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Gimnazijos vizija 

 

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

vertybes bei taikanti Humanistinės kultūros ugdymą menine veikla sampratos elementus.  

 

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.  

Gimnazijos filosofija 

 

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

1. Gimnazijos pristatymas 
 

 
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 
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1. 2020–2021 m. m. sukomplektuotos 42 klasės, kuriose nuo 2021 m. sausio 1 d. mokosi 1074 mokiniai: pradinėse klasėse – 418, 

5–8 klasėse – 391, I–II klasėse – 185, III–IV klasėse – 80 mokiniai. 

2. Gimnazijoje 2020–2021 m. m. dirba 101 mokytojas: 3 ekspertai, 31 metodininkas, 35 vyresnieji mokytojai, 32 mokytojai; 

sukomplektuota pagalbos mokytojui ir mokiniui specialistų komanda. Taip pat Gimnazijoje dirba bibliotekos vedėja, IKT inžinierius, 23 

techniniai darbuotojai. 

3. 2020–2021 m. m. ugdymo kokybė pradinėje mokykloje siekia 100 proc., I pagrindinio ugdymo pakopoje sudaro 99,06 proc., II 

pakopoje – 100 proc. 

4. Gimnazijos išskirtinumas: 

4.1. Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų taikymas integruojant juos į formalųjį ir neformalųjį 

švietimą; 

4.2. ypatingas dėmesys mokinių asmenybės raidai bei jų individualiai mokymosi pažangai; 

4.3. glaudus pedagogų kolektyvo bendradarbiavimas siekiant nuosekliai motyvuoti mokinius siekti asmeninės mokymosi pažangos; 

4.4. Gimnazijos bendruomenės savitų tradicijų bei kultūros puoselėjimas; 

Pagrindinė veiklos 

rūšis 

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

Įkūrimo data  Gimnazijos įsteigimo data – 1988–09–01. Įsteigta Vilniaus vidurinė mokykla Nr. 60. Vilniaus miesto tarybos 

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

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

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018–08–30 sprendimu mokyklai suteikta teisė vykdyti Humanistinės kultūros 

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

sporto ministro 2021–07–25 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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4.5. Geros mokyklos įvaizdžio kūrimas. 

5. Pamokų ir popamokinės veiklos tvarkaraštis atspindi mokinių poreikius, saugumą, interesus. 

6. Nuolat analizuojama bei tobulinama Gimnazijos mokinių vertinimo sistema, mokiniams teikiama tikslinga konsultavimo sistema. 

7. Sėkmingai įdiegta nuotolinio ugdymo platforma (Microsoft Teams). Nuo 2020 kovo 16 d. iki mokslo metų pabaigos nuotolinis 

ugdymas vyko sklandžiai. 

8. Gimnazijoje plėtojama projektinė veikla skiriant ypatingą dėmesį humanistinių vertybių ugdymui. 

9. Gimnazijoje efektyviai vykdoma smurto ir patyčių prevencijos veikla. 

10. Nuosekliai įgyvendinama programa sveikos gyvensenos puoselėjimui: organizuojami planiniai susitikimai su sveikatos apsaugos 

atstovais, kas mėnesį vykdomi iš anksto kartu su Gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste planuojami edukaciniai užsiėmimai sveikos 

gyvensenos tema, pravedami sportiniai renginiai Pašilaičių mikrorajono mastu, sveikatingumo akcijos. 

11. Nuolat tobulinama Gimnazijos mokymosi aplinka, jos estetinis įvaizdis. 

12. Aktyviai vykdomas tėvų individualus konsultavimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo klausimais. 

13. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai įvertinami 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“, 7–11 

klasių mokiniai suburiami bendrai veiklai gabių ir talentingų mokinių klube „Everestas“ bei apdovanojami klubo diplomu. 

14. Gimnazijoje palaikomos ir puoselėjamos tradicijos, šventės, pilietinės akcijos: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Darom“, „Donoro 

diena“, „Dalinkimės gerumu“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „Pasakyk diskriminacijai NE“, „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 Užgavėnės („Maslenica“), Tarpukalėdis („Sviatki“), iškilmingas koncertas Motinos dienai paminėti, XIX–XX a. pokyliai, 

aktyvus dalyvavimas A. Puškino muziejaus Markučiuose renginiuose, Pašilaičių mikrorajono organizuojamoje visuomeninėje veikloje. 

15. Tęsiamas „Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos efektyvumo didinimo“ projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondo lėšų, kurį įgyvendinant atnaujinti fizikos, chemijos, biologijos, dailės, muzikos, technologijų, informacinių technologijų ir 
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kt. mokomųjų dalykų kabinetai. 

2. Svarbiausi 2020  m. Gimnazijos pasiekimai 

 

Remiantis žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Gimnazija užima 28 vietą tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių matematikos, 19–27 

vietą tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių biologijos, 44–67 vietą iš 104 pagal olimpiadų rezultatus. Taip pat Gimnazija užima 22 vietą 

tarp visų šalies mokyklų, labiausiai „auginančių“ visus mokinius. 

 

2.1. 2020 m. mokinių laimėjimai olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose 

 
 

Konkurso pavadinimas Mokinio vardas pavardė klasė Vieta Mokytoja 

Matematics and Information Technology 

cometition „Picture – Mathematical 

Task“ 

D.Verobejūtė 7 kl. 

