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Gimnazijos vizija 

 

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

vertybes bei taikanti Humanistinės kultūros ugdymo 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. 2022–2023 m. m. sukomplektuotos 44 klasės, kuriose nuo 2023 m. sausio 1 d. mokosi 1178 mokinių: pradinėse klasėse – 412, 5–

8 klasėse – 469, I–II klasėse – 177, III–IV klasėse – 120 mokiniai. 

2. Gimnazijoje 2022–2023 m. m. dirba 124 pedagoginiai darbuotojai. Mokytojų profesionalią komandą sudaro 3 mokytojai 

ekspertai, 35 metodininkai, 33 vyresnieji mokytojai, 31 mokytojas, pagalbos mokytojui ir mokiniui specialistų komanda, 7 mokytojų 

padėjėjai, IT specialistai, bibliotekininkas,  23 techniniai darbuotojai. 

3. 2021–2022 m. m. ugdymo kokybė pradinėje mokykloje siekia 100 proc., I pagrindinio ugdymo pakopoje sudaro 100 proc., II 

pakopoje – 100 proc., vidurinio ugdymo pakopoje – 100 proc. 

4. Gimnazijos išskirtinumas: 

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

švietimą atitinka mokinių poreikius ir gebėjimus; 

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

4.3. efektyviai veikianti pagalbos mokinių mokymuisi sistema; 

4.4. įtraukios kultūros kūrimas; 

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 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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4.5. Gimnazijos valdymo procese tinkamai atstovaujami visų bendruomenės narių interesai; 

4.6. Gimnazijos savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos gerinimo siūlymai yra paveikūs, turintys teigiamos įtakos Gimnazijos 

bendruomenės darniai sąveikai;  

4.7. vyrauja geras mikroklimatas, sudarantis prielaidas veikti kartu; 

4.8. glaudus bendradarbiavimas su tėvais; 

4.9. aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose; 

4.10.sėkmingai vykdoma mokinių užsieniečių ir grįžtančių iš užsienio mokinių integracija į ugdymo procesą ir Gimnazijos 

gyvenimą;  

4.11.mokytojų kompetencija ir profesinis pasirengimas padeda sėkmingai įgyvendinti įtraukųjį ugdymą;  

4.12.tinkamas Gimnazijos išteklių paskirstymas: finansiniai ištekliai skirstomi skaidriai, materialiniai ištekliai panaudojami lanksčiai 

ir kūrybingai; 

4.13.administracija inicijuoja, organizuoja ir palaiko įvairias Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas, kurios kryptingai gerina 

Gimnazijos veiklą ir pažangą bei skatina mokytojus tikslingai tobulinti savo kvalifikaciją. 

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

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

7. Plėtojama veikla pradinių klasių mokinių informaciniam ir matematiniam raštingumui ugdyti ir lavinti. 

8. Gimnazijoje efektyviai vykdoma smurto ir patyčių prevencijos veikla. 

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

atstovais, kas mėnesį vykdomi kartu su Gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste edukaciniai užsiėmimai sveikos gyvensenos tema, 

pravedami sportiniai renginiai Pašilaičių mikrorajono mastu, sveikatingumo akcijos. 

10. Kryptingai atnaujinama Gimnazijos ugdymo ir ugdymosi aplinka. 

11. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai įvertinami pagal Gimnazijos bendruomenės inicijuotą bei sukurtą apdovanojimų sistemą: gabūs ir 



6 

 

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. 

12.  Formalųjį švietimą paveikiai papildo Gimnazijos siūloma neformaliojo ugdymo veikla. Pradiniame ir pagrindiniame ugdyme - dailės 

studijos „Spalvos ir nuotaikos“, „ART“ keramika, „Stebuklai savo rankomis“, folkloro ansambliai „Laduški“, „Vėrėjuška“, ansamblis 

„Pojuschie serdečki“, choras „Kantus“, šokio būreliai „Perliukai“ „Fantazija“, šokių studija „Never off“, šokių teatras „Aidas“, teatro studijos 

„Balta varna“, „Triksi Fiksi“, „Smalsiukas“, „Kūrybinė veikla programavimo aplinkoje“. 

13. 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 „Maslenica“, „Sviatki“, iškilmingas koncertas Motinos dienai paminėti, XIX–XX a. pokyliai, aktyvus dalyvavimas A. 

Puškino muziejaus Markučiuose renginiuose, Pašilaičių mikrorajono organizuojamoje visuomeninėje veikloje. 

14. Sėkmingai vykdoma tinklaveika bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis, organizuojant praktinius užsiėmimus, taip pat 

dalyvaujama projektuose (VDU Švietimo akademija, Vilnius TECH, ISM, Vilniaus Universitetas, Tarptautinė organizacija European  

Schoolnet (Europos mokyklų tinklas) (TIWI projektas; STEM Discovery Week nuo 2018 metų; Life Terra), Nacionalinė švietimo agentūra 

(TIWI projektas), Švietimo mainų ir paramos fondas, VšĮ Meno Avilys (projektas „Dideli maži ekranai“), Vilniaus švietimo pažangos centras 

(projektas „Tyrinėjimo menas Vilniuje“), Organizacija Kūrybinės jungtys (projektas „Tyrinėjimo menas Vilniuje“; „Tyrinėjimo menas 

bendruomenėse“). Glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos žaidimų kūrimo asociacija, Lietuvos Junior Achievment, MRU, Vilniaus 

technologijų ir inžinerijos mokymo centru, SMK, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokymo centru „Ugdymo meistrai“. Buvo pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su naujais socialiniais partneriais: Mykolo Romerio universitetu, VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“, UAB 

„AERO solutions“, Vilniaus kolegija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Lietuvių namais, Dokumentų ir užduočių valdymo 

sistema „Integrra“. 
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2. Svarbiausi 2022  m. Gimnazijos pasiekimai  

 

2.1.  Padėkos raštai mokytojams 

2021-2022 m. m. 

