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I. ĮVADAS 

 

Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos (toliau – Gimnazija) strateginis veiklos planas, parengtas vadovaujantis Valstybės pažangos 

strategijos „Lietuva 2030“ švietimui keliamais uždaviniais, Valstybine Švietimo strategija 2013–2022 m., Geros mokyklos koncepcija, Vilniaus 

miesto savivaldybės strateginiu planu bei Gimnazijos veiklos įsivertinimo išvadomis, išteklių analize ir apibrėžia Gimnazijos raidos strateginius 

tikslus, prioritetus, numato veiklos rezultatus. 

 Gimnazijos 2020–2025 m. strateginį veiklos planą rengė 2020 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymu V–25 sudaryta darbo grupė. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

2.1. Bendrosios žinios 

 

Pavadinimas Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazija 

Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba 

Teisinė forma Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikiantį bendrąjį pradinį, 

pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190003470 

Tipas Gimnazija 

Paskirtis Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams; gimnazijos tipo humanistinės kultūros ugdymo menine veikla 

gimnazija 

Mokomoji kalba Rusų 

Pagrindinė veiklos 

rūšis 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – pradinis, pagrindinis vidurinis ugdymas 

Įkūrimo data  Gimnazijos įsteigimo data – 1988–09–01. Įsteigta Vilniaus vidurinė Gimnazija Nr. 60. Vilniaus miesto tarybos 
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Gimnazija įkurta 1988 rugsėjo 1 d. 2004 vasario 11 d. Vilniaus 60–ajai vidurinei Gimnazijai suteiktas Aleksandro Puškino vardas. Iki 

2015 metų Gimnazija įgyvendino vidurinio ugdymo programą. 2015 m. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Vilniaus Aleksandro Puškino 

vidurinė mokykla buvo reorganizuota į Vilniaus Aleksandro Puškino gimnaziją, vykdančią priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas. Bendradarbiaujant su Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, Vilniaus A. Puškino Gimnazijos abiturientai 2015–2016 m. m. tęsė 

mokslus Vilniaus A. Puškino mokykloje. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. 1–1082 mokyklai buvo 

leista komplektuoti 11 klases bei siekti vidurinio ugdymo programos akreditacijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019–07–25 įsakymu 

Nr. V–863 akredituota vidurinio ugdymo programa.  

Gimnazija tęsia Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos, veikusios Vilniuje iki 1940 metų, kultūrines tradicijas. Gimnazijos prioritetas 

– siekti Geros mokyklos įvaizdžio taikant ilgosios gimnazijos modelį bei glaudžiai bendradarbiaujant bendruomenei puoselėti rusų 

bendruomenės Lietuvoje dvasines ir etnokultūros vertybes, teikiant kartu aukštos kokybės ugdymą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymu menine 

veikla. Įgyvendinant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programą per visas ugdymo pakopas yra taikomas tęstinumo principas. 

 Mokinių tarybos iniciatyva bendradarbiaujant su Europos šalių atstovybėmis Lietuvoje 2016 m. rugsėjo 26 d. Gimnazijoje buvo 

iškilmingai atidaryta ES šalių vėliavų ekspozicija. Gimnazijoje 2008 m. įkurtas Aleksandro Puškino muziejus, kuris buvo įtrauktas į Lietuvos 

Respublikos muziejų katalogą, 2010 m. pasodintas Tautų vienybės ąžuolų parkas. 

pirmininko 2004–02–11 Gimnazijai suteiktas pavadinimas Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla. Vilniaus 

miesto tarybos 2015–07–29 sprendimu mokykla buvo reorganizuota į Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklą. Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2017–08–30 sprendimu mokyklai suteikta teisė vykdyti Humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos elementus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose. Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019–07–25 įsakymu Nr. V–863 akredituota vidurinio ugdymo programa. 

Adresas Gabijos g. 8, LT – 06106 Vilnius. 

Telefonas +370 5 247 35 16, +370 5 247 40 35 

Elektroninis paštas rastine@puskino.vilnius.lm.lt 

mailto:rastine@puskino.vilnius.lm.lt
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Gimnazijoje pastaruoju metu mokosi virš 1000 mokinių, kadangi tai yra vienintelė ugdymo įstaiga rusų dėstoma kalba, aptarnaujanti 

didelį miegamąjį Pašilaičių rajoną, dalį Justiniškių rajono, taip pat šalia esančius Geneitiškių, Tarandės, Pavilionių rajonus ir kt. Šie rajonai yra 

sparčiai besivystantys ir besiplečiantys. 

 Gimnazijoje mokosi įvairių tautybių mokiniai: rusai, lietuviai, žydai, gruzinai, baltarusiai, lenkai, ukrainiečiai, vietnamiečiai, 

azerbaidžaniečiai, čečėnai, kazachai ir kt., kurių nemaža dalis yra atvykę iš užsienio migrantai. Jiems Gimnazijoje yra sudarytos palankios 

sąlygos integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, išmokti valstybinę kalbą.  

Gimnazijoje skiriamas ypatingas, išskirtinis dėmesys kiekvieno vaiko raidai glaudžiai bendradarbiaujant Gimnazijos pedagogams, 

tėvams, socialiniams partneriams atskleidžiant kiekvieno vaiko individualumą. Mokinių saviraiška ir gabumai vertinami pagal Gimnazijos 

bendruomenės inicijuotą bei sukurtą apdovanojimų sistemą: gabūs ir talentingi 2–3 klasių mokiniai apdovanojami „Sidabrinės pelėdos“ 

nominacija, 4–5 klasių mokiniai nominuojami „Auksinės žuvelės“, 7–8, I–IV klasių mokiniai suburiami bendrai veiklai gabių ir talentingų 

mokinių klube „Everestas“ ir „Auksinis Everestas“ bei apdovanojami klubo diplomais.  

 Gimnazijos darbuotojų atsakomybė ir jų profesionalumas lemia mokinių pažangą, kasmet siekiančią apie 98 proc. Gimnazijos 

mokiniai aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose, pelno apdovanojimus. Gimnaziją baigę abiturientai sėkmingai 

tęsia mokslus aukštosiose Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos, JAV mokymosi 

įstaigose.  

 Gimnazijoje puoselėjamos ir palaikomos tradicijos, šventės, pilietinės akcijos: „Licėjaus diena“, A. Puškino gimimo ir tragiškos žūties 

metinių minėjimas; stačiatikių kultūros forumas „Kalėdiniai susitikimai“, slavų raštijos pradininkų šv. Kirilo ir Metodijaus pagerbimas, apeiginės 

šventės „Maslenica“, „Sviatki“, iškilmingas koncertas Motinos dienai paminėti, „XIX a. tradicinis pokylis“, „Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Darom“, „Donoro diena“, „Dalinkimės gerumu“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „Pasakyk diskriminacijai NE“ ir kt. Taip pat mokiniai talkina 

A. Puškino literatūrinio muziejaus Markučiuose, Pašilaičių mikrorajono organizuojamoje visuomeninėje veikloje. 
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Gimnazija bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio aukštosiomis ir profesinio mokymo mokyklomis, taip pat su kitomis 

mokslo įstaigomis (Vilniaus universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Baltarusijos Ošmiany m. 1–ąja vidurine mokykla, 

Baltarusijos Molodečno m. 3–ąja vidurine mokykla, Baltarusijos Molodečno m. 10–ąja vidurine mokykla, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, 

Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus socialinių mokslų kolegija, Jurbarko švietimo centru, Kretingos rajono pedagogų švietimo centru, 

Varėnos švietimo centru, Utenos švietimo centru, Vilniaus lopšelis–darželis „Vėjelis“, Vilniaus saugaus eismo mokykla, Vilniaus Medeinos 

pradine mokykla, Trakų gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija, Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba, 6–uoju policijos 

komisariatu, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru, Nacionalinis socialinės integracijos institutu, Vilniaus miesto 

savivaldybės Visuomenės sveikatos centru.  

 Bendruomenės pastangomis nuolat naujinama ir gerinama ugdymo(si) aplinka, atitinkanti aprūpinimo šiuolaikinėmis techninėmis 

priemonėmis reikalavimus. 

Glaudžiai bendradarbiaujant savivaldos institucijoms – Gimnazijos tarybai, Mokinių tarybai, klasių tėvų komitetams, Metodinei tarybai 

bei Mokytojų tarybai – buvo parengti Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai, kurie yra nuolat naujinami. Dokumentai yra viešinami 

mokyklos svetainėje http://www.puskino.vilnius.lm.lt/  

 

2.2. Organizacinė struktūra 

 

 Gimnazijos administracija: 

Direktorė J. Žurovska ir 5 direktoriaus pavaduotojai, iš jų 4 ugdymui: L. Jedinskaja, G. Kasperovič, I. Lesovodskaja, A. Peržu, 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams R. Prokopovičienė. 

