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I. MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

 

Gimnazijos vizija 
 

            Vilniaus „Santaros― gimnazija – tai prasmės, atradimų, mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti gimnazija, formuojanti palankias 

sveikatai ir aplinkai vertybių nuostatas, grindţianti savo veiklą atsakomybės kultūros, bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir vertybinių 

nuostatų puoselėjimu. 

 
 Misija 

 
            Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, ugdyti 

kūrybingą, atsakingą, pilietišką, gamtą tausojančio elgesio ir  sveikos gyvensenos vertybines nuostatas  puoselėjančią jaunąją kartą.  

 

Duomenys apie gimnaziją  

 
              Vilniaus „Santaros― gimnazija – didţiausia Lietuvos Respublikos tautinių maţumų mokykla rusų mokomąja kalba, įsikūrusi Vilniaus 

miesto centre. Gimnazijos  ištakos – Vilniaus humanitarinė gimnazija, kuri buvo įkurta 1921 m. Iki šiol gimnazijoje puoselėjamos ir  kuriamos 

tradicijos, kuriomis rūpinasi visa gimnazijos bendruomenė. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. veikia Vilniaus „Santaros― gimnazija, vykdanti pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taikant Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus.  Gimnazijoje sudarytos  

sąlygos mokiniams nuosekliai įgyti integralių ekologijos ir aplinkos technologijų ţinių, gebėjimų, kurių reikia sprendţiat ekologines problemas, 

siekiant tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu siekiama darnios 

asmenybės, kuri pasiţymi giliomis ekologijos ir aplinkos technologijų ţiniomis, išplėtotais praktiniais gebėjimais, suformuotomis vertybinėmis 

nuostatomis ir aktyviai bei atsakingai veikia, siekdama išsaugoti Ţemę sau ir ateinančioms kartoms. Gimnazijos bendruomenė atvira pozityviai 

kaitai, bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididţiuojanti 

savo mokykla. 

Klasės komplektuojamos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatyto minimalaus ir maksimalaus mokinių 

skaičiaus klasėje bei mokyklos projektinio pajėgumo. ŠVIS 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, gimnazijoje mokosi 1033 mokiniai, yra 41 klasių 

komplektas, dirba 89 pedagoginiai darbuotojai. Vidutinis mokinių skaičius klasėje 25,2. Tai sudaro sąlygas sėkmingam ugdymui ir ugdymuisi. 

Nemokamą maitinimą gauna  109 mokiniai, mokosi 90 uţsieniečių. 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje mokosi 42 specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių mokiniai, kuriems sutrikimus nustatė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ir 68 mokiniai, turintys 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais sėkmę lemia tai, kad vaikai gali ugdytis pagal savo 

gebėjimus, darbo tempą; mokytojai pamokoje taiko alternatyviuosius metodus, vaizdinę medţiagą. Su mokiniais dirba specialistų komanda, 
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mokytojai padėjėjai. 85,7 proc. mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, siekia visų dalykų patenkinamą lygmenį.  10 mokinių gimnazijoje  pagal  

gydytojų konsultacinės komisijos paţymas mokomi namuose. Didelis dėmesys skiriamas mokinių lankomumui gerinti. Veikia Vaiko gerovės 

komisija. Socialinio pedagogo veikla orientuota į socialinių – gyvenimiškųjų įgūdţių ugdymą, darbą su mokinių grupėmis, individualią veiklą su 

mokiniu, jo šeima. 

            Mokinius moko 89 mokytojai. Tai aukštos kvalifikacijos specialistai: 5  ekspertai, 15  metodininkų,  51 vyr. mokytojų, kiti -  mokytojai. 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas nukreiptas į besimokančios bendruomenės kūrimą. Tai atspindi gimnazijos  strateginiai 

prioritetai ir tikslai. Mokykloje sudaromos sąlygos kiekvienam mokytojui didinti ir plėtoti savo profesines kompetencijas bei bendradarbiauti su 

kolegomis. Sukurta ilgalaikės profesinės pagalbos sistema. Vyksta glaudus mentorių ir naujai atvykusių, maţesnę pedagoginę patirtį turinčių 

mokytojų bendradarbiavimas. Mokykloje organizuojami seminarai, metodinės dienos, metodinės – praktinės konferencijos, padedančios kelti 

pamokų kokybę. Mokytojai skatinami kolegialiai  mokytis, lankyti vieni kitų pamokas, metodinėse grupėse sistemingai dalintis gerąja patirtimi. 

Trumpalaikėms uţduotims atlikti gimnazijoje formuojamos laikinos darbo grupės.  

            Kasmet į gimnaziją atvyksta įvairių šalių diplomatų, emigrantų vaikų, tad mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams, nemokantiems 

lietuvių ar rusų kalbos, kalbinei adaptacijai. Mokyklos pedagogai jau turi patirties, kaip dirbti su uţsieniečiais ir grįţtančiais iš emigracijos 

vaikais. Tokiems mokiniams teikiama kompleksinė sociokultūrinė, kalbinė, psichologinė švietimo pagalba.  

  Kiekvienais metais rengiamas gimnazijos Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklos planas, kurio tikslas - atkreipti moksleivių 

dėmesį į ekologines ir aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, formuoti palankias sveikatai ir aplinkai vertybines  

nuostatas. Atsiţvelgiant į mokinio raidą ir psichofizinio vystymosi tarpsnius, ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo turinys kiekvienoje 

klasėje 2019-2020 m.m. bus toliau nuosekliai įgyvendinamas per formalųjį ir neformalųjį švietimą. Formaliajame švietime ekologijos ir aplinkos 

technologijų temos bus integruojamos į visų bendrojo ugdymo dalykų programas; atskirų klasių mokiniams siūlomas vienas pasirenkamas 

privalomas šios srities dalykas: 5-6 klasėse – „Sveika gyvensena― ; 7-8 klasėse – „Mokomės gamtoje ir iš gamtos―; 9-10 klasėse – „Ekologijos 

pagrindai―. Vidurinio ugdymo programoje mokykla siūlo mokiniui jo mokymosi poreikius atitinkančius pasirenkamus dalykus: 

„Biotechnologijos ir ekologija―,  „Bioetika ir ekologija―, „Ţmogus ir sveikata―.                 

             Gimnazijoje kuriama draugiškos mokyklos atmosfera, formuojamas tolerantiškos bendruomenės nario poţiūris į kitų tautybių ţmones, jų 

kultūrą. Organizuojami tradiciniai renginiai: Europos kalbų diena, Europos dienos paminėjimas, mokiniai supaţindinami su Vilniuje 

reziduojančiomis ambasadomis, dalyvaujama šalies ir tarptautiniuose projektuose.  

            Mokykloje yra stebima, vertinama ir analizuojama mokinių bendrųjų kompetencijų ir mokymosi paţanga. Skatinant kiekvieno mokinio 

asmeninę paţangą bei atsiţvelgiant į individualias ugdymo(si) galimybes, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse pradėtas taikyti mokinio asmeninės 

paţangos įsivertinimas (MAP). Pildomos mokinių individualios paţangos stebėjimo lentelės, kurių rezultatai analizuojami mokytojų 

dalykininkų, metodinių grupų ir metodinės tarybos posėdţiuose Visi mokiniai stebi asmeninę paţangą, kas mėnesį ją aptaria su klasės vadovu.                