Padėka  

N.Prusakova 

E.Obolskaja 8 kl. J.Kižina 

Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių rusų  

(gimtosios) kalbos olimpiada 

K.Khabarova 3 kl. I vieta  O.Zabityenye 

J.Sukovaticyna 4 kl.  III vieta  M.Žukova 

„KINGS“ lietuvių kalbos olimpiada A.Pakhomova 2 kl. Diplomas  J.Paukštienė 

„KINGS“ matematikos olimpiada 

A.Šitikas 2 kl. 

Diplomas  T.Stacinienė 
A.Pakhomova 2 kl. 

E.Špakovas 2 kl. 

M.Turik 2 kl. 

„KINGS“ anglų kalbos olimpiada 
A.Pakhomova  2 kl. 

Diplomas  D.Mejuvienė 
M.Turik 2 kl. 
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XXVII Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada 

A.Andiukajev II kl. II laipsnio diplomas 
J.Belevič 

K.Ptak II kl. Pagyrimo raštas 

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 
A.Saletė 8 kl. Diplomas  

V.Jankovič 
D.Ždanovič 8 kl.  

Festivalis – konkursas „Russkoje divo“ 
Ansambliai „Ladushki“, 

„Verejushka“ 
Diplomas  

S.Prokopovich  

N.Barkouskaya 

III Tarptautinis vaikų dainų – šokio 

festivalis – konkursas „Mažosios 

žvaigždės“ 

Ansambliai „Ladushki“, 

„Verejushka“ 
Diplomas  

S.Prokopovich  

N.Barkouskaya 

Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių 

raiškiojo skaitymo konkursas „Gamtos 

grožis poezijoje ir prozoje“ 

A.Česnovičius 4 kl. I vieta O.Filimonova 

K.Stankus 3 kl. III vieta T.Stacinienė 

Edukacinis konkursas „Olympis“. 

Anglų kalba 2020m. pavasario sesija 
Anna Saletė 7 kl. I  laipsnio diplomas E.Obolskaya 

Edukacinis konkursas „Olympis“. 

Anglų kalba 2020m. pavasario sesija 

Alina Kartašova 4 kl. 

Maksas Gibovskis 4 kl. 

Jelizaveta Sukovaticyna 4 kl. 

Kamila Ždaniukaitė 4 kl. 

I laipsnio diplomas M.Udinceva 

Edukacinis konkursas „Olympis“. 

Anglų kalba 2020m. pavasario sesija 

Anastasija Ponomariova I kl. 

Justyna Vabalis I kl. 
I laipsnio diplomas M.Udinceva 

Edukacinis konkursas „Olympis“. 

Anglų kalba 2020m. pavasario sesija 
Aleksandras Kuznecovas III kl. I laipsnio diplomas M.Udinceva 

Edukacinis konkursas „Olympis“. 

Anglų kalba 2020m.pavasario sesija 

Orechova Karina 6 kl. 

Sadovskaja Arina 6 kl. 
I laipsnio diplomas O. Didžiulienė 

Vilniaus m. 5–12kl. moksleivių 

gimtosios (rusų) kalbos  raiškiojo 

skaitymo konkursas 

Julija Vaitoškaitė, I kl., 
I vieta, padėka 

 
Tatjana Anufrijeva 

Ilja Pavlov, IV kl., padėka 
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Vilniaus m. 5–12kl. moksleivių 

gimtosios (rusų) kalbos  raiškiojo 

skaitymo konkursas 

Jelizaveta Gabujeva, 6 kl. I vieta, padėka Jelena Belevič 

Vilniaus m. 5–12kl. moksleivių 

gimtosios (rusų) kalbos  raiškiojo 

skaitymo konkursas 

Trušakov Viačeslav, 8 kl. padėka Alevtina Gromyka 

Lietuvos  mokinių kūrybinis konkursas 

„Kalėdų šviesa“ („Свет Рождества“) 

 

Jelizaveta Gertner ,  I  kl. 
Laureatė, Diplomas 

 

Tatjana Anufrijeva Valerija Sosunova ,  I  kl. III vieta, Diplomas 

Erika Hrodel,  I kl. III vieta , Diplomas 

II Tarptautinis konkursas rusakalbiams 

vaikams, gyvenantiems užsienyje 

„Žodžių fabrikas“ 

Podrez Margarita,5 kl., 

Kuznecova Viktorija, 5 kl. 

Ramanauskaitė Milana, 5 kl., 

Verseckas Elijas, 5 kl., 

Lenkevič Anastasija, 5 kl. 

Diplomas 

 

Tatjana Anufrijeva 

 

Vilniaus miesto rusų mokomąja kalba 

bendrojo lavinimo mokyklų 10–11 

klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos 

olimpiada 

Marija Jakunina II kl. 

 

V vieta 

galimybė dalyvauti 

Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiadoje 

Galina Kasperovič 

 

Vilniaus miesto rusų mokomąja kalba 

bendrojo lavinimo mokyklų 10–11 

klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos 

olimpiada 

Artūr Andiukajev II kl. 
IV vieta 

Jelena Belevič VII vieta galimybė 

dalyvauti Lietuvos 

mokinių rusų kalbos 

olimpiadoje 
Karina Ptak II kl. 

