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ĮVADAS 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos strateginis planas 2018-2022 metams sudarytas remiantis Valstybės švietimo strategijos 2013-

2022 metų nuostatomis bei Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strategija. Jis nusako Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos veiklos 

strategines kryptis, tikslus, numato įgyvendinimo priemones ir veiklos rezultatus. 

Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti ne tik mokyklos administracija ir mokytojai, bet ir kiti bendruomenės 

nariai – mokiniai ir jų tėvai.  

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo, bendradarbiavimo principų, pagrindas –  vidaus audito sričių 

analizė. 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos strateginis planas numatytas 2018-2022 metų laikotarpiui. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, bendrojo ugdymo mokykla, 

gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, įgyvendina priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu, pagrindinio 

ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (valstybinis kodas – 301071001) programas. Gimnazijos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius). Gimnazijos veiklos 

koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius Gimnazijos buveinė: 

Minties g. 3, LT-08233 Vilnius, tel/fax. +37052342087, rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt. Gimnazijos mokymo kalba – lenkų, rusų, mokymo forma – 

grupinio mokymosi ir (ar) pavienio mokymosi, veiklos sritis – švietimas, veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“)  pagrindinės švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinis 

ugdymas;  pradinis ugdymas; pagrindinis ugdymas; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur nepriskirtas, švietimas; švietimui 

būdingų paslaugų veikla.  

Vilniaus V-toji vidurinė mokykla įsteigta 1941 metais (Lietuvos centrinis valstybės archyvas, fondas R762, aprašymas 1, byla 174, lapas 1, K. 

Kalinausko g. 7). Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 176 mokyklai suteiktas Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos 

pavadinimas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio  2  d. sprendimu Nr. 1-277 prie Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos 

prijungta Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinė mokykla, tapusi Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos Antano Vivulskio pagrindinio ugdymo 

skyriumi (Minties g. 3). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. raštu Nr. SR-3013 „Dėl specializuoto ugdymo krypties 

programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) vykdymo Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje“ 

mailto:rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt
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pritarta specializuoto ugdymo krypties pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų vykdymui Vilniaus Joachimo 

Lelevelio vidurinėje mokykloje. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-599 pakeitė mokyklos pavadinimą iš 

Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ 

akredituota Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa (valstybinis kodas – 

301071001). Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-897 pakeitė Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos 

tipą iš vidurinės mokyklos į gimnazijos, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos pavadinimą į Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnaziją. 

II. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST matrica) 

Veiksniai Aplinka Mokykla 

Politiniai – 

teisiniai 

Galimybės  

1. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. 

nutarimu Nr. XI-2015. 

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 strategija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. 

Nr. XII-745. 

3. Nacionalinės pažangos 2014–2020 m. programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482. 

4. Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2020 metų strategija, 

patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. 

lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-1778. 

5. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-1308. 

6. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

Galimybės 

1. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. gimnazija vykdo specializuoto 

ugdymo krypties pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

kartu su inžineriniu ugdymu programas. 

2. Nuo 2017 m. balandžio 25 d. mokykla tapo inžinerinio ugdymo 

gimnazija. 

3. Gimnazijos bendruomenė supažindinta su Vilniaus miesto 

strategija, Geros mokyklos koncepcija.  

4. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, 

veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d.  

įsakymu Nr. V-267  

5. Gimnazija priimdama vaikus ir komplektuodama klases 

vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 

794.  
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mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-

1309. 

7. Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu 

ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 

m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V-735.  

8. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo 

programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. kovo 29 d.  įsakymu Nr. V-267. 

9. Vilniaus miesto savivaldybės  bendrojo  ugdymo  

mokyklų  tinklo  pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis 

planas,  patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 23 d. sprendimu  Nr. 1-369.  

10. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. 

sprendimu Nr. 1 – 794.  

11. Pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų, 

pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu 

programų, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu 

ugdymu programų vykdymas, patvirtintas Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. 

sprendimu Nr. 1 – 599.  

12. Mokyklos struktūros pertvarkymas į gimnaziją, 

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 

m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1 – 897.  

 

6. Gimnazija  tęs bendradarbiavimą su Lenkijos ir kitomis 

tarptautinėmis  švietimo institucijomis ir mokyklomis. 
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Ekonominiai Galimybės  

1. Miesto plotų užstatymas gyvenamaisiais namais 

aprūpins mokyklas naujais moksleiviais. 

2. Perspektyvoje ŠMM didins moksleivio krepšelio 

finansavimą. 

3. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos materialinę ir 

intelektualinę bazę. 

Galimybės 

1. Gimnazijoje padidės mokinių skaičius ir skirtas mokyklai 

finansavimas. 

2. ES lėšų panaudojimas pagerins gimnazijos materialinę ir 

intelektualinę bazę. 

3. Didės parama gimnazijai iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

 

Grėsmės  

1. Per maži aptarnaujančio personalo atlyginimai skatina 

personalo kaitą ir trūkumą. 

2. Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai atnaujinti, nepakanka 

būtinoms išlaidoms finansuoti, stokojama finansavimo 

lankstumo. 

3. Trūksta glaudesnio bendradarbiavimo tarp ministerijos ir 

švietimo įstaigos pedagogų – praktikų bei programų kūrėjų ir 

jų užsakovų – visuomenės. 

4. Moksleivio krepšelio padidėjimas – neproporcingas ir 

neatitinka realių miesto mokyklų poreikių. 

5. Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominio 

išsivystymo lygiui. 

Grėsmės 

1. Per maži aptarnaujančio personalo atlyginimai skatina 

personalo kaitą ir trūkumą. 

2. Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai atnaujinti, nepakanka 

būtinoms išlaidoms finansuoti. 

3. Moksleivio krepšelio padidėjimas – neproporcingas ir 

neatitinka realių mokyklos poreikių. 

4. Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominio    

išsivystymo lygiui. 
 

Socialiniai –

demografiniai 

Galimybės  

1. Šalies ir miesto ekonomikai augant sumažės socialinės 

atskirties apimtis. 

2. Ekonomikos augimas sostinėje padidins moksleivių, 

atvykusių iš kitų Lietuvos vietovių, skaičių. 

Galimybės 

1. Miesto ekonomikai augant sumažės bedarbystė ir socialiai 

remtinų šeimų skaičius. 