 Gimnazijoje savivaldos institucijos: 

 Gimnazijos taryba – pagrindinė Gimnazijos savivaldos institucija, susidedanti mokinių, tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovų bei 

priimanti reikšmingiausius Gimnazijos veiklos sprendimus. 

http://www.puskino.vilnius.lm.lt/
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Mokytojų taryba – Gimnazijos savivaldos institucija, vadovaujama Gimnazijos direktoriaus, priimanti sprendimus švietimo, ugdymo, 

pagalbos mokiniui srityse.  

Mokinių taryba – savivaldos organas, atstovaujantis ir ginantis mokinių teises bei interesus. 

Tėvų komitetas – Gimnazijos savivaldos institucija, vienijanti klasių tėvų komiteto pirmininkus. 

Klasės tėvų komitetas – tai išrinkti klasės tėvų atstovai, talkinantys klasės vadovui įgyvendinant organizacinius klasės klausimus. 

 

  

III. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

3.1. Gimnazijos vizija 

 

Nuolat atsinaujinanti, atvira naujovėms bendrojo ugdymo mokykla, puoselėjanti bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias, tarpkultūrines 

vertybes bei taikanti Humanistinės kultūros ugdymą menine veikla sampratos elementus.  

 

3.2. Gimnazijos misija 

 

Suteikti mokiniams Valstybės nustatytą aukštos kokybės išsilavinimą, išugdyti kūrybingą ir intelektualią, darbščią ir savarankišką, laisvą 

ir atsakingą asmenybę, kuri, įsisąmoninusi humanistines, tarpkultūrines bei krikščioniškąsias vertybes, gebėtų išsikelti prasmingus gyvenimo ir 

veiklos tikslus, siektų socialinio teisingumo ir savo gebėjimus panaudotų tarnaudama visuomenės gerovei bei puoselėtų savo etninės kultūros 

tradicijas ir vertybes.  

3.3. Gimnazijos filosofija 

 

“Atsinaujinimo vektorius užtikrina švietimo ir kultūros raidą, o tradicijos sudaro tautos kolektyvinę atmintį“ (Dmitrijus Lichačiovas).  
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3.4. Gimnazijos prioritetai 

1. Prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekimas grindžiant Gimnazijos veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi (remiantis 

ŠMM patvirtinta Gerosios mokyklos koncepcija);  

2. Bendruomeniškumo ir tolerantiškumo ugdymas, grįstas Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata.  

 

 

3.5. Gimnazijos vertybės 

Bendražmogiškumas ir dvasingumas; 

pilietiškumas, atsakingumas;  

bendruomeniškumas ir tolerantiškumas kuriant tarpkultūrinį dialogą. 

 

IV. IŠORINĖ ANALIZĖ 

 

 

Išorinės aplinkos analizė PESTE. 

Politiniai – teisiniai veiksniai: Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos (toliau – LR) konstitucija, LR Švietimo įstatymu, 

LR Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais, kitais teises aktais, Gimnazijos nuostatais bei Gimnazijos vidaus 

tvarkos dokumentais. Gimnazijos bendruomenė, planuodama strateginius tikslus ir uždavinius 2020–2025 metams, atsižvelgė į šalies švietimo 

politikos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo strategines nuostatas. 
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Ekonominiai veiksniai: BVP augimo lėtėjimas lemia švietimui skiriamų lėšų nepakankamumą lyginant su kitomis ES šalimis. Dėl 

svyruojančio nebiudžetinių lėšų paramos dydžio nepavyksta tinkamai suplanuoti Gimnazijos edukacinės aplinkos plėtros ir gerinimo etapus. 

Tačiau Steigėjo skiriamos aplinkos lėšos užtikrina komunalinių ir ryšio paslaugų apmokėjimą laiku bei ugdomosios aplinkos nuolatinį gerėjimą. 

Gautas VIP finansavimas sudarė prielaidą iš dalies renovuoti Gimnazijos fasadą, apšiltinti stogą. 

Vykdomi Švietimo ir mokslo ministerijos ir Europos struktūrinių fondų projektai „Švietimo įstaigų modernizavimas“ ir „Technologijų, 

menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kuriuose dalyvavo Gimnazija, pagerino mokymosi aplinką: mokytojų kambaryje įrengtos mokytojų 

darbo vietos, atnaujinti gamtos mokslų, technologijų ir menų dalykų kabinetai.  

Socialiniai veiksniai: kaip buvo numatyta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (BP) dėl miesto šiaurės – vakarų 

dalies plėtimo, kasmet didėja mokinių Gimnazijoje skaičius, kurį papildo ir grįžtančių bei atvykstančių iš užsienio šeimų vaikai. 

Per pastaruosius 3 metus pastebimas didėjantis socialinių, psichologinių problemų turinčių šeimų skaičius. Dėl besitęsiančios tėvų 

emigracijos iš šalies, didelio užimtumo profesinėje veikloje tėvai skiria nepakankamai dėmesio bendravimui su vaikais, jų auklėjimui. Pastebima 

socialinę atskirtį patiriančių mokinių mažėjimo tendencija. 

Technologiniai veiksniai:  

Sparčiai besivystančios informacinės ir komunikacinės technologijos daro įtaką nuolatiniam ugdymo aplinkos atnaujinimui, kas 

reikalauja iš mokytojo inovatyvių mokymo metodų kūrimo ir taikymo pamokoje, skatina organizuoti ugdymo procesą virtualiose edukacinėse 

erdvėse.  

Mokymosi aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas atspindi šiuolaikinius ugdymo(si) poreikius ir užtikrina sėkmingą pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, tenkina mokinių ir visos bendruomenės lūkesčius. 

 Informacinės technologijos plačiai naudojamos pamokose, gerina mokinių įgūdžius IT srityje.  

Edukaciniai veiksniai: vadovaudamasi Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija ir Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

gegužės 15 d. nutarimu patvirtintos Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ iškeltais tikslais, Gimnazija savo veikloje tobulina įsivertinimo 
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ir duomenų panaudojimo galimybes planuojant ugdymo proceso vadybą, naujų ugdymo metodų ir informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimą ugdymo procese, užtikrina nuolatinį pedagogų ir vadovų tobulėjimą, puoselėja dvasinių ir bendražmogiškųjų vertybių ugdymą 

grindžiant Humanistinės kultūros ugdymu menine veikla. Taip pat Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės išvadose pabrėžiama, kad pastaraisiais 

metais mokinių pažangos teigiamam poslinkiui daro įtaką kryptingai vykdomos edukacinės išvykos, bendradarbiavimas su soc. partneriais, soc. 

partnerių tinklo plėtojimas, dalyvavimas tarptautiniuose ir Respublikos projektuose „eTwinning“, „Welcome On Board“, „S.O.S. Save the Blue 

Planet“, „From Women‘s Day (8 March) to Europe Day (9 May)“, „TIWI (Teaching ICT with Inquiry)”, „Dideli maži ekranai. Medijų 

raštingumas Lietuvos mokyklose”, akcijose „World Space Week“, „International Astronomy Day in School“ ir kt. 

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

5.1. Vidinė analizė 

 

 Gimnazijos kultūra – etosas. Gimnazijos vidaus įsivertinimo rezultatai bei įvairių formų apklausų duomenys rodo, kad Gimnazijos 

mikroklimatas yra teigiamas, palankus, grįstas bendradarbiavimu, tarpusavio pagalba, geranoriškumu. Gimnazija yra atvira naujovėms, 

puoselėjanti demokratines, kultūrines bei dvasines vertybes, gebanti konstruktyviai ir laiku spręsti iškylančias problemas.  

 Gimnazijoje puoselėjamos kultūrinės tradicijos: iškilminga „Licėjaus diena“, A. Puškino gimimo, poeto tragiškos žūties metinių 

minėjimas, stačiatikių kultūros forumas Gimnazijos bendruomenei „Kalėdiniai susitikimai“, slavų raštijos pradininkų Šv. Kirilo ir Metodijaus 

pagerbimas, apeiginės šventės „Maslenica“, „Sviatki“, iškilmingas koncertas Motinos dienai paminėti, „XIX a. tradicinis pokylis“, pilietinės 

akcijos – „Atmintis gyva, nes liudija“, „Darom“, „Donoro diena“, socialinės akcijos – „Dalinkimės gerumu“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, 

„Pasakyk diskriminacijai NE“, aktyvus dalyvavimas A. Puškino literatūrinio muziejaus Markučiuose, Pašilaičių mikrorajono organizuojamoje 

visuomeninėje veikloje, turiningai įgyvendinamos mokomųjų dalykų savaitės ir kt.  
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 Gimnazija skatina mokinių domėjimąsi savo etnine kultūra ir šios kultūros istorija Lietuvoje, taip pat yra sėkmingai vykdomos veiklos 

siekiant palaikyti tarpkultūrinės komunikacijos dialogą daugiakultūrėje aplinkoje. Šiam tikslui pasiekti skatinama įvairi meninė veikla, rengiami 

ir vykdomi projektai, ugdantys meilę tautinėms tradicijoms bei pagarbą Lietuvos valstybei, pilietiškumą, plėtojami ryšiai su ilgalaikiais 

partneriais šalyje ir užsienyje. Su šia veikla Gimnazijos bendruomenė gali susipažinti apsilankius internetinėje svetainėje, taip pat stenduose, 

parodose. 