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios 

ir užsienio) olimpiada 
Artūr Andiukajev II kl. 

II vieta 

 
Jelena Belevič 
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Karina Ptak II kl. 
Padėka už geriausia 

retorinė užduotį 

Šalies meninis kūrybinis projektas – 

konkursas „Laukiame šventų Kalėdų – 

dekoracija savo rankomis“ 

Kristian Kozlovskij 5 kl. 

Marija Averjanova 5 kl. 

Padėka 

 
Rūta Strumskienė 

Vilniaus miesto mokytojų ir mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Kuriu indą 

bendrystei“ 

Olivija Burinskaitė 7 kl. 
Padėka 

 

Rūta Strumskienė 

 

Tarptautinis FAI  piešinių konkursas 

„Skrydžio vakardiena ir rytojus“ 

Marija Titova 5 kl. 

Kirill Reynsonas 5 kl. 

 

Padėka Rūta Strumskienė 

Virtuali paroda “Žemės menas mandala” 

Ilana Pakhomova 5 kl. 

Gabriel Zakarka 7 kl. 

Nikita Sanikov 7 kl. 

Padėka  

 

 

Rūta Strumskienė 

FAI piešinių konkursas „Skrydžio 

vakardiena ir rytojus“ 
8, I–IV klasių mokiniai Padėka 

Natalja Zareckaja 

 

Lietuvos prof. A.Žmuidzinavičiaus 

piešimo olimpiada 

I. Videikatė II kl. 

E.Makarenko III kl. 

E.Shalchiūtė III kl. 

K.Smirnova III kl. 

Padėka Natalja Zareckaja 

Lietuvos dailės olimpiados I etapas 

 

I–III klasių mokiniai 

 
Padėka 

Natalja Zareckaja 

 

Lietuvos dailės olimpiados II etapas 

 

M.Jakunina III kl. 

 
Padėka Natalja Zareckaja 

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 

Vilniaus miesto etapas 
Vaitoškaitė Julija I kl. 4 vieta, padėka N.Barkouskaya 

 

 Bendruomenei skirta rudens sporto ir 

menų šventė „Pašilaičių žaidynės“ 

A. Songina 8 kl. 

E.Hrodel 9 kl. 

V.Sosunova 9 kl. 

K.Ptak 10 kl. 

A.Kančytė 8 kl. 

S.Songina 6 kl. 

 

Padėkos raštas 

 

Jana Neverovič 
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D.Ščerbickytė 8 kl. 

V.Platonivič II kl. 

Tarptautinis matematikos ir IT 

konkursas  „Piešinys – matematikos 

uždavinys“ 

Emilija Obolskaja, 8b kl. 

DominykaVerobejūtė, 7 kl. 

Padėka 

Padėka 

J. Kižina 

N. Prusakova 

Baigė Lietuvos jaunųjų matematikų 

mokyklą (LJMM) 

 

Daniil Malyj, IV kl. 

 

Pažymėjimas J. Kižina 

31-oji Lietuvos mokinių informatikos 

respublikinė olimpiada 

Aleksandras  Šukelovič 

II kl. 
Padėka I. Lukaševič 

16-asis tarptautinis informatikos ir 

informacinio mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

 

Oskar Krasevas, III kl. 

Daniil Malyi,IV kl. 

Paula Šadenok, I kl. 

Erika Hrodel, I kl. 

Aleksandras  Šukelovič, II kl. 

Pateko į II turą, padėkos 

 
I. Lukaševič 

 

 

 

2.2. Padėkos raštai mokytojams 2020 m.  

 

 

Renginio pavadinimas 
Mokytojo vardas, 

pavardė 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premija „Metų mokytojas 2019“ A. Peržu 

European School Sport Day 

L.Jedinskaja 

J.Neverovič 

A.Jefimovas 

I.Jefimova 

R.Zanevskij 

V.Yanch 
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V.Volčiok 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš 

vaiko širdies“ 
L.Tavdgiridze 

Vilniaus miesto 5–9 klasių mokinių rusų kalbos  (gimtosios) olimpiada T.Anufrijeva 

8-oji Lietuvos 6–12 klasių mokinių muzikos olimpiada N.Barkouskaya 

2020 metų tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos olimpiada D.Grigaravičienė 

Matematics and Information Technology cometition „Picture – Mathematical Task“ 
N.Prusakova 

J.Kižina 

Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada V.Jankovič 

Padėka už nuoširdų ir kūrybišką švietėjišką veiklą puoselėjant gimnazijos muziejų V.Savčenko 

III Tarptautinis vaikų dainų – šokio festivalis – konkursas „Mažosios žvaigždės“ 

Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Gamtos grožis 

poezijoje ir prozoje“ 

S.Prokopovich 

N.Barkouskaya 

O.Filimonova 

T.Stacinienė 

Mokinių ruošimas Vilniaus m. 5–12kl. moksleivių gimtosios (rusų) kalbos  raiškiojo 

skaitymo konkursui 

T. Anufrijeva 

J. Belevič 

A. Gromyka 

Mokinių ruošimas /dalyvavimas Lietuvos  mokinių kūrybiniuose konkurse „Kalėdų 

šviesa“ 
T. Anufrijeva 

Mokinių ruošimas /dalyvavimas 

II Tarptautiniuose konkurse rusakalbiams vaikams, gyvenantiems užsienyje, 

" Žodžių fabrikas" 

