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Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei  gimnazijos veiklos dokumentais ir nuostatais. 

1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius: 
2019-2020 m. gimnazijoje mokėsi 548 mokiniai, sukomplektuoti 28 klasių komplektai, iš jų 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (23 vaikų). Lenkų 

dėstoma kalba 1- 4 klasių 5 komplektai, 5 - 8 klasių  5 komplektai, I - II klasių 3 komplektai, III-IV klasių 2 komplektai. Rusų dėstoma kalba 1- 4  klasių 

4 komplektai, 5 - 8 klasių 5 komplektai, I-II klasių 2 komplektai;  

2. Socialinio konteksto įvertinimas. 
   Nemokamai maitinamų mokinių gimnazijoje 68. Globojamų valstybės 2 mokiniai.  

3. Pedagoginė-psichologinė pagalba: 

Mokinius, mokytojus, mokinių tėvus ir globėjus konsultuoja socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedai, psichologas, sveikatos priežiūros 

specialistas. Pagalbos teikimą mokiniui koordinuoja mokyklos Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK). Vaiko gerovės komisija dirba pagal nuostatus ir 

veiklos reglamentą. Bendrai vyko 13 VGK posėdžių. Buvo sudarinėjami veiksmų planai, padedantys sugrąžinti mokinius į gimnaziją ir sėkmingai 

mokytis. VGK posėdžiai vyko ir karantino metu nuotoliniu būdu, siekiant sumažinti mokinių problemas, atsiradusias dėl nuotolinio mokymosi. 

Teikiamos rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su mokiniais, kurių elgesys buvo nepatenkinamas.  

 Gimnazijoje mokėsi 35 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, 4 mokiniams teikta mokytojo padėjėjo pagalba. Atliktas mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis įvertinimas, viso 3, pakartotinis įvertinimas, viso 5. Karantino metu tiek psichologinė, tiek spec. pedagoginė 

pagalba buvo ne tik lengvai pasiekiama, bet ir aktyviai siūloma.  Socialinis pedagogas konsultavo mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus. 

Specialistai teikė pagalbą mokiniams ir jų tėvams nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Pagal tvarkaraštį organizavo online užsiėmimus ir 

konsultacijas, taip siekiant padėti vaikams įveikti iškilusius mokymosi sunkumus. Tam labai svarbus buvo individualių ir diferencijuotų užduočių 

rengimas specialiųjų poreikių vaikams. 

Bendradarbiaujant buvo užmegzti stiprūs ryšiai su tėvais ir išlaikyti geri santykiai, siekiant, kad vaiko ugdymas būtų sėkmingas. Bendraujant svarbu 

buvo palaikyti tėvus, pateikti teigiamą informaciją apie jų vaiką ir nuolatos pabrėžti, kad vienintelis ir svarbiausias mokytojo, kaip ir tėvų, tikslas yra 

vaiko gerovė. Nuotolinis mokymas leido dar labiau pažinti vaikus,  atskleisti jų gebėjimus  neįprastomis situacijomis.  



Daug dėmesio buvo skirta pažeidžiamiausioms mokinių grupėms: abiturientams, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, rizikos grupės 

mokiniams,  psichologines krizes išgyvenantiems ir  turintiems emocinių bei elgesio problemų mokiniams,  nesutarantiems su tėvais ir turintiems 

bendravimo su bendraamžiais problemų mokiniams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 5 klasių mokiniai dalyvavo Draugiškoje SEU 

olimpiadoje ,,Dramblys“.  Psichologė parengė projektą ,,Pagalba specialiųjų poreikių vaikams įrengiant multisensorinį kambarį“ (Fundacja ,,Pomoc  Polakom na 

wschodzie“). Atlikti 0, 1, 5 klasių ir naujai atvykusių klasių mokinių mokyklinės adaptacijos tyrimai.  