2. Padidės mokinių, atvykusių iš kitų Lietuvos kampelių, skaičius.  

Grėsmės  

1. Gimstamumo mažėjimas sąlygos vaikų skaičių įstaigose. 

2. Demografinės tendencijos darys įtaką grupių 

komplektavimui ir mokytojų skaičiaus kitimui. 

Grėsmės 

1. Gimstamumo mažėjimas sąlygos mokinių skaičiaus mažėjimą 

gimnazijoje. 

2. Demografinės tendencijos darys įtaką grupių komplektavimui ir 
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3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus didėjimas. 

4. Gyventojų emigracija sukels vaikų, paliktų be priežiūros, 

skaičiaus didėjimą ir teisėto globėjo problemas. 

5. Gyventojų emigracija sukels mokinių sumažėjimą 

švietimo įstaigose. 

mokytojų skaičiaus kitimui. 

3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus didėjimas lems 

sudėtingesnį klasės valdymą dėl iškilsiančių elgesio ir 

mokymosi motyvacijos problemų.  

4. Gyventojų emigracija sukels vaikų, paliktų be priežiūros, 

skaičiaus didėjimą ir teisėto globėjo problemas. 

5. Gyventojų emigracija sukels mokinių sumažėjimą gimnazijoje. 

Technologiniai Galimybės 

1. Pagal  nacionalinį  pažangos 2014–2020 m.                            

programos projektą numatyta modernizuoti švietimo 

įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir 

ugdymo aplinkas, diegti pažangias (IT ir kitas) 

technologijas; tobulinti pedagoginio personalo švietimo 

įstaigose bei aukštosiose mokyklose kvalifikaciją; 

modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų programas ir 

tam pritaikyti mokymosi priemones. 

2. Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai 

naujus mokymosi metodus, pvz. nuotolinį mokymą, 

skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos 

technologijos skatina organizuoti ugdymo/si procesą 

virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Galimybės 

1. Gimnazijos pasirinkta inžinerinio ugdymo kryptis keičia 

mokyklos mokymosi sampratą, sudaro sąlygas plėtoti 

neformalųjį švietimą bei formaliojo ir neformaliojo švietimo 

ryšius. Tuo tikslu mokykla, įgyvendindama specializuoto 

inžinerinio ugdymo programą, planuoja investuoti į 

šiuolaikinių mobilių išmaniųjų technologijų, kompiuterizuotų 

mokymo priemonių, įsigijimą. 

2. Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas 

pagerins ugdymosi kokybę.  

3. Daugiau mokytojų įgis kompiuterinį raštingumą. 

4. Mobiliojo ryšio naudojimas pasitarnaus dalykų mokymuisi. 

5. Gimnazijoje bus išvystytas technologijų prieinamumas - 

kiekvienoje klasėje bus įrengta kompiuterinė darbo vieta su 

interneto prieiga, klasės aprūpintos multimedija. 

6. Gimnazija naudoja elektroninį dienyną. 

Grėsmės 

1. Nepakankamas kompiuterinės technikos skaičius darys 

įtaką ugdymo kokybei. 

Grėsmės 

1. Gali atsirasti mokinių internetinė  priklausomybė. 

2. Mobilusis ryšis mažina tiesioginio bendravimo galimybes, 

skurdina kalbą ir prastina raštingumą.  
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III. VIDINĖ ANALIZĖ 

3.1. Organizacinė struktūra. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijai vadovauja direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui, 

neformaliajam vaikų švietimui bei ūkiui komanda.  Veikia savivaldos organai: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Savivaldos institucijos 

dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus gimnazijos veiklos klausimus.  

3.2. Žmogiškieji ištekliai. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijoje dirba 59 pedagogai, 21 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, bibliotekos vedėjas, 

inžinierius-kompiuterininkas. 

Mokytojų darbo stažas 

Iki 3 metų 3-10 metai 10-15 metų 15 metų ir daugiau 

4 12 7 36 

Mokytojų kvalifikacija 

Mokytojai Vyresnieji mokytojai Mokytojai metodininkai 

19 22 18 

Mokytojų amžius 

Mokytojų amžius Iki 25 m. 26-29 m. 30-39 m. 40-44 m. 45-49 m. 50-54 m. 55-59 m. 60-64 m. Virš 65 m. 

Mokytojų skaičius 2 3 12 12 10 12 5 2 1 

Mokinių skaičius gimnazijoje kasmet nežymiai auga (žr. 1 lentelę). Gimnaziją lanko vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje teritorijoje. 11-12 

klasėse mokosi mokiniai iš mūsų ir iš kitų miesto rajonų.  Gimnazijoje veikia priešmokyklinio ugdymo grupės lenkų ir rusų kalba.  

1 lentelė. Klasių komplektų ir mokinių kaita 2013 – 2017 m. 

Metai  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Klasių komplektai 33 31 34 29 

Mokiniai  458 464 502 502 

Planuojama, kad per ateinančius penkerius metus kasmet gimnazijoje mokysis vidutiniškai 550 mokinių. Kasmet didėja mokinių, kurių vienas iš tėvų 

arba abu tėvai dirba užsienyje, procentas, nežymiai didėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius, nežymiai mažėja mokinių, gaunančių 

nemokamą maitinimą, procentas. Kasmet mažėja  be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius.  
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3.3. Planavimo sistema. Gimnazija savo veiklą planuoja rengdama penkerių metų Strateginį veiklos planą, Metinį veiklos planą, Ugdymo planą, 

mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos, Mokinių tarybos, Metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos, Pagalbos vaikui specialistų planus, Mėnesio planus, 

Civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų, Priešgaisrinės saugos valdymo planus, trejų metų Mokytojų atestacijos programą. Į planavimą yra įtraukiamos 

visos savivaldos institucijos ir socialiniai partneriai. Rengiami pamokų, neformalaus švietimo, konsultacijų tvarkaraščiai. Mokytojai ugdymo turinį planuoja 

rengdami mokomojo dalyko ilgalaikius planus, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programas, mokymo namuose ir 

savarankiško mokymosi individualius planus, pritaikytas ir individualizuotas programas specialiųjų poreikių mokiniams. Klasių vadovai rengia savo veiklos 

planus metams.  

3.4. Finansiniai ištekliai. Gimnazijos veikla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, paramos, tėvų (globėjų, rūpintojų), rėmėjų bei 

lėšų už suteiktas paslaugas. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą - gautos 2 proc. paramos (2 proc. nuo GPM sumos) lėšos naudojamos pažintinei veiklai, 

edukacinių erdvių kūrimui. 2016-2017 m.m. atliktas gimnazijos pastato remontas už 2 269 000,00 EUR.  