Gimnazijos šūkis - „Kiekvieno paţanga ir sėkmė‖. Daug dėmesio gimnazijoje skiriama mokiniams, kuriems reikalinga pagalba. Organizuojamos 

veiklos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti. 
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             Aktyviai vykdoma gimnazijos politika, siekiant stiprinti mokyklos ir tėvų partnerystę. Paskelbtas bendras mokytojų, mokinių bei jų tėvų 

susitarimas dėl mokyklos kultūros. Siekiant įtraukti tėvus, atsirado ir naujų netradicinių mokymosi formų. Tėvai įtraukiami priimant sprendimus, 

susijusius su mokykloje įgyvendinamomis priemonėmis ugdymo(si) kokybei gerinti. Organizuojami  tėvų forumai, susitikimai (pvz. , ,,Valanda 

su direktore‖). Juose diskutuojama aktualiais gimnazijos veiklos klausimais. Organizuojami susitikimai „tėvai-mokytojas-mokinys―. Du kartus 

per metus organizuojamos individualios tėvų ir mokytojų konsultacijos „Atvirų durų dienos―. Gimnazijoje įkurtas muzikos klubas „Dainuojanti 

šeima―. Tėvai dalyvauja tradicinėse gimnazijos šventėse: Sėkmės dienoje, Mokslo ir ţinių dienoje, Paskutinio skambučio šventėje, Šeimos 

dienoje. Karjeros savaitės metu rengia karjeros pamokas mokiniams. 

              Ugdymo procesas organizuojamas pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius ugdymo planus, siekiant padėti mokiniui 

įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, informacinių technologijų raštingumą, profesinės kompetencijos pradmenis, ugdyti dorinę, tautinę ir 

pilietinę brandą. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu siekiama darnios asmenybės, kuri pasiţymi giliomis ekologijos ir aplinkos 

technologijų ţiniomis, išplėtotais praktiniais gebėjimais, suformuotomis vertybinėmis nuostatomis ir aktyviai bei atsakingai veikia, siekdama 

išsaugoti Ţemę sau ir ateinančioms kartoms. Neformaliajame švietime siūlomos veiklos šiose srityse: ekologinė-tiriamoji, sportinė-sveikatinimo 

ir kūrybinės raiškos. Neformalusis ugdymas yra siejamas su bendruoju ugdymu, tenkina kryptingus mokinių poreikius, sudaro sąlygas augti 

fiziškai ir psichiškai sveikiems, uţtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galimybę integruotis į visuomenę. Gimnazijoje įdomus 

ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Mokiniams pageidaujant gimnazijoje veikia daug įvairių būrelių. Vienas populiariausių - pučiamųjų orkestras 

„Santara‖. Nuo savo veiklos pradţios (2002 m.) orkestras atstovauja Vilniaus miestui bei respublikai įvairiuose respublikos ir tarptautiniuose 

renginiuose. Orkestras rengia pasirodymus „Santaros― gimnazijoje, Šnipiškių seniūnijoje, Vilniaus mieste ir uţ Lietuvos ribų.            

              Mokykloje veikia veiksminga mokinių skatinimo sistema. Mokinių pasiekimai įvairiose srityse vertinami diplomais, padėkomis, 

paţymėjimais, prizais.  Sukurta visos mokyklos šventė „Sėkmės diena―. Sistemingai atliekamas mokyklos veiklos įsivertinimas, jo rezultatai 

panaudojami mokyklos veiklos tobulinimui.  Atliekamas sistemingas mokytojų veiklos vertinimas ir įsivertinimas; organizuojami metiniai 

individualūs pokalbiai su mokyklos administracija. 

              Bendruomenės nariai didţiuojasi gimnazija, jos tradicijomis, kuria patrauklų gimnazijos įvaizdį. Sistemingai atliekamas gimnazijos 

įsivertinimo procesas, jo rezultatai panaudojami gimnazijos veiklos tobulinimui.  

              Palaikomi glaudūs ryšiai su profesiniais ir socialiniais partneriais mieste, respublikoje bei uţ jos ribų: Nacionalinių egzaminų agentūra,  

Mokyklų tobulinimo centru, Ugdymo plėtotės centru, Vilniaus miesto gimnazijomis ir progimnazijomis, Vilniaus teatrais, muziejais ir turizmo 

agentūromis, „Skalvijos― kino centru, bibliotekomis, miesto sveikatos biuru, Europos biuru, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Psichologine-

pedagogine tarnyba. 

           Gimnazijoje  kuriamos edukacinės aplinkos, atitinkančios šių dienų ţinių visuomenės reikalavimus, todėl nuolat gerinama materialinė 

bazė. Visuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Gimnazija racionaliai naudoja mokinio krepšelio, ūkio ir paramos lėšas, 

planingai atnaujina mokyklinius suolus, kėdes, kabinetų spintas, klasių lentas. Mokykloje iš viso yra 164 kompiuteriai (89 – stacionarūs, 61 – 

nešiojamasis, 30 – planšetinių), 10 interaktyvių lentų, 30 multimedijos projektorių, 14 televizorių. Tai sudaro galimybes tinkamai ir šiuolaikiškai 

organizuoti didesnę dalį ugdymo(si) veiklų. 
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              Veiklos kokybės įsivertinimas.  
 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. 

Įsivertinant ar reflektuojant savo veiklą rodiklių sistema  naudojamas  platusis ir teminis vertinimas. 2018-2019 m.m. panaudotas tik platusis 

vertinimas. 

 

 
 

2019 m. balandţio 9 – 12 d. įvyko gimnazijos veiklos kokybės rizikos išorinis vertinimas. Išorės vertintojos stebėjo 81 Vilniaus 

„Santaros― gimnazijos (toliau – gimnazijos) ugdomąją veiklą – 80 pamokų ir vieną neformaliojo švietimo uţsiėmimą. Išorinio rizikos vertinimo 

metu gilintasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, gimnazijos vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą, jie stebėti natūralioje aplinkoje. 

Vizito metu išorės vertintojos kalbėjosi su mokyklos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais, analizavo kai kuriuos gimnazijos 

veiklos, mokinių pasiekimų ir paţangos fiksavimo dokumentus, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – NMVA), Nacionalinio 

egzaminų agentūros, Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus pateiktą informaciją, mokinių, tėvų ir mokytojų nuomonių apklausų duomenis.  

Ţemiau pateikta vertinimo santrauka. 

 

           Gerai vykdoma mokyklos veikla: 

 Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokiniams bręsti kaip asmenybėms – vyrauja geri tarpusavio santykiai, pagarba vienas kitam 

nepaisant tautinių, kultūrinių, socialinių skirtumų, mokiniai noriai bendrauja, veikia kartu ir planuoja ateitį. 
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 Geri individualūs mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varţybose, projektinėje veikloje 

patvirtina dalies mokinių aukštus akademinius ir neakademinius gebėjimus, stiprią motyvaciją ir sveikas ambicijas. 

 Ugdymo turinio ryšys su gyvenimo praktika, mokytojų parengtos uţduotys ir mokymosi medţiaga, supratinga mokytojų reakcija į 

mokinių klaidas, palanki mokymuisi atmosfera vertintojų stebėtose pamokose daţnu atveju stiprino mokinių motyvaciją, skatino 

smalsumą ir įsitraukimą į veiklą nuo pamokos pradţios iki pabaigos. 

 

            Rizikinga mokyklos veikla, kuriai reikia skirti daugiau dėmesio: 

 

 Daugumos mokytojų taikyti tradiciniai ugdymo metodai vertintojų stebėtose pamokose neuţtikrino aktyvaus, savivaldaus mokinių 

mokymosi, neskatino jų imtis iniciatyvos ir atsakomybės uţ savo paţangą ir optimalius dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymosi 

rezultatus. 

 Netiksliai suformuluoti, nenumatyti ar su mokiniais neaptarti mokymosi uţdavinio įgyvendinimo kriterijai daţnu atveju nesudarė 

galimybių mokiniams objektyviai įsivertinti daromą paţangą pamokoje, konstruktyviai reflektuoti, aptarti pamokos rezultatus ir tikslingai 

numatyti tolesnio ugdymo(si) siekius. 

 Nepakankamos investicijos į aplinkų kūrimą ir ugdymo(si) sąlygų gerinimą neuţtikrina visapusiškai saugaus, sveiko, šiuolaikiško ir 

kokybiško ugdymo(si) proceso, tinkamos pagalbos mokiniui ir turi neigiamos įtakos mokinių savijautai, integracijai, pasiekimams ir 

mokinių tėvų pasitenkinimui mokykla. 