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras (VVSB)  organizavo projektą „Graži šypsena“ (projekte dalyvavo  priešmokyklinių, pirmų ir antrų klasių 

mokiniai). Ketvirtose klasėse įvyko VVSB psichinės sveikatos saugojimui skirta akcija „Atverk paguodos skrynelę“. Pirmą mokslo metų pusmetį 

pradinių klasių mokiniai dalyvavo judriose pertraukose, akcijoje „Apibėk mokyklą“, projekto „Sveikatiada“ veiklose bei Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro iniciatyvoje „Švarių rankų šokis“, 7b klasėje įvykdytas projektas „Sveika gyvensena“ (į veiklas buvo įtraukti priešmokyklinių bei 4b klasių 

mokiniai). I-IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo VVSB akcijoje „Antibiotikus vartok saugiai“. Bendradarbiaujant su gamtos pažinimo dalyko 

mokytojomis surengta 5,6 klasių mokinių rankų higienos, ŪVKTI profilaktikos temomis paruoštų plakatų paroda. Gimnazijoje įvyko psichologo V. 

Arvasevičiaus paskaitos vyresnių klasių mokiniais lytiškumo ugdymo, tarpusavio santykių kūrimo temomis.  

Per mokslo metus visuomenės sveikatos specialistė vedė pamokas mokiniams higienos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, sveikatos saugojimo 

temomis. Karantino metu visuomenės sveikatos specialistė rengė gimnazijos bendruomenei informaciją apie COVID-19 profilaktiką, ruošė informacinius 

pranešimus sveikatos saugojimo temomis, koordinavo VVSB specialistų parengtos edukacinės medžiagos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei. 

Bendradarbiaujame su Vilniaus m. 1-ojo PK specialistais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus m. psichologine-pedagogine tarnyba. 

4. Švietimo išteklių įvertinimas. 

4.1 Švietimo darbuotojai: 

 Gimnazijoje dirba darbuotojai, turintys atitinkantį užimamas pareigas išsilavinimą ir būtinas kompetencijas, dauguma įgiję kvalifikacines kategorijas: 

18  mokytojų  metodininkų, 27 vyresnieji mokytojai.  

Pedagoginei pagalbai teikti sukomplektuota ir gebanti tenkinti mokinių poreikius specialistų komanda. Gimnazijos bibliotekoje dirba 1 

bibliotekininkė. 

4.2  Švietimo aprūpinimas: 

Gimnazijoje siekiama užtikrinti ugdymo kokybę naudojant modernias švietimo technologijas ugdymo turiniui perteikti, modernizuojant ugdymo 

aplinką. Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo(si) metodiką, atnaujinti technologines mokymo(si) aplinkas, diegti kokybiškai naujus 

mokymosi įrankius. 

Mūsų gimnazija įgyvendino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Gimnazijos 

gamtamoksliniai kabinetai aprūpinti naujomis priemonėmis, skirtomis gamtos stebėjimui ir laboratoriniams tyrimams vykdyti. Šių priemonių kainų suma  

3230,70 EUR. Priemonės padės gamtos mokslus pažinti giliau, taikant praktinę tiriamąją veiklą, daugiau dėmesio bus skirta gyvosios gamtos stebėjimui, 

mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

Gimnazija siekdama sudaryti ugdymo proceso organizavimui kokybišką, šiuolaikinėmis mokymo technologijomis aprūpintą aplinką, įsigijo 42 vnt. 

Samsung Galaxy Tab A10.1 planšečių už 7978,74 EUR, 7 vnt. nešiojamųjų kompiuterių už 4031,72 EUR, 3 interaktyviuosius monitorius Newline 



Truetouch už 4997 EUR, 2 televizorius Samsung už 3898 EUR. Kuriama moderni mokymo(si) aplinka, ugdymo procese naudojamos priemonės ir įranga 

atitinka šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą. 

Šiais metais buvo renovuotas gimnazijos stadionas. Mokyklos aikštynas atnaujintas iš esmės: pakeista bėgimo takelių danga, lankai, vartai, visas 

sportinis inventorius, įrengtas modernus apšvietimas. Futbolininkams sudarytos sąlygos varžytis kokybiškame aikštyne, o krepšininkai kviečiami jėgas 

išbandyti krepšinio aikštelėse. Aikštyno renovacijai  miesto savivaldybė vidutiniškai investavo apie 400 tūkstančių eurų. Renovuota ir tvarkinga 

infrastruktūra padės rengti kokybiškesnes fizinio lavinimo užsiėmimus ne tik gimnazijos mokiniams, bet ir neformaliojo ugdymo dalyviams. 

