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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

                     

2022-2023 mokslo metų Valčiūnų gimnazijos veiklos planas sudarytas vadovaujantis 2019-

2023 metų strateginiu planu, 2021-2022 mokslo metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvadomis, švietimo būkle, siekiant suderinti bendruomenės interesus bei paveikti visus 

bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos tęstinumo. Šis planas numato metinius 

gimnazijos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti ir įgyvendinti 

valstybinę švietimo politiką bei yra orientuotas į šiuos prioritetus:  

• gerinti  ugdymo kokybę;  

• aktyvinti ir skatinti gimnazijos mokytojų, specialistų  ir tėvų bendradarbiavimą;  

• šviesti tėvus;  

• skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą vedant atviras pamokas,  

rengiant vidinius seminarus, skatinti mokytojų  kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą;  

• stiprinti  mokinių mokymo(si) motyvaciją, ugdymo procesą sieti su gyvenimo aktualijomis; 

• skatinti mokinių saviraišką.  

Planą parengė 2022 m. gegužės 27 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-72 sudaryta darbo 

grupė. Planas aptartas 2022 m. rugpjūčio 31 d. mokytojų tarybos posėdyje, protokolo Nr. MT-1. 

Planą įgyvendins Valčiūnų gimnazijos vadovai, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), 

visa bendruomenė kartu su kitomis institucijomis. 

 

II. 2021-2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Valčiūnų gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas rusų mokomąja kalba. Švietimo įstaiga buvo įkurta 1995 m. rugsėjo 1 d. 

Gimnazijos statusas mokyklai buvo suteiktas 2017 m.  

2021-2022 m.m. gimnazijos veiklos prioritetai:  

• gerinti  ugdymo kokybę;  

• aktyvinti ir skatinti gimnazijos mokytojų, specialistų  ir tėvų bendradarbiavimą;  

• šviesti tėvus;  

• skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą vedant atviras pamokas,  

rengiant vidinius seminarus, skatinti mokytojų  kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą;  

• stiprinti  mokinių mokymo(si) motyvaciją, ugdymo procesą sieti su gyvenimo aktualijomis; 

• skatinti mokinių saviraišką.  

Gimnazijoje 2021-2022 m.m. mokėsi 195 mokiniai, iš jų 36 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai.  

Klasių komplektų skaičius – 12:  

1 – ikimokyklinio ugdymo grupė;  

1 – priešmokyklinio ugdymo grupė;  

4 komplektai – 1-4 klasių;  

5 komplektai – 5-IIG klasių;  

2 komplektai – IIIG-IVG klasių.  

Gimnazijoje dirbo 29 mokytojai, iš jų 2 administracijos atstovai, 1 socialinis pedagogas, 1 spec. 

pedagogas/logopedas, 2 ikimokykl. /priešmok. ugdymo pedagogai bei 3 mokytojo padėjėjai; 1 PU 

mokytojo padėjėjas; 1 IU mokytojo padėjėjas; 1 bibliotekininkas. 

2021-2022 m.m. gimnazijos ugdymo proceso ir veiklos rezultatai buvo išanalizuoti mokytojų 

tarybos posėdyje 2022 metų rugpjūčio 30 d., protokolas Nr.MT-1.   

2021-2022 m.m. gimnazija tęsė vykdomą Kokybės krepšelio projektą, buvo priimta įvairių 

susitarimų dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, patobulintas 2019 m. gimnazijoje sukurtas 

„Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“: sukurtos elektroninės mokinių 
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stebėjimo formos, pateikta mokymosi stiliaus nustatymo anketa. 2020 m. gruodžio 31 d., sukūrus 

KGR tvarkos aprašą, buvo sudaryta reflektorių grupė, kuri tęsė kolegų pamokų stebėjimą pagal iš 

anksto numatytą ir su mokytojais suderintą grafiką, teikė jiems grįžtamąjį ryšį. Sukurtame visų dalykų 

diferencijuotų Užduočių banke sukaupta 91 užduotis,  o tai suteikia galimybę mokiniams rinktis 

užduotis ar jų atlikimo būdus. Gimnazijoje kolegialiai bendradarbiavo 96% mokytojų, buvo stebėtos 

44 pamokos.  

Pamokų stebėjimo prioritetai:  

• Mokymosi uždavinių formulavimas ir įgyvendinimas;  

• Pamokų užduočių individualizavimas ir diferencijavimas;  

• Mokinių gebėjimas vertinti/įsivertinti.  

Kiekvienas mokytojas per pusę metų stebėjo ne mažiau kaip 1-2 kolegų pamokas, suteikė 

grįžtamąjį ryšį apie pamokos kokybę. Kartą per mėnesį buvo organizuojamos ne mažiau kaip 2 

veiklos (konsultacijos, pasitarimai) mokymosi sėkmingumo gerosios patirties temomis. 
Buvo įgyvendinami tarptautiniai, nacionaliniai, gimnazijos projektai, įvairūs konkursai, 

popamokiniai renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, pilietinės iniciatyvos. Gimnazijos veiklos 

įtraukė mokinius, sudarė sąlygas jiems ugdytis bendrąsias kompetencijas, bendrauti ir 

bendradarbiauti: „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ (MEPA), „Sveikata visus metus 

2021“, „BE ACTIVE – judėk šokio ritmu!“; buvo ugdomas mokinių pilietiškumas ir ekonominis 

raštingumas: teisinių žinių konkursas „Temidė“, LR Konstitucijos egzaminas, Europos egzaminas, 

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada, „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“, valstybinių švenčių 

ir atminimo dienų minėjimai, pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, „Atminties kelias“, 

Europos diena, nacionalinis Europos egzaminas, SWEDBANK virtuali pamoka „Mokonomika“, SEB 

banko nuotolinės pamokos. Įgyvendinamos veiklos buvo viešinamos Vilniaus r. savivaldybės 

administracijos interneto puslapyje https://vrsa.lt., gimnazijos svetainėje 

www.valciunai.vilniausr.lm.lt., gimnazijos feisbuko puslapyje bei Teams‘e.  

Mokykloje visus metus dirbo karjeros ugdymo koordinatorius, buvo pildomi profesinio 

pasirinkimo klausimynai, mokinių poreikių ir karjeros projektavimo bei ugdymo karjerai poreikio 

tyrimai IG-IVG klasėse, vyko klasių valandėlės, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, buvusiais 

gimnazijos mokiniais. Gimnazija, kaip ir kasmet, dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų 

darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Per mokslo metus mokytojai organizavo realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose, tai suteikė mokiniams galimybę 

įgyti įvairesnės patirties, mokytis su įvairiais žmonėmis ir susieti mokymąsi su savo interesais.  

Įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto planą mokiniai dalyvavo  2 dienų edukacinėje – 

tiriamojoje išvykoje į Vinetu kaimą ir Dreverną, kurioje susipažino su Lietuvos istorija ir paveldu.  

2021-2022 m.m. dalyvaudami projektuose mokiniai ugdė įvairias kompetencijas (bent vienoje 

tarptautinio projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ veikloje dalyvavo 96% 

mokinių (4% daugiau nei pernai), jaunesniųjų ambasadorių iniciatyva įkurtas informacijos kampelis 

apie ES (bibliotekoje). Europos egzamine dalyvavo 52% I-IVG klasių mokinių, kurie pagilino žinias 

apie ES institucijas, susipažino su šių metų aktualijomis, ugdė pilietiškumą. 

Gimnazijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių socialinių įgūdžių stiprinimui, sporto 

ir sveikatos, sveikos gyvensenos ugdymui (socialinė-pilietinė veikla, „Žinau, todėl nerūkau“, „Mano 

žalioji palangė“, sveikatos stiprinimo programa “Sveikatiada”, „Sveika planeta“, „Be patyčių“ ir kt.). 

Per 2021-2022 m.m.  mokiniai dalyvavo 48 skirtingose olimpiadose, konkursuose, varžybose 

(dalyvavo 73 mokiniai).  

2021-2022 m.m. gimnazijos mokytojai ir biblioteka sudarė palankesnes sąlygas mokinių 

skaitymo bei komunikacinių kompetencijų ugdymui, tenkinant skirtingus mokinių skaitymo 

poreikius bei skatinant mokinius skaityti inovatyviai. Gimnazijos mokytojai susitarė dėl skaitymo ir 

rašymo įgūdžių gerinimo dalykų pamokose (įvestas rusų-lietuvių kalbų terminų žodynėlis, 

valstybinės šventės vyko lietuvių kalba). Skaitymo, rašymo pažangai ugdyti, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, buvo atnaujintas bibliotekos grožinės, mokomosios, praktinės literatūros fondas (pagal 

Kokybės krepšelio projektą įsigytos 230 knygų). Inovatyvaus skaitymo taikymui mokiniai sėkmingai 

https://vrsa.lt/
http://www.valciunai.vilniausr.lm.lt/
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naudojosi įgytomis e-skaityklėmis. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos kalbinius gebėjimus buvo 

organizuoti keturi susitikimai su įžymiais žmonėmis. 

2021-2022 m.m. gimnazija pasiūlė 12 neformaliojo švietimo programų, mokiniai pasirinko 8 

programas, jose dalyvavo 96 mokiniai. 

2021-2022 m.m. visi mokytojai pagal Kokybės krepšelio projekto planą, per dvejus metus 

dalyvavo stažuotėje - seminare „Šiuolaikinės pamokos metodai ir būdai“ bei 5 mokymuose 

„Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“, kuriuose gilino pamokos 

vadybos bei profesinio tobulėjimo žinias – mokėsi kelti pamokos uždavinius ir jų siekti, diferencijuoti 

ir individualizuoti užduotis, taikyti savo pamokose mokinių mokymosi paradigmą. Gimnazijos 

vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, atsižvelgdami į gimnazijos prioritetus, tikslingai 

tobulino kvalifikaciją, analizavo metodines rekomendacijas, dalijosi gerąja patirtimi iš lankytų 

seminarų, konferencijų, parodų, išklausė ne mažiau 5 dienų kursų.   

Įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto planą buvo sukurtas ir nuolat kaupiamas užduočių 

bankas (sukaupta 91 skirtingų disciplinų užduotis).  

  Per mokslo metus buvo teikiama metodinė, pedagoginė, specialioji bei psichologinė pagalba 

mokiniams, tėvams ir mokytojams specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir auklėjimo 

klausimais. Vaiko gerovės komisija per mokslo metus sprendė aktualius vaiko gerovės klausimus: 

vykdė tyrimus dėl specialiosios ir švietimo pagalbos poreikio Vilniaus r. savivaldybės ugdymo 

įstaigose; stebėjo pamokų lankomumą ir pažangumą; vykdė  prevencinį darbą su mokiniais ir tėvais 

(globotiniais); sudarė „rizikos grupės“ mokinių, logopedinės pagalbos, specialiosios pagalbos 

mokinių sąrašus bei dirbo su vaikais. Vyko bendravimas ir bendradarbiavimas su Vilniaus rajono 

savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, su Vilniaus r. socialinių paslaugų 

centro koordinuojančio atvejo vadybininke Birute Paramonova, Juodšilių seniūnija ir su kitomis 

institucijomis. Gimnazijoje buvo ugdomas mokinių atsparumas neigiamoms įtakoms, socialinių 

įgūdžių formavimas, sveikas gyvenimo būdas, sėkmingai integruojant socialinių įgūdžių ugdymo 

projektus ir programas: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų“ vartojimo programa 

– 95% mokinių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ – 100% mokinių, 

„Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai“ bendroji programa – 95% mokinių, „Smurto ir 

patyčių“ prevencijos programa – 95% mokinių. 

  Per mokslo metus buvo teikiama kompetentinga ir kryptinga logopedinė pagalba mokiniams ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems tam tikrų kalbos ar/ir kalbėjimo sutrikimų (pagal 

direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį). Vaikai su SUP lankė individualius specialiojo pedagogo 

užsiėmimus.  

  Gimnazijos bendruomenės nariai buvo įtraukti į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, kurio 

rezultatai būna panaudojami planuojant ugdomąją veiklą, tėvų švietimo politiką, pagalbą tėvams, 

norintiems įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą. 