 Nepakankamas dėmesys lietuvių kalbos vadovėlių, kitų mokymo priemonių, didaktinės medţiagos ir metodinių rekomendacijų rengimui, 

per maţas lietuvių klb. savaitinių pamokų skaičius ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme ir pradinėse klasėse, per siauros 

mokytojų padėjėjų funkcijos ir labai ribotas jų skaičius mokykloje apsunkina tautinių maţumų mokyklos galimybę pasiekti aukštų 

lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatų. 

 

Rekomendacijos: 

 

 Gimnazijos administracijai rekomenduojama tobulinti mokytojų didaktinę kompetenciją – padėti pereiti nuo poveikio ar sąveika grįstos 

mokymo sampratos į mokymąsi akcentuojančią pedagoginę veiklą, skatinti mokytojus taikyti netradicinius, mokinius aktyvinančius, 

savivaldų mokymąsi stiprinančius ugdymo(si) metodus, sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagal gebėjimus, bendradarbiaujant 

tarpusavyje.  

 Stiprinti mokytojų gebėjimus formuluoti pamokos uţdavinio įgyvendinimo kiekybinius ir kokybinius kriterijus. Aiškūs, pamatuojami, su 

mokiniais aptarti vertinimo kriterijai leistų mokiniams tinkamai analizuoti, reflektuoti ir įsivertinti savo paţangą, mokytojams – teikti 

konstruktyvų, paţangą skatinantį grįţtamąjį ryšį, tai stiprintų mokinių savivoką ir motyvaciją siekti geresnių ugdymosi rezultatų. 

 

Svarbiausi mokyklos pasiekimai praėjusiais mokslo metais 
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 2018 - 2019 m.m. mokslo metų pradţioje mokėsi 1034 mokiniai, pabaigoje – 999 mokiniai.  Iš jų pagrindinio išsilavinimo 

paţymėjimus gavo  81 mokiniai,  brandos atestatus – 64 mokiniai. 

 

Gimnazijos mokinių mokymosi rezultatai 2018-2019 m.m.: 
 

 

Klasė Mok. Skaičius Pažangumas Kokybė Vidurkis 
Pasiliko 

kartoti kursą 

1 klasė 68 98.53 

  

1 

2 klasė 69 100 0 

3 klasė 61 100 0 

4 klasė 80 100 0 

1-4 klasės 278 99.63 58,3 0 1 

5 klasė 118 99.15 

 

8.55 0 

6 klasė 84 100 8.16 0 

7 klasė 116 100 8.26 0 

8 klasė 103 100 8.03 0 

5-8 klasės 421 99.79 45,1 8.25 0 

9 klasė 84 100 

 

7.94 0 

10 klasė 81 100 7.83 0 

9-10 klasės 165 100 25 7.89 0 

11 klasė 71 94.37 

 

7.52 3 

12 klasė 64 100 7.99 0 

11-12 klasės 135 97.19 28,8 7.76 4 

Iš viso 

mokykloje: 
999 99.15 

 
5.98 

 

 

Gimnazjos lankomumo ataskaita: 

 

Klasė 
Mok. 

Skaičius 

Praleistos 

pamokos 

Pateisintos dėl 

ligos 

Pateisintos 

kitos 
Nepateisintos 

Tenka vienam 

mokiniui 

nepateisintų 

Tenka vienam 

mok. praleistų 

pam. 
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1 klasės 68 5376 4518 854 4 0.06 79.06 

2 klasės 69 6001 4295 1705 1 0.01 86.97 

3 klasės 61 4667 3940 726 1 0.02 76.51 

4 klasės 80 6316 4375 1937 4 0.05 78.95 

1-4 klasės 278 22360 17128 5222 10 0.04 80.43 

5 klasės 118 10316 5522 3949 845 7.16 87.42 

6 klasės 84 7386 3908 3413 65 0.77 87.93 

7 klasės 116 15171 6041 8854 276 2.38 130.78 

8 klasės 103 11942 5064 6584 294 2.85 115.94 

5-8 klasės 421 44815 20535 22800 1480 3.52 106.45 

9 klasės 84 10850 4136 6075 639 7.61 129.17 

10 klasės 81 12365 4804 5858 1703 21.02 152.65 

9-10 klasės 165 23215 8940 11933 2342 14.19 140.7 

11 klasės 71 10979 3996 4958 2025 28.52 154.63 

12 klasės 64 9765 3682 4400 1683 26.3 152.58 

11-12 klasės 135 20744 7678 9358 3708 27.47 153.66 

 

      

 Gabiems mokiniams mokykloje organizuojami matematikos, chemijos, biologijos, fizikos, anglų kalbos, dailės, informacinių technologijų, 

lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, geografijos olimpiados ir meninio skaitymo konkursai, tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra―, 

informatikos  konkursas ,,Bebras‖ ir kt. konkursai. Gimnazijos mokiniai dalyvavo miesto, respublikos konkursuose, varţybose, olimpiadose ir 

projektuose: tarptautiniame, šalies ir miesto matematikos konkurse ,,Euklidas‖ (10 kl. mokinys - miesto konkurso nugalėtojas), šalies rusų kalbos 

olimpiadoje, dailyraščio konkurse, konkursuose ,,Olympis―, Kings, Konstitucijos egzamine, Lietuvos istorijos ţinovo konkurse, tarptautiniuose 

debatų turnyruose.  

Dalyvaujant šalies gamtos mokslų konkurse 10 kl. mokinė laimėjo 5- tą vietą  ir buvo įtraukta  į grupę mokinių, kurie atstovavo Lietuvai IJSO 

olimpiadoje Botsvanoje Afrikoje. Mokinė laimėjo bronzą.  

 

Mokinių  pasiekimai šalies ir miesto konkursuose ir olimpiadose: 

Nr. 

 

Olimpiados, konkurso pavadinimas 

 

Vieta, 

apdovanojimas 
Nugalėtojų skaičius Klasė 

1. Miesto lietuvių kalbos konkursas  ,,Lietuviškai rašyti moku‖ II 1 1-4 kl. 

2. III 1 1-4 kl. 

3. Miesto rusų kalbos diktantų konkursas III 2 3-4 kl. 

4. Miesto 1-4 klasių rusų kalbos olimpiada I 1 1-4 kl. 
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5. Miesto lietuvių kalbos olimpiada 
III 1 5 kl. 

II 1 8 kl. 

 

6. 

 

Miesto matematikos olimpiada 

Padėka 2 5 kl. 

I 1 6 kl. 

III 1 10 kl. 

7. Miesto eilėraščių konkursas III 1 6 kl. 

8. Miesto rusų kalbos olimpiada 

III 1 6 kl. 

III 1 9 kl. 

III 1 11 kl. 

9. Miesto prancūzų kalbos olimpiada I 1 7 kl. 

10. Šalies prancūzų kalbos olimpiada Padėka 1 7 kl.  

11. Matematikos konkursas  ,,Kengūra‖ Padėka 2 6-7 kl. 

12. Šalies informacinių technologijų olimpiada  ,,IT manija‖ I 1 7 kl. 

13.  
Miesto anglų kalbos konkursas ― Spelling bee‖ I 1 7 kl. 

III 1 10 kl. 

14. Šalies anglų kalbos konkursas ― Spelling bee‖ II 1 7 kl. 

15.  Miesto biologijos olimpiada 
III 1 8 kl. 

I 1 10 kl. 

16. Miesto fizikos olimpiada 
Padėka 1 8 kl. 

III 1 10 kl. 

17. Miesto chemijos olimpiada 

I 1 10 kl. 

III 1 10 kl. 

III 1 12 kl. 

18. Miesto lietuvių kalbos konkursas II 1 10 kl. 

19. Šalies lietuvių kalbos konkursas Padėka 1 10 kl. 

20. Šalies prancūzų kalbos konkursas Padėka 1 7 kl. 

