptautiniams renginiams;
3. mokykla organizuoja sportines varžybas Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms,
rengia koncertus, parodas, sporto renginius tėvams bei miesto bendruomenei;
4. mokiniai yra vežami į koncertus, spektaklius, varžybas, ekskursijas, turistinius žygius, jiems
yra organizuojamos vasaros stovyklos.
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MOKINIŲ SKAIČIUS
2018/2019 m.m. mokykloje mokosi 315 mokinių: 56 –muzikos skyriuje, 44 – dailės skyriuje,
215 – sporto skyriuje. Pagėgių savivaldybėje iš viso mokosi 807 mokiniai. 39 % visų Pagėgių
savivaldybės mokinių lanko Pagėgių meno ir sporto mokyklą.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Mokykloje dirba 15 mokytojų. 14 iš jų turi aukštajį universitetinį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį.
Mokytojų kvalifikacija : 4 mokytojai metodininkai, 8 – vyresnieji mokytojai, 3 – atestuoti mokytojai.
Administracija: mokyklos direktorė – Evelina Norkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui –
Lina Ambarcumian, sekretorė – Vida Zyliavienė.
Mokykloje dirba 2 valytojos.
FIZINĖS ERDVĖS
Mokyklai panaudos sutartimi yra paskirtos patalpos buvusių Pagėgių vaikų globos namų III
aukšte, tačiau jos dar yra nerenovuotos ir nepritaikytos mokyklos veiklai vykdyti. Šių patalpų dvejose
klasėse įsikūrė dailės skyrius, o muzikos skyriaus pamokos vyksta Pagėgių pradinėje mokykloje po
bendrojo ugdymo mokyklos pamokų. Sporto skyriaus pamokos vyksta Pagėgių pradinės mokyklos
sporto salėje bei aikštynuose, Pagėgių A. Mackaus gimnazijos sporto salėje bei aikštyne, Natkiškių
Z.Petraitienės pagrindinės ir Stoniškių pagrindinės mokyklos sporto salėje, Šilgalių daugiafunkcio
centro-mokyklos sporto salėje.
RYŠIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Mokykla yra atvira miesto bendruomenei, bendrauja ir bendradarbiauja su visomis Pagėgių
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis, kultūros bei sporto įstaigomis, organizacijomis.
Nuolatinis bendradarbiavimas vyksta su Pagėgių Kultūros centru, Viešąja biblioteka, Martyno Jankaus
muziejumi, Pagėgių laisvųjų imtynių klubu ,,Skaluva‘‘, Tauragės futbolo klubu ,,Tauras‘‘, Klaipėdos
S.Šimkaus konservatorija, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktine, Pagėgių vaiko globos
centru.
Mokyklos kultūrinė, sportinė, projektinė bei meninė veikla plėtojama už mokyklos ribų.
Vadovaujami patyrusių mokytojų, mokiniai pasiekia gerų rezultatų šalies bei tarptautiniuose
renginiuose. Mokykla plečia bendradarbiavimą su aplinkinių rajonų bei visos šalies neformaliojo vaikų
švietimo mokyklomis ir organizacijomis, plėtojami tarptautiniai mokyklos ryšiai.
MOKESTIS
Mokykloje yra Pagėgių savivaldybės tarybos nustatytas mėnesinis mokestis už mokslą, kuris
atitinka respublikos neformaliojo švietimo mokyklų mokesčio už mokslą įmokų vidurkį:
muzikos , dailės skyriuose formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos – 10 Eur/mėn., sporto
skyriuje formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos– 4 Eur/mėn., neformaliojo vaikų švietimo
programos – nemokamos.
Nemokamai mokomi vaikai iš Pagėgių vaiko globos centro bei vaikai iš socialiai remiamų
šeimų.
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III. 2018 M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Įgyvendindami 2018 m. mokyklos tikslus bei uždavinius, didžiausią dėmesį skyrėme mokinio ir
mokytojo tarpusavio santykiui - labai svarbu pagarba vienas kitam, mokinio bei mokytojo savijauta
mokykloje, geras mikroklimatas, saviraiška. Skiepijame mokiniams meilę sportui, menui bei savo
artimui, stengiamės, kad jie išaugtų sąžiningais, dorais, laisvais, kūrybiškais bei iniciatyviais savo
šalies piliečiais.
2018 m. mokyklos veiklos programoje buvo iškelta 11 tikslų ir 34 uždaviniai.
I tikslas – ugdymo turinio plėtra.
2018 m. rugsėjo mėn. buvo parengta ir akredituota NVŠ šachmatų ugdymo programa. Ji pradėta
vykdyti rugsėjo 1 d. Programą lanko 8 mokiniai, jos vykdymui gautas valstybės finansavimas.
Visos mokykloje vykdomos 25 FŠPU ir 4 NVŠ programos yra sėkmingai tęsiamos, nė vienos
programos nereikėjo nutraukti dėl nesurenkamo reikiamo mokinių skaičiaus.
II tikslas – pamokos vadybos tobulinimas.
Mokykloje dirba darbštūs, iniciatyvūs bei kūrybiški mokytojai, kurie nuolat tobulina savo
žinias, gebėjimus, ieško naujų mokymo formų bei būdų. Tai juos daryti skatina ne tik pačių noras
tobulėti, bet ir darbas su gabiais, aukštos mokymosi motyvacijos vaikais bei noras į savo dėstomas
programas pritraukti kuo daugiau mokinių. Didžiausias dėmesys yra skiriamas pamokos kokybei,
mokinių mokymosi motyvacijos didinimui.
2017/2018 m.m. mokytojai kokybiškai parengė savo dėstomų dalykų teminius planus bei
individualias ugdymo programas, gerai planavo bei vedė pamokas. Sporto skyriaus mokytojai sudarė
metinius varžybų kalendorius ir sėkmingai juos vykdė. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokymo
individualizavimui ir diferencijavimui, individualių mokymosi stilių bei poreikių nustatymo
kiekvienam mokiniui.
Mokytojai mokinių motyvaciją mokytis skatina vesdami pamokas ir veiklas netradicinėse
aplinkose–mokiniai nuolat dalyvauja savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose, konkursuose,
varžybose, parodose, projektuose, vasaros stovyklose. Lapkričio mėn. muzikos skyriaus mokiniai
dalyvavo edukaciniame projekte ,,Muzikos pamoka su Martynu Levickiu‘‘ Tauragėje, o dailės
skyriaus mokiniai gruodžio mėn. Mažosios Lietuvos muziejuje Klaipėdoje gamino grafikos darbus
linoraižinio technika. Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja Regina Pilkionienė) birželio mėnesį 3
dienas svečiavosi Punske, kur dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose ir koncertavo. Daug
meninių ir sportinių edukacinių veiklų visai mokyklos bendruomenei vyko birželio mėn. vasaros
stovykloje ,,Dalfinai‘‘.
Pamokose yra tikslingai naudojamos turimos informacinės technologijos, taip stiprinant
pamokos kokybę.
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2018 m. mokyklos direktorė bei pavaduotoja ugdymui vizitavo 18 pamokų. Stebėtų pamokų
analizės aptartos mokyklos mokytojų tarybos posėdžiuose.
III tikslas – veiklų, orentuotų į mokinių kompetencijų ugdymą, tobulinimas ir plėtojimas.
Šis tikslas - vienas iš svarbiausių mokyklos tikslų. Mokyklos varžybinė, konkursinė bei
koncertinė veikla yra išplėtota, pasiekiama aukštų rezultatų.
Ryškiausi 2018 m. mokyklos veiklos momentai, laimėjimai.
1. Per metus mokykla surengė 4 renginius, skirtus Lietuvos 100 –mečiui paminėti: kovo mėn. –
chorinės muzikos koncertą ,,Dainuoju Lietuvą‘‘ Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčioje, balandžio mėn. –
Lietuviškos instrumentinės muzikos koncertą ,,Skambanti Lietuva‘‘, gegužės mėn. –dailės skyriaus
mokinių kūrybinių darbų parodą ,,Augu Lietuvai‘‘ ir bėgimą ,,100 metrų – šimtui metų‘‘.
2. Jaunių choras (vadovės Regina Pilkionienė ir Evelina Norkienė) liepos