 Ugdymas(is) ir mokymas(is). Ugdymo procesas įgyvendinamas pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų Bendruosius ugdymo 

planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, integruojant į mokomųjų dalykų programas Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementus.  

Gimnazijoje užtikrinamas ugdymo programų tęstinumas, perimamumas; ugdymas yra diferencijuojamas pagal mokinių poreikius, 

mokymosi tempą, mokomųjų dalykų mokymas vykdomas skirstant vienos paralelės mokinius į srautus. Gimnazijos mokinių vertinimo sistema 

nuolat analizuojama ir gerinama, tikslingai kuriamas bei tobulinamas mokinių pažangos matavimo modelis, vykdoma mokinių konsultavimo ir 

kuravimo veikla – rengiami individualūs ugdymo planai, tenkinantys gabių mokinių bei mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, poreikius. 

Gimnazijoje susitarta dėl mokinių pamokų lankomumo stebėsenos, parengtas Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos atsiskaitomųjų darbų 

reglamentavimo tvarkos aprašas, Užsieniečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijoje 

tvarkos aprašas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2015/11/atsiskaitomuju_darbu_rasymo_tvarka.pdf
http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2015/11/atsiskaitomuju_darbu_rasymo_tvarka.pdf
http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2015/11/U%C5%BDSIENIE%C4%8CI%C5%B2-ugdymo-tvarka-2015-m-.pdf
http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2015/11/U%C5%BDSIENIE%C4%8CI%C5%B2-ugdymo-tvarka-2015-m-.pdf
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1 Grafikas Mokymosi pasiekimai 

 
2018–2019 m. m. lietuvių kalbos dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 2016–2017m.m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. Ryškus pagerėjimas 

matomas 7–8 kl. Gimtosios kalbos mokymosi kokybė 2018–2019 m. m. aukštesnė nei 2016–2017 m.m. ir 2017–2018m.m. Ypatingai pagerėjo 

mokymosi kokybė 7–8 kl. Aukšta mokymosi kokybė 11 kl. 

Anglų kalbos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra, tačiau 6 kl. 2018–2019 m.m. mokymosi kokybė žemesnė nei 2016–2017 m.m. ir 

2017–2018 m.m. 

Lietuvių kalbos dalyko mokymosi kokybė yra žemiausia, gimtosios kalbos mokymosi kokybė yra aukščiausia. 
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2 Grafikas Mokymosi pasiekimai 

 
Geografijos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 

 5 kl. Ir 10kl. istorijos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 2018–2019 m. m.  6 kl. Ir 9 kl. istorijos dalyko mokymosi kokybė, 

lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., sumažėjo. 2018–2019 m.m. matomas ryškus 7–8 kl. istorijos mokymosi kokybės pagerėjimas. 

Geografijos mokymosi kokybė yra aukštesnė nei istorijos.  
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3 Grafikas Mokymosi pasiekimai 

 
5–6 kl. informacinių technologijų dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 2018–2019 m. m.  9–10 kl. informacinių technologijų 

dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., sumažėjo. 2018–2019 m. m.  7 kl. informacinių technologijų 

dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. 

5, 9–10 kl. matematikos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 2018–2019 m. m.  6 kl. matematikos dalyko mokymosi kokybė, 

lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., sumažėjo. 2018–2019 m. m.  7–8 kl. matematikos dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 

2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. 

Informacinių technologijų dalyko mokymosi kokybė yra aukštesnė nei matematikos.  
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4 Grafikas Mokymosi pasiekimai 

 

5–6 kl. gamtos ir žmogaus dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 

 2018–2019 m. m. 8–9 kl. chemijos dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., sumažėjo. 2018–2019 m. m. 10 

kl. chemijos dalyko  mokymosi kokybė, lyginant su 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. 

7 –8 kl. fizikos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 2018–2019 m. m. 9– 10 kl. fizikos dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 

2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. 

8,10 kl. biologijos dalyko mokymosi kokybės ryškaus pakitimo nėra. 2018–2019 m. m. 7,9 kl. biologijos dalyko mokymosi kokybė, lyginant su 

2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m., pagerėjo. 
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6 Grafikas Gimnazijos mokinių laimėjimų kaita 

 

*Laimėjimo skaičiaus sumažėjimas 2015–2016 m. m. buvo nulemtas įvykusios Gimnazijos pertvarkos iš vidurinės į pagrindinę.  
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Popamokinė veikla. Valandos, skirtos pagal Ugdymo planą neformaliajam ugdymui, išnaudojamos 92 proc. Gimnazijoje tradiciškai 

veikia dailės, šokio, teatro, chorinio dainavimo, šaškių ir šachmatų, jaunųjų muziejininkų, jaunųjų fizikų ir biologų, sporto ir kraštotyros būreliai, 

kuriuos 2017 metais lankė 158 mokiniai, 2018 metais – 164, 2019 metais – 500. Ši veikla nuolat analizuojama, ji yra rezultatyvi, tikslinga ir 

atitinkanti tėvų lūkesčius.  

Pagalba mokiniui. Ypatingą dėmesį Gimnazija skiria pagalbai mokiniui: suformuota pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistų 

komanda, teikianti efektyvią visokeriopą pagalbą mokiniams, veiksmingai panaudojamos valandos, skirtos mokinių mokymosi poreikiams 

tenkinti – konsultavimui bei papildomos pagalbos šalinant mokymosi spragas teikimui. 

Bendradarbiaujant klasių vadovams ir Gimnazijos socialiniam pedagogui, nuolat stebima ir analizuojama mokinių bei mokinių šeimų 

socialinės padėties kaita: 

 
2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Šeimos, kurių tėvai neužtikrina 

gyvenimo ir mokymosi sąlygų 

0 1 1 3 

Daugiavaikės šeimos 30 44 51 57 

Nepilnos šeimos 93 102 113 122 

Vaikai, kurių tėvai išvykę į 

užsienį 

28 29 26 24 

Socialiai remtini vaikai (kurie 

gauna nemokamą maitinimą) 

78 77 74 72 

Specialiųjų poreikių mokiniai 34 42 47 54 

Globojami vaikai 12 11 13 15 
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Mokiniai linkę į teisėtvarkos 

pažeidimus 

1 1 2 4 

Mokiniai vengiantys mokytis 

ir/ar linkę valkatauti; 

8 9 12 13 

Mokiniai linkę pažeidinėti 

Gimnazijos drausmę 

15 12 8 9 

 

 Dėl didėjančio bendro mokinių skaičiaus pastebimas ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius, kuris per pastaruosius 3 metus 

neviršija 5 proc. visų besimokančių Gimnazijoje mokinių. Tačiau kasmet didėja skaičius mokinių, kuriems yra reikalinga logopedo pagalba: 

2017 m. – 98 mokiniai, 2018 m. – 101, 2019 m. – 107 mokiniai. 

Remiantis Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės, vidaus kontrolės, Metodinių grupių išvadomis bei tėvų atsiliepimais, pagalba 

mokiniui Gimnazijoje vertinama gerai. NMVA išvados ir kasmet vykdomos mokinių apklausos rezultatai rodo, kad vaikai Gimnazijoje jaučiasi 

saugiai, smurto ir patyčių reiškiniai minimalūs, Gimnazijoje vyrauja geranoriškumo ir tarpusavio pagalbos atmosfera. Daug dėmesio mokykloje 

skiriama sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui: sisteminiai susitikimai su sveikatos apsaugos atstovais, dalyvavimas sportiniuose renginiuose, 

sveikatingumo akcijos ir kt. Gimnazijos bendruomenė taip pat aktyviai prisideda prie šios veiklos, skiriant nemažą dėmesį Gimnazijos aplinkos 

tvarkymui, jos estetiniam įvaizdžiui.  

Žmogiškieji ištekliai. Per 2017–2019 metus aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 6 pedagogai: 1 pedagogas įgijo vyresniojo 

mokytojo, 5 – mokytojo metodininko. Gimnazijoje 2019–2020 m. m. dirba 90 pedagogų: 3 ekspertai, 29 metodininkai, 33 vyresnieji mokytojai, 

12 mokytojų; sukomplektuota pagalbos mokytojui ir mokiniui specialistų komanda. Taip pat Gimnazijoje dirba bibliotekos vedėja, IKT 

inžinierius, 23 techniniai darbuotojai. Pastaruoju metu jaučiamas lietuvių kalbos, pradinių klasių rusakalbių mokytojų, dalykų, dėstomų rusų 

kalba, mokytojų bei pagalbos mokytojui ir mokiniui specialistų poreikis.  
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Personalo vadyba ir lyderystė. Gimnazijoje efektyviai veikia vidaus darbo kontrolės sistema: kasmet rengiamas pedagoginės veiklos 

priežiūros planas, analizuojamas vadovų darbo paskirstymas pagal kuruojamas sritis. Vadovavimas grindžiamas bendradarbiavimu, partnerystės, 

demokratiškumo ir lygių galimybių principais. Svarbiausi Gimnazijos veiklos sprendimai priimami kolegialiai pritarus bendruomenei ir 

visuomeninėms organizacijoms. Iškylant socialiniams ir ekonominiams pokyčiams Gimnazijos bendruomenės susitarimai dėl personalo 

priežiūros, drausminimo ir skatinimo tvarkos nuolat atnaujinami.  