Ugdymo procesas organizuojamas ne tik gimnazijos edukacinėse erdvėse, bet ir gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, mokslo ir verslo partnerių 

edukacinėse erdvėse. Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai, tyrinėjimams, patirtinei veiklai, kūrybai bei praktikai.  

Gimnazija naudojasi informacinėmis sistemomis veiklos administravimui: elektroniniu MANO dienynu, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, 

duomenų perdavimo sistema KELTAS, švietimo stebėsenos duomenys tvarkomi ŠVIS. Gimnazija savo veiklą viešina interneto svetainėje: 

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

 5. Gimnazijos pirmūnai bei gerai besimokantys mokiniai: 

  90 gimnazijos  mokinių mokslo metus baigė puikiai ir  218 - gerai. Tai sudaro  56 procentus visų rezultatų. 

5.1. Vidurinio ugdymo pasiekimai: 

5.1. 2020 m. gimnazijoje vidurinio ugdymo programą baigė ir  gavo brandos atestatus 13 abiturientų.  

2020 m. m. valstybinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas balais Vilniaus m. 

16-

100 

% 16-35 % 36-85 % 86-

100 

% 16-100 16-35 36-85 86-100 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

8 6 6 75 1 17 5 83 0 0 89 31 45 0 

Anglų kalba 10 10 10 100 0 0 7 70 3 30 99 0 42 49 

Matematika 4 4 4 100 3 75 1 25 0 0 75 36 30 9 

Biologija 2 2 2 100 1 50 1 50 0 0 98 18 54 26 

Istorija 2 2 2 100 0 0 2 100 0 0 99,7 17 68 15 

Geografija 1 1 1 100 0 0 1 100 0 0 99 36 56 6 

Informacinės 

technologijos 

1 1 1 100 1 100 0 0 0 0 93 38 35 20 

 

Šiais mokslo metais privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 8 kandidatai, išlaikė - 6. Lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinio brandos egzamino pasiekimų pažangumas 75 %.  

Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą laikė 10 kandidatų. Išlaikė 10 kandidatų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio egzamino 

kandidatų žinios buvo įvertintos: 3 - labai gerai (86-100 balais), 7 – gerai (36-85 balais). 



Šiais mokslo metais  matematikos egzaminą laikė 4 kandidatai, išlaikė 4. Istorijos, biologijos, informacinių technologijų valstybinių brandos 

egzaminus kandidatai renkasi vis rečiau. Minėtų dalykų egzaminus pasirinko tik keli mokiniai ir juos išlaikė. 

2019-2020 m. m. mokyklinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas pažymiais 

4-6 % 7-8 %     9-10 % 

Lietuvių kalba ir literatūra 7 7 5 71 2 29 0 0 

Lenkų gimtoji  kalba 13 13 5 38 5 38 3 24 

 Šiais mokslo metais 7 abiturientai laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzaminą. Mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros  

brandos egzamino pasiekimų pažangumas  100% .  Mokinių  pasiekimai įvertinti: 5 mokiniai (4 – 6 balais), 2 mokiniai (7-8 balais). 

  Lenkų (gimtosios kalbos) mokyklinį brandos egzaminą laikė 13 abiturientų. Šio egzamino pasiekimų pažangumas 100 %.  Gimtosios kalbos (lenkų) 

mokyklinio brandos egzamino įvertinimai pažymiais: 3 mokinių žinios įvertintos (9-10 balais), 5 mokinių žinios įvertintos (7-8 balais), 5 mokinių žinios 

įvertintos (4-6 balais).   