2021-2022 m.m. ikimokyklinio ugdymo grupę „Voveraitės“ lankė 18 vaikų: 9 mergaitės ir 9 

berniukai.  Šiais mokslo metais vaikai  įgijo daug naujų žinių ir įgūdžių. Visi vaikai aktyvūs, judrūs, 

žingeidūs. Grupę lanko  mišraus amžiaus vaikai: 3, 4 ir 5 metų, todėl  ugdomosios veiklos metu 

reikėjo dirbti individualiai, parinkti skirtingas ir tinkamas užduotis. Ugdymas organizuojamas taikant 

žaidimus, dalis ugdymo proceso buvo organizuota valstybine kalba. Visiems patinka sportuoti, piešti, 

žaisti judrius žaidimus. Vaikai jau pažįsta daug raidžių, skaičiuoja iki 20 ir daugiau. Vyresni moka 

užsirašyti savo vardą, žino metų laikų seką, pažįsta geometrines figūras, žino, kokiame mieste gyvena 

jie ir jų giminės, aktyviai sportuoja, noriai vaidina su teatro lėlėmis, piešia, lipdo. Daugumos geri 

kirpimo įgūdžiai, tačiau keliems vaikams juos reikia lavinti.  Berniukams sekasi konstruoti, mergaitės 

labiau mėgsta dėliones, žaisti su lėlėmis, piešti, atlikti darbelius. Prieš miegą vaikai mėgsta klausytis 

pasakų, patys pasirenka pasakos pavadinimą. Yra tam tikrų problemų komunikuojant, daugumai 

vaikų  reikalinga logopedo pagalba. Vieno berniuko raida atsilieka. Grupės uždaviniai ir tikslas yra 

sudaryti palankias sąlygas vaikų gebėjimams reikštis, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko 

sveikatą, tenkinti svarbiausius vaikų (judėjimo, fizinio, psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, 

saviraiškos) poreikius bei ugdyti socialinę ir komunikavimo kompetenciją. Ypatingas dėmesys  

skiriamas vaikų adaptacijai.  
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Per mokslo metus su vaikais organizavome šventes, dalyvavome projektuose: Respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  kūrybinių darbų parodoje: ,,Ponios rudeninė  

skrybėlė”, Respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų kūrybinių darbų 

virtualiose parodose: ,,Medžiai puošiasi rudens spalvomis”, „Taip skamba Kalėdos”, ,,Žiemos šalies 

paslaptys”, „Lietuvos trispalvė”, „Pavasaris mano lange”, „Steam gėlė mamytei”, Vilniaus rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalėdinių dekoracijų iš antrinių žaliavų virtualioje 

parodoje „Kalėdų stebuklo belaukiant”, Vilniaus rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų nuotraukų koliažų virtualioje parodoje „Aš einu, aš einu Rudenėlio takeliu...”, ankstyvojo 

amžiaus vaikų respublikinėje virtualių kūrybinių darbų parodoje „Šoka snaigės žiemos šokį”, 

Respublikinėje kūrybinių fotografijų virtualioje parodoje „Gražiausias pavasario žiedas mamai”, 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo projekte 

„Žaidžiu - aktyviai judu”, Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

virtualiame projekte „Marginu margutį”, šventėse gimnazijoje: ,,Tau, mano Tėvyne”, Rudens 

šventėje, ,,Prie eglutės”, „Užgavėnės”, ,,Tau, mamyte”, projekte „Sveikata- visus metus 2022“.  

Metų tikslą pavyko įgyvendinti, nes buvo tenkinami vaikų prigimtiniai poreikiai: noras pažinti, 

veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos patirties. Ugdomasis procesas buvo organizuojamas 

atsižvelgiant į vaikų grupės pasiekimus, numatant tolimesnio vaikų ugdymosi žingsnius. Buvo 

siekiama, kad visoje grupės aplinkoje atsispindėtų savaitės tema, priemonės skatintų kūrybiškumą, 

iniciatyvumą, kad vaikas turėtų galimybę pasirinkti veiklą.   

2021– 2022 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupę lankė 17 vaikų: 8 mergaitės ir 9 berniukai. 

Grupės ugdymo tikslas yra padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą. 

Darbas su priešmokyklinio amžiaus vaikais grupėje vyko pagal ugdymo kompetencijas ir buvo 

orientuotas į šias veiklos kryptis: socialinę (ugdyti vaiko gebėjimus, įveikti gyvenimo sunkumus, 

suvokti save ir kitus); sveikatos  saugojimo (suvokti savo sveikatos saugojimo svarbą); 

komunikavimo (išreikšti save žodžiais, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti); pažintinę (elementarių 

vaizdinių, supančios gamtinės ir kultūrinės aplinkos suvokimas); meninę (dailė, muzika, šokis, 

vaidyba, meniniai gebėjimai). Priešmokyklinio ugdymo grupėje dalis ugdymo proceso buvo 

organizuota valstybine kalba. Siekiant kiekvieno vaiko pažangos, ugdymas organizuojamas taikant 

žaidimą bei patirtinio ugdymo strategijas: projektus, tyrinėjimus, kūrybines užduotis, pažintines 

išvykas, ekskursijas ir kt. 

Per mokslo metus su vaikais organizavome šventes: „Rudens šventė“; paroda ,,Ponios rudeninė 

skrybėlė‘‘; paroda ,,Taip skamba Kalėdos“;  „Prie eglutės‘‘; ,,Tau ,mano Tėvyne“ ; ,,Užgavėnės“; 

,,Pasitinkame pavasarį‘‘; ,,Tau, mamyte ‘‘;  ,,Mes darželiui ačiū tariam ‘‘. Dalyvavome respublikinėje  

parodoje ,,Medžiai puošiasi rudens spalvomis“; respublikinėje parodoje ,,Dėžutė kalėdinei 

dovanėlei“; respublikinėje parodoje ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“; respublikinėje akcijoje- parodoje 

,,Lietuvos trispalvė“; respublikinėje parodoje ,,Žiemos šalies paslaptys“; respublikinėje parodoje 

,,Sniego senio pokštai“; respublikinėje parodoje ,,Pavasaris mano lange“; respublikinėje parodoje 

,,STEAM gėlė mamytei“. Dalyvavome kūrybiniame projekte ,,Velykų puokštė“. Dalyvavome 

zoniniame skaitovų konkurse ,,Poezijos šventė‘‘(1 vieta). 

Vaikai domėjosi aplinka, tyrinėjo, eksperimentavo, apibendrino, ugdė gebėjimą sutelkti 

dėmesį, atlikdami įvairias veiklas. Per mokslo metus buvo organizuotos išvykos  į Markučių dvarą,  į 

Lietuvos rusų dramos teatrą,  į FUTURE LIVE (interaktyvi paroda),  į Pelėdų parką.                                                                                                                      

  Nemokamą maitinimą per mokslo metus gavo 78 mokiniai. Maistą tiekė UAB „Valčiūnai“. 

Gimnazija dalyvavo programose „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų 

ugdymo įstaigose“, gimnazijoje buvo laikomasi sveikos vaikų mitybos pagrindų. Visus mokslo metus 

buvo stebėta, kaip vykdomos higienos normos gimnazijoje. 

  Gimnazijos Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė J. Voinova tiesiogiai, per Tamo 

dienyną, per gimnazijos feisbuko puslapį nuolat informavo tėvus (globotinius) apie COVID-19 

profilaktiką, asmens higienos svarbą ir užkrečiamų ligų profilaktiką, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų poveikį žmogaus organizmui. Per visus mokslo metus buvo įgyvendinama sveikatos ir 

lytiškumo programa (SLURŠ) ir „Sveikata visus metus 2022“. 



7 

 

2021-2022 m.m. gimnazija vėl dirbo be psichologo, todėl kiti gimnazijos specialistai pagal 

galimybes teikė mokytojams dalykininkams ir tėvams informaciją apie vaiko gerovę. 

 

Gimnazijos 1-4 klasių  mokinių pažangumas: 

 

1-4 kl. 

mokinių 

skaičius 

Pažangumas 

% 

Žinių 

kokybė 

% 

Lankomumas 

 

Viso 

Pamokų 

1 

mokiniui 

Nepateisinta 

 

Nepateisinta 

% 

Pamokų 

1 

mokiniui 

71 100 60,1 3768 51,8 0 0 0 

Mokosi l. gerai/ tik 

aukšt. 

Mokosi gerai/ 

aukš./pagr. 

Turi nepatenkinamų 

balų/nepat. 

 

Neatestuoti 

mokiniai 

16 25 0 0 

 

Gimnazijos 5-IVG klasių mokinių pažangumas: 

 

5-IVG 

kl. 

mokinių 

skaičius 

Pažangu-

mas % 

Žinių 

koky-

bė 

% 

Vidur-

kis 

Lankomumas 

Viso Pamokų 

1 

mokiniui 

Nepateisinta 

 

Nepateisinta 

% 

Pamokų 

1 

Mokiniui 

 

98 

 

99,1 43,8 7,0 10563 103,6 2543 24,1 26 

Mokosi l. gerai Mokosi gerai Turi nepatenkinamų balų/nepat. 

 

Neatestuoti 

mokiniai 

5 39 1 0 

  IIIG-IVG klasėse mokėsi 21 mokinys. Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą 

išlaikė 8 mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą išlaikė 6 mokiniai, valstybinį 

egzaminą – 2 mokiniai. Užsienio (anglų k.) brandos egzaminą išlaikė 3 mokiniai. Istorijos brandos 

egzaminą išlaikė 2 mokiniai. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius sudaro 100 proc. 

Brandos atestatus gavo 11 kandidatų. Iš jų į aukštąsias mokyklas - universitetus įstojo – 3, kolegijas 

– 1, profesinio mokymo centrus – 2, į kariuomenę – 1. Dirba 2 abiturientai. 

Neformaliajam švietimui buvo skirta 12 savaitinių valandų. Neformaliojo švietimo veiklos 

kryptys: meninė raiška, sportas, muzika, lyderystės ugdymas.  

 

 

 

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 

 

          Vertinimo procesai ir jų duomenų panaudojimas – viena svarbiausių gimnazijos tobulėjimo 

sąlygų. Gimnazijoje buvo sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kurioje dirbo 5 mokytojai, 

vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui Justinos Veličkienės. Siekiant nustatyti silpnąsias 

ir stipriąsias gimnazijos veiklos sritis, buvo atliktas platusis ir giluminis gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

          Veiklos rodikliai, pasirinkti giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui 2021-2022 m.m.:  

          4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais (Pažinimas ir sąveika; Į(si)traukimas); 

          4.1.2. Lyderystė (Pasidalinta lyderystė; Lyderystė mokymuisi; Įsipareigojimas susitarimams); 

          4.1.3. Mokyklos savivalda (Skaidrumas ir atvirumas; Sprendimų pagrįstumas ir 

veiksmingumas). 

          Buvo atliktas 5-8, IG-IVG klasių mokinių, jų tėvų (globėjų), gimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų anketavimas. 
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Eil. 

Nr. 

Pasirinkti 

rodikliai 

Realiai 

patobulinti 

rodikliai 

 

Kaip nustatėte, kad rodikliai patobulinti? 

1. 4.2.2. 

Bendradarbiavimas 

su tėvais / 

globėjais  

 

 

 

4.2.2.  

 

Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų 

poreikius ir gimnazijos specifiką. Mokytojai domisi 

tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir pasiūlo 

tėvams tinkamus pagalbos ir bendradarbiavimo būdus 

ir formas. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja 

palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, 

stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. 

Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą, įsitraukia į vaikų 

ugdymą(si) įvairiomis formomis (plėsdami jų kultūrinį 

akiratį, skatindami pažintinį aktyvumą, padėdami 

išsikelti ugdymosi tikslus ir jų siekti, dalyvaudami 

gimnazijos veiklose, susitikimuose su mokytojais, 

inicijuodami prasmingas veiklas, projektus, vesdami 

pamokas ar kitus užsiėmimus). Bendradarbiaujama 

abiem pusėms patogiu laiku. 

2. 4.1.2.  

Lyderystė 

4.1.2. Mokykloje skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. 

Visiems bendruomenės nariams suteikiama laisvė 

rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, 

sprendimus ir jų įgyvendinimą. Lyderiai įgalina ir 

skatina bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti 

kūrybiškai. Lyderiai telkia mokyklos bendruomenę 

pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje, palaiko 

profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą. 

Mokytojai ir gimnazijos vadovai diskutuoja apie 

mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni 

kitiems. Gimnazijos vadovai imasi tiesioginių veiksmų 

strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti, 

kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas mokyklos 

vertybes. Mokytojai pasitiki gimnazijos formaliais 

lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir patarėjais. 

3. 4.1.3.  

Mokyklos 

savivalda 

4.1.3.  

 

Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos 

bendruomenės narių interesai. Savivaldos atstovai 

renkami atvirai ir skaidriai. Mokyklos savivalda 

funkcionuoja kaip realiai veikianti, savarankiškai 

priimanti sprendimus institucija. Pripažįstama požiūrių 

ir nuomonių įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama 

kiekvieno nuomonė. Savivaldos veiklos gerinimo 

siūlymai yra argumentuoti. Visi savivaldos sprendimai 

yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą. 

Gimnazijoje yra sistema, kaip priimami sprendimai, 

svarbūs tiek gimnazijos ateities siekiams, tiek 

kasdieniam gyvenimui gimnazijoje.  

 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais / globėjais  

Išvados:  

Darbas su mokiniais: skatinti pasitikėti savo tėvais, priimti jų siūlomą pagalbą; suteikti progą 

vaikams pajusti, kad tėvai juos myli, jais rūpinasi, jaustis saugiai; skatinti labiau pažinti savo tėvus, 

jų galimybes, organizacinius gebėjimus, sekti tėvų pavyzdžiu, didžiuotis jais, nenuvilti jų, geriau 
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mokytis, siekti pažangos, atskleisti savo gabumus, drąsiai planuoti ateitį; mokyti bendrauti, 

bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę, džiaugtis rezultatais; skatinti norą patiems įtraukti savo tėvus 

į įvairią gimnazijos veiklą, dalyvauti tobulinant gimnaziją.  