mėn. dalyvavo

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...‘‘, birželio mėn. - vaikų ir jaunimo chorų šventėje ant
Rambyno kalno.
3. Merginų vokalinis ansamblis dalyvavo TV konkurse ,,Dainų dainelė‘‘ ir tapo finalinio III
etapo televizijoje dalyvėmis.
4. Solistas Rokas Kondrotas (mokytoja Regina Pilkionienė) tapo TV konkurso ,,Dainų dainelė‘‘
laureatu. Birželio mėnesį dainavo baigiamajame konkurso koncerte Lietuvos operos ir baleto teatre.
5. Akordeonistės Gabija Krūminytė ir Kamilė Freitakaitė (mokytoja Ona Parnarauskienė) kovo
mėn. dalyvavo respublikiniame jaunųjų akordeonistų – solistų konkurse ,,Akordeonų pavasaris‘‘
Tauragėje ir iškovojo I vietas.
6. Varinių pučiamųjų instrumentų pradinio muzikavimo IV klasės mokinys Eimantas Lukošius
(mokytojas Sigitas Stankus) vasario mėn. dalyvavo respublikiniame XXVI J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse: laimėjo regioninį etapą Klaipėdoje ir dalyvavo
finaliniame etape Kaune, lapkričio mėn. dalyvavo respublikiniame pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų lietuviškos pjesės konkurse Kretingoje.
7. Lapkričio mėn. solistė Kamilė Jankevičiūtė (mokytoja Regina Pilkionienė) sėkmingai
pasirodė (iki trečios vietos pritrūko tik keletos balų) respublikiniame solistų konkurse ,,Rudeninė
karuselė 2018‘‘ Birštone.
8. Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 4 respublikiniuose konkursuose: balandžio mėn. piešinių konkurse ,,Gimtadienio tortas‘‘ (Šilutė), kovo mėn. - piešinių ir fotografijos darbų konkurse
„Trijų spalvų istorija“ (Klaipėda), rugsėjo mėn. – Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio
interpretavimo konkurse (Vilnius), spalio mėn. – plakato konkurse ,,# canibeme‘‘ (Šiauliai).
Benas Mišeikis tapo Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso
laureatu ir su savo mokytoja Lina Ambarcumian dalyvavo laureatų apdovanojimo ceremonijoje
Valdovų rūmuose Vilniuje.
Augustas Reikertas (mokytoja Lina Ambarcumian) tapo plakato konkurso ,,# canibeme‘‘
II vietos nugalėtoju ir iškovojo 100 Eur piniginį prizą.
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9. Dailės skyriaus mokiniai ir mokytojos per metus surengė 2 kūrybinių darbų parodas Pagėgių
Viešojoje bibliotekoje bei 2 mokykloje. Dailės mokytojos Lina Ambarcumian, Virginija
Kariniauskienė ir Liucija Bungardienė kartu su kitais savivaldybės dailės mokytojais Pagėgių
Viešojoje bibliotekoje surengė savo tapybos darbų parodą.
10. Muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė 4 koncertus mokyklos bei Pagėgių
bendruomenei, koncertavo 14 Pagėgių savivaldybės įvairių įstaigų renginiuose bei 8 respublikiniuose
renginiuose.
11. 96 sporto skyriaus mokinai tapo įvairių respublikinių ir tarptautinių varžybų nugalėtojais
bei prizininkais.
12. Laisvųjų imtynių mokytojas Antanas Merkevičius rugpjūčio mėn. dalyvavo tarptautiniame
laisvųjų imtynių festivalyje Rygoje, kuriame tapo veteranų čempionu, o spalio mėn. dalyvavo Pasaulio
laisvųjų imtynių veteranų čempionate Makedonijoje.
13. 62 mokiniai buvo apdovanoti savivaldybės gabiausių vaikų pagerbimo šventėje. Rokui
Kondrotui buvo įteiktas piniginis prizas, 10 sportininkų skirtos stipendijos.
14. Birželio mėnesį Mociškių kaimo turizmo sodyboje ,,Mociškių palivarkas‘‘ visai mokyklos
bendruomenei buvo suorganizuotos bei įvykdyta sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo stovykla
,,Delfinai‘‘. Finansavimas gautas iš projekto – 1 500 Eur.
Mokinių pasiekimai 2017/2018 m.m.
Muzikos skyrius: pažangumo vidurkis – 8,6 (2016/2017 m.m. – 8,3); puikiai besimokančių
mokinių - 1, labai gerai besimokančių – 5, neatestuotų - 0.
Baigiamųjų egzaminų vidurkiai:
solfedžio – 6,5 (2016/2017 m.m. - 7,0): ,
fortepijonas – 7,6 (2016/2017 m.m. – 7,4);
chorinis dainavimas – 8,5 (2016/2017 m.m. – 10,0);
akordeonas – 10,0 (2016/2017 m.m. - 9,0) .
Muzikos skyriaus mokiniai praleido 791 pamoką (2016/2017 m.m. - 913). Vienam mokiniui
tenka 12,7 pamokos (2016/2017 m.m. – 14,2).
Dailės skyrius: pažangumo vidurkis – 9,2 (2016/2017 m.m. – 9,2) ; puikiai besimokančių
mokinių buvo 8, labai gerai besimokančių – 10.
Baigiamojo egzamino vidurkis – 8,6 (2016/2017 m.m. – 9,3) .
Praleistos 849 pamokos (2016/2017 m.m. – 531). Vienam mokiniui tenka 17,3 pamokos
(2016/2017 m.m. – 17,1).
Sporto skyrius: praleistos 3254 pamokos (2016/2017 m.m. – 4873 pamokos). Vienam
mokiniui tenka 16,5 pamokos (2016/2017 m.m. - 22,8).
Viso mokykloje praleistos 5309 pamokos (2016/2017 m.m. - 6317). Vienam mokiniui tenka
17,3 pamokos (2016/2017 m.m. -21,7).
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IV tikslas – vadovų ir mokytojų kompetencijų tobulinimas.
Mokykloje dirba 4 mokytojai metodininkai, 8 vyresnieji mokytojai bei 3 atestuoti mokytojai.
2018 m. 9 mokytojai 36 dienas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, mokyklos direktorė
Evelina Norkienė 8 dienas dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, pavaduotoja ugdymui Lina
Ambarcumian 27 dienas dalyvavo neformaliojo švietimo lyderystės programoje ir baigė ,,Švietimo
lyderystės sampratos‘‘ modulį, skaitė pranešimą Pagėgių savivaldybės mokytojų metodinėje
konferencijoje ,,Moderni mokykla – atvira pokyčiams ir inovacijoms‘‘.
Daugėja mokytojų, savo darbe taikančių šiuolaikines informacines technologijas:
1. mokytoja Regina Pilkionienė muzikos istorijos pamokose naudoja elektroninį vadovėlį,
chorinio dainavimo pamokose – įrašus, fonogramas;
2. mokytojas Sigitas Stankus ansamblių pamokose naudojasi įrašais, fonogramomis;
3. mokytoja Lina Ambarcumian dailėtyros pamokose naudojasi elektronine mokomąją dailės
programa bei skaitmeniniais įrankiais;
4. mokytoja Virginija Kariniauskienė skulptūros pamokose naudojas vaizdine medžiaga,
atsisiųsta iš interneto;
5. sporto skyriaus mokytojai naudojasi varžybų įrašais – juos peržiūri su mokiniais, analizuoja,
vertina; naudojasi skaitmeninėmis programomis, registruodami mokinius į respublikines varžybas.
Mokytojų metodinės patirties sklaida nuolat vyksta mokyklos mokytojų taryboje. Patirties
pasidalijimui bei panaudojimui tolimesnio darbo tobulinimui per metus buvo surengtos 2 metodinės
dienos – apskritieji stalai. Tačiau trūksta patirties sklaidos už mokyklos ribų – mokytojai galėtų
daugiau parengti pranešimų bei vesti atvirų pamokų savivaldybės mokytojų bendruomenei.
Mokytojai visada gauna savalaikę informaciją švietimo, ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo
klausimais.
Mokytojų atestacija mokykloje nevyko.
V tikslas – mokyklos veiklos kokybės tobulinimas.
Visus metus buvo tikslingai vykdomas ugdymo procesas, mokyklos veiklos planavimas,
mokyklos finansų bei personalo valdymas, ugdymo proceso priežiūra, mokyklos veiklos įsivertinimas.
Sėkmingai įvykdyti baigiamieji egzaminai dailės bei muzikos skyriuose, naujų mokinių priėmimas į
mokyklą.
Mokykloje nuolat yra vykdoma smurto, patyčių ir žalingų įpročių prevencinė veikla. Sausio vasario mėnesiais buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad mokiniai mokykloje jaučiasi saugūs,
patyčių atvejai –pavieniai.
2018 m. mokykloje buvo atliktos dvi išorinės patikros – dėl smurto bei patyčių prevencijos
įgyvendinimo mokykloje bei mokytojų pareigybių parengimo, kurias vykdė Pagėgių savivaldybės
administracijos Švietimo skyrius. Abi patikros buvo įvertintos teigiamai, be trūkumų.
2018 m. mokykloje buvo parengtos ir mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintos tvarkos:
1. darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymas

9
Nr. V-49);
2. mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymas
Nr. V-63);
3. darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d.
įsakymas Nr. V-62);
4. mokyklos darbo tvarkos taisyklės (direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-53.1).
Įgyvendinant etatinio mokytojų apmokėjimo sistemą, buvo parengta ir direktoriaus įsakymais
patvirtinta 16 mokytojų pareigybių aprašymų, mokytojų pareigybių sąrašas, su visais mokytojais
pasirašytos naujos darbo sutartys, suderintos darbo krūvio 2018/2019 m.m. sandaros.
VI tikslas – persikelti į naujas patalpas.
Į naujas patalpas mokykla nepersikėlė, nes dar nebaigti renovacijos darbai. Visus metus
mokyklos direktorė bendradarbiavo su Pagėgių savivaldybės administracijos plėtros skyriaus
darbuotojais, teikė poreikį dėl renovuojamų patalpų paskirstymo, rengė technines specifikacijas
įrangos įsigijimui.
VII tikslas – atnaujinti bei modernizuoti mokyklos materialinę bazę.
Uždaviniai – įrengti modernias bei šiuolaikiškas ugdymo bazes muzikos bei dailės skyriams
nebuvo įvįykdyti, nes dar nesibaigė patalpų renovacija ir nenupirktas reikiamas inventorius bei įranga.
2018 m. buvo įsigyta: spausdintuvas, bevielė pelė, pučiamasis instrumentas fliugelhornas su
dėklu, 12 solfedžio knygų, 15 šokdynių, 5 tinklinio, 3 krepšinio ir 7 futbolo kamuoliai, 4 šachmatų
lentos, biuro kėdė, 1 metronomas, pianino kėdė, pasiūta 12 suknelių merginų ansambliui ir 5 jaunių
chorui.
Visos priemonės buvo pirktos iš mokyklos spec. lėšų, valstybės lėšų už neformaliojo vaikų
švietimo programas ir iš gyventojų 2 % pajamų mokesčio.
Mokyklos tarybos narė Agnietė Garmienė mokyklai padovanojo spalvotą spausdintuvą.
VIII tikslas – plėtoti partnerystę.
Mokykla bendradarbiauja su visomis Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis dalyvauja Pagėgių savivaldybės dailės, muzikos ir kūno kultūros mokytojų metodinių ratelių veikloje;
rengia bendrus renginius: 2017/2018 m.m. buvo surengtos 21 Lietuvos mokyklų žaidynių varžybos
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms, 2018 m. gegužės mėn. Pagėgių šv. Kryžiaus
bažnyčioje surengtas bendras koncertas su visais savivaldybės muzikos mokytojais ,,Muzika Mamai‘‘,
sausio mėn. mokykla skartu su Pagėgių administracijos Švietimo skyriumi suorganizavo TV konkurso
,,Dainų dainelė‘‘ savivaldybės turą.
Mokykla bendradarbiauja su kultūros bei sporto įstaigomis, organizacijomis, aplinkinių rajonų
sporto bei meno mokyklomis ir organizacijomis – rengia bendrus renginius, sporto varžybas, dalyvauja
koncertuose bei parodose. Nuolatinis bendradarbiavimas vyksta su Pagėgių Kultūros centru, Viešąja
biblioteka, Martyno Jankaus muziejumi, laisvųjų imtynių klubu ,,Skalva‘‘, Tauragės FK ,,Tauras‘‘,
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Tauragės muzikos mokykla, Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija, Valstybinės sienos apsaugos
tarnybos Pagėgių rinktine, Pagėgių vaikų globos centru – jų auklėtinius moko nemokamai.
Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas: laisvųjų imtynių grupių mokiniai buvo išvykę į 2
tarptautinius turnyrus: rugpjūčio mėn. - Rygoje, lapkričio mėn. - Daugpilyje (Latvijoje), futbolistai
rugpjūčio mėnesį dalyvavo tarptautiniame turnyre Tarnopolyje (Ukrainoje), vaikų mišrus vokalinis
ansamblis birželio mėnesį koncertavo Punske (Lenkija).
IX tikslas – efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Mokyklos savivaldos institucijos – mokyklos ir mokytojų tarybos yra aktyviai dirbančios ir
įsitraukiančios į mokyklos veiklą, nuolat teikiančios iniciatyvas mokyklos veiklos tobulinimui.
Mokykla nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais: rengia tėvų susirinkimus 2017/2018 m.m. jų įvyko 8, mokytojai nuolat dalyvauja individualiuose pokalbiuose pagal poreikį,
tėvai yra kviečiami bei raginami dalyvauti įvairiuose mokyklos renginiuose – noriai ir aktyviai jie
dalyvavo muzikos skyriaus mokinių koncertuose, dailės skyriaus mokinių parodose – peržiūrose,
sportinėse varžybose, fizinio aktyvumo ir kūrybinėje stovykloje ,,Delfinai‘‘; vykdomas tėvų
švietimas, skaityti pranešimai: ,,Sportininko rėžimas ir gyvenimo būdas‘‘, ,,Tėvų ir kitų suauagusiųjų
svarba vaiko asmenybės formavimui‘‘, ,,Patyčios gali liautis‘‘.
X tikslas – stiprinti mokyklos prezentaciją.
Mokykla savo veiklos sklaidą nuolat vykdo mokyklos bei savivaldybės internetiniuose
puslapiuose, socialiniame tinkle Facebook, laikraščiuose, mokyklos stende, informaciniuose
lankstinukuose. 2018 m. Šilutės rajono ir Pagėgių krašto laikraščiuose ,,Pamarys‘‘ ir ,,Šilokarčema‘‘
buvo išspausdintas 21 straipsnis.
Pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian atnaujino mokyklos internetinį puslapį – jis tapo
modernesnis, patogesnis ir patrauklesnis lankytojams.
XI tikslas – puoselėti senąsias ir kurti naujas tradicijas.
Mokykloje vyko tradiciniai renginiai: mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės, Kalėdinių
renginių ciklas ,,Pasaulis šaunus, o tu dar šaunesnis‘‘ - muzikos skyriaus mokinių koncertai ir dailės
skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda. Buvo suorganizuoti 2 respublikiniai Kalėdiniai vaikinų ir
merginų tinklinio ir 2 respublikiniai Kalėdiniai jaunučių ir jaunių krepšinio turnyrai.
IV. MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
Išanalizavę ir įsivertinę 2018 m. mokyklos veiklos pasiekimus bei rezultatus, nustatėme
mokyklos privalumus, trūkumus, galimybes ir pavojus; išsikėlėme mokyklos tikslus ir uždavinius
2019 m.
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V. MOKYKLOS SITUACIJOS (SSGG) ANALIZĖ