                  

        Daug gimnazijos bendruomenės dėmesio skirta ekologijos ir aplinkos technologijų konkursų ir projektų vykdymui. Dalyvavome miesto 

projekte „Vilnius - ekologiškai neabejingų moksleivių miestas― (8 b kl.); projekte Vilniaus vaikams „Mokausi rūšiuoti― (10 f kl.); 

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame― (7 f kl.); Nacionalinėje Ţaliojoje olimpiadoje; projekte „Būk ekoambasadorius!― (10f kl.). 

Projektų ir konkursų metu mokiniai domėjosi ne tik atliekų rūšiavimu, gamtos išteklių taupymu, maţesniu vartojimu, kraštovaizdţio bei miesto 

tarša, bet ir stengėsi surasti sprendimus, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, maţinant neigiamą įtaką gamtai. Vykdant gimnazijoje 

ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymą skatiname gimnazijos bendruomenės iniciatyvas, įtraukiame mokinius į nuolatinį aplinkos tvarkymo 

ir kraštovaizdţio kūrimo procesą, plėtojame sąmoningą poţiūrį į aplinką, ugdome atsakomybę.  2018-2019 m.m. gimnazijos mokiniai 

bendradarbiaudami su VŠĮ „Visada ţalias ir spalvotas― gimnazijos kieme pasodino 500 įvairių rūšių augalų.  
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       Pirmą kartą gimnazijoje įvyko 10 kl. „Ekologijos ţinovų― konkursas. Mokiniai gvildeno globalias ekologijos problemas: klimato kaita 

planetoje, aplinkos tarša, biologinės įvairovės maţėjimas. 

 

     Gimnazijoje mokosi  perspektyvūs, miesto, šalies ir tarptautinėse varţybose dalyvaujantys sportininkai: 

 

Nr. Vardas, pavardė Klasė Sporto šaka Vieta Čempionato pavadinimas 

1. Daniil Selčinskis II c Futbolas II Lietuvos čempionatas 

2. Nikita Ţdanov 8 A Futbolas  II Vilniaus miesto čempionatas 

3. Nikita Ţdanov 8 A Futbolas III Lietuvos čempionatas 

4. Nikita Orlov 8 B Futbolas  II Vilniaus miesto čempionatas 

5. Nikita Orlov 8 B Futbolas III Lietuvos čempionatas 

6. Nikita Ambrusevič I a Futbolas II Lietuvos čempionatas 

7. Ksenija Kuznecova 8 B Dailusis čiuoţimas II Lietuvos čempionatas 

8. Jelizaveta Lazarenko 7 A Akrobatika I Vilniaus miesto čempionatas 

     

 Gimnazijos rinktinių miesto, šalies varţybų rezultatai: 

 

Nr. Konkurso pavadinimas Vieta  Klasė, pogrupis 

1. Vilniaus miesto mokyklų ţaidynių kvadrato varţybos II 6 kl., mergaitės 

2. Vilniaus miesto mokyklų ţaidynių kvadrato varţybos III 6 kl., berniukai 

5. Vilniaus gimnazijų vaikinų tinklinio čempionatas (pogrupis) II 9-12 kl. 

6. Vilniaus gimnazistų vaikinų futbolo čempionatas (pogrupis) II 9-12 kl. 

7. Vilniaus miesto gimnazijų vaikinų tinklinio čempionatas 13-16 v. 9-12 kl. 

8. Vilniaus gimnazistų vaikinų futbolo čempionatas 16 v. 9-12 kl. 

 

       

      Gimnazijoje nuolat analizuojama mokinių paţanga ir pasiekimai, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai. 

 

NMPP patikrinimo rezultatai: 
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1  pav.  Gimnazijos 2-ų klasių NMPP  rezultatų palyginimas su šalies rezultatais 

 



12 

 

 
 

2  pav.  Gimnazijos 4-ų klasių NMPP  rezultatų palyginimas su šalies rezultatais 
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3  pav.  Gimnazijos 6 -ų klasių NMPP  rezultatų palyginimas su šalies rezultatais 
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 

 

 
 

 

4 pav.  Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatų palyginimas su metiniais požymiais 

 

 

 

 

5  pav.  Gimnazijos matematikos PUPP rezultatų palyginimas su su metiniais požymiais 
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6 pav.  Gimnazijos rusų kalbos (gimtosios) PUPP rezultatų palyginimas su su metiniais požymiais 

 

Brandos egzaminų rezultatai: 

 
7 pav.  Gimnazijos brandos egzaminų įvertinimų vidurkis 
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Išvados: 

 Daugiausia kandidatų laikė pagrindinės sesijos uţsienio kalbos (anglų)  ir matematikos VBE; 

Egzaminas 

 
Metai Neišlaikė 16-35 36-85 86-100 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
2016-2017 m.m. 14,7 % 55,9 % 29,4 % 0 

2017-2018 m.m. 23,4 % 39 % 54,7 % 6,3 % 

2018-2019 m.m. 14,6% 54,4% 42,8 % 2,8 

Istorija 2016-2017 m.m. 3,3 % 43,3 % 46,7 % 6,7 % 

2017-2018 m.m. 2,4 % 44,3 % 46,7 % 3 % 

2018-2019 m.m. 0 60% 40% 0 

Matematika 2016-2017 m.m. 7,2 % 30,4 % 52,2 % 10,2 % 

2017-2018 m.m. 5,2 % 58,4 % 41,6 % 0 

2018-2019 m.m. 29,7% 46,7% 50% 3,3% 

Anglų kalba 2016-2017 m.m. 1,2 % 14,3 % 67,9 % 0 

2017-2018 m.m. 0 15,5 % 56,7 % 27,8 % 

2018-2019 m.m. 0 10 58 32 

Chemija 2016-2017 m.m. 0 20 % 60 % 20 % 

2017-2018 m.m. 0 11 % 78 % 11 % 

2018-2019 m.m. 0 15% 71% 14% 

Biologija  2016-2017 m.m. 0 14,3 % 78,6 % 7,1 % 

2017-2018 m.m. 0 0 85,7 % 14,3 % 

2018-2019 m.m. 0 0 85,7% 14,3% 

Fizika 2016-2017 m.m. 0 20 % 80 % 0 

2017-2018 m.m. 0 46 % 54 % 0 

2018-2019 m.m. 0 33,3% 33,3% 33,3% 

Informacinės 

technologijos 
2016-2017 m.m. 22,2 % 66,7 % 11,1 % 0 

2017-2018 m.m. 18,2 % 62,5 % 37,5 % 0 

2018-2019 m.m. 50% 100% 0 0 

Geografija 2016-2017 m.m. 0 85,7 % 14,3 % 0 

2017-2018 m.m. 16,7 % 100 % 0 0 

2018-2019 m.m. 0 50% 50% 0 
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 Valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimus gavo 8 kandidatai  (6 iš anglų kalbos; 1- iš matematikos; 1- iš biologijos); 

 Geriausi kandidatų rezultatai gauti iš uţsienio kalbos (anglų), biologijos ir chemijos (kaip ir pernai). 

 

 

Stojamieji rezultatai: 

 

 
8 pav.  Gimnazijos 2018 m. stojamieji rezultatai 

 

 

Stojamųjų rezultatų palyginimas: 

 Aukštosios mokyklos Aukštesniosios 

mokyklos 

Profesinės mokyklos Dirba Kita 

2016 m. 35,3 23,53 4,7 29,4 7,07 

2017 m. 38,5 30,3 4,6 20,2 6,4 

2018 m. 41,3 25,6 12,4 6,6 1,6 

2019 m. 42 31 14 9,6 3,4 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Svarbiausios gimnazijos problemos praėjusiais mokslo metais 
 

          Gerinant pamokos kokybę yra pokyčių, bet būtinas  tolesnis mokytojų tobulėjimas, nes kvalifikacijos tobulinimas nepakankamai veikia 

pamokos kokybę. Mokytojams trūksta kompetencijų taikyti inovatyvius metodus, ugdant mokinių aukštesnio lygio gebėjimus, dirbant su 

skirtingų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais.  Neretai mokytojai neišnaudoja galimybių stiprinti mokinių atsakomybę uţ mokymosi 

rezultatus, nesudaro tinkamų sąlygų įsivertinti asmeninę paţangą, reflektuoti, apibendrinti pasiektus rezultatus, kelti naujus tikslus ir siekius. 

