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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos strateginio plano tikslas – numatyti gimnazijos 

raidos prioritetines kryptis ir strateginius tikslus 2018–2022 metų laikotarpiui. Strateginis planas bus 

įgyvendintas jame nurodytas priemones perkeliant ir konkretinant į kasmet rengiamus Gimnazijos 

veiklos ir ugdymo planus mokslo metams. Keičiantis veiklos sąlygoms ir aplinkybėms, atsirandant 

naujiems poreikiams ar galimybėms, planas bus peržiūrimas ir atitinkamai koreguojamas. 

Planą rengė gimnazijos bendruomenės narių darbo grupė, sudaryta Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl darbo grupės sudarymo 

gimnazijos 2018–2022 metų strateginio plano rengimui“. Į strateginio plano rengimą buvo įtraukti ir 

kiti mokyklos bendruomenės nariai – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Jie dalyvavo analizuojant ir 

vertinant mokyklos veiklą, nustatant stipriąsias ir tobulintinas mokyklos veiklos puses. Plano 

įgyvendinimą prižiūrės stebėsenos grupė, sudaroma iš gimnazijos bendruomenės narių. 

 Strateginis planas parengtas vadovaujantis:  

 Švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804 aktualia redakcija);  

 Lietuvos Respublikos Seimo 2012-12-23 nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybine švietimo 

2013-2022 metų strategija;  

 Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050) keliamais uždaviniais 

švietimui;  

 Vilniaus mieto savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu planu; 

 Gimnazijos veiklos įsivertinimo išvadomis (2015, 2016 m.); 

 Metinėmis gimnazijos veiklos ataskaitomis; 

 Mokinių pasiekimų suvestinėmis, PUPPo ir BE rezultatais; 

 Gimnazijos sveikatos indekso tyrimo ataskaita (UAB „Grand Partners“, VŠĮ „Darnaus vystymosi 

projektai“, 2016 m. );  

 Gimnazijos veiklos audito išvadomis. (2017 m.). 

 Vadovaujantis Švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804 aktuali redakcija) strateginio 

plano projektas 2017-10-26 svarstytas gimnazijos taryboje (Gimnazijos tarybos posėdžio protokolas Nr. 

   V3-3) ir strateginio plano projektui pritarta.  
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II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

2.1 Bendrosios žinios 

Pavadinimas 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija 

Steigėjas 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 

Veiklos 

koordinatorius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

bendrojo ugdymo skyrius 

Teisinė forma 

 

Biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas 

 

Juridinis asmuo, kodas 190004387 

Tipas 

 

Gimnazija 

Mokomoji kalba 

 

Lietuvių 

Pagrindinė veikla 

 

Vidurinis ugdymas 

Adresas 

 

Vilniaus g. 32, LT-01119, Vilnius 

Telefonai 

 

+370 5 2 62 66 36; +370 5 2 62 77 91 

Elektroninis paštas rastine@sneries.vilnius.lm.lt 

Interneto svetainė 

 

http://sneries.weebly.com/ 

1915 m. istorijos pradžia, kai privačiuose namuose Lietuvos šviesuolių įkuriama pirmoji 

lietuvių gimnazija, kuriai vadovavo Vasario 16-osios Akto signataras Mykolas Biržiška. 1918 m. 

mokykla perėjo Lietuvos švietimo ministerijos žinion ir tapo Pirma Vilniaus vyrų gimnazija. 1921 m. ši 

ugdymo įstaiga pavadinta Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, kurioje mokėsi ir mergaitės.1922 m. 

Lenkijai užgrobus Vilniaus kraštą, gimnazija liko vienintele lietuviška gimnazija. 1939 m. rugsėjo mėn. 

Lietuvai atgavus sostinę Vilnių, spalio mėnesį   privati Vytauto Didžiojo gimnazija licėjus, remiantis 

galiojančia Lietuvos  švietimo sistema, iš mišrios padalinama į dvi atskiras – mergaičių  ir berniukų 

gimnazijas. Laikinai abiems gimnazijoms  vadovauja tas pats vadovas, direktorius Marcelinas Šikšnys. 

Trūkstant pedagogų, abiejuose gimnazijose dirba tie patys mokytojai. Atsižvelgiant į istoriškumą 

gimnazijos pavadinamos  Vytauto Didžiojo berniukų ir kunigaikštytės Birutės mergaičių gimnazijomis. 

1940 m., prasidėjus okupacijai, gimnazijos statusas panaikinamas ir ji  pervadinama Vilniaus II-ąja 

vidurine  mokykla. 1941 m. vidurinei mokyklai sugrąžintas gimnazijos statusas, - ji tampa Vilniaus  II-

ąja valstybine  mergaičių gimnazija. 1946 m. poetės Salomėjos Nėries gimimo metinių proga 

gimnazijai suteikiamas poetės vardas. 1974 m., minint poetės Salomėjos Nėries 70-metį, šalia 

gimnazijos pastatytas paminklas Salomėjai Nėriai (skulptorius V. Vidžiūnas, architektas G. Baravykas). 

1949 m. gimnazijos statusas vėl panaikinamas, mokykla pavadinama II-ąja vidurine 

mokykla. 
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1961 m. pradedama mokyti anglų kalbos nuo 1 klasės pagal sustiprintą programą. Šis 

išskirtinumas suteikia mokyklai savitą ugdymo kryptį. Mokykla sukuria anglų kalbos mokymo 

metodikas, priemones ir patirtimi dalijasi su šalies ir užsienio pedagogais. 1963–1974 m. mokėsi  ir 

baigė mokyklą Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šią mokyklą taip pat baigė daug 

žinomų Lietuvai ir pasauliui  menininkų, mokslo ir visuomenės veikėjų. 

1999 m. vidurinei mokyklai grąžinamas gimnazijos statusas. Ji pavadinama Vilniaus 

Salomėjos Nėries gimnazija. 2000 m. Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla reorganizuota į 

gimnaziją su pirmos, antros ir trečios pakopos bendro lavinimo skyriais. 2001 m. pirmos pakopos 

pagrindu (1–4 klasės) įsteigiama Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla. Per kelis metus 

gimnazija išsigrynina. 2011 metais išleidžiama paskutinė abiturientų laida užauginta nuo pirmos 

pradinės mokyklos klasės. Paskutiniais metais gimnazijos mokinių skaičius mažėja, o mokinių 

pasiekimai prastėja. Dabartinis  pastatas sudarytas iš dviejų skirtingu laiku pastatytų statinių tik iš dalies 

užpildytas pagal fizinį mokinių, galinčių mokytis pajėgumą. Turtingą ir savitą praeitį išgyvenusi 

mokykla 2015 metais paminėjo šimtąsias metines. Gimnazija yra įsikūrusi pačiame Vilniaus 

senamiesčio centre, apsupta bažnyčių, muziejų, kitų vertingų architektūros paminklų, istorinių Vokiečių 

ir Trakų gatvių sankirtoje. Šiandien gimnazijos bendruomenė susitelkusi ieško naujų ugdymo krypčių ir 

formų, siekdama puoselėti stiprybes ir kurdama naujas mokymosi kryptis. 

 

2.2. Bendrosios nuostatos 

 

 Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei veikianti pagal Gimnazijos 

nuostatus. 

 Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija. Tarybai vadovauja gimnazijos 

direktorius. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, visi gimnazijoje dirbantys 

mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė, būrelių vadovai. 

 Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, kurį sudaro 9 nariai. Mokinių taryba veikia pagal 

Gimnazijos mokinių savivaldos įstatus. Jai vadovauja Prezidentas. Taryba atstovauja mokiniams ir gina 

jų teises bei interesus, organizuoja įvairias veiklas  pagal numatytą planą. 

 Metodinė taryba – sudaroma gimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti, kuriai vadovauja 

išrinktas pirmininkas. Taryba  teikia siūlymus dėl gimnazijos strategijos, nustato mokytojų metodinės 

veiklos prioritetus ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

 Žmogiškieji ištekliai. Gimnazijoje formuojami etatai pagal Vilniaus miesto tarybos patvirtintus 

pavyzdinius Pareigybių sąrašus. Pareigybių sąrašai sudaromi pagal klasių ir mokinių skaičių, mokyklos 

plotą. 

 Planavimo procedūros. Gimnazija savo veiklą planuoja atsižvelgdama į įsivertinimo išvadas, 

strateginio ir metinių  veiklos planų priežiūros grupių išvadas, metodinės tarybos  bei bendruomenės 
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narių rekomendacijas.  Strateginis planas rengiamas penkeriems metams, kasmet metiniai veiklos 

planai, ugdymo planas  mokslo metams, gimnazijoje dirbančių specialistų veiklos planai, gimnazijos 

mėnesio veiklos planai, vaiko gerovės komisijos planai, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, 

pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių programos, neformaliojo ugdymo programos. Strateginius, 

ugdymo ir veiklos planus rengia direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. 

 Finansiniai ištekliai. Gimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės biudžeto (tikslinė valstybės 

dotacija) ir Vilniaus  miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Kitas gimnazijos finansavimo šaltinis – 

nebiudžetinės lėšos: gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. lėšos, specialiosios lėšos, kurias gimnazija 

gauna už patalpų nuomą, tikslinės projektinės veiklos finansavimo lėšos. 

Veiklos įsivertinimas ir vertinimas. Gimnazijos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu 

sudarytos plačiojo ir giluminio veiklos kokybės įsivertinimo grupės. Finansinę gimnazijos veiklą 

kontroliuoja Valstybės kontrolės institucija, Vilniaus  miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 

Pedagoginę gimnazijos veiklą kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerija. 

Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės komunikavimo tvarka. Informacija apie gimnaziją 

bendruomenės nariams ir visuomenei pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje adresu: 

http://sneries.weebly.com/. Elektroniniame dienyne (Mano dienynas), kuris yra pagrindinė tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo priemonė, gimnazijos bendruomenės nariams pateikiama informacija apie 

mokinių pasiekimus, skelbiami kiti pranešimai mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams). Buvome viena iš pirmųjų mokyklų dalyvavusių pilotiniame edienyno etape, o 2012 

metais perėjome tik prie elektroninio dienyno pildymo. Tikėtina, kad per šį laikotarpį susiformavo 

įgūdžiai ir nuostata, kad toks vertinimo ir kitos su ugdymo procesu susijusios informacijos pateikimo 

būdas patogus, greitas ir pakankamai išsamus. Gimnazijoje rengiami visuotiniai tėvų susirinkimai, 

klasių tėvų susirinkimai, klasių tėvų pirmininkų susirinkimai, tėvų susitikimai su dėstančiais 

mokytojais. Informacijos apie gimnazijos veiklą ir gyvenimą viešinimui naudojama internetinė svetainė 

ir facebook paskyra. Naudojamasi mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, 

švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. 
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III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ (PESTE MATRICA) 

 

3.1 Politiniai –teisiniai veiksniai 

 Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR 

įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilnius m. 

savivaldybės tarybos nutarimais, Švietimo, kultūros ir sporto departamento veiklos reglamento 

pavedimais. 2013-12-23 LR Seimas patvirtino Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, 2017-

07-11 Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gaires. Šių dokumentų suderinamumas leidžia  kryptingai ir 

tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, siekiant tikslų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir atliepiančių šiandieninį gimnazijos veiklos kontekstą.  

Valstybės mastu priimti svarbūs švietimo politiką formuojantys ir numatantys 

dokumentai: Bendrojo lavinimo mokyklų kaitos gairės (2017 m.), Gerosios mokyklos koncepcija 

(2016 m.), Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas (2016 m.). Šie 

dokumentai dera tarpusavyje ir yra orientyras gimnazijos veiklai įsivertinti ir numatyti tobulinimo 

kryptis. 

Tačiau vykstant politinių partijų kaitai Lietuvos Respublikos Seime, pasikeitimams 

Vyriausybėje bei Vilniaus miesto savivaldybėje ne visada laikomasi tęstinumo principo, bendrojo 

ugdymo mokykloms deleguojami nauji iššūkiai, neskiriant pakankamai laiko ir dėmesio pasirengimui. 

 Mokyklų tinklo optimizavimo plano nenuoseklus įgyvendinimas ir užsitęsęs nuolatinio  gimnazijos 

vadovo skyrimas neigiamai veikia mokyklos  gyvenimą ir kultūrą: kyla grėsmė ugdymo proceso 

organizavimo kokybei, bendruomenę sulaiko nuo ryžtingesnių pokyčių, mažėja pasitikėjimas mokykla. 

 

3.2 Ekonominiai veiksniai 

Gimnazijos ekonominė ir finansinė situacija priklauso nuo šalies ekonominio augimo ir 

ES paramos. Taupiai ir racionaliai naudojant, mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo plano 

realizavimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, pedagogų atlyginimams ir vadovėliams. Mokinių 

skaičius klasėse svyruoja nuo 18 iki 31, todėl lėšos naudojamos atsakingai vertinant galimybes, 

mokinių poreikius ir prioritetus. Mokytojų darbo užmokestis skaičiuojamas pagal koeficiento vidurkį, 

mokamas 10 proc. priedas. 23 mokytojai iš 42 dirba pilnu krūviu, tačiau tik 14 mokytojų per savaitę 

turėjo daugiau nei 20 kontaktinių pamokų. Gimnazijos mokytojai uždirba sąlyginai mažai, todėl dalis jų 

ieško papildomo uždarbio už mokyklos ribų. Ne visada paprasta  suderinti pagrindines ir papildomas 

pareigas. Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimas galimai teigiamai atsilieps gimnazijos veiklos 

gerinimui ir ugdymo kokybės užtikrinimui.  

2017 metais pagerėjo Vilniaus mokyklų aplinkos finansavimas iš Vilniaus miesto 

savivaldybės biudžeto. Gimnazijai buvo skirta 33 tūkst. eurų prekėms įsigyti, 13,2 tūkst. eurų 

paslaugoms apmokėti ir 34,5 tūkst. eurų avariniams remonto darbams. Šios lėšos leido užtikrinti 
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tinkamą aprūpinimą higienos priemonėmis, mokymo priemonėmis ir medžiagomis, suremontuoti 

kabinetus. Papildomas finansines galimybes sukuria gimnazijos patalpų nuoma bei 2 procentų pajamų 

mokesčio lėšos, kuriomis gimnazija sėkmingai naudojasi. Gimnazija per paskutinius penkerius metus 

gavo papildomą finansavimą, teikdama paraiškas ir įgyvendindama projektus MTP+, „Geras ryšys“, 

mokinių vasaros stovyklos „Ateinu į gimnaziją“, „16 aktyvumo dienų prieš smurtą. Gimnazija įtraukta į 

„Mokyklų efektyvumo didinimo“ projektą, kurio tikslas - gimnazijos bendrųjų erdvių, bibliotekos, 

sporto salės atnaujinimas ir meno studijos įkūrimas. Būtinam senojo pastato patalpų renovavimui lėšų 

trūksta. Būtina aptverti gimnazijos vidinį kiemą. Tvora atskirtų gimnazijos teritoriją nuo apleistos 

statybvietės, kurioje lankosi asocialūs, žalingų įpročių turintys asmenys.  

 

3.3 Socialiniai veiksniai 

Nuo 2013 metų stebimas silpnas Vilniaus gyventojų skaičiaus augimas. Paskutiniais 

metais natūrali gyventojų kaita Vilniuje buvo teigiama, - jos stipriai nepaveikė padidėjusi emigracija. 

Nuo 2015 metų stebimas mokinių skaičiaus didėjimas 1-ose klasėse. Tačiau Vilniaus Salomėjos Nėries 

gimnazija nėra pilnai sukomplektuota, yra laisvų vietų, mokinių skaičius per paskutinius penkerius 

metus ženkliai sumažėjo. Gimnazijos geografinė padėtis yra privalumas, siekiant pritraukti daugiau 

mokinių, nes gimnazija miesto centre, lengvai pasiekiama visuomeniniu ir asmeniniu transportu iš bet 

kurio Vilniaus miesto rajono, arti tėvų darboviečių, o priskirtoje komplektavimo teritorijoje gyvena tik 

maža dalis mokinių, lyginant su tuo skaičiumi, kiek mokykla galėtų pakviesti mokytis. Vilniaus mieste 

 didėja atskirtis tarp gerų ir blogų mokyklų, mokinių pasiekimų skirtumai. Išlaidos švietimui, poilsiui ir 

kultūrai tarp skurdžiausiai ir turtingiausiai gyvenančių šeimų skiriasi keliolika kartų. Iškreipiamas 

švietimo prieinamumas ir lygių galimybių užtikrinimas. Pastebima, jog gimnaziją renkasi siauro 

kultūrinio akiračio ir žemo socialinio sluoksnio šeimos. Blogėja mokinių sveikatingumo rodikliai, 

didėja žalingų įpročių mastai, mokiniai netausoja savo sveikatos, nenoriai sportuoja, neturi sveikos 

gyvensenos įpročių. Daugumai mokinių stinga kultūringo bendravimo, atsakomybės ir darbo įgūdžių. 

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje mažai mokinių pasiekia aukščiausius rezultatus. Lietuvoje 

neveikia specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių turinčių vaikų ugdymas. Pastebima tendencija, kad į 

gimnaziją atvyksta mokiniai, kurie nepatenka į kitas ugdymo įstaigas. Daugumos atvykusiųjų savivertė 

labai žema, mokymosi pasiekimai minimalūs. Nuostata į mokymąsi ir išsilavinimą labai siaura ir 

trumparegiška, be aukštų lūkesčių. Tokias nuostatas mokiniai atsineša iš artimosios aplinkos – šeimos. 

2017 m. spalio mėn. duomenimis, 107 mokiniai augo nepilnose šeimose. 5 mokiniai  gyvena  su 

globėjais, 27 mokinių vienas iš tėvų išvykęs į užsienį, 1 mokinio išvykę abu tėvai. Nemokamą 

maitinimą  2017 m. spalio mėn. gavo tik 24 gimnazijos mokiniai. Lyginant, pvz., su 2013–2014 mokslo 

metais, kai nemokamai maitinosi 68 mokiniai, skaičius sumažėjo.  

Vidurinio ugdymo pakopoje pradedama rengtis brandos egzaminams. Sudaromi 

individualūs mokymosi planai leidžia mokiniams pasirinkti dalykus ir mokymosi kursus pagal jų 

poreikius ir galimybes. Tačiau tik maža dalis mokinių geba sąmoningai siekti bendrojo vidurinio 
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išsilavinimo. Mokiniai nenori mokytis privalomų vidurinio ugdymo dalykų, kurių egzaminų nelaikys, 

o ir pasirinkę išplėstinį kursą tik dalis laiko brandos egzaminus arba renkasi egzaminus dalyko 

nesimokę. Gimnazijoje besimokančių mokinių spec. poreikius  nustatyti yra sudėtinga, dažnai tėvai 

slepia sutrikimus ir nesutinka teikti prašymų PPT bei taikyti mokymą pagal pritaikytas programas. 