Renginio pavadinimas 
Mokytojo vardas, 

pavardė 

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio0 kalbos 

olimpiada 
A.Gromyka 

Mokinių verslumo įgūdžių projektas „Progresinio praktinio 

verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 

(9-12 kl. mokiniams)“ 

J.Kustova 

National Round of Vilnius International Project Olympiad 2022 N.Zareckaja 

STE(A)M ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas ugdymo 

įstaigoje bei pateiktą projektą „Biomechaninė žmogaus ranka 

manipuliatorius Robot hand“ nacionaliniam „Science on Stage 

Lithuania. 2021“ 

N.Zareckaja 

Nacionalinis piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“ N.Zareckaja 

Vilniaus m. dailės mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Vilnius miniatiūrose 6“ 
N.Zareckaja 

Vilniaus m. rusų (gimtosios) kalbos 3-ių klasių olimpiada J.Gorochovskaja 

Vilniaus m. rusų (gimtosios) kalbos 4-ių klasių olimpiada O.Bahlikova 

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Vilniaus m. etapas L.Tvorgal 

60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiados Vilniaus m. etapas I.Jermak 

X-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Vilniaus m. etapas N.Barkouskaya 

2022 m. Lietuvos tautinių bendrijų mokyklų lietuvių kalbos 

olimpiados Vilniaus m. etapas 
Dž.Poškutė 

Vilniaus m. 5-9 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada I.Lesovodskaja 

Vilniaus m. 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada O.Stepurko 
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2022 m. Lietuvos mokinių 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados 

Vilniaus m. etapas 
L.Jedinskaja 

Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių 

kalbos raštingiausio mokinio konkursas „Lietuviškai rašyti moku“ 
A.Gaidamavičienė 

Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių 

kalbos raštingiausio mokinio konkursas „Lietuviškai rašyti moku“ 
J.Paukštienė 

Pasveikink Vilniaus Akropolį su 20-uoju gimtadieniu  A.Kodzisova 

Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada M.Žukova 

Prof. A.Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada N.Zareckaja 

XXII Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas „Mano 

Aleksandras Puškinas“ 

L.Meškauskienė 

Dž.Poškutė 

Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“ 

L.Meškuskienė 

Dž.Poškutė 

A.Pakalkienė 

Knygų ženklo konkursas Lietuvos moksleiviams „Kaip žydėjimas 

liepų...“ 
Dž.Poškutė 

Respublikinis mokinių autorinės kūrybos festivalis „Nauja gaida“ N.Barkouskaya 

Tradicinė respublikinė šventė „Lietuvos stačiatikių Kalėdiniai 

susitikimai 2022“ 
J.Neverovič 

Respublikinis šokių konkursas JUMP‘22 J.Neverovič 

 

 

2.2. Padėkos raštai mokyklai 

2021-2022 m. m. 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

Gimnazijos bendruomenei 

Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios minėjimas  

Tarptautinė olimpiada „Kings“  

Respublikinis matematikos ir informacinių technologijų 

konkursas „Piešinys = matematikos uždavinys“ 
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Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių 

lietuvių kalbos diktanto konkursas 

IEA ICCS 2022 – Tarptautinis pilietinio ugdymo ir 

pilietiškumo tyrimas 

Konkursas „Kengūra 2022“ 

 Sveikatiada 2021-2022 m.m. 

 

 

2.3. Mokinių laimėjimai 

Tarptautiniai 

Konkurso pavadinimas Mokinio vardas pavardė  Vieta 

Tarptautinė olimpiada „Kings“ E.Kliukoit Diplomas  

II tarptautinis liaudies kultūros festivalis – 

konkursas „Russkoe divo“ 

A.Česonytė, 

N.Kalninytė 
II laipsnio diplomas 

 

Šalies 

Konkurso pavadinimas Mokinio vardas pavardė  Vieta 

Projektas „Mokykla – Europos parlamento 

ambasadorė“ 

D.Zakarka, 

I.Videikaitė, 

A.Tichonovskaja, 

K.Ramanauskas, 

D.Pachomčik, 

A.Andiukajev, 

D.Liachovič, 

A.Naidionovas, 

K.Ptak 

Diplomas  
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Lietuvos Junior Achievement“ jaunųjų 

bendrovių accelerator_x“ programos 

kalėdinė eXpo 

D.Zakarka, 

E.Mikša, 

K.Ptak 

Pažymėjimas  

XXVIII Lietuvos mokinių rusų (gimtosios 

ir užsienio) kalbos olimpiada  
A.Vladimirova III vieta 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų 

konkursas „Mano angelas“ 
D.Zanevskaja Nominacija  

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas 

„Knygų namų šviesa“ paroda 
K.Gurčytė Padėka  

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 7-

8 klasių mokiniams 
J.Sukovatycina II laipsnio diplomas 

Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“ 

M.Ravluševičius I vieta  

K.Ramanauskas II vieta  

O.Burinskaitė III vieta 

V.Sosunova,  

E.Hrodel, 

A.Šurpikaitė  

D.Ždanovič 

Diplomas   

G.Beliačic, 

G.Svekolnikova, 

A.Kartašova, 

E.Greckaitė, 

M.Markevich, 

S.Lingo, 

P.Rutkauskaitė, 

E.Molockaja 

T.Oleičenko 

D.Zajankovskij 

P.Edinovich, 

D.Blokhina 

M.Prichodko 

Pažymėjimas  
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XXII Lietuvos moksleivių meninės 

saviraiškos konkursas „Mano Aleksandras 

Puškinas“ 

V.Domogatskaja, 

D.Ždanovič, 

E.Liudvinovič, 

O.Burinskaitė 

Diplomas  

XXIX Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiada 

J.Vaitoškaitė I laipsnio diplomas 

A.Šurpikaitė II laipsnio diplomas 

A.Krasockaja, 

J.Vaitoškaitė 
Pagyrimo raštas 

Knygos ženklo konkursas Lietuvos 

mokyklų moksleiviams „“Kaip žydėjimas 

liepų...“ EX LIBRIS. V.Krėvei – 140  

D.Ždanovič, 

O.Burinskaitė 

E.Lapševič, 

Dalyvio 

pažymėjimas 

A.Urbanovičiūtė Laureato diplomas 

„Kings“ matematikos olimpiada 

M.Klassen 1 lygio diplomas 

A.Bartosevičiūtė 2 lygio diplomas 

„Kings“ anglų kalbos olimpiada 

M.Klassen 1 lygio diplomas 

V.Tučkovskaja  2 lygio diplomas 

Respublikinis šokių konkursas „JUMP‘22“ 
Šokių studija „Never off“ Nominacija  

 

Miesto 

Konkurso pavadinimas Mokinio vardas pavardė  Vieta 

Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 
A.Perveinis  II vieta 
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Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 7-8 

klasių mokinių lietuvių kalbos 

raštingiausio mokinio konkursas 

„Lietuviškai rašyti moku“ 

M.Podrez III vieta 

Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 5-6 

klasių mokinių lietuvių kalbos 

raštingiausio mokinio konkursas 

„Lietuviškai rašyti moku“ 

J.Sukovatycina I vieta 

Vilniaus m. 3-4 klasių dailės olimpiada 
M.Lapkauskaitė 

3 kl. 
Padėka  

70-osios Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados Vilniaus m. etapas  
P.Šadenok Padėka  

60+osios Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiados Vilniaus m. etapas 