Finansiniai ištekliai. Gimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų bei rėmėjų, GPM 2 proc., patalpų 

nuomos lėšomis.  

Informacinės ir komunikavimo sistemos. Gimnazijoje nuolat vyksta mokymosi aplinkų modernizavimas ir atnaujinimas. Sukurta 

edukacinė aplinka yra gerai pritaikyta 1–8 ir I–IV klasių mokinių ugdymui(si) bei tenkina mokinių ir visos bendruomenės lūkesčius: visiškai 

įrengti 2 IT kabinetai, visi Gimnazijos kabinetai yra kompiuterizuoti, yra 13 interaktyvių lentų, 38 projektoriai (multimedijos), 25 planšetiniai 

kompiuteriai; įvairių dalykų pamokose plačiai naudojamos informacinės technologijos sudaro sąlygas mokinių pažangos kokybei gerinti. 

Siekiant informuoti ir šviesti Gimnazijos bendruomenę, įrengtas interaktyvus ekranas. Atnaujinta Gimnazijos internetinė svetainė, sėkmingai 

naudojamas elektroninis dienynas. 

 

5.2 SSGG analizė 

 

 Gimnazijos stiprybės.  

2018–2022 m. Strateginis mokyklos planas yra įgyvendintas iš dalies, kadangi pasikeitus mokyklos tipui ir paskirčiai bendruomenės 

siūlymui 2019 m. pradėtas rengti 2020–2025 metų strateginis planas. 2018–2022 m. strateginio plano strateginiai tikslai: 

1. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją kuriant atvirą mokymo(si) aplinką. 

     2. Plėtoti humanistine kultūra grįsta ugdymą. 

Kuriant atvirą mokymo(si) aplinką pastebėta mokinių mokėjimo mokytis gerėjimo tendencija. 
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Steigėjo ir bendruomenės lėšomis buvo atnaujinti gamtos mokslų, dailės, technologijų, choreografijos mokomieji kabinetai, aktų ir 

sporto salės, teikiantys daugiau galimybių gilinti(s) dalykų žinias, ugdyti(s) tarpdalykines kompetencijas, gerinti mokinių emocinę būseną 

mažinant įtampą ir nuovargį pamokų metu. Nuosekliai buvo vykdomi kūrybiniai projektai, skatinantys gražinti ir puoselėti mokyklos erdves, 

lavinti mokinių estetines kompetencijas. Nuolat atnaujinama virtuali mokymosi ir informacijos sklaidos aplinka. Padidėjo netradicinių pamokų ir 

jų formų už mokyklos ribų skaičius. 

Uždavinys organizuoti tikslingą veiklą, atsižvelgiančią į mokinių mokymosi poreikių, pasirinkimų, galimybių, stilių skirtumus bei 

orientuota į mokymosi pažangą, bendruomenės vertinimu (apklausos duomenys), įvykdytas iš esmės. 

Sudaryti lankstūs pagalbos teikimo grafikai mokiniams, turintiems mokymosi spragų, teikiamos papildomos konsultacijos mokiniams, 

besiruošiantiems kontroliniams darbams, egzaminams, organizuojama ir vykdoma individuali pagalba mokiniams, atvykusiems iš užsienio, bei 

konsultacijos jų tėvams, skatinančios dalyvauti bendruose bendruomenės renginiuose.  

Įgyvendinant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programą, ypatingas bendruomenės dėmesys buvo skirtas savitos ugdymo 

sistemos tobulinimui bei kultūros puoselėjimui, mokinių atviram ir pozityviam požiūriui į besikeičiantį daugiakultūrį pasaulį formuoti. 

Pedagogų kolektyvas yra profesionalus ir išlieka stabilus. Visiems Gimnazijos mokytojams sudarytos tinkamos sąlygos nuolat kelti 

kvalifikaciją bei galimybė naudotis Gimnazijos IKT ištekliais. 

Kasmet mokiniai sėkmingai dalyvauja dalykinėse miesto ir respublikinėse olimpiadose, kuriose pelno prizines vietas, taip pat 

respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Gimnazijos silpnybės. Apie 11 proc. mokinių tėvų požiūris į jų vaikų mokymosi motyvaciją išlieka abejingas.  

Apie 10 proc. mokytojų pažymi, kad sunkiausiai sekasi modeliuoti pamokos struktūrą diferencijuojant ir individualizuojant veiklą 

pamokoje.  

Padaugėjus mokinių užsieniečių, pradėjusių mokytis vyresnėse klasėse, susiduriama su mokymosi valstybine kalba problema. 
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 Gimnazijos pastato renovacija vyksta netolygiai; karšto ir šalto vandens kanalizacija ir pastato ventiliacija reikalauja atnaujinimo. 

Sporto aikštyno būklė išlieka prasta. 

Gimnazijos galimybės. Vadovaujantis Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos II Prioritetine kryptimi, kurioje teigiama, kad 

Gimnazija turi turėti savo veidą, tradicijas, tempus, bei atsižvelgiant į bendruomenės lūkesčius, tęsti veiklą, susijusią su Gimnazijos siekiu 

vykdyti ugdymą, grindžiamą humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programa. 

Plėtoti gamtamokslinio ir matematinio ugdymo formų įvairovę.  

Tobulinti projektinių mokslinių – tiriamųjų darbų programos įgyvendinimą. 

Nuosekliai vykdyti tėvų švietimą, orientuotą į vaikų mokymosi motyvacijos kėlimą.  

Planingai siekti ugdomosios erdvės modernizavimo ir ieškoti papildomų galimybių pritraukti nebiudžetines lėšas Gimnazijos 

funkcionaliai, dinamiškai, skatinančiai mąstymą ir kūrybiškumą ugdymo(si) aplinkai plėtoti.  

Siekti mokyklos pastato ventiliacijos, vamzdyno ir sporto aikštyno atnaujinimo.  

 Gimnazijos grėsmės. Pastebimas didėjantis mokinių, reikalaujančių psichologinės pagalbos, skaičius, tačiau darbo rinkoje šios srities 

specialistų trūksta. 

Kadangi pastaruoju laiku mokytojų, siekiančių pensijinio amžiaus ir vyresnių, skaičius didėja, o jaunų specialistų poreikis išlieka 

didelis, po 2 metų trūks apie 15 proc. mokytojų. 

Nesutvarkytas sporto aikštynas trukdo tinkamai vesti fizinio ugdymo pamokas bei kelia grėsmę mokinių saugumui ir sveikatai. 
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VI. 2020–2025 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

 

  1 TIKSLAS. Gerinti ugdymo(si) kokybę kuriant funkcionalią, mokinių poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką. 

   Uždaviniai:  

1. Modernizuoti ir nuosekliai gerinti ugdymo(si) aplinką: virtualią, vizualią, fizinę, mokymo(si). 

2. Siekti gimnazijos mokytojų, pagalbos mokytojui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo. 

3. Tobulinti, grindžiant kasmetine analize, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo priemonių planą. 

4. Skatinti gimnazijos bendruomenę įsitraukti į funkcionalios, mokymui(si) patrauklios, mokinių kūrybai palankios bei saugios aplinkos 

puoselėjimą. 

  2 TIKSLAS. Kurti ir plėtoti savitą Gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymu menine veikla. 

 Uždaviniai: 

1. Plėtoti kūrybiškumo gebėjimus užtikrinant komunikacinio, kultūrinio raštingumo ugdymą. 

2. Gerinti Gimnazijos bendruomenės bendravimo kultūros lygį, siekiant užtikrinti palankų emocinį ir psichologinį klimatą. 

3. Formuoti  mokinių atvirą ir pozityvų  požiūrį į besikeičiantį daugiakultūrį pasaulį, domėtis menu, kitomis kultūromis, kalbomis;  

4. Skatinti saviraiškų mokinių dalyvavimą mokykloje ir už jos ribų. 
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VII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 2020–20 METAIS 

   1 TIKSLAS. Gerinti ugdymo(si) kokybę kuriant funkcionalią, mokinių poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką.  

Uždaviniai Įgyvendinimo formos Laukiami rezultatai Atsakingi  

vykdytojai 

Finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1.1. Modernizuoti ir 

nuosekliai gerinti 

ugdymo(si) aplinką: 

virtualią, vizualią, 

fizinę, mokymo(si). 