Darbas su tėvais: skatinti drąsiai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiko klasės vadovu, mokytojais, 

pagalbos mokiniui specialistais, administracija, dalyvauti susitikimuose (tiesioginiuose/online), 

labiau pasitikėti patarimais ir rekomendacijomis; mokyti tėvus palaikyti ir skatinti vaiko pažangą, 

stiprinti jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą; skatinti tėvus aktyviai dalyvauti tobulinant 

gimnaziją, jos veiklą; skatinti įsitraukti į vaikų ugdymą(si), jų pažintinį aktyvumą, ugdymą karjerai; 

padėti vaikams išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų siekti; skatinti dalyvauti įvairiose 

gimnazijos veiklose; skatinti patiems inicijuoti prasmingas veiklas, projektus, vesti pamokas ar kitus 

užsiėmimus; aiškinti, kad tėvų aktyvumas ir įsitraukimas į gimnazijos gyvenimą ir jos veiklą suteikia 

progą vaikams pajusti, kad juos myli, jais rūpinasi, jiems jaustis saugiai, skatina vaikus geriau pažinti 

savo tėvus, jų galimybes, organizacinius gebėjimus, sekti tėvų pavyzdžiu, didžiuotis jais, nenuvilti 

jų, geriau mokytis, siekti pažangos, atskleisti savo gabumus, drąsiai planuoti ateitį.    

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: skatinti tėvus bendrauti ir bendradarbiauti abiem 

pusėms  patogiu laiku ir būdu (tiesiogiai/online); siekti, kad tėvų informavimo ir švietimo sistema 

atitiktų tėvų poreikius ir gimnazijos specifiką; domėtis tėvų galimybėmis padėti savo vaikui; siūlyti 

tėvams tinkamą ir kvalifikuotą pagalbą bei įvairius bendradarbiavimo būdus ir formas; mokyti 

palaikyti ir skatinti savo vaiko pažangą, stiprinti jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą; skatinti 

dalyvauti tobulinant mokyklą; įtraukti tėvus į jų vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis, suteikti progą 

geriau pažinti savo vaikus, jų galimybes ir gebėjimus, leisti jiems pajusti, kad tėvai juos myli, jais 

rūpinasi, didžiuojasi; padėti tėvams ugdyti vaikų savarankiškumą ir atsakingumą, gebėjimą prisiimti 

atsakomybę, džiaugtis rezultatais, planuoti ateitį.   

 

Tema Rodiklis Raktiniai 

žodžiai  

Rodiklio aprašymas  

4.2. 

Mokymasis 

ir veikimas 

komandomis  

 
 

 

 

 

4.2.2. 

Bendradar-

biavimas su 

tėvais / 

globėjais  

 

 

Pažinimas ir 

sąveika 

Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka 

tėvų poreikius ir mokyklos specifiką. Mokytojai 

domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams augti ir 

pasiūlo tėvams tinkamus pagalbos ir 

bendradarbiavimo būdus ir formas. Mokytojai ir 

tėvai bendradarbiauja (skiria laiko ir inicijuoja 

susitikimus, pokalbius ir kt.) palaikydami ir 

skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo 

psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. 

Į(si)traukimas Tėvai dalyvauja tobulinant mokyklą. Tėvai 

įsitraukia į vaikų ugdymą(si) įvairiomis 

formomis (plėsdami jų kultūrinį akiratį, 

skatindami pažintinį aktyvumą, padėdami 

išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų siekti, 

o taip pat dalyvaudami mokyklos veiklose, 

individualiuose ir bendruose susitikimuose su 

mokytojais, inicijuodami prasmingas veiklas, 

projektus, vesdami pamokas ar kitus 

užsiėmimus). Bendradarbiaujama abiem pusėms 

patogiu laiku. 

 

Siūlymai: mokytojams informuoti ir šviesti tėvus; skatinti tėvus drąsiai bendrauti ir bendradarbiauti 

su gimnazija, dalyvauti susitikimuose (tiesioginiuose/online), labiau pasitikėti patarimais ir 

rekomendacijomis; mokyti tėvus palaikyti savo vaikus, geriau juos pažinti ir suprasti; skatinti tėvus 

aktyviai dalyvauti tobulinant gimnaziją bei dalyvauti įvairiose gimnazijos veiklose, patiems inicijuoti 

prasmingas veiklas; skatinti įsitraukti į vaikų ugdymą(si), jų pažintinį aktyvumą, ugdymą karjerai; 
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padėti vaikams išsikelti ambicingus ugdymosi tikslus ir jų siekti; skatinti vaikams geriau pažinti 

tėvus, o tėvams – vaikus; suteikti progą didžiuotis ir džiaugtis vieni kitais, kartu siekti pažangos, 

planuoti ateitį; tėvams būti sektinu pavyzdžiu savo vaikams.    

 

4.1.2. Lyderystė  

Išvados: 

Darbas su mokiniais: skatinti būti aktyviems gimnazijos gyvenime, ugdytis geriausias lyderio 

savybes; mokyti vertinti ir puoselėti sutartas gimnazijos vertybes, pasitikėti esamais formaliais 

lyderiais; mokyti ir skatinti naudotis visiems gimnazijos bendruomenės nariams suteikiama laisve 

rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą; mokyti(s) 

diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai.      

Darbas su tėvais: skatinti savo vaikus būti aktyviems gimnazijos gyvenime, ugdytis geriausias 

lyderio savybes; mokyti savo vaikus vertinti ir puoselėti sutartas gimnazijos vertybes, pasitikėti 

esamais formaliais lyderiais; mokyti(s) ir skatinti naudotis visiems gimnazijos bendruomenės nariams 

suteikiama laisve rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų 

įgyvendinimą; mokyti(s) diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai; skatinti būti savo vaikui lyderio 

pavyzdžiu.       

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: ugdyti mokinių lyderystės gebėjimus; aktyviai 

naudotis visiems bendruomenės nariams suteikiama laisve rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už 

iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą; mokyti(s) diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai; drąsiai 

inicijuoti pokyčius; mokytis palaikyti profesinį įsivertinimą, refleksiją ir tobulėjimą; nuolat diskutuoti 

apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda vieni kitiems; mokyti(s) vertinti ir puoselėti 

sutartas gimnazijos vertybes, pasitikėti esamais formaliais lyderiais. 

 

Tema Rodiklis Raktiniai 

žodžiai  

Rodiklio aprašymas  

4.1.  

Veiklos 

planavimas 

ir 

organizavi-

mas 

4.1.2. 

Lyderystė  

 

Pasidalinta 

lyderystė 

Mokykloje skatinama ugdytis lyderystės 

gebėjimus. Visiems bendruomenės nariams 

suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti 

atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų 

įgyvendinimą. Lyderiai įgalina ir skatina 

bendruomenę diskutuoti, mąstyti ir veikti 

kūrybiškai. 

Lyderystė 

mokymuisi 

Lyderių veikla telkia mokyklos bendruomenę 

pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Lyderiai 

palaiko profesinį įsivertinimą, refleksiją ir 

tobulėjimą. Mokytojai ir mokyklos vadovai 

periodiškai atvirai ir konstruktyviai diskutuoja apie 

mokinių mokymosi sėkmes ir problemas, padeda 

vieni kitiems. 

Įsipareigojimas 

susitarimams 

Mokyklos vadovai imasi tiesioginių veiksmų 

strategijai ir veiklos programoms įgyvendinti, 

kasdieniu elgesiu demonstruoja sutartas mokyklos 

vertybes. Mokytojai pasitiki mokyklos formaliais 

lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir 

patarėjais.  

 

Siūlymai: mokyti(s) būti lyderiais; pasitikėti esamais lyderiais; mokyti(s) vertinti ir puoselėti sutartas 

gimnazijos vertybes; aktyviai naudotis suteikiama laisve rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už 

iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą; mokyti(s) diskutuoti, mąstyti ir veikti kūrybiškai; drąsiai 

inicijuoti pokyčius; nuolat diskutuoti apie mokymo(si) sėkmes ir problemas, padėti kitiems.  
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4.1.3. Mokyklos savivalda 

Išvados:  

Darbas su mokiniais: aiškinti, kad gimnazijos valdyme atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės 

narių interesai, kad visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą; mokyti 

atsakingai rinkti savivaldos atstovus; mokyti išsakyti ir argumentuotai ginti savo nuomonę, palaikyti 

diskusiją, gerbti kitų nuomonę; mokyti prisiimti atsakomybę; ugdyti savarankiškumą.     

Darbas su tėvais: aiškinti, kad gimnazijos valdyme atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės 

narių interesai, kad visi savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia gimnazijos gyvenimą; mokyti 

savo vaikus atsakingai rinkti savivaldos atstovus; mokyti išsakyti ir argumentuotai ginti savo 

nuomonę, palaikyti diskusiją, gerbti kitų nuomonę ir to mokyti savo vaikus; mokyti prisiimti 

atsakomybę ir to reikalauti iš savo vaikų; ugdyti savo vaikų savarankiškumą.     

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: siekti, kad gimnazijos valdyme būtų atstovaujami visų 

gimnazijos bendruomenės narių interesai; siekti, kad visi savivaldos sprendimai būtų reikalingi ir 

keistų gimnazijos gyvenimą; mokyti(s) atsakingai rinkti savivaldos atstovus; mokyti(s) išsakyti ir 

argumentuotai ginti savo nuomonę, palaikyti diskusiją; mokyti(s) gerbti kitų nuomonę; mokyti(s) 

prisiimti atsakomybę; ugdyti mokinių savarankiškumą; siekti būti savo mokiniams lyderio pavyzdžiu.   

 

Tema Rodiklis Raktiniai 

žodžiai  

Rodiklio aprašymas  

4.1.  

Veiklos 

planavimas 

ir 

organizavi-

mas 

4.1.3.  

Mokyklos 

savivalda 

Skaidrumas ir 

atvirumas 

Mokyklos valdyme atstovaujami visų mokyklos 

bendruomenės narių interesai. Savivaldos atstovai 

renkami atvirai ir skaidriai. Mokyklos savivalda 

funkcionuoja ne kaip formali, o kaip realiai 

veikianti, savarankiškai priimanti sprendimus 

institucija. Pripažįstama požiūrių ir nuomonių 

įvairovė, palaikoma diskusija, gerbiama kiekvieno 

nuomonė.  

Sprendimų 

pagrįstumas ir 

veiksmingumas 

Savivaldos strateginiai ir kasdienės veiklos 

gerinimo siūlymai yra argumentuoti. Visi 

savivaldos sprendimai yra reikalingi ir keičia 

mokyklos gyvenimą. Mokykloje yra sistema, kaip 

priimami sprendimai, svarbūs tiek mokyklos 

ateities siekiams, tiek kasdieniam gyvenimui 

mokykloje. 

 

Siūlymai: siekti, kad gimnazijos valdyme būtų atstovaujami visų gimnazijos bendruomenės narių 

interesai; siekti, kad visi savivaldos sprendimai būtų reikalingi ir keistų gimnazijos gyvenimą; 

mokytis atsakingai rinkti savivaldos atstovus, išsakyti ir argumentuotai ginti savo nuomonę, palaikyti 

diskusiją, gerbti kitų nuomonę, prisiimti atsakomybę už savo žodžius ir veiksmus; ugdyti mokinių 

savarankiškumą; siekti būti mokiniams lyderio pavyzdžiu.  

 

          Remiantis šiuo įsivertinimu atlikta ir gimnazijos SSGG analizė. 
 

SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRIOSIOS  PUSĖS SILPNOSIOS  PUSĖS 

- Aukšta gimnazijos mokytojų kvalifikacija. 

- Pakankama mokytojų dalykinė 

kompetencija. 

- Gera gimnazijos administracijos vadybinio 

darbo kokybė. 

- Gimnazijos veiklos planavimas. 

- Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

- Mokinių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių pamokose 

stoka. 

- Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. 

- Psichologinė pagalba. 
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- Gimnazijos bendruomenės tarpusavio 

santykiai. 

- Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas 

įsivertinant, planuojant ir įgyvendinant 

gimnazijos veiklą. 

- Aktyvi gimnazijos pozicija gyvenvietės 

gyvenime. 

- Kryptinga Vaiko gerovės komisijos veikla. 

- Kryptingas bendradarbiavimas su kitomis 

gimnazijomis, visuomeninėmis  

organizacijomis. 

- Gimnazijos biblioteka-skaitykla yra  

informacijos centras. 

- Tautinių tradicijų puoselėjimas. 

- Naujų tradicijų kūrimas ir jų įtvirtinimas. 

- Popamokinio ugdymo įvairovė ir kokybė. 

- Ugdymo kompiuterizavimas, aktyvus  

naudojimasis internetu, 3D įrangos gamtos 

mokslų pamokoms įsigijimas. 

- Greitas ir kokybiškas prisitaikymas prie 

naujų gyvenimo iššūkių (nuotolinio ugdymo 

organizavimas, mokinių, atvykusių iš 

Ukrainos, ugdymas). 

- Jauki ir saugi gimnazijos aplinka, jos 

puoselėjimas ir atnaujinimas. 

- Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu. 