K.Kuzmenko, 

D.Ždanovič 
Padėka  

2022 m. Lietuvos mokinių lietuvių kalbos 

olimpiados tautinių bendrijų mokyklų 

mokiniams Vilniaus m. etapas 

D.Ždanovič II vieta 

X-osios Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiados Vilniaus m. etapas 
J.Vaitoškaitė I vieta 

Vilniaus m. 5-9 klasių mokinių rusų 

(gimtosios) kalbos olimpiada 
D.Ždanovič III vieta 

2022 m. Vilniaus m. 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada  
A.Chumak III vieta 

2022 m. Vilniaus m. 5-8 klasių mokinių 

biologijos olimpiada 
A.Bulgakowa III vieta 

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto 

padėka už puikius matematikos pasiekimus  
I.Videikaitė Padėka  

Vilniaus m. rusų (gimtosios) kalbos 3-ių 

klasių olimpiada 
A.Ambrazevich II vieta  

Vilniaus m. rusų (gimtosios) kalbos 4-ų 

klasių olimpiada 
E.Pliust Padėka  

National Round of Vilnius International J.Sukovaticyna Sidabrinis medalis, 
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Project Olympiad 2022 padėka  

Prof. A.Žmuidzinavičiaus piešimo 

olimpiada 
J.Džuplij III vieta 

Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių dailyraščio 

konkursas „Atrask rašto paslaptį“ 

K.Šarkovskij, 

H.Ambrazevich, 

A.Eklevaitė 

Padėka  

2021 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) 

kalbos olimpiados Vilniaus m. etapas 
A.Vladimirova Padėka  

National Round of Vilnius International 

Project Olympiad 2021 
E.Dzikevic Auksinis medalis  
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2.4. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. 

 

 

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavo 103 4 klasių mokiniai ir 60 8 klasių mokinių. 4 klasių mokinių rezultatų procentinė 

dalis sudaro: skaitymo – 78 proc., matematikos – 78 proc; 8 klasių mokinių rezultatų procentinė dalis sudaro: skaitymo – 59 proc., matematikos – 

52 proc; 
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2.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 2022 m. 

 

 

2021-2022 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatai

9-10 balai

6-8 balai

4-5 balai

2-3 balai

Iš 83 mokinių laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP išlaikė 80 mokiniai 
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2021-2022 m. m. matematikos PUPP rezultatai

9-10 balai

6-8 balai

4-5 balai

2-3 balai

Iš 84 mokinių laikiusių matematikos PUPP išlaikė 67 mokiniai 
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2021-2022 m. m. gimtosios kalbos (rusų) PUPP rezultatai

9-10 balai; 
10

6-8 balai; 52

4-5 balai; 2

Iš 64 mokinių laikiusių gimtosios k. (rusų) PUPP išlaikė 64 mokiniai 
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2.6. Valstybiniai brandos egzaminai  (VBE) 2022 m.

1-30 balų; 8

31-60 balų; 
5

61-85 balų; 
4

86-100 
balų; 3

2021-2022 m.m. matematikos VBE rezultatai

Iš 27 mokinių laikiusių matematikos VBE išlaikė 20mokiniai
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1-30 balų; 8

31-60 balų; 
10

61-85 balų; 
10

86-100 
balų; 2

2021-2022 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatai

Iš 30 mokinių laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE išlaikė 30 mokiniai
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1-30 balų; 3

31-60 balų; 
5

61-85 balų; 
4

86-100 
balų; 2

2021-2022 m.m. istorijos VBE rezultatai

Iš 14 mokinių laikiusių istorijos VBE išlaikė 14 mokiniai 
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1-30 balų; 7

31-60 balų; 
13

61-85 balų; 
8

86-100 
balų; 4

2021-2022 m.m. anglų kalbos VBE rezultatai

Iš 32 mokinių laikiusių anglų kalbos VBE išlaikė 32 mokiniai
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1-30 balų; 2

31-60 balų; 
7

61-85 balų; 
2

86-100 
balų; 1

2021-2022 m.m. biologijos VBE rezultatai

Iš 12 mokinių laikiusių biologijos VBE išlaikė 12 mokiniai
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1-30 balų ; 
4

31-60 balų; 
2

86-100 
balų; 1

2021-2022 m.m. IT VBE rezultatai

Iš 7 laikiusių IT VBE išlaikė 7 mokiniai
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31-60 balų; 
4

2021-2022 m.m. geografijos VBE rezultatai

Iš 4 mokinių laikiusių geografijos VBE išlaikė 4 mokiniai
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23 balai; 1

2021-2022 m.m. chemijos VBE rezultatai

Iš 1 mokinio laikiusio chemijos VBE išlaikė 1 mokinys 
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3. Gimnazijos SSGG analizė  

 

Gimnazijos stipriosios pusės 

• Visų Gimnazijos mokinių pažanga siekia 100 proc. (2021-2022 m. m. pažangumo suvestinė);  

• Veiksmingai vykdoma mokytojų susisteminta pagalba mokiniams, dėl ligos ilgesnį laiką nelankiusiems pamokų bei mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams; 

• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, užtikrinta mokytojų padėjėjų pagalba; 

• 87 proc. mokinių geba įsivertinti savo pažangą, polinkius, išsiaiškinti savo gebėjimų lygį (įsivertinimo apklausos duomenys); 

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

• Gimnazijos mokytojai, sistemiškai ir tikslingai keldami savo profesines kompetencijas, užtikrina mokinių mokymosi rezultatų gerėjimą; 

• Mokinių tarybos veikla paveiki ir patraukli Gimnazijos mokiniams; 

• Stiprėja veikla, nukreipta į ugdymą karjerai; 

• Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programos elementai, integruoti į visas Gimnazijos ugdymo sritis, užtikrina mokinių 

saviraiškos ir pasitikėjimo savo galiomis plėtojimą;  

• glaudus Gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas bei aktyvus mokinių dalyvavimas projektuose, pilietinėse iniciatyvose, savanorystės 

akcijose, įvairiuose mokymuose lemia humanistinės kultūros įgūdžių formavimąsi daugiakultūrėje aplinkoje;  

• Gimnazijos aplinka estetiška, jauki, saugi, palanki mokymuisi, yra nuolat atnaujinama; 

• Sėkmingai vykdoma patyčių prevencija; 

• Gimnazijoje sukurta saugi aplinka mokiniams iš karo paveiktų zonų Ukrainoje. 