Greitai tobulėjantis visuomenės, ypač mokinių, gebėjimas naudotis IKT pralenkia mokytojų kompetencijas. Dalis mokytojų nepakankamai 

naudoja skaitmenines  mokymo priemones, nesiekia  tobulinti  savo kvalifikacijos šioje srityje.Nepakankamai veiksminga pagalba gabiems ir 

turintiems mokymosi spragų mokiniams, konsultacinių centrų veikla.  

         Dauguma būsimų pirmokų iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ateina labai prastai mokėdami valstybinę kalbą arba jos 

visai nemokėdami ir tai apsunkina jų sėkmingą mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą. Mokant lietuvių kalbos, stinga didaktinės 

medţiagos, šiuolaikinių priemonių ir metodinių rekomendacijų, kurios mokytojams, suinteresuotiems ugdymo kokybe ir gerais pasiekimais, yra 

tiesiog būtinos. Mokykla susiduria su nemenkais iššūkiais integruodama imigrantų ir reemigrantų vaikus, teikdama jiems švietimo pagalbą, 

padėdama paţinti šalies, kurioje šiuo metu jie gyvena ir mokosi, istoriją, kultūrą, tradicijas, mokydama sugyventi įvairių tautybių ir socialinių 

grupių vaikus.  

        Mokyklos tvarkos taisyklių laikymasis taip pat reikalauja nuolatinio dėmesio. Daugiau dėmesio reikia skirti 11-12 klasių mokinių pamokų 

lankomumo ir vėlavimo kontrolei, šių reiškinių prevencijai. 

        Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais galimybės. 
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SSGG ANALIZĖ 

Stipriosios pusės 

 

Silpnosios pusės 

1. Aukšta mokytojų kvalifikacija, juos siejanti aukšta savivertė, 

ryškus bendruomeniškumas. 

2. Dėmesys mokytojų kvalifikacijai ir jos tobulinimui. 

      3. Aktyvi gimnazijos metodinės tarybos veikla. 

      4.Ugdymo proceso įvairinimas netradicinėmis veiklomis. 

      5.Ugdymui(si) palankus klasių mikroklimatas. 

      6. Ugdymo turinio ryšys su gyvenimo praktika. 

      7. Sudarytos tinkamos sąlygos mokiniams bręsti kaip asmenybėms. 

      8. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas.  

       9. Teikiama pagalba gabiems ir turintiems mokymosi spragų   

mokiniams. 

    10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

    11. Efektyvi pagalba atvykusiems iš uţsienio ar kitakalbių Lietuvos 

mokyklų. 

   12.Glaudėsnis bendradarbiavimas su 1-8 klasių mokinių tėvais. 

.  

 

1. Daugumos mokytojų taikyti tradiciniai ugdymo metodai  

neuţtikrino aktyvaus, savivaldaus mokinių mokymosi. 

2. Nesistemingai vertinama individuali mokinio paţanga ir 

pasiekimai pamokoje. 

      3.Nepakankama mokinių mokėjimo mokytis integracija į ugdymo 

procesą. 

      4. Mokytojai ne visada pateikia konkrečius pamokos rezultatų 

vertinimo kriterijus.  

      5.Mokant lietuvių kalbos, stinga didaktinės medţiagos 

      6. Savęs matymas kaip atskiro vieneto kolektyve apsunkina 

bendruomenės kaip visumos veiklą. 

      7.I-IVgim. klasių  tėvų dalyvavimas gimnazijos veikloje daugiau 

epizodinis nei nuoseklus ir sistemingas. 

       8. Mokiniams trūksta pagal visus ES saugos reikalavimus įrengto 

aikštyno. 

      9.Mokyklos teritorija neaptverta. Tai maţina mokinių saugumą. 

Galimybės 

 

Grėsmės 

1. Mokymosi aplinkos ir ugdymo priemonių atnaujinimas. 

2. Uţduočių individualizavimas ir diferencijavimas labiau tenkins 

individualius skirtingų gebėjimų mokinių poreikius.  

3. Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas.  

4. Mokytojų didaktinės kompetencijos tobulinimas. 

5. Naujų bendradarbiavimo su tėvais formų taikymas. 

6. Mokinių mokymosi motyvacijos didinimas. 

7. Gimnazijos mokinių savivaldos aktyvinimas. 

8. Lyderystės kaip atsakomybės formavimas. 

9. Mokinių individualios paţangos stebėjimo ir  vertinimo  sistemos 

tobulinimas. 

 

1. Neigiamas mokyklos socialinės aplinkos poveikis dėl išorinių 

socialinių negerovių (smurto, rūkymo, alkoholio).  

2. Maţėjanti mokinių motyvacija mokytis. 

3. Mokytojų ir mokinių lyderystės įgūdţių stoka. 

4. Prastėjanti mokinių sveikata. 

  

 

 

 

 

 



20 

 

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAS 

 

1. Veiksmingo kokybiško ugdymosi uţtikrinimas. 

 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 

Tikslai 

 

Uždaviniai 

 

1. Telkiant mokyklos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) 

kokybę  

1.1. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pamokos 

kokybę. 

1.2. Uţtikrinti aktyvų savivaldų mokinių mokymąsi, taikant 

šiuolaikinius ugdymosi metodus. 

 

 

2. Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai 

gyvenančią bendruomenę.  

 

2.1. Ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę, taikant 

ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos 

elementus. 

2.2. Gerinti emocinę aplinką ir  skatinti pilietinį aktyvumą, 

suartinant ir sutelkiant bendram darbui gimnazijos 

bendruomenę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

IV. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

I. Tikslas    Telkiant mokyklos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę 

 

Uţdavinys  1.1. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pamokos kokybę. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai 

 1.1.1.Identifikuoti mokytojų profesinio tobulinimo  

poreikius, atsiţvelgus į praėjusių m.m.išorinio 

vertinimo rezultatus ir rekomendacijas. 

2019 -09 Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinė taryba 

Kiekvienoje metodinėje grupėje atlikta mokytojų 

apklausa, siekinat  išsiaiškinti bendrų mokymų 

poreikį. Aptartos seminarų temos. 

1.1.2.Parengti  mokytojų tobulinimo programą 

„Mokomės kartu―, remiantis išorės audito išvadomis 

dėl tobulintinų mokyklos veiklos aspektų. 

2019-10 Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinė taryba 

Parengta mokytojų 2019-2021 m. tobulinimo(si) 

programa „ Mokomės kartu―.  

Kiekvienas mokytojas kasmet  dalyvauja  

ne maţiau  kaip 3 dienų seminaruose. 

Mokytojai nuosekliai kelia savo 

pedagoginę kvalifikaciją orientuodamiesi  į  

gimnazijos prioritetus. 
 

1.1.3.Diegti mokytojų savišvietos kultūrą, dialogą, 

skatinti diskusijas tarp mokytojų: 

- mokytojoTV pamokos, paskaitos; 

- paroda „Mokomės kartu;― 

-didaktinės literatūros sąrašai; 

- mokytojų diskusijos  

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinė taryba 

Įvairiais būdais skleidţiamos pedagoginės ir 

metodinės naujovės, skatinamas  mokytojų 

profesinis bendradarbiavimas, saviugda, 

kūrybiškumas ir lyderystė. 

1.1.4. Skatinti mokytojų patirties sklaidą: pamokų 

lankymas ( „kritinis  draugas‘‘), metodinės dienos , 

kolegų konsultavimas, metodinė konferencija, 

pranešimai mokykloje ir uţ jos ribų. 

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija 

Metodinė taryba 

Kiekvienas mokytojas stebi po 2 kolegų pamokas 

ir dalijasi  savo gerąja patirtimi. 