- Namų darbų skyrimo suderinimas. 

- BE rezultatai. 

- Stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai. 

- Naujų vertinimo sistemų netolygus 

taikymas. 

- Mokinių tėvų tam tikrais klausimais 

pasyvumas. 

- Šiuolaikinės dalykinių kabinetų įrangos 

stoka. 

- Sporto salės neturėjimas. 

- Valgyklos neturėjimas. 

- Greitai senstanti kompiuterinė technika, 

spartus jos atnaujinimas. 

 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖ 

- Darbas pagal atnaujintas bendrąsias 

programas. 

- Ugdymo siejimas su tautine (rusų) 

etnokultūra. 

- Socialiai apleistų mokinių ugdymas. 

- Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir 

suasmeninimo tobulinimas. 

- Gimnazijos materialinės bazės pagerinimas. 

- Viltinga antipopierinė švietimo politikos 

nuostata – grįžimas prie darbo su žmonėmis. 

- Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, 

programose. 

- Mokinių socialinių garantijų užtikrinimas. 

- Tėvų skatinimas dalyvauti įvairiose 

gimnazijos veiklose, patiems inicijuoti 

prasmingas veiklas. 

- Mokinių, atvykusių iš Ukrainos, įtraukimas į 

ugdymosi procesą. 

- Demografinė problema – mažėjantis 

mokinių skaičius. 

- Nestabili švietimo politika. 

- Mokinių perėjimas į Vilniaus rajono ir į 

Vilniaus miesto gimnazijas. 

- Prasta mokinių mokymosi motyvacija. 

- Tėvų išvykimas dirbti į užsienį. 

- Didėjantis socialinės rizikos šeimų 

skaičius. 

- Tėvų bendruomenės pasyvumas 

sprendžiant pagalbos vaikui ir ugdymo 

sąlygų  gerinimo klausimus. 

- Rėmėjų stygius. 

- Lėšų trūkumas. 

 

Strateginės išvados: 

Saugi ir jauki gimnazijos aplinka ir tradicijos sąlygos kokybišką mokinių ugdymą. 

Pozityvūs mokytojų, administracijos darbuotojų ir mokinių santykiai, pagrįsti geranoriškumu, 

nuoširdumu ir atvirumu, turės įtakos geresniems mokymo(si) rezultatams, bendrai mokinių pažangai. 
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Tinkami ugdymo planai, ugdymo turinio suderinimas su Bendrosiomis programomis, 

neformaliojo švietimo renginiai, palankus emocinis klimatas skatins mokinius gausiau ir 

rezultatyviau dalyvauti olimpiadose, konkursuose, projektuose, kitose veiklose. 

Valdymo demokratiškumas skatins gimnazijos bendruomenės narius aktyviau dalyvauti 

gimnazijos veiklos planavime ir iniciatyvų paieškose bei suartins visus bendruomenės narius. 

Mokymosi motyvacija skatinama taikant ugdymo formų ir būdų įvairovę, integruojant, 

diferencijuojant bei suasmeninant ugdymą. 

Ryšys su mokinių tėvais gerinamas plečiant ir gilinant gimnazijos tradicijas bei įtraukiant juos 

į įvairių gimnazijos veiklų dalyvavimą bei inicijavimą. 

Nuoseklus rūpinimasis mokiniais ir efektyvi socialinė pagalba darys teigiamą įtaką mokinių 

lankomumo gerėjimui ir skatins efektyviau panaudoti kokybinę mokinių pasiekimų analizę ugdymosi 

pažangai gerinti. 

Geras ir saugus mikroklimatas, prevencinių ir socializacijos programų vykdymas mažins 

mokinių drausmės ir teisės pažeidimų kiekį.  

Apibendrinus gimnazijos veikos kokybės įsivertinimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, galime 

padaryti išvadą, kad visi prioritetai įgyvendinti gerai. 
 

IV. 2021-2022 MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS AKTUALUMO 

PAGRINDIMAS 

 

Vadovaudamiesi gimnazijos strateginio plano prioritetais ir strateginėmis išvadomis,           

2021- 2022 m.m. atlikto gimnazijos kokybės įsivertinimo rezultatais ir rekomendacijomis, gimnazijos 

2021-2022 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analize bei siekdama tobulinti savo veiklą, 

gimnazija numatė 2022-2022 m.m. prioritetus, tikslus bei uždavinius.    

 

Filosofija 

Dabartis visada kupina ateities.  (G.V. Leibnicas.) 

 

Misija 

Teikiant kokybišką bendrąjį išsilavinimą, ugdyti kūrybišką, tolerantišką, atsakingą, žingeidžią 

asmenybę, gebančią gyventi ir veikti šiuolaikinėje visuomenėje. 

 

Vizija 

Nuolat besimokanti, atvira kaitai gimnazija, kurioje dirba profesionalūs mokytojai, siekiantys 

atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus. 

 

Vertybės 

1. Atvirumas kitokiam požiūriui, iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. 

2. Atsakomybė už savo veiksmus, moralę. Aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo 

aplinka, visa bendruomene. 

3. Lyderystė, užtikrinanti pokyčius ir judėjimą, dėmesį žmonėms, pozityvumą ir 

profesionalumą („Geros mokyklos koncepcija“.) 
 

V. 2022-2023 MOKSLO METŲ VEIKLOS 

 PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas – Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. 

        

Tikslai: 

•  Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir augimą, siekiant 

personalizuoto ir savivaldaus mokymo(si). 
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• Tobulinti mokytojų kompetencijas, taikyti inovacijas pradiniame,  pagrindiniame, viduriniame 

ugdyme, tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą į STEAM orientuoto 

ugdymo įgyvendinimą gimnazijoje. 

• Gerinti lietuvių ir rusų kalbų ugdymo pasiekimus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius 

ir gebėjimus. 

• Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę, ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą. 

 

       Uždaviniai: 

•  Siekti kiekvieno mokinio pažangos ir stiprinti mokinių atsakomybę už mokymosi rezultatus. 

• Sukurti rekomendacijas ir  bendrus principus, kaip bus organizuojamas ugdymo turinio (UTA) 

atnaujinimas pagal naujas Bendrąsias ugdymo programas. 

• Plėtoti mokymosi integralumą kaip vieną svarbiausių šiuolaikinio mokymo(si) bruožų. 

• Stiprinti mokymosi savivaldumą ir socialumą rengiantis ugdymui pagal atnaujintas bendrąsias 

programas. 

• Tobulinti  mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse. 

• Gerinti mokinių lietuvių ir rusų kalbos kalbinius ir rašymo gebėjimus (tęsiamas). 

• Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenę ir formuojančias pozityvias 

vertybines.  

• Išskirti ir puoselėti Vilniaus rajono savitumą - daugiatautiškumą, daugiakultūriškumą. 

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

1. Užtikrinti 

kiekvieno 

mokinio 

individualio

s pažangos 

stebėjimą ir 

augimą, 

siekiant 

personalizu

oto ir 

savivaldaus 

mokymo(si)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Siekti 

kiekvieno 

mokinio 

pažangos ir 

stiprinti mokinių 

atsakomybę už 

mokymosi 

rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Dalyvauti 

mokymuose 

siekiant tobulinti 

mokymo(si) 

proceso valdymo 

kompetenciją.  

 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

100 proc. 

mokytojų bent 

kartą dalyvavo 

mokymuose,  

bent vieną 

aspektą pritaikė 

darbe, siekdami 

mokinių 

asmeninės 

pažangos. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Dalykų 

mokytojai 

1.1.2. Suteikti 

mokiniams 

galimybę rinktis 

skirtingo 

sudėtingumo 

užduotis, siekiant 

įgalinti mokinius 

ir skatinant jų 

atsakomybę. 

 

Per 

mokslo 

metus 

100 proc. 

mokytojų skiria 

skirtingo 

sudėtingumo 

užduotis. 

Ne mažiau kaip 

70 proc. 

mokinių 

nurodo, kad 

turi galimybę 

pasirinkti 

skirtingo 

sudėtingumo 

užduotis. 

 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sukurti 

rekomendacijas 

ir  bendrus 

principus, kaip 

bus 

organizuojamas 

ugdymo turinio 

(UTA) 

atnaujinimas 

pagal naujas 

Bendrąsias 

ugdymo 

programas. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Paskatinti 

mokinius, 

padariusius 

pažangą ir 

pasiekusius 

asmeninės 

pažangos. 

Per 

mokslo 

metus 

Individualūs 

mokinio 

pasiekimai ir 

pastangos 

pripažįstami 

pagal 

gimnazijoje 

galiojančią 

mokinių 

skatinimo 

sistemą 

(mokytojų 

pagyrimai 

TAMO 

dienyne, 

direktoriaus 

įsakymu 

reiškiamos 

padėkos). 

Bent 80 proc. 

mokinių 

pagiriami už 

pastangas ir 

pasiekimus. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Dalykų 

mokytojai 

1.1.4.Tobulinti 

pamokos 

organizavimą, 

taikyti 

inovatyvius 

mokymo(si) 

metodus. 

Per 

mokslo 

metus 

Sustiprės 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija. 

Dalykų 

mokytojai 

1.2.1. Atnaujintų 

bendrųjų ugdymo 

programų 

projektų 

aptarimas 

Metodinėje 

taryboje. 

Per 

mokslo 

metus 

Visi mokytojai 

tobulins 

kvalifikaciją 

atnaujintų 

bendrųjų 

ugdymo 

programų 

klausimais ne 

mažiau kaip 1 

dieną per metus 

ir dalinsis 

gerąja patirtimi 

Metodinėje 

taryboje bei 

metodinėse 

grupėse. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Metodinė 

taryba 

1.2.2. Pradinių 

klasių mokytojų 

ir mokytojų 

2022-

11-

Dalyvavimas 

projekte 

„Skaitmeninio 

Gimnazijos 

administrac

ija 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Efektyvinti 

kolegialų 

mokytojų 

mokymąsi 

inovatyvių 

metodų taikymo 

srityje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalykininkų 

dalyvavimas 

mokymuose, 

susijusiuose su 

ugdymo turinio 

atnaujinimu 

(UTA). 

2023-

05 

ugdymo turinio 

kūrimas ir 

diegimas“.  

 

1.2.3. Mokytojų 

pasirengimo 

UTA stebėsena 

(atliekamas 

anketavimas). 

Per 

mokslo 

metus 

75-80 proc. 

mokytojų 

patvirtins, 

kad gerai ir 

labai gerai 

pasirengę 

UTA. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Metodinė 

taryba 

1.3.1. Tęsiama 

pagalbos sistema 

„Kolega -  

kolegai“ 

Per 

mokslo 

metus 

Mokytojai stebi 

vieni kitų 

pamokas arba 

veiklą ir teikia 

naudingą 

grįžtamąjį ryšį, 

įgytas žinias ir 

kompetencijas 

panaudoja kaip 

mokymąsi 

skatinančią 

priemonę 

mokiniams.  

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

1.3.2. Kolegialus 

grįžtamasis ryšys 

pasitelkiant 

bendradarbiavimą 

ir 

kolegų darbo 

patirties 

analizavimas 

(kolegų pamokų 

stebėjimas ir 

analizė, savo 

veiklos 

įvertinimas). 

Per 

mokslo 

metus 

Kiekvienas 

mokytojas stebi 

ir aptaria po 2 

(viso 4 

pamokas) per 

vienerius 

mokslo metus.  

 

 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

1.3.3. Planuoti ir 

vesti integruotas 

pamokas, 

įtraukiant 

kiekvieną mokinį 

į aktyvų 

pažinimo procesą, 

įgytas žinias 

pritaikant 

praktikoje. 

Per 

mokslo 

metus 

 

 

 

Įvairių dalykų 

mokytojai veda 

po 1–2 

integruotas 

Pamokas. 

Mokinys turi 

galimybę ne 

pasyviai 

perimti žinias, 

o dalyvauti 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tobulinti 

mokytojų 

kompetencij

as, taikyti 

inovacijas 

pradiniame,  

pagrindinia

me, 

viduriniame 

ugdyme, 

tenkinant 

gabių 

mokinių 

poreikius ir 

organizuoja

nt sėkmingą 

į STEAM 

orientuoto 

ugdymo 

įgyvendinim

ą 

gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Tobulinti  

mokytojų 

kompetencijas 

STEAM mokslų 

srityse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aktyvioje 

pažintinėje 

veikloje, įgytas 

žinias pritaikyti 

praktikoje. 

1.3.4. Inovatyvių 

mokymo(si) 

metodų  ir IKT 

taikymas (KGR). 

Per 

mokslo 

metus 

Keitimasis 

idėjomis su 

kolegomis, 

tobulėjimas 

tolesnėje 

profesinėje 

veikloje. 

Bet 75-80 proc. 

mokytojų taikė 

inovatyvius 

mokymo(si) 

metodus savo 

pamokose. 

Metodinė 

taryba  

Dalykų 

mokytojai 

2.1.1. STEAM 

dalykų darbo 

grupės 

sudarymas. 

 

2022 m. 

rugsėjis 

Gimnazijos 

administracija 

STEAM darbo 

grupės nariai 

Gimnazijos 

administrac

ija 

STEAM 

darbo 

grupės 

nariai 

2.1.2. Mokinių  

įtraukimas į 

STEAM veiklas 

gimnazijoje. 