 

Gimnazijos silpnosios pusės 

• Gimnazijoje trūksta 3 etatų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, 2 etatų logopedo, 2 etatų specialiojo pedagogo, 1 etato psichologo; 

• Apie 20 proc. naujai priimtų mokytojų sunkiai sekasi diferencijuoti ir individualizuoti pamokos turinį atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

galias; 

• Apie 10 proc. tėvų vangiai bendradarbiauja su pedagogais bei nerodo susidomėjimo savo vaiko pasiekimais ir pažanga; 

• Remiantis 2022 m. įsivertinimo duomenimis, apie 20 proc. tėvų nežino, kaip gauti reikalingą informaciją apie Gimnazijoje teikiamą 

mokymo(si) pagalbą; 

• Apie 30 proc. 8 klasių mokinių nenoriai prisiima atsakomybę už mokymosi rezultatus; 

• Nepaisant vykdomos Gimnazijoje aktyvios veiklos, įsivertinimo duomenimis, apie 30 proc. mokinių įsitraukia į šias veiklas ganėtinai 

vangiai. 
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Gimnazijos galimybės 

• Teikti naujai atvykusiems mokytojams nuoseklią tikslingą metodinę pagalbą; 

• Skatinti mokomųjų dalykų metodinių grupių veiklą, tobulinti diferencijuotų ir integruotų užduočių, skirtų skaitymo, rašymo bei 

matematiniams įgūdžiams lavinti, rengimą; 

• Kreiptis pagalbos į socialinius partnerius ir suinteresuotas institucijas dėl tėvų, kurie vangiai bendradarbiauja su pedagogais ir nerodo 

susidomėjimo savo vaiko pasiekimais ir pažanga;  

• Telkti pagalbos mokiniui ir mokiniui specialistus teikti švietėjišką pagalbą tėvams; 

• Tobulinti tėvų informavimo apie Gimnazijoje teikiamą mokymo(si) pagalbą būdus; 

• Teikti 8 klasių mokiniams psichologo pagalbą stiprinant jų mokymosi motyvaciją; 

• Pasitelkiant psichologo pagalba, inicijuoti bei pravesti mokinių apklausą siekiant ištirti priežastis, dėl kurių mokiniai pasyviai dalyvauja 

Gimnazijos organizuojamoje veikloje. 

 

Gimnazijos grėsmės 

• 8 klasėse išlieka pagrindinio pasiekimų lygio mokinių skaičiaus didėjimas (iš aukštesniojo pasiekimų lygio); 

• Dėl BP  ugdymo turinio atnaujinimo naujai išleistų vadovėlių trūkumas galimai turės neigiamos įtakos mokinių mokymosi pažangai, ypač 

pradinio ugdymo pakopoje ir vaikams, atvykstantiems iš užsienio, dėl šios priežasties padidės mokytojų krūvis beruošiant pamokai 

didaktinę medžiagą; 

•  Didėjantis mokytojų ir pagalbos specialistų trūkumas neleis užtikrinti tinkamo pagalbos teikimo; 

• Gimnazijos sporto aikštyno modernizavimo proceso tolesnis uždelsimas užkirs galimybę juo naudotis bei  įgyvendinti  fizinio ugdymo 

programos reikalavimus. 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis Gimnazija susidūrė praėjusiais metais 

• Gimnazijos sporto aikštynas yra labai prastos būklės; 

• Mokytojų ir pagalbos specialistų trūkumas. 
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4. Gimnazijos veiklos prioritetai 

 

15. Prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekimas grindžiant Gimnazijos veiklą bendruomenės susitarimais ir susitelkimu bei 

įtraukios kultūros kūrimu;  

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

5. 2023 metų tikslai ir uždaviniai 

 

1 tikslas: Gerinti ugdymo(si) proceso, orientuoto į mokinių kompetencijų lavinimą grindžiant atnaujinto turinio programomis, kokybę. 

Uždaviniai: 

1.1.Skatinti mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kryptingai siekti profesinio meistriškumo, orientuoto į kompetencijomis grįstą 

ugdymą bei tikslinės individualios pagalbos teikimą. 

 

       1.2. Plėtoti inovatyvių metodų, būdų, formų ir įrankių taikymą formaliojo ir neformaliojo ugdymo srityse. 

 

             1.3. Tobulinti gabių mokinių ugdymo sistemą, orientuotą į mokinio individualią ūgti bei poreikius. 

 

2 tikslas: Plėtoti savitą Gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata. 

Uždaviniai: 

2.1.  Skatinti Gimnazijos bendruomenės visapusišką įsitraukimą į saviraiškos, kūrybiškumo ir lyderystę skatinančias veiklas Gimnazijoje 

ir už jos ribų. 

2.2.  Plėtoti mokinių atvirą ir pozityvų požiūrį į besikeičiantį daugiakultūrį pasaulį, meną, kalbas ir mokslą. 
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6. 2023 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo planas 

 
1. Gerinti ugdymo(si) proceso, orientuoto į mokinių kompetencijų lavinimą grindžiant atnaujinto turinio programomis, kokybę. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo formos Laukiami rezultatai, rodikliai Terminai Atsakingi 

vykdytojai 
1.1. Skatinti mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų kryptingą 

profesinio meistriškumo 

augimą, orientuoto į 

kompetencijų grįstą 

ugdymą ir individualios 

pagalbos teikimą. 

Atvirų pamokų, orientuotų į 

mokinių kompetencijų lavinimą 

grindžiant atnaujinto turinio 

programomis, planavimas, 

organizavimas, stebėjimas ir 

aptarimas. 

Lankydamiesi atvirose kolegų 

pamokose mokytojai tobulins 

profesines kompetencijas, 

orientuotas į mokinių kompetencijų 

lavinimą grindžiant atnaujinto 

turinio programomis. Apie 60 proc. 

pedagoginių darbuotojų patobulins 

profesines kompetencijas. 

Per metus   MT, MG pirmininkai  

Kūrybinės dirbtuvės „Atnaujinto 

turinio bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

Šiuolaikiniai mokymo metodai ir 

formos”.  

Glaudus pedagogų 

bendradarbiavimas, kūrybiškumas 

bei dalijimasis gerąja patirtimi 

užtikrins darnų atnaujinto turinio 

bendrųjų ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

 

Vasaris 

 

MT, MG pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų gerosios patirties 

sklaidos ir kolegialaus grįžtamojo 

ryšio tobulinimas ugdant SUP 

mokinius. 

Pagerės mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

bendradarbiavimo kultūra ir mokinių 

ugdymo (si) kokybė. Specialiųjų 

ugdymo poreikių mokiniams 

teikiama personalizuota pagalba.  

Per metus Pagalbos mokiniui specialistai 

Dalykų mokytojai 

5-8 klasių vadovų dirbtuvės 

„Kaip mokome mokinius kelti 

mokymosi tikslus ir stebėti 

mokymosi rezultatus? 

