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VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

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. 

  

Strateginiai 2018-2022 m. m. tikslai ir uždaviniai: 

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

pažangai. 

Uždaviniai: 

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. 

  



2020-2021 m. m., 2021 m. veiklos pristatymas ir analizė 

1.  Gimnazijos duomenys 

1.1. Mokinių skaičius 

Klasė 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 2021-2022 m. m. 

Mokinių skaičius 

rugsėjo 1 d. 
341 352 414 

I 4 5 5 

II 3 4 5 

III 3 3 3 

IV 4 2 3 

Komplektų skaičius 14 14 16 

  

1.2. Pedagoginiai darbuotojai 

Kategorija 
2019-2020 

m. m. 
2020-2021 

m. m. 
2021-2022 

m. m. 

Mokytojai 

Mokytojas (tame tarpe 

neformaliojo ugdymo vadovas) 
10 12 15 

Vyresnysis mokytojas (tame tarpe 

neformaliojo ugdymo vadovas) 
4 4 7 

Metodininkas 22 22 17 

Ekspertas 2 2 2 

Švietimo pagalbos specialistai 

Socialinis pedagogas 1 1 1 

Psichologas 1 1 1 

Bibliotekininkas 1 1 1 

Skaitmeninės skaityklos 

darbuotojas 
1 1 1 

Spec. pedagogas 0,5 (nedirba) 0,5 (nedirba) 0,5 (nedirba) 



Logopedas 
0,25 

(nedirba) 
0,25 

(nedirba) 
0,25 

(nedirba) 

Mokytojas padėjėjas – – 
0,75 (dirba), 

0,25 

vakancija 

 

Gimnazijoje dirba 40 pedagogų, iš jų 2 ekspertai, 22 metodininkai, 4 vyr. mokytojai, 12 

mokytojų.  Dirba, psichologė, socialinis pedagogas, bibliotekininkė, skaitmeninės bibliotekos darbuotoja 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (du kartus per savaitę). Gimnazijoje yra specialiojo pedagogo 

ir logopedo pareigybių vakancija, nuo 2022 m. vasario 1 d. pradeda dirbti mokytojo padėjėjas. 

 

1.3. Gimnazijos administracija 

Pareigos 2021-2022 m. m. 

Direktorė Jolita Marcinkevičienė 

Direktorės pavaduotojai ugdymui 
Laura Kvecė,  
Vilija Ivanauskaitė-Viliūnė 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Osinovskas 

Raštinės vadovė Vilija Ivanauskaitė-Viliūnė 

  

2. Materialinė bazė 

Gimnazijoje buvo įgyvendintas ketvirtas etapas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų projektą “Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos efektyvumo didinimas” Nr.09.1.3-CVPA-R-

724-01-0018, iš kurio buvo gauta 355986,99 Eur. Ketvirto etapo metu 2021 m. buvo įrengtos sporto salės 

balkone sėdimos vietos, įsigyta garso įranga bei papildomi baldai į bibliotekos patalpas. 

Steigėjo skirtos lėšos aplinkai: 346000,00 Eur. Steigėjo skirtos lėšos racionaliai panaudotos 

įsigyti statybinėms medžiagoms (kabinetų ir kitų erdvių remontui), įvairių IKT, mokymo priemonių, 

baldų, patalpų valymo ir dezinfekavimo priemonių, higienos priemonių bei kanceliarinių prekių 

(mokytojams skirtas rašymo popierius) įsigijimui. Iš 1,2 GPM buvo gauta 2031,75 Eur, ši suma palikta 

kaupimui, tik maža dalis, gimnazijos tarybos sprendimu, skirta mokinių dalyvavimui konkursuose 

dalyvio mokesčiui kompensuoti. Iš gautų mokymo lėšų skaitmeninio ugdymo plėtrai buvo įsigyti du 

interaktyvūs ekranai, serveris su programine įranga, spausdintuvas, licencijos ir kt. IKT priemonės 

reikalingos sklandžiam ugdymo įstaigos darbui. Taip pat gauta 2800 eurų iš savivaldybės (1-programa) 

vasaros stovyklai, vidinio kiemo aplinkos atnaujinimui. Efektyvūs vadybiniai sprendimai ir tikslingai 



panaudotos gimnazijos ir savivaldybės lėšos leido suremontuoti ir atnaujinti daugiau nei šešis kabinetus, 

pagerinti infrastruktūrą (įdiegtas papildomas WiFi ryšys, kuris veikia visose gimnazijos vidaus 

patalpose) ir atnaujinti techninę bazę. Pažymėtina, kad planuojant ir panaudojant gimnazijos lėšas, 

prioritetu yra laikomas medijų krypties įgyvendinimas ir būtinos techninės, programinės įrangos 

įsigijimas.  

 

3.  Gimnazijos mokinių mokymosi ir kiti pasiekimai 

3.1.  Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Svarbiausi gimnazijos 

mokinių ugdymo(si) rezultatai (2020-2021 m. m. duomenys) 

Gimnazijos mokinių pažangumas – 85,80 proc. (2019-2020 m. m. – 89,07 proc., 2018-2019 m. 

m. – 94,10 proc. 2017-2018 m. m. – 91,3 proc., 2016-2017 m. m. – 84,47 proc.). Aukštesniu pažangumu 

pasižymi mokiniai, kurie mokosi III-IV klasėje – 91,06 proc., tuo tarpu I klasių mokinių pažangumas tik 

79,70 proc.  Šeši I-II klasių mokiniai mokslo metus baigė l. gerai ir puikiai. Gimnazijoje vidurinį 

išsilavinimą įgijo 97,91 proc. mokinių. Brandos atestatus gavo 95,83 proc. abiturientų  (2019-2020 m. 

m. 100 proc.; 2018-2019 m. 94,19 proc.; 2017-2018 m. 96,26 proc.). Visi prileisti prie egzamino mokiniai 

išlaikė matematikos, geografijos, IT, rusų k., fizikos egzaminus. Aukštesnius įvertinimus mokiniai gavo 

per lietuvių k. ir literatūros VBE (36,71, pernai 30,00) ir MBE (4,88, pernai 4,44), matematikos VBE 

(33,08, pernai 25,17), geografijos VBE (48, pernai 33,6), fizikos VBE (75, pernai 35) (1 priedas). Dalis 

mokinių nepasiekė minimalaus pasiekimų lygmens ir buvo neprileisti prie egzaminų: matematikos – 13 

mokinių, po du mokinius – istorijos, IT, po vieną mokinį lietuvių k. ir literatūros, biologijos, fizikos ir 

chemijos dalykų. Vienas mokinys laikė filmų kūrimo MBE ir gavo aukščiausią įvertinimą. PUPP 

patikrinime dalyvavo visi II klasių mokiniai. Lietuvių k. ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų 

vidurkis 26,9 iš 60 (31,6 Vilniaus m., 29,5 – Lietuvoje), matematikos 29,7 iš 45 (28,6 – Vilniaus m., 

25,00 – Lietuvoje). 

 

3.2. Kiti pasiekimai. Išskirtinės mokinių patirtys, sėkmės 

Eil. 

Nr. 
Konkursas, olimpiada Apdovanojimas 

Dalyvavusių 

mokinių skaičius 

1. 
Mokinių dalyvavimų savivaldybės, 

šalies konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir kt., skaičius 

I laipsnio auksinis diplomas 

(abu kartus (istorija) 

50 Olimpi 

dalyvavusių mok 

sk. 

2. 
Miesto lygmens konkursuose 

pelnytos prizinės vietos 
Padėkos 15 



3. 
Šalies lygmens konkursuose pelnytos 

prizinės vietos. 
II vieta 1 

4. 
Miesto lygmens dalykinėse 

olimpiadose pelnytos prizinės vietos. 
Padėkos 12 

5. 
Šalies lygmens dalykinėse 

olimpiadose pelnytos prizinės vietos. 
  

6. 
Miesto lygmens varžybose pelnytos 

prizinės vietos. 
0  

7. 
Šalies lygmens varžybose pelnytos 

prizinės vietos. 
0  

8. Tarptautiniai konkursai 
Pasaulyje 105 iš 595, 

Lietuvoje 4 iš 24 mokyklų 
Vilniaus mieste 2 vieta 

54 

9. Olimpis 2 aukso diplomai, padėkos.  

  

4. Veiklos plano tikslų įgyvendinimas 

Pirmasis tikslas „Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos“. 

Pirmojo uždavinio įgyvendinimas „Tobulinti mokinio asmeninės pažangos stebėjimą, 

vertinimą ir fiksavimą pamokose, siekiant kiekvieno mokinio optimaliausių pasiekimų“ vyko 

nestandartinėmis sąlygomis. Jis įgyvendintas gerai. 

Mokymosi formų kaita (6 mėn. nuotoliniu, 4 mėn. kasdieniniu) pareikalavo savalaikių vadybinių 

sprendimų ir visos bendruomenės susitelkimo. Mokymasis Moodle virtualioje aplinkoje, pagal 

pritaikytą pamokų tvarkaraštį padėjo užtikrinti sklandų ugdymo procesą ir įgyvendinti mokinių 

asmeninės pažangos stebėseną. Mokiniai įsitraukė į mokymąsi: klasės darbus ir namų darbus po 

pamokos talpino į Moodle aplinką. Gabieji mokiniai labai gerai prisitaikė prie besikeičiančių mokymo 

formų. Šeši I-II klasių mokiniai 2020-2021 m. m. metus baigė tik l. gerais ir puikiais įvertinimais. Ši 

tendencija labai teigiama, nes per paskutinius kelis metus gimnazijoje nebuvo mokinių, kurie mokytųsi 

l. gerai ir puikiai. IV klasių mokiniai nuo vasario mėnesio buvo mokomi mišriu būdu, derinant nuotolinį 

ir kontaktinį ugdymą. Pastebėtina, kad IV klasių pažangumas didžiausias 97,96 proc., tuo tarpu I klasių 

mokinių, kuriuos kontaktiniu būdu galėjome pažinti tik du mėnesius – pažangumas tik 79,70 proc. 

Turime pastebėti, kad dalis (22 proc.) mokinių patyrė labai didelių mokymosi sunkumų. Jiems buvo 

skirti vasaros darbai. 5,9 proc. mokinių neperkelti į aukštesnę klasę. Dalis mokinių nepasiekė 

minimalaus pasiekimų lygmens ir buvo neprileisti prie egzaminų: matematikos – 13 mokinių, po du 

mokinius – istorijos, IT, po vieną mokinį lietuvių k. ir literatūros, biologijos, fizikos ir chemijos dalykų. 



Aktyvi kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėsena, prasidėjus kontaktiniam ugdymui, 

atskleidė mokymosi praradimus ir sušvelnino grįžimą į kasdieninį mokymąsi. Įgyvendindama Mokymosi 

praradimų kompensavimo planą gimnazija labai didelį dėmesį skiria mokinių geros emocinės savijautos 

užtikrinimui ir socialinių kompetencijų atkūrimui. Nuo 2021-09-01 pradėtas įgyvendinti „Kokybės 

krepšelio“ projektas, kurio tikslas – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Projekto „Kokybės 

krepšelis“ uždavinys – padidinti mokinių individualias galimybes pagerinti mokymosi pasiekimus, o 

vienas iš uždavinių pagerinti matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimus. Tuo tikslu buvo vedamos 

papildomos 8 matematikos ir 4 lietuvių k. ir literatūros pamokos per savaitę. Pagalba buvo teikiama 57 

I d ir I e kl. mokiniams, turintiems žemiausius pasiekimus. Siekiant kuo efektyviau atpažinti mokinių 

mokymosi spragas ir suteikti pagalbą organizuotos privalomos matematikos konsultacijos pirmų klasių 

mokiniams. Trijų savaičių laikotarpiui buvo skirtos privalomos matematikos konsultacijos. Po tris 

konsultacijas per savaitę lankė mokiniai, kurie gavo vieną ar kelis nepatenkinamus įvertinimus. 

Nustatyta, kad mokiniai lankę visas konsultacijas pagerino savo pasiekimus ir jų kontrolinio darbo 

įvertinimai buvo geri ir patenkinami. Ši praktika buvo pritaikyta ir kitų dalykų pasiekimams gerinti: 

lietuvių k. ir literatūros, IT, anglų k. Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas 

išlieka labai aktualus, todėl ir priemonių įgyvendinimą bus tęsiamas. 

Šiuo metu yra vykdomas projektas „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ 

(Nr. Nr. 09.2.2- ESFA-V-707-04-0001). Šio projekto tikslas atpažinti didelį mokymosi potencialą 

turinčius mokinius ir jiems padėti atskleisti savo gebėjimus pritaikant jiems papildomus modulius tose 

srityse, kuriose jie turi didelį mokymosi potencialą (pvz.: vaiko IQ aukštas, biologijos mokytojas pastebi 

jo gabumus, akademiniai pasiekimai biologijoje irgi aukšti, tuomet jam pritaikomas biologijos modulis, 

kuris skatina atsiskleisti jo turimiems gebėjimams šioje srityje). Šiuo metu šis atpažinimas jau yra 

taikomas kai kuriose mokyklose su jaunesniais mokiniais, o 9-12 klasėms yra renkamos normos, pagal 

kurias yra sprendžiama, kas tie didelį potencialą turintys mokiniai. Mūsų gimnazija prisideda prie šio 

projekto, jame dalyvauja IIC klasė sudarinėjant normas. Pavasarį išbandysime metodinę medžiagą bei 

visus kriterijus atrankai, o taipogi ir paruoštus modulius, kad atrinktiems vaikams būtų teikiamos 

papildomos užduotys. Tolimesnis šios atrankos duomenų naudojimas bei modulių taikymas labai 

priklausys nuo gimnazijos administracijos ir mokytojų motyvacijos įsitraukti į projekto vykdymą. 