PRIVALUMAI
1. Kokybiškas sportinio bei meninio ugdymo
vykdymas.
2. Kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai,
maža jų kaita.
3. Ugdymo programų plėtra, tęstinumas,
perimamumas ir pasirinkimo galimybės.
4. Rengiamos parodos, koncertai, varžybos
visuomenei, įvairioms organizacijoms bei
mokykloms.
5. Mokiniams sudaromos individualios
programos, pamokų tvarkaraščiai, įvertinami
individualūs jų gebėjimai.
6. Geri mokinių pažangumo rodikliai,
baigiamųjų egzaminų rezultati, pasiekimai
įvairiuose savivaldybės, šalies bei
tarptautiniuose renginiuose.
7. Mokiniams nemokamai kopijuojami
programiniai kūriniai, mokomoji medžiaga,
apmokama kelionė viešuoju transportu į
mokyklą ir atgal.
8. Geri mokyklos bendruomenės tarpusavio
santykiai.
9. Tikslingi ryšiai su socialiniais partneriais.
10. Mokykla – atvira ir svetinga, puoselėjanti
savo tradicijas.
GALIMYBĖS
1 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas bei
profesinis tobulėjimas.
2. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
plėtra.
3. Mokytojų – tėvų bendradarbiavimo
tobulinimas.
4. Lėšų į mokyklą pritraukimas per projektinę
veiklą.
5. Plėsti ugdymo turinį naujomis NVŠ
programomis ir gauti finansavimą iš valstybės jų
vykdymui.
6. Įdiegti E-dienyną.

TRŪKUMAI
1. Savo transporto ir patalpų neturėjimas.
2. Nepakankamas aprūpinimas šiuolaikinėmis
ugdymo priemonėmis, kompiuterine įranga.
3. Nepakankamas finansavimas riboja galimybes
daugiau dalyvauti respublikiniuose bei
tarptautiniuose renginiuose.
4. Dalis mokinių stokoja motyvacijos mokytis,
ryškėja noras greitos ir lengvos sėkmės.
5. Dėl didelio Pagėgių A.Mackaus gimnazijos
sporto salės užimtumo, trūksta laiko sporto
pamokoms joje.
6. Nenuoseklus ir nepastovus NVŠ programų
finansavimas.

PAVOJAI
1. Mažėjantis mokinių skaičius muzikos ir dailės
skyrių FŠPU programose.
2. Išlaikyti mokykloje kompetentingus
mokytojus, važinėjančius iš kitų rajonų.
3. Didėjantis tėvų ir visuomenės pasyvumas.
4. Dėl didelio mokinių užimtumo bendrojo
ugdymo mokyklose, mokinių važinėjimo iš
aplinkinių kaimų, sunku derinti mokinių
tvarkaraščius.
5. Silpnėjantis vaikų fizinis ir emocinis
pajėgumas, didelis užimtumas, ne visada
racionaliai planuojamas laikas bei gebėjimų
silpnėjimas, trukdo įgyvendinti ugdymo
programų reikalavimus.
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V. 2019 M. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
I Strateginis tikslas - nuoseklus ir efektyvus ugdymo tobulinimas.
1. Metinis mokyklos tikslas – ugdymo turinio plėtra.
Uždaviniai

Priemonės

1. Dailės skyriuje įsteigti
NVŠ grafinio dizaino
ugdymo programą

Parengti ir pateikti
akreditavimui programą

2. Mokykloje vykdomų
programų rengimas,
vykdymas bei tobulinimas

Vykdyti FŠPU ir NVŠ
ugdymo programas. Jų
rengimą, vykdymą bei
tobulinimą aptarti mokytojų
tarybos posėdžių metu.

Ištekliai

Laikas

Valstybės
lėšos

Rugsėjo mėn.

Mokyklos
vadovai,
mokytojų taryba

Savivaldybės
lėšos,
valstybės lėšos

Visus metus

Vykdytojai,
partneriai
Mokytojai

Ištekliai

Laikas

Mokytojai

Spec. lėšos

Numatomas
rezultatas
Akredituota ir pradėta
vykdyti NVŠ grafinio
dizaino ugdymo
programa
Sėkmingas programų
vykdymas

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
mokytoja Lina
Ambarcumian

Numatomas
rezultatas
Savailaikis mokinių
individualių mokymosi
poreikių bei stilių
nustatymas,
individualizuotas bei
diferencijuotas
mokymas
Suorganizuotos ir
pravestos pamokos bei
veiklos netradicinėse
aplinkose; pravestos ne
mažiau, kaip 4
integruotos pamokos.

2. Metinis mokyklos tikslas – pamokos vadybos tobulinimas.
Uždaviniai

Priemonės

1.Tirti ir analizuoti mokinių
mokymosi poreikius bei
stilius

Individualizuoti bei
diferenfijuoti mokymo
užduotis, atsižvelgiant į
mokinių poreikius bei
mokymosi stilius.

2. Mokymosi motyvacijos
skatinimas

Ugdymo plano pritaikymas,
garantuojantis galimybę
organizuoti pamokas kitaip ir
kitur.

Visus metus

Visus metus

3. Pamokų stebėjimas,
analizė ir refleksija

Pamokų vizitacijos

4.Tikslingai taikyti IT
pamokose

Užtikrintas turimų IT
priemonių tikslingas
panaudojimas pamokoje
Mokinių pasiekimų bei
pažangos vertinimui
naudojamas E - dienynas

5. Įdiegti E - dienyną
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Stebėtos pamokos,
mokyklos vadovų
pranešimai
mokytojams „Stebėtų
pamokų analizė‘‘,
rezultatų aptarimas
mokytojų taryboje
Pagerėjusi pamokos
kokybė
Efektyvus mokinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimas

Mokyklos
vadovai,
mokytojų taryba

Visus metus
pagal
mėnesinius
mokyklos
veiklos planus

Mokytojai

Visus metus

Mokytojai

Spec. lėšos

Visus metus

Ištekliai

Laikas

Spec., NVŠ,
tėvų lėšos

Ištisus metus
pagal metinius
varžybų
kalendorius
(pridedama)
Gegužės mėn.

3. Metinis mokyklos tikslas – veiklų, orentuotų į mokinių kompetencijų ugdymą, tobulinimas ir plėtojimas.
Uždaviniai

Priemonės

1. Ugdyti mokinių
menines ir sportines
kompetencijas vykdant
konkursinę, sportinę ir
koncertinę veiklą

1. Sportininkų rengimas
mokyklos, savivaldybės,
respublikinėms bei tarptautinėms
varžyboms ir turnyrams.
2.Varžybos Pagėgių
bendruomenei ,,Sporto miksas‘‘
3. Meno kolektyvų ir individualių
atlikėjų rengimas koncertams bei
konkursams:
3.1. teatralizuotas koncertas
Pagėgių bendruomenei ,,Augu
Lietuvai‘‘;
3.2. dalyvavimas III
respublikiniame projekte
,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘
Klaipėdoje;

Numatomas
rezultatas
Gausus dalyvavimas
varžybose, aukšti
sportiniai pasiekimai

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
sporto mokytojai

Sėkmingai surengtos
varžybos

Mokyklos vadovai,
sporto mokytojai

Spec. lėšos

Aukštas koncertų
meninis lygis, geri
pasirodymai juose.
Sėkmingi pasirodymai
konkursuose,
festivaliuose bei
laimėjimai juose.

Mokyklos vadovai,
muzikos ir dailės
mokytojai

Spec., NVŠ,
tėvų lėšos

Muzikos mokytojai

Kovo mėn.

Kovo –
lapkričio mėn.
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3.3. Žemaitijos krašto meno ir
muzikos mokyklų festivalis
,,Vaikai ir muzika‘‘ Gargžduose;

Direktorė,
muzikos mokytojai

Balandžio
mėn.

3.4. instrumentinės muzikos
koncertas ,,Garsų džiazas‘‘;

Muzikos mokytojai

Balandžio
mėn.

3.5. ruošimasis 2020 m.
Moksleivių dainų šventei;

Regina Pilkionienė
Evelina Norkienė

Kovo –
gruodžio mėn.

3.6. muzikos skyriaus mokinių
akademiniai koncertaiatsiskaitymai;

Direktorė,
muzikos mokytojai

Gegužės,
gruodžio mėn.
mėn.

3.7. mokslo metų pabaigos
šventė;

Direktorė,
muzikos mokytojai

Gegužės mėn.

3.8. chorų šventė ant Rambyno
kalno ,,Joninės Mažojoje
Lietuvoje‘‘;

Regina Pilkionienė
Evelina Norkienė

Birželio mėn.

3.8. dalyvavimas
respublikiniuose konkursuose bei
festivaliuose pagal pakvietimus ir
galimybes;

Direktorė,
muzikos mokytojai

Visus metus

3.9. koncertavimas įvarių
Pagėgių savivaldybės įstaigų bei
organizacijų renginiuose pagal
pakvietimus.