Darbo dirbtuvėse metu 5-8 klasių 

vadovai, dalijasi gerąja patirtimi, 

aptaria mokinio mokymosi tikslų ir 

mokymosi rezultatų analizės 

efektyviausius būdus bei formas. 

Spalis-lapkritis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

L.Jedinskaja, 

klasių vadovai 

SUP mokinių savivertės bei 

savijautos monitoringas  

Apklausoje dalyvauja ne mažiau 90 

proc. SUP mokinių. Remiantis 

Balandis 

Spalis 

Psichologai 
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apklausos rezultatais VGK teikia 

rekomendacijas pedagogams, 

dirbantiems su SUP mokiniais   

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose. 

 

Ne mažiau 90 proc. mokytojų 

dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose, iš kurių ne mažiau 30 

proc. bus skirta individualios 

pagalbos mokiniams teikimui ir 

kompetencijų grįstą mokinių 

ugdymą. 

Per metus  Dir. pav. ugdymui, MT, MG  

Gerosios patirties sklaida. Apie 80 proc. mokytojų metodinėje 

grupėje dalysis įgytomis žiniomis, 

savo patirtimi, įžvalgomis. 

Per metus  Dir. pav. ugdymui, MG 

Mokomųjų dalykų ilgalaikių 

2023-2024 m. m. planų projektų 

bendradarbiaujant mokytojams ir 

pagalbos mokiniui specialistams 

rengimas, aptarimas, tvirtinimas, 

vadovaujantis UTA 

programomis. 

Bus parengti 1 ir 3, 5, 7, I ir III 

klasių ilgalaikiai mokomųjų dalykų 

planai.  

Kovas-birželis  Dir. pav. ugdymui, MT, MG, 

pagalbos mokiniui specialistai 

 

Mokytojų kompetencijų 

tobulinimas STEAM srityje. 

Mokytojai dalyvaus ne mažiau kaip 

2–3 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Mokinių susidomėjimas 

bei dalyvavimas STEAM veiklose 

padidės 2 proc. 

Per metus  Dalykų mokytojai, MG 

pirmininkai 

Švietimo pagalbos specialistų 

informacinių paskaitų, 

užsiėmimų, mokymų 

organizavimas mokytojams. 

Švietimo pagalbos specialistai 

parengs 2–3 praktinius renginius 

Gimnazijos mokytojams, 

tobulinančius mokytojų įgūdžius 

dirbant su SUP mokiniais. 

Per metus Dir. pav. ugdymui, Švietimo 

pagalbos specialistai 

Tęstinis dalyvavimas pradinių 

klasių mokytojams skirtoje 

informatikos ir technologinės 

kūrybos mokymo(si) programoje  

„Vedliai“.  

100 proc. mokytojų pasiruoš IT 

mokymui pradinėse klasėse, bent 2  

pamokose integruos IT ir kūrybines 

technologijas. Pradinių  klasių 

mokiniai kryptingai tobulins 

Per metus  Dir. pav. Ugdymui T. Trushakova, 

pradinių klasių mokytojų  MG  
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informatikos ir technologinės 

kūrybos įgūdžius, sustiprins kritinį 

bei loginį mąstymą. 

Mokomųjų dalykų metodinių 

grupių susirinkimai efektyvioms 

pagalbos 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, balandis, 

birželis, spalis  

Dalykų mokytojai, MT  

1.2. Plėtoti inovatyvių 

metodų, būdų, formų ir 

įrankių taikymą formaliojo 

ir neformaliojo ugdymo 

srityse. 

Mokinių debatų organizavimas, 

spalvų, meno, pasakų terapijos 

užsiėmimų rengimas, 8, I-IV 

klasių mokinių saviraiškos 

plėtojimas teatro studijoje.  

Apie 70 proc. 8, I-IV klasių 

mokinių dalyvaudami 

netradicinėse veiklose pakels 

savivertę ir pajus pasitikėjimą 

savimi.  

Per metus Dir. pav. ugdymui G. Kasperovič, 

kalbų dalykų mokytojai, NU būrelių 

vadovai 

Ugdymo proceso 

skaitmenizavimo elementų 

taikymas, skatinantis mokinių 

dėmesio koncentravimą. 

Taikant ugdymo proceso 

skaitmenizavimo elementus 

mokinių aktyvumas ir dėmesio 

koncentravimas pamokose padidės 

apie 20 proc.  

Per metus Dalykų mokytojai, IT specialistai 

Pamokų, skirtų mokinių 

bendradarbiavimo skatinimui, 

organizavimas. 

Bendravimą ir bendradarbiavimą 

skatinančių pamokų organizavimas 

formuos empatiją, ugdys 

pasitikėjimą savo gebėjimais. 

Per metus MT, MG 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

mokytojų  metodinių 

rekomendacijų, skirtų naudojimui 

konsultacijų metu siekiant 

išvengti dažniausiai kartojamų 

klaidų per VBE, rengimas. 

3 proc. pagerės gamtos ir tiksliųjų 

mokslų VBE rezultatai 

Sausis-vasaris Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai 

Dalyvavimas ilgalaikėje 

programoje 

#EnergySmartSTART. 

Programoje 

dalyvaujantys II-IV kl. mokiniai, 

pasirinkę fizikos mokomąjį dalyką, 

per praktines veiklas plėtos savo 

žinias žalios bei tvarios energetikos 

srityse. 

Per metus Fizikos mokytojai 
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Tiriamųjų-kūrybinių darbų, 

projektų rengimas. 

80 proc. I, III klasių mokinių 

gebės savarankiškai tyrinėti, 

analizuoti ar sukurti produktą 

ir pristatyti savo veiklos 

rezultatus.  

Baigiamojoje mokinių 

konferencijoje dalyvaujant 

bendruomenės atstovams bus 

pristatyta ne mažiau 10 

geriausiai įvertintų mokinių 

tiriamųjų darbų. Kiekvienas 

mokytojas-dalykininkas 

vadovaus mažiausiai vienam I 

ir\ar III klasių projektiniam 

darbui. 

 Spalio–

birželio 

mėn. 

Dir. pav. ugdymui, projektų 

vadovai 

 

Dalyvavimas projekte 

„Šiuolaikiškas matematinių 

gebėjimų ugdymas ir pažangos 

stebėsena“. 

5-8 klasių mokiniai  matematikos 

mokymui(si) ir pažangos stebėsenai 

naudos Eduten Playground. 

Per metus Matematikos mokytojai 

Matematikos konkursų 

„Aš moku spręsti lygti“; 

 „Žiemos fantazijos“; 

„Kuriu geometrija su Piešimo 
programa“ organizavimas ir 

vykdymas 

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių 

dalyvaus matematikos konkursuose. 