Globalizacijos procesas atveria galimybę mokiniams studijuoti užsienyje. Todėl  svarbu iš naujo 

persvarstyti savo tautinę tapatybę, suvokti, kas mus, išvykstančiuosius iš Lietuvos ir atvykstančiuosius 

čia gyventi, vienija ir sieja su Lietuvos valstybe. Gimnazija formuodama ugdymo turinį sudaro 

galimybes ugdyti(s)  bendrasiąs kompentencijas akcentuodama pilietiškumo ir medijų raštingumo 

ugdymą. Gimnazijai išlieka aktualus mokymosi motyvacijos skatinimas, naujų, mokiniams 

patrauklių mokymo metodų ir formų taikymas asmeninės atsakomybės ugdymas, specialiųjų 

ugdymosi poreikių išaiškinimas ir savalaikės tikslingos pagalbos teikimas.  

 

3.4 Technologiniai - edukaciniai veiksniai 

Ketvirtoji technologijų revoliucija neišvengiamai paliečia ir mokyklą - keičia ugdymo 

procesą,  ne tik formas, bet ir turinį. Mokytojai vis dažniau pamokose naudoja įvairias informacijos 

perdavimo ir kūrimo formas: vaizdines, garsines, žodines ir t.t.. Medijų raštingumo ugdymas 

mokykloje tampa ne prabanga, o būtinybe, ne retenybe, o kasdienybe. Visi mokytojai yra baigę 

kompiuterinio raštingumo kursus ir geba naudotis informacinėmis technologijomis. Dauguma 

gimnazijos mokytojų išradingai ir prasmingai panaudoja turimas skaitmenines mokymo priemones 

ugdymo turinio aktualizavimui. Visi mokomieji kabinetai aprūpinti multimedijomis, įrengtas 

informacinis centras su internetine prieiga. Tačiau siekdama įgyvendinti medijų raštingumo kryptį 

gimnazija susiduria su poreikiu įrengti modernią filmų kūrimo studiją, įsigyti naujausios fotografavimo 

ir nuotraukų redagavimo įrangos.  

Mobiliųjų telefonų era neigiamai paveikia mokinių mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą 

koncentruoti dėmesį, silpnina skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius. Nors gimnazijos mokiniai, 

pasirašydami Mokymosi sutartį įsipareigoja nesinaudoti mobiliuoju telefonu pamokoje, tačiau telefonai 

 dažnai tampa darbo drausmės pažeidimų priežastimi ir nesąžiningo darbo įrankiu. Gimnazija priima 

iššūkį -  skaitmenines priemones panaudoti mokymuisi ir tobulėjimui. 

Elektroninis dienynas labai paspartino informacijos perdavimą, tačiau tik maža dalis tėvų 

ir mokinių naudojasi šios informavimo sistemos privalumais. Dažnai klasių vadovai ir mokytojai 

priversti ieškoti kitų informavimo priemonių. Gimnazijos bendruomenės informavimui apie mokinių 

ugdymo (si) rezultatus, lankomumą naudojamas elektroninis „Mano dienynas“. Apie gimnazijos veiklą 

yra skelbiama internetinėje svetainėje adresu: http://sneries.weebly.com/.  

Šiuolaikinė mokykla tai mokykla be sienų, kai ugdymo procesas vyksta įvairiose erdvėse. 

Gimnaziją supa daugybė edukacinių erdvių: Lietuvos kino, muzikos  ir teatro muziejus, Vilniaus mokytojų 

namai, šv. Kotrynos bažnyčia, Rotušė, Filharmonija, Arkikatedra, Dailės parodų rūmai ir t.t. Šios ir kitos  

erdvės dažnai naudojamos ugdomajai mokinių veiklai. Rašytojų V. M. Putino, V. Krėvės, A. Mickevičiaus, 

http://sneries.weebly.com/
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Čiurlionių namuose vyksta pamokos, rengiamos parodos. VU, ISM, VGTU vyksta laboratoriniai darbai, 

paskaitos, seminarai, ekskursijos. Prevencinėmis, kultūros temomis bendradarbiaujama su šalia esančiu 

kino teatru „Pasaka“. Gimnazijos geografinė padėtis ir mokymosi įvairiose edukacinėse erdvėse 

patirtis yra tinkama galimybė stiprinti tautinį - pilietinį ugdytinių identitetą. 

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS  SITUACIJOS ANALIZĖ 

4.1 Įstaigos valdymas 

Gimnazijos administracija 

Vardas, pavardė Pareigybė 

Jolita Marcinkevičienė Direktorė 

Sigitas Kavoliūnas Direktorės pavaduotojas ugdymui 

Violeta Urbanavičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Stasė Kliučinskienė Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

Visi gimnazijos vadovai sistemingai tobulina savo kompetencijas, domisi švietimo 

naujovėmis ir skatina jų įgyvendinimą gimnazijoje. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: 

gimnazijos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, mokinių taryba, klasių seniūnų susirinkimas, 

klasių tėvų komitetai. Nuolatos veikia Vaiko gerovės komisija, darbuotojų interesus atstovauja 

Darbo taryba, profesinė sąjunga.  

 

4.2 Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių skaičius mažėja. 

Mokslo metai 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Bendras mokinių 

skaičius gimnazijoje 

574 557 532 428 408 

Klasių komplektų 21 21 21 18 16 

Gimnazijos personalas siekia  bendrų tikslų. Visi gimnazijos mokytojai dirba pagal 

metodinėse grupėse aprobuotus, su kuruojančiu pavaduotoju suderintus ilgalaikius planus, 

gimnazijos direktoriaus patvirtintas pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo 

dalykų programas. Gimnazijoje vadovaujamasi jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais: 

gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių elgesio taisyklėmis, Lankomumo 

tvarkos ir atsiskaitymo už praleistas pamokas tvarka, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašu, kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  
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2017-2018 m. m. gimnazijoje dirba 49 mokytojai, 4 būrelių vadovai. Pagalbą 

mokiniams teikia dvi psichologės (0,5 et.), socialinis pedagogas, bibliotekininkė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė (0,5 et.).  Sukomplektuotas techninis personalas. 

Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių, pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacines kategorijas: 

Amžius 
Iki 30 metų 30-39 metai 40-49 metai 50-59 metai 

60 metų ir 

daugiau 

Vilniaus 

S.Nėries gimnazijos 

3 

(7 proc.) 

7 

(17 proc.) 

11 

(26 proc.) 

9 

(21 proc.) 

12 

(29 proc.) 

Vilniaus m. 

gimnazijų 

180 

(5 proc.) 

571 

(18 proc.) 

953 

(30 proc.) 

989 

(31 proc.) 

530 

(16 proc.) 

Lietuvos 

gimnazijų 

697 

(4 proc.) 

2700 

(15 proc.) 

5417 

(29 proc.) 

6922 

(38 proc.) 

2731 

(14 proc.) 

 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

Mokytojo 
Vyresniojo 

mokytojo 

Mokytojo 

metodininko 
Eksperto Neturi 

Vilniaus 

S.Nėries 

gimnazijos 

2 

(5 proc.) 

15 

(36 proc.) 

22 

(52 proc.) 

2 

(5 proc.) 

1 

(2 proc.) 

Vilniaus m. 

gimnazijų 

205 

(6 proc.) 

934 

(29 proc.) 

1176 

(36 proc.) 

385 

(12 proc.) 

523 

(16 proc.) 

Lietuvos 

gimnazijų 

1861 

(10 proc.) 

6946 

(38 proc.) 

7160 

(39 proc.) 

833 

(5 proc.) 

1667 

(9 proc.) 

Dauguma gimnazijos mokytojų vyresni nei 40 metų, jie įgiję mokytojo metodininko ir 

eksperto kvalifikacines kategorijas. Tačiau pastebima tendencija, jog jaunesni mažesnę patirtį turintys 

pedagogai pasiekia geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir aktyviau dalyvauja gimnazijos 

gyvenime. 2015 – 2016 m. m. atliekant vidinį giluminį įsivertinimą, atskiras dėmesys buvo atkreiptas 

į bendravimo ir bendradarbiavimo sritis. Nors mokytojai kolektyve jaučiasi gerai, tačiau 

bendradarbiavimo sritis  vertinama gana žemai: viena iš priežasčių - pasigendama konkrečių tikslų ir 

susitarimų laikymosi. Kad gimnazijoje vyktų pozityvūs pokyčiai, svarbu ne tik išsikelti tikslus, 

susitarti, bet ir jų laikytis. Pedagogų bendradarbiavimo stiprinimas ir kiekvieno pedagogo profesinio 

potencialo panaudojimas padėtų gimnazijai išsikelti naujus tikslus, viziją, atrasti unikalumą.  
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4.3 Emocinis klimatas gimnazijoje 

Gimnazijos emocinis klimatas yra geras, mokinių emocinė savijauta tiek gimnazijoje, 

tiek klasėje yra gera, jaučiasi saugūs. Įgyvendindama 2012 – 2017 m. m. strateginį planą, gimnazija 

atsižvelgė į 2012 metų spalio 22 – 26 dienomis įvykusio išorinio vertinimo išvadas. Tarp jų ir 

emocinio klimato klausimus. STA duomenimis, ši sritis buvo įvertinta taip: 72,6 procento mokytojų 

gerbia mokinius, 61,1 procentas mokinių teigė, kad jų nuomonė mokytojams yra svarbi, 85,4 

procento tėvų pasitiki savo vaikų mokytojais kaip specialistais ir net 92, 5 procento yra patenkinti, 

kad jų vaikai mokosi Salomėjos Nėries gimnazijoje. Gimnazija visada sugebėjo ir sugeba užtikrinti 

pozityvią ugdymosi aplinką kiekvienam mokiniui. Labai svarbu, kokią edukacinę aplinką randa 

naujokas, nes nuo to priklauso, kokias bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas kurs jis pats. 