 

Mokymąsi stimuliuojančios 

aplinkos tobulinimas. 

Detalių ir įrangos įvairovė, knygos, 

funkcionalūs ir originalūs baldai, spalvos, 

medžiagos, formos, apšvietimas, augalai, 

garsai, patogi (ne)tvarka ir kt. suteiks apie 

10 proc. daugiau galimybių gilinti dalykų 

žinias ir ugdyti tarpdalykines 

kompetencijas. 

Metodinė Taryba, 

Metodinės grupės 

Krepšelio lėšos, 

patalpų nuomos 

lėšos. 

2020–2022 m. 

Poilsio ir žaidimų zonų 

įrengimas.  

Tikslingai numačius poilsio zonas, pagerės 

mokinių emocinė būklė, sumažės įtampa ir 

per pamokas atsirandantis nuovargis. 

 Gimnazijos 

bendruomenė, 

Mokinių Taryba 

2 proc. GPM, 

rėmėjų parama, 

aplinkos lėšos. 

2020–2025 m. 

Gimnazijos mokymosi erdvių 

ir priemonių atnaujinimas, 

naujų skaitmeninių  

mokymo(si) priemonių 

diegimas ugdymo procese. 

Modernūs mokymo(si) kabinetai ir 

atnaujintos erdvės sudarys palankias 

sąlygas mokinių mokymosi 

motyvacijai stiprinti.  

  

Direktorė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Krepšelio lėšos, 

patalpų nuomos 

lėšos. 

2020–2025 m. 

Kūrybiniai projektai, 

skatinantys gražinti ir 

puoselėti Gimnazijos erdves. 

Mokiniai taps Gimnazijos aplinkos kūrimo 

dalyviais, prisidės savo idėjomis ir 

projektais, darbais, kūriniais, daiktais 

aplinkoje, kurdami ir atnaujindami 

Gimnazijos erdves. Į veiklą įsitrauks apie 

60 proc. mokinių. 

Dailės ir 

technologijų 

metodinė grupė, 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2 proc. GPM, 

rėmėjų parama. 

2020–2025 m. 

Virtualios mokymosi ir 

informacinės aplinkos 

Virtualios mokymosi aplinkos kūrimas 

padės mokiniams lavinti mokėjimo 

Direktorė, 

Metodinių grupių 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

2021–2022 m. 
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kūrimas.  

 

mokytis kompetenciją, IT raštingumą. 

 Gimnazijos internetinė svetainė ir kas 

pusmetį sistemingai atnaujinamas jos 

turinys padės bendruomenei surasti 

aktualią informaciją. 

pirmininkai 

Netradicinių pamokų 

įvairovės plėtojimas. 

 

Pamokos–ekskursijos, pamokos, 

organizuojamos muziejuose ir kitose 

edukacinėse erdvėse, paskatins mokinius 

labiau domėtis dėstomais dalykais. Šiai 

veiklai bus skirta ne mažiau 40 valandų 

vienai klasei. 

Metodinė Taryba, 

Metodinės grupės 

Krepšelio lėšos. 2020–2025 m. 

Stadiono rekonstrukcija. Pagerės mokinių fizinis aktyvumas ir 

sveikatos būklė. Bus pritraukta 

mikrorajono bendruomenė. 

Direktorė 

 

Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos, 

steigėjo lėšos. 

2020–2025 m. 

Mokyklos vidaus erdvių 

estetinio vaizdo kūrimas. 

Mokyklos koridoriai, kabinetai bus 

atnaujinti ir estetiškai sutvarkyti. 

Direktorė, 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2 proc. GPM, 

aplinkos lėšos 

2020–2025 m. 

Mokinių tarybos narių 

skatinimas įsitraukti į 

ugdymo(si) aplinkos gerinimą 

Mokinių tarybos narių įsitraukimas į 

ugdymo(si) aplinkos gerinimą bei tikslingą 

aplinkos tobulinimą atitiks mokinių 

lūkesčius. 

Dir. pav. ugdymui,  

Mokinių taryba 

 

 

Patalpų nuomos 

lėšos 

2020–2025 m. 

1.2. Siekti gimnazijos 

mokytojų, pagalbos 

mokytojui specialistų 

profesinių 

kompetencijų 

Inovatyvi pamoka, kurioje 

laikomasi Gimnazijoje 

susitartų šiuolaikinės 

pamokos reikalavimų. 

Mokytojai, organizuodami pamokas, taikys 

ugdymo strategijas, atsižvelgus į mokinio 

individualius gebėjimus ir poreikius. 

Kasmet bus pravesta 10 atvirų pamokų 

pagal metodinių grupių skaičių. 

Dir. pav. ugdymui,  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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tobulinimo. 

 

 

Seminarų, kursų, mokymų, 

vykdytų projektų 

informacijos sklaida, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

 

 

Mokytojai nuolat tobulins profesinę 

kompetenciją, siekdami kurti kūrybiškumą 

skatinančią aplinką, ir taikys praktinėje 

veikloje metodinėse grupėse aptartus 

inovatyvius metodus.  

Gerės bendradarbiavimas tarp mokytojų, 

atsiras galimybė mokytis iš kolegų 

patirties ir pritaikyti naujus metodus, bus 

skatinama mokytojų saviugda, 

kūrybiškumas ir lyderystė. 

Dir. pav. ugdymui,  

 Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

krepšelio lėšos 

2020–2025 m. 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, orientuotas 

motyvuoti mokinius siekti 

aukštesnių mokymosi 

rezultatų. 

Gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas tikslingas, padedantis 

veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį. 

Mokytojai įgis gebėjimų, padedančių 

kryptingai modeliuoti individualaus 

mokinio ugdymo procesą, skirdami tam ne 

mažiau 30 val. per metus. 

Dir. pav. ugdymui,  

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba  

Krepšelio lėšos 2020–2025 m. 

Ugdymo(si) aktualijų, 

susijusių su mokinių 

mokymosi pažangos 

stebėjimu, analize, taikant 

pamokoje diferencijuoto 

mokymo metodus, 

nagrinėjimas ir aptarimas. 

Bendruomenės diskusijos, veiklos 

apmąstymas, įsivertinimas lems sėkmingus 

susitarimus dėl ateities ir tikslingą ugdymo 

proceso planavimą. Į veiklą įsitrauks apie 

70 proc. bendruomenės narių. 

 Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė Taryba 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017–2020 m. 

Mokytojų tikslinė savišvieta 

ir nuolatinis dalijimasis  

pozityviąja patirtimi. 

Gimnazijos pedagoginis personalas veiks 

kaip solidari bendruomenė, kurios 

santykiai grindžiami geranoriškumu vienas 

kitam ir kolegialia pagalba. 

Dir. pav. ugdymui,  

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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Dirbdami kaip vieninga komanda 

mokytojai pasieks aukštesnių  individualių 

ir bendrų rezultatų. 

Mokytojų dalyvavimas 

švietimo kaitos procese. 

Mokytojai dalyvaus švietimo kaitos  

projektuose, rengs mokymo ir metodines 

priemones, ves seminarus, skaitys 

pranešimus miesto, šalies pedagogams.  

Dir. pav. ugdymui,  

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Mokytojų mokymosi išvykų, 

skirtų akiračiui plėsti ir 

mokinių humanistinės 

kultūros ugdymo turiniui 

praturtinti, organizavimas. 

Mokytojai kels kvalifikaciją, plės 

akiratį, praturtins ugdymo turinį naujais 

elementais. 

Dir. pav. ugdymui,  

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba 

Krepšelio lėšos 2020–2025 m. 

1.3. Tobulinti, 

grindžiant kasmetine 

analize, mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

gerinimo priemonių 

planą. 

 

Mokinių mokymosi pažangos 

matavimo priemonių, 

instrumentų taikymas 

pamokoje. 

Bus patobulinta pažangos vertinimo 

sistema, atsižvelgiant į besikeičiantį 

ugdymą, mokinių mokymosi poreikius, 

pasirinkimus, galimybes, stilių skirtumus 

bei pasiūlant įvairias bei tinkamas 

mokymosi tempo, būdų, technikų 

galimybes. Pažangos vertinimas bus apie 

20 proc. veiksmingesnis. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

Metodinė Taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Pamokos ugdymo turinio, 

pagrįsto mokinių poreikiais, 

siejimas su  mokinių veiklos 

diferencijavimu pamokoje.  

Mokiniai jaus emocinį komfortą pamokos 

metu, 8 proc. mokinių kils mokymosi 

motyvacija.  

Metodinė Taryba, 

Metodinės grupės 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Pagalbos mokiniams, 

turintiems mokymosi spragų 

ar ilgą laiką nelankiusiems  

Sistema leis analizuoti mokinių, turinčių 

mokymosi spragų, mokymosi pokyčius. 

Mokinių mokymosi kokybė pagerės 10 

Metodinė Taryba, 

VGK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020 – 2025 

m. 
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Gimnazijos, sistemos 

tobulinimas. 

proc. 