Per metus IT ir matematikos mokytojai 

STEAM ugdymo krypties 

plėtojimas. 

STEAM organizuojamose veiklose 

(STEAM naktis 2023, „Thermo 

Fisher Scientific” Mokslo diena VU 

gyvybės mokslų centre ir kt.) 

dalyvaus ne mažiau kaip 120 

dalyvių. Mokinių įtraukimas į 

STEAM organizuojamas veiklas 

motyvuos juos rinktis STEAM 

kryptį.  

Per metus STEAM grupė 
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Skaitmeninių aplinkų taikymas  

ugdymo procese.  

Naudojimasis „EMA“, „Eduka“, 

„Vyturys“ skaitmeninėmis 

platformomis pamokose plėtos 

mokinių įgūdžius IT srityje, apie 2 

proc. gerės mokinių pažanga. 

Per metus Dir. pav. ugdymui A. Jedinskij, 

dalykų mokytojai 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

veiklos programos 

įgyvendinimas. 

Renginiuose, skirtuose sveikatai 

stiprinti, dalyvaus apie 80 proc. 

mokinių ir jų tėvų. 

Per metus Dir. pav. ugdymui L. Jedinskaja, 

Gimnazijos bendruomenė 

IT priemonių taikymo praktika  

pradinių klasių mokinių  

ugdyme. 

Apie 80 proc. mokytojų bent kartą 

per mėnesį praves pamoką 

kompiuterinėje klasėje. 

Per metus Dir. pav. Ugdymui T. Trushakova, 

pradinių klasių mokytojų MG 

 

Dalyvavimas EDU Vilnius 

projekte „Skaitmeninė 

matematikos klasė: Eduten 

platformos integravimas“. 

Paskatintas domėjimasis matematika 

ir motyvacija jos mokytis. Mokiniai 

atlieka bent 50 proc. mokytojo 

Eduten paskirtų užduočių.  

Per metus  Dir. pav. Ugdymui T. Trushakova, A. 

Kirkevič  

Praktinių, tiriamųjų, 

eksperimentinių metodų taikymo 

pasaulio pažinimo pamokose 

plėtojimas.  

80 proc. mokytojų bent kartą per 

mėnesį pasaulio pažinimo pamokose 

taikys praktinius, tiriamuosius, 

eksperimentinius metodus. 

Per metus 

 

Dir. pav. Ugdymui T. Trushakova, 

pradinių klasių mokytojų  MG  

 

Mokinių kompetencijų lavinimas 

organizuojant ugdymo veiklas 

netradicinėse erdvėse. 

Ne mažiau 10 kiekvienos klasės 

pradinių klasių pamokų bus 

vykdomos netradicinėse erdvėse, 

sudarant sąlygas mokiniams atrasti, 

pažinti, patirti ir praktiškai pritaikyti 

dalyko žinias. 

Per metus Dir. pav. Ugdymui T. Trushakova, 

pradinių klasių mokytojų  MG  

 

Metodinių grupių telkimas 

inovatyviems pokyčiams ugdymo 

srityje. 

Dalykų mokytojai bent 3 kartus per 

mokslo metus susiburs profesiniam 

dialogui, t.y. vyks tikslingai, 

metodiškai suplanuoti metodinių 

grupių susirinkimai, kuriuose 

mokytojai dalinsis gerąją patirtimi, 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose ar savišvietos būdu įgyta 

informacija ar (ir) išbandyta nauja 

praktika. 

Rugpjūtis, 

sausis, gegužė 

MT pirmininkas, MG pirmininkai, 

kuruojantys dir. pav. ugdymui  
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1.3. Tobulinti gabių mokinių 

ugdymo sistemą, orientuotą 

į mokinio individualią ūgti 

bei poreikius. 

 

Mokiniams sudaromos sąlygos 

siekti individualios ūgties bei 

tenkinti savo ugdymosi poreikius: 

rinktis pagilinto, kryptingo 

mokymosi modulių ar 

neformaliojo švietimo programas, 

lankyti papildomas konsultacijas; 

pamokų metu dirbti 

savarankiškai, atliekant 

sudėtingesnes individualias 

užduotis; tapti kitų mokinių 

konsultantu; rinktis įvairius 

mokymosi būdus ir ugdymosi 

erdves (įvairūs tyrimai, darbas 

bibliotekoje, darbas su 

papildomais šaltiniais ir pan.). 

Mokiniai gebės generuoti naujas 

idėjas, nusiteiks bei susitelks 

kūrybiniams ieškojimams, gebės 

pritaikyti patirtį gyvenimiškose 

situacijose. 

Per metus  Dir. pav. ugdymui, dalykų 

mokytojai 

5-8 klasių mokinių dalyvavimas 

įvairių lygių olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

Ne mažiau 50 proc. 5-8 klasių 

mokinių įsitrauks dalyvauti 

Gimnazijos organizuojamose 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose; ne mažiau 30 proc. 

mokinių dalyvaus tarptautinėje 

olimpiadoje „Kengūra 2023“, 

„Olympis 2023“; apie 5 proc. 

mokinių dalyvaus miesto, šalies ir 

tarptautinėse varžybose, 
konkursuose. 

Per metus Dir. pav. ugdymui, dalykų mokytojai 

Dalyvavimas 

programoje “Mobilioji bioklasė”  

 Programoje 

dalyvaujantys I-IV klasių mokiniai, 

besidomintys gyvybės mokslais, 

tobulins tyrinėtojų įgūdžius. 

Kovas-balandis Dir. pav. ugdymui L. Jedinskaja, 

gamtos mokslų MG  

Dalyvavimas bendrojo 

ugdymo dalykų konkursuose, 

olimpiadose už Gimnazijos 

ribų.  

Į miesto, šalies bei tarptautinius 

konkursus ir olimpiadas įsitrauks 

apie 17 proc. Gimnazijos 

mokinių. Dalyvavimas juose 

Per metus Dir. pav. ugdymui, MG 

pirmininkai 
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skatins mokinių saviraišką, 

kūrybiškumo lavinimą, lyderystę 

bei gilins dalykines žinias. 

Pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo konkurso 

organizavimas. 

Bus skatinamas domėjimasis 

raiškiuoju skaitymu, ugdomi 

kūrybiniai, meniniai gebėjimai. 

Spalis  Dir. pav. ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai. 

Gabių mokinių skatinimas bei jų 

paruošimas dalyvauti įvairiuose 

konkursuose ir olimpiadose: 

3–4 klasių mokinių diktanto 

konkursas; 

2–4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada; 

3–4 klasių mokinių rusų kalbos 

olimpiada; 

2–4 klasių mokinių dailyraščio 

konkursas: 

3–4 klasių mokinių pasaulio 

pažinimo olimpiada; 

respublikinis edukacinis 

konkursas „Olympis“; 

tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ ir kt. 