Direktorė,
muzikos mokytojai

Visus metus

4. Dailės skyriaus mokinių
rengimas parodoms bei
projektiniams darbams:

3.1. mokinių pusmečių kūrybinių
darbų parodos - peržiūros;
3.2.diplominių darbų paroda
Pagėgių Viešojoje bibliotekoje;
3.3. dailės mokytojų kūrybinių
darbų paroda mokykloje ir
Pagėgių Kultūros centre;

2. Ugdyti menines ir
sportines kompetencijas
vykdant projektinę
veiklą
3. Meninių ir sportinių
kompetencijų ugdymas
netradicinėse erdvėse

2. Gabių vaikų
skatinimas
apdovanojimais
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Meniški ir kokybiški
mokinių kūrybiniai
darbai, sėkmingai
surengtos parodos,
pasiektigeri rezultatai
respublikiniuose
konkursuose

Dailės skyriaus
mokytojai

Spec. , NVŠ,
lėšos

Visus metus
Birželio mėn.
Gegužės –
birželio mėn.

3.4. dailės skyriaus mokinių
dalyvavimas respublikiniuose
konkursuose pagal pakvietimus;

Visus metus

3.5. dailės skyriaus mokinių
darbų parodos ugdymo ir kt.
įstaigose pagal poreikį.
1. Projektas - fizinio aktyvumo ir
sveikos gyvensenos stovykla
,,Delfinai‘‘.

Visus metus

1. Edukacinė išvyka į Kauno
muzikinį teatrą.

Sėkmingai įvykdyti
projektai

Alvyra Jankantienė,
mokyklos taryba,
bendruomenė

Sėkmingai surengtos
išvykos, veiklos

Mokyklos vadovai,
mokytojai

Projektinės
lėšos

Birželio mėn.

Kovo mėn.

2. Edukacinė išvyka ,,Meno
pėdomis‘‘ į Jurbarką.

Balandžio
mėn.

3.Fizinio pasirengimo stovykla
,,Napoleonas‘‘ Šiauliuose.

Rugpjūčio
mėn.

4.Parodų lankymas Pagėgių
Viešojoje bibliotekoje.
1. Gabių vaikų apdovanojimas
mokyklos direktoriaus padėkos
raštais ir dovananomis.

Visus metus
Paskatinti gabūs
mokiniai padėkos
raštais, dovanomis,
piniginiais prizais bei

Mokykos vadovai,
savivaldybės gabių
vaikų skatinimo
komisija

Spec. lėšos,
savivaldybės
lėšos

Gegužės mėn.

2. Gabių vaikų apdovanojimas
savivaldybės mero padėkos
raštais, piniginiais prizais bei
stipendijomis.
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stipendijomis

Birželio mėn.

4. Metinis mokyklos tikslas – vadovų ir mokytojų kompetencijų tobulinimas.
Uždaviniai

Priemonės

1. Mokytojų kompetencijų
bei gebėjimų tobulinimas

Nuolatinis, sistemingas ir
kryptingas mokytojų
kvalifikacijos kėlimas
metodinių ratelių veikloje,
įvairiuose seminaruose,
mokymuose bei kursuose.

Ištekliai

Laikas

Spec. lėšos

Visus metus

Spec. lėšos

Visus metus

Numatomas
rezultatas
Iki 5 d. per metus
mokytojai dalyvaus
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose,
pagilins profesines ir
bendrąsias
kompetencijas
Mokytojai rengs bei
vykdys projektus (per
metus – 1-3 projektai),
savo darbe tikslingai
naudos IT

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
mokytojai

Vasario mėn.

II pusmetis

2. Kelti mokytojų
kvalifikaciją IT bei projektų
rengimo ir įgyvendinimo
srityse

Mokytojai kels savo
kvalifikaciją IT bei projektų
rengimo ir įgyvendinimo
srityse dalyvaudami
seminaruose bei nuotoliniuose
mokymuose.

3. Mokytojų atestacija
aukštesnei kvalifikacinei
kategorijai

1.Perspektyvinės mokytojų
atestacijos programos
2019 – 2021 m. sudarymas.

Patvirtinta atestacijos
programa

2. Dailės mokytojos Linos
Ambarcumian atestacija
mokytojo metodininko
kvalifikacinei kategorijai.

Įgyta mokytojo
metodininko
kvalifikacinė kategorija

Savivaldybės
administracijos
direktorė,
mokytojų atestacijos
komisija
Direktorė,
mokytojų atestacijos
komisija

3. Futbolo mokytojo Dariaus
Stažio atestacija mokytojo
metodininko kvalifikacinei
kategorijai.

Įgyta mokytojo
metodininko
kvalifikacinė kategorija

Direktorė,
mokytojų atestacijos
komisija

Mokyklos vadovai,
mokytojai

II pusmetis

4. Gaunamos informacijos
švietimo, ugdymo bei
kvalifikacijos kėlimo
klausimais sklaida
5. Gerosios patirties sklaida

Gaunamos informacijos
švietimo, ugdymo bei
kvalifikacijos kėlimo
klausimais perteikimas
mokytojams.
Metodinės patirties sklaida
mokytojų taryboje,
savivaldybės metodiniuose
rateliuose, dalijimąsis gerąja
patirtimi.
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Laiku pateikta
informacija

Patirties pasidalijimas
bei panaudojimas
tolimesnio darbo
tobulinimui,
per metus mokykloje
surengtos 2 metodinės
dienos –apskritieji
stalai.

Mokyklos
administracija

Visus metus,
gavus
informaciją

Mokyklos vadovai,
mokytojų taryba

Visus metus

5. Metinis mokyklos tikslas - mokyklos veiklos kokybės tobulinimas.
Uždaviniai
1.Tikslingas ugdymo
proceso vykdymas,
mokyklos veiklos
planavimas

Priemonės
1.Ugdymo plano 20019/2020
m.m. sudarymas.

Numatomas
rezultatas
Sudarytas ugdymo
planas 2019/2020 m.m.

Vykdytojai,
partneriai
Darbo grupė,
mokyklos bei
mokytojų,
tarybos
Mokytojai

Ištekliai

Laikas
Birželio mėn.

2. Ugdymo programų bei teminių
planų 2019/2020 m.m. rengimas.

Parengtos programos
bei teminiai planai

Rugsėjo,
sausio mėn.

3. Varžybinės veiklos kalendorių
2020 m. sudarymas.

Sudaryti varžybinės
veiklos kalendoriai

Sporto skyriaus
mokytojai

Gruodžio mėn.

4. Mokinių pusmečių ugdymo(si)
rezultatų aptarimas, jų analizė,
išvados, numatomos
perspektyvos.

Mokymosi pasiekimų,
analizės rezultatai
panaudoti tolimesniam
ugdymo proceso
tobulinimui

Mokytojų taryba

Sausio,
birželio mėn.

5. Mokyklos veiklos planavimas,
mokyklos veiklos plano 2020 m.
parengimas.

Parengtas mokyklos
2020 m. veiklos planas

Darbo grupė,
mokyklos bei
mokytojų tarybos

Gruodžio mėn.
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2. Efektyvus valdymas

6. Baigiamųjų dailės bei muzikos
skyriaus egzaminų organizavimas
ir vykdymas.

Sėkmingai įvykdyti
baigiamieji egzaminai

Direktorė,
baigiamųjų egzaminų
komisijos

Gegužės mėn.

7. Meninių gebėjimų patikrinimo
stojančiųjų į dailės bei muzikos
skyrių organizavimas bei
vykdymas.
1. Mokyklos finansų valdymas :
1.1. mokytojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
tarifikacijos sąrašo sudarymas ir
patvirtinimas;

Patikrinti meniniai
gebėjimai, priimti nauji
mokiniai

Direktorė,
meninių gebėjimų
patikrinimo komisijos

Birželio mėn.

Sudaryti ir patvirtinti
tarifikacijos sąrašai

Direktorė

Rugsėjo mėn.

1.2. mokyklos biudžeto ir
specialiųjų lėšų sąmatos
sudarymas;

Patvirtintas mokyklos
biudžetas

Direktorė

Gruodžio mėn.

1.3. mokyklos spec. lėšų
surinkimo vykdymo kontrolė;

Efektyviai surenkamos
spec. lėšos

Direktorė

Nuolat

Rėmėjų finansinė
parama

Mokyklos vadovai,
mokytojai

Nuolat

Tikslingai panaudotos
lėšos

Mokyklos taryba

Nuolat

2.Personalo valdymas:
2.1. darbuotojų priėmimas į darbą
ir atleidimas iš jo, darbo sutarčių
sudarymas bei jų nutraukimas;

Priimti ir atleisti
darbuotojai

Direktorė

Pagal poreikį

2.2. darbuotojų pareigybių aprašų
bei darbo tvarkos taisyklių
vykdymo priežiūra;

Pareigingi ir neturintys
nuobaudų darbuotojai

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui

Nuolat

2.3. darbuotojų instruktavimas

Instruktuoti darbuotojai

Direktorė

Rugsėjo mėn.

1.4. rėmėjų paieška;
1.5. 2 % lėšų išlaidų valdymas.
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darbo saugos ir sveikatos
klausimais;
2.4. darbo krūvio sandaros
2019/2020 m.m. suderinimas.

Suderinti darbo krūviai

Direktorė

Rugpjūčio,
rugsėjo mėn.

Patvirtintas mokyklos
veiklos planas

Direktorė

Gruodžio mėn.

Sistemingai ir
nuosekliai vykdomi
planai

Mokyklos vadovai

Nuolat

Mokyklos veiklos
plano įvykdymo
įvertinimas bei
parengta ataskaita

Direktorė,
mokyklos bei
mokytojų tarybos

Sausio mėn.

Atliktas įsivertinimas,
parengta ataskaita

Pavaduotoja
ugdymui,
darbo grupė

Birželio mėn.

4.Ugdymo proceso priežiūra:
4.1. ugdymo plano 2019/2020
m.m. patvirtinimas;

Patvirtintas ugdymo
planas

Direktorė

Iki spalio 1 d.

4.2. ugdymo programų ir teminių
planų 2019/2020 m.m.
tvirtinimas;

Patvirtintos ugdymo
programos ir teminiai
planai

Direktorė

Rugsėjo mėn.

4.3. individualių ugdymo
programų muzikos skyriaus
mokiniams tvirtinimas;

Patvirtintos
individualios ugdymo
programos

Direktorė

Iki spalio1 d.,
iki vasario 1 d.

Patvirtinti pamokų
tvarkaraščiai

Direktorė

Iki spalio 1 d.

3. Mokyklos veiklos priežiūra ir
valdymas:
3.1. mokyklos 2020 m. veiklos
plano patvirtinimas;
3.2. mokyklos strateginio,
ugdymo bei veiklos plano
vykdymo priežiūra, analizė;
3.3. mokyklos 2018 m. veiklos
plano įvykdymo įvertinimas bei
ataskaitos parengimas;
3.4.mokyklos veiklos įsivertinimo
atlikimas.