Nors pusę metų ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu, tačiau mokytojai ir mokiniai prisitaikė 

prie sąlygų ir net esant tokioms aplinkybėms dalyvavo organizuojamuose savivaldybės, šalies ir 

tarptautiniuose konkursuose bei olimpiadose. Mokiniai dalyvavo lietuvių k., užsienio k., gamtos mokslų, 

geografijos, istorijos, technologijų olimpiadose. Meninio skaitymo, Adventur, nacionaliniame Č. 

Kudabos geografijos, konkursuose. Viena mokinė anglų k. konkurse savivaldybės lygmeniu laimėjo II 



vietą, o šalies anglų k. oratorinio meno konkurse gavo publikos simpatijų nominaciją. Konkurse 

„Olimpis” viena mokinė istorijos dalyke gavo I laipsnio auksinį diplomą (du kartus). Taip pat mokiniai 

dalyvavo kalbos Kengūroje bei Bebro konkurse. Gerais rezultatais gimnazistai pasižymėjo ir 

tarptautiniame anglų k. konkurse „Best English”. Pasaulio mastu užimta 155 vieta iš 595, Lietuvoje 4 

vieta iš 24 dalyvavusių mokyklų, Vilniaus apskrityje 2 vieta. 2020-2021 m. m. mokiniai galėjo atskleisti 

tik akademinius pasiekimus, nes dėl pandemijos nevyko sporto renginiai ir varžybos.  

Antrasis uždavinys „Sukurti akademinę mokinio asmeninę atsakomybę ugdančia aplinką, 

formalųjį ugdymą atskiriant nuo neformaliųjų veiklų“.  

Galimybes kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo individualius poreikius, atskleisti savo 

asmeninius talentus padėjo ilgalaikių projektinių darbų rengimas. Svarbi proceso dalis atlikto darbo 

įsivertinimas tam tikruose etapuose, tai padėjo įgyti asmeninės pažangos stebėjimo įgūdžių. Atlikdami 

metinius projektinius darbus ir pildydami įsivertinimo lapus, mokiniai stiprino dalykines, medijų 

raštingumo ir bendrąsias kompetencijas bei įgijo įgūdžių reikalingų brandos darbui atlikti. Reguliariu 

grįžtamuoju ryšiu ir savarankiško mokymosi skatinimu, buvo ugdoma kiekvieno mokinio asmeninė 

atsakomybė ir siekiama pagerinti mokymosi pasiekimus. 95 proc. II klasių mokinių parengė projektinius 

darbus, 90 proc. įvertinti nemažesniu kaip minimalus teigiamas įvertinimas. 38,2 proc. mokinių įvertinti 

l. gerai ir puikiai. Suorganizuota konferencija, kurios metu III klasių mokiniai pristatė metinius 

projektinius darbus (spalis). Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė projektinių darbų vadovai. 

Mokiniai ir mokytojai pasidalino gerosiomis patirtimis, atkreipė dėmesį ko reikia vengti, rengiant 

projektinį darbą. Konferencijoje pristatyta medžiaga panaudota mokinių darbų vertinimo tobulinimui 

(rugsėjis). 

Gimnazijos veiklos giluminio įsivertinimo darbo grupė išnagrinėjo mokinių pasiekimų vertinimo 

ir pažangos fiksavimą. (2021 m. sausio 13 d. d. Nr. V – 8) Nustatyta vertinimo pamokoje įrankių ir formų 

bei mokinio pažangos kitimo ryšiai. Nustatyta, kad 2/3 mokytojų naudoja pažangos stebėjimo duomenis 

ugdymo proceso analizei ar planavimui (giluminis įsivertinimas, birželis); 84,9 proc. mokytojų įvertino 

gerai ir l. gerai teiginį „mokinys mokosi įsivertinti savo pažangą“ (gruodis). Mokytojų taikomos 

vertinimo strategijos ir būdai susiję su mokinių mokymosi motyvacija ir pasiekimais. Pastebėtina, kad  I 

kl. mokinių 71 proc. lietuvių k. ir literatūros bei 15,89 proc. matematikos metinių įvertinimų pokytis 

pastovus arba teigiamas. II kl. 74 proc. lietuvių k. ir literatūros bei 45,45 proc. matematikos metinių 

įvertinimų pokytis pastovus arba teigiamas (2020-2021 m. m.). Giluminio įsivertinimo grupė pateikė 

rekomendacijas dėl pamokos organizavimo ir efektyvaus vertinimo pamokoje, vertinimo įrankių 

naudojimo, nustatė kvalifikacijos tobulinimo poreikį (birželis). Atsižvelgus į giluminio įsivertinimo 

grupės išvadas ir rekomendacijas organizuotas trijų seminarų ciklas mokytojams  „Viskas prasideda nuo 



vertinimo: į(si)vertinimas individualiai mokinio pažangai“ (40 val. mokymai). Matematikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai dalyvavo ilgalaikiuose pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo standartizavimo 

mokymuose. Matematikos mokytojos buvo pakviestos kaip ekspertės ir organizavo 

Lietuvos  matematikos mokytojams vertinimo standartizavimo mokymus. Grupė mokytojų: istorijos, IT, 

geografijos, lietuvių kalbos tobulino vadovavimo brandos darbui ir jo vertinimo kompetencijas. Tikėtina, 

kad mokytojų vertinimo kompetencijos gerėja. 2/3 mokytojų naudoja pažangos stebėjimo duomenis 

ugdymo proceso analizei ir planavimui (giluminis įsivertinimas, 2021 birželis); 84,9 proc. mokytojų 

įvertino gerai ir l. gerai teiginį „mokinys mokosi įsivertinti savo pažangą“.(apklausa, 2021 gruodis). 71,6 

proc. mokinių patvirtina „man aiškus mano pasiekimų vertinimas“ (gruodis), tačiau vertinimo validumas 

ir standartizavimas išlieka aktualus ir kitais mokslo metais. Mokytojai integruotas pamokas vedė pagal 

planą. Daugiau tokių pamokų pravesta grįžus į kontaktinį ugdymą rugsėjo – gruodžio mėnesiais. 

Pravestos dorinio ugdymo, istorijos pamokos. Nuo rugsėjo mėnesio lietuvių k. ir literatūros pamokos 

vedamos V. Krėvės, V. M. Putino, B. Sruogos butuose muziejuose, A. Mickevičiaus bibliotekoje. 73,8 

proc. mokinių patvirtina, kad mokytojai pamokose skatina bendradarbiauti; 63,5 proc. sako, kad 

mokytojai padeda pažinti mano gabumus (gruodis). 

Tęsiant medijų krypties įgyvendinimą gimnazijoje, plėtotas ir stiprintas mokytojų 

bendradarbiavimas, taikant integruoto ugdymo idėjas, mokytojams organizuoti seminarai ir renginiai: 

Medijų raštingumo programos ir metodinės medžiagos pristatymas (vasaris); Medijų raštingumo ir IKT 

kompetencijų tobulinimas (vasaris); Medijų raštingumo samprata ir kompetencijų tobulinimas 

(rugpjūtis); Skaitmeniniai mokymo įrankiai ir jų taikymas (rugpjūtis); Moodle aplinkos taikymas 

nuotoliniam ir kontaktiniam ugdymui (rugpjūtis); Medijų raštingumo ugdymas JAV. Pedagoginės 

stažuotės JAV Fuibright Teaching Excellece and Achievement programos patirtys ir atradimai (gruodis). 

„Renkuosi mokyti“ programos mokytojas aktyviai įsijungia į medijų krypties kūrimą 

gimnazijoje. Įvyko dvi konsultacijos su medijų dalyko mokytoju. Parengtas ir suderintas Medijos ir 

visuomenė dalyko mokymo planas (birželis, rugpjūtis). Svarų indėlį į medijų krypties vystymą įnešė 

projektas IMES. 2021 metais  Erasmus+ IMES projektas užbaigtas. Suorganizuotas nuotolinis sklaidos 

renginys respublikos mastu „Medijos: suprasti ir sukurti. Medijų edukacijos įgyvendinimas 

mokyklose.“  Projekto IMES sklaidos renginyje dalyvavo 86 dalyviai, 100 proc. dalyvių įvertino renginį 

l. gerai ir gerai.  Gimnazija parengė projekto įgyvendinimo ataskaitą. ŠMPF atskaitą įvertino 98 balais iš 

100 (vasaris, gegužė).  Mokytojai dalinosi sukaupta medijų raštingumo ugdymo patirtimi. Parengti ir 

skaityti pranešimai: Medijų raštingumo renginys NŠA. Medijų raštingumo ugdymo metodinės 

medžiagos pristatymas (kovas); konferencijoje „Saugesnis internetas“ (direktorė ir dir. pavaduotoja) 

(gruodis); Baltic MIL Lab konferencija  (mokytojų komanda) (spalis); Pedagoginėje stažuotėje JAV 



Fuibright Teaching Excellece and Achievement program (mokytoja) (rugsėjis, spalis). Gimnazijos veikla 

pristatyta savaitraštyje „Šiandien“ (vasaris), parengtas atsiliepimas ŠMPF praktiniam leidiniui 

(rugpjūtis).  Analizuojant medijų krypties įgyvendinimą, atlikta antrų klasių mokinių, baigusių kursą 

kokybinė apklausa. Tendencijos lieka tos pačios. Atlikta mokinių apklausa atskleidė medijų dalyko 

svarbą ir naudą mokinių medijų raštingumui ir elgesiui virtualioje erdvėje (birželis). Dauguma mokinių 

džiaugiasi, galėdami išbandyti kūrybines užduotis, susijusias su medijomis, vizualumu. Suvokia, kad 

šiuolaikiniame pasaulyje didelė mūsų gyvenimo dalis yra priklausoma nuo medijų. Įgyvendinant 

strateginę gimnazijos kryptį, pagrindinis pamokų tikslas yra skatinti vaikus kūrybiškai panaudoti, 

kritiškai vertinti ir saugiai naudotis medijomis 

 

 II gimnazijos tikslas „Kurti ir palaikyti kiekvienam bendruomenės nariui saugią emocinę ir 

fizinę aplinką“. 

Pirmasis uždavinys „Tobulinti švietimo pagalbos sistemą mokymosi ir elgesio sunkumus 

patiriantiems mokiniams“ įgyvendintas gerai. 

Gimnazijoje dirba švietimo pagalbos specialistai: psichologas ir socialinis pedagogas, tačiau 

neteikiama specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba. Psichologo pagalba svarbi stabilizuojant mokinių 

emocinę būseną ir padedant rasti jėgų savęs pažinimui, atliekami tyrimai. Psichologo pagalba suteikta 

38 mokiniams, 19 konsultacijų spec. poreikių mokiniams. Būtent individualus mokytojų ir specialistų 

darbas su mokymosi sunkumus patiriančiais mokiniais turi būti dar labiau aktyvinamas bei rengiami labai 

konkretūs pagalbos planai, siekiant rezultatų kokybės. 

Tiek nuotoliniu, tiek kasdieniniu mokymo(si) metu didelis dėmesys skirtas mokinių 

papildomoms konsultacijoms. Visi dalykų mokytojai vedė konsultacijas. Sustiprinta mokinių pasiekimų 

ir elgesio stebėsena. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

(2021 m. sausį buvo 11 mokinių: 2 didelių spec. poreikių ir 9 vidutinių spec. poreikių). Jiems yra 

pritaikytos Bendrosios programos, 7 mokiniams nepritaikyti dorinio, meninio, technologinio ugdymo 

sričių dalykai bei fizinis ugdymas. Nuolat buvo stebima ir analizuojama visų mokinių asmeninė pažanga, 

tikslingai organizuojama pagalba mokytis konsultacijų metu, krūvis mažinamas taikant dalykų 

intensyvinimą. Nuolat klasės vadovai ir dalyko mokytojai bendradarbiauja su mokinių tėvais, globėjais. 

Karantino laikotarpiu pagalbos teikimas vyko nuotoliniu būdu ir jo veiksmingumas pasireiškė tik iš 

dalies. Pastebėta, kad nuolatinė rizikos grupėse esančių mokinių stebėsena, įsipareigojimų 

suasmeninimas ir palaikymas duoda geriausius rezultatus. Siekiant padėti mokiniams geriau pasirengti 

BE (lietuvių k. ir literatūros, matematikos, anglų k. istorijos, gamtos mokslų, rusų k.), nuo vasario 

mėnesio buvo organizuotos konsultacijos kontaktiniu būdu (167 konsultacijos) Dalyvavo 95 proc. 



abiturientų (vasaris-birželis). Nuo 2021 m. vasario 1 d. gimnazijoje buvo sudaryta galimybė mokytis 

tiems, kurie neturi tinkamų sąlygų mokytis namie arba jiems stinga motyvacijos. 21 mokinys su 

mokytojų priežiūra mokėsi 4 klasėse ir nuotoliniu būdu jungėsi į pamokas; organizuoti 14 

administracijos, pagalbos specialistų ir tėvų susitikimai dėl mokymosi pagalbos teikimo ir mokymosi 

pasiekimų gerinimo. Prasidėjus kasdieniniam mokymuisi, įgyvendinamas Mokymosi praradimų 

kompensavimo planas. 80 proc. mokytojų įvertina l. gerai ir gerai savo pasiruošimą naujiems mokslo 

metams ir 63,9 proc. mokinių l. gerai ir labai gerai vertina „man sekasi prisitaikyti, po nuotolinio 

mokymosi sugrįžus į mokyklą“. 