Stiprės mokinių pasitikėjimas 

savimi, kils mokinių mokymosi 

motyvacija, gerės asmeninė 

mokymosi pažanga. 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

kovas 

 

kovas 

 

spalis 

 

balandis 

 

spalis, kovas 

 

kovas  

Dir. pav. ugdymui T. Trushakova, 

pradinių klasių MG  

 

2. Plėtoti savitą Gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata.  

2.1. Skatinti Gimnazijos 

bendruomenės visapusišką 

įsitraukimą į saviraiškos, 

kūrybiškumo ir lyderystę 

skatinančias veiklas 

Gimnazijoje ir už jos ribų. 
 

 

 

 

Dalyvavimas 

tarptautiniame Erasmus+ 

projekte „Life is Art; Art is 

Life“  

Apie 70 mokinių įsitrauks į 

projekto veiklas, užtikrins 

projekto sklaidą mokinių 

bendruomenėje, plėtos 

mokinių susidomėjimą menu. 

Mokytojai ir mokiniai 

dalyvaus 2 mobilumo 

veiklose, organizuos 

mobilumo veiklas 

Gimnazijoje.  

Per metus Projekto darbo grupė 
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Bendrojo ugdymo dalykų 

konkursų, neformaliojo 

ugdymo renginių 

organizavimas ir vykdymas, 

remiantis Humanistinės 

kultūros ugdymo menine 

veikla sampratos elementų 

įgyvendinimo programa. 

Į organizuojamus konkursus bei 

neformaliojo ugdymo veiklas 

įsitrauks apie 90 proc. visų 

Gimnazijos mokinių. Šios 

veiklos sudarys mokiniams 

sąlygas saviraiškai, kūrybiškumo 

lavinimui bei plėtos jų lyderystės 

gebėjimus. 

Per metus MG pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikius, įtrauktis į 

Gimnazijos veiklą.  

Apie 80 proc. mokinių dalyvaus 

visuomeninėse, bendruomeniškumo 

veiklose, pilietinėse akcijose. 

Per metus Dir. pavaduotoja ugdymui 

L. Jedinskaja, pagalbos mokiniui 

specialistai 

 Programos „Raktai į sėkmę“ 

vykdymas. 

 Programos įgyvendinimas padės 9-

ų,10-ų klasių mokiniams išgyventi 

paauglystės iššūkius bei prisidėti prie  

saugios mokymosi aplinkos kūrimo. 

Užtikrinama saugi emocinė 

ugdymo(si) aplinka. 

Per metus Klasės vadovai, 

Socialiniai pedagogai. 

 

Renginių mokinių iniciatyva 

organizavimas. 

Bus organizuojami mokinių 

inicijuojami meninės saviraiškos 

renginiai bei pilietinės akcijos. 

Per metus bus organizuota apie 

10 renginių. Šios veiklos sudarys 

mokiniams sąlygas saviraiškai, 

kūrybiškumo lavinimui bei plėtos 

jų lyderystės gebėjimus. 

Per metus Mokinių taryba 

Mokinių užsieniečių 

integravimas į Gimnazijos 

bendruomenės vykdomą 

kultūrinę veiklą. 

Taikomi humanistinės 

kultūros ugdymo menine 

veikla elementai suteiks 

galimybę atskleisti 

atvykstančių iš svetur mokinių 

kūrybines galias, padės 

sėkmingai integruotis į 

Gimnazijos kultūrinį 

gyvenimą. 

Per metus Menų dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 
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Gimnazijos pradinių klasių 

mokinių ir jų tėvų kūrybinės 

veiklos organizavimas.  

Gimnazijos erdvėse bus 

organizuotos bent 3 parodos, 

kuriose dalyvaus apie 80 proc. 

mokinių ir jų tėvų: „Pavasario 

džiaugsmas“, „Rudens 

gėrybės“, ,,Rudens spalvos“. 

„Kalėdų stebuklas“ ir kt. Bus 

ugdomi mokinių meniniai, 

kūrybiniai gebėjimai, 

bendrosios kompetencijos. 

Per metus Dir. pav. ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai 

Pradinių klasių tradicinių 

švenčių organizavimas 

įtraukiant mokinių tėvus. 

 

 

Bus pravestos pradinių klasių 

mokinių tradicinės šventės: 

Motinos diena, Mokslo metų 

pabaigos šventė, „Auksinis 

ruduo”, „100 dienų mokykloje” 

(1 kl.), Naujametinė šventė, 

Knygų savaitė, gabių mokinių 

apdovanojimo šventės „Auksinė 

žuvelė“, „Sidabrinė pelėda“. 

Apie 90 proc. pradinių klasių 

mokinių ir jų tėvų dalyvaus 

renginiuose. Bus ugdomi 

mokinių meniniai, kūrybiniai 

gebėjimai, bendrosios 

kompetencijos. 

Per metus Dir. pav. ugdymui, pradinių 

klasių mokytojai, menų dalykų 

mokytojai, bibliotekos 

darbuotojai 

Organizuojami tradiciniai 

Gimnazijos renginiai, skatinantys 

tautinio tapatumo puoselėjimą bei 

mokinių saviraišką:  „Atmintis 

gyva, nes liudija“; Vasario 16-

osios minėjimas; Kovo 11-osios 

minėjimas; Edukacinės išvykos 

„Pažinkime Lietuvą“  

Mokiniai įprasmins tautinio 

tapatumo ir saviraškos svarbą 

žmogaus raidai. Renginiuose 

dalyvaus apie 90 proc. mokinių. 

Stiprės mokinių pasitikėjimas 

savimi, kils mokinių mokymosi 

motyvacija, gerės asmeninė 

mokymosi pažanga, plėtojama 

Per metus  

 

Dir. pav. ugdymui, Gimnazijos 

bendruomenė 
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Integruotos pamokos Lietuvos 

istorijos temomis; Lietuvos žydų 

genocido dienos minėjimas; 

edukacinė pamoka ,,Vilniaus 

getas. Miestas, kurio nėra”; 

popietė mokiniams užsieniečiams 

ir iš užsienio grįžusiems Lietuvos 

piliečiams „Svajonės pildosi”, 

Licėjaus diena, Kalėdiniai 

susitikimai, XIX a. pokylis ir kt. 

bendrystė.  

Didės mokinių, dalyvaujančių 

pilietinėse akcijose, projektuose, 

palaikančių socialines-pilietines 

iniciatyvas, skaičius (apie 10 proc). 