Mokytojų  gerosios patirties 

sklaida ugdant mokinių 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

Mokytojai sieks pažangių ugdymo 

technologijų įgyvendinimo. Mokinių 

savarankiškumas mokantis padidės 5 proc. 

 Gimnazijos 

administracija, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Mokinių tarybos atstovų, 

atsakingų už pagalbą 

mokyme, įtraukimas svarstant 

mokinių atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

Mokinių tarybos posėdžiai (ne mažiau 2); 

mokytojų,  Gimnazijos administracijos ir 

mokinių tarybos koordinuota veikla tikslui 

pasiekti. 

 Gimnazijos 

administracija, 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Tėvų švietimas, orientuotas į 

vaikų mokymosi motyvacijos 

kėlimą.  

Kils mokinių mokymosi motyvacija, apie 

10 proc. gerės asmeninė mokinių 

mokymosi pažanga. 

Pagalbos mokiniui 

ir mokytojui 

specialistai, 

Metodinė Taryba, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Pagalbos mokytojui ir 

mokiniui specialistų 

konsultacijos tėvams. 

Tėvų gerosios patirties sklaida klasių ir  

Gimnazijos lygmeniu bus aptarta tėvų  

konferencijoje (ne mažiau 5 pranešimų). 

Klasių tėvų 

komitetų 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Tėvų įtraukimo į mokinių 

pažangos sisteminį gerinimą 

formų, bendravimo ir 

bendradarbiavimo metodų 

rengimas. 

Kils tėvų susidomėjimas savo vaikų 

mokymosi pažanga, tikimasi apie 90 proc. 

tėvų dalyvavimo tobulinant  Gimnazijos 

vertinimo sistemą.  

Metodinė Taryba, 

administracija 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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Ugdymo(si) pokyčių 

(pažangos, lankomumo) 

tyrimas. 

Remiantis ugdymosi pokyčių tyrimu bus 

priimami tikslingesni sprendimai mokinių 

mokymosi problemoms spręsti. 

Bendruomenės narių supažindinimas su 

mokinių mokymosi sėkmingumo pokyčiais 

turės teigiamos įtakos mokinių ugdymo(si) 

pokyčiams. Rezultatų analizės ir tyrimų 

išvados bus naudojamos planuojant 

ugdymo turinį. 

Metodinė Taryba, 

administracija 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Dalyko mokymo sėkmių ir 

problemų aptarimai 

metodinėse grupėse ir 

ugdymo proceso 

koregavimas.  

Atsižvelgdami į mokinių mokymosi 

poreikius, mokomųjų dalykų metodinių 

grupių nariai koreguos ugdymo programų 

vykdymą. 

 

MG pirmininkai Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Kryptingos ugdymo veiklos 

diferencijavimo ir 

individualizavimo plėtojimas.  

Gerės mokinių dalykų žinios ir jų derinimo 

bei praktinio taikymo įgūdžiai. Tobulės 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. 

Bus teikiama veiksminga ugdymosi 

pagalba. 

Metodinė Taryba, 

MG pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Efektyvios ugdymosi 

pagalbos teikimas įvairių 

poreikių mokiniams.  

 

Organizuojamos individualios 

konsultacijos. Sudaromos sąlygos paruošti 

namų darbus mokykloje.  

Pagalbos 

mokytojui ir 

mokiniui 

specialistai, VGK, 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo įgyvendinimas, 

Mokiniai mokės įvertinti savo pažangą, 

supras, kaip tobulinti mokymosi rezultatus, 

Sustiprės mokytojų – mokinių – tėvų 

Metodinė Taryba, 

MG pirmininkai, 

mokytojai, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 



 

 

29 

 

analizė ir naujų strategijų 

paieška.  

 

bendradarbiavimas siekiant aukštesnių 

ugdymosi rezultatų. 2 proc. mažės 

mokymosi nesėkmių.  

administracija 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

įsitraukimas į mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

gerinimo priemonių plano 

analizę. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

įsitraukimas į mokinių pažangos ir 

pasiekimų gerinimo priemonių plano 

analizę lems sisteminį pagalbos teikimą 

mokiniams.  Į veiklą įsitrauks apie 90 proc. 

mokytojų. 

Mokyklos 

administracija, 

Metodinė Taryba, 

Pagalbos 

specialistai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

1.4. Skatinti 

gimnazijos 

bendruomenę 

įsitraukti į 

funkcionalios, 

mokymui(si) 

patrauklios, mokinių 

kūrybai palankios bei 

saugios aplinkos 

puoselėjimą. 

Mokyklos pagalbos 

specialistų konsultacijos 

dalyko mokytojams. 

Mokinių ir mokytojų pagalbos specialistai 

teiks ne mažiau 3 konsultacijų per metus 

dalykų mokytojams, skirtų ugdymo 

veiklos ir būdų pritaikymo įvairovei 

pamokoje dirbant su mokiniais, turinčiais 

specialiųjų mokymosi poreikių. 

Dir. pav. 

ugdymui, VGK 

Krepšelio lėšos  2020–2024 

m. 

Papildomi užsiėmimai bei 

konsultacijos siekiant 

tenkinti individualius 

mokinių mokymosi 

poreikius. 

Lankstūs pagalbos teikimo grafikai, 

organizuotos papildomos konsultacijos 

mokiniams, besiruošiantiems 

kontroliniams darbams, egzaminams, 

padės pašalinti turimas mokymosi 

spragas. 

Mokyklos 

administracija 

MG pirmininkai, 

VGK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 

m. 

Gerosios patirties paieška 

Vilniaus miesto ir 

Respublikos mokyklose. 

MG nariai domėsis miesto ir Respublikos 

renginiais, skirtais funkcionalios, 

mokymui(si) patrauklios, mokinių 

kūrybai palankios bei saugios aplinkos 

puoselėjimui, deleguos po 2 atstovus į 

miesto renginius, po 1 – į šalies, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 

m. 
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dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis. 

Kūrybiniai projektai, 

skatinantys gražinti ir 

puoselėti  Gimnazijos erdves. 

Mokiniai taps Gimnazijos aplinkos kūrimo 

dalyviais, prisidės savo idėjomis ir 

projektais, darbais, kūriniais, daiktais 

aplinkoje, kurdami ir atnaujindami   

Gimnazijos erdves. Į veiklą įsitrauks apie 

60 proc. mokinių. 

Dailės ir 

technologijų 

metodinė grupė,  

Gimnazijos 

bendruomenė 

2 proc. GPM, 

rėmėjų parama 

2020–2025 m. 

Tarpdalykinė integracija, 

susijusi su menais bei grįsta 

humanistinėmis vertybėmis. 

Mokinių, tėvų ir socialinių partnerių 

įtraukimas į veiklą, grįstą humanistinėmis 

vertybėmis, mokytojų tarpdalykinis 

bendradarbiavimas. 

Metodinė Taryba, 

MG pirmininkai, 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Mokinių suvokimo apie 

saugią aplinką gilinimas 

pasitelkus 

tėvus, socialinius partnerius.  

Saugi aplinka užtikrins mokinių gerą 

savijautą, gerės komunikavimo atmosfera 

Gimnazijoje, 20 proc. padidės aktyvių tėvų 

skaičius. 

Klasės auklėtojų 

metodinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Kultūros paso 

lėšos 

2020–2025 m. 

2 TIKSLAS. Kurti ir plėtoti savitą Gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymu menine veikla. 

2. 1. Plėtoti 

kūrybiškumo 

gebėjimus užtikrinant 

komunikacinio, 

kultūrinio raštingumo 

ugdymą. 

 

 

 

 

 

Projektinės mokinių  

mokslinės-tiriamosios veiklos 

plėtojimas, projektinių 

mokslinių-tiriamųjų darbų 

veiklos programos  

įgyvendinimas. 

Mokiniai atsiskleis kaip būsimi lyderiai, 

gebantys kurti ir dirbti komandoje. 100 

proc. I ir III klasių mokinių bus įtraukta į 

projektinę mokinių  mokslinę-tiriamąją 

veiklą. 

Metodinės 

grupės, klubo 

„Everest“ vadovė, 

mokytojų 

iniciatyvinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Tikslingas neformaliojo  

ugdymo organizavimas, 

suteikiant mokiniams 

įvairesnes saviraiškos 

galimybes. 

70–80 proc. mokinių dalyvaus 

neformaliajame ugdyme, atras galimybių 

saviraiškai, kils jų savivertė. 

Administracija, 

būrelių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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Humanitarinių dalykų 

kūrybinių tiriamųjų darbų 

temų orientavimas į 

humanistinės kultūros 

ugdymą, bendražmogiškų 

vertybių ir nuostatų 

stiprinimą. 

Kūrybiniai tiriamieji darbai, konferencija 

kurs pridėtinę vertę vertybinių nuostatų 

stiprinimui. 