3.5. Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Gimnazijoje įrengtas informacinių technologijų ir robotikos daugiafunkcinis centras, 

kuriame yra 20 darbo vietų, mokytojo darbo vieta su kompiuteriu, projektorius, daugiafunkcinis įrenginys. Fizikos ir inžinerijos daugiafunkciniame centre 

naudojamas 3D spausdintuvas. Bibliotekoje įrengta 10 nekompiuterizuotų darbo vietų ir keturios – kompiuterizuotos, yra prieiga prie interneto. Įrengta 

bibliotekos vedėjo darbo vieta, yra multifunkcinis įrenginys: kopijavimo–skenavimo–spausdinimo aparatas.   Visi kabinetai maksimaliai aprūpinti 

kompiuterine organizacine įranga: iš viso gimnazijoje yra 110 kompiuterių (iš jų 29 nešiojami, 51 - stacionarus, 30 planšetinių), 23 projektoriai. Visuose 

kompiuteriuose veikia internetas. Realus duomenų atsisiuntimo greitis yra ~50 Mb/s išsiuntimo - ~50 Mb/s. Gimnazija naudojasi informacinėmis 

sistemomis veiklos administravimui: elektroniniu MANO dienynu, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, duomenų perdavimo sistema KELTAS, 

švietimo stebėsenos duomenys tvarkomi ŠVIS. Augant programinės įrangos reikalavimams kompiuterių našumui, dalis kompiuterių taps netinkami, nors 

fiziškai jie bus nesugedę. Be to, dalis mokytojų nepakankamai išnaudoja turimas IKT galimybes: yra nepakankamai mokytojų sukurta internetinių 

mokomosios medžiagos sklaidos priemonių, retos nuotolinės konsultacijos. Nepakankamas aktyvumas ieškant galimybių mokyti dalyko naudojant įvairias 

mokymo ir mokymosi platformas. Aktyviai komunikuojama naudojant socialinius tinklus. Gimnazija savo veiklą viešina interneto svetainėje 

http://www.lelevelio.lt,  kasmet gimnazijai reprezentuoti rengiami lankstinukai ir pan. 

3.6. Vidaus darbo kontrolė. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą organizuoja veiklos įsivertinimo grupė, sudaryta 

direktoriaus įsakymu, į įsivertinimą įtraukiami bendruomenės nariai. Gimnazijos vadovai vykdo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną.  

Lyginamoji 2013-2016 m. m. akademinių pasiekimų analizė rodo teigiamą mokinių pažangumo pokytį (žr. 2 lentelę): 

2 lentelė. 11 – 12 klasių mokinių pažangumo pokytis 2013-2016 m. 

Metai  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pažangumas  84 proc. 87,5 proc. 92,8 proc. 

http://www.lelevelio.lt/
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Iš 2 lentelės rodiklių daroma išvada, kad kasmet didėja mokinių pažangumo lygio procentas. Tikėtina, tai nulėmė efektyvi pagalba mokiniui, mokymo 

ir gyvenimo ryšio akcentavimas, geras klasių mikroklimatas bei mokinių pasiekimų gerinimo priemonės.  Ateityje siekiama didinti aukštesniuoju lygmeniu 

besimokančių mokinių skaičių. 

Brandos egzaminų rezultatų palyginimas ir abiturientų stojimo į aukštąsias mokyklas statistika rodo kokybišką mokymo(si) procesą: kasmet didėja 

sėkmingai brandos egzaminus išlaikiusiųjų skaičius, į aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas) įstoja apie 70 proc. abiturientų. Gimnazijoje 

sudaromos sąlygos pasitikrinti dalykines kompetencijas įvairiuose konkursuose ir olimpiadose  (žr. 3 lentelę): 

3 lentelė. Mokinių dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose 2013-2017 m. 

Metai  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Prizininkai miesto konkursuose ir olimpiadose 13 12 11 20 

Prizininkai šalies konkursuose ir olimpiadose 11 7 4 9 

Prizininkai tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose 3 7 3 4 

 

2015 m. spalio 19 – 23 d. gimnazijoje vyko išorės vertinimas, kurio metu nustatyti šie gimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

• tapatumo jausmas (1.1.3. – 3 lygis); 

• bendruomenės santykiai (1.1.4. – 3 lygis); 

• klasių mikroklimatas (1.1.6.; 2.2.3. - 3 lygis); 

• darbo tvarka ir taisyklės (1.3.1. - 3 lygis); 

• mokymo ir gyvenimo ryšys (2.3.2. - 3 lygis); 

• kiti pasiekimai (3.2.2. - 3 lygis); 

• socialinė pagalba (4.2.3. - 3 lygis); 

• valdymo demokratiškumas (5.3.1. - 3 lygis); 

• personalo darbo organizavimas (5.4.3. - 3 lygis); 

• lėšų valdymas (5.5.1. - 3 lygis). 

Įvardyti šie tobulintini gimnazijos veiklos aspektai: 

• mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis; 2.4.3. – 1 lygis); 

• vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. - 2 lygis); 

• atskirų mokinių pažanga pamokoje (3.1.1. - 2 lygis); 

• gabių vaikų ugdymas (4.3.2. - 2 lygis); 

• plano įgyvendinimas ir jo poveikis (5.1.4. - 2 lygis; 5.2.2. - 2 lygis).  
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IV. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Gimnazija pradeda kryptingai įgyvendinti inžinerinio ugdymo 

turinį. 

 Formalių ir neformalių idealų, normų bei principų derinys, kuris 

sukuria mokyklos charakterį ir dvasią. Mokyklos gyvenimo formos, 

kurios kuria veiklos bei siekių tęstinumą. Tradicijų kūrimas. 

Dėmesys kultūriniams skirtumams, lygių galimybių sudarymas. 

Mokyklos bendruomenės narių atvirumas dialogui. 

 Mokinių darbo organizavimas pamokų metu. Darbo klimato 

sukūrimas ir dėmesio palaikymas. Destruktyvaus elgesio, konfliktų 

ir kitų problemų sprendimas. 

 Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie vaikų sėkmę mokantis 

dažnumas ir kokybė. Informavimo procedūrų apibrėžtumas. 