4.4. pamokų tvarkaraščių
tvirtinimas;
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4.5. mokyklinės dokumentacijos
kontrolė (dienynai, žurnalai,
pažymių knygelės, mokinių
bylos);

Nuolat tvarkingai ir
sistemingai pildoma
dokumentacija,
parengtos pažymos

Mokyklos vadovai

Sausio,
balandžio,
birželio,
lapkričio mėn.

4.6. mokymosi rezultatų
suvestinių parengimas bei
analizė.

Parengtos suvestinės

Mokyklos vadovai,
mokytojų taryba

Sausio,
birželio mėn.

Priimti nauji mokiniai,
sudarytos mokymo
sutartys

Direktorė

Atliktas tyrimas,
įvertinta situacija
mokykloje;
patyčių prevencijos
vykdymas vasaros
stovykloje ,,Delfinai‘‘.

Pavaduotoja
ugdymui, mokytojai

Birželio,
rugsėjo mėn.
sporto skyriuje
– visus mokslo
metus pagal
poreikį
Sausio mėn.

5. Naujų mokinių priėmimas,
mokymo sutarčių sudarymas.

3. Prevencinės veiklos,
užtikrinančios mokinių
saugumą, vykdymas

Atlikti tyrimą apie smurto,
patyčių ir žalingų įpročių
paplitimą mokykloje

Birželio mėn.

II Strateginis tikslas - modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas.
6. Metinis mokyklos tikslas – persikelti į naujas patalpas.
Uždaviniai
1. Dalyvauti patalpų
renovacijos procese.

Priemonės
Dalyvauti savivaldybės plėtros
skyriaus pasitarimuose ir teikti
poreikį dėl renovuojamų
patalpų paskirstymo ir įrangos
įsigijimo.

Numatomas
rezultatas
Tinkamai paskirstytos
renuovuojamos
patalpos, įsigytas
reikiamas inventorius

Vykdytojai,
partneriai
Savivaldybės
administracija,
mokyklos vadovai

Ištekliai

Laikas

Savivaldybės
lėšos,
ES lėšos

Visus metus

2. Persikelti į renovuotas,
mokyklos veiklai vykdyti
pritaikytas naujas patalpas
buvusių Pagėgių vaikų
globos namų III aukšte

Perikelti į naujas patalpas.

21
Mokykla persikels į
naujas, jos veiklai
vykdyti pritaikytas
patalpas

Savivaldybės
administracija,
mokyklos vadovai

Savivaldybės
lėšos,
ES lėšos

gruodžio mėn.

Numatomas
rezultatas
Įrengta moderni
ugdymo bazė

Vykdytojai,
partneriai
Savivaldybės
administracija,
mokyklos vadovai

Ištekliai

Laikas

ES lėšos,
savivaldybės
lėšos

2019 m.

Įrengta moderni
ugdymo bazė

Savivaldybės
administracija,
mokyklos vadovai

ES lėšos,
savivaldybės
lėšos

2019 m.

Įsigytas inventorius

Savivaldybės
administracija,
mokyklos vadovai

ES lėšos,
savivaldybės
lėšos

2019 m.

7. Metinis mokyklos tikslas - atnaujinti bei modernizuoti mokyklos materialinę bazę.
Uždaviniai
1. Įrengti modernią,
šiuolaikišką ugdymo bazę
muzikos skyriui

Priemonės

Įsigyti šias priemones:
1. mažą koncertinį fortepijoną;
2. 8 kompiuterius solfedžio ir
muzikos istorijos pamokoms;
3. televizorių;
4. garso sistemą;
5. balaidę mikrofonų sistemą;
6. elektrinį pianiną;
7. eufoniją.
2. Įrengti modernią,
Įsigyti šias priemones:
šiuolaikišką ugdymo bazę
1. krosnelę kramikos diegimui;
dailės skyriui
2.10 molbertų;
3. molio žiedimo stakles;
4. presą grafikai;
5. 6 kompiuterius dailėtyros
bei grafinio dizaino
pamokoms;
6. projektorių su integruota
dokumentų atvaizdavimo
kamerą.
3. Atnaujinti sporto skyriaus Įsigyti šias priemones:
inventorių
1. šuolio į aukštį stovus bei
kartelę;
2. tinklinio stovus su
apsaugomis;
3. tinklą;
4. svarstykles.

4. Ugdymo procesui
organizuoti reikiamo
inventoriaus įsigijimas

Įsigyti šias priemones:
1. molį, glazūrą;
2. spausdintuvą;
3. fotoaparatą;
4. metronomą;
5. aprangą imtynininkams;
6. 5 futbolo kamuolius;
7. 4 krepšinio kamuolius;
8. 8 tinklinio kamuolius;
9. įrankius ir dažus keramikos
pamokoms.
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Įsigytos priemonės

Pirkimų
organizatorius

Spec., rėmėjų,
NVŠ, 2 %
lėšos

Visus metus

Numatomas
rezultatas
Įrengta darbų
aksponavimo erdvė

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
dailės mokytojai

Ištekliai

Laikas

Spec. lėšos

Lapkričio –
gruodžio mėn.

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos mokytojai
ir mokiniai

Ištekliai

Laikas

Spec. lėšos

8. Metinis mokyklos tikslas – sukurti edukacinę erdvę.
Uždaviniai
1. Sukurti edukacinę erdvę
kūrybinių darbų
eksponavimui

Priemonės
Naujose patalpose sukurti
edukacinę ardvę kūrybinių
darbų aksponavimui

III Strateginis tikslas - kultūringa ir atvira kaitai mokykla.
9. Metinis mokyklos tikslas - plėtoti partnerystę.
Uždaviniai

Priemonės

1. Bendradarbiavimas su
įvairiomis savivaldybės
įstaigomis bei
organizacijomis
2. Bendradarbiavimas su
Pagėgių savivaldybės
mokyklų kūno kultūros,
muzikos bei dailės
mokytojais

Dalyvavimas renginiuose,
koncertavimas, parodų
rengimas

Numatomas
rezultatas
Dalyvavimas kitų
įstaigų bei organizacijų
renginiuose

1. Sportinių varžybų bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams
rengimas ir jų vykdymas.

Sėkmingai surengtos
mokyklų žaidynių
varžybos

Alvyra Jankantienė

2. Dalyvavimas Pagėgių
savivaldybės kūno kultūros,

Aktyvus dalyvavimas

Mokytojai

Visus metus
pagal
pareikalavimą
ir pakvietimus
Visus metus
pagal sudarytą
tvarkaraštį

Pagal

muzikos ir dailės mokytojų
metodinių ratelių veikloje.

3. Bendradarbiavimas su
aplinkinių rajonų bei
apskričių sporto bei meno
mokyklomis

4. Tarptautinio
bendradarbiavimo plėtra
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metodinių ratelių
veikloje

3. Dalyvavimas bendrose
parodose, renginiuose,
koncertuose bei varžybose.
1. Dalyvavimas kitų mokyklų
rengiamuose renginiuose.

Dalyvavimas
renginiuose bei
koncertuose
Dalyvavimas
renginiuose

2. Bendrų renginių, sportinių
varžybų ir turnyrų rengimas
bei dalyvavimas juose.
Tarptautiniai laisvųjų imtynių
turnyrai: 1 Baltarusijoje, 3
Latvijoje, 1 Lenkijoje.
Tarptautinis futbolo turnyras
Tornopolyje (Ukraina).

Sportinių varžybų ir
turnyrų organizavimas
bei dalyvavimas juose
Sėkmingas
dalyvavimas
turnyruose

metodinių
ratelių veiklo
planus
Pagal sudarytą
renginių planą

Mokytojai

Mokyklos vadovai,
mokytojai

Spec. NVŠ
lėšos, rėmėjų
lėšos

Antanas Merkevičius
Darius Stažys

Visus metus

Pagal
sudarytus
varžybinės
veiklos
kalendorius
(pridedama)

10, Metinis mokyklos tikslas - efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Uždaviniai
1.Stiprinti mokyklos
savivaldą

1. Bendradarbiavimas su
tėvais

Priemonės
Efektyviai įtraukti mokyklos
ir mokytojų tarybą į mokyklos
veiklos planavimą, skatinti
iniciatyvų teikiamą
1.Naujai į sporto skyrių
priimtų mokinių tėvų
susirinkimai
Tema : mokyklos pristatymas,
ugdymo proceso
organizavimas.
2. Muzikos skyriaus mokinių
pusmečių atsiskaitymai –

Numatomas
rezultatas
Mokyklos
bednruomenės nariai –
aktyvūs, įsitraukiantys
į mokyklos savivaldą
Gausus tėvų
dalyvavimas
susirinkimuose

Gausus tėvų
dalyvavimas

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
mokyklos bei
mokytojų taryba
Direktorė,
sporto skyriaus
koordinatorė, sporto
mokytojai

Mokyklos vadovai,
muzikos skyriaus

Ištekliai

Laikas
Visus metus

Spalio mėn.

Gegužės,
gruodžio mėn.

koncertai, tėvų susirinkimai.
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susirinkimuose

3. Dailės skyriaus mokinių
pusmečių darbų peržiūros,
tėvų susirinkimai.

Gausus tėvų
dalyvavimas
susirinkimuose

Mokyklos vadovai,
dailės skyr. mokytojai

Gegužės,
gruodžio mėn.

4. Nuolatinis tėvų skatinimas
bei kvietimas stebėti įvairius
renginius, sportines varžybas,
kuriose dalyvauja jų vaikai.

Tėvų atėjimas į
renginius, varžybas, jų
stebėjimas bei savo
vaikų palaikymas

Mokytojai

Visus metus

5. Visuotinis mokyklos
bendruomenės susirinkimas
Tema: mokyklos 2018 m.
veiklos plano įgyvendinimo
aptarimas ir įvertinimas, 2019
m. mokyklos veiklos plano
pristatymas.

Gausus tėvų
dalyvavimas
susirinkime

Direktorė

Sausio mėn.

6. Naujai į muzikos bei dailės
skyrius priimtų mokinių tėvų
susirinkimai
Tema: mokyklos pristatymas,
ugdymo proceso
organizavimas.

Tėvų dalyvavimas
susirinkime

mokytojai

Direktorė

Birželio mėn.

7. Tėvų dalyvavimas vaikų
projektinės veiklos
renginiuose.

Gausus tėvų
dalyvavimas

Mokyklos
bendruomenė

Visus metus

8. Individualūs pokalbiai su
mokinių tėvais.

Artimas bendravimas
su mokinių tėvais,
problemų sprendimas

Mokytojai

Visus metus
pagal poreikį

9. Tėvų švietimas

1 – 2 kartus per metus
tėvų susirinkimų metu
bus skaitomi

Mokytojai

Gegužės,
gruodžio mėn.
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pranešimai
11. Metinis mokyklos tikslas - stiprinti mokyklos prezentaciją.
Uždaviniai

Priemonės

1. Informacijos sklaidos ir
prieinamumo tobulinimas,
mokyklos prestižo kėlimas

Mokyklos veiklos sklaida
Pagėgių savivaldybės bei
mokyklos internetiniuose
puslapiuose, socialiniame
tinkle Facebook, spaudoje bei
mokyklos stende.
Parengti bei išplatinti
informacinius lankstinukus
apie mokykloje teikiamas
paslaugas

2. Propaguoti mokyklą bei
jos teikiamas paslaugas

Numatomas
rezultatas
Bendruomenės
informavimas apie
mokyklos veiklą,
mokyklos prestižo
augimas

Vykdytojai,
partneriai
Mokyklos vadovai,
mokytojai

Ištekliai

Laikas

Spec.lėšos

Nuolat

Paruošti bei išplatinti
informaciniai
lankstinukai suteiks
suinteresuotiems
asmenims daugiau
informacijos, stiprins
mokyklos įvaizdį bei
pritrauks į ją daugiau
mokinių

Pavaduotoja ugdymui,
mokytojai

Spec., NVŠ
lėšos

Gegužės mėn.