Metodinės 

grupės, mokytojų 

iniciatyvinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Mokytojų ir mokinių 

bendrosios meno veiklos 

plėtojimas (kaip lygiaverčiai 

partneriai dalyvauja 

kultūrinėje meninėje 

veikloje). 

Mokytojų ir mokinių bendra meno veikla 

stiprins glaudesnius jų ryšius, plėtos 

saviraiškos formas. 

Metodinės 

grupės, mokytojų 

iniciatyvinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Atvirumo, pasitikėjimo ir 

demokratiškumo kultūros, 

kurioje kūrybiškumas 

suvokiamas kaip gilaus 

žinojimo ir mąstymo 

gebėjimų ugdymo veiksnys, 

kūrimas. 

Sukurta kūrybai palanki mokymosi 

aplinka, skatinanti humanistinės kultūros 

puoselėjimą, atvirą komunikavimą visais 

ugdymo lygmenimis.  

Administracija  Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Dalyvavimas projekte „Dideli 

maži ekranai. Medijų 

raštingumas Lietuvos 

mokyklose“. 

Mokiniai įgis supratimą apie medijų 

kultūrą, gebės susiorientuoti medijų 

pasaulyje, taps kritiškais medijų vartotojais 

ir kūrėjais.  

Humanitarinių 

dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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Bendradarbiavimas su VU 

Fililogijos fakultetu tęsiant 

gimnazijos pedagogų  

 kompetencijų lavinimo 

programą „Medijų ir 

informacinio raštingumo 

kompetencijų tobulinimas“. 

Mokytojai sėkmingai integruos 

informacinį raštingumą į kalbos dalykus 

(lietuvių, rusų, anglų), istoriją ir 

pilietiškumo pagrindus, gamtos mokslų  ir  

menų pamokas. Parengtas pasirenkamasis 

medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

modulis. 

Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

2. 2. Gerinti 

Gimnazijos 

bendruomenės 

bendravimo kultūros 

lygį, siekiant 

užtikrinti palankų 

emocinį ir 

psichologinį klimatą. 

Ugdymo, grindžiamo 

Gimnazijos puoselėjamomis 

vertybėmis, įgyvendinimas 

organizuojant renginius, 

šventės. 

Gimnazijoje kasmet bus organizuota ne 

mažiau 8 renginių, skirtų mokymuisi kurti, 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

 Gimnazijos 

bendruomene, 

socialiniai 

partneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Gimnazijos mokinio kaip 

Gimnazijos atstovo įvaizdžio 

formavimas. 

Pasitelkus Gimnazijos bendruomenę bus 

suformuotas Gimnazijos mokinio įvaizdis, 

derantis su Gimnazijos puoselėjama 

kultūra. 

Klasės vadovai, 

Gimnazijos 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2021 m.. 

Bendruomenės narių 

įtraukimas į Gimnazijos 

veiklą reglamentuojančių 

dokumentų kūrimą, 

dalyvavimą Gimnazijai 

reikšminguose bei 

tradiciniuose renginiuose. 

Bendruomenės nariai bus įtraukti į veiklą, 

pagrįstą Gimnazijos veiklos prioritetais, 

stiprės bendruomenės narių 

bendruomeniškumas, vienybė bei 

atsakomybė už priimtus bendrus 

sprendimus. Į veiklą bus įtraukta apie 30 

proc. bendruomenės narių. 

Administracija, 

bendruomenės 

nariai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m.. 

http://www.kf.vu.lt/naujienos/mokslas/5153-komunikacijos-fakulteto-ekspertai-parenge-pedagogu-kompetenciju-lavinimo-programa
http://www.kf.vu.lt/naujienos/mokslas/5153-komunikacijos-fakulteto-ekspertai-parenge-pedagogu-kompetenciju-lavinimo-programa
http://www.kf.vu.lt/naujienos/mokslas/5153-komunikacijos-fakulteto-ekspertai-parenge-pedagogu-kompetenciju-lavinimo-programa
http://www.kf.vu.lt/naujienos/mokslas/5153-komunikacijos-fakulteto-ekspertai-parenge-pedagogu-kompetenciju-lavinimo-programa
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 Tėvų dalyvavimas 

Gimnazijos tradiciniuose 

renginiuose: „Atvirų durų 

diena“, sporto šventės, 

iškilmingi koncertai Motinos 

dienos progai paminėti, taip 

pat A.Puškino vardui 

paminėti skirtuose 

renginiuose. 

Mokytojų ir tėvų telkimasis į bendrų tikslų 

siekiančias, pasidalinusias pareigomis, 

vieni kitiems padedančias grupes. Į veiklą 

bus įtraukta 80 proc. Gimnazijos 

bendruomenės narių. 

 Gimnazijos 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2017–2021 m. 

Tėvų įtraukimas dalyvauti  

neformaliojo ugdymo 

veikloje. 

5–10  proc. tėvų dalyvaus neformaliojo 

ugdymo veikloje. 

Administracija, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Gimnazijos bendruomenės 

telkimas puoselėjant 

mokyklos tradicijas, 

formuojant pilietinę, tautinę, 

kultūrinę, socialinę savimonę 

taikant Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla 

sampratos elementus. 

Bus įgyvendinti ne mažiau negu 3 bendri 

mokinių ir tėvų projektai bei renginiai, 

skirti meninei saviraiškai, tautinei ir 

pilietinei savimonei.  

 

Administracija, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 2 proc. 

GPM 

2020–2025 m. 

Nuolatinis pedagoginių 

darbuotojų dalyvavimas 

socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančiose 

programose. 

Kiekvienas pedagoginis darbuotojas kels 

kvalifikaciją mokinių socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo tema. 10 proc. 

sumažės smurto ir patyčių atvejų, mokiniai 

bus saugesni. 

Metodinė taryba, 

administracija 

Krepšelio lėšos 2020–2025 m. 
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Savivaldos institucijų veiklos 

ir visų  Gimnazijos 

bendruomenės narių 

bendrystės skatinimas ir 

stiprinimas. 

Savivaldos institucijų iniciatyvumas ir 

veiklos aktyvumas padidės apie 20 proc. 

sustiprės bendruomenės narių 

bendruomeniškumas. 

 

Administracija,  

Gimnazijos 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

2020–2025 m. 

2.3. Formuoti  

mokinių atvirą ir 

pozityvų  požiūrį į 

besikeičiantį 

daugiakultūrį pasaulį, 

domėtis menu, 

kitomis kultūromis, 

kalbomis;  

 

Ugdymo veiklos kaip darnios 

tradicijų ir naujovių sistemos, 

kurioje savo idėjas galėtų 

realizuoti bendruomenės 

nariai, o gerąją jų sklaidą 

vykdytų socialiniai partneriai, 

organizavimas  Gimnazijoje. 

Ugdymasis (mokymasis) pagrįstas 

pagarbiu dialogu (mokinių su mokiniais, 

mokinių ir mokytojų, mokinių ir už  

Gimnazijos erdvių esančių mokymosi 

partnerių), jo metu mokytojai gaus 

informaciją integruotų pamokų turiniui 

tobulinti, gims idėjos, bus sukuriamos 

prasmės. 

Iniciatyvinės 

savivaldos 

grupės, 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Mokinių veikla, orientuota į 

tautinių vertybių paveldo 

Lietuvoje išsaugojimą ir 

puoselėjimą  – edukacinės 

išvykos, kūrybinių darbų 

parodos, konferencijos, 

tautinės šventės. 

Bus lavinamas asmens orumo ir 

individualumo vertės suvokimas, 

stiprinamas humaniškumas, dora ir tautinis 

savitumas bei savimonė. Veikloje dalyvaus 

apie 90 proc. mokinių. 

Metodinės 

grupės, mokinių 

taryba, 

Iniciatyvinės 

savivaldos grupės 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

2020–2025 m. 

Mokinių meninė ir 

visuomeninė veikla 

dalyvaujant  Gimnazijos 

viešuose tradiciniuose 

renginiuose, orientuota į 

tautinių, etinių vertybių 

puoselėjimą, pilietiškumo 

ugdymą. 

Bus įgyjami gebėjimai,  įgalinantys  

sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį 

gyvenimą bei tapti pilietiškais visuomenės 

nariais. Veikloje dalyvaus apie 90 proc. 

mokinių. 

Metodinė taryba, 

tikybos/etikos 

mokytojai,  

Gimnazijos 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 
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 Mokinių saviraiškos ir 

kūrybinių galių plėtojimas – 

meninės parodos, koncertai, 

bendravimas su socialiniais 

partneriais, jaunesnių klasių 

mokinių kuravimas. 

Bus skatinamas idėjų kūrimas, 

eksperimentavimas, drąsa priimti 

sprendimus, atkaklumas ir atsakomybės 

jausmas juos įgyvendinant. Mokiniai gebės  

kūrybiškai reikšti save meninės raiškos 

priemonėmis ir suprasti bei vertinti savo 

pačių ir kitų meninę kūrybą. Bus 

įgyvendinta 98 proc. kasmet planuojamos 

veiklos. 