Socialinis pedagogas dirba su mokiniais, patiriančiais socialinę atskirtį, turinčiais lankomumo ir 

motyvacijos problemų bei įtraukia mokinius į pozityviosios socializacijos veiklas/renginius. Nuolat yra 

stebimas mokinių lankomumas, bendraujama su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (teisėtais globėjais). 

Socialinis pedagogas taiko algoritmą: individualiai bendrauja su mokiniu, gilinasi į problemas, sudaro 

individualius stebėjimo planus ir sutartis, vertina situaciją. Mokslo metų eigoje pokalbiai vyko su 157 

mokiniais (su kai kuriais 4-5 pokalbiai), ypatingai nuotolinio mokymosi metu. Su 31 mokiniu buvo 

pasirašyti įsipareigojimai dėl pamokų ir konsultacijų lankymo bei geresnių mokymosi rezultatų siekimo. 

Tačiau su kai kuriais mokiniais sutartis teko nutraukti, nes įsipareigojimai nebuvo vykdomi. Todėl po I-

ojo pusmečio VGK buvo siūlyta svarstyti ir spręsti dėl trijų III-čių klasių mokinių ir vieno IV-os klasės 

mokinio tolesnio mokymosi gimnazijoje. VGK, įvertinusi mokinių pažangą ir pastangas, gimnazijos 

direktorei siūlė juos šalinti iš gimnazijos. Tokį sprendimą direktorė ir priėmė 2021 m. pavasarį. Aktyvi 

mokinių lankomumo stebėsena davė rezultatų ir didesnė dalis nelankančių mokinių padarė pažangą. Taip 

pat rezultatus įtakojo tai, kad karantino laikotarpiu kai kuriems mokiniams buvo sudarytos sąlygos 

mokytis gimnazijoje. 2021 m. įvyko 16 VGK posėdžių, kuriuose buvo svarstomi nelankantys gimnazijos 

ir nepažangūs mokiniai, turintys elgesio problemų ir pažeidžiantys bendrai priimtas taisykles bei siūlymai 

kreiptis į Vilniaus m. PPT dėl Bendrųjų programų pritaikymo mokiniams. 2021 m. kovo-balandžio mėn. 

buvo organizuoti 9 išplėstiniai kontaktiniai arba nuotoliniai direkciniai posėdžiai su daug neigiamų 

įvertinimų turinčių mokinių tėvais. 2020-2021 m. m. gimnazijoje kursą kartojo 9 mokiniai. 2021 m. 

rugsėjį  kursą kartoti liko 6 mokiniai, o baigiantis metams liko 4. Dalis mokinių pasirinko kitas ugdymo 

įstaigas. Su jais pokalbiai vyko kiekvieną mėnesį vertinant emocinę būseną ir mokymosi pasiekimus. 

Gimnazijos pagalba ir nukreipimas padėjo mokiniams priimti sprendimą pereiti mokytis į profesines 

mokyklas ir kartu su bendruoju išsilavinimu įgyti profesiją. 

Mokinių emocinės ir psichologinės būsenos stiprinimas labai svarbus dėl besikeičiančių ugdymo 

sąlygų. Nuo 2021-10-01 vėl pradėta vykdyti prevencinė programa ,,Savu keliu“ I-ųjų kl. mokiniams. Tai 

programa, skatinanti bendravimą, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą bei suteikianti žinių apie 



psichoaktyviąsias medžiagas. Akcentuotina, kad programa buvo vykdoma epizodiškai ir ne visi klasių 

vadovai įtraukė mokinius. Geros savijautos programoje dalyvavo kiekvienas gimnazistas. Taikytos 

priemonės tinkamos: 63,9 proc. mokinių patvirtino, kad jie sėkmingai prisitaiko, po nuotolinio mokymosi 

grįžus į mokyklą (2021 m. gruodis); daugelis mokinių puikiai sutaria su kitais mokyklos mokiniais, o 

ypač puiki atmosfera tvyro tarp bendraklasių, jie teigia, kad klasės pasižymi bendradarbiavimu (2021 m. 

gruodis). 2021 m. rugsėjo-spalio mėn. buvo atliktas mokinių savijautos tyrimas. Tyrimo metu apklausta: 

88 I-ųjų kl. mokiniai, 97 II-ųjų kl. mokiniai, 29 III-ųjų kl. mokiniai ir 24 IV-ųjų kl. mokiniai. Tyrimas 

atskleidė, kad 62% mokinių pamokose jaučiasi santūrūs ir uždari, o tik 17% - drąsūs. Pusė mokinių 

nejaučia įtampos pamokose, o tik 6% jaučia įtampą visada (pamokų ir pertraukų metu). 52% mokinių 

sako, kad klasėje vyrauja bendradarbiavimas, o 13%- abejingumas ir uždarumas. Didžioji dalis mokinių 

jaučiasi gerai, kai mokytojas dėsto ir skiria darbą grupėse, 16% mokinių jaučiasi blogai, kai skiriamas 

individualus darbas. 55% mokinių nebijo paprašyti mokytojo pagalbos. 71% mokinių emocinė savijauta 

gimnazijoje yra gera, o 11%- labai gera. 83% mokinių puikiai jaučiasi gimnazijoje ir tik 7% jaučia 

emocinį nerimą. Dauguma mokinių gimnazijoje jaučiasi gerai. Atsinaujinus kontaktiniam ugdymui, 55 

proc. mokinių nurodo, kad jiems „patinka eiti į mokyklą“ (apklausa, 2021 gruodis). Apklausų duomenys 

rodo, kad patyčių tema nėra aktuali šios mokyklos mokiniams. Dauguma mokinių yra patenkinti savo 

mokytojais ir klasių vadovais, dauguma mokinių jaučiasi saugūs mokykloje, jie pasitiki savo mokytojais, 

kitais mokyklos darbuotojais (tyrimai, 2021 rugsėjis-lapkritis). Palaikyti mokytojų pozityvų požiūrį į 

darbą ir nestabilioje situacijoje jaustis saugiau, padėjo savitarpio pagalba ir iš dalies seminaras 

„Pedagogo psichologinio imuniteto kūrimosi ABC, mokytojų psichologinio emocinio imuniteto 

stiprinimui“, 73,80 proc. mokytojų savijauta nuotolinio ir kontaktinio metu l. gera ir gera (apklausa,2021 

rugpjūtis). 

Antrasis uždavinys „Sudaryti sąlygas formuotis bendruomeninei kultūrai, neformalaus ugdymo 

veiklas orientuojant į socialinių bei komunikacinių įgūdžių ugdymą“ įgyvendintas labai gerai. 

Ugdomasis konsultavimas „Mokytojas – mokytojui“ mūsų gimnazijos mokytojų vertinamas ypač 

teigiamai. Per paskutinius kelis metus mokytojų kolektyvas atsinaujino ketvirtadaliu, todėl naujiems ir 

mažiau pedagoginės patirties turintiems jo nariams, patyrusių kolegų mentoriavimas yra pagalba, tiek 

profesinėje veikloje, tiek susidūrus su emociniais sunkumais. Kiekvienas pradedantysis mokytojas 

bendradarbiauja su patirties turinčių kolega, sprendžia iškilusius dalyko didaktinius ir pedagoginius 

klausimus. Ši veikla labai pasiteisina ir padeda užtikrinti aukštą mokytojų meistriškumą. 

Pradedantiesiems mokytojams svarbi ir savitarpio pagalba. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

koordinuoja šios grupės veiklą. Šią veiklą tikslinga tęsti ir įtraukti į kitų metų planą. Projekto „Renkuosi 

mokyti“ metu pradėta praktika „Mokinys – mokiniui“ dėl prasidėjusios pandemijos ir vykusio nuotolinio 



mokymosi buvo sustabdyta. Šiuo metu neplanuojame jos tęsti, nes veikla nepasiteisino kaip veiksminga, 

todėl norint ją atnaujinti reikėtų keisti įgyvendinimą ir tikslus. 

Projektai su Vilniaus progimnazijomis dėl pandeminės situacijos nevyko. Vienintelis renginys 

vykęs nuotoliniu būdu, tai gimnazijos pristatymo renginys – virtualus turas, skirtas progimnazijų 

mokiniams ir jų tėvams. Renginio metu dalyviai susipažino su gimnazijos veikla, projektais, erdvėmis, 

buvo kviečiami mokytis mūsų gimnazijoje. Gimnazijoje besimokančių mokinių skaičius stabilizavosi ir 

didėja. Rugpjūčio mėnesį pagerėjus epidemiologinei situacijai, buvo organizuota jau tradicine tapusi 

mokinių socializacijos programa „Aš noriu, aš būsiu“. Stovykloje dalyvavo virš 50 būsimųjų gimnazistų. 

Dalyvavimas stovykloje, tikėtina, sušvelnino atėjimą į naują mokyklą.  Prie stovyklos veiklų 

įgyvendinimo prisidėjo Vilniaus miesto savivaldybė, skyrusi 1800 eurų finansavimą. 

Renginiai, paskaitos sveikatinimo, saugumo klausimais vyko tiek nuotoliniu tiek kontaktiniu 

būdu. Praeitų mokslo metų pabaigoje vykdyti žmogaus saugos, pirmosios medicininės pagalbos 

mokymai, kuriuose dalyvavo I-III klasių mokiniai ir civilinės saugos mokymai, kuriuose dalyvavo III 

klasių mokiniai. Šie mokymai dėl pandeminės situacijos vyko nuotoliniu būdu, todėl galėjo būti mažiau 

prasmingi, tačiau dalyvavimas juose buvo privalomas ir mokiniai įgavo pagrindines teorines žinias.  

Pagerėjus epidemiologinei situacijai birželio 7-22 d. organizuota kultūrinė pažintinė veikla. 

Veiklose dalyvavo apie 85 proc. mokinių. Veiklos orientuotos į medijų raštingumo ugdymą, savęs 

pažinimą ir specializuotų aktualių žinių suteikimą: Savęs pažinimo veikla (organizavo “Juoda avis”), 

Melagienos ir kultūros paveldas (ekskursija pagal Kultūros pasą), Žaidimas gatvės meno galerijoje po 

atviru dangumi (ekskursija pagal Kultūros pasą), Istorijos iš lagamino (MO muziejaus edukacinė 

pamoka), Istorijų pasakojimo (storytelling) metodika pagrįstas užsiėmimas, komandos formavimas: 

kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas, ekskursija Energetikos ir technikos muziejuje. 

Paskaitas skaitė ir užsiėmimus vedė pakviesti lektoriai. pažymėtina, kad kultūrines pažintines veiklas 

padėjo įgyvendinti ir mokinių tėvai.  

Rugsėjo – gruodžio mėnesiais aktyviai vykdomi projektų „Geros savijautos programa” ir 

„Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste” 

veiklos.  Vykdant „Geros savijautos programos” veiklas buvo įtrauktos visos gimnazijos klasės. 

Kiekvienų jų turėjo po 8 ak. val. veiklų, kurios prisidėjo prie mokinių emocinių ir socialinių įgūdžių 

puoselėjimo. Pirmose gimnazijos klasėse vyko bendruomeniškumą skatinančios veiklos „Klasės kelionė 

herojų šalyje“. Atsižvelgiant į tai, kad antroms gimnazijos klasėms šie mokslo metai yra sudėtingi dėl 

laukiančių PUPP, viešojo kalbėjimo įskaitų ir metinių projektinių darbų, šiose klasėse vyko „Geros 

savijautos diena“, kai buvo mokoma atpažinti savo kūno fizinius ir emocinius poreikius, spręsti 

problemas. Trečioms gimnazijos klasėms buvo pasirinktos „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo ir 

https://gerasavijauta.smm.lt/events/121
https://gerasavijauta.smm.lt/events/121


streso įveikos“ veiklos, o ketvirtose gimnazijos klasėse vykdomi „Streso įveikimo, pasiruošimo 

egzaminams ir savęs pažinimo“ užsiėmimai. Veiklos įvykdytos sėkmingai, mokinių refleksijos veikloms 

pasibaigus teigiamos ir motyvuojančios. Daugelis jautėsi gerai praleidę laiką ir sužinoję naujų dalykų. 

Po kiekvieno užsiėmimo lektoriai mokyklos administracijai suteikdavo grįžtamąjį ryšį apie konkrečią 

klasę, įvardindavo stiprybes ir sunkumus. Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių 

sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste” veiklos vyko visoms pirmoms gimnazijos klasėms po 3 

paskaitų ciklus, vienas jų trukdavo 2 ak. val. Jų temos: sveikos gyvensenos skatinimas, pirmosios 

pagalbos teikimas, lyčių lygybė ir asmenų nediskriminavimas, žalingi įpročiai ir priklausomybių rizika, 

fizinis aktyvumas. Paskaitas vedė lektoriai iš NVSC, todėl jų paskaitos buvo informatyvios. 

Metų eigoje vyko pilietiškumą ir tautiškumą skatinančios veiklos. Nuotoliniu būdu vyko istorijos 

mokytojų rengtas projektas „Sausio 13-oji. 30 metų“, kuriame dalyvavo II gimnazijos klasių mokiniai. 

Pirmoms gimnazijos klasėms organizuojamas pamokų ciklas skirtas Lietuvos valstybingumui. Didelis 

dėmesys skirtas gimnazijos istorijai. Sukurtas interaktyvus stalo žaidimas, kurio metu mokiniai dirbdami 

grupėse susipažįsta su svarbiausiais gimnazijos įvykiais. Šį žaidimą, kaip integruotą istorijos pamoką, 

jau turėjo visos I gimnazijos klasės praeitais ir šiais mokslo metais.  Pilietinė iniciatyva "Atmintis gyva, 

nes liudija" vyksta sausio 13 d. rytą, kada gimnazijos languose ir lauke uždegamos žvakutės. Nuotoliniu 

būdu, I-III gimnazijos klasių mokiniams vyko integruotos pilietiškumo pamokos pagal Kultūros paso 

edukacijas „Valstybė – tai aš“. III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų 

prevenciniame renginyje ,,Vienam džiaugtis liūdna“. Šių mokslo metų pradžioje IV gimnazijos klasių 

mokiniai dalyvavo socialinio projekto „NežVairuok!” filmo peržiūroje, vertino filmuką ir davė interviu 

žurnalistams apie saugų elgesį vairuojant. 