Vykdytojai,
partneriai

Ištekliai

Laikas

12. Metinis mokyklos tikslas - puoselėti senąsias ir kurti naujas tradicijas.
Uždaviniai
1. Mokyklos tradicinių
renginių, buriančių
mokyklos bendruomenę,
organizavimas

2. Atskirų mokyklos skyrių
bendruomenių telkimas

Priemonės
1. Mokyklos mokslo metų
pabaigos šventė.

Numatomas
rezultatas

Birželio 2 d.
Sėkmingai surengti
koncertai, šventės

2.Mokslo metų pradžios
šventė.
3.Kalėdinis koncertas Pagėgių
bendruomenei.
1. Dailės skyriaus mokinių I
pusmečio darbų peržiūra –

Mokyklos vadovai,
muzikos ir dailės
mokytojai

Spec. lėšos
Rugsėjo 5 d.
Gruodžio mėn.

Sėkmingai surengti
koncertai, paroda,

Dailės mokytojai

Spec. lėšos
Gruodžio mėn.

kuriant savas tradicijas

paroda ,,Pasaulis šaunus, o tu
dar šaunesnis‘‘.
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įsteigtos ir įteiktos
nominacijos

2. Muzikos skyriaus mokinių I
pusmečio atsiskaitymai koncertai ,,Pasaulis šaunus, o
tu dar šaunesnis‘‘.
3. Atskirų sporto šakų
turnyrai, skirti mokyklos taurei
laimėti.

Sėkmingai surengti
sportiniai turnyrai

Muzikos mokytojai

Gruodžio mėn.

Sporto mokytojai

Visus metus
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla
Mokyklos tarybos 2019 m. veiklos planas

TIKSLAS: telkti mokyklos bendruomenę mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
UŽDAVINIAI:
1. padėti parengti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, esant būtinybei svarstyti ir aptarti pakeistus dokumentus;
2. vykdyti mokyklos finansinės veiklos priežiūrą;
3. efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.

Uždaviniai
1. Padėti parengti
mokyklos veiklą
reglamentuojančius
dokumentus,
esant būtinybei
svarstyti ir
aptarti pakeistus
dokumentus.

Priemonės

Vykdytojai

Partneriai

Laikas

Mokyklos tarybos 2019 m. veiklos plano
įvykdymo aptarimas ir įvertinimas bei
2020 m. veiklos plano sudarymas

Mokyklos taryba

Mokyklos
vadovai

Gruodžio mėn

Mokyklos 2019 m. veiklos plano
įvykdymo analizė bei įvertinimas
Mokyklos 2020 m. veiklos plano
aprobavimas
Metinė mokyklos 2018-2021m.
strateginio plano įgyvendinimo analizė ir
įvertinimas

Mokyklos taryba

Mokyklos
vadovai
Darbo grupė

Gruodžio mėn.

Mokyklos taryba
Mokyklos taryba

Ugdymo proceso organizavimo aptarimas Mokyklos taryba
Ugdymo plano 2019/2020 m.m.
aprobavimas

Mokyklos taryba

Pakeistų mokyklos dokumentų
svarstymas, aptarimas

Mokyklos taryba

Gruodžio mėn.

Mokyklos
Gruodžio mėn.
vadovai,
strateginio
planavimo grupė
Mokyklos
Birželio mėn.
administracija
Ugdymo plano
sudarymo darbo
grupė
Mokyklos
administracija

Rezultatai
Įvertintas 2019 m. ir
parengtas 2020 m.
mokyklos tarybos veiklos
planas
Atlikta veiklos analizė,
įvertinimas
Aprobuotas 2020 m.
mokyklos veiklos planas
Atlikta veiklos analizė,
įvertinimas

Aptartas ugdymo proceso
organizavimas

Birželio mėn.

Aprobuotas mokyklos
ugdymo planas

Pagal būtinybę

Aprobuoti nauji
dokumentai

Inicijuoti 2% gyventojų pajamų
mokesčio surinkimą, numatyti tikslingą
lėšų panaudojimą
2018 m. biudžeto įvykdymo aptarimas
2. Vykdyti mokyklos Pasiūlymai dėl 2020 m. biudžeto
projekto sudarymo
finansinės veiklos
Ataskaitos dėl 2 % lėšų panaudojimo
priežiūrą
2018 m. rengimas

3. Efektyvinti
bendruomenės narių
bendradarbiavimą.
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Mokyklos taryba

Mokyklos
vadovai

Sausio –vasario
mėn.

Tikslingai paskirstytos
lėšos

Mokyklos taryba

Mokyklos
direktorė

Sausio mėn.

Aptartas mokyklos
biudžeto įvykdymas

Mokyklos taryba

Mokyklos
vadovai
Mokyklos
vadovai
buhalterė
Mokyklos
vadovai,
mokytojai

Gruodžio mėn.

Pateikti pasiūlymai
biudžeto sudarymui
Parengta ataskaita

Rugsėjo mėn.

Atleisti nuo mokesčio už
mokslą mokiniai

Mokyklos
vadovai,
bendruomenė,
mokyklos
taryba

Birželio mėn.

Kartu su mokyklos
bendruomene
suorganizuotos stovyklos

Mokyklos taryba

Dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą
2019/2020 m.m.

Mokyklos taryba

Fizinio aktyvumo stovykla ,,Delfinai‘‘

Alvyra Jankantienė

Sausio mėn.
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla
Mokytojų tarybos 2019 m. veiklos planas
TIKSLAS: telkti savo jėgas ir gebėjimus tikslingam ugdymo proceso vykdymui, mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
UŽDAVINIAI:
1. padėti sudaryti ir aprobuoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus - metinį veiklos planą, ugdymo planą; atlikti įvykdytų veiklos
planų analizę;
2. aptarti ugdymo proceso įgyvendinimo klausimus; svarstyti mokinių ugdymo bei ugdymosi pasiekimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
3. svarstyti įvairių renginių organizavimo bei mokyklos mokinių dalyvavimo šalies ir tarptautiniuose renginiuose klausimus;
4. dalyvauti atliekant mokyklos veiklos įsivertinimą, gautus rezultatus panaudoti tolimesniam mokyklos veiklos planavimui.

Uždaviniai

Priemonės

Mokyklos mokytojų tarybos 2019 m.
veiklos plano įvykdymo aptarimas ir
įvertinimas bei 2020 m. veiklos plano
1. Padėti sudaryti ir
sudarymas
aprobuoti mokyklos
Mokyklos 2019 m. veiklos plano
veiklą
įvykdymo analizė bei įvertinimas
reglamentuojančius
Ugdymo plano 2019/2020 m.m.
dokumentus: metinį
veiklos planą, ugdymo aprobavimas
planą;
Metinė mokyklos 2018-2021m.
atlikti įvykdytų
veiklos planų analizę. strateginio plano įgyvendinimo analizė ir
įvertinimas
Mokyklos 2020 m. veiklos plano
aprobavimas

2. Aptarti ugdymo
proceso įgyvendinimo
klausimus; svarstyti

Mokinių ugdymo bei ugdymosi
pasiekimų aptarimas bei įvertinimas

Vykdytojai

Partneriai

Laikas

Rezultatai

Mokytojų taryba

Mokyklos vadovai

Gruodžio mėn

Mokytojų taryba

Mokyklos taryba

Gruodžio mėn.

Mokytojų taryba

Ugdymo plano
sudarymo darbo
grupė
Mokyklos vadovai,
strateginio
planavimo grupė
Darbo grupė,
mokyklos taryba

Birželio mėn.

Įvertintas 2019 m. ir
parengtas 2020 m. mokyklos
mokytojų tarybos veiklos
planas
Atlikta veiklos analizė,
įvertinimas
Aprobuotas mokyklos
ugdymo planas

Mokytojų taryba
Mokytojų taryba

Mokytojų taryba

_______

Gruodžio mėn.

Atlikta veiklos analizė,
įvertinimas

Gruodžio mėn.

Aprobuota 2019 m. mokyklos
veiklos programa

Sausio,
birželio mėn.

Aptarti ugdymosi pasiekimai,
parengtos mokinių
pažangumo bei lankomumo
suvestinės

mokinių ugdymo bei
ugdymosi pasiekimus;
pedagoginės veiklos
bei kvalifikacijos
tobulinimo būdus

Muzikos bei dailės skyriaus mokinių
baigiamųjų egzaminų vykdymo bei
rezultatų aptarimas
Stojančiųjų naujų mokinių į muzikos bei
dailės skyrių meninių gebėjimų
patikrinimo aptarimas
Sprendimas dėl neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimų išdavimo
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Mokytojų taryba
Mokytojų taryba
Mokytojų taryba

Baigiamųjų
egzaminų
komisijos
Meninių gebėjimų
patikrinimo
komisijos
Baigiamųjų
egzaminų
komisijos
______

Birželio mėn.

Įvertintas egzaminų
vykdymas bei rezultatai

Birželio mėn.

Įvertintas meninių gebėjimų
patikrinimas

Birželio mėn.

Išduoti neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimai

Posėdžių metu

Aptartos bei išanalizuotos
stebėtos pamokos. Išvados
panaudotos tolimesnio darbo
tobulinimui
Suderinti darbo krūviai

Mokyklos vadovų stebėtų pamokų
analizė

Mokyklos
vadovai,
mokytojų taryba

Darbo krūvių sandaros 2019/2020 m.m.
suderinimas

Mokyklos
direktorius,
mokytojų taryba
Mokytojų taryba

_______

Birželio,
rugpjūčio mėn.

Mokyklos taryba

Rugpjūčio
mėn.

Aptartas ugdymo proceso
organizavimas

Mokymo programų bei teminių planų
2019/2020 m.m. aptarimas

Mokytojų taryba

_______

Rugsėjo mėn.

Patvirtintos programos bei
teminiai planai

Mokinių priėmimo į sporto skyrių
įvykdymo aptarimas

Mokytojų taryba

_______

Spalio mėn.

Priimti mokiniai į sporto
skyrių

Besiatestuojančių mokytojų veiklos
aptarimas

Mokytojų taryba

________

Lapkričio mėn.