 Mokinių pilietinis aktyvumas: dalyvavimas visuomeninėse ar 

savivaldos organizacijose, pilietinėse akcijose, socialinėje 

gailestingumo ir pan. veikloje. Sportiniai bei kūrybiniai pasiekimai. 

Dalyvavimas ir pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose. 

 Mokyklos susitarimai dėl pagalbos mokiniams ir jų apsaugos nuo 

prievartos, nusikalstamumo, žalingų įpročių ir jų laikymasis. 

Pagalbos priemonių dermė ir jų tikslingumas. 

 Mokyklos personalo skaičiaus, išsilavinimo ir kvalifikacijos 

pakankamumas. Trūkstamų darbuotojų paieškos politika ir 

įdarbinimo principai. Sąlygų sudarymas personalui tobulinant 

kvalifikaciją. Personalo patirties panaudojimas. Komandinio darbo 

skatinimas ir komandų darbo tikslingumas. Aptarnaujančio 

personalo veiklos veiksmingumas. 

 Racionalus pastatų ploto, vidinių ir išorinių erdvių, patalpų 

 Mokiniai ne visada moka įsivertinti asmenines kompetencijas. 

Trūksta ambicijų ir atkaklumo. Dalis mokinių vengia prisiimti 

atsakomybę. 

 Mokiniams dažnai trūksta būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų (t.y. žinių bei supratimo, praktinių gebėjimų bei 

pozityvios vertybinės orientacijos) visumos, dalis moksleivių 

negeba pagrįsti savo nuostatų, sprendimų, pasirinkimų. Dalies 

mokinių pažangos tempas nėra tinkamas mokinio galioms. 

 Ne visada remiamasi vertinimo informacija ir tyrimų duomenimis 

nustatant prioritetinius ugdymo(si) kokybės gerinimo uždavinius, 

kuriant ir koreguojant ugdymo turinį, pasirenkat mokymo(si) 

priemones ir metodus, planuojant mokytojų mokymąsi – vieniems 

iš kitų, drauge ar kt. 

 Planuojant visų ir kiekvieno mokinio ugdymą į tyrimų rezultatus 

žiūrima formaliai. 

 Mokytojai laiku pastebi, bet dėl objektyvių priežasčių negali 

tinkamai ugdyti kiekvieno mokinio gabumų bei talentų. Ugdydama 

gabius vaikus mokykla mažai bendradarbiauja su kitomis 

institucijomis, socialiniais partneriais, neformaliojo švietimo 

mokytojais. Mokytojai pripažįsta mokinių skirtybes, bet ne visada 

atsižvelgia į jas organizuodami mokymą(si).  

 Dalis mokinių nevisiškai suvokia arba nepripažįsta bei nesistengia 

spręsti mokymosi problemų.  

 Mokytojai kartais pamiršta informuoti mokinius apie pamokos 

uždavinius.  
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pritaikymas ir naudojimas inžinerinės kūrybos ir saviraiškos 

ugdymui/si. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Bendrosios rūpinimosi mokiniais politikos (pedagoginė psichologinė, 

socialinė pagalba, profesinis informavimas, bendradarbiavimas su 

tėvais bei mokinių saugumo užtikrinimas) teikimo tobulinimas. 

 Teikti gilesnę, nuoseklesnę trumpalaikę/ ilgalaikę pedagoginę pagalbą, 

siekiant kiekvieno vaiko pažangos, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir 

poreikius. 

 Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su tėvais. 

Iš(si)aiškinti tėvų pagalbos savo vaikams formas ir galimybes, 

tobulinant tėvų  švietimą. 

 Dalintis gerąja patirtimi, gilinti kolegialų grįžtamąjį ryšį. Taikyti 

patirtį, įgytą seminaruose, projektuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

norint pagerinti ugdymo(si) kokybę. Mokytojų ir mokinių dalyvavimas 

akcijose, renginiuose.  

 Tobulinti neformalių erdvių panaudojimą ugdymo procese. Užtikrinti 

saugią ir kūrybingą darbo ir mokymosi aplinką. Integruotų pamokų, 

ypač STEAM dalykų, organizavimas netradicinėse erdvėse. 

 Plečiama projektinė veikla, mokyklos ryšiai su kitomis  švietimo 

institucijomis, socialiniais partneriais, kryptingai gilinant inžinerinį 

ugdymą. 

 Plačiau ir įvairiomis formomis viešinami mokinių ir mokytojų  

pasiekimai ir laimėjimai.  

 Švietimo sistemos pokyčiai. Nuolat besikeičianti krepšelio 

skaičiavimo metodika. 

 Rėmėjų stygius, lėšų stygius aplinkai.  

 Sudėtingėja klasės valdymas dėl iškilsiančių lankomumo, elgesio ir 

mokymosi motyvacijos problemų. Mokinių  socialinio  elgesio  

neigiami  pokyčiai. 

 Dėl prastėjančios mokinių mokymosi motyvacijos tėvų primetama 

atsakomybė mokyklai. Aplinkos formuojama neigiama nuostata 

mokslo atžvilgiu. 

 Didėjantis abejingų, ir net atsiribojančių nuo ugdymo proceso, tėvų 

skaičius. Skirtingas trijų šalių (tėvų-vaikų-mokytojų) požiūris į 

kilusias problemas bei netolygiai paskirstytos atsakomybės už 

ugdymo rezultatus (tėvai-vaikai-mokykla). 

 Darbas gimnazijoje organizuojamas komandomis, tačiau ne visų 

mokytojų veikla rezultatyvi, o dalis mokytojų šalinasi bet kokio 

papildomo darbo, nesusijusio su pamokomis.  

 Konsultacijų, papildomų darbų skyrimas mokiniams (dėl įvairių 

priežasčių neįsisavinusių dalykinės medžiagos) reikalauja skirti 

papildomų lėšų. 
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V. STRATEGINĖS IŠVADOS 
 

Tobulinti inžinerinio ugdymo turinį, mokykloje siūlomas programas, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir poreikius, mokinių tėvų lūkesčius. 

Sutelkti mokyklos bendruomenės narių dėmesį į mokinio, kaip individualaus asmens, brandą, ugdymo(si) kokybę, pažangą bei inžinerinių kompetencijų 

ugdymą. Siekti, kad mokyklos vadovai ir pedagogai nuolat tobulintų inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, užtikrintų kokybišką mokinių 

ugdymą(si). Teikti kuo veiksmingesnę pagalbą mokiniams. Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 
 

VI. MOKYKLOS STRATEGIJA 

MISIJA 
 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija teikia valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų ir rusų 

kalbomis kartu su specializuotu inžineriniu ugdymu, sudaro mokiniams tinkamas sąlygas bręsti kaip laisvoms ir kūrybingoms asmenybėms, gebančioms 

įgyti inžinerinę kompetenciją, taikančioms inžinerinę kūrybą pasaulio procesams pažinti, kurti ir valdyti. 
 