Tarptautinis  Erasmus+ projektas “The More Variety, The Better Society” pradėtas vykdyti 2020 

m. rudenį, vykdytas nuotoliniu būdu, o išvykos su mokiniais organizuojamos 2021 m. rugsėjį ir gruodį. 

Projektas tęsiamas. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo projekto veiklose Turkijoje ir Rumunijoje. 

Susipažino su aplankytų šalių kultūra, paveldu ir tradicijomis. Šiais metais užbaigtas Erasmus+ 

strateginių partnerysčių projektas IMES “Media: to Understand and to Create. The Implementation of 

the Media Education in Schools”. Projektas įgyvendintas ir įvertintas puikiai. Jis buvo labai naudingas 

ne tik dalyvavusiems mokytojams, bet ir visai mokyklos bendruomenei. Projekto metu sukurta medijų 

raštingumo ugdymo programa ir metodinė medžiaga naudojama dalyko medijos ir visuomenė arba 

integruotų pamokų metu. Gimnazijos mokytojai kelis kartus pristatė metodinę medžiagą Lietuvos ir 

pasaulio pedagogams. Anglų kalbos mokytoja O. J. dalyvavo tarptautiniame projekte „Capoeira Conect 

Europe", šešių savaičių stažuotėje JAV. Mokytoja tobulino medijų raštingumo mokymo įgūdžius ir 

dalinosi patirtimi, kaip medijų raštingumo mokoma Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje. Mokytoja 



su mokyklos mokytojų bendruomene pasidalino sukaupta gerąja patirtimi ir įspūdžiais apie ugdymo 

ypatumus JAV mokyklose. 

Taip pat įgyvendintas saugaus interneto naudojimo projektas „Nepasiklysk”. Sukurta interaktyvi 

mokymo priemonė – Labirintas. Veikla su šia nauja priemone bus organizuojama per būsimą medijų 

savaitę. Projekto metu vyko nuotolinės paskaitos I-III gimnazijos klasėms, kuriose lektoriai kalbėjo apie 

asmens duomenų apsaugą. 

Gimnazija labai didelį dėmesį skyrė bendravimui su mokinių tėvais. Dalis tėvų susirinkimų buvo 

organizuojama nuotoliniu būdu. Praeitais mokslo metais vyko I kl. tėvų susirinkimas su administracija, 

II klasių mokinių tėvų susirinkimas, kuriame pristatytas vidurinio ugdymo aprašas, taip pat trumpai 

pristatomas karjeros ugdymo žingsniai gimnazijoje, kur galima rasti reikiamą informaciją. Buvo 

vykdomi individualūs susitikimai su mokinių tėvais dėl mokymosi ir lankymo problemų, nuotoliniu ir 

kontaktiniu būdais. 2021 m. rudenį įvyko kontaktiniai mokinių tėvų susirinkimai gimnazijos erdvėse, 

dalyvavo tėvai ir klasių vadovai. Lapkričio mėnesį vykdomi individualūs pokalbiai su tėvais. Pagal iš 

anksto sudarytą grafiką susitiko mokytojai ir tėvai. Mokytojai ir tėvai (kartais kartu su mokiniais), 

konsultavosi ir su švietimo pagalbos specialistais, psichologe ir socialiniu pedagogu. Dalis tėvų buvo 

kviečiami individualiai, aptarti mokinių pažangumą ar lankomumą, dalis iš jų registravosi savo noru. Iš 

viso dalyvavo apie 70 mokinių tėvų, globėjų. Išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į tam tikrų mokinių 

elgesį, pažymius ar lankomumą, SUP poreikius ir pan. VGK nutarimu buvo organizuojami tėvų, 

administracijos ir švietimo pagalbos specialistų pokalbiai. Visi vykę pokalbiai atnešė daugiau ar mažiau 

teigiamų rezultatų, todėl galima vertinti, kad pasiektas tikslas siekti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

ir mokinių bendradarbiavimo, palaikant ir skatinant mokinio pažangą, plėtojimą individualių susitikimų 

metu. 

Mokinių profesinės karjeros modeliavimas. Vykstant mokymuisi nuotoliniu būdu, mokyklos 

internetiniame puslapyje buvo nuolat aktyviai atnaujinama informacija apie vykstančius nemokamus ir 

nuotoliniu būdu pasiekiamus renginius, susijusius su profesiniu orientavimu, studijomis, savęs pažinimu. 

Sukurta skiltis, kurioje patalpintos atnaujintos nuorodos su informacija susijusia su karjeros ugdymu ir 

veikla po mokyklos. Nuotoliniu būdu vyko Valstybinės darbo inspekcijos paskaita apie nelegalų darbą 

II-IV gimnazijos klasių mokiniams. Taip pat universiteto atstovai vedė „Savęs pažinimo pamokas“ ir 

seminarus apie studijas užsienyje. Mokslo metų pradžioje norintys IV gimnazijos klasių mokiniai 

dalyvavo studijų parodoje „Išsilavinimas ir karjera“. Organizuojamos integruotos veiklos technologijų 

pamokose, supažindinant mokinius su profesijų pasirinkimo spektru. 17 val. integruotas Lietuvos ūkio 

šakų kursas, visoms I gimnazijos klasėms, kiekvienoje ūkio šakoje aptariamos ūkio šakai būdingos 

profesijos. Privaloma programa, įgyvendinama pilnai jungtinėje klasėje, nedalinant į pogrupius. Įvyko 



grupės suinteresuotų mokinių išvyka į Profesinio rengimo centrą, kuriame mokiniai išbandė interjero 

projektuotojo, fotografo ir vizualinės reklamos gamintojo profesijas. Mokiniai išvyką vertino labai gerai. 

Ši praktika parodė, kad mokiniams reikalingos dažnesnės išvykos į kitas ugdymo įstaigas, tiek į 

profesinio mokymo centrus, tiek į universitetus ar kolegijas. Mokinių apklausa patvirtino, kad tokių 

veiklų labai trūksta ir jos reikalingos planuojant mokinių profesinę karjerą.  

Gimnazijos mokinių tarybos veikla, mokinių savivaldos aktyvinimas, įtraukiant daugiau 

suinteresuotų mokinių. Dėl didesnio dėmesio socialinių tinklų sklaidai buvo pasiekta didesnė mokyklos 

mokinių auditorija. Padidėjo mokinių susidomėjimas ne tik GMT veikla, bet ir noras prisijungti prie 

komandos. Iniciatyva – „Pasiūlymų“ dėžutės įrengimas vertinamas teigiamai. Matomas didesnis 

susidomėjimas, kai kalbama ne tik apie renginių organizavimą, bet ir realų norą gerinti mokyklos 

mikroklimatą ir bendrą savijautą ne pamokų metu. 

Trečiasis uždavinys „Kryptingai didinti ugdymo aplinkų ergonomiškumą ir funkcionalumą“ 

įgyvendintas labai gerai. 

Mokyklos erdvės šiuolaikiškos ir ergonomiškos, pritaikytos mokinių mokymuisi ir poilsiui ir 

nuolat turtinamos. Gimnazija savo jėgomis ir turimomis lėšomis suremontavo beveik visus mokymuisi 

skirtus kabinetus. Užbaigtas ES fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės remiamas gimnazijos renovacijos 

projektas. Renovuotos gimnazijos erdvės, sporto salė, biblioteka, menų studija, kurios aprūpintos 

specialiais baldais ir įranga (355 986,99 Eur) Gimnazijoje sėkmingai veikia FabLab dirbtuvės, kuriose 

mokosi gimnazistai, rengiami mokymai kitų mokyklų mokytojams. Būtina tęsti sėkmingai vykdomas 

veiklas ir didinti saugumą mokyklos teritorijoje. Sukurti lauko erdves mokymuisi, poilsiui ir sportui. 

Besikeičiančios ugdymo sąlygos skatina nuolat atnaujinti IT darbui ir mokymuisi. 

 



II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

SSGG (Duomenys paimti iš kokybinių apklausų, „veiklos platusis“ įsivertinimas, pažangos anketos duomenys, respondentai mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai ir jų tėvai (teisėti globėjai)). 

 

Stiprybės Silpnybės Grėsmės Galimybės 

1. Rezultatai 

1.1 Asmenybės branda 

Mokiniai mokomi mažesnėse, 

panašių pasiekimų grupėse. 

Taikoma privalomųjų 

konsultacijų sistema. 

Vyksta daugiau nei įprasta 

klasės valandėlių, bendrų klasės 

vadovų ir mokinių veiklų. 
Organizuojami profesinės 

karjeros ugdymo renginiai. 

Dalis mokinių aktyviai įsitraukia 

į GMT veiklą 

Per mažai dėmesio skiriama 

mokymosi rezultatų aptarimui su 

mokiniais. 
Daugėja mokinių, kurie jaučiasi 

pavargę, galimai dėl miego 

trūkumo ir sutrikusio sveiko 

dienos rėžimo. 
Dalis mokinių nevertina 

išsilavinimo ir mokymosi vertės, 

negeba projektuoti asmeninio 

gyvenimo scenarijų. 

Dalis mokinių turi mažai 

informacijos apie profesinės 

karjeros galimybes. Karjeros 

ugdymo veiklų trūkumas laiku 

nesupažindinti su profesinio 

mokymosi galimybėmis 

mokiniai jo nesirenka, nors III 

klasėje mokytis jiems per 

sudėtinga. 

Pandeminė situacija riboja 

socialinius kontaktus 

Keičiasi profesinių mokyklų 

tinklas ir teikamų specialybių, 

kurias galima įgyti baigus 

pagrindinį ugdymą pasiūla. 

Švietimo reforma ir vertinimo 

kaita galimai motyvuos 

mokinius jau III gimnazijos 

klasėje mokytis stropiau.  

Kviesti į susitikimus profesinių 

mokyklų atstovus. 

Organizuoti išvykas į profesines 

mokyklas, kolegijas, 

universitetus.  

Ryšiai su kitų mokyklų mokinių 

savivaldomis. 

1.2 Pasiekimai ir pažanga 

Mokytojai skatina mokinius 

dalyvauti konkursuose, 

Tik dalis mokytojų įtraukia 

mokinius į kitas veiklas, siūlo 

jiems dalyvauti renginiuose, 

Ne visi mokiniai gali išreikšti 

savo gabumus, talentus, nes 

esant ekstremaliai situacijai 

Išliekant ekstremaliai situacijai, 

skirtingų dalykų olimpiadas 



olimpiadose, festivaliuose už 

mokyklos ribų. 

Sistemingai stebima visų 

mokinių pažanga – aptariama 

mokytojų susirinkimuose, 

trišaliuose susitikimuose su 

tėvais. 

veiklose, projektuose.                                
Išlieka didelis skaičius mokinių 

turinčių nepatenkinamus 

įvertinimus. 
Nepastebimi gabūs mokiniai ir 

neskatinama jų pažanga. 
Trūksta sistemingos asmeninės 

kiekvieno mokinio pažangos 

stebėsenos. 

sunku dalyvauti / nerengiamos 

sporto varžybos, kiti renginiai.  

(išskyrus sporto varžybas) 

organizuoti nuotoliniu būdu.  

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 

2.1 Ugdymo(si) planavimas 

Mokiniai mokykloje jaučiasi 

gerai, adaptacija po nuotolinio 

mokymosi sėkminga, teigia, kad 

jiems svarbu mokytis ir turėti 

draugų. 
Visi mokiniai dalyvavo Geros 

savijautos programos veiklose. 

Pamokų tvarkaraščiai parengti ir 

suderinti.  

Pavadavimai pateikiami laiku ir 

prasmingi. 

Mokiniai turi didelį skaičių 

pamokų ir konsultacijų, dėl ko 

gali jaustis pervargę. 

Didėjant konsultacijų skaičiui, 

lieka mažiau laiko klasės 

valandėlėms ir neformalaus 

ugdymo veiklai.  
Švietimo pagalba teikiama ir 

planuojama, tačiau ne visada 

efektyvi. 

Pandemijos metu įvesti 

bendravimo ribojimai mažina 

galimybes mokiniams nuvykti į 

profesinio mokymo įstaigas ar 

aukštąsias mokyklas. 

Daugėja specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių. 

Sistemingai organizuoti Geros 

savijautos programos vykdymą 

klasėse. 

Bendradarbiauti su PPT ir 

naudotis teikiamomis 

konsultacijomis bei pagalba 

Išgrynintas veikimo algoritmas 

padėtų racionaliau teikti 

švietimo pagalbą. 

2.2. Vadovavimas mokymuisi 

Visų dalykų mokytojams darbo 

krūvyje numatytos 

konsultacijos. 

Dauguma mokytojų parenka 

prasmingas ugdymo(si) veiklas 

ir gyvenimišką mokymosi turinį. 

Pamokose vyrauja draugiškas 

mikroklimatas, mokiniams 

sudaromos sąlygos 

bendradarbiauti ir mokytis 

vieniems iš kitų. 

Mokiniai nepasinaudoja 

sudarytomis sąlygomis lankyti 

konsultacijas ir papildomai 

mokytis.  