Didžiulis klasės auklėtojų, pagalbos vaikui specialistų, Vaiko gerovės komisijos narių dėmesys 

skiriamas  patyčių, smurto, tolerancijos temoms, kurių įgyvendinimas pasiekia   puikių  rezultatų. 

Apie tai liudija  įvairių klasių mokinių, jų tėvų, globėjų  apklausa NMVA 2017 ( pabaigos data- 2018 

– 10 – 12) rezultatai. Iš 5 galimų aukščiausios skalės  vertinimų tėvai 3,2 skyrė teiginiams, kad vaikai 

čia mokomi tolerancijos, pagalbos kitam, iš jų nesišaipoma. Patys mokiniai tai įvertino 2,9 balų. 2017 

– 2018 m. m. pirmokų adaptacijos tyrimas (pabaiga 2018 -  03- 12)  parodė, kad mokiniai buvo „labai 

šiltai sutikti ir  ši atmosfera liko iki dabar“ , „Čia niekas nesityčioja, jei tavo stilius ar nuomonė 

kitokia“, „Gimnazijoje gali pasireikšti kaip asmenybė, nebijodamas būti išjuoktas“ . Apie 70 procentų 

visų  pirmokų  nurodė, kad iš jų gimnazijoje nė karto  niekas nesityčiojo. Tiek mokiniai ir jų tėvai, 

tiek mokytojai didžiuojasi, kad yra būtent šios gimnazijos nariai. Pasitenkinimo jausmą, kad 

priklauso būtent šios gimnazijos bendruomenei mokiniai įvertino 3,6 balo iš 4, tėvai 3,7 balo iš 4, 

mokytojai net 9,5 balo iš 10. Gimnazija, tęsdama ilgametes pagarbos , užuojautos  ir atidos žmogui  

tradicijas, sukuria pozityvią aplinką mokytis ir dirbti. Nors naujieji mokiniai gana sėkmingai 

integruojasi į gimnazijos bendruomenę, tačiau mokymosi pasiekimai krenta. Į gimnaziją atvyksta vis 

daugiau žemos motyvacijos ir pasiekimų mokinių, kurių mokymosi lūkesčiai ir tapatumo su 

gimnazija jausmai silpni.  

2012 m. atlikto išorinio vertinimo vienas iš trūkumų buvo nurodytas nepakankamas buvusių 

gimnazijos auklėtinių sėkmės istorijų panaudojimas. Per šį strateginį laikotarpį gimnaziją aplankė ir 

kryptingai patirtimi pasidalijo dešimtys buvusių alumnų. Susitikimai su buvusiais mokiniais teigiamai 

veikia gimnazijos kultūrą ir stiprina tapatumo bei pasididžiavimo ugdymo įstaiga jausmus.  

2016 metų rugpjūčio 31 dieną į pensiją išlydėtas ilgametis gimnazijos direktorius Antanas 

Suslavičius. Pusantrų metų gimnazija turėjo tik laikinąjį direktorių  - pavaduotoją ugdymui Sigitą 

Kavoliūną.  Užsitęsusi vadybinė pauzė taip pat turėjo neigiamos įtakos bendram emociniam gimnazijos 

klimatui. Vis dėlto gimnazijos 2016 – 2017 m. m. veiklos plane pateiktoje analizėje viena iš stiprybių 

nurodyta demokratiška, draugiška, geranoriška ir tolerantiška aplinka, kurioje įvairių pasiekimų, 

polinkių mokiniams suteikiamos visos sąlygos įvairiapusiam ugdymuisi, o pedagogui – kūrybiškai 
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dirbti. 2017 – 2018 m. m.  gimnazijoje vyko nuolatinės diskusijos, pasitarimai, fokus grupių veikla, 

siekiant kokybiškai išanalizuoti įvairios veiklos  rezultatus, gautus nustačius silpnąsias ir stipriąsias  

gimnazijos veiklos puses, ir numatyti ateities perspektyvas. Pateikta  įvairių pasiūlymų dėl naujosios 

gimnazijos krypties ( pvz., mokyklos, kuri geba dirbti su nepritapusiais, psichologinių problemų 

turinčiais mokiniais, humanitarinės, kalbų, technologijų gimnazijos ir pan.), kol „išsigrynino“ idėja ir 

daugumos nuomonė sutapo –medijų raštingumo ugdymo  kryptis. Ši kryptis ir numatoma įgyvendinti 

per būsimąjį strateginį laikotarpį. Nuo 2018 m. vasario 23 dienos gimnazijos direktore tapo buvusi 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Jolita Marcinkevičienė. Ji subūrė 

iniciatyvių pedagogų grupę ir jai vadovaudama ėmėsi įgyvendinti pirmuosius žingsnius.  

 

4.4 Mokinių pasiekimai 

Gimnazijos mokinių akademiniai pasiekimai yra žemi. Paskutinių penkerių mokslo metų (2013 - 2017 

m.) pažangumas atitinkamai buvo 95,37 proc., 96,78 proc., 87,94 proc., 90,12 proc. ir 88,5 proc. 

Gimnazijoje kokybės rodiklis yra 6 – 10 balų besimokančių mokinių skaičius, išreikštas procentais. 

Kokybės rodiklis (24,82 proc., 25,58 proc., 18,27 proc., 17,97 proc. ir 16,49). Per penkerius jis krito 

apie aštuonis procentus. Mokinių, turinčių nepatenkinamus metinius įvertinimus, skaičius 2013 – 2017 

m. laikotarpiu buvo atitinkamai 4,63 proc., 3,22 proc., 12,06 proc., 9,88 proc., 11,5 proc. . 

2012 – 2013 m. m. pagrindinį išsilavinimą gimnazijoje įgijo 92,68 proc. II klasių mokinių. 

Vidurinį išsilavinimą įgijo 95,55 proc. Abiturientų, 7 abiturientai nebaigė vidurinio ugdymo programos. 

2013 – 2014 m. m.  - pagrindinį išsilavinimą įgijo 90,32 proc. II klasių mokinių; 10 abiturientų 

nebaigė  vidurinio ugdymo programos.  Brandos atestatus gavo 92,67 proc. abiturientų.  

2014 – 2015 m. m.  – 94,00 proc. II klasių mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą, o 2 mokiniai 

nebaigė vidurinio ugdymo programos. Vidurinio ugdymo atestatus gavo 98,5 proc. abiturientų.  

2015-2016 m. m.  - 93,68 proc. II klasių mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą, o 11 abiturientų 

nebaigė vidurinio ugdymo programos. Vidurinį išsilavinimą įgijo 93,97 proc. abiturientų.  

2016 – 2017 m. m. – 95,71 proc. II klasių mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą; 92,65 proc. 

abiturientų baigė vidurinio ugdymo programą, gavo brandos atestatus. Vienuolika abiturientų gavo 

vidurinio ugdymo programos pasiekimų pažymėjimus.  

Pagrindinio ugdymo mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų PUPP rezultatų vidurkis 

nežymiai skiriasi nuo metinių rezultatų vidurkio, tačiau skiriasi nuo šalies ir Vilniaus miesto. 

Matematikos metinio ir PUPP vidurkio pokytis yra +0,13, o lietuvių k. (gimtosios) -  - 0,09 balo. 

PUPP rezultatai aukštesni už metinių įvertinimų vidurkį. Lietuvių kalbos metinio ir PUPP vidurkio 

pokytis intervale nuo -0,26 iki -0,08 balo. PUPP rezultatai žemesni  už metinių įvertinimų. 

Palyginus gimnazijos mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus su Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklų rezultatais per penkerius metus, pastebėta, kad išlaikiusiųjų valstybinius 

brandos egzaminus (16-100 balų) mokinių skaičius (procentais) yra mažesnis už savivaldybės vidurkį. 
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Beveik visų dalykų patenkinamo lygmens (16- 35 balai) mokinių skaičius yra didesnis už savivaldybės 

vidurkį, mažiau mokinių pasiekė pagrindinį pasiekimų lygmenį (36 - 85 balai). Mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį  pasiekimų lygmenį (86-100 balų), skaičius yra nedidelis (1 pav.). Lentelėje pateikti 

duomenys rodo, kad mažėja mokinių, kurių lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai yra aukštesniojo 

pasiekimų lygmens, savivaldybės vidurkis yra žymiai aukštesnis  už gimnazijos. Daugiau mokinių 

pasiekė aukštesnįjį lygmenį, laikydami užsienio kalbos (rusų k.) ir (anglų k.) valstybinį brandos 

egzaminą. Kitų egzaminų rezultatai kasmet yra kintantys – padidėja arba sumažėja. Gimnazijos 

valstybinių brandos egzaminų vidurkis per penkerius metus mažėjo. 

Mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygmenį (86–100 balų), skaičiaus pokytis ir 

palyginimas su Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų rezultatais 2014–2017 m. 