 

T. Anufrijeva 

Vilniaus miesto rusų mokomąja kalba bendrojo lavinimo mokyklų 10–11 klasių 

mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada 

G. Kasperovič 

J. Belevič 

XXVII Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada III 

(respublikinis) etapas 
J. Belevič 

Už mokinių parengimą šalies meniniam kūrybiniam projektui – konkursui 

„Laukiame šventų Kalėdų –dekoracija savo rankomis“ 
R. Strumskienė 
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Už jaunųjų vilniečių kūrybiškumo skatinimą ir nuoširdų bendradarbiavimą 

kūrybinių darbų projekte „Kodėl aš myliu Vilnių?2020“ 

R. Strumskienė 

A. Kodzisova 

Už dalyvavimą Vilniaus miesto mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodoje 

„Kuriu indą bendrystei“ 
R. Strumskienė 

Tarptautinis FAI  piešinių konkursas „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ R. Strumskienė 

Nacionalinis mokinių konkursas „Kelionė laiku – atgimusi Vilnius istorija” R. Strumskienė 

Virtuali paroda: žemės menas “Mandala” R. Strumskienė 

Tradicinis gimnazijos projektas „Pokylis visiems laikas“ 

A.Voinova 

 J. Neverovič 

 S. Pozdniakova 

 A. Kodzisova 

Mokyklos muzikinis teatras „Baltoji varna“ spektaklio „Vieną kartą per Kalėdas“ 

N.Barkouskaya 

 A. Kodzisova 

 J.Neverovich 

V. Yanch 

Integracinė pamoka „Muzika ir dailė. Paveikslų atskleidimas per muzikines 

kompozicijas.“ 

N.Barkouskaya 

A. Kodzisova 

Vasaros stovykla „Saulutė“ 

N.Barkouskaya 

 A. Kodzisova 

 V. Yanch 

Mokyklos papuošimas Kalėdų ir naujųjų metų proga bei mokyklos nuotraukų 

parodos atnaujinimas 

A.Kodzisova 

 R. Strumskienė 

Dalyvavimas gimtosios  kalbos savaitės renginiuose. N.Barkouskaya 

 A. Kodzisova 

Už puikiai organizuotą ir įgyvendintą renginį I–IV klasės mokiniams, skirtą 

Lietuvos valstybės  atkūrimo dienai paminėti. 
J. Neverovič 

Už puikiai organizuotą ir pravestą tradicinę šventę „Abiturijentų susitikimas“, skirtą 

Gimnazijos bendruomeniškumui stiprinti. 
J. Neverovič 
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Už puikiai organizuotą ir įgyventiną tradicinį literatūrinį pokylį. J. Neverovič 

Už pagalbą organizuojant bendruomenei skirtą rudens sporto ir menų šventę 

„Pašilaičių žaidynės“ 
J. Neverovič 

Už puikiai organizuotą ir pravestą Gimnazijos bendruomenės tradicinį forumą 

"Kalėdiniai susitikimai". 
J. Neverovič 

Su Gimtadieniu, Lietuva. 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 

L. Jedinskaja 

 V. Yanch 

Tarptautinis matematikos ir IT konkursas  „Piešinys – matematikos uždavinys“ N. Prusakova 

IKT taikymas matematikos geometrijos pamokose pradiniame ir pagrindiniame 

ugdyme.  Pranešimas 
N. Prusakova 

Dalyvavimas Tarptautiniame matematikos konkurse „Olympis 2019 – Pavasario 

sesija“ ir „ Olympis2019 – Rudens sesija“ 
N. Prusakova 

Tarptautinis matematikos ir IT konkursas  „Piešinys – matematikos uždavinys“ J.Kižina 

16-asis tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ I. Lukaševič 

31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas I. Lukaševič 

31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinis etapas I. Lukaševič 

 

 

2.3. Padėkos raštai mokyklai 2020 m.  

 

 

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenei 
27-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados Vilniaus 

miesto etapas 

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenei Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimas  

 

 

 

 

 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36636&p_k=1
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2.4. II-IV klasių mokinių mokymosi pasiekimai 2020 m. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

67%

6%

Bendras  II a mokinių skaičius 
-21 Patenkinamas

(mokosi 4-5)
lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-10)
lygis

23%

31%

46%

0%

Bendras  II b mokinių 
skaičius -22

Patenkinamas
(mokosi 4-5)
lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-10)
lygis
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36%

64%

0% 0%

Bendras  II v mokinių skaičius -22

Patenkinamas (mokosi
4-5) lygis

Pagrindinis  (mokosi 6-
8) lygis

Aukštesnysis (mokosi
9-10) lygis
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61%

39%

0% 0%

Bendras  III a mokinių skaičius 
-18

Patenkinama
s (mokosi 4-
5) lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-
10) lygis

42%

53%

5% 0%

Bendras  III v mokinių skaičius 
-19

Patenkinamas
(mokosi 4-5)
lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-10)
lygis
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47%
53%