Kas antrą mėnesį organizuojamos metodinės 

dienos. 

Sudarytas mokytojų konsultantų sąrašas. 
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1.1.5.Organizuoti mokytojų naudojamų priemonių 

paţangos stebėjimui ir fiksavimui  mugę. 

2020 

m.balandis-

geguţė 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba 50 % mokytojų pristatė į mugę savo naudojamas 

priemones mokinių paţangos stebėjimui ir 

fiksavimui. 

1.1.6.Paskirti naujiems mokytojams mentorius.  2019-09 Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Mentoriai padės naujiems mokytojams sklandţiai 

integruotis į gimnazijos bendruomenę. 

1.1.7. Išbandyti gimnazijoje naujas mokytojų 

kolegialaus profesinio augimo formas: veiklos tyrimas, 

pamokos studija. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sudarytos 2 savanoriškos mokytojų grupės naujų 

kolegialaus profesinio augimo formų išbandymui. 

11.8.Sudaryti sąlygas mokymosi grupėms planuoti, 

reflektuoti veiklas. 

2019-2020 

m.m. sausis- 

birţelis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Pamokų tvarkaraštis antradieniais pritaikytas 

mokytojų grupėms rinktis į savo posėdţius. 

1.1.9. Naujų mokytojų kolegialaus profesinio augimo 

formų įsivertinimas. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba Kas pusmetį organizuojamos refleksijos dienos 

naujai patirčiai aptarti.  

1.1.10.Organizuoti pradinių klasių ir dalykų mokytojų 

bendradarbiavimo veiklas dėl ugdymosi tęstinumo ir 

mokinių paţangos gerinimo. 

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija 

Metodinė taryba 

Suplanuotos ir pravestos pradinių klasių ir dalykų 

mokytojų  bent 2-3 bendros veiklos. 

1.1.11. Suplanuoti  ir pravesti įvairių dalykų integruotas 

pamokas, projektus. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Pradinių klasių 

metodinė grupė, kitos 

metodinės grupės 

s 40 % mokytojų suplanuoja ir praveda bent 

VIENĄ integruotą pamoką , projektą, kuriame  

dirba bent dviejų dalykų mokytojai. 

1.1.12. Išnaudoti „ Kokybės krepšelio― projekto 

galimybes susipaţįstant su kitų mokyklų patirtimi. 

2019-2020 

m.m. 

Projekto lėšos Administracija 

Metodinė taryba 

Vyko 2 mokytojų komandiruotės į kitas 

Lietuvos mokyklas siekiant dalintis gerąja 

patirtimi. Uţmegzti ryšiai su pasirinkta 

mokykla, turinčia geros mokyklos 

poţymių raišką, siekiant pasidalyti gerąja 

patirtimi  
 

1.1.13.Organizuoti mokytojams  komunikacinių 

kompetencijų (lietuvių, uţsienio kalbų), informacinių 

technologijų  praktinius uţsiėmimus.  

2019-2020 

m.m. 

Projekto lėšos Metodinė taryba 

Administracija 

Mokytojai nuosekliai tobulina savo 

komunikacines (lietuvių, uţsienio 

kalbų)  kompetencijas. Mokytojai, 

dalyvaujantys gimnazijoje vykdomuose 

projektuose, uţsienio kalbą (anglų) 

moka ne ţemesniu kaip B1 lygiu.  
 

1.1.14..Stebėti pamokas ir teikti mokytojams grįţtamąjį 

ryšį. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Direktoriaus pavaduotojos ugdymui stebi  po 1- 2 

kiekvieno mokytojo pamoką ir su mokytojais 

analizuoja. 
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1.1.15.Susitarti su mokytojais  dėl pamokos kokybės 

rodiklių. 

2019 m 

spalis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Susitarta su mokytojais dėl pamokos 

kokybės rodiklių .Mokytojai susipaţinę su 

nauju pamokos stebėjimo protokolu. 
 

1.1.16.Susitarti su mokytojais dėl mokinių  savivaldaus 

mokymosi pamokoje lygio nustatymo. 

2019 m. 

spalis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Sudarytos ir mokytojams  pristatyti  savivaldaus 

mokymosi stebėjimo pamokoje rodikliai ir lygiai. 

1.1.17..Įvertinti mokinių savivaldaus mokymosi 

pamokoje lygį. 

2020 m. 

m.geguţė 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Mokinių savivaldaus mokymosi pamokoje lygis - 

2,5  

1.1.18 Įvertinti aplinkos rodiklio pamokoje pokyčius.  Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Aplinkos rodiklio pamokoje pokyčio lygis - 2,5 

1.1.19.Įvertinti gimtosios kalbos, matematikos, lietuvių 

kalbos priemonių plano kokybei gerinti veiksmingumą. 

2019m. 

spalis – 

2020 

m.rugpjūtis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Nėra NMPP 4, 6, 8 klasių nepatenkinimo lygio 

įvertinimų (be SUP). PUPP  

Visi mokiniai išlaikė lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos brandos egzaminus 

1.1.20..Parengti projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų 

kaitai . Mokyklos ir tėvų partnerystė  ― pokyčio analizę, 

gavus tyrimo „Įtraukiojo ugdymo tyrimas:II  

matavimas―ataskaitą. Pristatyti gimnazijos 

bendruomenei. 

2019m. 

spalis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Projekto komanda Tyrimo medţiaga pristatyta bendruomenei. 

Parengtas projekto pokyčių aprašas. 

1.1.21..Organizuoti klasių vadovų refleksiją ir patirties 

pasidalinimą  po projektų veiklų organizavimo. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Projekto komanda Refleksijos metu aktyviausieji projekto  klasių 

vadovai pasidalins savo patirtimi apie 

bendradarbiavimą su tėvais. 

1.1.22..Organizuoti tarpinį mokytojų išsikeltų  

individualių tobulinimosi uţdavinių įsivertinimą. 

2020 sausis Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Vyks dalies mokytojų tarpinis išsikeltų  

individualių tobulinimosi uţdavinių įsivertinimas. 

1.1.23.Organizuoti  mokytojų metinius  (veiklos 

vertinimo) pokalbius. 

2020 m. 

birţelis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Birţelio mėnesį vyks visų mokytojų 

išsikeltų  individualių tobulinimosi 

uţdavinių įsivertinimas bei veiklos 

vertinimas 
 

1.2. Uţtikrinti aktyvų savivaldų mokinių mokymąsi, taikant šiuolaikinius ugdymosi metodus. 
 

 

1.2.1.Tęsti pradinėse klasėse programą „Mokykis 

mokytis― 

2019 -2020 

m.m.  

Ţmogiškieji 

resursai 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Visi pradinių klasių mokytojai integruoja 

programos turinį į įvairius dalykus bei 

neformaliąją veiklą.  
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1.2.2.Paruošti mokinių savanorių grupę su prezentacija 

„Kas yra  mokėjimo mokytis kompetencija?― 4-6 klasių 

mokiniams. 

2019 m. 

spalis - 

lapkritis 

Ţmogiškieji 

resursai 

T. Lukoševičienė, 

Savanorių grupė 

II- III gim. klasių mokiniai savanoriai praves 4-6 

klasių mokiniams klasės valandėlę „Kas yra  

mokėjimo mokytis kompetencija?―. 

1.2.3.Organizuoti dalykų mokytojų susitikimus dėl 

mokinių konsultavimo mokantis mokytis.  

2019 m .g 

ruodis 

Ţmogiškieji 

resursai 

T. Lukoševičienė Dalykų mokytojai sistemingai konsultuos 

mokinius dėl mokėjimo mokytis kompetencijos. 

1.2.4.Suburti darbo grupę  mokinių  mokėjimo mokytis 

kompetencijai  įvertinti. 

 Ţmogiškieji 

resursai 

Darbo grupė Suburta darbo grupė mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijai vertinti.Paruošti vertinimo 

instrumentai ir jų praktinis naudojimas  

1.2.5.Organizuoti 1-4, 5-8, I-III gim. klasėse refleksijų 

dienas. 