Atestuoti mokytojai

Gerosios patirties sklaida : metodinės
dienos – apskriteiji stalai ,, Kolega –
kolegai‘‘
Susipažinimas su ugdymo proceso
patikros pažymomis, pamokų vizitacijų
protokolais

Mokytojų taryba

________

Balandžio,
lapkričio mėn.

Bus pasidalinta patirtimi po
seminarų bei mokymų

Mokytojų taryba

Mokyklos vadovai

Mokytojų
tarybos
posėdžių metu

Mokytojai, susipažinę su
ugdymo proceso patikros
pažymomis

Ugdymo proceso organizavimo
2019/2020 m.m. aptarimas
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3. Svarstyti įvairių
renginių organizavimo
bei mokyklos mokinių
dalyvavimo šalies ir
tarptautiniuose
renginiuose klausimus

4. Dalyvauti atliekant
mokyklos veiklos
įsivertinimą, gautus
rezultatus panaudoti
tolimesniam mokyklos
veiklos planavimui

Mokinių dalyvavimo įvairiuose
meniniuose renginiuose bei konkursuose
aptarimas

Mokytojų taryba

_________

Posėdžių metu

Aptarti bei įvertinti rezultatai

Mokinių dalyvavimo įvairiose šalies bei
tarptautinėse varžybose aptarimas

Mokytojų taryba

________

Posėdžių metu

Aptarti ir įvertinti rezultatai

Mokinių dalyvavimo sportinėse vasaros
stovyklose aptarimas

Mokytojų taryba

Projektų rengimo bei jų programų
vykdymo aptarimas

Mokytojų taryba

Projektų rengimo
darbo grupės

Posėdžių metu

Aptartos projektų programos
bei jų programų vykdymas

Dalyvauti atliekant mokyklos veiklos
įsivertinimą

Mokytojų taryba

Įsivertinimo
atlikimo darbo
grupė

Balandžio –
gegužės mėn.

Atliktas mokyklos veiklos
įsivertinimas

Įsivertinimo rezultatų panaudojimas
tolimesniam mokyklos veiklos
planavimui

Mokytojų taryba

Mokyklos veiklos
programos
rengimo darbo
grupė

Birželio,
lapkričio mėn.

________

Rugpjūčio
mėn.

Atlikta veiklos analizė

Aptarti ir įvertinti rezultatai
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Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų
2019 m.m. sporto varžybų kalendorinis planas

DATA

VARŽYBŲ PAVADINIMAS

DALYVIAI

VYKDYMO VIETA

ATSAKINGAS

ZONINĖS
VARŽYBOS

Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų merginų
tinklinio varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų
tinklinio varžybos
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų stalo
teniso varžybos

2002 m.g. ir jaun.
merginos

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Antanas Musvydas

Miesto Z 2019-03-22
Kaimo Z 2019-02-02

2002 m.g. ir jaun.
vaikinai

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Antanas Musvydas

Miesto Z 2019-03-22
Kaimo Z 2019-02-02

2002m.g. ir jaun.

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazija

Stanislovas Balčėnas

Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
šaškių varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
,,Drąsūs, stiprūs,vikrūs“ varžybos
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosio atletikos šuolio į aukštį varžybos

2008 m.g.irjaun
6 mergaitės +1atsarg.
6 berniukai +1atsarg.
2008 m.g.irjaun
Komandinės:
1mergaitė ir 3berniukai
2006m.g.ir jaun.
6 mergaitės +1atsarg.
6 berniukai +1atsarg.

Pagėgių MSM salė

Eligijus Kriaučiūnas

MiestoZ 2019-03-02
Kaimo Z 2019-03-09

Pagėgių pradinė mokykla

AlvyraJankantienė

MiestoZ 2019-03-30

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Loreta Gečienė

MiestoZ 2019-03-02
Kaimo Z 2019-03-09

I-gr.-2006-2007 m.g.
II-gr.- 2004-2005 m.g.
III-gr.-2002-2003 m.g.
IV-gr. 2001 ir vyr.m.g.

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

AlvyraJankantienė

2019-03-18/29

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
krepšinio varžybos

2002 m ir jaun.

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Antanas Musvydas
Eligijus Kriaučiūnas

2019-03-30

Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų
pradinių klasių mokinių šaškių varžybos

2008 m.g.irjaun
Komandinės:
1merg. ir 3bern.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnaziją

Pagėgių pradinė
mokykla

2019-04-30

Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosios atletikos kroso estafetės varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2008 m.

I gr.- 2000-2003 m.g.
I gr.- 2004 m.g. ir jaun.

2019-01-15

2019-01-16

2019-01-25
2019-02-07

2019-03-06

2019-02-13

2019-03-13

2019-05-03

2008 m.g.
(5 merg.ir 5 bern.)

Pagėgių miesto stadionas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos stadionas

Svetlana Musvydienė
Stanislovas Balčėnas
AlvyraJankantienė
Danutė Baltrušaitienė

MiestoF 2019-05-11
Miesto F 2019-05-14
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ir jaun. mokinių 3-kovės varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosio atletikos keturkovės varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos
,,Golo“ futbolo varžybos

2005 m ir jaun.
6 vaik.6 merg

2019-06-05

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosio atletikos varžybos

2002m.g. ir jaunesni

2019-06-07

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
parko tinklinio (3x3) varžybos

Amžius neribojamas

2019-09-19

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
rudens kroso varžybos

I-gr.- 2007m.g.ir jaun.
II-gr.- 2005-2006m.g.
III-gr.-2003-2004m.g.
IV-gr. 2002 ir vyr.m.g.
I-gr.- 2007m.g.ir jaun.
II-gr.- 2005-2006 m.g.
III-gr.-2003-2004 m.g.
IV-gr. 2002 ir vyr.m.g.

2019-05-07

2019-05-22

2019-05 mėn.

2019-09-25

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
lengvosios atletikos varžybos

2019-11-05

Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių
kvadrato varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mergaičių
kvadrato varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių
Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų berniukų
kvadrato varžybos
Lietuvos mokyklų žaidynių Pagėgių savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklųk repšinio 3 x 3 varžybos

2019-11-06

2019-11-07

2019-12-12

Amžius neribojamas
6 merg.6 vaik.
Pagal ,,Golo“ nuostatus

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos stadionas

AlvyraJankantienė

T 2019-05-16/17

Pagėgių stadionas,
Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos stadionas
Pradinės mokyklos futbolo
aikštelė
Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos stadionas

AlvyraJankantienė

Kaimo 2019-06-06

Kęstutis Bytautas
AlvyraJankantienė

Pagėgių miesto stadionas

Antanas Musvydas

Pagėgių miesto stadionas

Svetlana Musvydienė
Stanislovas Balčėnas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos stadionas

AlvyraJankantienė

2009m.g ir jaun.
4 merg.- 4 bern.
+2 atsarginiai
2007m.g. ir jaun.
8 mergaitės+ 2 atsarginės

Pagėgių MSM salė

Eligijus Kriaučiūnas

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Kęstutis Bytautas

2007m.g. ir jaun.
8 berniukai+ 2 atsargiai

Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos sporto salė

Loreta Gečienė

2003m.g. ir jaun.4 vaik.

Stoniškių pagrindinė mokykla

Kęstutis Bytautas

Varžybų kalendorių sudarė lengvosios atletikos mokytoja Alvyra Jankantienė

AlvyraJankantienė
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos
2019 m. lengvosios atletikos varžybų kalendorius

5
11-12
19
23
25
8-9
13
21
22
1
2
5
9
23
31
10-11
22
24
25
1
4-5
18-19
19
13
27-28
15
29
6-7

SAUSIS
"Žemaitijos taurės" jaunučių, jaunių varžybų I etapas
Lietuvos rajonų jaunimo ir jaunių čempionatas
Lietuvos jaunučių čempionatas
Klaipėdos m. jaunių čempionatas
"Žemaitijos taurės" vaikų varžybų I etapas
VASARIS
Lietuvos jaunių čempionatas
"Žemaitijos taurės" vaikų varžybų II etapas
Šiaulių miesto vaikų pirmenybės
Lietuvos vaikų ir jaunučių daugiakovių taurės varžybų I etapas
KOVAS
"Žemaitijos taurės" jaunių-jaunučių varžybų II etapas
Lietuvos vaikų čempionatas
Šiaulių miesto vaikų ir jaunučių trikovių varžybos
Lietuvos meistrų čempionatas
"Žemaitijos taurės" vaikų varžybų finalinis etapas
"Žemaitijos taurės" jaunių-jaunučių varžybų finalinis etapas
GEGUŽĖ
Klaipėdos miesto sezono atidarymo varžybos
Klaipėdos m. vaikų čempionatas
Klaipėdos apskrities jaunučių, jaunių čempionatas
Lietuvos meistrų sezono atidarymo varžybos
BIRŽELIS
Lietuvos vaikų čempionatas
Klaipėdos m. jaunučių čempionatas
Lietuvos jaunučių čempionatas
Jurbarko rajono jaunučių ir vaikų atviras čempionatas
RUGSĖJIS
Klaipėdos apskrities vaikų čempionatas
Lietuvos mokinių kroso, kroso estafečių ir metimų čempionatas
LAPKRITIS
Lietuvos vaikų olimpinių vilčių varžybos rajonų grupėje
Klaipėdos miesto žiemos sezono atidarymo varžybos
GRUODIS
Tarptautinės varžybos "Maniežo taurė 2019"

Varžybų kalendorių sudarė lengvosios atletikos mokytoja Alvyra Jankantienė

Klaipėda
Šiauliai
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Klaipėda
Klaipėda
Vilnius
Šiauliai
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda
Klaipėda/Gargždai
Kvėdarna
Utena
Klaipėda
Gargždai
Jurbarkas
Klaipėda/Gargždai
Palanga
Šiauliai
Klaipėda
Klaipėda
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos
2019 m. krepšinio varžybų kalendorius
Data

Varžybų
pavadinimas

Dalyviai

Vieta

Atsakingas

Sausis,
vasaris

Žemaitijos
moksleivių
lygos krepšinio
pirmenybės
Draugiškas
turnyras

Jauniai
(2003 g.m. ir
jaunesni)

Pagal
atskirą
tvarkaraštį

Žemaitijos
lygos
federacija

Vaikai
(2005 g.m. ir
jaunesni)
Jauniai
(2003 g.m. ir
jaunesni)
Vaikai
(2008 g.m. ir
jaunesni)
Jauniai
(2000 g.m. ir
jaunesni)
Jaunučiai