Užsieniečių integravimąsi į   

ugdymo procesą. 

Ne mažiau 70 proc. mokinių 

užsieniečių  sėkmingai integruosis į 

Gimnazijos veiklas.  

Per metus Pavaduotojas ugdymui, 

Dalykų mokytojai 

Organizuojamas Gimnazijos 

bendruomenės projektas 

„Mokykla – tai mes”, skatinantis 

bendruomenės narius susitelkti ir 

vykdyti veiklas, padėsiančias 

pažinti save, ir įgalinantis 

atkleisti kiekvieno mokinio 

individualumą ir kūrybinį 

potencialą. 

Mokiniai ugdysis bendrąsias 

kompetencijas, formuos lyderystės, 

bendruomeniškumo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, įgis 

vadybos pradmenų. Savo buvimą 

Gimnazijoje mokiniai laikys 

prasmingu, o veiklą-įdomia. Į 

projektą įsitrauks 80 proc. 

bendruomenės. 

Per metus Dir. pav. ugdymui, Gimnazijos 

bendruomenė 

 

Dalyvavimas „Lions quest“ 

projekte.   

 

Bus diegiamos „Lions quest“ 

programos „Laikas kartu“, 

„Paauglystės kryžkelės”, „Raktai į 

sėkmę”. 

Per metus Darbo grupė 

 

Seminarai tėvams „Vaiko 

psichologinė sveikata pradinėje 

mokykloje“. 

„Kaip palaikyti mokinį egzamino 

metu“ (II–IV kl.). 

Vaiko psichologinės būklės, jo 

santykių su tėvais 

 Ne mažiau 50 proc. tėvų sužinos 

daugiau apie vaikų emocijas, įgaus 

žinių apie vaiko savijautą, kaip 

padėti jiems įveikti sunkumus, 

palaikyti, rasti bendrą kalbą. Tėvai 

taps artimesni savo vaikams ir tai 

suteiks jiems galimybę jaustis 

saugiai.  

Per metus Psichologai 

1–4 klasių mokinių renginių Dalyvaus ne mažiau 90 proc. 1–4  Sausis Dir. pav. ugdymui, dalykų mokytojai, 
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ciklas, skirtas Vilniaus jubiliejui 

paminėti: 

kūrybinių darbų paroda – 

konkursas ,,Sveikinu Vilnių”, 

viktorina ,,Ką tu žinai apie 

Vilnių?”, piešinių paroda „Mano 

Lietuva“, projektas ,,Vilniui - 

700”, parodų lankymas, meninio 

skaitymo konkursas ir kt.  

klasių mokinių. Kils mokinių 

pasitikėjimas savimi, stiprės 

motyvacija kūrybiškai reikštis. 

 

 

pradinių klasių mokytojų  MG  

 

 

Pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Mano 

mama gražiausia“ 

Kils mokinių pasitikėjimas savimi, 

stiprės motyvacija kūrybiškai 

reikštis. 

Gegužė  Pradinių klasių mokytojų  MG nariai 

 

2.2. Plėtoti mokinių atvirą ir 

pozityvų požiūrį į besikeičiantį 

daugiakultūrį pasaulį, meną, 

kalbas ir mokslą. 

Organizuojama Vilniaus 

miesto mokinių literatūros 

ir meno konferencija. 

Dalyvaudami konferencijoje 

mokiniai tobulins dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas 

  

Mokinių užsieniečių ir grįžusių 

Lietuvos piliečių integravimas 

į Gimnazijos ir šalies kultūrinį 

kontekstą.  

 Dalyvaudami kūrybiškumą ir 

lyderystę skatinančiose veiklose 

mokiniai užsieniečiai sėkmingai 

integruosis į  

Gimnazijos ir šalies kultūrinį 

kontekstą, aktyviai dalyvaus 

neformaliojoje Gimnazijos 

veikloje. 

Per metus   Dalykų mokytojai, neformaliojo 

švietimo būrelio vadovai  

Organizuojamos tęstinės veiklos, 

susietos su tautos istorija ir 

kultūriniu paveldu  

Lietuvoje.  

Edukacinės išvykos, kūrybinių darbų 

parodos, konferencijos, tautinės 

šventės teiks mokiniams 

pasididžiavimo jausmą savo ir šalies 

kultūra.  

Per metus  MG, klasių vadovai, socialinių, 

kalbų, menų dalykų  

mokytojai  

Vilniaus 700 m. jubiliejaus 

minėjimo renginiai. 

Surengti ne mažiau kaip 10 renginių 

(parodos, edukacinės išvykos ir kt.), 

skirtų Vilniaus daugiakultūriškumui, 

menų raidai, mokslo pasiekimams 

pažinti.  

Per metus Dir. pav. ugdymui, dalykų mokytojai 

Knygų savaitė: „Knyga – 

vertybių lobynas“ 

Mokinių dalyvavimas mokyklos 

organizuojamuose renginiuose 

Balandis  Pradinių klasių mokytojų  MG  
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 įgalins juos įprasminti humanistinių 

vertybių svarbą ir skatins kūrybiškai 

veikti bendradarbiaujant.  

Kvestas ,,Europos mozaika”, 

skirtas Europos kalbų dienai 

paminėti (3–8, I–IV klasės). 

Mokiniai plėtos žinias apie Europos 

kalbų kultūrą ir svarbą. 

Rugsėjis  Dir. pav. ugdymui A. Peržu, užsienio 

kalbų mokytojai 

Projektas „Mes panašūs, mes 

skirtingi“, skirtas Tolerancijos 

dienai paminėti (1–8, I–III 

klasės). 

Bus įtraukta apie 90 proc.1-8, I–III 

kl. mokinių dalyvauti renginiuose, 

skirtuose tolerancijos dienai paminėti 

pagal atskirą planą. 

Lapkritis  Dir. pav. ugdymui, pradinių klasių 

mokytojų  MG, dalykų mokytojai  

Bendruomenės tradicinė šventė  

,,Lietuvos stačiatikių Kalėdiniai 

susitikimai“, skirta Vilniaus 700-

osioms metinėms paminėti.   

Mokiniai ir svečiai pristatys 

iškiliausius Vilniaus istorijos 

kūrėjus. Žinių apie Vilnių 

plėtojimas, puoselėjama socialinė 

bendrystė. 

Sausis  Dir. pav. ugdymui, T. Trushakova, 

dorinio ugdymo MG nariai 

 

 

7. Metinio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra 

 

17. 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 

Gimnazijos bendruomenei, Gimnazijos Tarybai birželio mėnesį pristato tarpinę, o gruodžio mėnesį – galutinę 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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