0%
0%

Bendras  IV a mokinių 
skaičius -15

Patenkinamas
(mokosi 4-5)
lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-10)
lygis

19%

56%

25%

Bendras  IV v mokinių skaičius 
-16

Patenkinama
s (mokosi 4-
5) lygis

Pagrindinis
(mokosi 6-8)
lygis

Aukštesnysis
(mokosi 9-
10) lygis
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2.5.  Socialinis pasas 

 
 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Šeimos, kurių tėvai neužtikrina 

gyvenimo ir mokymosi sąlygų 

0 1 1 3 3 

Daugiavaikės šeimos 30 44 51 57 59 

Nepilnos šeimos 93 102 113 122 127 

Vaikai, kurių tėvai išvykę į 

užsienį 

28 29 26 24 22 

Socialiai remtini vaikai (kurie 

gauna nemokamą maitinimą) 

78 77 74 72 76 

Specialiųjų poreikių mokiniai 34 42 47 54 57 

Globojami vaikai 12 11 13 15 15 

Mokiniai linkę į teisėtvarkos 

pažeidimus 

1 1 2 4 4 

Mokiniai vengiantys mokytis 

ir/ar linkę valkatauti; 

8 9 12 13 13 

Mokiniai linkę pažeidinėti 

Gimnazijos drausmę 

15 12 8 9 7 
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3. Gimnazijos SSGG analizė 

 

Gimnazijos stipriosios pusės 

•   Gimnazijos aplinka estetiška, jauki, saugi, palanki mokymuisi; 

•  Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programos elementai yra viena iš prioritetinių ugdymo sričių Gimnazijoje ir yra 

sėkmingai integruojami į formalųjį ir neformalųjį švietimą; 

•  Gimnazijos mokytojai, aktyviai ir nuosekliai keldami savo profesines kompetencijas, užtikrina mokinių mokymosi rezultatų gerėjimą; 

•  glaudus Gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas; 

•  Gimnazijos pedagoginių darbuotojų profesionalumas tenkina tėvų ir mokinių lūkesčius; 

•  aktyvi mokinių asmeninė veikla dalyvaujant projektuose, pilietinėse iniciatyvose, savanorystės akcijose; 

•  91 %  mokinių geba įsivertinti savo pažangą, polinkius, išsiaiškinti savo gebėjimų lygį; 

•  99,99% mokinių pažangumas siekia 100%; 

•  veiksminga pažangos ir pasiekimų vertinimo bei informavimo sistema; 

•  efektyvus pagalbos teikimas silpnai besimokantiems mokiniams; 

•  sėkmingai įgyvendinama veikla su mokiniais, atvykusiais iš užsienio šalių, yra glaudžiai bendradarbiaujama su mokinių užsieniečių 

tėvais; 

•  mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, teikiama mokytojų padėjėjų pagalba. Gimnazijoje dirba 3 mokytojų padėjėjai; 
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• veiksminga metodinės tarybos veikla; 

• Gimnazijos bendruomenė kuria geros, patikimos ir atviros mokyklos įvaizdį. 

 

Gimnazijos silpnosios pusės 

• dėl kovo 16 d. paskelbto visuotinio karantino, pereinant prie ugdymo nuotoliniu būdu, rudenį sumažėjo mokinių aktyvumas 

dalyvaujant Gimnazijos viešuose renginiuose; 

• Gimnazijoje trūksta psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo pagalbos mokiniams, lietuvių, anglų kalbos, geografijos, 

matematikos mokytojų; 

• nepakankamas mokinių pasitikėjimas suaugusiais (mokytoju, klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu, psichologu); 

• ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas nuotolinio mokymo(si) metu; 

• pagrindinio ugdymo pakopoje nepakankamas tėvų susidomėjimas vaikų mokymosi rezultatais bei jų įsitraukimas siekiant gerinti 

mokinio mokymąsi, taip pat tėvų aktyvumas dalyvaujant Gimnazijos veikloje; 

• pastebimas kai kurių 7–8 klasių mokinių nenoras prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus; 

• pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniai stokoja atkaklumo siekti aukštų mokymosi rezultatų; 

• nepaisant susitarimų dėl paramos ir pagalbos teikimo tvarkos, 23 proc. mokinių vangiai naudojasi mokyklos siūloma pagalba. 

Gimnazijos galimybės 

• telkti pagalbos mokiniui ir mokiniui specialistus teikti švietėjišką pagalbą tėvams; 
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• raginti tėvus naudotis mokyklos siūloma pagalba; 

• tobulinti diagnostinių testų, patikrinamųjų, kontrolinių darbų analizę, tikslingai naudojant ją kiekvieno mokinio išgalių gilesniam 

pažinimui, ugdymo(si) proceso bei daromos pažangos stebėjimui ir įvertinimui, mokinio mokymosi sunkumų diagnozavimui laiku; 

• skatinti mokomųjų dalykų metodinių grupių veiklą, tobulinti papildomų diferencijuotų užduočių, skirtų skaitymo bei rašymo 

įgūdžiams lavinti dirbant nuotoliniu būdu, rengimą; 

• skatinti mokinių susidomėjimą eksperimentine veikla, suteikiant mokiniams daugiau galimybių naudotis tam pritaikytomis 

edukacinėmis erdvėmis, kitomis šiuolaikiniam mokiniui patraukliomis priemonėmis; 

• tobulinti pagalbos mokiniams būdus, metodus (įskaitant nuotoliniu būdu) ir ugdyti mokinių pasitikėjimą suaugusiais (mokytoju, 

klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu, psichologu) ir siekti, kad mokiniai, turintys problemų (namie, su bendraamžiais ir pan.), kreiptųsi 

pagalbos. 