VIZIJA 
 

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija – tai šiuolaikiška, moderni, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti gimnazija, kryptingai ugdanti  

mokinių inžinerinę kompetenciją, suteikianti jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų planuojant savo, šalies bei pasaulio ateitį. 
 

FILOSOFIJA 
 

Gimnazijoje ugdymas grindžiamas kūrybiškumo ir inovatyvumo principu – vaiko kūrybinių prigimtinių galių plėtra, skatinanti skleistis inžineriniam 

mąstymui ir kūrybai. Gimnazijos filosofija yra grindžiama lietuvių, lenkų bei rusų tautų, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens  vertės ir orumo, 

artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmogaus laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu.  
 

 PRIORITETAI 

1. Bendrojo ir inžinerinio ugdymo dermė.  

2. Asmenybės brandos, individualių galimybių atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymosi pažangos užtikrinimas. 

3. Atvirų ugdymo(si) aplinkų, pritaikytų inžineriniam ugdymui, mokymuisi tyrinėjant, eksperimentuojant, bendradarbiaujant, atrandant bei išrandant 

kūrimas. 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

1. Tobulinti gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant 

inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga). 

2. Kurti saugias, sveikas ir estetines gimnazijos inžinerinę ugdymosi  kryptį atitinkančias aplinkas, plėsti bendradarbiavimą su  socialiniais partneriais. 
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VIII. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 

 

1. Tobulinti gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant 

inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga). 

1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės kompetencijos  

augimo. 

1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą. 

1.3. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

2. Kurti saugias, sveikas ir estetines gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančias aplinkas, plėsti bendradarbiavimą su tėvais,     

socialiniais partneriais.   

2.1. Sukurti atviras ugdymo/si aplinkas, pritaikytas inžineriniam ugdymui. 

2.2. Plėtoti bendradarbiavimą su  tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais. 

 

IX. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo 

rezultatus bendruomenei visuotinio susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami 

strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar darbuotojai įgyvendina 

strateginius tikslus ir programas, ar įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios, ir atitinkamai patikslina strateginius 

planus. 

Strateginio plano įgyvendinimą prižiūrės stebėsenos grupė, sudaryta iš Mokyklos tarybos, Mokinių tarybos, administracijos, mokytojų ir tėvų atstovų. 

Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per metus. Gruodį vyks praėjusių metų veiklos analizė, kurios išvados bus pateiktos visuotiniame 

bendruomenės susirinkime pagal lentelę: 

Eil. 

Nr. 

 

Prioritetinė kryptis, 

tikslas 

 

Indikatorių 

apibrėžimas 

 Indikatoriaus reikšmė  

Pastabos Buvusi situacija Buvo planuojama Dabartinė 

situacija 

       

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguos mokyklos strateginį planą, kurį pateiks stebėsenos grupei tvirtinti. Tada strateginio 

plano įgyvendinimas vyks pagal patvirtintą planą. 
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X. PROGRAMOS 

I PROGRAMA.  Bendrojo ir inžinerinio ugdymo dermė. Asmenybės brandos, individualių galimybių, atitinkančių ugdymo(si) pasiekimus ir nuolatinę 

ugdymosi pažangą, užtikrinimas. 

Kodas  Tikslas 1 

01 Tobulinti gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, 

integruojant inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga). 

Programos aprašymas.  

       Aktualizuojant, diferencijuojant, integruojant inžineriją į  ugdymo turinį, gerinant pamokos planavimą, ugdant kritinį mąstymą bus tobulinama 

mokymo/si kokybė. Skatinant mokinių  mokymosi motyvaciją, atsakomybę už savo daromą pažangą ir rezultatus, mokėjimą mokytis,  suvokimo 

kompetencijas, pažintinę veiklą bus siekiama aukštesnės mokymosi kokybės, inžinerinės karjeros planavimo. Bus didinamas dėmesys į individualios 

mokinio pažangos fiksavimą, analizavimą bei vertinimo kokybę. Bus siekiama užtikrinti deramą akademinį pasiekimų lygį, stiprinti vertybines nuostatas, 

tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą padedant vaikams siekti pažangos. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteiks mokiniams 

galimybę plėtoti inžinerinę kompetenciją, bendrąsias, dalykines kompetencijas, padedančias suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes 

prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių. 

II PROGRAMA. Atvirų ugdymo(si) aplinkų, pritaikytų inžineriniam ugdymui, mokymuisi tyrinėjant, eksperimentuojant, bendradarbiaujant, atrandant 

bei išrandant kūrimas. 

Kodas  Tikslas 2 

02 Kurti saugias, sveikas ir estetines gimnazijos inžinerinę  ugdymo(si) kryptį atitinkančias aplinkas, plėsti bendradarbiavimą su tėvais, 

socialiniais partneriais.  

Programos aprašymas 

Programos tikslas – bendradarbiavimo inžinerijos srityje su socialiniais partneriais gilinimas, saugių, motyvuojančių tobulėti inžinerinio ugdymo 

edukacinių erdvių kūrimas. Bendradarbiavimo gilinimo būdų bus ieškoma propaguojant inžineriją, skatinant lyderystę, sutelkiant bendruomenę 

bendriems renginiams, dalyvaujant STEAM rajono, respublikos ar tarptautiniuose projektuose, organizuojant edukacines išvykas bei įtraukiant į įvairias 

veiklas socialinius partnerius, tėvus ir buvusius mokinius. 

Inžinerinę ugdymo(si) kryptį atitinkančių gimnazijos aplinkų kūrimas. Atviros ugdymo(si) aplinkos plėtojimas – nuo tradicinių klasių erdvių 

pereinama prie „klasių be sienų“: ugdymo(si) procesas vykdomas  bibliotekose, muziejuose, laboratorijose, mokyklos kieme ir inžinerinėse erdvėse.  

 



 

16 

I  PROGRAMA 

1. Tikslas.  Tobulinti gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant 

inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga). 