Per 

mokslo 

metus 

Didesnė dalis 

mokinių 

įtraukta į 

STEM veiklas 

gimnazijoje 

 

Tiksliųjų ir 

gamtos 

mokslų 

mokytojai 

 

2.1.3. 

Patyriminio 

ugdymo 

galimybės. 

Per 

mokslo 

metus 

Gamtos mokslų 

mokomasi 

integruotai 

plėtojant 

patyriminio 

ugdymo 

galimybes. 

Dalykų 

mokytojai 

2.1.4. Skatinti 

STEAM 

mokomųjų 

dalykų pasiūlos 

plėtrą IG ir IIG  

gimnazinių klasių 

mokiniams. 

2023 m. 

II 

pusm. 

Ugdymo plane 

išplėsta 

STEAM 

mokomųjų 

dalykų modulių 

pasiūla IG–IIG 

klasių 

mokiniams, 

atsižvelgiant į 

skirtingus 

mokinių 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

 

 

 

3. Gerinti 

lietuvių ir 

rusų kalbų 

ugdymo 

pasiekimus, 

atsižvelgiant 

į kiekvieno 

mokinio 

poreikius ir 

gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Gerinti 

mokinių lietuvių 

ir rusų kalbos 

kalbinius ir 

rašymo 

gebėjimus 

(tęsiamas). 

mokymosi 

poreikius. 

3.1.1. Lietuvių 

kalbos dienų 

organizavimas 

(bendradarbiauja

ma su Vilniaus r. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojais). 

2023 

m.02-

16 iki 

2023-

03-11 

Lietuvių kalbos 

mokymosi 

motyvacijos 

stiprinimas. 

Bent vienoje 

veikloje per 

Lietuvių kalbos 

dienas dalyvaus 

100 proc. 

mokinių. 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

3.1.2. Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros, rusų 

(gimtosios) 

kalbos 

tarptautinių, 

nacionalinių 

projektų 

vykdymas. 

Per 

mokslo 

metus 

Plėsis mokinių 

kultūrinis 

akiratis, 

mokiniai įgis 

daugiau žinių. 

 

Dalykų 

mokytojai 

3.1.3. Integruoto 

mokyklinio 

projekto, skirto 

Vilniaus 700-

osioms 

metinėms, 

vykdymas.  

2023 m. 

II 

pusm. 

Dalyvaus 70-80 

proc. klasės 

mokinių. 

Mokinių 

paruošti 

pranešimai, 

nuotraukos, 

skaidrės, darbai 

bus pristatyti 

gimnazijos I 

aukšte. 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

3.1.4. 

Dvikalbystės 

ugdymo taikymas 

per visų dalykų 

pamokas 

(tęsiamas). 

Per 

mokslo 

metus 

Per visų dalykų 

pamokas 5-

IVG klasių 

mokiniai 

vartoja 

terminus 

lietuvių ir rusų 

kalbomis. 

Ne mažiau 90 

proc. 5-IVG 

klasių mokinių 

išmoksta ir 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plėtoti 

mokyklos 

bendruomen

ės veiklų 

įvairovę, 

ugdyti 

vartoja 

terminus 

lietuvių ir rusų 

kalbomis. 

3.1.5. Grožinės, 

mokomosios, 

mokslinės 

literatūros knygų 

sąrašo 

papildymas 

bibliotekoje 

(lietuvių ir rusų 

kalbomis). 

Per 

mokslo 

metus 

Skaitymo 

gebėjimų 

ugdymas, 

skirtingiems 

mokinių 

poreikiams ir 

sritims lavinti. 

Bent 2 proc. 

mokinių 

pasieks 

aukštesnį 

mokymosi 

lygmenį  nei 

2021-2022 

m.m. (pokytis 

vertinamas 

analizuojant 

NMPP ir 

mokymosi 

pasiekimų 

rezultatus). 

Dalykų 

mokytojai 

Bibliotekos 

vedėja 

3.1.6. 

Bendradarbiauti, 

organizuoti 

susitikimus su 

jaunimo 

literatūros 

kūrėjais, skatinti 

mokinių 

domėjimąsi 

knyga. 

Per 

mokslo 

metus 

Bus ugdomas 

mokinių 

raštingumas, 

plečiamas 

kultūrinis 

akiratis. 

Dalykų 

mokytojai 

Bibliotekos 

vedėja 

Ugdymas 

karjerai 

3.1.7. Skaitymo 

kompetencijų 

ugdymas per 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, rusų 

kalbos bei klasių 

valandėles. 

Per 

mokslo 

metus 

5-8 klasių 

vadovai ir 

kalbininkai 

atliks mokinių 

perskaitytų 

knygų 

monitoringą 

(Skaitymo 

dienoraščiai). 

Dalykų 

mokytojai 

4.1. Organizuoti 

veiklas, 

vienijančias 

mokyklos 

bendruomenę ir 

formuojančias 

4.1.1. Įtraukti 

mokinių tėvus ir 

bendruomenės 

narius į renginių, 

prevencinių 

iniciatyvų, akcijų 

Per 

mokslo 

metus 

Bent vienas iš 

skirtingų klasių 

grupių tėvų bus 

įtraukiamas į 

įvairias 

gimnazijoje  ir 

Klasių 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

mokinių 

kūrybiškum

ą, 

pilietiškumą

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozityvias 

vertybes. 

organizavimą, 

kviesti juos vesti 

/ dalyvauti 

pamokose.  

 

už jos ribų 

vykdomas 

veiklas. 

 4.1.2. Atvirų durų 

dienų tėvams 

organizavimas.  

2023 m. 

II 

pusm. 

Mokytojai 

suteiks tėvams 

išsamią 

informaciją 

apie mokinių 

pažangą ir 

ugdymo(si) 

problemas.  

Gimnazijos 

administrac

ija 

Metodinė 

taryba 

 4.1.3.Supažindint

i tėvus su 

Valčiūnų 

gimnazijos veiklą 

reglamentuojanči

ais dokumentais 

2022 m. 

rugsėjis 

100 proc. tėvų 

bus  

supažindinti su 

gimnazijoje  

galiojančiomis 

tvarkomis. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Klasės 

vadovai 

 4.1.4. Tėvų 

įtraukimas į 

mokinio 

mokymo (-si) 

sėkmių 

aptarimus. 

Per 

mokslo 

metus 

Visi gimnazijos 

mokinių tėvai 

mokinių 

pasiekimus 

stebi el. 

dienyne 

(100%). 

Kiekvienoje 

klasėje 

organizuoti 

bent 2 tėvų 

susirinkimai 

mokymosi 

sėkmėms 

aptarti. 

Klasių 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

 4.1.5. 

Komentarų, 

atlikus 

diagnostinius 

testus 5 kl.,  

rašymas 

kiekvienam 

mokiniui ir 

tėvams. 

Rugsėjo

, 

gegužės 

mėn. 

Tėvai (100 

proc.) turės 

galimybę 

prisidėti 

prie vaiko 

asmeninės 

pažangos. 

Dalykų 

mokytojai 

 4.1.6. 

Organizuoti 

karjeros dieną 

,,Šok į tėvų 

klumpes“. 

2023 m. 

II 

pusm. 

Tėvai sudomins 

mokinius savo 

profesija bei 

pagerės 

mokinių 

Klasių 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

mokymosi 

motyvacija, bus 

lengviau 

apsispręsti dėl 

savo ateities (50 

proc.). 

 4.1.7. Ugdyti 

pagarbą tautų 

kultūrai ir 

tradicijoms, 

toleranciją. 

Organizuoti 

pilietinio 

sąmoningumo 

akcijas, 

iniciatyvas ir 

aktyviai dalyvauti 

jose. 

 

Per 

mokslo 

metus 

 

95-100 proc. 

mokinių 

dalyvaus bent 

viename   

gimnazijoje 

organizuotoje 

pilietinio 

sąmoningumo 

akcijoje, 

pilietinėje 

iniciatyvoje. 

 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Klasių 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

4.1.8. 

Reikšmingų 

dienų  proga bei 

teminių parodų 

rengimas, ugdant 

kultūringą ir 

brandžią 

jaunuomenę. 

Per 

mokslo 

metus 

Surengtos ne 

mažiau kaip 7  

(2021-2022 m. 

-5) parodos.  

Ugdomi ir 

atskleidžiami 

mokinių 

kūrybiškumo, 

mąstymo 

gebėjimai. 

Skatinama 

mokinių 

saviraiška. 

Dalykų 

mokytojai 

4.1.9. Pilietinių 

iniciatyvų, akcijų 

organizavimas. 

Per 

mokslo 

metus 

 

85 proc. 

mokinių 

dalyvaus 

pilietinėse 

iniciatyvose, 

akcijose. 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių 

vadovai 

 

  4.1.10. 

Bendradarbiauti 

su Vilniaus r. 

Valčiūnų kultūros 

centro 

darbuotojais, 

organizuojant 

valstybinių 

švenčių renginius 

ir kitas 

edukacines 

veiklas. 

Per 

mokslo 

metus 

 

Organizuoti ne 

mažiau kaip 1-

2 bendrus 

renginius per 

metus. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Dalykų 

mokytojai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

  4.1.11. 

Skatinamas 

mokinių 

įsitraukimas į 

mokyklinių, 

nacionalinių, 

tarptautinių 

projektų veiklas 

Per 

mokslo 

metus 

Dalyvaudami 

projektuose 

mokiniai 

ugdysis įvairias 

kompetencijas 

(bent vienoje 

pvz., 

tarptautinio 

projekto 

„Mokyklos – 

Europos 

parlamento 

ambasadorės“ 

veikloje 

dalyvaus 98 

proc. mokinių 

(2 proc. 2021-

2022 m.m.). 

Projektų 

koordinator

iai 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių 

vadovai 

  

 

4.1.12. 

Aktyvinami ryšiai 

su 

socialiniais 

partneriais. 

 

 

Per 

mokslo 

metus 

Puoselėjami 

seni ir ieškoma 

naujų partnerių 

(bendradarbiavi

mo sutartis su 

Medininkų 

Pasieniečių 

mokykla) 

vykdant 

gimnazijos, 

rajono ir šalies 

organizuojamus 

projektus, 

renginius, 

bendras 

veiklas. 

 

 

Dalykų 

mokytojai 

 4.2. Išskirti ir 

puoselėti 

Vilniaus rajono 

savitumą -

daugiatautiškum

ą, 

daugiakultūrišku

mą. 

4.2.1.Vilniaus 

rajono paveldo 

savitumas – 

daugiakultūrišku

mas. 

Per 

mokslo 

metus 

Veiklos 

organizuotos 

per įvairių 

dalykų 

pamokas, 

netradicines 

pamokas, 

projektus, 

viktorinas, 

kurių metu 

mokiniai 

praplėtė akiratį 

ir susipažino su 

savo rajono 

Dalykų 

mokytojai 

Klasių 

vadovai 
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Tikslai Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Termini

ai 

Rezultatas Atsakingi 

specifika, 

tradicijomis, 

papročiais. 

  4.2.2. Projektinės 

veiklos 

„Daugiakultūrišk

as Vilnius“ 

pristatymo diena. 

2023 m. 

birželis 

Projekte 

dalyvaus ne 

mažiau nei 70 

proc. 

gimnazijos 

mokytojų ir 

100 proc. 

mokinių bent 

vienoje 

veikloje. 

Gimnazijos 

administrac

ija 

Metodinė 

taryba 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

VI. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 
 

Tikslas: stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų, ugdymą organizuojančių specialistų, mokinių, 

gimnazijos darbuotojų veiklą, siekiant gimnazijos strateginio plano, metinių veiklos tikslų bei 

uždavinių įgyvendinimo. 

Uždaviniai:  

1. Efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą. 

2. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, numatant individualų grįžtamąjį reflektavimą. 

3. Pasirinkti gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. 

4. Teikti siūlymus mokytojams, ugdymą organizuojantiems specialistams dėl ugdymo 

efektyvumo. 

5. Stiprinti gimnazijos vaidmenį bendruomenėje. 

6. Telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, skatinti iniciatyvas.  

Principai: profesionalumas, racionalumas, objektyvumas, demokratiškumas.  

Funkcijos: aiškinamoji, stimuliuojanti, ugdomoji, kaupiamoji.  

Priežiūrą vykdo: 

Direktorius Igoris Voiniušas 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Veličkienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Aušra Archipova 

Bendrosios nuostatos: planas padeda užtikrinti vidinę ugdymo kokybę gimnazijoje. Taikomos 

vidaus darbo priežiūros formos: kuravimas, konsultavimas, bendradarbiavimas, profesinis 

tobulinimasis, administracinė kontrolė, stebėsena. Mokytojų bendruomenėje skatinamas savo veiklos 

įsivertinimas  ir analizė.  
 

Veiklos forma 

 

Veiklos turinys ir tema 

 

Laikas 

 

Atsakingas 

 

Laukiami rezultatai 

 

Dokumentų 

analizė  

 

IIG klasės mokinių 

individualių ugdymosi planų 

projektų sudarymas, 

poreikių tenkinimo priežiūra 

(ugdymo plano galimybių 

tenkinimas). 

gegužė 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

IIG klasės mokiniai 

pasirenka dalykus, 

dalykų kursus, 

parengia individualių 

planų projektus.  