 

Gimnazijos grėsmės 

• 7–8 klasėse daugėja pagrindinio pasiekimų lygio mokinių (iš aukštesniojo pasiekimų lygio); 

• skiriant nepakankamai dėmesio mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti bei atsakomybės jausmui ugdyti, mokiniai nepasieks norimų 

mokymosi rezultatų; 

• vadovėlių rusų mokomąja kalba stoka gali daryti įtaką mokinių mokymosi pažangumui pradinio ugdymo pakopoje ir vaikams, 

atvykstantiems iš užsienio; 

• tėvų nekontroliuojamas informacinių komunikacinių technologijų naudojimas turi grėsmę prastėjančiai mokinių mokymosi 

motyvacijai; 
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• nepradėjus Gimnazijos sporto aikštyno modernizavimo proceso, mokiniai praras galimybę naudotis juo pamokų metu. 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis Gimnazija susidūrė praėjusiais metais 

 

15. Dėl Gimnazijos pastato renovacijos darbų skirstymo etapais, renovacijos darbai užsitęsė, dėl šios priežasties mokykla negali 

gauti Higienos paso. 

16. Gimnazijos sporto aikštynas yra prastos būklės. 

17. Daliai Gimnazijos mokinių, ypač pradinėje mokykloje, sunkiau sekėsi mokytis nuotoliniu būdu. 

 

4. Gimnazijos veiklos prioritetai 

 

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

ŠMSM patvirtinta Gerosios mokyklos koncepcija);  

19. Bendruomeniškumo ir tolerantiškumo ugdymas, grįstas Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata.  
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5. 2021 metų tikslai ir uždaviniai 

 

1 tikslas: Gerinti ugdymo proceso vadybą derinant tiesioginio ir nuotolinio ugdymo būdus.  

Uždaviniai: 

1.1. Diegiant ir naudojant naujas technologijas, tobulinti pamokos vadybą, orientuotą į kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį ir pažangą. 

1.2. Gerinti kompleksinės pagalbos mokiniui teikimą, grindžiamą mokytojų kolegialia veikla, vykdant ugdymą nuotoliniu būdu. 

1.3. Skatinti mokytojų profesinių kompetencijų, orientuotų į tiesioginio ir nuotolinio ugdymo dermės užtikrinimą, tobulinimą. 

 

2 tikslas: Puoselėti gimnazijos savitą kultūrą, grindžiamą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementų taikymo programos 

įgyvendinimu. 

Uždaviniai: 

2.1. Puoselėjant gimnazijos bendruomenės kultūrą, užtikrinti palankią emocinę ir fizinę Gimnazijos aplinką. 

2.2. Organizuoti mokinių meninę saviraišką, kūrybiškumą ir lyderystę skatinančias veiklas. 

2.3. Plėtoti projektinę veiklą, orientuotą į mokinių humanistinių vertybių ugdymą.  
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6. 2021 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo planas 

 

 

1. Gerinti ugdymo proceso vadybą, derinant tiesioginio ir nuotolinio ugdymo būdus. 

Uždaviniai Įgyvendinimo formos Laukiami rezultatai, rodikliai Terminai Atsakingi 

vykdytojai 

1.1. Diegiant ir 

naudojant naujas 

technologijas, tobulinti 

pamokos vadybą, 

orientuotą į kiekvieno 

mokinio asmeninę ūgtį ir 

pažangą. 

 

Atvirų kontaktinių ir 

nuotolinių pamokų 

organizavimas, stebėjimas ir 

aptarimas, orientuojant 

pamokos vadybą į mokinio 

asmeninę ūgtį ir pažangą. 

Pedagoginių darbuotojų 

sisteminis lankymasis atvirose 

kolegų pamokose apie 10 proc. 

tobulins mokytojų 

kompetencijas, siekiant  mokinių 

asmeninės ūgties ir pažangos. 

Per metus  MT, MG pirmininkai 

Mokytojų gerosios patirties 

apibendrinimas pamokos 

vadybos srityje ir jo sklaida 

pedagogų bendruomenėje. 

Pedagogų glaudus 

bendradarbiavimas užtikrins 

konstruktyvią pamokos vadybą 

bei mokinių asmeninę ūgtį. 

Per metus  MT, MG 

Surengta mokyklos 

konferencija „Mokinių 

asmeninė ūgtis ir pažanga 

nuotolinėje pamokoje“ 

Mokytojai stebės kolegų gerąją 

patirtį analizuojant kiekvieno 

mokinio asmeninės ūgties ir 

pažangos sėkmę ugdymosi 

veikloje. 

Kovas   MT, MG  

Mokinio padarytos per 

pusmetį pažangos mokantis 

nuotoliniu būdu įsivertinimas 

ir analizė. 