  5.3.2. Gimnazijos abiturientų tolimesnė karjera: 

Klasė Universitetai Kolegijos Profesinės 

mokymo 

centras 

Studijos 

užsienyje 

Savanorystė Lietuvos 

kariuomenėje 

Darbas 

IVa kl. 7 1 - 2 1 2 

          Gimnaziją baigė 13 abiturientų.  11 abiturientų tęs mokslus: 2 VGTU, 2 Vilniaus Universitete, 1 Vytauto Didžiojo universitete, 1 Balstogės 

Universiteto filiale ,,Ekonomikos-informatikos fakultetas“,1 Kazimiero Simonavičiaus universitete, 1 University of Bradford   (Jungtinė Karalystė),1 

Teesside University (Jungtinė Karalystė),1 Vilniaus kolegijoje;1 pasirinko savanorystę Lietuvos kariuomenėje, 2 dirba Lietuvoje. 

5.3.3. Mokinių pasiekimai olimpiadose,  konkursuose, konferencijose, viktorinose. 

2020 metais mūsų gimnazijos moksleiviai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus miesto, gimnazijos renginiuose. 

Tarpmokykliniame konkurse „Septem+“ IIc klasės moksleiviai Ervin Borkovski, Evia Deviatnikova, Mateuš Gaidukevič, Ana Jachimovič, Justyna 

Meškunec, Ivona Pavlovič ir Glorija Targonska laimėjo I vietą. Respublikiniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ IIIa klasės moksleiviai Karolina 

Lučkovkaja, Daniel Leonov, Agata Vincel, Dominik Tomaševič ir Edvin Sinkevič laimėjo III vietą. 8b, 10b ir 10c klasių moksleiviai dalyvavo 

tarptautiniame konkurse „Pangea 2020“. Daniel Sosna ir Aleksej Intejev, 8b klasės moksleiviai,  pateko į II turą. Vilniaus miesto 2-4 klasių matematikos 

olimpiadoje 4b klasės moksleivis Ilja Stepanov užėmė III vietą.  

Moksleiviai aktyviai bei sėkmingai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ pavasario ir rudens sesijose. 4c klasės moksleivis 

Tomaš Savosko technologijų ir matematikos konkurse gavo I laipsnio diplomą už puikius rezultatus. Pradinių klasių moksleiviai Evelina Golubieva, 

David Bryžachin, Nikita Prudnikov ir Aleksandra Sinkevič, 3b klasės moksleiviai, rudens sesijoje laimėjo taip pat pirmąsias  vietas, o Arina Šamesova, 

David Bryžachin, Kornelija Galinskaja, Mikolas Tetenec- antrąsias. Taip pat rudens sesijoje 3a klasės moksleivės Karolina Junevič ir Evelina 

Mečkovskytė gavo matematikos I laipsnio diplomus, Karolina Junevič taip pat gavo I laipsnio biologijos diplomą, o Alisa Vitukevič ir Viktorija Novicka 

- II laipsnio. Rudens sesijoje 9 moksleiviai iškovojo annglų kalbos I laipsnio diplomus, o 2 moksleiviai - II laipsnio. Konkurso „Olympis“ pavasario 

sesijoje mūsų gimnazijos moksleiviai laimėjo 14 medalių, 67 diplomus ir 10 padėkų. 



Moksleiviai aktyviai dalyvavo ir kituose konkursuose: XII-oje Lietuvos gamtos mokslų olimpiadoje, tarptautiniame matematikos konkurse „Kings 

Lietuva“ I ture (nuotoliniu būdu), Miesto aplinkosauginiame kūrybiniame konkurse „Kuriu pasaką apie gamtą“, informatikos ir informatinio  mąstymo 

konkurse „Bebras“, matematikos ir IT olimpiadose, tarptautiniame konkurse „Kengūra 2020“, konkurse „Eruditas 2020“, Vilniaus miesto pradinių klasių 

matematikos ir rusų kalbos olimpiadose, IIc klasės moksleiviai - ekonomikos konkurse „Parduok mokyklą“; tarptautiniame konkurse „Euklidas“, 

tarptautiniame konkurse „Daugybos lentelės žinovas“, Vilniaus miesto moksleivių Konstitucijos egzamine, miesto konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.  

Ugdytinių pasiekimai kalbos raiškos, raštingumo, komunikacijos ir gebėjimo kurti srityje. 