 

Mokslo 
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2013-2014 

Mokinių sk. 5 13 2 2 0 1 1 4 0 16 

Procentai 3,34 11,61 1,85 3,17 0 9,1 9,1 30,77 0,00 34,04 

Savivaldybės 

vidurkis 
14,75 25,82 5,29 16,33 15,29 24,24 35,33 23,88 3,69 35,86 

 

2014-2015 

Mokinių sk. 3 36 4 1 1 1 0 5 0 9 

Procentai 2,22 29,51 5,06 1,45 3,85 16,67 0 31,25 0,00 40,91 

Savivaldybės 

vidurkis 
17,12 40,06 14,36 19,69 27,47 20,53 15,31 33,85 4,64 32,64 

 

2015-2016 

Mokinių sk. 7 29 0 2 0 0 0 2 0 9 

Procentai 4,38 20,14 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 23,08 

Savivaldybės 

vidurkis 
14,38 36,37 7,45 16,39 15,84 20,15 25,14 35,70 5,43 55,34 

 

2016-2017 

Mokinių sk. 2 26 2 4 0 1 0 2 0 12 

Procentai 1,74 21,14 2,94 4,74 0,00 50,00 0,00 11,11 0,00 50,00 

Savivaldybės 

vidurkis 
13,12 38,72 16,36 23,33 24,37 15,16 30,42 18,53 3,09 51,77 

Pastaba:  2012 – 2013 m. m. rezultatų skaičiavimo intervalai neatitinka dabar naudojamų intervalų. 

Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, procentas kasmet yra 

žemesnis už Vilniaus savivaldybės mokyklų mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, 

procentą. Geriausiai mokiniai išlaiko rusų kalbos egzaminą. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos 

egzaminų kokybiniai rezultatai kasmet yra žemesni už Vilniaus savivaldybės mokyklų rezultatus. 

Netradicinė, kultūrinė pažintinė veikla padėjo siekti išsikeltų 2013-2017 metams tikslų 

uždavinių. Organizuojamos netradicinės veiklos sudarė palankias sąlygas mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymui. Laikantis susitarimo kiekvieną veiklą aptarti mokytojų kolektyve pavyko 
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pasiekti kokybiškesnio veiklų organizavimo ir turinio parinkimo. Siekdama kompensuoti prastus 

mokinių akademinius pasiekimus gimnazija nuolatos skatina mokinius dalyvauti miesto ir šalies 

renginiuose: taip stiprindama mokinių pasitikėjimą savo jėgomis. 

Kiti mokinių pasiekimai 

Mokslo 

metai 

Konkursai, olimpiados 

Dalyvavo 
Prizinės 

vietos 

Nugalėtojai, 

laureatai 

2013-

2014 

Kalbų konkursas „Kengūra“ 16 1 2 

Respublikinis vertimo ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“ 

18 - - 

Respublikinis Filologų konkursas (poezijos 

sekcija) 

1 - 1 

2014-

2015 

Lietuvos oratorių konkursas anglų k. 1 - 1 

Vilniaus miesto anglų k. olimpiada 1 - - 

Vilniaus miesto anglų k. dainos konkursas 1 - 1 

Respublikinis vertimo ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“ 

4 4 - 

Respublikinė Antikos kultūros ir lotynų k. 

Olimpiada 

1 1 - 

Konkursas „Europa-mūsų namai“ 1 - 1 

2015-

2016 

Vilniaus miesto fizikos olimpiada 2 1 - 

Vilniaus miesto anglų k. olimpiada 1 1 - 

Vilniaus miesto biologijos olimpiada 1 - - 

Kalbų konkursas „Kengūra“ 6 5 1 

Respublikinis vertimo ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“ 

7 - 7 

2016-

2017 

Vilniaus miesto anglų k. konkursas „Modernus 

Šekspyras“ 

1 2 diplomai - 

Naujienų portalo „Delfi“ jaunųjų žurnalistų 

konkursas 

1 - 1 

Kalbų konkursas „Kengūra“ 10 6 4 

Respublikinis vertimo ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“ 

1 - 1 

Vilniaus m. meninio skaitymo konkursas 1 - 1 

2017 Vilniaus m. tarpmokyklinio kalėdinių ir 

naujametinių atvirukų konkursas 

1 1 - 

Talentų konkursas „MŪŪ-Z(IK)A“ 1(grupė) 1 - 

Respublikinis vertimo ir iliustracijų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“ 

25 3 - 

Merginų salės futbolo „LADY GOLAS“ 

varžybos 

1 

(komanda) 

1 - 

Vilniaus miesto biologijos olimpiada 1 1 - 
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Gimnazijos Vaiko gerovės komisija, į kurią įeina pagalbos vaikui specialistai, mokytojai, 

klasių auklėtojai, rūpinasi mokinių ugdymu (si), padeda jiems spręsti lankomumo, mokymosi kokybės 

ir kitas   iškilusias  problemas, kreipiasi pagalbos į PPT dėl Bendrųjų programų pritaikymo, 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos institucijas ir t.t.. Dėl prasto lankomumo, elgesio, socialinės 

adaptacijos problemų, rūkymo, kitais klausimais praėjusiais mokslo metais buvo konsultuojami 95 

mokiniai, 20 tėvų, 8 taikyta nuolatinė lankomumo kontrolė ir stebėsena. 

Gimnazijos siekiamybė – blogai besimokančių mokinių skaičiaus mažinimas. Pastebima, 

kad mažėja mokinių lūkesčiai įgyti aukštesnių akademinių pasiekimų. Tikėtina, kad menka 

atsakomybė už savo mokymąsi, pamokų nelankymas bei nepakankami gebėjimai turi poveikį tokių 

mokinių skaičiaus didėjimui. Siekiant, kad visi mokiniai būtų pažangūs, būtina tobulinti pamokos 

vadybą: ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti ir parinkti prasmingas veiklas, kad 

mokiniai įgytų įvairios patirties, sudaryti sąlygas stebėti, apmąstyti ir reflektuoti asmeninę pažangą, 

tobulinti pagalbos mokiniui teikimo tvarką. 

VŠĮ „Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupės“ paskelbtais tyrimo  duomenimis, tik 15 

procentų jaunuolių Lietuvoje atsakingai renkasi profesiją. Tai sąlygoja šalies ekonomika, 

besikeičiančios  kultūrinės tradicijos, globalizacijos problemos. Nors  gimnazija vis didesnį dėmesį 

skiria profesiniam orientavimui ir karjeros ugdymo programoms, šios ugdymo veiklos išlieka 

 aktualios. Per strateginį laikotarpį buvo vedami mokymai 10 – 12 klasių mokiniams tokiomis 

temomis: „ Karjeros pasirinkimo etapai“, „Kokios kompetencijos reikalingos norint sėkmingai 

pasirinkti karjerą“, „ Kokias klaidas mokiniai daro planuodami savo karjerą“, „ Kokių profesijų 

atstovų reikės 2019 – 2022 metais? “, „ Informacijos šaltiniai, padėsiantys teisingai apsispręsti“ ir kt. 

Paskaitas skaito kviestiniai lektoriai, buvo kviečiami  alumnai. Populiarios tampa dienos, praleistos  

tėvų darbovietėse „ Šok į tėvų klumpes“. Gimnazijos psichologė, kuruojanti karjeros  sritį, visiems 

pageidaujantiems mokiniams atlieka rekomendacinį  profesinio tinkamumo  testą. Kai kurie jaunuoliai 

nepasirenka tolesnio kelio studijuoti tik baigę mokyklą, nes nėra tvirtai apsisprendę, domisi 

savanoryste, nori išbandyti gebėjimus įvairiose veiklose. 2012 – 2013 m.m. iš 203 abiturientų, gavusių 

 atestatus, 54 procentai  pasirinko studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, 4 – užsienio 

universitetuose, 25 procentai Lietuvos kolegijose, 30 mokinių nestojo niekur – pasirinko darbą.  O 

2016 – 2017 m.m. iš  136, baigusių gimnaziją, jau tik 24 procentai rinkosi Lietuvos universitetus, 4 – 

užsienio, 29 procentai – kolegijas,  56 įsitraukė į darbo rinką. Profesinės mokyklos tarp abiturientų 

nepopuliarios: per kalbamąjį laikotarpį tokias mokyklas pasirinko 4 – 5 abiturientai.  

 

4.5 Materialiniai, finansiniai ištekliai 

Gimnazijoje ugdymo procesui užtikrinti, materialinei bazei kurti ir aplinkai puoselėti 

skiriamos mokinio krepšelio, patalpų nuomos, 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos  ir nuo 

2017 metų gaunamos steigėjo lėšos ugdymosi aplinkai. Įvairiems  darbams ir prekėms per 2013–2017  
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strateginio planavimo metus išleista tiek lėšų: 2013 m. – 116 416 Lt; 2014 m. – 115 594 Lt; 2015 m. – 

25 466 eur; 2016 m. – 17 784 eur iš biudžeto skirtų lėšų; iš spec. lėšų – atitinkamai – 79 926 Lt; 72 315 

Lt; 18 267 eur; 8 664 eur. 2 procentų GPM surenkama mažai: paskutiniais metais – 1 792 eur. 

Per 2013-2017 m.m. mokinio krepšelio lėšų gimnazijai buvo skirta pakankamai, todėl 

 mokinių ugdymosi poreikiai yra tenkinami beveik maksimaliai. Ne visada pavyksta patenkinti 

atskirus individualius III-IV klasių mokinių poreikius, dažniausiai dėl pasirenkamųjų dalykų, kai 

susidaro labai mažos mokinių grupės.  