1.1. Uždavinys. Tobulinti mokytojų  inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės 

kompetencijos augimo. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 2018 2019 2020 2021 2022 Vykdytojai Finansavimas 

1.1.1. Aktyviųjų mokymo 

metodų panaudojimas ir  

praktinis žinių taikymas, 

ugdant mokinių inžinerinę 

kompetenciją. 

Pamokos, kuriose mokytojas vadovaujasi 

mokymosi paradigma, ugdoma mokinių 

inžinerinė kompetencija (stebėtų pamokų proc. 

išraiška). 

20 25 30 35 40 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

STEAM dalykų pamokos, kuriose vyrauja 

praktinių žinių taikymas (stebėtų pamokų proc. 

išraiška). 

60 65 70 75 80 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Pamokos, kuriose taikomi aktyvieji mokymo 

metodai,  ugdoma mokinių inžinerinė 

kompetencija  (stebėtų pamokų proc. išraiška). 

60 65 70 75 80 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Eksperimentiniams bei praktiniams įgūdžiams 

ugdyti skirtos pamokos (proc. išraiška nuo 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus). 

25 30 35 40 40 Tiksliųjų ir 

gamtos mokslų 

metodinė 

grupė 

MK lėšos 

Pamokų (vieno mokytojo), vedamų  

netradicinėse ar kitose edukacinėse aplinkose, 

skirtose inžinerinės kompetencijos ugdymui, 

skaičius. 

2 3 4 5 6 Gimnazijos 

administracija 

Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

1.1.2. Mokinių pasiekimų 

vertinimo ir individualios 

pažangos matavimo 

sistemos tobulinimas. 

Kiekvieno mokinio individualios pažangos 

aptarimas su tėvais (apklaustųjų  tėvų  proc. 

išraiška). 

70 75 80 85 87 Klasių vadovai Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 

pamokoje. 

2 

lygis 

2,5 

lygis 

3 

lygis 

3,5 

lygis 

3,5 

lygis 

Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 
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Mokytojai 

Pamokos, kuriose vyrauja vertinimo procedūros, 

teikiančios informaciją pačiam mokiniui apie jo 

mokymosi kokybę (stebėtų pamokų  proc. 

išraiška). 

20 25 30 35 40 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Mokinių daroma individuali pažanga (proc.) 20 25 30 35 40 Mokytojai 

Klasių vadovai 

MK lėšos 

2 kl. mokinių pažangos pokyčiai, remiantis 

standartizuotų testų rezultatais. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

4 kl. mokinių pažangos pokyčiai, remiantis 

standartizuotų testų rezultatais. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

6 kl. mokinių pažangos pokyčiai, remiantis 

standartizuotų testų rezultatais. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

8 kl. mokinių pažangos pokyčiai, remiantis 

standartizuotų testų rezultatais. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

+0,5 

proc. 

Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Mokinių metinis pažangumas (proc.)        1-4 kl.                                                                  

                                                                 5-8 kl. 

                                                                  I-II kl. 

                                                            III-IV kl. 

99,11 

93,38 

91,79 

90,89 

99,15 

93,40 

91,85 

90,90 

99,20 

93,50 

91,90 

90,92 

99,30 

93,60 

91,95 

90,95 

99,35 

93,65 

92,00 

90,97 

Gimnazijos 

administracija 

Mokytojai 

MK lėšos 

Mokymosi kokybė (proc.)                        1-4 kl. 

5-8 kl. 

I-II kl. 

III-IV kl. 

35,68

25,14

26,00 

15,91 

35,70 

25,20 

26,50 

15,95 

35,75 

25,25 

26,55 

16,00 

35,77 

25,27 

26,57 

16,20 

35,79 

25,30 

26,60 

16,30 

Gimnazijos 

administracija 

Mokytojai 

MK lėšos 

1.1.3. Nuolatinis mokytojų 

bendrųjų, profesinių ir 

inžinerinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Seminarų, mokymosi valandėlių, skirtų 

STEAM dalykų mokytojų inžinerinės 

kompetencijos tobulinimui (skaičius per 

metus). 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Gimnazijos 

administracija 

Mokytojai 

 

MK lėšos 

Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją mokytojų 

proc. Ne mažiau 5 dienų per metus. 

80 85 90 95 97 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 
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Mokytojų kvalifikacijos metu įgytų žinių 

dalijimasis patirtimi apie inžinerijos ugdymo 

pritaikymą mokymo/si procese (proc.) 

50 55 60 65 70 Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

1.1.4. Efektyvus IKT 

panaudojimas mokymo(si) 

procese, mokinių inžinerinės 

kompetencijos ugdymas. 

IKT tikslinis taikymas ugdymo/si procese (visų 

vestų pamokų  proc. išraiška). 

50 55 60 65 70 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Pamokų, kuriose aktyviam mokinių darbui 

taikytos IT (visų vestų pamokų proc. išraiška). 

50 55 60 65 70 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Organizuotų STEAM renginių skaičius (per 

mokslo metus) 

10 15 15 17 19 Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

MK lėšos 

Organizuotų STEAM mokymosi gamtoje veiklų  

skaičius (per mokslo metus.) 

3 5 5 7 9 Mokytojai MK lėšos 

1.1.5. Šiuolaikinių švietimo 

tyrimų rezultatų 

panaudojimas ugdymo 

turinio planavimui ir 

tobulinimui. 

Nacionalinių tyrimų rezultatų 2, 4, 6, 8 klasėse 

bei diagnostinių testų aptarimas, rekomendacijos 

dalyko turinio planavimui (įtaka dalyko ugdymo 

rezultatams). 

- +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 Gimnazijos 

administracija 

Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

Nacionalinių tyrimų rezultatų 6, 8 klasėse bei 

diagnostinių testų atitiktis metiniams mokinių 

dalyko įvertinimams (proc.) 

65 70 75 80 85 Gimnazijos 

Administracija 

Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

1.2 Uždavinys. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą. 

1.2.1. Pagalbos mokiniui  

teikimo tvarkos aprašo 

kūrimas. 

 

Tėvų, kuriuos tenkina mokyklos jo 

besimokančiam vaikui teikiama pagalba -  tėvų 

nuomonės tyrimas (proc.) . 

60 60 65 70 75 VGK, 

GVKĮKG 

 

MK lėšos 

Sukurtas  pagalbos mokiniui  teikimo tvarkos 

aprašas. 