 

Teminių planų, modulių, 

pasirenkamųjų dalykų , 

individualizuotų, pritaikytų 

Gegužė, 

birželis, 

rugsėjis 

Vadovai, 

spec.pedagogas 

Ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

dokumentai parengti 
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programų derinimas bei 

neformaliojo ugdymo 

programų vertinimas.  

 pagal gimnazijos 

ugdymo plane 

pateiktus susitarimus, 

atitinka bendrąsias 

programas. Laiku 

pastebėti netikslumai ir 

suteikta metodinė bei 

dalykinė pagalba  

III-IVG klasių mokinių 

poreikių tenkinimas 

(individualių ugdymosi 

planų bei tvarkaraščio 

atitikimas, „langų“ skaičius). 

2 kartus per 

metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Tinkamas vidurinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas, 

optimalus pamokų 

tvarkaraštis, mokinių 

poreikių tenkinimas.  

 

 Pamokų tvarkaraščio 

priežiūra.  

 

Iki sausio 31 

d. bei spalio 

1 d. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Pagrindinis 

tvarkaraštis atitinka 

higienos normas ir 

tenkina bendruomenės 

narių poreikius.  

 

El. dienyno naudojimo 

veiksmingumas.  

 

Per metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

El. dienyno 

panaudojimo 

veiksmingumo 

nustatymas, pagalba 

bendruomenės 

nariams, kurie naudoja 

el. dienyną 

(ataskaitos), asmeninės 

mokinio pažangos 

fiksavimas ir 

vertinimas.  

 

Mokytojų, siekiančių 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos veiklos 

įvertinimas, dokumentų 

tvarkymas, priežiūra.  

 

Pagal 

atestacijos 

planą 

 

 

Vadovai Įvertinta mokytojo, 

siekiančio aukštesnės 

kvalifikacijos, 

profesinės 

kompetencijos bei 

nustatytas atitikimas 

siekiamos 

kvalifikacinės 

kategorijos praktinėms 

bei teorinėms veikoms. 

Mokymosi ir 

ugdymo 

priežiūra  

 

Pedagoginės pagalbos 

teikimas ir mokinių 

konsultavimo efektyvumas.  

Per metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Pedagoginės pagalbos 

savalaikis teikimas 

padeda mokiniams 

siekti pažangos ir 

geresnių mokymosi 

rezultatų.  

 

Pamokų stebėjimas  

 

Pagal 

mėnesio 

planus 

 

Vadovai Ugdomosios 

pamokinės veiklos 

stebėjimas, fiksavimas, 

aptarimas su 

mokytojais. Vyksta 

mokinių poreikių 

tenkinimas, stebimas 
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ugdymo kokybės 

gerinimas.  

 Pamokų nelankymo ir 

vėlavimo į pamokas 

prevencijos vykdymas.  

 

Visus metus 

 

Vadovai, 

soc.pedagogas 

Visus metus stebimas 

ir vertinamas mokinių 

lankomumas, jo įtaka 

pasiekimams 

(prevencinės 

priemonės, aptarimas).  

 

1, 5 klasių mokinių 

adaptacijos ypatumai, 

socializacija, asmeninė 

pažanga bei pasiekimai 

klasėje.  

 

Visus metus 

 

Vadovai, klasių 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Laiku pastebėti 

adaptaciniai sunkumai 

ir suteikta specialistų 

pagalba.  

 

Bandomieji brandos 

egzaminai IVG klasėje.  

 

Spalis, 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Sustiprėjusi mokymosi 

motyvacija. Brandos 

egzaminų pasirinkimų 

atitikimas rezultatams.  

Nustatytas tarpinis 

pasiekimų lygis.  

Brandos egzaminų sesijos 

bei PUPP organizavimas.  

 

Pagal BE ir 

PUPP 

tvarkaraštį 

Vadovai 

 

Dalyko egzamino 

centre, remiantis BE ir 

PUPP organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašais, organizuoti 

egzaminų ir pasiekimų 

patikrinimo sesiją 

Vilniaus r. ir 

gimnazijos mokiniams.  

Baigiamieji kontroliniai 

darbai, programų, 

programos dalių 

įgyvendinimas 1-IVG 

klasėse  

Gegužė, 

birželis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Nustatytas pasiekimų 

lygis, naudojamas 

tolesniam ugdymo 

planavimui.  

 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo, 

TIMS, PISA, PIRLS tyrimų 

(testavimo) organizavimas, 

vykdymas, rezultatų 

aptarimas, pristatymas.  

 

pagal NŠA 

patvirtintus 

tvarkaraščius 

 

Vadovai 

 

 

Gautus rezultatus 

mokytojai paveikiai 

panaudoja planuodami 

mokinių asmeninę 

pažangą ir pasiekimus.  

 

Atvirų durų dienos 

organizavimas.  

 

Balandis Vadovai 

 

Vyksta tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susitikimai 

su mokytojais 

dalykininkais, 

gimnazijos vadovais.  

 

Klasių vadovų veiklos 

efektyvumas, klasės 

valandėlių tvarkaraščio 

veiksmingumas.  

 

Per metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Klasės vadovai 

organizuoja veiklas 

tikslingai, rengia 

išvykų, renginių 

dokumentus, juos 

derina. Pagal 

tvarkaraštį vyksta 

klasės valandėlės. 
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Metodinės 

veiklos 

priežiūra  

 

Metodinės tarybos veikla, 

veiklos prioritetų 

nustatymas, veiklos 

į(si)vertinimas, tolesnės 

veiklos planavimas.  

Gegužė, 

rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Prasminga, suderinta 

su gimnazijos veiklos 

prioritetais ir 

tobulinimo planu, 

nuosekli, efektyvi 

metodinės tarybos 

veikla.  

Neformaliojo 

švietimo 

priežiūra 

Neformaliojo švietimo 

ugdymo tvarkaraščio dermė 

su pagrindiniu tvarkaraščiu. 

Tvarkaraščio laikymosi bei 

veiklų efektyvumo priežiūra.  

 

2 kartus per 

metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Tinkamas ir lankstus 

neformaliojo švietimo 

tvarkaraštis suderintas 

su pagrindiniu pamokų 

tvarkaraščiu. Veiklų 

vadovų užsiėmimų 

grafiko laikymasis bei 

dalyvaujančių mokinių 

veiklų efektyvumas.  

Neformaliojo švietimo 

efektyvumas, veiklų 

tęstinumas, mokinių 

poreikių tenkinimas. Veiklų 

vadovų ataskaitų vertinimas.  

Birželis Vadovai 

 

Neformaliojo švietimo 

veiklų tęstinumas 

užtikrina veiklos 

kokybę, naujos 

veiksmingos veiklos 

praplečia pasirinkimų 

galimybes. Vadovų 

veiklų vertinimas 

grindžiamas mokytojų 

atskaitomis, teikiami 

pasiūlymai.  

Bibliotekos 

veiklos 

priežiūra  

 

Vadovėlių ir mokymosi 

priemonių užsakymo tvarkos 

įgyvendinimas. Fondo 

komplektavimas, knygų, 

periodikos, kt. dokumentų 

užsakymas.  

 

2 kartus per 

mokslo 

metus 

 

Direktorius Vadovėlių ir 

mokymosi priemonių 

užsakymo tvarkos 

įgyvendinimo 

įvertinimas ir 

patobulinimas. Fondo 

komplektavimas 

užtikrina kokybišką 

paslaugų įgyvendinimą  

 

Vadovėlių užsakymų 

efektyvumo nustatymas.  

Balandis, 

gegužė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Išaiškinama metodinių 

grupių atliekamų 

vadovėlių užsakymų ir 

naudojimo pamokose 

efektyvumas ugdymo 

programų 

įgyvendinimui.  

Informacinis paslaugų 

teikimas (paieška internete, 

pagal skaitytojų užklausas).  

 

Visus metus 

 

Bibliotekininkas Paslauga mokytojams, 

mokiniams, kt. 

darbuotojams 

rengiantis pamokoms, 

projektams, kt. veiklai.  

 

 

 Vertybių puoselėjimas 

(parodos, literatūros 

apžvalgos, knygų 

pristatymai).  

 

Visus metus 

 

Bibliotekininkas Puoselėjamos 

bendražmogiškos 

vertybės, skatinamas 

knygų skaitymas, 

vyksta grožinės, 
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dalykinės literatūros 

sklaida.  

 

  

VII. VADOVAVIMAS UGDYMO PROCESUI 

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniam bei 

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

1. Mokytojų tarybos posėdžiai 

Tikslas: spręsti gimnazijos veiklos įgyvendinimo bei ugdymo programų realizavimo 

klausimus, siekiant įgyvendinti gimnazijos veiklos plano tikslus ir uždavinius. 

Uždaviniai:  

1. Diskutuoti dėl gimnazijos veiklos plano, aptarti ugdymo karjerai planus, bendrųjų programų 

įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus. 

2. Vertinti ir analizuoti švietimo kaitos ypatumus. 

3. Spręsti mokinių ugdymo(si) problemas, svarstyti, analizuoti ugdymo rezultatus, numatyti 

ugdymo pasiekimų prioritetus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, metodus ir formas. 

4. Siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių bei vidurinių klasių 

ugdymo(si) turinio derinimo tarpusavyje. 

5. Telkti gimnazijos bendruomenę kuriant ir tobulinant ugdymo aplinką ir turinį, įgyvendinant 

gimnazijos tikslus ir uždavinius. 

6. Teikti reikiamą, kvalifikuotą informaciją bei pagalbą bendruomenės nariams. 

Laukiami rezultatai. 

Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

1. Sustiprės mokymosi motyvacija mokant mokytis, taikant aktyviuosius mokymo metodus, 

plėtojant bendradarbiavimą ir formuojant vertybines nuostatas. 

2. Mokiniai jaus atsakomybę už mokymosi kokybę. 

3. Gimnazijos ugdytiniai sėkmingai dalyvaus rajoninėse dalykinėse olimpiadose, varžybose, 

konkursuose. 

4. Visapusiškai patenkintos mokinių saviraiškos galimybės. 

5. Sustiprės gimnazijos įvaizdis. 

6. Veiksminga pagalbos veikimo sistema, toliau efektyviai vykdomas prevencinis darbas. 

7. Glaudus gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimas. 

8. Aukšta gimnazijos elgesio kultūra. 

 

1. Mokytojų tarybos posėdžiai 

Nr. Posėdžių darbotvarkė Data Vykdytojas 

 I posėdis 2022-08-31  

1. 
2021-2022 mokslo metų gimnazijos veiklos 

analizė. 

 I.Voiniušas 

2. 2022-2023 m.m. pagrindiniai veiklos prioritetai.  I.Voiniušas 

3. 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas.  J.Veličkienė 

4. 2022-2023 mokslo metų veiklos planas.  I.Voiniušas 

5. 
2022-2023 mokslo metų ugdymo organizavimo 

būtinos sąlygos. 

 I.Voiniušas 

6. Projekto „Kokybės krepšelis“ ataskaita  R.Jachimovičienė 

7. 

Mokyklos pasirengimas UTA. Priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimas nuo 2022-

2023 m.m. 

 I.Voiniušas 

J.Veličkienė 

N.Burbo 

8. 
Kontaktinių - nekontaktinių valandų 

paskirstymas. Veiklos gimnazijos 

 I.Voiniušas 
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bendruomenei. Mokytojų krūvis 2022-2023 

m.m. 

9. Mokytojų ilgalaikių teminių planų rengimas.  J.Veličkienė 

10. 
Mokinių pavėžėjimo organizavimas gimnazijoje 

2022-2023 m.m. 

 A.Archipova 

11. 
Mokslo metų pradžios ugdymo dienos 

organizavimas. 

 J.Andrejeva 

12. 2022 m. BE ir PUPP rezultatų aptarimas.  J.Veličkienė 

 II posėdis 2023-01-25  

1. 
1-8, IG-IVG klasių mokinių I-ojo pusmečio 

ugdymo rezultatų ir lankomumo analizė. 

 J.Veličkienė, 

klasių vadovai 

2. 
Mokytojų ir gimnazijoje dirbančių specialistų 

kvalifikacijos kėlimo poreikiai 2023 m. 

 I.Voiniušas, 

metodinė taryba 

3. Mokinių lankomumo stebėsenos aptarimas.  D.Nikandrova 

 III posėdis 2023-05-24  

1. 
IVG klasės mokinių II pusmečio bei metiniai 

rezultatai ir leidimas laikyti brandos egzaminus. 

 J.Veličkienė 

 IV posėdis 2023-06-07  

1. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų 

ugdymosi pasiekimai. Kompetencijų aplankalas. 

 L.Tarasevič, 

N.Burbo 

2. 
1-4 klasių mokinių ugdymosi pasiekimai.  J.Veličkienė, 

klasių vadovai 

3. 
Dėl 1-4 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes 

klases ir papildomų darbų organizavimo. 

 I.Voiniušas, 

J.Veličkienė 

4. Pradinio ugdymo pažymėjimų išdavimas.  I.Voiniušas 

5. 
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo 

organizavimas. 