Mokytojams paskirti vidutiniai darbo užmokesčio koeficientai, 10 proc. priedai, klasių 

auklėtojams buvo tarifikuojamos  nuo 3 iki 5  savaitinės valandos, priklausomai nuo mokinių skaičiaus 

klasėje. 2012-2017 m.m. pakankamai krepšelio lėšų buvo skiriama lėšų pedagogų kvalifikacijos 

kėlimui bei mokinių pažintinei-edukacinei veiklai. Šios lėšos visais metais buvo  įsisavinamos pagal 

pirminę paskirtį, tik 2017 metų nepanaudotas kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas gimnazija perkėlė 

į prekes. 

Gimnazijos aplinkos per strateginį laikotarpį buvo nuolatos tobulinamos ir turtinamos. 

Visi mokomieji kabinetai aprūpinti būtinais baldais ir vaizdinėmis priemonėmis, kiekviename kabinete 

yra bent po vieną kompiuterį su internetine prieiga, beveik visuose – įrengtos multimedijos ir ekranai. 

Gimnazija turi patikimą internetinį ryšį, o kiekvienas mokytojas -  kompiuterizuotą darbo vietą. 

Mokytojai naudojasi  kopijavimo aparatais, skeneriais, spausdintuvais. Gimnazija turi 106 stacionarius 

kompiuterius, 20 nešiojamų, 34 multimedijos projektorius, 9 interaktyvias lentas, 25 spausdintuvus, 7 

kopijavimo aparatus, televizorių, garso  aparatūrą, įrašymo technikos ir kt. Gimnazijoje yra kompiuterių 

klasė, kuria gali naudotis  mokytojai ir mokiniai. Čia yra 12 kompiuterių ir multimedijos projektorius, 

spausdintuvas-kopijavimo aparatas. Mokytojų kambaryje pedagogai gali naudotis stacionariu 

kompiuteriu, spausdintuvu ir kopijavimo aparatu. Per pastaruosius penkis metus iš mokinio krepšelio 

lėšų buvo įsigyta 29 kompiuteriai (vienas informacinių technologijų kabinetas pilnai atnaujintas), 8 

projektoriai, 7 spausdintuvai, 4 televizoriai (anglų kalbos kabinetuose). Kiekvienais metais papildomas 

bibliotekos knygų fondas, pagal poreikį kabinetai aprūpinami vaizdinėmis mokymo priemonėmis. Per 

2017 metus ypatingas dėmesys skirtas mokymo priemonių atnaujinimui: už 2095,00 eurus buvo 

atnaujintas sporto inventorius, įsigyta kompiuterinės technikos už 7130,00 eurų. Keičiantis ugdymo 

programoms nuolat kinta ir skirtingų vadovėlių paklausa. Kasmet daug lėšų išleidžiama jiems įsigyti: 

2013 m. – 10 281 eur;  2014 m. – 8 751 eur;  2015 m. – 7 365 eur; 2016 m. – 6 050 eur., 2017 m. – 5 

000 eur..  

Už patalpų nuomą gautos lėšos naudojamos gimnazijos aplinkai puoselėti. Per metus iš 

nuomos buvo gaunama apie 18000,00 eurų. Šios lėšos naudotos ūkio reikalams, patalpų remontui, 

inventoriui atnaujinti, valymo, higienos prekėms įsigyti. Mokytojai naudojasi kopijavimo aparatu, kurio 

priežiūra iki 2017 m.  buvo apmokama iš nuomos lėšų, tam skiriant kasmet  apie 1000,00 eurų.  Už 

3185 eurus, buvo nuvalyti grafičiai nuo pastatų sienų, už 1285,00 eurus sporto salėje pakeisti 

šviestuvai. 2017 metais buvo sumontuotos vaizdo kameros, kurios leidžia užtikrinti visos mokyklos 
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teritorijos stebėjimą, užkardyti netinkamą veiką ir padidinti saugumą. Nuo 2017 m. mokyklos steigėjas 

Vilniaus miesto savivaldybė ženkliai prisideda prie gimnazijos infrastruktūros ir aplinkos gerinimo. 

Skyrė 21800,00 eurų prekėms įsigyti, 8700,00 eurų paslaugoms apmokėti ir 12200,00 eurų avariniams 

remonto darbams. Buvo suremontuoti 3-io aukšto kabinetai, nupirktos naujos knygų spintos, lentos, 

atlikti kiti darbai: perdažytos kai kurių koridorių sienos, budinčiojo patalpa.  

Vidaus remonto darbai atliekami iš spec. lėšų, tačiau jų nepakanka atnaujinti visas 

gimnazijos  patalpas. Dalis patalpų bus atnaujinta įgyvendinus ES ir Vilniaus miesto savivaldybės 

lėšomis (355 000 eur.) Naujam strateginiam laikotarpiui reikėtų numatyti lėšas vidaus patalpų remontui, 

suremontuoti visus kabinetus, atnaujinti mokyklinius baldus, aptverti teritoriją tvora, palaipsniui keisti 

kompiuterius, skirtus mokytojų darbui, visus kabinetus aprūpinti projektoriais, interaktyviomis 

lentomis. Gimnazija, siekdama įgyvendinti medijų kryptį, turi numatyti lėšas skaitmeninių mokymo 

priemonių įsigijimui: foto, filmų laboratorijos įrengimui ir  audiovizualinei technikai. 

Kai kuriems trumpalaikiams projektams įgyvendinti yra gaunamos tikslinės lėšos. Per 

strateginį laikotarpį mokykla pateikė paraiškas ir gavo 3700,00 eurų, kurie buvo panaudoti mokinių 

komunikacinių kompetencijų tobulinimui. 
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V SKYRIUS 
GIMNAZIJOS 2013-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Gimnazijos 2013–2017 metų strateginis planas įgyvendintas iš dalies, dalis planuotų 

uždavinių ir rodiklių  perkeliami į naują 2018-2022 metų strateginį laikotarpį (priedas Nr.1).  

 

VI SKYRIUS 
GIMNAZIJOS VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Rezultatai 

1. Aplinka palanki mokinių asmenybės 

ūgčiai. 

2. Efektyvi karjeros centro veikla sėkmingam 

mokinių gyvenimo planavimui 

3. Geri anglų ir rusų kalbų akademiniai 

mokinių rodikliai, ugdytiniai gerai išlaiko 

minėtų kalbų   valstybinius brandos 

egzaminus. 

Ugdymasis ir mokinių patirtys 

4. Mokinių poreikiams tenkinti siūlomos 

įvairių pasirenkamųjų dalykų, modulių 

programos. 

5. Patogus mokiniams pamokų tvarkaraštis.  

6. Laiku pastebimi ir tinkamai ugdomi 

kiekvieno mokinio gabumai bei talentai.  

7. Būrelių ir renginių įvairovė. 

8. Mokymosi konstruktyvumas.  

9. Gimnazijoje sukurta saugi, draugiška  

aplinka, patraukianti kitų mokyklų  

mokinius tęsti mokslą i – iv klasėse. 

Ugdymo(si) aplinkos  

10. Įrengtos zonos mokinių aktyviam ir 

pasyviam poilsiui, bendravimui 

 Lyderystė ir vadyba 

11. Lankstus ir kūrybingas materialinių išteklių 

panaudojimas. 

12. Gimnazijos lyderiai telkia bendruomenę 

pokyčiams 

13. Gimnazijos atvirumas bendradarbiaujant ir 

palaikant ryšius su absolventais.  

Rezultatai 

1. Nesukurta nuoseklios mokinio  pažangos 

stebėsenos sistema. 

2. Negerėjantys lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzaminų rezultatai. 

Ugdymasis ir mokinių patirtys 

3. Gabių mokinių ugdymas pamokoje. 

4. Dalis vidurinio ugdymo programos mokinių 

nesilaiko sutartų mokymosi organizavimo 

taisyklių (praleidžiamos pamokos be 

priežasties). 

5. Nepakankama dalykinė integracija. 

Ugdymo(si) aplinkos  

6. Gimnazija neturi stadiono. 

7. Neaptverta gimnazijos teritorija neužtikrina 

bendruomenės narių saugumo. 

8. Gimnazijos interjeras nepakankamai padeda 

kurti ir palaikyti gerą nuotaiką, ugdyti darnos 

jausmą bei gerą skonį. 

Lyderystė ir vadyba 

9. Ne visi mokytojai save laiko viena komanda, 

siekiančia bendrų tikslų. 

10. Neveiksmingas mokytojų ir tėvų(globėjų, 

rūpintojų) bendradarbiavimas bei  

į(si)traukimas į gimnazijos veiklą. 

 
 

 

GALIMYBĖS 

 

GRĖSMĖS 

Rezultatai 

1. Sukurti nuoseklios mokinio  pažangos 

stebėsenos sistemą. 

Ugdymasis ir mokinių patirtys 

2. Užtikrinti efektyvų ugdymo (si) pagalbos 

teikimą kiekvienam mokiniui pagal jo 

poreikius. 

3. Sukurti darbo su gabiais mokiniais sistemą. 

Ugdymo(si) aplinkos  

4. Užtikrinti saugią fizinę aplinką tiek 

Rezultatai 

1. Mokytojai, gerai nepažinę mokinio, jo 

gebėjimų negalės užtikrinti nuolatinio 

asmeninio mokinio augimo. 

2. Žemi daugumos mokinių mokymosi ir 

pupp`o, ME bei VBE rezultatai. 

Ugdymasis ir mokinių patirtys 

3. Efektyviai nediferencijuojant ir 

neindividualizuojant bei suasmeninant 

ugdymo(si) proceso nebus užtikrinamas 
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gimnazijos viduje, tiek išorėje. 

Lyderystė ir vadyba 

5. Skatinti gimnazijos bendruomenės grupių 

bendravimą ir bendradarbiavimą . 