Pagėgiai

Ervinas
Kuncaitis

Šilalė

Šilalės sporto
mokykla

Pgėgiai

Ervinas
Kuncaitis

Jurbarkas

Ervinas
Kuncaitis

Pagal
atskirą
tvarkaraštį
Pagėgiai

Ervinas
Kuncaitis

Pagėgiai

Ervinas
Kuncaitis

Pagėgiai

VŠĮ ,,Sportas
ir turizmas‘‘

Kovas

Kovas

Draugiškas
turnyras

Balandis

Draugiškas
turnyras

Gegužė

Draugiškas
turnyras

RugpjūčioRugsėjo

Lietuvos
jaunučių
žaidynės
Draugiškas
turnyras

Spalis

Lapkritis
Lapkritis gruodis

Draugiškas
turnyras
Pagėgių
savivaldybės
krepšinio
pirmenybės

Jauniai
(2003 g.m. ir
jaunesni)
Jaunučiai
(2005 g.m.)
Jauniai

Ervinas
Kuncaitis

Varžybų kalendorių sudarė krepšinio mokytojas Ervinas Kuncaitis

Varžybų
dalyvių
rezultatai

36
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA
2019 m. LAISVŲJŲ IMTYNIŲ VARŽYBŲ KALENDORIUS
Data
18-19

8-9
2-24
1-2
8-9
22-23
25-26

Varžybų pavadinimas
Lietuvos čempionatas

Lietuvos jaunimo
čempionatas
TT Jolkin
Lietuvos mokinių jaunių
pirmenybės
Lietuvos jaunių čempionatas
TT Radviliškio 50-mečiui
paminėti
Lietuvos mokinių jaunučių
pirmenybės
Lietuvos vaikų čempionatas

Vykdymo vieta
SAUSIS
Šiauliai

VASARIS
Šiauliai
Gardinas (Baltarusija)
KOVAS
Pagėgiai
Klaipėda / Šiauliai
Radviliškis
Radviliškis / Kelmė
BALANDIS
Druskininkai

Sportininkų
amžius

Sporto šaka

Suaugę (vyrai 2002 su
spec. viza; moterys
2003 su spec. viza)

GR-FS-WW

1999-2002,
2003 su spec. viza
2002-2004

GR-FS-WW

2002-2004, 2005 su
spec. viza
2002-2004, 2005 su
spec. viza
Suaugę, 2002 su spec.
viza
2004-2006, 2007 su
spec. viza

FS

FS-WW

FS

GR-FS-WW
FS
FS

Lietuvos jaunučių
čempionatas
Liaugmino taurė
Brolių Venckaičių turnyras
Cup Mazowsza 2019

Kelmė
Kaunas
Tauragė
Teresinas (Lenkija)

U11 (2008-2010, 2011
su spec. viza)
2004-2006, 2007 su
spec. viza
Jauniai, jaunimas
Vaikai, jaunučiai
Jaunučiai

TT K. Kundzina Cup

Ryga (Latvija)

2003 ir jaunesni

FS

3-4
10-11

Kelmė Cup 2019
Vilnius Cup 2019

GEGUŽĖ
Kelmė
Vilnius

FS
FS-WW

17-19
24-25

TT R. Pauliukonio
Lietuvos vaikų čempionatas

Klaipėda
Kelmė

Jauniai
Vaikai, jaunučiai,
jaunimas
Jaunučiai
U13 (2006-2008, 2009
su spec. viza)

A. Butkevičiaus taurė

BIRŽELIS
Vilkaviškis

Jaunučiai, jauniai,
jaunimas

FS-WW

Jauniai, jaunimas,
suaugę

BW

5-6
12-13
26-27
26-28
Tiksli
nama
Tiksli
nama

31-2

9-11

Pasaulio paplūdimio
čempionatas

RUGPJŪTIS
Tikslinama

GR-FS-WW
GR-FS-WW
GR
FS

FS
FS-WW
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27-28

TT Jelgava Open 2019
Lietuvos vaikų žaidynės

5
8-13
18-20
15-16
30

18

Pasaulio veteranų
čempionatas
TT „Mūsų viltys“
TT Daugpilio taurė 2019
Lietuvos jaunučių žaidynės
Lietuvos jaunimo žaidynės
Atviras Kauno miesto
Kalėdinis turnyras

RUGSĖJIS
Jelgava (Latvija)
SPALIS
Pagėgiai
Tbilisis (Gruzija)
Klaipėda
LAPKRITIS
Daugpilis (Latvija)
Pagėgiai / Kelmė
GRUODIS
Kaunas

Jauniai

FS-WW

2007-2009, 2010 su
spec. viza
Veteranai

FS-WW

Jauniai

FS

Visos amžiaus grupės
2005-2008
2000-2004

FS
FS-WW

2005 ir jaunesni

FS-WW

GR-FS

Paaiškinimai: FS - laisvosios imtynės, GR – graikų-romėnų imtynės, WW – moterų imtynės, BW –
paplūdimio imtynės, TT- tarptautinis turnyras.

Varžybų kalendorius yra preliminarus ir gali keistis.
Laisvųjų imtynių mokytojas Antanas Merkevičius
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla
2019 m. tinklinio varžybų kalendorius
Data

Sausis
Vasaris

Vasaris

Vasaris

Varžybų
pavadinimas

Dalyviai

Vieta

Atsakingas

Lietuvos merginų
tinklinio čempionatas
Lietuvos merginų
tinklinio čempionatas

2000 -2003 g.m.

Jonava

MSM

2000- 2003g.m.

Vilnius

MSM

Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos
turnyras
Pagėgių savivaldybės
merginų tinklinio
čempionatas

Vaikinai
(2000-2004 g.m.)

Pagėgiai

2000-2004 g.m.

Pagėgiai

Pagegiu VSI
sportas ir
turizmas
LMSSC

2000-2005 g.m.

Stoniškiai

Lietuvos paplūdimio
tinklinio čempionatas
Lietuvos paplūdimio
jaunučių tinklinio
žaidynės
Paplūdimio tinklinio
Sezono atidarymo
turnyras

2000-2002 g.m.

Vilnius

Pagėgių VŠĮ
,,Sportas ir
turizmas‘‘
Pagėgių VŠĮ
,,Sportas ir
turizmas“
MSM

2003-2004 g.m.

Vilnius

MSM

2000-2005 g.m.

Pagėgiai

MSM

Lietuvos jaunių
palūdimio tinklinio
varžybos U-18
Lietuvos jaunučių
zoninės tinklinio
žaidynės
Paplūdimio tinklinio
turnyras

2001- 2003g.m.

Vilnius

MSM

2003-2004g.m.

Šiauliai

MSM

2000-2005 g.m.

Natkiškiai

Natkiškių
seniūnija

Rugpjūtis

Paplūdimio tinklinio
turnyras

2000-2005 g.m.

Tauragė

Rugpjūtis

Paplūdimio tinklinio
Vasaros sezono

2000-2005 g.m.

Pagėgiai

Tauragės
sporto
mokykla
VŠĮ ,,Sportas
ir turizmas“

Vasaris

Balandis

Geguže
Gegužė

Birželis

Birželis

Liepa

Liepa

Pagėgių savivaldybės
vaikinų tinklinio
čempionatas
Juozo Balandžio
tinklinio turnyras

Pagėgiai
2000-2004g.m.

Varžybų
dalyvių
rezultatai

39
uždarymo turnyras
Rugsėjis

Tinklinio turnyras

2000-2005 g.m.

Pagėgiai

MSM

Spalis

Palangos jaunųjų
tinklininkų turnyras
,,Jaunieji talentai,,
Turnyras, skirtas
Šilalės sporto
mokyklos taurei
laimėti
Pagėgių savivaldybės
merginų tinklinio
čempionatas
Pagėgių savivaldybės
vaikinų tinklinio
čempionatas
Kalėdinis tinklinio
turnyras

2003-2006 g.m.

Palanga

2001-2003g.m.

Kvėdarna

Palangos
sporto
mokykla
Šilalės sporto
mokykla

2001-2004 g.m.

Pagėgiai

VŠĮ ,,Sportas
ir turizmas,,

2001-2004 g.m.

Pagėgiai

2001-2006 g.m.

Pagėgiai

VŠĮ
,,Sportas ir
turizmas,,
MSM

Spalis

Lapkritis

Lapkritis
Gruodis
Gruodis

Varžybų kalendorių sudarė tinklinio mokytojas Antanas Musvydas
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Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos
2019 m. futbolo varžybų kalendorius
Data

01/02

02/03

03/04

04/05

Varžybų pavadinimas

Dalyviai

Vieta

Atsakingas

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2002 – 2003 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2004-2005-2006 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2009-2010-2011g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2004-2005-2006 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2007-2008 g.m.

Darius Stažys

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių
I-o rato rungtynės

2009-2010-2011g.m.

Darius Stažys

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių
I-o rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

2019m.LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių
I-o rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2009-2010-2011 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

Darius Stažys
Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys

2002 – 2003 g.m.

Darius Stažys
Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys
2000-2001-2002 g.m.
Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys
Darius Stažys

2000-2001-2002 g.m.

2003-2004-2005 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2009-2010-2011g. m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys

Varžybų
rezultatai
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05/06

06/07

07/08

08/09

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

Darius Stažys
2000-2001-2002 g.m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

Darius Stažys

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
2019m. LVJFAII- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2009-2010-2011 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių I-o
rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
Pagėgių sav. meno ir sporto
mokyklos draugiški turnyrai

2009-2010-2011g.m.

Draugiškas vasaros futbolo
turnyras „TauCup 2019”

2003-2004-2005 g.m.

Draugiškas vasaros futbolo
turnyras „TauCup 2019”

2007-2008 g.m.

Darius Stažys

Draugiškas vasaros futbolo
turnyras „TauCup 2019”

2009-2010-2011g. m.

Darius Stažys

Fizinio pasirengimo stovykla
„Napoleonas“ , Šiauliai

2002-2003-2004-20052006-2007-2008-20092010-2011 g. m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2000-2001-2002 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba

2009-2010-2011 g.m.

Darius Stažys

Darius Stažys
Darius Stažys

2000-2001-2002 g.m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys
Darius Stažys

2000-2001-2002 g.m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

2013.08.01
Iki 2013.08.10

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys
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draugiškas futbolo turnyras

09/10

10/11

11/12

12/01

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

Darius Stažys
2000-2001-2002 g.m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

Darius Stažys

2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
2019m. LVJFA I- regioninės lygos
U-19, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2009-2010-2011 g.m.

2019m.LVJFA I- regioninės lygos
U-17, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2003-2004-2005 g.m.

2019m.LVJFA I- regioninės lygos
U-13, vakarų zonos pirmenybių
II-o rato rungtynės

2007-2008 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras
Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2009-2010-2011 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2004-2005-2006 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2007-2008 g.m.

Darius Stažys

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2009-2010-2011g.m.

Darius Stažys

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2002 – 2003g. m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2004-2005-2006 g.m.

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2007-2008 g.m.

Darius Stažys

Draugiškos futbolo rungtynės arba
draugiškas futbolo turnyras

2009-2010-2011g.m.

Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys
Darius Stažys

2000-2001-2002 g.m.

Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys

2002 – 2003 g. m.

Varžybų kalendorių sudarė futbolo mokytojas Darius Stažys

Darius Stažys

Darius Stažys
Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys

Darius Stažys
Visos
rungtynės
vykdomos
pagal
tvarkaraštį

Darius Stažys
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PRITARTA
Mokyklos tarybos
2018 m. gruodžio 27 posėdžio Nr. 5
protokoliniu nutarimu Nr. 1