Formuosis sąmoningo 

mokymosi įgūdžiai, mokiniai 

gebės kritiškai vertinti savo 

pastangas ir intelektualinį įdirbį. 

Kartą per 

pusmetį 

Dalykų mokytojai, klasių vadovai 

Mokomųjų dalykų 

patikrinamųjų darbų, 

vykdomų nuotolinių būdu, 

skirtų mokinių pažangai 

analizuoti, analizė ir 

Įvertinus mokinių pasiektą 

pažangą ir nustačius jų žinių 

lygį, bus koreguojamas skiriamų 

nuotoliniu būdu patikros darbų 

turinys ir apimtys. 

Per metus  Dalykų mokytojai, administracija  
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aptarimas. 

Mokinių individualių 

poreikių, darbo tempų, stilių 

ir galimybių analizė per 

nuotolinę pamoką. 

Mokiniai lavins savo darbo 

analizavimo įgūdžius, kartu su 

mokytojais bei klasių 

auklėtojais aptars būdus bei 

formas mokymosi spragoms 

šalinti, ugdys savo asmenines 

mokymosi kompetencijas. 

Per metus Dalykų mokytojai, klasių 

auklėtojai, MT 

Mokinių mokymosi krūvio 

per nuotolines pamokas 

optimizavimas. 

Per pamoką bus užtikrintas 

higienos normų paisymas dirbant 

nuotoliniu būdu 

Per metus Administracija, MG 

Tobulinti ugdymo 

diferencijavimo per pamoką 

būdus dirbant nuotoliniu 

būdu. 

Veiksmingas diferencijavimas 

pamokų metu gerins mokinių 

pažangą pagal jų gebėjimus ir 

poreikius. 

Per metus  Administracija, MG 

1.2. Gerinti 

kompleksinės pagalbos 

mokiniui teikimą, 

grindžiamą mokytojų 

kolegialia veikla, 

vykdant ugdymą 

nuotoliniu būdu. 

Mokymosi rezultatų su 

mokiniais, turinčiais 

mokymosi sunkumų bei 

specialiųjų poreikių, ir jų 

tėvais kolegialus aptarimas.  

Ryšys tėvas – mokinys –  

mokytojas taps glaudesnis 

gerinant mokinio asmeninę ūgtį 

ir pažangą. 

Per metus  Klasių auklėtojai, mokomųjų 

dalykų mokytojai 

Mokomųjų dalykų metodinių 

grupių susirinkimai 

efektyvioms pagalbos 

nuotolinėje pamokoje 

formoms ir būdams aptarti  

Mokomųjų dalykų metodinės 

grupės išskirs esmines 

efektyvios pagalbos formas ir 

būdus atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir daromą asmeninę 

pažangą. 

Sausis, kovas, 

birželis, spalis 

Dalykų mokytojai, MT 

Pagalbos mokiniui 

specialistų bei dalykų 

mokytojų glaudus 

bendradarbiavimas 

planuojant ir teikiant pagalbą 

mokiniams nuotolinės 

Glaudžiai bendradarbiaujant 

pagalbos mokiniui 

specialistams bei dalykų 

mokytojams pagerės savalaikė 

ir tikslinė pagalba mokiniams. 

Pagalbos formos ir būdai taps 

Vasaris, 

balandis,  

rugsėjis, 

lapkritis 

Pagalbos mokiniui specialistai, 

dir. pav. ugdymui 
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pamokos metu. sisteminio pobūdžio. 

Teikiamos pagalbos 

efektyvumo analizė, 

aptarimas, apibendrinimas, 

gerosios patirties sklaida. 

Bus susistemintos ir 

optimizuotos efektyvios 

pagalbos formos, pagerės 

mokytojų tarpusavio 

komunikacija bei mokinių 

pažanga. 

Gegužė, 

gruodis 

MT, MG, pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokinių skatinimas pamokos 

metu besimokant padėti vieni 

kitiems. 

Mokiniai turės galimybę 

formuoti savyje empatijos 

įgūdžius, pasitikėjimą savo 

gebėjimais teikiant pagalbą 

kitiems. 

Per metus Dalykų mokytojai 

1.3.Skatinti 

mokytojų profesinių 

kompetencijų, orientuotų 

į tiesioginio ir nuotolinio 

ugdymo dermės 

užtikrinimą, tobulinimą. 

 

Kolegų virtualių atvirų 

pamokų stebėjimas. 

Mokytojai stebės ir analizuos 

kolegų gerąją patirtį, 

įgyvendinant ugdymą nuotoliniu 

būdu. 

Per metus MT, administracija 

Pedagoginių darbuotojų 

kūrybinės dirbtuvės. 

Mokytojai, dirbdami kolegialiai 

kūrybinėse grupėse, įgis 

praktinės patirties bei įgūdžių 

dirbant nuotoliniu būdu. 

Žiemos ir 

pavasario 

mokinių 

atostogos 

MT pirmininkas, MG pirmininkai 

Centralizuotas mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymų organizavimas 

pagal ugdymo sritis. 

Centralizuotas mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo mokymų 

organizavimas lems bendrų 

Gimnazijos  iškeltų užduočių 

įgyvendinimą.  

Per metus MT pirmininkas, administracija 

 Pagalbos mokiniui 

specialistų mokymai darbo 

nuotoliniu būdu tema. 