6. Naujų bendradarbiavimo būdų su tėvais 

paieška. 
7. Formuoti bendruomenės narių teigiamas 

nuostatas į gimnazijos taisyklių laikymąsi.  

8. Panaudoti Europos fondus, stiprinant 

europinius geros partnerystės ryšius. 
 

 

 

kiekvieno mokinio mokymasis pagal 

maksimalias jo galimybes. 

4. Nesukūrus ir neįgyvendinus darbo su gabiais 

mokiniais sistemos, nebus užtikrinamas 

tinkamas šių mokinių ugdymas, jų rengimas 

gyvenimui. 

Ugdymo(si) aplinkos 

5. Nepagerės mokinių ir mokytojų psichinė 

sveikata, nebus užtikrinamas saugumas 

neatnaujinus interjero, nesukūrus poilsio 

zonų.  

6. Neaptvėrus gimnazijos teritorijos 

bendruomenė negalės užtikrinti kiekvieno jos 

nario saugumo, efektyviai vykdyti 

prevencinės veiklos. 

Lyderystė ir vadyba 

7. Neveiksmingas mokytojų ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendravimas ir bendradarbiavimas 

daliai mokinių nepadės sėkmingai mokytis, 

įgyti kompetencijų. 

8. Dalies ar pavienių gimnazijos bendruomenės 

narių taisyklių ir susitarimų nesilaikymas 

sudarys sąlygas ir pretekstą kitiems taip pat 

tai ignoruoti. 
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VII SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

 
7.1 Vizija, misija, vertybės 

 
 

Filosofija 

 
Tikrasis lavinimasis nenukreiptas į kokį nors tikslą, jis, kaip ir kiekvienas siekimas tobulėti, 

pats savaime turi prasmę. (Herman Hesse) 

 

Vizija  
Gimnazija – bendruomenė atvira naujovėms ir gerbianti kitokį požiūrį, kurianti savitą 

ugdymą ir puoselėjanti tradicijas. 

Misija 

 Teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 

 Įgyvendina Lietuvos Respublikos, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo plėtotės strategines 

kryptis bei deleguotas funkcijas; 

 Pasitelkdama medijų raštingumo ugdymą, sudaro sąlygas optimaliausiems mokinio pasiekimams; 

 Skatindama aktyvų pilietiškumą ir savanorystę, siekia mokinio asmeninės brandos. 

Vertybės 

 Atvirumas. 

 Kūrybingumas. 

 Atsakomybė. 

 

7.2 Strateginiai tikslai ir uždaviniai 

 

Tikslas 1. Sukurti ugdymo(si) sąlygas kiekvieno mokinio optimaliausiems pasiekimams ir 

nuolatinei pažangai. 

Uždavinai: 

1.1. Diegti inovacijas ugdymo(si) procese.  

1.2. Kurti mokinių individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir rezultatų panaudojimo 

formas. 

1.3. Formuoti bendruomeninę kultūrą. 

Tikslas 2. Kurti kiekvienam mokiniui saugią aplinką. 

Uždaviniai: 

2.1. Užtikrinti efektyvų ir savalaikį ugdymo(si) pagalbos teikimą. 

2.2. Kryptingai didinti ugdymo(si) aplinkų ergonomiškumą ir funkcionalumą. 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO PROGRAMOS 

 

I PROGRAMA 

 

8.1 PAMOKOS VADYBA KIEKVIENO MOKINIO SĖKMEI 

 

 

TIKSLAS. SUKURTI UGDYMO(SI) SĄLYGAS KIEKVIENO MOKINIO OPTIMALIAUSIEMS 

PASIEKIMAMS IR NUOLATINEI PAŽANGAI. 

 

 

UŽDAVINYS 1. DIEGTI INOVACIJAS UGDYMO(SI) PROCESE. 

 

Priemonės 

Planuojamas rezultatas, 

poveikis mokiniams 

 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingi Ištekliai 

3.1. Pamokos vadybos 

tobulinimas sudarant 

palankias sąlygas 

kiekvienam mokiniui 

patirti sėkmę. 

Visi mokiniai pamokose 

patirs sėkmę, nes užduotys 

atitiks jų poreikius ir 

galimybes, bus sudarytos 

sąlygos reflektuoti savo 

mokymą(si). 

2018-2022  Administracija 

Metodinė taryba 

Mokytojai 

Ugdymo lėšos 

 

3.2. Projektinių 

tiriamųjų darbų 

aktualizavimas ir 

įprasminimas 

Dauguma mokinių įgis 

prasmingos patirties rengdami 

ir pristatydami ilgalaikį 

atsiskaitomąjį darbą bei įgis 

įgūdžių reikalingų brandos 

darbui atlikti. 

2018-2022 Administracija, 

Mokytojai 

projektų vadovai 

 

Intelektualieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 
 

3.3. Programos 

„Medijos ir visuomenė“ 

sukūrimas ir 

išbandymas. 

Dauguma mokinių įgis medijų 

raštingumo kompetenciją, ją 

pritaikys ugdymo(si) procese, 

gebės naudotis tinkama ir 

saugia informacija, kritiškai 

vertins medijų turinį, aktyviai 

įsitrauks į saviraišką, patys 

kurs turinį. 

2018-2022. Administracija 

Projekto 

įgyvendinimo 

grupė 

 Intelektualieji 

ištekliai 

Ugdymo lėšos 

, 

„Erasmus+“ 

projekto lėšos 

135000,00 Eur 

3.4. Tikslinių projektų 

medijų raštingumui 

ugdyti rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Dalis mokinių sėkmingai 

ugdysis medijų raštingumo 

kompetenciją, pritaikys ją 

mokymo(si) procese. 

 

2018-2022. Administracija Intelektualieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 
 

3.5. Įsitraukimas į 

respublikinius ir 

tarptautinius projektus, 

skirtus medijų 

raštingumui ugdyti. 

2018-2022  Administracija Intelektualieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 
 

3.6. Mokymasis 

netradicinėse aplinkose. 

Beveik visi mokiniai gilins 

bendrąsias kompetencijas. 
2018-2022  Administracija 

Metodinė taryba 

Intelektualieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 
 

3.7. Kryptingas Beveik visose pamokose 2018-2022  Administracija Intelektualieji 
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mokytojų kvalifikacinių 

kompetencijų 

tobulinimas 

mokinių mokymasis bus 

sąmoningas ir tai padės 

daugumai mokinių pasiekti 

asmeninės pažangos 

Metodinė taryba ištekliai, 

mokinio 

Ugdymo lėšos 
 

3.8. Formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

dermės kūrimas. 

Dauguma mokinių gebės 

panaudoti pamokose įgytas 

akademines žinias ir gebėjimus 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose ir atvirkščiai. 

2018-2022  Administracija 

Metodinė taryba 

Intelektualieji 

ištekliai, 

mokinio 

Ugdymo lėšos 
 

3.9. Virtualių 

ugdymo(si) aplinkų 

diegimas. 

Daugumos mokinių padidės 

savivoka, augs kūrybiškumas ir 

kritinis mąstymas. 

2018-2022  Administracija 

Metodinė taryba 

Intelektualieji 

ištekliai, 

Ugdymo lėšos 

 
 

UŽDAVINYS 2. PARENGI IR ĮGYVENDINTI MOKINIŲ AKADEMINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS STEBĖJIMO SISTEMĄ 

 

2.1. Sukuriamas 

„Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo, 

lankomumo tvarkos 

aprašas“. 

 

Nuolatinis dėmesys akademinių 

pasiekimų dinamikai, mokinių 

elgesio ir lankomumo 

stebėjimas suteiks galimybę 

laiku padėti mokiniui, užtikrinti 

jo nuolatinę pažangą. 

2018-2019 Administracija 

Darbo grupė 

 

Ugdymo lėšos 

 

2.2. Mokinio pažangos 

stebėsenos fiksavimo 

ir rezultatų 

panaudojimo formų 

taikymas. 

Daugumos mokinių pagerės 

mokymosi rezultatai, nes 

mokiniai patys ir padedami 

mokytojų stebės ir analizuos  

savo mokymąsi ir pažangą. 

2018-2022 Administracija 

Darbo grupė 

Mokytojai 

 

Intelektualieji 

ištekliai 

 

UŽDAVINYS 3. FORMUOTI BENDRUOMENINĘ KULTŪRĄ. 

 

3.1. Ugdomasis 

konsultavimas 

„Mokytojas- 

mokytojui“ 

Daugumos mokytojų 

padidėjęs profesinis 

meistriškumas sudarys 

sąlygas mokinių sėkmei 

pamokose, gerės mokymosi 

pasiekimai. 

2018-2022 Administracija 

Metodinė taryba 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

3.2. Mokytojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir  

mokinių 

bendradarbiavimo, 

palaikant ir skatinant 

mokinio pažangą, 

plėtojimas. 

Kokybiškas ir savalaikis 

komunikavimas sumažins be 

priežasties praleidžiamų 

pamokų skaičių, pagerės 

mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

2018-2022 Administracija, 

Mokytojai, 

klasių vadovai 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

3.2. Socialinių partnerių 

ir gimnazijos 

bendradarbiavimas 

Dauguma mokinių turės 

galimybę dalyvauti įvairiose 

bendrose veiklose, aktyviau 

įsitraukti į gimnazijos 

gyvenimą. 

2018-2022 Administracija 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 
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3.2. Aktyvinama 

gimnazijos mokinių 

savivaldos veikla. 