Mokiniai negeba išsakyti 

individualių mokymosi lūkesčių. 

Ugdymas mažai 

diferencijuojamas. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniai 

lieka mokymo(si) ,,užribyje”. 

Pandemijos metu susilpnėjęs 

bendradarbiavimas su 

progimnazijomis mažina 

galimybes pažinti ateinančius 

mokinius, greičiau pamatyti jų 

mokymosi lygį ir motyvaciją. 
Socialinis kontekstas ir 

šeimyninė mokinių padėtis 

galimai maža tėvų, globėjų 

įsitraukimą į mokinių ugdymo 

procesą, pagalbą mokantis. 

Bendradarbiavimo kūrimas su 

spec. poreikių mokinių tėvais 

(globėjais) padidintų 

pasitikėjimą gimnazija. 

Mokymai mokytojams apie 

pritaikytų programų 

įgyvendinimą praktikoje 

pagerintų mokytojų 

kompetencijas. 



Rengiant projektinius darbus 

ugdymas personalizuojamas. 

Mokiniai aktyviai mokosi 

integruotų pamokų metu. 

Tėvų atsakomybės didinimas ir 

informavimas raštu padidins 

tėvų įsitraukimą. 

2.3 Mokymosi patirtys 

Vyresnieji mokiniai dalinasi 

projektinių darbų rašymo 

patirtimi 
Nuolat rengiamos mokinių 

menų, technologijų darbų 

parodos, spektakliai. 

Dalis mokinių dalyvauja sporto 

būreliuose. 

Aktyviai veikia mokinių taryba 

Mokiniams organizuojamos 

pamokos muziejuose, parodose, 

kino teatruose, gatvėje. 

Silpnas mokinių savivaldumas ir 

savarankiškas mokymasis 

Mokinių savivaldoje dalyvauja 

mažas mokinių skaičius. 

Gimnazija neturi meninių 

kolektyvų muzikos, šokio.  

Dalis mokinių nesilaiko 

gimnazijos tvarkos taisyklių , 

praleidžia labai daug pamokų, 

neturi priemonių ir vadovėlių. 

Mokiniai praradę socializacijos 

įgūdžius. 

Geografinė gimnazijos padėtis 

palanki mokytis už mokyklos 

ribų.  

Aptvertas gimnazijos kiemas 

praplečia mokymosi erdves. 

2.4 Vertinimas ugdant 

Mokiniams yra aiškūs vertinimo 

kriterijai.  
Dauguma mokytojų pateikia 

vertinimo kriterijus skelbdami 

mokymosi uždavinį. 

Mokiniams trūksta pažangą 

skatinančio grįžtamojo ryšio. 
Mokytojai su mokiniais 

neaptaria mokymosi tikslų ir 

individualios pažangos. 

Tėvams nėra teikiama 

pakankamai informacijos apie 

mokinio pažangą ir vertinimo 

kriterijus. 
Trūksta vertinimo formų 

įvairovės. 
Vyrauja apibendrinamasis 

vertinimas. 
Mokytojai mažai taiko 

formuojamąjį vertinimą. 

Ugdymo turinio atnaujinimas ir 

vertinimo pokyčiai galimai 

pakeis pamokos struktūrą ir 

vertinimą pamokoje. 

Vertinimo pokyčiai gali tapti 

impulsu kitokiai vertinimo 

kokybei pamokoje. 

3. Ugdymo(si) aplinkos 



3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka 

Yra sukurtos mokinių poilsio ir 

darbo erdvės, atnaujinta 

biblioteka, I aukšte įrengta 

ekspozicinė erdvė.  
Įsigyti interaktyvūs ekranai, 

plančetės. 
Menų studijoje gali mokytis prie 

kompiuterių visa grupė arba 

klasė. 
Labai gerai aprūpinta ir įrengta 

sporto salė. 
Dauguma kabinetų gimnazijoje 

suremontuoti. Juose įrengta 

multimedija, yra garso išvestis, 

interneto prieiga. 
II a. kabinetuose įrengti 

kondicionieriai ir III a. šviesą 

atspindinčios langų dangos 

užtikrina geras ugdymo sąlygas. 

II ir III aukšto seno pastato 

koridoriuose trūksta 

ekspozicinių lentų mokinių 

darbams, erdvių mokiniams 

ruošti darbus ar ilsėtis. 

Nėra stacionarios erdvės 

mokytis mokyklos kiemelyje. 
Nėra sporto inventoriaus ir 

sporto erdvių lauke.  
Avarinės būklės laiptinė-

išėjimas iš sporto salės į lauką. 
Lėtai atnaujinama  IT bazė 

mokytojams. Dalis kompiuterių 

veikia lėtai, trūksta programinės 

įrangos.  
Blogėja senojo pastato stogo 

dangos būklė. Reikalinga 

renovacija. Blogėja. 
Lauko inžinieriniai tinklai ir 

teritorijos dangos avarinės 

būklės ir nesaugios. 

Ekstremalios situacijos 

akivaizdoje keičiasi mokymo(si) 

formos ir būdai. 

Nuotolinio mokymosi 

įgyvendinimui reikalinga įranga, 

galingumas ir kiti parametrai ne 

visada atitinka keliamus 

reikalavimus.  

Gimnazijai trūksta naujausios 

įrangos mokytojams ir 

mokiniams, kad sklandžiai 

pereiti iš vienos formos į kitą. 
Blogėjanti ekonominė šalies 

padėtis gali sumažinti 

finansinius asignavimus 

numatytus aplinkų atnaujinimui 

ir kūrimui.  

Gimnazijai skirtos ES ir 

valstybės lėšos projektui 

Kokybės krepšelis gali būti 

panaudotos naujų fizinių erdvių 

sukūrimui. 

Reikalinga kūrybinė studija, 

kurioje bus galima fotografuoti, 

filmuoti ir įrašinėti garsą. 

Sudaryti sąlygas mokiniams 

eksponuoti ir savos kūrybos 

darbus, išnaudoti mokyklos 

erdves. 
Suremontuota laiptinė, 

savivaldybei skyrus 

finansavimą. 
Statoma tvora kuri leis sukurti 

saugią erdvę mokyklos 

kiemelyje, įsigyti 4 lauko suolai. 

3.2 Mokymasis be sienų 

Mokytojai organizuoja pamokas 

muziejuose, bibliotekose, 

senamiesčio gatvėse. 

Mokiniams organizuojamos 

ekskursijos po Lietuvą ir 

pažintinės kultūrinės veiklos 

mieste. 

Ne visada veiklos yra 

efektyvios. 
Dalis mokinių tokias veiklas 

vertina kaip perteklines, 

neduodančias pridėtinės vertės 

jų išsilavinimui 

Dėl nestabilios epidemiologinės 

situacijos yra sumažėjusios 

galimybės kažkur išvykti. 

Mokymuisi vykstant nuotoliniu 

būdu veiklos planuojamos tik 

virtualioje erdvėje. 

 

4. Lyderystė ir vadyba 

4.1 Veiklos planavimas ir organizavimas 



Gimnazijoje palaikoma ir 

vystoma medijų kryptis. 

Gimnazija veikia pagal 

parengtus planus, rengia 

mėnesinius planus. 

Laikomasi informacijos 

pateikimo terminų. 

Komunikuojama per edienyno 

laiškus, renginiai ir veiklos 

planuojamos kalendoriuje 

Administracija  užtikrina 

sklandų bendruomenės 

komunikavimą. 
Laiku pateikta svarbi 

informacija leidžia sklandžiai 

organizuoti mokymo procesą.  

Laiku pateikiami tvarkaraščiai ir 

jų keitimai. 
Mokytojų tarybos susirinkimai 

vyksta sistemingai.  
Susirinkimuose derinami visi su 

gimnazijos valdymu susiję 

sprendimai. 

Dalis mokytojų ir mokinių netiki 

medijų krypties perspektyvomis. 

Dalis mokytojų praleidžia 

aktualią informaciją, ne laiku 

atlieka pavestus darbus. 

Dalis pradedančiųjų mokytojų 

nepilnai susipažinę su mokyklos 

tvarkomis. 
 

Švietimo reforma, UTA įneša ne 

aiškumo koks bus ugdymo 

planas, kiek laisvės turės 

gimnazija, formuojant unikalų 

ugdymo planą. 

Pokyčiai švietime ir 

besibaigiantis strateginis 

laikotarpis palankus gimnazijos 

vizijos peržiūrėjimui. 
 
 

4.2 Mokymasis ir veikimas komandomis 

Mokytojai mentoriai dalijasi 

patirtimi su mažiau patirties 

turinčiais mokytojais. 
Pradedančiųjų mokytojų 

palaikymas organizuojant 

individualius pokalbius ir 

bendrus susirinkimus. 
Mokytojai dalyvauja 

mokymuose “Interaktyvios 

mokymosi medžiagos kūrimas ir 

Trūksta metodinių grupių 

aktyvumo, bendradarbiavimo 

tarpusavyje. 
Silpnas klasių vadovų ir dalykų 

mokytojų bendradarbiavimas. 

Dideli mokytojų krūviai, visą 

darbo laiką mokytojai skiria 

tiesioginiam darbui pamokų 

vedimui ir konsultavimui. 

Mokytojų etatinio apmokėjimo 

sistema tik iš dalies motyvuoja 

mokytojus užsiimti papildoma 

veikla. 

 



taikymas įvairių dalykų 

pamokose”. 

Mokytojų ir kl. vadovų 

bendradarbiavimas su švietimo 

pagalbos specialistais ir 

administracija 
Mokytojai mažose grupėse, savo 

iniciatyva rengia projektus. 
 

  

  

 



III. 2022 m. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Veiksmai Rezultatas 

Rodiklis rezultatui pamatuoti 

Laikas Lėšos Atsakingi 

 

Įgyvendinant Strateginio plano 2018-2022 m. programą „Pamokos vadyba kiekvieno mokinio sėkmei” 

I tikslas: Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus 

1.1 uždavinys. Padidinti galimybes mokiniams mokytis pagal savo individualius gebėjimus ir poreikius. 

1.1.1 Papildomų pamokų organizavimas, siekiant mokinius matematikos ir lietuvių k. mokyti mažesnėse grupėse. 

Individualizuoto mokymo modelio taikymas, 

žemiausius pasiekimus turintiems I klasių mokiniams 

per lietuvių k. ir matematikos pamokas mokinius 

dalijant į grupes. 

I kl. mokinių mokymosi 

pasiekimų vidurkiai gerėja: 

matematikos nuo 4,81 (2021 m.) 

iki 5,00 (2022 m.); 
lietuvių k. nuo 4,86 (2021 m.) 

iki 5,00 (2023 m.) 

 

2022 sausis –

birželis 

2022 rugsėjis 

– gruodis 

Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorė 

1.1.2 Dalykinių konsultacijų prieinamumo didinimas, siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio poreikį įgyti daugiau žinių arba 

užpildyti mokymosi spragas. 

Visų dalykų mokytojai organizuoja konsultacijas po 

pamokų. 

Efektyvaus konsultacijų grafiko sudarymas. 

Lietuvių k. ir literatūros mokytojai organizuoja po tris 

konsultacijas per savaitę. 
Matematikos mokytojai organizuoja po keturias 

konsultacijas per savaitę. 

Gamtos mokytojai organizuoja  po dvi konsultacijas 

per savaitę. 
Taikomas privalomų konsultacijų nepažangiems 

mokiniams mechanizmas. 

Gabiems mokiniams skiriamos konsultacijos jų 

gebėjimams stiprinti. 

I-II kl. mokinių besimokančių 

nepatenkinamu lygiu sumažės 

nuo 17,12 proc. iki 13,00 proc. 

  
  
Dauguma mokinių papildomus 

darbus atsiskaito patenkinamu 

lygiu. 

Visus metus 
  

  

  
  
  
  

Pagal poreikį 

  
  

 

 

Birželis, 

rugpjūtis 

Mokymo 

lėšos 

Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Administracija 
 



Suorganizuotos intensyvaus mokymosi savaitės 

žemiausių pasiekimų mokiniams. 

1.1.3 Personalizuoto ugdymo modelio, taikant projektinės veiklos metodą, įgyvendinimas 

Mokytojai tobulina vadovavimo projektiniams darbams 

kompetencijas. 
Projektinių darbų vadovai standartizuoja vertinimą 

pagal sutartus kriterijus. 
Mokiniai rengia projektinius darbus pagal Aprašo 

planą. 

Mokiniai, rengiant baigiamuosius projektinius darbus, 

konsultuojami darbų vadovų. 

Mokiniai ir mokytojai pasidalina geriausiais 

pavyzdžiais projektinių darbų pristatymo 

konferencijoje. 

II klasių mokiniams organizuojamos specializuotos 

pamokos apie projektinio darbo rengimą, teksto 

perfrazavimą, citavimą ir k.t. 

95 proc. mokinių parengs 

projektinius darbus. Parengta ir 

apginta apie 130 darbų. 

 

20 mokytojų suteiks ne mažiau 

kaip 10 val. konsultacijų per 

mokslo metus. 
 

Organizuojamos dvi mokinių 

projektinių darbų pristatymo 

konferencijos (apie 10 proc. 

mokinių skaito pranešimus) 

Sausis, 

balandis, 

rugsėjis 

 

Visus metus 
  

  
 

Spalis, 

lapkritis 
  

Sausis, 

vasaris 

Mokymo 

lėšos, 
  

Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorė 

Projektinių 

darbų vadovai 

1.1.4 Mokomosios medžiagos specializavimas ir optimizavimas 

Skaitmeninio įrankio EdutenPlayground matematikos 

mokymuisi įvaldymas ir taikymas. 