1 - - - - VGK, 

GVKĮKG 

MK lėšos 

Mokiniai, kuriuos tenkina mokyklos teikiama 

pagalba besimokant (proc. išraiška) 

60 65 70 75 80 VGK, 

GVKĮKG 

MK lėšos 

1.2.2. Mokinių, turinčių Specialiųjų poreikių mokiniai pasiekia geresnių 20 25 30 35 40 VGK MK lėšos 
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specialiųjų poreikių, 

ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo tobulinimas. 

mokymosi rezultatų, įgyja daugiau pasitikėjimo 

savo jėgomis. Išmoksta praktiškai taikyti įgytas 

žinias (proc.) 

1.2.3. Pedagoginės, 

psichologinės ir socialinės 

pagalbos teikimas. 

Užtikrintas  psichologinis saugumas, palankus 

klimatas, puoselėjama pasitikėjimo atmosfera, 

sudarytos palankios sąlygos mokinių inžinerinei 

kūrybai  (proc.) 

70 75 80 85 90 Gimnazijos 

Administracija 

VGK, 

GVKĮKG 

MK lėšos 

1.2.4. Ugdymo proceso 

individualizavimas, 

diferencijavimas. 

Pamokos, kuriose naudojamos trijų mokymosi 

pasiekimų lygių užduotys (stebėtų pamokų proc. 

išraiška). 

40 45 50 55 60 Gimnazijos 

Administracija 

MK lėšos 

Mokinių, pasiekusių aukščiausią mokymosi 

pasiekimų lygį, skaičiaus proc. išraiška. 

12 12,5 13,0 13,5 13,8 Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

Mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi 

pasiekimų (6-10) lygį, skaičiaus proc. išraiška. 

36, 8 36, 9 37,00 37,20 37,5 Metodinė 

taryba 

MK lėšos 

1.2.5. Bibliotekos ir 

gimnazijos muziejaus, kaip 

informacijos  ir edukacijos 

centro, veiklos tobulinimas. 

Pamokų, vestų bibliotekoje/muziejuje, skaičius 

(per mokslo metus). 

10 15 20 25 27 Bibliotekos 

vedėja 

Mokytojai 

MK lėšos 

Mokinių, ruošusių namų darbus bibliotekoje – 

skaitykloje, skaičiaus proc. išraiška 

2 3 4 5 7 Bibliotekos 

vedėja 

Mokytojai 

MK lėšos 

Parodų bibliotekoje/muziejuje skaičius (per 

mokslo metus). 

3 5 10 10 10 Bibliotekos 

vedėja 

Mokytojai 

MK lėšos 

1.2.6. Mokinių profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas apie 

inžinerijos karjerą.  

 

Suteikiamos konsultacijos   

 8-IV kl. mokiniams (proc.)  

 8-IV kl. tėvams (proc.)  

 

60 

10 

 

65 

10 

 

70 

15 

 

75 

20 

 

80 

25 

Ugdymo 

karjerai 

specialistas 

MK lėšos 

Renginių, skirtų  orientavimo karjerai STEAM 

srityse pasiruošti, skaičius per mokslo metus.  

10 10 15 15 17 Ugdymo 

karjerai 

specialistas 

MK lėšos 

Abiturientai, pasirinkę inžinerinės pakraipos 3 4 5 5 5 Gimnazijos MK lėšos 
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studijas  (abiturientų skaičiaus proc. išraiška) Administracija 

Klasių vadovai 

1.2.7.  Inžinerijai  gabių 

mokinių atpažinimo ir 

ugdymo tobulinimas. 

Vykdoma gabių vaikų bei jaunimo stebėsena, 

tyrimai (tyrimų skaičius  per mokslo metus) 

1 2 3 3 3 VGK, 

GVKĮKG 

Klasių vadovai 

MK lėšos 

Renginių, skirtų inžinerijai gabių mokinių 

ugdymui, skaičius. 

3 5 8 10 12 Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

MK lėšos 

Gabių ir talentingų vaikų dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose (proc.) bei jų 

pasiekimų skelbimas gimnazijos internetinėje 

svetainėje ir mokyklos stenduose. 

70 72 75 78 80 Mokytojai MK lėšos 

Sudaryta ir išbandyta gabių vaikų, pasižyminčių 

aukštu intelektinių gebėjimų lygiu, atpažinimo ir 

įvertinimo metodika. 

- - 1 - - Gimnazijos 

Administracija 

Darbo grupė 

MK lėšos 

1.3. Uždavinys. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.  

1.3.1. Prevencinių projektų 

ir veiklų įgyvendinimas. 

Prevencinių renginių ir projektų su socialiniais 

partneriais skaičius per metus. 

7 7 8 9 10 Gimnazijos 

Administracija 

MK lėšos 

Saugiai besijaučiančių ir teigiamas emocijas 

mokykloje patiriančių mokinių vertinimo lygis. 

2,5 3 3 3 3 VGK MK lėšos 

1.3.2. Sveikatos ugdymo 

programos įgyvendinimas  ir 

koordinavimas gimnazijoje. 

Sveikatinimo renginių, projektų skaičius. 

 

51 60 60 60 60 Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

MK lėšos 

Reflektavimas įvairiose medijose apie sveikatos 

ugdymą gimnazijoje - informacijos pateikimas 

mokyklos tinklalapyje, spaudoje (proc.). 

85 85 87 90 90 Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Mokytojai 

MK lėšos 

Sveikatingumo programos integravimas į  

mokomuosius dalykus ir neformalųjį švietimą. 

100 100 100 100 100 Mokytojai MK lėšos 

Gimnazijoje vykdomų žalingų įpročių, 13 13 15 15 16 Mokytojai MK lėšos 
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priklausomybės ligų, AIDS ir kt. prevencinių 

renginių skaičius. 

VGK 

Psichologo, socialinio pedagogo bei sveikatos 

priežiūros specialisto individualių konsultacijų  

mokiniams ir tėvams sveikatos ugdymo 

klausimais organizavimas.   

100 110 120 130 135 Gimnazijos 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

MK lėšos 

1.3.3. Vartojimo kultūros 

ugdymas. 

Mokinių, puoselėjančių sveikatingumą ir sveiką 

gyvenseną, skaičiaus proc. išraiška. 

40 45 50 55 60 GVKĮKG 

 

MK lėšos 

Suteikti ekologinio elgesio pradmenys, 

sudarytos  palankios sąlygos mokiniams tyrinėti, 

bandyti, įgyti naujų žinių (renginių skaičius). 