Mokinių atstovai ugdysis 

lyderystės įgūdžius ir 

įsitrauks į gimnazijos 

valdymą. 

2018-2022 Administracija,  

Mokinių 

savivaldos 

kuratorius 

 

Mokinio 

Ugdymo lėšos 

 

3.2.  Sukuriamas 

alumnų klubas 
Sėkmingos karjeros ir 

gyvenimo istorijos padės 

daliai mokinių suprasti 

išsilavinimo reikšmę, skatins 

susieti ugdymosi ir karjeros 

galimybes. 

2018-2022 Administracija 

Karjeros centro 

vadovė 

 

 

 

 

II PROGRAMA 
 

8.2 UGDYMO(SI) APLINKOS ASMENYBĖS BRANDAI 

 

 

TIKSLAS. KURTI SAUGIĄ APLINKĄ KIEKVIENAM MOKINIUI 

 
 

UŽDAVINYS 1. UŽTIKRINTI EFEKTYVŲ IR SAVALAIKĮ UGDYMO(SI) PAGALBOS 

TEIKIMĄ. 

 

Priemonės Planuojamas rezultatas, 

poveikis mokiniams 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakingi Ištekliai 

1.1. Ypatinga 

mokinių, turinčių 

žemus pasiekimus, 

stebėsena ir savalaikė 

pagalba. 

Dauguma mokinių 

pasieks patenkinamą 

pasiekimų  lygį. 

 Administracija 

VGK 

Ugdymo 

lėšos, 

steigėjo lėšos 

 

1.2. Savalaikė ir 

koordinuota pagalba 

mokiniui.  

Augs visų mokinių 

savivertė, savivoka ir 

socialiniai įgūdžiai. 

2018-2022 Administracija 

 

Ugdymo 

lėšos, 

steigėjo lėšos 

 

1.3. Parengimas ir 

įgyvendinamas Gabių 

mokinių ugdymo 

aprašas. 

Gabieji mokiniai bus 

ugdomi pagal jų 

galimybes, todėl gerės 

VBE, PUPP, olimpiadų ir 

konkursų rezultatai, 

mokiniai jausis laimingi. 

2020-2022 Administracija 

Darbo grupė 

 

Ugdymo 

lėšos 

 

 

UŽDAVINYS 2. KRYPTINGAI DIDINTI UGDYMO(SI) APLINKŲ ERGONOMIŠKUMĄ IR 

FUNKCIONALUMĄ. 

 

2.1. Poilsio erdvių 

skatinančių sveiką 

Dauguma bendruomenės 

narių bendrabūvį grįs 

2018-2022 Administracija 

 

Ugdymo 

lėšoss 



25 

 

gyvenseną mokiniams ir 

mokytojams sukūrimas. 
sveikos gyvensenos 

principais. 

2.2. Ergonomiškų ir 

funkcionalių darbo 

vietų mokiniams 

sukūrimas. 

Bus sudarytos sąlygos visų 

mokinių kūrybiškumo 

ugdymui, galimybės taikyti 

inovatyvias ugdymo formas. 

2018-2022 Administracija 

 

Ugdymo 

lėšos 

 

 

UŽDAVINYS 3. UŽTIKRINTI EMOCINĮ MOKINIŲ SAUGUMĄ  

 

3.1. Projektų su 

Vilniaus miesto 

progimnazijomis 

kūrimas ir 

įgyvendimas. 

Progimnazijų mokiniai 

lengviau adaptuosis 

gimnazijoje, jausis 

emociškai saugesni nes bus 

susipažinę su gimnazijos 

gyvenimu. 

2018-2022 Administracija 

 

Ugdymo 

lėšos 

 

3.2. Socializacijos 

stovykla „Aš noriu. Aš 

būsiu“ 

Bus užtikrintas emocinis 

saugumas, gera adaptacijai 

naujoje į mokykloje. 

2018-2022 Administracija 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai 

 

Uždavinio 

numeris 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio reikšmė 

(procentais) 

1.1 Mokinių, mokymosi prasmingumą vertinančių 

gerai ir labai gerai, dalis. 

85-100 

1.1 Mokinių, vertinančių savo įgytą medijų 

raštingumo kompetenciją, dalis. 

85-100 

1.1 Mokinių, sėkmingai taikančių medijų raštingumą 

ugdymosi procese, dalis. 

85-100 

1.1 Mokinių, įvardijančių ugdymosi procesą kaip 

šiuolaikišką, vertinimas. 

1-4 pagal Liberto skalę 

1.2 Mokinių, gebančių reflektuoti savo mokymosi 

procesą pamokoje, įsivertinti pažangą, dalis 

90-100 

1.2 Mokinių, nuolatos gerinančių savo pasiekimus ir 

pažangą pagal galimybes, dalis. 

90-100 

1.2 Mokinių, prisiimančių atsakomybę už savo 

mokymąsi , dalis. 

90-100 

1.2 

2.1 

Mokinių, gaunančių veiksmingą konsultavimą ir  

vaiko pagalbos specialistų, mokytojų pagalbą 

ugdymosi procese, dalis. 

95-100 

1.3 

2.1 

Mokinių, patiriančių sėkmes pamokoje, dalis. 95-100 

1.3 Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), labai gerai ir 

gerai vertinančių gimnazijos veiklą, ugdant 

mokinių asmenybes, dalis 

75-90 

1.3 Mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų), labai gerai ir 

gerai vertinančių gimnazijos ugdymo(si) 

organizavimą, dalis. 

75-90 
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1.3 Mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų), pasitikinčių 

gimnazijos mokytojais, kaip profesionaliais 

specialistais, dalis. 

95-10 

1.3 Mokinių, besijaučiančių priklausančių gimnazijos 

bendruomenei, dalis. 

75-90 

1.3 Mokinių, gebančių planuoti savo tolesnį 

mokymąsi, dalis. 

75-90 

2.1. Mokinių, dalyvavusių konkursuose ir olimpiadose, 

dalis nuo bendro mokinių skaičiaus 

10 

2.2. Mokinių, vertinančių gimnazijos aplinkas gerai ir 

labai gerai, dalis. 

90-100 

2.2. Mokinių tėvų(globėjų, rūpintojų), labai gerai ir 

gerai vertinančių gimnazijos aplinkas, dalis. 

90-100 

 

 

 IX SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo gimnazijos taryba.  

Gimnazijos direktorius kiekvienais metais teikia gimnazijos tarybai ataskaitą apie 

metinių/strateginių tikslų įgyvendinimą.  

Gimnazijos direktorius iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikia Vilniaus miesto 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui užpildytą strateginių tikslų pasiekimo 

formą už praėjusius kalendorinius metus (priedas Nr.2).  

Gimnazijos bendruomenės nariams sudaroma galimybė stebėti ir vertinti, kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus.  

Strateginio planavimo grupė, susipažinusi su siūlymais, gali koreguoti gimnazijos 

strateginį planą.  
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Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos 

2018- 2022 metų strateginio plano 

Priedas Nr.1 

 

VILNIAUS SALOMĖJOS GIMNAZIJOS 2013-2017 METŲ STRATEGINIO 

PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Programos pavadinimas 

 

Įgyvendinimas 

 

 

1 prioriteto programa.  Požiūrio į ugdymą kaita 

 

Tikslas.  Pasiekti, kad ugdymo procesas būtų grindžiamas sąveika 

(mokymosi paradigma). 

Iš dalies 

1.Uždavinys . Ugdome bendrąsias kompetencijas. Iš dalies 

2.Uždavinys  Mokymo ir mokymosi metodų kaita. Iš dalies 

 

2 prioriteto programa. Pažangos ir pasiekimų stebėsena. 

 

Tikslas. Sukurti Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos sistemą. - 

1.Uždavinys. Panaudoti mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatus 

tikslingam ugdymo veiklos planavimui. 

Perkeliama į naują 

strateginį laikotarpį 

 

3 prioriteto programa. Bendruomenės priimtų susitarimų laikymasis 

 

Tikslas. Formuoti kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę už 

priimtų nutarimų įgyvendinimą. 
- 

1. Uždavinys. Pasiekti bendruomenės priimtų susitarimų laikymosi. Perkeliama į naują 

strateginį laikotarpį 

 

4 prioriteto programa. Turiningas neformalusis mokinių užimtumas. 

 

Tikslas. Plėsti mokinių neformalaus švietimo pasirinkimo galimybes. - 

1.Uždavinys. Lauko, ramybės ir aktyviosios rekreacinių zonų kūrimas. Perkeliama į naują 

strateginį laikotarpį 

2.Uždavinys. Žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo ir patyčių 

prevencija.   

Perkeliama į naują 

strateginį laikotarpį 

3.Uždavinys. Tobulinti neformalią mokinių veiklą.   Iš dalies įgyvendinta 

5 prioriteto programa. Mokausi užsienio kalbų 

 

Tikslas. Ugdyti  užsienio kalbų kompetencijas karjerai, tęsiant 

ilgametę gimnazijos tradiciją - kalbinį ugdymą. 

Iš dalies 

1. Uždavinys. Plėsti anglų kalbos žinias ir gebėjimus. Iš dalies 
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Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos 

2018- 2022 metų strateginio plano 

Priedas Nr.2 

 

STARTEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

 

 

Tikslas 

 

(įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai 
Planuotas  

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

Finansiniai 

ištekliai 

 

Uždavinys 1 

(įrašyti pavadinimą) 

 

    

 

Uždavinys 2 

(įrašyti pavadinimą) 

 

    

 

Uždavinys 3 

(įrašyti pavadinimą) 

 

    

 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

 

 

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 