Lietuvių k. pasiekimų gerinimas, taikant papildomą 

mokomąją medžiagą pratybų sąsiuvinius. 

Matematikos mokomosios medžiagos “Matematikos 

pratybos I-II kl.” sukūrimas ir taikymas. 

IT virtualios mokomosios medžiagos kūrimas ir 

atnaujinimas. 
Istorijos google doc ir google form užduočių banko 

kūrimas ir taikymas. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimų rezultatai gerėja: 

matematikos nuo 29,7 (2021 m.) 

iki 31 (2022 m.); 

lietuvių k. nuo 26,9 (2021 m.) iki 

29 (2022 m.). 

  

Sausis 

birželis 

  
 

Visus metus 

 

Mokymo 

lėšos 

  
Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Matematikos 

mokytojai 

Lietuvių k. ir 

literatūros 

mokytojai 

1.1.5 Integruotų pamokų ir projektų organizavimas 

Lietuvių kalbos ir istorijos integruotų pamokų ciklas. 

Dorinio ugdymo, teatro ir lietuvių k. integruotų 

pamokų ciklas. 
Gamtos mokslų integruotų pamokų ciklas. 

Taikoma dalykų integracija 

optimizuos mokymosi krūvius ir 

didins mokinių mokymosi 

Visus metus 

 

Mokymo 

lėšos 

Dalykų 

mokytojai 



Gamtos mokslų, filmų kūrimo ir technologijų 

projektas, panaudojant FabLab galimybes. 

Muzikos ir lietuvių kalbos integruotas projektas 

„Lietuvių liaudies dainos“. 
Mokinių kūrybos leidinio „Englich coner“ rengimas ir 

publikavimas (4 numeriai anglų kalba). 

motyvaciją bei pažangos 

pastovumą  

Apie 75 proc. I-II kl. mokinių 

lietuvių k. ir literatūros bei 

matematikos metinių įvertinimų 

pokytis bus pastovus arba 

teigiamas.  

Parengtas ir apie 90 proc. 

sėkmingai įgyvendintas 

integruotų pamokų planas. Apie 

70 proc. mokinių l. gerai ir gerai 

įsivertins teiginį „mokytojai 

padeda pažinti mano gabumus“. 

1.2   uždavinys. Tobulinti švietimo pagalbos sistemą mokymosi ir elgesio skirtumus patiriantiems mokiniams. 

1.2.1 Veiksmingos švietimo pagalbos grandinės kūrimas ir įgyvendinimas 

Sukurtas ir įgyvendintas Mokymosi praradimų 

kompensavimo planas. (4 priedas) 
Organizuojami reguliarūs (bent vieną kartą per mėnesį) 

VGK posėdžiai, pokalbiai su elgesio ir mokymosi 

sunkumus patiriančiais mokiniais. 
Organizuojami reguliarūs ir pagal poreikį trišaliai 

susitikimai tėvai, mokiniai ir mokyklos vadovai. 

Teikiamos individualios socialinio pedagogo, 

psichologo, mokytojo padėjėjo konsultacijos 

mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus. (pagal 

sudarytą grafiką) 

 

Mokymosi praradimų 

kompensavimo priemonių 

paieška leis dalį  mokinių iš 

rizikos grupės grąžinti į 

mokymosi procesą, padės 

išlaikyti mokymosi pažangos 

pastovumą. 

Specialiųjų poreikių bei 

mokymosi sunkumus patiriantys 

mokiniai  ir jų tėvai gaus 

reikalingą pedagoginę, 

socialinę, psichologinę pagalbą. 
Savalaikė pagalbos sistema 

padės nustatyti mokinius, 

kuriems reikalinga ugdymosi 

pagalba. 

Laiku identifikuoti mokymosi 

sunkumus patiriantys mokiniai 

arba gabieji mokiniai, 

Birželis 

  
  

 

 

 

 

Visus metus 

Mokymo 

lėšos 

Administracija 

Mokytojai 



suteikiama savalaikė bei 

veiksminga pagalba užtikrins 

geresnius mokymosi ir 

pasiekimus, koreguos elgesį. 

2.2.2 Prevencinių programų ir projektų įgyvendinimas. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę 

programą „Savu keliu“ įgyvendina klasių vadovai. 
Inicijuojami teminiai užsiėmimai mokiniams: teisinis 

švietimas, duomenų apsaugos reglamentas. (pagal 

mėnesinius veiklos planus) 
Sveikos gyvensenos ugdymas: Veiklos pagal 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklų 

planą. (5 priedas) 
Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių 

sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste” 

įgyvendinimas. 
Prevencinės veiklos detalizuojamos Prevencinės 

veiklos plane. (2 priedas) 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras „Vilnius sveikiau“ kartu su Vilniaus miesto 

savivaldybe bei Islandijos socialinių tyrimų ir analizės 

centru (angl. k. Icelandic Centre for Social Research 

and Analysis, ICSRA), kurie  įgyvendina „Planet 

Youth“ – jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos modelį. 

Mokiniai įgis žinių, kurios 

padės formuotis sveikos 

gyvensenos nuostatoms, 

veiksmai bus pagrįsti teisiniu 

pagrindu. 
Stebimas apie 5 proc. žalingų 

įpročių turinčių mokinių 

skaičiaus mažėjimas.  
Mokytojai įgis žinių, kurios 

padės palaikyti mokinių 

mokymosi motyvaciją ir 

pozityvų pageidaujama elgesį. 

 

 

 

Šiuo modeliu siekiama 

sumažinti jaunimo 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimą vertinant esamas ir 

taikant naujas prevencijos 

priemones 

Visus metus Mokymo 

lėšos 

Administracija  

Socialinis 

pedagogas,  

psichologė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 
Klasių vadovai 
 

2.2.3 Susisteminti tikslinių grupių (tėvų, mokinių, mokytojų) informavimą ir švietimo veiklas, siekiant bendrų susitarimų kiekvieno 

mokinio ugdymosi sėkmei. 

Atliktas gimnazijos dokumentų ir tvarkų įvertinimas ir 

nustatyta atitiktis galiojantiems teisės aktams. 
Dokumentai atnaujinti pagal galiojančius teisės 

aktus  ir paskelbti gimnazijos internetinėje svetainėje. 

Paruoštos atmintines ir mokyklos tvarkų vizualizuotas 

schemas: mokiniui, mokytojui, klasės vadovui, tėvams. 
Įteiktos atmintines, priimant mokinius į pirmas klases. 

Mokyklos bendruomenė turės 

galimybę gauti schematizuotą 

informaciją apie mokyklos 

tvarkas ir taisykles. 

Užtikrins sklandžią 

komunikaciją su gimnazijos 

bendruomene, stabilų ir palankų 

sausis- 

rugsėjis 

Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui 



Organizuoti susirinkimai ir konsultacijos tikslinėms 

grupėms, kuriuose aiškinami tvarkų veikimo 

algoritmai. 

darbui, mokymuisi, poilsiui 

emocinį mikroklimatą ir 

aplinką. 
Pradedantieji mokytojai greičiau 

perpras gimnazijos veikimo 

principus ir taikys juos 

kasdieninėje veikloje. 

I klasių mokinių adaptacija 

palengvės ir 

sutrumpės.  Sumažėja 

nepageidaujamo elgesio atvejų. 

fiksuojami tik pavieniai įvykiai. 

2.2.4 Gabiųjų mokinių atpažinimas ir ugdymas 

Projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo 

sistemos plėtra“ įgyvendinimas (II C kl. mokiniai) 

Projektas pristatomas bendruomenei. (mokytojams, 

tėvams) 
Organizuojami mokytojų praktiniai užsiėmimai gabiųjų 

mokinių atpažinimo įrankio įvaldymui. 

Patirties perkėlimas gabių mokinių atpažinimui kitose 

klasėse. 

Padidės galimybės atpažinti 

mokinius turinčius išskirtinius 

gabumus 

Apie 70 proc. mokinių l. gerai ir 

gerai įsivertins teiginį  

„mokytojai padeda pažinti 

mano gabumus“. (gruodis) 

Mokytojai skirs daugiau 

dėmesio gabių mokinių 

ugdymui ir jų asmeninei 

pažangai 

Visus metus Mokymo 

lėšos 

Psichologė 

Mokytojai 

IIc klasės 

vadovas 
 

1.3 uždavinys Tobulinti mokytojų kvalifikacines kompetencijas ir asmeninį profesinį meistriškumą 

1.3.1 Mokytojų skaitmeninių ir medijų raštingumo kompetencijų tobulinimas bei panaudojimas pamokose 

Organizuojami mokymai: 
“Interaktyvios mokymosi medžiagos kūrimas ir 

taikymas įvairių dalykų pamokose”,  

„Skaitmeninių mokymosi išteklių įvaldymas ir 

panaudojimas mokymo(si) procese”,  
„Medijų raštingumo ugdymo samprata ir taikymas 

ugdymo procese“,. 

Mokytojų skaitmeninio ir 

medijų raštingumo 

kompetencijų tobulinimas, 

padės labiau pritaikyti ugdymo 

turinį pagal kiekvieno mokinio 

poreikius ir galimybes, tiek 

Visus metus Mokymo 

lėšos,  
Kokybės 

krepšelio 

lėšos,  
Partnerių 

parama 

Direktorė,  

 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui,  

Dalykų 

mokytojai 



Kiekvienas mokytojas įtraukia medijų raštingumo 

kompetencijų ugdymą į teminius ilgalaikius planus. 

Vykdoma „Medijos ir visuomenė“ dalyko stebėsena ir 

mokinių apklausos. 

Tobulinamas I-IV klasių „Medijos ir visuomenė“ 

dalyko mokymas ir dalyko programa. 

Mokiniai gali rinktis specializuotas medijų dalykų 

programas III-IV kl.: filmų kūrimas, fotografija, 

grafinis dizainas, teisės pagrindai. 

mokant kasdieniniu, tiek 

nuotoliniu būdu. 

 

 

Mokiniai sėkmingai ugdysis 

medijų raštingumo 

kompetenciją. 

 

1.3.2 Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas 

Įgyvendinama pagalbos sistema „Mokytojas 

mokytojui“.  
Organizuojama pradedančiųjų mokytojų savitarpio 

pagalbos grupė. 

Mentoriai ir pradedantieji mokytojai organizuoja veiklų 

ir pamokų aptarimus. (10 kartų) 
Organizuojamos klasės vadovų veiklos aptarimo 

grupės.  
Mokytojų susirinkimuose aptariamos ir pristatomos 

pamokos, mokomoji medžiaga ir veiklos (4 

pasidalinimai per mokslo metus). 
  

Mokytojai stebės vieni kitų 

pamokas arba veiklą ir teiks 

naudingą grįžtamąjį ryšį;  
praplės savo kompetencijas apie 

mokymąsi skatinančio 

grįžtamojo ryšio teikimo ir 

priėmimo kultūrą, 
taikys kolegialų grįžtamąjį ryšį, 

kaip mokymosi priemonę / 

būdą, neužgaunant pašnekovo, 

suteikiant jam impulsų mokytis 

ir tobulėti, stiprinantį kolegialų 

bendradarbiavimą;  

įgytas žinias ir kompetencijas 

panaudos kaip mokymąsi 

skatinančią priemonę 

mokiniams; 

stiprins bendruomenės ryšius, 

padės plačiau matyti klasės 

kontekstą, skatins mokytojus 

integruoti ugdymo turinį.  
Pradedantieji mokytojai greičiau 

perpras gimnazijos veikimo 

principus ir taikys juos 

kasdieninėje veikloje. 

Visus metus Kokybės 

krepšelio 

lėšos,  
Mokymo 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 



1.3.3 Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir vertinimo kompetencijų tobulinimas ir taikymas mokymosi pasiekimų gerinimui. 

Mokinių pasiekimų vertinimo standartizavimas: 
praktiniai darbų vertinimo aptarimai dalykų metodinėse 

grupėse; 
rašto darbų kolektyvinis taisymas; 
Projektinių darbų vertinimo tobulinimas ir 

standartizavimas. 
Mokymai mokytojams „Mokinio individualios 

pažangos stebėjimas bei brandžios asmenybės ugdymas 

mokykloje“. 

Mokymai mokytojams „Viskas prasideda nuo 

vertinimo: į(si)vertinimas individualiai mokinio 

pažangai“. 

Kiekvieno dalyko mokytojas taikydamas formuojamąjį 

ir apibendrinamąjį vertinimą pamokoje teikia 

grįžtamąjį ryšį apie mokinio mokymąsi ir pasiekimus.  

Didžioji dalis mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir įgytą patirtį taikys 

ugdymo procese bei dalinsis su 

kolegomis 

 

Pagerės vertinimas ugdant ir 

vertinimas ugdymui 

Visus metus Mokymo 

lėšos 

Direktorė, 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui,  
Metodinė 

taryba 

1.3.4 Tinklaveikos su kitomis mokyklomis kūrimas ir pasidalinimas gerąja patirtimi 

Organizuoti praktines konferencijas su progimnazijų 

mokytojais 
Parengti pranešimus „Mokymosi spragos ir jų šalinimo 

galimybės“ pagal dalykus.  
 

Suorganizuotos dvi 

konferencijos su progimnazijų ir 

gimnazijų mokytojais leis geriau 

pažinti mokinius ir užtikrinti 

mokymosi tęstinumą. 

birželis, 

rugpjūtis 

Mokymo 

lėšos,  
Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 
Metodinė 

taryba  

1.3.5 Pasiruošimas atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui. 

Sudaromas UTA diegimo gimnazijoje planas. 
Organizuojami du informaciniai-praktiniai susirinkimai 

apie UTA. 
Parengiamas pranešimas ir II kl. mokiniai 

supažindinami su galimu UTA nuo 2023 m.  