Gimnazijos 

taryba, Mokinių 

taryba,  

Gimnazijos 

bendruomenė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Dalyvavimas Europos 

Sąjungos tarptautinio jaunimo 

bendradarbiavimo 

projektuose. 

Bus lavinami mokinių elgesio, 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, 

tolerancija ir geranoriškumas, 

 stiprinamos pilietiškumo vertybės, 

pilietinė pozicija. 

Užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Integrali projektinė veikla, 

orientuota į kitų tautybių 

kultūrų pažinimą, domėjimąsi 

jomis. Mokinių užsieniečių 

įtraukimas į Gimnazijos 

daugiakultūrę aplinką. 

Bus skatinama pažinti kitas kultūras, 

toleruoti kultūrų įvairovę, domėtis jų 

atsiradimo istorija ir raida, ugdomas 

mokinių kūrybiškumas bei pasitikėjimas 

savimi, pažinimo, socialinės, asmeninės 

kompetencijos. 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Dalyvavimas programos 

„Kurk Lietuvai“ projekte „Su 

į Lietuvą 

grįžusiais/atvykusiais 

dirbančių mokyklų tinklo 

kūrimas" 

Mokiniams teikiama veiksminga 

pedagoginių darbuotojų pagalba. 90 proc. 

mokinių užsieniečių, atvykusių/grįžusių į 

Lietuvą prieš 4 metus, sėkmingai išlaiko 

valstybinius brandos egzaminus. 

Patobulintas „Užsieniečių, atvykusių 

gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų 

ugdymo Vilniaus Aleksandro Puškino 

Lietuvių kalbos 

MG, dir. pav. 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/UZSIENIECIU-ATVYKUSIU-GYVENTI-I-LIETUVOS-RESPUBLIKA-VAIKU-UGD-YMO-VILNIAUS-ALEKSANDRO-PUSKINO-GIMNAZIJOJE-TVARKOS-APRA%C5%A0AS.pdf
http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/UZSIENIECIU-ATVYKUSIU-GYVENTI-I-LIETUVOS-RESPUBLIKA-VAIKU-UGD-YMO-VILNIAUS-ALEKSANDRO-PUSKINO-GIMNAZIJOJE-TVARKOS-APRA%C5%A0AS.pdf
http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/UZSIENIECIU-ATVYKUSIU-GYVENTI-I-LIETUVOS-RESPUBLIKA-VAIKU-UGD-YMO-VILNIAUS-ALEKSANDRO-PUSKINO-GIMNAZIJOJE-TVARKOS-APRA%C5%A0AS.pdf
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gimnazijoje tvarkos aprašas“, grįstas 

Gimnazijos mokytojų sukaupta ir 

apibendrinta gerąja patirtimi. Mokytojai 

dalinsis darbo su vaikais užsieniečiais 

ypatumų gerąja patirtimi miesto, šalies ir 

tarptautiniu lygmeniu. 90 proc. mokinių 

užsieniečių aktyviai dalyvauja Gimnazijos 

gyvenime. 

Dalyvavimas eTwinning –

programoje. 

Mokiniai bei pedagogai susipažins su 

bendraminčiais, kurs projektus, dalinsis 

idėjomis, mokysis, kurs, plės savo akiratį, 

sieks būti įdomiausios besimokančios 

Europos bendruomenės dalimi.  

Dir. pav. ugdymui Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

2.4. Skatinti 

saviraiškų mokinių 

dalyvavimą 

mokykloje ir už jos 

ribų. 

 

Mokinių aktyvus ir 

saviraiškus dalyvavimas 

neformaliajame ugdyme, 

Gimnazijos vykdomuose 

meniniuose kūrybiniuose 

projektuose ir teminiuose ir 

tradiciniuose renginiuose. 

Bus lavinami mokinių kūrybiškumo, 

kritinio mąstymo, lyderystės ir kitos 

kompetencijos, konstruktyvaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

tolerancija ir geranoriškumas. Mokinių 

aktyvumas augs 7 proc. Mokinių 

dalyvavimas kūrybinėje veikloje per 

neformalųjį ugdymą padidės 10 proc. 

 Gimnazijos 

bendruomenė, 

Mokinių taryba, 

klasės vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Aktyvus dalyvavimas 

socialinių partnerių, 

visuomeninių organizacijų 

vykdomose akcijose 

(„Išvalykime pasaulį“, „Kartu 

mes galime daug“,  

„Tolerancija“ ir kt.) 

Dalyvavimas, grįstas dialogu, ugdys 

įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas 

kompetencijas, susietas su gyvenimo 

patirtimi, rengiantis spręsti iškylančias 

pasaulio globalines problemas. 

Vykdomose akcijose dalyvaus apie 80 

proc. bendruomenės narių. 

Klasių vadovai, 

Mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

http://www.puskino.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/UZSIENIECIU-ATVYKUSIU-GYVENTI-I-LIETUVOS-RESPUBLIKA-VAIKU-UGD-YMO-VILNIAUS-ALEKSANDRO-PUSKINO-GIMNAZIJOJE-TVARKOS-APRA%C5%A0AS.pdf
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Bendradarbiavimas su 

Lietuvos muzikos ir teatro bei 

Vilniaus dailės akademijomis. 

Kūrybinė partnerystė skatins Gimnazijos 

bendruomenę įsitraukti į vietos kultūrinį 

gyvenimą, sukurtos kūrybinės dirbtuvės 

plėtos mokinių meninės saviraiškos galias. 

Menų metodinė 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Bendradarbiavimas su 

užsienio institucijomis, 

dirbančiomis jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo srityje 

(Europos jaunimo savaitė ir 

t.t.). 

Stiprinamos pilietiškumo vertybės, 

pilietinė pozicija, Europos šalių narių 

bendrystės ir vienybės suvokimas. 

Užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė 

Projektinės 

veiklos lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo sistemos 

tobulinimas, sudarant daugiau 

galimybių plėtoti savo  

kūrybines galias, gebėjimą 

reikštis ir komunikuoti meno 

priemonėmis. 

 

 

Bus patobulinta  gabių mokinių atpažinimo 

ir ugdymo sistema. Organizuojami 

konkursai, olimpiados, kūrybines parodos, 

scenos raiškos pasirodymai, nukreipti 

plėtoti mokinių kūrybines galias. Juose 

dalyvaus ne mažiau 50 proc. Gimnazijos 

mokinių.  

Didės gabių  ir talentingų mokinių 

laimėjimų skaičius miesto, Respublikos ir 

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose 

ir kt.. Kasmet ne mažiau kaip 1–3 pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos 

mokiniai laimės prizines vietas ar gaus 

garbės raštus. 

Metodinės 

grupės, mokinių 

taryba, 

Iniciatyvinės 

savivaldos 

grupės. 

Klasės auklėtojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

Muzikos, teatro, šokio, dailės 

pamokų kitose erdvėse 

Planuojamos ir įgyvendinamos iki 10 proc. 

dalykui skirtų pamokų kitose erdvėse per 

Dalykų mokytojai Mokinio krepšelio 

lėšos, rėmėjų 

2020–2025 m. 
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organizavimas.   

Kūrybinių susitikimų  su 

profesionalais organizavimas 

(muzikos, teatro, šokio, 

dailės, meistriškumo 

pamokos gimnazijos 

mokiniams)  

mokslo metus.  

Vidurinio ugdymo pakopoje mokiniai 

gebės vertinti meno kūrinius. Apie 10 proc. 

Gimnazijos abiturientų rinksis studijas ir 

karjerą menų srityje. 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas šalies projekte 

„Mokyklos – Europos 

parlamento ambasadorės“ 

Mokiniai tęs kultūros paveldo pažinimą ir 

suvokimą. Skatinamas aktyvus jaunimo 

domėjimasis Europos Sąjungos 

sprendimais ir aktualijomis, ypač Europos 

Parlamento vaidmeniu Europos 

demokratijoje. 

Lietuvių kalbos ir 

istorijos MG, dir. 

pav. ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2020–2025 m. 

 

 

 

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos 

grupė (toliau – Stebėsenos grupė). Strateginio plano stebėsena vykdoma nuolat. Stebėsenos grupė kartą per metus birželio mėnesį pristato 

Gimnazijos bendruomenei, Gimnazijos Tarybai plano įgyvendinimo ataskaitą bei vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A15–1738/17–(2.1.4–KS) iki kiekvienų metų vasario 1 

d. pateikia Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui užpildytą strateginių tikslų pasiekimo analizės formą už 

praėjusius kalendorinius metus. Gimnazijos metinės veiklos planai koreliuoja su strateginiu planu bei atspindi Gimnazijos bendruomenės 
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siūlymus ir tikslinimus. Gimnazijos direktorius, glaudžiai bendradarbiaudamas su stebėsenos grupe, vertina metinės veiklos plano vykdomų 

priemonių efektyvumą, inicijuoja strateginio plano patikslinimą. 

 

_______________________________________ 
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