Gruodţio 

4d, kovo 4d, 

birţelio 12d. 

 

Ţmogiškieji 

resursai 

Klasių auklėtojai Klasių auklėtojai 3 kartus per metus organizuoja 

klasėse diskusiją, kurioje mokiniai pataria vieni 

kitiems, kaip geriau mokytis. 

 Dauguma mokinių supranta savo mokymąsi, 

apmąsto savo sėkmes ir tobulintinas  puses. 

 

1.2.6.Organizuoti „ Mokymo(si ) kitaip― 1-4, 5-8, I- II 

gim. klasėse  dienas. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba Pagilintos bendrosios mokinių kompetencijos. 

Vyko tikslingesnis mokytojų  bendradarbiavimas 

1.2.7.Organizuoti  mokinių projektinių darbų  savaitę 2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba 

Metodinių grupių 

pirminikai 

N. Vorkovič 

Organizuota mokinių  projektinių darbų savaitė, 

nukreipta  į mokinių mokėjimo mokytis  

gebėjimų demonstravimą bei kūrybiškumo 

ugdymąsi 

1.2.8.Išnaudoti  gimnazijoje  esamas edukacines erdves  

patraukliam, aktyviam ugdymosi procesui. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija 

Metodinė taryba 

80 % gimnazijos edukacinių  erdvių išnaudota 

patraukliam, aktyviam ugdymosi procesui. 

1.2.9. Sukurti  klasėse ir mokyklos koridoriuose 

edukacines aplinkas:  

-mokinių darbų parodos; 

-ţaliųjų rekreacinių zonų  atnaujinimas ir kūrimas; 

-ekologinio kalendoriaus rengimas. 

 

2019-

2020m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

2 % lėšos 

Ekologinė grupė 

Savanoriai 

Mokyklos aplinka  tvarkoma,  pasodinta daug 

augalų , planuojama įtraukti visus bendruomenės 

narius. 

1.2.10.Parengti rekomendacijas mokytojams dėl 

netradicinių pamokų ne mokykloje organizavimo  

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Darbo grupė 

Metodinė taryba 

Parengtos rekomendacijos dėl netradicinių 

pamokų organizavimo. 

1.2.11.Dalyvauti miesto projekte „Vilniaus Mozaika-

2019― 

2019 m. 

spalis, 

lapkritis 

Projekto lėšos A. Dubietienė 

V. Laucivienė 

I-III gim.klasių mokiniai dalyvaus 5 

interaktyviuose uţsiėmimuose, siekdami geriau 

paţinti savo gimtąjį miestą. Uţsiėmimus ves 

profesionalūs gidai  

1.2.12. Plėtoti patirtinį mokymąsi . Vesti pamokas  1-4, 

5-8 klasėse nauduojant platformą „Vedlys― 

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinė taryba 

Metodinių grupių 

Mokiniai susipaţins su laboratorijos įranga, 

atliekamais tyrimais, bus formuojami jų 
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pirmininkai. tyrinėjimo įgūdţiai bei ekologinė kultūra. 

1.2.13.Išnaudoti „Kultūrinio paso― galimybes mokinių 

kūrybingumui ugdyti. 

2019-2020 

m.m. 

„ Kultūrinio 

paso― lėšos 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Kiekvienam gimnazijos mokiniui sudarytos 

sąlygos kultūros  ir meno  paţinimui plėsti.   

1.2.14. Aktyvinti „Vyturio― bibliotekos elektroninės 

skaityklos panaudojimą. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Lietuvių kalbos 

metodinių grupių 

pirmininkai 

N. Vorkovič 

Gimnazijos mokiniams bus suteiktos prieigos prie 

„Vyturio― bibliotekos elektroninės skaityklos. 

Mokiniams bus sudarytos sąlygos inovatyviai ir 

operatyviai surasti reikiamus literatūros kūrinius, 

pagerės lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi 

rezultatai 

1.2.15.Plėtoti EDUKA klasės elektroninės  

laboratorijos  naudojimą. 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

dalykų mokytojai 

N. Vorkovič 

21 įvairių dalykų mokytojas (pradinių klasių, 

lietuvių kalbos, biologijos, fizikos) naudos savo 

pamokose EDUKA klasės elektroninę 

laboratoriją. 

3 b klasės mokiniai dirbs per pamokos ir namuose 

EDUKA klasės elektroninės laboratorijos erdvėje.  

1.2.16. Dalyvauti tarptautiniuose bei respublikiniuose 

projektuose: 

ERASMUS+ tarptautiniai projektai: 

- „Šiuolaikinės  mokyklos socialiniai iššūkiai― 

- „Europos DNK― 

- „Talės― 

Respublikiniai projektai: 

-„ Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės― 

-„Dideli maţi ekranai.Medijų raštingumas― 

2019-2020 

m.m 

Ţmogiškieji 

resursai 

Projektų lėšos 

 

I.Rovda 

A. Jurevičienė 

T. Bruskina 

J. Bizaitė 

 

 

 

Įgyvendinti trys tarptautiniai projektai. 

Projektų metu mokiniai stiprins kultūros paveldo 

paţinimą ir suvokimą, ugdys savo pilietiškas 

šaknis. Bus sukurti ilgalaikiai mokytojų ir 

mokinių tarpusavio santykiai skirtingose Europos 

šalyse. 

Skatinamas aktyvus gimnazistų domėjimasis 

Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis. 

1.2.17.  Atnaujinti IKT bazę . 2019 m.m Ţmogiškieji 

resursai 

Projekto lėšos 

Darbo grupė Atnaujinta IKT bazę: įsigyta 5 kompiuteriai, 5 

televizoriai...Atnaujintas internetas.WI-FI. 

Nupirkti 25 planšetiniai kompiuteriai. 

1.2.18.Aprūpinti mokytojus naujomis mokymo 

priemonėmis pagal projektą „Kokybės krepšelis― 

2019-

2020m.m. 

Projekto lėšos Administracija Uţsakytos naujos  mokymo priemonės pagal 

projektą „Kokybės krepšelis― 
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2. Tikslas   Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę 

2.1. Uždavinys.   Ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę, taikant ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo 

sampratos elementus. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai Laukiami rezultatai 

2.1.1.Dalyvauti respublikiniame pradinių klasių 

mokinių projekte „Olimpinis mėnuo― 

2019 m. 

spalis 

Ţmogiškieji 

resursai 

1-4 klasių mokytojai Mokiniai per projekto laikotarpį skatinami 

daugiau judėti, sveikiau maitintis bei maţinti 

laiką, praleistą prie telefonų ar kompiuterių.  

 2.1.2.Organizuoti sveikos gyvensenos ir ekologijos 

lektorių klubo veiklą (I—III gim. kl.). 

2019-

2020m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Ekologinė grupė 1-8 klasių mokiniai gaus daugiau ţinių ir 

praktinių įgūdţių apie sveikatos palaikymą ir 

stiprinimą. 

2.1.3.Parengti 2019-2020 m.m. Ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo veiklos planą 

2019 m. 

spalis  

Ţmogiškieji 

resursai 

Ekologinė grupė Parengtas Ekologijos ir aplinkos technologijų 

ugdymo metinis planas. 

2.1.4.Parengti naujus mokomųjų dalykų ilgalaikius 

planus. (,,Sveika gyvensena‘‘ – 6 kl., ,,Mokomės 

gamtoje ir iš gamtos‘‘ – 8 kl., ,,Ekologijos pagrindai‘‘ – 

10 kl., ,,Ţmogus ir sveikata‘‘ – 12 kl., 

,,Biotechnologijos ir ekologija‘‘ – 12 kl., ,,Bioetika ir 

ekologija‘‘ – 12 kl., 

2019 m. Ţmogiškieji 

resursai 

Ekologinė grupė Atsiţvelgiant į mokinio raidą ir psichofizinio 

vystymosi tarpsnius, ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo turinys kiekvienoje klasėje 

nuosekliai įgyvendinamas per formalųjį ir 

neformalųjį švietimą. 