Pagerės teikiamos pagalbos 

nuotoliniu būdu efektyvumas. 

Per metus VGK pirmininkas, Administracija  

2. Puoselėti gimnazijos savitą kultūrą, grindžiamą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementų taikymo programos 

įgyvendinimu. 

2.1.Puoselėjant 

gimnazijos bendruomenės 

Mokinių įtraukimas per 

dalyvavimą saviraiškos 

Dalyvaudami saviraiškos 

renginiuose mokiniai 

Per metus Menų ir kitų dalykų mokytojai, 

neformaliojo švietimo būrelių 
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kultūrą, užtikrinti 

palankią emocinę ir fizinę 

aplinką. 

renginiuose į veiklas, 

skirtas tautinio tapatumo 

puoselėjimui. 

įprasmins tautinio tapatumo 

svarbą žmogaus raidai. Bus 

įtraukta apie 70 proc. mokinių. 

vadovai, administracija 

Bendrojo ugdymo ir 

meninio ugdymo dalykų 

metodinių grupių 

bendradarbiavimas 

sudarant humanistinio 

ugdymo elementų 

integravimo į bendrojo 

ugdymo dalykus planą. 

Parengtas humanistinio 

ugdymo elementų integravimo 

į bendrojo ugdymo dalykus 

planas užtikrins bendrojo 

ugdymo ir meninio ugdymo 

dalykų dermę.  

I pusmetis Administracija, MT, MG 

Mokinių saviraiškos ir 

kūrybinių pasiekimų 

sklaidos formų plėtojimas. 

 

Stiprės mokinių pasitikėjimas 

savimi, kils mokinių 

mokymosi motyvacija, gerės 

asmeninė mokymosi pažanga. 

Per metus MT 

MG 

Mokinių tėvų įtraukimas į 

Gimnazijos planuojamas 

veiklas, siekiant kolegialiai 

kurti palankią mokinių 

mokymosi emocinę ir 

fizinę aplinką. 

Bus įtraukta apie 60 proc. 

mokinių tėvų. 

Per metus Administracija, klasių auklėtojai 

2.2. Organizuoti mokinių 

meninę saviraišką, 

kūrybiškumą ir lyderystę 

skatinančias veiklas. 

Bendrojo ugdymo dalykų 
konkursų, neformaliojo 
ugdymo renginių 
organizavimas ir vykdymas 
remiantis Humanistinės 
kultūros ugdymo menine 
veikla sampratos elementų 
įgyvendinimo programa. 

Mokinių dalyvavimas 

mokyklos organizuojamuose 

renginiuose įgalins juos 

įprasminti humanistinių 

vertybių svarbą ir skatins 

kūrybiškai veikti 

bendradarbiaujant.  

 

Per metus MT, dalykų mokytojai 

Mokinių užsieniečių 
integravimas į Gimnazijos 
ir šalies kultūrinį kontekstą. 

 Mokiniai užsieniečiai 

sėkmingai integruosis per 

kūrybiškumą ir lyderystę 

Per metus  Dalykų mokytojai, 

neformaliojo švietimo būrelio 

vadovai 
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skatinančias veiklas į 

Gimnazijos ir šalies kultūrinį 

kontekstą, aktyviai dalyvaus 

neformaliojoje Gimnazijos 

veikloje. 

Tęstinės veiklos, susietos 

su tautos istorija ir 

kultūriniu paveldu 

Lietuvoje, organizavimas. 

Edukacinės išvykos, kūrybinių 

darbų parodos, konferencijos, 

tautinės šventės teiks 

mokiniams pasididžiavimo 

jausmą savo ir šalies kultūra. 

Per metus MG, klasių auklėtojai, 

socialinių, kalbų, menų dalykų 

mokytojai 

2.3. Plėtoti projektinę 

veiklą, orientuotą į 

mokinių humanistinių 

vertybių ugdymą. 

I ir III klasių mokinių 
projektinės veiklos, 
orientuotos į mokinių 
humanistinių vertybių 
ugdymą, plėtojimas pagal 
mokykloje priimtą tvarką. 

Mokiniai įgis savarankiško 

mokymosi įgūdžių, ugdysis 

humanistines vertybes. 

Per metus MT, dalykų mokytojai 

Meninės saviraiškos, 
grįstos humanistinių 
vertybių ugdymu, 
plėtojimas. 

Bus lavinamas mokinių 

raštingumas rengiant 

projektinius darbus bei 

mokinių kūrybiškumas juos 

pristatant. Kils mokinių 

pasitikėjimas savimi, stiprės 

motyvacija kūrybiškai reikštis.  

Spalis–

balandis 

Dir. pav. ugdymui, dalykų 

mokytojai 
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7. Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra 

 

20. Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta metinio veiklos plano 

įgyvendinimo stebėsenos grupė (toliau – Stebėsenos grupė). Metinio veiklos plano stebėsena vykdoma nuolat. Stebėsenos grupė kartą per 

metus gruodžio mėnesį pristato Gimnazijos bendruomenei, Gimnazijos Tarybai plano įgyvendinimo ataskaitą. Gimnazijos metinės veiklos 

planai koreliuoja su strateginiu planu bei atspindi Gimnazijos bendruomenės 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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