Plano įgyvendinimo peržiūra ir tikslinimas. 

Mokytojų jausenos ir pasirengimo UTA stebėsena 

(atliekamas anketavimas). 

Didžioji dalis mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose ir įgytą patirtį taikys 

ugdymo procese bei dalinsis su 

kolegomis. 

75 proc. mokytojų patvirtins, 

kad gerai ir l. gerai pasirengę 

UTA. 

iki kovo 1 d. 
rugpjūtis 
 

birželis, 

rugpjūtis 
 

rugsėjis 
 

Mokymo 

lėšos 

Direktorė, 
direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 
Metodinė 

taryba 



birželis, 

lapkritis 

1.2.6 Pozityvaus mikroklimato kūrimo ir įtraukiojo ugdymo taikymo ugdymo procese kompetencijų tobulinimas 

Organizuojami mokymai: 

1.„Efektyvus prevencinių programų įgyvendinimas. 

Praktiniai pavyzdžiai“; 

2. „Savižudybių prevencija. Ką turi žinoti mokytojas?“; 

3. „Paauglių destruktyvaus elgesio priežastys, 

išmintingas drausminimas ir koregavimas“. 

 

Mokytojai ir gimnazijos vadovai dalyvauja Vilniaus 

miesto ir šalies seminaruose. 

Mokinių mokymosi pasiekimai 

gerėja apie 4 proc.  

 

Mokinių keičiančių mokyklą 

skaičius apima tik tuos 

mokinius, kurie priima 

sąmoningą sprendimą įgyti 

profesiją. 

Sausis-

gruodis 

 Mokymo 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įgyvendinant Strateginio plano 2018-2022 m.  programą  Ugdymo(si) aplinkos asmenybės brandai 

II tikslas Kurti ir palaikyti kiekvienam bendruomenės nariui saugią emocinę ir fizinę aplinką 

2.1 uždavinys Kurti sąlygas mokinių asmenybės brandai ir tapsmui 

2.1.1. Bendruomenės telkimas ir veikimas kartu, pilietiškumo ir tapatumo jausmo ugdymas, organizuojant tradicinius gimnazijos 

renginius. 

Rugsėjo 1-osios šventė; 
Draugaukim. Gimnazijos istorijos pristatymas; 
Konstitucijos egzaminas; 

Kalėdų stebuklas; 
Akcija “Atmintis gyva ir liudija”; 

Jaunimo eisena skirta Lietuvos valstybės atkūrimui; 

Pamokų ir veiklų ciklas skirtas Lietuvos 

valstybingumui. 

 

Šimtadienis; 
Orientacinės varžybos “Pažink Vilnių”; 

Žemės diena. Žygis gamtoje; 
Medijų savaitė; 

Projektas SALAMA (alumnų krepšinio turnyras) ; 

Gimnazijos bendruomenė bus 

įtraukta į pilietiškumą ir 

socialinį aktyvumą ugdančius 

renginius, diskusijas, 

bendravimą ir bendradarbiavimą 

ir kt.  

Visi mokytojai bent vieną kartą 

per metus dalyvaus renginių 

organizavimo veiklose.  
Įvyks 95 % planuotų renginių.  
Į renginių organizavimą, 

dalyvavimą juose, bus įtraukta 

daugiau tėvų (globėjų) ir 

Visus metus Mokymo 

lėšos, 
kultūros paso 

lėšos,  
partnerių ir 

alumnų 

parama 

Direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

Klasių vadovai 
Mokinių 

savivaldos 

kuratorius 

Mokytojų 

dalykininkų 

darbo grupės 



Paskutinis skambutis; 
Kitos kultūrinės pažintinės dienos (pagal atskirą planą) 

Vilniaus 700 metinių minėjimo renginiai (pagal atskirą 

planą); 
Rengiamos mokinių darbų parodos: dailės, technologijų, 

fotografijos. 

alumnų. (nemažiau kaip 5 tėvai 

ir 5 alumnai) 

Mokiniai kurs gimnazijos 

kultūrą, palaikys senąsias 

tradicijas ir kurs naujas, stiprins 

tapatumo su gimnazija jausmą, 

mokysis veikti kartu ir 

atliks  socialinę pilietinę veiklą 

mokykloje ir už jos ribų. 

Renginiuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 85 proc. mokinių, į 

pasirengimą įsitrauks apie 75 

proc. klasės mokinių. 
Surengta ne mažiau kaip po dvi 

dalyko parodas.  

2.1.2 Mokinių lyderystės įgūdžių ugdymas, stiprinant mokinių savivaldą (Mokinių Tarybos) aktyvinimas 

Skiriamas veiklos koordinatorius. 
Organizuojami demokratiški savivaldos rinkimai. 
Parengtas Mokinių tarybos veiklos planas (prisiimant 

asmeninę atsakomybę).  

Vyks reguliarūs (kartą per savaitę) Mokinių tarybos 

susirinkimai.  
Vyks reguliarūs (kartą per mėnesį) Mokinių tarybos ir 

klasių seniūnų susitikimai, kuriuose bus planuojamos 

ar tikslinamos bendros veiklos, tariamasi kaip jas 

įgyvendinti, įtraukiant kuo daugiau gimnazijos 

mokinių.  

Užmegztas bendradarbiavimas su bent vienos Vilniaus 

mokyklos Mokinių savivalda (senatu/taryba): 

pasidalinta patirtimi, idėjomis, sėkmingomis 

iniciatyvomis.  
Mokiniai dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje 

GMT bendradarbiauja su LMP.  

Mokiniai savivaldžiai organizuoja penkis mokyklos 

renginius (Gimnazijos gimtadienio minėjimas, 

Skatinami mokiniai dalyvaus 

bendruomenės veikloje priimant 

sprendimus, juos inicijuos, 

planuos ir įgyvendins. 

rugsėjis, 

spalis 
  

visus metus 

Intelektualieji 

ištekliai. 
Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

GMT 

kuratorius, 
direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  
renginių 

koordinatorius 



Kalėdinė savaitė, Meilės diena, Talentų šou, vasaros 

poilsio stovykloje viena diena). 

2.1.3. Mokinių profesinės karjeros modeliavimas ir ugdymo karjerai veiklų organizavimas. 

Skiriamas veiklos koordinatorius, kuris organizuoja 

veiklas, renka duomenis ir juos skelbia (3 priedas). 
Suorganizuota ne mažiau kaip viena konsultacija III ir 

IV klasių mokiniams bendrojo mokinių priėmimo į 

aukštąsias ir profesines mokyklas klausimais, 

naudojant ir mokant naudotis LAMA BPO interneto 

svetainės informacija.  
Įvyks ne mažiau, kaip du  II-IV klasių mokinių 

susitikimai su Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų ir 

profesinių mokyklų atstovais.  
Kiekvienas II-IV klasių vadovas suorganizuos po 1 

išvyką į aukštąsias mokyklas, kolegijas ar jų 

organizuojamas atvirų durų dienas.  
I-IV klasių mokiniai dalyvaus karjeros savaitės 

renginiuose. (pagal atskirą planą) 
Kiekvienas II klasių mokinys gaus po individualią 

konsultaciją apie tolesnio mokymosi perspektyvas. 

Organizuojamas užsiėmimų ir konsultacijų ciklas 

mokiniams ir tėvams „Sėkminga profesinė karjera 

prasideda mokykloje“. (pagal atskirą planą) 

Gimnazijos svetainėje atnaujinama aktuali informacija. 

Iškrentančių mokinių iš ugdymo 

proceso II-III kl. sumažės nuo 

20 proc. (2021 m.) iki 10 proc. 

(2023 m.) 
  
90% abiturientų tikslingai 

pasirinks VBE  ir sėkmingai 

baigs gimnaziją. 

 

Apie 70 proc. abiturientų tęs 

mokymąsi, dirbs arba tarnaus 

armijoje. 

Tikslingas darbas su II 

gimnazijos klasių mokiniais, jų 

konsultavimas leis 

jiems  tinkamai pasirinkti 

tolimesnio mokymosi kryptį ir 

pasirengti individualų ugdymo 

planą mokymuisi pagal 

vidurinio ugdymo programą. 

 

Visus metus Mokymo ir 

aplinkos 

lėšos, 

kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinės 

karjeros 

kuratorius 

 

2.1.4. Mokinių asmeninių talentų ir gabumų ugdymas, sudarant sąlygas dalyvauti olimpiadose, konkursuose it t.t. 

Dalykų mokytojai ruošia ir skatina mokinius dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose. 

Mokiniai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose 

(lietuvių kalbos, meninio skaitymo, fizikos, rusų 

kalbos, istorijos, geografijos, biologijos, chemijos, 

„Adventur” geografijos ir kt. dalykų).  

Tarptautinio edukacinio konkurso ‚Olimpis” dalyviai 

skatinami gimnazijos, jiems kompensuojant dalyvio 

mokestį. 

Bus sudarytos sąlygos kiekvieno 

mokinio aktyviam ugdymui(si) 

ir asmeninei pažangai bei 

saviraiškos poreikių tenkinimui.  
Mokiniai, laimėję olimpiadose, 

ir mokytojai, aktyviausiai ruošę 

mokinius olimpiadoms, bus 

apdovanoti. 

Visus metus 
  

  
Sausis-kovas 
  
  

Pavasario ir 

rudens sesija 
kova 

Mokymo 

lėšos, 

1,2 proc. 

lėšos 

Administracija 
Dalykų 

mokytojai 
 



Organizuojamas respublikinis kalbų konkursas „Kalbų 

kengūra“. 

Organizuojami Konstitucijos, Europos Sąjungos 

egzaminai. 
Organizuojamas tarptautinis anglų kalbos konkursas 

BEST IN ENGLISH. 

Gegužė, 

spalis 

  
Gruodis  

2.1.5 Mokinių komunikacinių, socialinių ir medijų raštingumo įgūdžių ugdymas 

Medijų raštingumo ugdymo projektų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Projekto “Labirintas” įgyvendinimas, 

bendradarbiaujant su kitomis mokyklomis. 

Projekto „Aš noriu, aš būsiu“, mokinių socializacijos 

vasaros stovykla, įgyvendinimas. 
Tarptautinio Erasmus+ projekto KA2 „The More 

Variety, The Better Society“ įgyvendinimas. Skiriamas 

dėmesys mokyklinio amžiaus emigrantų integracijai 

mokyklose. 
Mokinių mainų projektas su Vokietijos Kerpeno miesto 

EuropaSchulle gimnazija. 

Prasiplės mokinių ir mokytojų 

galimybės ugdyti(s) praktinius  

bendravimo, socialinius ir 

medijų raštingumo taikymo 

gebėjimus. 

Visus metus Mokymo 

lėšos,  

 

Projektų 

lėšos 

Direktorė,  

 

Projektų 

įgyvendinimo 

darbo grupės 

2.2 Uždavinys. Formuoti duomenimis grįsto planavimo kultūra 

2.2.1 Atlikti gimnazijos veiklos įsivertinimą ir numatyti strateginius tikslus ir uždavinius. 

Sudaryta darbo grupė gimnazijos strateginiam 

laikotarpiui įvertinti. 

Organizuojama sesija gimnazijos vizijai išgryninti: 

tėvai, mokiniai, mokytojai. 

Parengiamas strateginio plano projektas.  

Organizuojamas strateginio plano pristatymas 

tikslinėms grupėms. 

Gimnazijos bendruomenė 

įsitrauks į įsivertinimo ir 

planavimo procesus 

Birželis 

 

 

Rugsėjis 

 

Spalis-

gruodis 

Mokymo 

lėšos, 

intelektualieji 

ištekliai 

Direktorė,  

 

Darbo grupė 

2.2.2 Vykdyti mokinių pažangos stebėseną, rinkti duomenis, juos sisteminti ir rengti ataskaitas. 

Paruoštos nemažiau kaip 3 ataskaitos apie mokinių 

mokymosi pasiekimų kaitą.  

 

Mokytojai laiku priims 

kolegialius sprendimus dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo 

sausis, 

birželis, 

rugpjūtis 

Mokymo 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui 



Parengti 3 pristatymai pedagogų tarybai apie mokinių 

pažangą. 

Parengiama signalinių pusmečių apžvalga nemažiau 

kaip du kartus per metus. 

 

balandis, 

lapkritis 
 

2.2.3 Stiprinti gimnazijos sklaidą ir tikslinių grupių informavimą 

Gimnazijos svetainės informacijos atnaujinimas. 

Virtualaus gimnazijos pristatymo rengimas ir 

pristatymas. 

Video filmo apie gimnaziją kūrimas ir pristatymas 

    

2.3 Uždavinys. Kurti modernias ugdymo aplinkas, atliepiančias šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus. 

2.3.1. Eksponavimo erdvių įrengimas 

Senojo pastato foje atnaujinimas ir ekspozicijų 

įrengimas. 

Bus sudarytos sąlygos visų 

mokinių kūrybiškumo ugdymui, 

galimybės taikyti inovatyvias 

ugdymo formas.  

Visus metus Mokymo ir 

savivaldybės 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

2.3.2 Gimnazijos bendruomenės fizinio saugumo užtikrinimas. 

Tvoros aplink gimnazijos vidinį kiemą įrengimas. 
Poilsio erdvių įrengimas (suoliukai, supynės) 
Sporto erdvių įrengimas kieme.  

Sukurtos poilsio erdvės sudarys 

sąlygas daugumai bendruomenės 

narių bendrabūvį grįsti sveikos 

gyvensenos principais. 

Iki gegužės 

1d., 
birželis 

Savivaldybės, 

nuomos, 

rėmėjų ir 

kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio reikalams. 