2.1.5.Dalyvauti respublikiniuose bei miesto 

ekologiniuose projektuose: 

- Nacionalinė Ţalioji olimpiada; 

- Projektas Vilniaus vaikams „Mokausi  rūšiuoti―  

- Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojame―  

- Projektas „Būk eko ambasadorius!―  

 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Ekologinė grupė Projektai supaţindins dalyvius su įvairiomis 

iniciatyvomis, eko idėjomis, kurios plės akiratį, 

supratimą apie ekologijos ir aplinkosaugos 

svarbą. 

Mokiniai supras, jog ne kas kitas, o jie patys daro 

įtaką aplinkai. 
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2.1.6. Organizuoti aplinkosaugos konkursą 

„Ekologiškumo virusas plinta -2019― 7-8 klasių 

mokiniams 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai, 

 

Ekologinė grupė Konkursas skatins mokinius atkreipti dėmesį į 

aplinkosaugos problemas, skatins domėtis jų 

atsiradimo ir sprendimo būdais. Taip pat 

konkursas skatins mokinių bendradarbiavimą, 

kūrybingumą, išradingumą pritaikant teorines 

ţinias praktikoje. 

2.1.7.Organizuoti gimnazijos Ekologijos ţinovų 

konkursą  

(I-II gim. kl.) 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Ekologinė grupė Mokiniai pagilins ţinias aplinkos apsaugos, 

resursų taupymo, atliekų rūšiavimo ir vartojimo 

maţinimo srityse. 

2.1.8. Uţtikrinti ugdymosi aplinkų saugumą. 

 

 2 % lėšos Administracija Įrengtos papildomos vaizdo stebėjimo kameros 

gimnazijos 1 aukšte. 

2.1.9. Organizuoti supervizijas (psichologinius 

treningus) mokytojams 

   Mokytojams bus pateiktos praktinės 

rekomendacijos, kaip įveikti stresą , valdytis 

konfliktinėse situacijose. 

2.2. Uždavinys  Gerinti emocinę aplinką ir  skatinti pilietinį aktyvumą, suartinant ir sutelkiant bendram darbui gimnazijos 

bendruomenę. 

 

2.2.1. Sudaryti galimybes mokiniams, mokytojams, 

tėvams dalyvauti savanorystės ir pilietiškumą 

ugdančiose veiklose.  

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Mokiniai, tėvai, mokytojai inicijuoja ir dalyvauja 

gimnazijos pilietinėse akcijose ir renginiuose. 

2.2.2.Organizuoti Savanorių dieną: 

- kūrybinės dirbtuvės;  

-savanoriaujančių mokytojų, mokinių, tėvų istorijos; 

- paskaita apie savanorystės galimybes Vilniuje. 

2019 

m.gruodis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Darbo grupė Gimnazistai supaţindinami su savanorių veikla, 

jų tarnybomis,  skatinami siūlyti savo paslaugas 

savanoriauti gimnazijoje ir Vilniuje. 

2.2.3. Suburti tėvų/globėjų savanorių grupę. 2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Darbo grupė Tėvai savanoriai veda mokiniams netradicines 

pamokas, organizuoja klasių šventes, išvykas. 

 

2.2.4 Plėtoti „ Mokinys – mokiniams― veiklas: 

- atrinkti mokinius savanorius, galinčius kuruoti 

pradinių klasių mokinius; 

- klasių valandėlių vedimas; 

 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Klasių vadovai 30 % mokinių dalyvauja gimnazijoje 

organizuojamose  „ Mokinys – mokiniams― 

veiklose. Gerėja mokymosi rezultatai ir emocinė 

aplinka. 

1.2,5. Organizuoti mokinių savanorių „Sėkmės klubą― 2019-2020 Ţmogiškieji Darbo grupė Sukurtas gerai besimokančių savanorių mokinių 
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m.m. resursai „Sėkmės klubas―. Mokiniai vykdo socialinę 

pilietinę veiklą, konsultuodami kitus mokinius.  
 

2.1.6.Vykdyti programą „Raktai į sėkmę―(mokymasis 

tarnaujant).  

 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija 

Klasių vadovai 

Darbo grupė 

 

9 –ų klasių programos mokytojai susipaţinę su 

įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda kurti 

saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo 

įgūdţius, padedančius mokiniams išgyventi 

paauglystės metus. Mokiniams uţtikrinama saugi 

emocinė ugdymo(si) aplinka. 

1.2.7.1-4 klasėse vesti programą „ Obuolio draugai‗, 

„Zipio draugai―, „Įveikiame kartu―, „Paguodos 

skrynelė― 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai, 

kvalifikacijos 

lėšos 

 

1-4 klasių vadovai Programų metu  1-4 klasių mokiniai mokomi, kaip 

įveikti kasdienius emocinius sunkumus, skatinami 

kalbėti apie savo jausmus, mokomi empatijos. 

Konkrečiais atvejais nurodoma, kur kreiptis 

pagalbos.  

2.2.8..Organizuoti  bendruomenės (tėvų, mokytojų, 

mokinių) susitikimus su mokyklos direktore „Valanda 

su direktore― 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija Bendruomenės nariai diskutuoja, ką nori keisti 

gimnazijoje ir kokias iniciatyvas gali įgyvendinti. 

2.2.9. Organizuoti mokinių socialinės –pilietinės 

veiklos pristatymą I-III gim. klasėse 

 

2019-2020 

m.m. 

Ţmogiškieji 

resursai 

Administracija 

I-IVgim.klasių 

vadovai 

Mokinių socialinė-pilietinė veikla taps aktyvesne 

ir naudingesne mokyklos bendruomenei. 

2.2.10.Organizuoti gimnazijos bendruomenės šventes : 

-Mokyklos diena; 

- Šeimos diena; 

- Sėkmės diena 

2019 m. 

gruodis 

2020 m. 

geguţė 

Ţmogiškieji 

resursai 

2 % lėšos 

Administracija 

Darbo grupė 

Klasių vadovai 

Tėvai 

30 % bendruomenės narių (mokytojai, mokiniai, 

tėvai )aktyviai dalyvauja rengiant šventes: siūlo 

idėjas, prisideda organizuojant ir vedant renginius.   

 

2.2.11. Organizuoti bendruomeniškumo akcijas: 

- „ Aš turiu, turėk ir tu―; 

-  „SOS gyvūnai― 

2019 m. 

gruodis 

2020 m. 

balandis 

Ţmogiškieji 

resursai 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Dauguma bendruomenės narių  aktyviai dalyvauja 

kalėdinėje  labdaros gerumo akcijoje, padeda 

sergantiems vaikams, globos namų seneliams, 

kitiems skurstantiems. 

Mokinių taryba inicijuoja gerumo akciją 

beglobiams gyvūnams. 

 



29 

VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

14.1. Įgyvendinus uţdavinius bus  uţtikrintas kokybiškas ugdymo procesas, ugdomosios veiklos planavimas, pedagoginės prieţiūros 

vykdymas. 
14.2. Gerės individualūs mokinių mokymosi pasiekimai, pasiekiami aukštesni NMPP, PUPP ir brandos egzaminų rezultatai. 

14.3. Neformaliojo švietimo uţsiėmimų veikloje bus tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, ugdomas mokinių kūrybiškumas, sveika 

gyvensena; 

14.4. Mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas sudarys galimybes geriau paţinti kiekvieną gimnazijos mokinį, skatins mokymosi 

motyvaciją. 

14. 5. Gimnazija taps besimokančia organizacija, kurios nariai nuolat reflektuoja savo veiklą ir siekia tobulėti. 
               14.6. Bus patenkintas mokymo priemonių poreikis, gerės ugdomoji aplinka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Prieţiūrą vykdys gimnazijos direktorius, mokyklos strateginio 

plano ir metinio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė. Uţ plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

_____________________________________ 