 D.Nikandrova 

 V posėdis 2023-06-22  

1. 

Projektinės veiklos įgyvendinimas gimnazijoje.

   

 

 R.Jachimovičienė 

R.Choniak  

 

2.  

5-8, IG-IIIG klasių mokinių mokslo metų 

ugdymosi pasiekimai bei kėlimas į aukštesnes 

klases. Papildomų darbų organizavimas. 

 J.Veličkienė  

3. PUPP rezultatų analizė.  J.Veličkienė  

4. 

Ugdymas karjerai – informavimo, veiklinimo, 

vertinimo ir konsultavimo dermė. Ugdymo 

karjerai veiklos ataskaita. 

 N.Zmejevskaja 

5. 
Patyčių ir smurto prevencijos ir programų 

įgyvendinimo gimnazijoje analizė. 

 D.Nikandrova 

6. 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų I dalies ir  

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas. 

 I.Voiniušas 

 

7. 
Vaiko gerovės komisijos ir gimnazijos 

specialistų darbo ataskaitos. 

 J.Skripskienė, 

D.Nikandrova 

8. 2023-2024 m.m. ugdymo plano projektas.  J.Veličkienė  

9. 
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatų pristatymas. 

 VKĮ grupė 

10. 2023-2024 m.m. veiklos plano projektas.  I.Voiniušas 

11. 
Preliminarus mokytojų darbo krūvis 2023-2024 

m.m. 

 I.Voiniušas 
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2. Direkciniai pasitarimai 

Nr. Pasitarimų darbotvarkė Vykdytojas 

 Rugsėjis  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Pagrindiniai reikalavimai klasių, modulių, neformaliojo 

ugdymo elektroninio dienyno pildymui. 

Mokymo namie organizavimas. 

Dokumentacijos tvarkymas. 

2023 m. BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. 

I.Voiniušas, 

J.Veličkienė 

 

 

 Spalis  

1. 

2.  

 

3. 

4. 

Mokinių aprūpinimas vadovėliais. Bibliotekos veikla. 

IVG klasės mokinių tolesnio mokymosi ketinimai bei egzaminų 

pasirinkimas. 

Gimnazijos pastatų paruošimas žiemos sezonui. 

Neformaliojo švietimo poreikių tenkinimas. 

A.Bogdzevič 

D.Bucinskiene 

 

A.Archipova 

I.Voiniušas 

 Lapkritis  

1. 

 

 

2.  

IVG klasės mokinių bandomųjų BE rezultatai. 

Individualus mokinių konsultavimas. Namų darbų ruošos, 

pailgintos darbo dienos grupės veiklos efektyvumas.  

E-dienynų TAMO ir ELIIS pildymo kontrolė. 

J.Veličkienė 

 Gruodis  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

IUG, PUG vaikų, 1, 5 klasių bei naujai atvykusių mokinių 

adaptacija.  

Signalinio I pusmečio rezultatų aptarimas. 

 

Gimnazijos papuošimas ir Kalėdinių renginių organizavimas.  

 

2023 m. NMPP organizavimo ir vykdymo tvarka. 

N.Burbo, L.Tarasevič  

 

J.Veličkienė, klasių 

vadovai 

Neformaliojo švietimo 

darbo grupė 

J.Veličkienė 

 Sausis  

1. 

2. 

 

 

3. 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas. 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo analizė. 

Finansinės gimnazijos situacijos bei paramos fondo lėšų 

tikslingas panaudojimas. 

2023 m. PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka. 

J.Veličkienė 

I.Voiniušas 

 

 

J.Veličkienė 

 Vasaris  

1. 

2. 

Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita. 

IIG klasės mokinių bandomųjų PUPP rezultatai. 

I.Voiniušas 

J.Veličkienė 

 Balandis  

1. 

 

2. 

BE ir PUPP vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymas bei 

tvirtinimas. 

Gimnazijos dalyvavimas akcijoje „Darom 2023“. 

I.Voiniušas 

 

A.Archipova 

 Gegužė  

1. Signaliniai mokslo metų baigimo ugdymosi rezultatai. J.Veličkienė 

 Birželis  

1. 

2. 

3. 

4. 

Metinių atsiskaitomųjų (kontrolinių) darbų rezultatai. 

Mokyklinės dokumentacijos tikrinimo apibendrinimas. 

Mokinių poreikiai naujiems mokslo metams. 

Gimnazijos paruošimas einamajam remontui. 

I.Voiniušas,  

J.Veličkienė 

 

A.Archipova 

 

 

VIII.  NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 
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 2021-2022 m. m. neformaliojo švietimo veiklos planas buvo įgyvendintas sėkmingai. 

Neformaliojo švietimo programos buvo sudaromos atsižvelgiant į mokinių poreikių tyrimą. Tenkinat 

mokinių saviraiškos poreikius, gimnazijoje neformaliajam švietimui 2021-2022 m. m. buvo skirta 12 

valandų. Veikė 8 neformaliojo ugdymo grupės, kurių veikla atsispindėjo gimnazijos ir už jos ribų 

vykusiuose renginiuose. Gimnazijos mokiniai lankė sporto, choreografijos, dainavimo bei skaitymo 

būrelius, dalyvavo tarpmokyklinėse varžybose, džiugino savo pasirodymais mokyklos bendruomenę. 

Organizuojant gimnazijos bendruomenės kultūrinį gyvenimą, geriausiai pavyko didžiosioms 

tradicinėms  šventėms skirti renginiai: Žinių diena, Rudens šventė, Mokytojų diena, Užgavėnės, 

Motinos diena, Europos diena. Į jų organizavimą aktyviai įsitraukė mokiniai ir jų tėvai.  Vyko ir 

pilietinės iniciatyvos: Tolerancijos diena, Sausio 13-oji, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 

dienos minėjimas,  Žemės diena. Mokiniai aktyviai dalyvavo Tarptautiniame projekte „Europos 

parlamento ambasadorius“. Organizuojami renginiai skatina bendruomenės pasididžiavimą, 

bendradarbiavimą, pareigingumą bei atsakomybę. Mokiniai aktyviai įsijungė į vykdytų akcijų veiklą, 

tuo parodydami savo vertybines nuostatas, pilietinį sąmoningumą. Daug renginių buvo skirta karjeros 

ugdymui, kurių metu mokiniai susipažino su įvairiomis specialybėmis, susitiko su įvairių profesijų 

žmonėmis, aplankė nemažai objektų, parodų, aukštųjų ir profesinių mokyklų. 

Tikslas: Ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir 

bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare bei turinčią būtinas kompetencijas 

laimingam gyvenimui kurti. 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 

2. Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

3. Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į 

pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; 

4. Spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, 

geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų 

poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį 

gyvenimą, socialinių problemų sprendimas; 

5. Tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių 

kompetencijų; 

6.  Padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas. 

Laukiami rezultatai: 

1. Valstybiškumo ir pilietiškumo ugdymas, mokinių kūrybiškumo formų įvairovė, renginių kokybė, 

gimnazijos kultūros ir tradicijų palaikymas ir puoselėjimas, Valčiūnų bendruomenės narių kultūrinis 

užimtumas ir vietinės aplinkos specifikos paisymas, gimnazijos įvaizdžio tolesnis kūrimas bei 

mokinių sveikatingumo ugdymas. 

2. Mokinių ugdymo karjerai veiklos tikslingumas. Gimnazijos bendruomenės aktyvumas bei 

susidomėjimas gimnazijos veikla. 

 

IX. RYŠIAI SU BENDRUOMENE 
 

Tikslas. 

  Skatinti visų bendruomenės narių bendradarbiavimą, kelti jų sąmoningumą ir atsakomybę už 

gimnazijos ateitį, ugdyti tolerancija pagrįstus tarpusavio santykius. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinant naujas tradicijas, bet įvertinus esamų aktualumą, tęsti atviros, tolerantiškos 

gimnazijos bendruomenės kūrimą bei skatinti kokybišką užimtumą ne pamokų metu. 

2. Kurti motyvuojančią ir kūrybiškumą skatinančią aplinką. 

3. Skatinti tėvus dalyvauti ugdomojoje, popamokinėje, kultūrinėje, projektinėje, sportinėje bei 

socialinėje gimnazijos veikloje. 
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4. Bendradarbiaujant tėvams ir gimnazijai, informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, pažangą, 

drausmę, spręsti mokymosi, elgesio ir lankomumo problemas. 

5. Bendrauti  ir bendradarbiauti su Valčiūnų bendruomene, Juodšilių seniūnija, kitais 

gimnazijos partneriais. 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Tėvai aktyviau įsitrauks į gimnazijos gyvenimą, pagerės gimnazijos įvaizdis. 

2. Tėvai padės mokytojui išsiaiškinti vaiko nesėkmės priežastis, aptarti priemones toms 

priežastims šalinti. 

3. Tėvai nuolat gaus išsamią informaciją apie vaiko ugdymą, ugdymąsi, pasiekimus, elgesį bei 

lankomumą. 

4. Bus užkertamas kelias bėgimui iš pamokų ir pamokų praleidimui be priežasties. 

5. Tėvai galės įvertinti esamą situaciją gimnazijoje bei plačiau sužinos apie gimnazijos 

teikiamas paslaugas. 

6. Tėvai orientuosis mokinių pasirinkime bei padės vaikui apsispręsti dėl profesijos 

pasirinkimo. 

 

Priemonių planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

  Visuotiniai susirinkimai   

1.  - 2021-2022 m. m. mokinių pažangos 

rezultatų ir lankomumo aptarimas. 

- Mokyklos pokyčiai ir naujos perspektyvos. 

- Paramos fondo lėšų panaudojimo ataskaita. 

- Supažindinti tėvus su įstaigos 2022-2023 

m.m. prioritetais, misija, vizija, bendromis 

taisyklėmis, veiklomis, siekiant bendrų 

ugdymo tikslų. 

2022 m. gruodis I.Voiniušas  

J.Veličkienė 

2. Atvirų durų diena. Susitikimas su gimnazijos 

administracija, pagalbos mokiniui specialistais 

bei dalykų mokytojais, aptariant mokinių 

ugdymosi rezultatus, jų elgesį, lankomumą, 

pasiekimus. Pedagoginis tėvų švietimas. 

Naujų darbo su tėvais formų, tokių kaip 

apskritojo stalo diskusija, tėvų dalyvavimas 

pamokose, klasės valandėlėse, taikymas. 

2023 m. balandis I.Voiniušas 

3. 

  
 

- 2022-2023 m. m. ugdymo rezultatai. 

- Mokinių vasaros renginių ir poilsio 

organizavimas. 

- Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka. 

Pagrindinių taisyklių laikymasis. 

2023 m. gegužė 
 

I.Voiniušas 

J.Veličkienė 

D.Nikandrova 

  Klasių tėvų susirinkimai   

4. Bendrosios temos: 

- Klasių tėvų komiteto rinkimai. 

- Supažindinimas su gimnazijos tikslais ir 

uždaviniais 2022-2023 m. m. 

- Mokinių maitinimo organizavimo klausimai. 

2022 m. rugsėjis-

spalis,  

pagal klasių 

vadovų ugdymo 

planus 

Klasių vadovai 

5. Bendrosios temos: 

-  I pusmečio ugdymosi rezultatų aptarimas. 

2022 m. gruodis-

sausis, pagal klasių 

Klasių vadovai 
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-  Gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos 

ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo 

turinio aptarimas/priminimas. 

- I pusmečio lankomumo rezultatų aptarimas. 

vadovų ugdymo 

planus 

6. Bendrosios temos: 

- Mokinių metinių mokymosi rezultatų 

aptarimas. 

- Informavimas apie PUPP ir BE 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

- Pasiruošimas standartizuotiems testams.  

2023 m. balandis-

gegužė, pagal 

klasių vadovų  

ugdymo planus 

Klasių vadovai 

7. Rekomenduojamos klasių tėvų susirinkimų su 

tėvais, siekiant didinti ugdymosi kokybę ir 

stiprinti mokymo ir pažangumo ryšį, temos:  

- 1 kl. „Pirmos klasės mokinių adaptacijos 

gimnazijoje problemos“. 

- 1-4 kl. „Ar reikia vaikus versti ir bausti, 

atleisti ir gailėti?“. 

- 2-4 kl. ,,Mokinių ugdymo kokybė ir pagalba 

motyvuotiems ir silpniau motyvuotiems 

mokiniams”.  

- 5-8 kl. „Šeimos vaidmuo ugdant atsakingą 

požiūrį į mokymąsi“. 

- 6-8 kl. ,,Mokymosi, elgesio ir lankomumo 

problemos. Ateities perspektyvos”.  

- 6-IG kl. „Paauglių interesai ir profesiniai 

polinkiai“. 

- IG kl. „Standartizuotų testų rezultatų 

apžvalga. Mokymosi sunkumai“. 

- IIG kl. „Šiuolaikinė pamoka: šeimos 

nuomonė apie pamokas“. 

- IIG kl. „Vidurinio ugdymo programos aprašo 

nuostatos, jų įgyvendinimo ir mokinių 

poreikių tenkinimo galimybės gimnazijoje“. 