2.3.3. IKT ir skaitmeninio turinio atnaujinimas 

Tiriamas IKT poreikis mokantis nuotoliniu ir 

kasdieniniu būdu.  
Aprūpinama IKT įranga ir priemonėmis pagal poreikį. 
Atnaujinama IT kabineto įranga. 
Skaitmeninių mokymo priemonių licenzijų įsigijimas. 

Beveik visi mokiniai ir 

mokytojai bus aprūpinti tinkama 

įranga dirbti kasdieniniu  ir 

nuotoliniu būdu. 

Birželis, 

  
rugsėjis 

Mokymo 

lėšos, 
Savivaldybės 

lėšos, 

projektų lėšos 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio reikalams. 
 IT specialistai 

2.3.4. Lauko edukacinių erdvių sukūrimas 



Sukurta poilsio-sporto erdvė. 
Sukurta mokymosi erdvė lauko klasė su 30 mokymosi 

vietų. 

Klasėje įvyks nemažiau kaip 37 

pamokos, dalyvaus apie 85 proc. 

visų mokinių. 

birželis-

gruodis 

Mokymo 

lėšos,  

kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams.  

2.3.5. Kūrybinės studijos įkūrimas 

Įrengta kūrybinė studija. 
Studijoje vykdomos integruotos pamokos. 
Organizuojami praktiniai užsiėmimai ir rengiama 

parodų medžiaga. 
 

Kūrybinėje studijoje mokysis ir 

atliks praktikos darbus 

nemažiau kaip 150 mokinių per 

vienus mokslo metus. 
Kūrybinėje studijoje įvyks 

nemažiau kaip 10 integruotų 

(kelių dalykų) pamokų, kuriose 

dalyvaus apie 300 mokinių. 

Surengtos dvi darbų parodos per 

vienus mokslo metus. 

Visus metus Mokymo 

lėšos, 
Kokybės 

krepšelio 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktorės 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 



PRIEDAI 

                 1 priedas 

VBE ir MBE rezultatų palyginimas  
 

Dalykas 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Lietuvių kalba ir 

literatūra Užsienio kalba 

(anglų ) 
Matematika Istorija Geografija 

Informacinės 

technologijos 

Užsienio kalba 

(rusų) 
Biologija Fizika Chemija 

MBE VBE 
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                 2 priedas 
 

Prevenciniai renginiai  

Eil.nr. Programa Mokinių gr. Atsakingas Kada vyks 

1. Prevencinė programa „Savu keliu“. I-II kl. mok. I-II kl. vadovai Mokslo metų eigoje 

2. 

Dingusių žmonių šeimų pramos centro so-

cialinės konsultantės Dovilės Dimšaitės 

paskaitos-diskusijos ,,Dingusių žmonių 

problematika ir pavojus socialinėse medi-

jose“. 

I kl. mok. 

 

Soc. pedagogas  

V. Visockas 

 

Pagal suderintą grafiką 

mokslo metų eigoje 

 

3. 
Vasaros poilsio stovykla būsimiesiems I-o-

kams ,,Aš noriu. Aš būsiu 5“. 
I kl. mok. 

Soc. pedagogas V.  

Visockas ir darbo grupė 
Rugpjūčio mėn. pab. 

4. 
Savižudybių prevencijos mokymai 

mokytojams. 
Mokytojai 

Soc. pedagogas V.  

Visockas 
Balandžio mėn. 

5. 
Paauglių psichologijos mokymai 

mokytojams. 
Mokytojai Psichologė G. Romaitė Balandžio-gegužės mėn. 

6. 

Programų, SUP (specialiųjų ugdymosi 

poreikių) turintiems mokiniams, pritaikymo 

mokymai mokytojams. 

Mokytojai Administracija 
Pagal suderintą grafiką 

mokslo metų eigoje 

7. 
Darbo inspekcijos paskaita apie legalų 

darbą. 
II-III kl. Mok. 

Karjeros koord.  

R. Kopūstas 
Spalio-lapkričio mėn. 

 



3 priedas 

Karjeros ugdymo veiklų planas 

Eil.nr. Programa Mokinių gr. Atsakingas Kada vyks 

1. 
Studijų paroda Litexpo „Karjera & Studijos 

2022“. 
IV kl. mok. 

Dir.pav. ugdymui Laura 

Kvecė 
Kovo 31 d. 

2. 

Individualūs testai „Karjeros interesų 

sistema“ pagalba renkantis mokomuosius 

dalykus. 

II kl. mok. 
Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Kovo mėn. 

3. 
„Karjeros interesų testų“ aptarimas ir 

konsultacijos klasėse. 
II kl. mok. 

Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Balandžio 5-6 d. 

4. 
Profesijų pažinimas. Susitikimai su 

skirtingų profesijų atstovais. 
III kl. mok. 

Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Balandžio 5-6 d. 

5. Išvykimas į tolesnio mokymo įstaigas. I-IV kl. mok. 
Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Gegužės-lapkričio mėn, 

6. 
Susitikimai su tolesnio mokymosi įstaigų 

atstovais mūsų gimnazijoje. 
I-IV kl. mok. 

Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Gegužės-lapkričio mėn. 

7. LamaBPO svetainės mokymai IV kl. mok. 
Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Gegužės mėn. 

8. 
Interviu su mokyklos alumnais apie jų 

dabartines profesijas (Video) 
I – IV mok. 

Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Balandžio-gruodžio mėn. 

9. 
„Studentas vienai dienai“ programų 

lankymas 
III – IV mok. 

Karjeros koordinatorius 

Rytis Kopūstas 
Balandžio mėn. 



                                                   4 priedas  

Mokymosi praradimų kompensavimo planas 

Veikla Kas dalyvauja Organizuoja/atsakingi Laikotarpis 

1. Problemų identifikavimas 

Mokinių (klasės) savijautos diagnostika. 

  

Mokiniai. 

  
  

Mokyklos psichologas ir soc. 

pedagogas, klasių auklėtojai 
Supažindinami pedagogai ir 

tėvai. 

Rugsėjis  

Mokomųjų dalykų (lietuvių k., matematikos, 

socialinių ir gamtos mokslų) mokymosi 

pasiekimų diagnostika. 

Dalykų mokytojai, 

mokiniai, 

  

Administracija 
Supažindinami tėvai/globėjai. 

Rugsėjis  

  

VMA panaudojimo galimybės. Mokytojai ir 

mokiniai 

IT specialistai, administracija Rugpjūtis  

  

Mokytojo turimų mokymo priemonių aplinkos 

(kompiuteris, kameros, kt. interneto ryšys, 

darbo aplinka) atitikimas poreikius. 

Mokytojai 

  
Mokyklos administracija 

organizuoja 
IT specialistai 

Rugpjūtis 

rugsėjis 

Įvertinti mokyklos turimos kompiuterinės 

technikos bei ugdymui / administravimui 

naudojamų sistemų pasirengimą naujiems 

mokslo metams taikant mišrų mokymo(si) 

modelį. 

IT specialistai 

  

Pavaduotojas ūkio reikalams Rugpjūtis  

2. Priemonių ir veiklų planavimas 

Mokinių motyvacijos, savijautos, socializacijos 

stiprinimo priemonių planavimas. 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Administracija Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Vasaros kūrybinės stovyklos su mokymosi 

elementais organizavimas. 

Būsimi ir esami 

mokinai 

Darbo grupė Rugpjūtis 

Papildomų konsultacijų ciklas. Individualus 

(pagal poreikį) praradimų kompensavimo 

planas  (diferencijuotam / individualizuotam 

mokymui). 

 Mokiniai, 

mokytojai 
Dir. pavaduotojas ugdymui 

  

Birželis 

  

Privalomų konsultacijų ciklas. Individualus 

(pagal poreikį) praradimų kompensavimo 

planas  (diferencijuotam / individualizuotam 

mokymui). 

Mokiniai, dalykų 

mokytojai 

  
  

Direktorius Vasaris-

gegužė 

Rugsėjis-

gruodis 

Mokytojų dalinimasis gerosiomis patirtimis su 

kolegomis ir pasiruošimas taikyti tolimesniame 

ugdymo procese 

Mokytojai 

  

Direktoriaus pav. ugdymui Nerečiau kaip 

vieną kartą 

per mėn. 

Parengti mokslo metų pradžios rugsėjo spalio 

mėn. planą suderintą su tvarkaraščiu, kuriame 

atsispindėtų praradimų kompensavimo ir 

mokinių socializacijos veiklos bei laikas. 

Mokyklos 

administracija, 

dalykų mokytojai 

Direktorius Rugpjūtis 

rugsėjis 



Metodinių mokytojų grupių susitikimai 

(išsiaiškinti mokymų, mokymo 

priemonių  poreikį) susiplanuoti metų veiklas 

Mokytojai Direktorius Rugpjūčio 23-

30 

3. Mokyklos bendruomenės „Sugrįžimo į mokyklą“ veiklų plano gairės 

Grįžtamasis ryšys po diagnostinių vertimų. Mokytojai 

dalykininkai 

Direktorius Rugsėjis, 

spalis 

Geros kolektyvo (klasės) savijautos atstatymo 

veiklos 

Mokiniai, Dir. pavaduotojas, Klasių 

auklėtojai psichologas, socialinis 

pedagogas 

Visus 

mokslo 

metus 

Papildomų konsultacijų sistema atliepianti 

individualius mokinių poreikius. 
mokiniai Dalykų mokytojai Visus 

mokslo 

metus 

Bendros klasės projektinės veiklos, pamokos 

lauke, patyriminės veiklos. 

Mokiniai Koordinatorius Birželis 

Bendradarbiavimo veiklos, per jas atskleidžiant 

mokėjimo mokytis, laiko planavimo svarbą 

(savivaldus mokymasis). 

Mokiniai  Koordinatorius Birželis, 

rugsėjis 

Organizuoti užsiėmimus ,,Kaip efektyviau 

mokytis“ mokiniams ir tėvams/globėjams. 

Mokiniai, tėvai Mokyklos psichologas ir 

specialusis pedagogas 

Rugsėjis – 

gruodis 

Organizuoti išplėstinius VGK posėdžius, 

kuriuose dalyvautų mokiniai jų tėvai ir 

administracija 

Mokiniai, tėvai VGK komisijos pirmininkas Visus 

mokslo 

metus  



                5 priedas  

Apklausų rezultatai 

Užduoti klausimai 

2021 metai 2020 metai 2019 metai 2018 metai 

Mokytojai  Mokiniai Tėvai Mokytojai  Mokiniai Tėvai Mokiniai Tėvai Mokiniai Tėvai 

33 259 154 
40/45       

88,9 proc. 

306/346      

88,4 proc. 

227/369       

61,5 proc. 
249/326 103/326 273/350 74/341 

      88,9 proc. 88,4 proc. 61,5 proc. 
76,38 

proc. 

31,59 

proc. 
78 proc. 

21,70 

proc. 

Mokiniams padedu pažinti ga-

bumus 
3,3 2,6 2,8 3,6 2,8 2,9 2,6 3,1 2,8 2,9 

Mokinius pamokose skatinu bend-

radarbiauti 
3,6 2,8 3 3,7 3,3 3,2 3 3,1 2,9 3,1 

Mano mokiniams svarbu mokytis 2,9 3,2 3,4 2,8 3,4 3,4 3,2 3,1 3,3 3 

Mokykloje mano mokiniai gauna 

suprantamą informaciją apie toli-

mesnio mokymosi ir profesijos pa-

sirinkimo galimybes 

2,7 2,2 2,6 3,1 2,6 2,8 2,6 3 2,4 2,7 

Į mokyklą mokiniams eiti patinka 2,8 2,5 3 3 2,8 3,2 2,4 2,8 2,3 2,7 

Per paskutinius 2 mėnesius moki-

niai iš kitų mokinių nesityčiojo 
2,7 2,8 3,4 2,8 3,7 3,8 3,1 3,5 3,1 3,6 

Per paskutinius 2 mėnesius man 

neteko spręsti patyčių problemos 

mokykloje 

2,9 3,3 3,7 3,3 3,5 3,5 3,1 3,2 3 3 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio 

nuomonę 
3,2 2,5 2,8 3,4 2,7 2,9 2,6 3,1 2,5 3,1 

Mano mokiniai noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje sociali-

nėje ir pilietinėje veikloje 

2,8 2,4 3 2,9 2,5 3 2,6 2,9 2,6 3 



Mano pamokose mokiniai nebijo 

suklysti 
3,1 2,2 2,6 3,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 

Per mano pamokas mokiniai turi 

galimybę pasirinkti įvairaus sudė-

tingumo užduotis 

3 1,8 2,3 2,9 2 2,2 2,2 2,4 2,2 2,5 

Su mokiniais aptariu jų mokymosi 

sėkmes 
3,4 2 2,6 3,4 2,4 2,6 2,4 3 2,4 2,9 

Su mokiniais kartu planuoju mo-

kymąsi  (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti) 

3 1,9 2,4 3,1 2,1 2,4 2,1 2,7 2,2 2,8 

Mano mokiniams sekasi mokytis 

nuotoliniu būdu 
      2,7 2,6 2,8     

Mokantis nuotoliniu būdu mano 

mokiniams reikia daugiau pagalbos 
      3,2 2,6 2,9     

Mano padedami mokiniai mokosi į-

sivertinti savo pažangą 
3 2,2 2,6 2,9 2,6 2,6     

Pasiekimų vertinimas mano moki-

niams yra aiškus 
3,3 2,8 2,9 3,4 2,9 2,9     

Mano mokiniams sekasi prisitai-

kyti, po nuotolinio mokymosi sugrį-

žus į mokyklą 

2,8 2,7 3,2        

 

 

 

 

 

 

 

 