5 5 10 15 20 Mokytojai 

VGK 

MK lėšos 

1.3.4. Mokinių fizinio 

aktyvumo stiprinimas. 

Kūno kultūros pamokos KITAIP! (pam. sk. per 

metus) 

5 7 10 10 13 Kūno kultūros 

mokytojai 

MK lėšos 

Aktyvus dalyvavimas miesto sporto renginiuose. 4 4 5 5 6 Kūno kultūros 

mokytojai 

MK lėšos 

Treniruoklių salės įrengimas. - - 1 - - Gimnazijos 

Administracija 

Nuomos 

lėšos 

Sporto švenčių gimnazijos bendruomenei 

organizavimas 

1 2 3 3 4 Kūno kultūros 

mokytojai 

Nuomos 

lėšos 

Sporto varžybų gimnazijoje skaičius. 5 5 5 5 5 Kūno kultūros 

mokytojai 

MK lėšos 

II PROGRAMA 

Tikslas   2. Kurti saugias, sveikas ir estetines gimnazijos inžinerinę ugdymo(si) kryptį atitinkančias aplinkas, plėsti bendradarbiavimą su tėvais, 

socialiniais partneriais. 

Uždavinys   2.1. Sukurti dinamiškas, atviras ir funkcionalias  bei saugias ugdymo(si) aplinkas, pritaikytas inžineriniam ugdymui. 

2.1.1. Dinamiškų, atvirų ir 

funkcionalių ugdymo(si) 

aplinkų kūrimas efektyvinant 

inžinerinę ugdymosi kryptį. 

Atnaujintų ir įrengtų edukacinių erdvių, skirtų 

inžineriniam ugdymui skaičius. 

1 1 1 - - Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Nuomos 

lėšos 

Eksperimentinio daržo-laboratorijos įkūrimas.   1 - - - - Gimnazijos MK lėšos 
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administracija Nuomos 

lėšos 

2.1.2.  STEAM dalykų 

mokomųjų programų 

diegimas. 

Įdiegtų inžinerijos dalykų mokomųjų programų 

skaičius. 

- 2 3 4 5 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Nuomos 

lėšos 

2.1.3. IKT bazės 

atnaujinimas. 

Atnaujintos IKT įrangos, naudojamos ugdymo 

procese (proc.) 

 

- 10 15 20 25 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Nuomos 

lėšos 

2.1.4. Stadiono renovacija.  

 

Atnaujintas gimnazijos sporto aikštynas.  

 

- - 1 - - Gimnazijos 

administracija 

ŠMM, 

steigėjo lėšos 

2.1.5. Naujo priestato 

statyba. 

 

Atsiras nauja sporto salė, treniruoklių salė, 

choreografijos kabinetas, užsienių kalbų klasės, 

priešmokyklinių grupių patalpos, bibliotekos ir 

skaityklos patalpos, poilsio zona.  

- 1 - - - Gimnazijos 

administracija 

Valstybės, 

steigėjo lėšos 

2.1.6.  Gimnazijos teritorijos 

apšvietimas bei lauko kamerų 

įrengimas. 

Užtikrintas gimnazijos bendruomenės narių ir 

materialinio turto saugumas.  

 

1 - - - - Gimnazijos 

administracija 

Nuomos 

lėšos 

Uždavinys  2.2. Bendradarbiavimo su  tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais plėtra. 

2.2.1. Gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas plečiant ir 

gilinant tėvų švietimą. 

Informacijos tėvų švietimo tema mokyklos 

svetainėje skleidimas (straipsnių, informacinių 

žinučių bei skelbimų skaičius per metus). 

10 15 20 25 30 Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų, kurie ves STEAM dalykų pamokas 

gimnazijos mokiniams, skaičius (pamokų sk. 

per metus). 

3  5  5  7  7  Gimnazijos 

administracija, 

klasės 

auklėtojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tikslinės paskaitos - praktikumai tėvams 

(paskaitų sk. per metus). 

1 2 2 3 3 Pagalbos 

mokytojui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų švietimo programos sudarymas. 1 - - - - Gimnazijos 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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_____________________________________________________ 

Tėvų, dalyvaujančių mokyklos atliekamose 

apklausose ir tyrimuose, skaičiaus proc. 

išraiška 

40 45 50 55 55 Gimnazijos 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.2. Plėtoti  sistemingą 

bendradarbiavimą ir 

inžinerinio ugdymo patirties 

sklaidą  su išoriniais 

socialiniais partneriais mieste 

ir respublikoje.   

Apie mokyklos veiklą, apie vykdomus 

projektus rašoma gimnazijos elektroniniame 

laikraštyje, svetainėje, įvairiose  medijose 

(straipsnių skaičius). 

20 25 25 30 30 Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

Kasmet 2–4  aukštųjų mokyklų STEAM 

dalykus studijuojantys studentai atlieka 

praktiką gimnazijoje (studentų skaičius). 

2 2 3 4 4 Gimnazijos 

administracija 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Inžineriniam ugdymui naudojamos socialinių 

partnerių, aukštųjų mokyklų bazės.   Vykdomi 

mokomieji, tiriamieji ir pažintiniai projektai, 

sudarant galimybę mokiniams realiai pamatyti 

inžinerinės kūrybos projektų įgyvendinimą, 

susipažinti su realaus darbo ir inžinerinio verslo 

sąlygomis (užsiėmimų sk.) 

5 7 10 12 12 Gimnazijos 

administracija 

Socialiniai 

partneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.3. Plėtoti  sistemingą 

bendradarbiavimą ir sklaidą  

su išoriniais inžinerinio 

ugdymo socialiniais 

partneriais tarptautinėje 

erdvėje. 

Įgyvendintas bent vienas tarptautinio 

bendradarbiavimo ERAZMUS+ projektas. 

- 1 - - - Gimnazijos 

administracija 

Mokytojai 

Projekto 

lėšos 

Bendradarbiavimo sutartis su Varšuvos 

technologijos universitetu.  

1 - - - - Gimnazijos 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Aukštųjų mokyklų dėstytojų inžinerijos 

ugdymo paskaitos gimnazijos mokiniams 

(paskaitų sk.) 

5 10 15 20 20 Gimnazijos 

administracija 

MK lėšos 

Verslo atstovų susitikimai su gimnazijos 

mokiniais (skaičius per metus).  

3 5 7 9 11 Gimnazijos 

administracija 

Žmogiškieji 

ištekliai 