- IIIG-IVG kl. „Šeimos narių įtaka vaiko 

profesiniam pasirinkimui“.  

- IIIG-IVG kl. „Pasiruošimas šimtadieniui“. 

- IVG kl. „Mokinių pasiekimai mokantis pagal 

vidurinio ugdymo programą. Pamokų 

lankomumo tiesioginė įtaka pažangumui.“ 

2022-2023 m.m. Klasių vadovai 

J.Veličkienė 

 Kita veikla   

8. Dalyvavimas Juodšilių derliaus šventėje 2022 Rugsėjis I.Voiniušas 

9. Individualių  konsultacijų (mokinių ir tėvų) 

vidurinio ugdymo  klausimais organizavimas. 

Kovas-balandis I.Voiniušas 

10. Pilietinė akcija „Darom 2023“ 2023 m. balandis A.Archipova 

Klasių vadovai 

11. Klasių vadovų valandėlės su mokiniais ir 

tėvais. 

Pagal klasių 

vadovų ugdymo 

planus 

Klasių vadovai 

12. Mokinių šeimų lankymas. Pagal poreikį Klasių vadovai 

D.Nikandrova 

13. Dalyvavimas socialiniame konkurse „Esame 

matomi-esame saugūs“. 

2022-2023 m.m. 
 

D.Nikandrova 

Klasių vadovai 
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14. Tėvų įtraukimas į mokinių ugdymo karjerai 

veiklą. Ekskursijų organizavimas į tėvų 

darbovietes. 

2022-2023 m.m. Klasių vadovai 

N.Zmejevskaja 

15. Tėvų dalyvavimas neformaliojo švietimo  

veikloje (šventės, koncertai, konkursai, 

vakaronės, rytmečiai ir kt.) 

2022-2023 m.m. Klasių vadovai 

16. Mokinių bei tėvų konsultavimas bandant kartu 

ieškoti būdų sėkmingai spręsti sunkumus, 

kylančius dėl vaikų specialiųjų poreikių, 

socialinės atskirties ar probleminio elgesio 

(mokymasis, pažangumas, lankomumas, 

elgesys ir t.t.) per tėvų (online) susirinkimus, 

individualius pokalbius, elektroninį dienyną 

TAMO,  telefonu. 

2022-2023 m.m. 
 

Klasių auklėtojai 

VGK  

17. Tėvų pagalba ruošiant koncertus, renginius bei 

parodas: Žinių dienai, Motinos dienai, 

Pradinukų šventei, Rudens gėrybių parodai, 

Rudens šventei, Kalėdiniam renginiui „Prie 

Kūčių stalo“, Paskutinio skambučio šventei. 

2022-2023 m.m. J.Andrejeva 

N.Muchlajeva 

Klasių vadovai 

N.Burbo 

I.Giliun 

L.Tarasevič 

18. Tėvų pagalba organizuojant išvykas ir 

ekskursijas. 

2022-2023 m.m. 

pagal atskirą planą 

Gimnazijos 

vadovai 

19. Gimnazijos naujienų, veiklos  bei aktualijų 

skelbimas feisbuke ir gimnazijos svetainėje. 

2022-2023 m.m. 
 

I.Voiniušas 

20. Tėvų anketavimas dėl mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo. 

2 kartus per 

mokslo metus 

S.Jautakienė 

 
 

                                      X. ADMINISTRACINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA 

 

Tikslas: kurti saugią, estetišką aplinką, racionaliai panaudoti materialinius ir finansinius 

išteklius. 

            Uždaviniai: 

1. Kabinetus aprūpinti reikiamomis priemonėmis.                                                                                                                                                                                                          

2. Užtikrinti saugias ugdymo ir darbo sąlygas. 

3. Užtikrinti reikiamas sanitarines-higienines sąlygas. 

4. Gimnazijos IV korpuso pastato išorės ir vidaus remonto darbų renovacija. 

5. Gimnazijos pradinės mokyklos kiemo restauracija. 

6. Naujo stadiono ir sporto aikštyno įrengimas. 

7. Apšvietimo įrengimas prie pradinės mokyklos valgyklos įėjimo. 

 

Eil. 

Nr. 

            

                      Svarstomo klausimo tema 

 

    Data 

 

         Vykdytojas 

1. Įvertinti gimnazijos materialinę bazę – pasiruošti 

2022-2023 m. m. 

2022 m. rugpjūtis Direktorius, 

Aušra Archipova 

2. Sudaryti aptarnaujančio personalo darbo grafiką. 2022 m. rugpjūtis Aušra Archipova 

3. Patikrinti  gimnazijos patalpose priešgaisrinį 

inventorių, atlikti gesintuvų patikrą, jų užpildymą. 

2022 m. rugpjūtis Aušra Archipova 

4. Atlikti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 

patikrą 

2022 m. rugpjūtis Aušra Archipova 
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5. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių maitinimo 

ir mokinių nemokamo maitinimo organizavimas. 

2023 m. rugpjūtis Aušra Archipova 

6. Patikrinti stalų, suolų, kitų baldų išdėstymą, mokymo 

priemonių būklę kabinetuose. 

2022 m. rugsėjis Aušra Archipova 

7. Pakoreguoti instruktažus ir darbų saugos dokumentus 2022 m. rugsėjis Aušra Archipova 

8. Stendų atnaujinimas ir apipavidalinimas Per mokslo metus Aušra Archipova 

9. Sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas. Per mokslo metus Aušra Archipova, 

Jelena Voinova 

10. Prižiūrėti gimnazijos aplinką, gėlynus, sporto 

aikšteles. 

Per mokslo metus Aušra Archipova, 

Galina 

Kovalevskaja 

11. Organizuoti pasitarimą Vidaus tvarkos ir darbo 

saugos klausimais su aptarnaujančiu personalu 

2022 m. rugsėjis Direktorius,  

Aušra Archipova 

12. Organizuoti nepedagoginio personalo veiklą. 2022 m. rugsėjis Aušra Archipova 

13. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą (vandens, šilumos, 

elektros tiekimą, ryšio paslaugas ir kt.) 

Per mokslo metus Aušra Archipova 

14. Tvirtinti finansinės veiklos dokumentus Per mokslo metus Direktorius 

15. Organizuoti gimnazijos darbuotojų mokymus 

gaisrinės ir civilinės saugos klausimais. 

Per mokslo metus Direktorius 

16. Gimnazijos patalpų, teritorijos ruošimas žiemos 

sezonui ir jų priežiūra.  

2022 m. spalis Aušra Archipova 

17. Inventoriaus patikrinimas, atsargų, kuro, 

nebetinkamo naudojimui trumpalaikio materialiojo 

turto nurašymas. 

2022 m. rugsėjis Aušra Archipova 

18. Turimos materialinės techninės bazės kūrimas ir 

turtinimas. Dalykinių kabinetų turtinimo ir 

atnaujinimo programos tobulinimas ir vykdymas. 

Per mokslo metus Direktorius,  

Aušra Archipova 

19. Vykdyti patalpų šildymo priežiūrą, reguliuoti 

patiekiamos šilumos kiekį pagal lauko temperatūrą, 

informuoti „ Nemėžio komunalininko“ darbuotojus 

apie patikros rezultatus. 

Per mokslo metus Aušra Archipova 

20. Ryšiai su gimnaziją aptarnaujančiomis 

organizacijomis. 

Per mokslo metus Direktorius 

21. Aptarnaujančio personalo etatų skirstymas ir 

stebėjimas, kaip vykdomos Gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisyklės. 

2022-2023 m. m. 

nuolat 

Direktorius,  

Aušra Archipova 

22. Mokymo priemonių bazės kaupimas ir atnaujinimas: 

- reikalingų mokymo priemonių užsakymas; 

- kompiuterinio tinklo plėtimas; 

- numatomų patalpų remonto strategijos sudarymas. 

2022-2023 m. m. Direktorius, 

bibliotekininkė, 

inžinierius,  

Aušra Archipova 
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23. Technologijų, dailės kabinetų turtinimas. 2022-2023 m. m. A. Archipova                           

R. Voitechovska                      

A. Subotkevič 

24. Paruošti metinį balansą „Paramos fondas“ 2022 m. gruodis Aušra Archipova 

25. Paruošti metinę finansinę sąmatą „Paramos fondas“ 2022 m. gruodis Aušra Archipova 

26. Gimnazijos inventoriaus tvarkymas ir restauravimas. 2022-2023 m. m. Aušra Archipova 

27. Rėmėjų paieška. Per mokslo metus Direktorius 

28. Tikrinti gimnazijos elektros instaliacijos būklę. Per mokslo metus Aušra Archipova 

29. Vadovaujantis gimnazijos viešųjų pirkimų 

taisyklėmis organizuoti pirkimus, sudaryti pirkimų 

planus, teikti ataskaitas. 

Per mokslo metus Aušra Archipova 

30. Nuolatinis statinių būklės stebėjimas. Per mokslo metus Aušra Archipova 

31. Vesti gimnazijos ūkinių operacijų apskaitą. Per mokslo metus Aušra Archipova 

32. Tikrinti tiekiamo maisto kokybę. Per visus metus Diana 

Nikandrova, 

Aušra Archipova 

33. Kanceliarinių prekių įsigijimas Pagal poreikį Aušra Archipova 

34. Sargų darbo kontrolė Nuolat Aušra Archipova 

35. Organizuoti ir vykdyti gimnazijos darbuotojų 

sveikatos pasitikrinimo kontrolę. 

Kartą per metus Aušra Archipova 

36. Gimnazijos pradinės mokyklos kiemo restauracija. 2023m. Aušra Archipova 

37. Žaidimų aikštelės apšvietimo gerinimas pradinės 

mokyklos kieme. 

2022-2023 m. m. Aušra Archipova 

38. Gimnazijos IV korpuso pastato išorės ir vidaus 

remonto darbų renovacija. 

2022-2023 m. m. Aušra Archipova 

39. Reikalingo inventoriaus įsigijimas techniniam 

personalui (kiemsargei ir einamo remonto 

darbininkams). 

2022-2023 m.m. Aušra Archipova 

40. Apšvietimo gerinimas prie gimnazijos I-II-III 

korpusų. 

2022-2023 m.m. Aušra Archipova 

 

Laukiami rezultatai: Saugi ir patraukli ugdymo (si) aplinka, racionaliai  

finansiniai ir materialiniai ištekliai, tinkamas patalpų teikimas. 

  
 

  

XI. LAUKIAMI  PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

1. Tinkamai organizuotas ugdymo procesas, užtikrinantis kokybiškas švietimo paslaugas: 

visiems mokiniams bus sudarytos sąlygos mokytis, aktyviai dalyvauti dalykų olimpiadose, 

konkursuose, varžybose,  neformaliojo švietimo renginiuose, projektinėse, sportinėse bei kitokiose 
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veiklose, skatinančiose ugdymo(si) motyvaciją, pilietiškumą bei saviraišką, gimtosios kalbos, 

lietuvių kalbos,  lietuvių liaudies bei rusų liaudies tradicijų puoselėjimą.   

2. Gimnazija sėkmingai įgyvendins gimnazijos ugdymo planą, visi abiturientai gaus brandos 

atestatą, IIG klasės mokiniai gaus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

3. Visi gimnazijos pedagogai tobulins dalykines ir skaitmenines kompetencijas pagal nustatytus 

prioritetus. 

4. Gimnazija ir toliau puoselės tautines tradicijas bei rusų liaudies kultūros ypatumus. 

5. Gimnazijos vadovų, mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų darbo pastangomis bus 

kuriama saugi, jauki aplinka visiems ir kiekvienam mokiniui, mažinamas patyčių, smurto bei kitų 

žalingų įpročių tarp mokinių plitimas.  

6. Bus garantuojamas mokinių saugumas gimnazijoje ir jos teritorijoje, užkertamas kelias 

netinkamam elgesiui. 

 

 

 

XII. METINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO ATSAKOMYBĖ 

 

1. Veiklų realizavimas detalizuojamas atskirų sričių gimnazijos veiklos darbo planuose. 

2. Gimnazijos iškeltų  tikslų veikla konkretinama gimnazijos metodinės tarybos, metodinių  

grupių bei atskirų darbo grupių planuose. 

3. Tikslų įgyvendinimas atsispindės Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, direkciniuose 

pasitarimuose, posėdžiuose ir susirinkimuose bei gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatuose. 

4. Už ilgalaikių, individualių planų bei neformaliojo švietimo programų savalaikį ir kokybišką 

įgyvendinimą atsakingi dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodinių grupių 

pirmininkai. 

 

XIII. PLANO MONITORINGAS 

 

1. Už gimnazijos veiklos plano įgyvendinimą, vykdymo priežiūrą yra atsakingas gimnazijos 

direktorius. 

2. Gimnazijos veiklos plano vykdymo priežiūrą vykdo gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, 

metodinė taryba bei metodinių grupių pirmininkai. 

3. Gimnazijos veiklos ataskaitos pateikiamos gimnazijos bendruomenei ir steigėjui – Vilniaus 

rajono savivaldybei. 

  

Pastaba. Gimnazija, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, pasilieka teisę 2022-2023 mokslo metų 

veiklos planą keisti ar koreguoti.  

 

 

 

 

 