Mūsų gimnazijos moksleiviai aktyviai bei sėkmingai dalyvavo kalbos raiškos, raštingumo, komunikacijos ir gebėjimo kurti konkursuose. XX-ame 

tarptautiniame lenkų literatūriniame konkurse 6a klasės moksleivė Viktorija Rynkevič iškovojo I vietą, o Gabriela Pavlun, 3c klasės moksleivė, buvo 

apdovanota. Vilniaus miesto lenkų kalbos 5-9 klasių moksleivių diktanto konkurse 7a klasės moksleivis Damian Gaidukevič laimėjo I vietą, o 9a klasės 

moksleivė Karina Stachovska - II vietą. Taip pat miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse Ilja Stepanov laimėjo III vietą. Už geriausiąjį 

rašinį Vilniaus miesto lietuvių kalbos 9-10 klasių olimpiadoje buvo apdovanota Ib klasės moksleivė – Mišelė Melnikaitė. Religiniame poezijos konkurse 

IIIc klasės moksleivis Mateuš Gaidukevič laimėjo I vietą, o 6a klasės moksleivė Marija Pavliukevič gavo pagyrimą. Lietuvos mokinių III-ių gimnazijos 

klasių anglų kalbos olimpiadoje Patrik Kulikovskij laimėjo 5 vietą. 

Moksleiviai taip pat dalyvavo šalies mokinių I-II gimnazijos klasių anglų kalbos konkurse, miesto meninio skaitymo konkurse „Žodžiai iš vaiko 

širdies“, respublikinėje 5-6 klasių lietuvių kalbos viktorinoje „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“, miesto 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse, 

pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse, 3-4 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje, skaitovų konkurse „Kresy 2020“, III-IV klasių 

moksleivių lenkų kalbos ir literatūros olimpiadoje, rašymo konkurse „Mistrz ortografii“, tarptautiniame konkurse „Być Polakiem“, diktanto konkurse 10 

klasių lenkų mokyklų mokiniams „Geriausias iš lietuvių kalbos“, Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos olimpiadoje „Mokykla-

antrieji namai“, miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse. 

Gimnazijos mokinių pasiekimai meno ir sporto srityse. 
Gimnazijos moksleiviai taip pat aktyviai dalyvavo konkursuose meno ir sporto srityje. Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiadoje tema „2020 

miniatūra“ Anastasija Fedorenka, IIb klasės mokinė, laimėjo III vietą. Miesto mokinių atviruko mamai nuotoliniame konkurse „Tau, mamyte“ Edvin 

Siavris, 5a klasės moksleivis, laimėjo III vietą. Taip pat respublikinėje parodoje-konkurse „Languotos Kalėdos“ Adriana Kovalevska tapo nugalėtoja, o 

Ieva Blinkevičiūtė, Konrad Karčiauskas, Oskar Baranovskij ir Rafal Akanovič gavo padėkos raštus. 

Tarptautiniame konkurse „Aušros Vartų Dievo Motinos globoje“ Ia klasės moksleivė Karina Stachovska laimėjo II vietą. Taip pat Karina Stachovska 

laimėjo III vietą „XX tarptautiniame dailės konkurse“.  

Mūsų gimnazijos moksleiviai puikiai pasirodė „Šaudymo šautuvu varžybose“. David Kacilovič, 7a klasės moksleivis, Veronika Rykoic ir Emilija 

Lipnevič, Ia klasės moksleivės, Daniel Deinarovič, IVa klasės moksleivis, „Šaudymo šautuvu varžybose“ laimėjo pirmąsias vietas. Taip pat komandinėse 

„Šaudymo šautuvu varžybose“ mūsų gimnazijos moksleiviai iškovojo I vietą. 

2a klasės moksleivė Emilija Svetikaitė dalyvavo XI Lietuvos jaunųjų dainininkų festivalyje-konkurse (nuotoliniu būdu) „Dainų namai“, IIIc klasės 

vokalinis ansamblis „Prowadź mnie“ dalyvavo tarptautiniame kalėdinės giesmės festivalyje , o Emilija Svetikaitė, 1a klasės moksleivė, apskrities „XXI 

lenkiškos dainos vaikų ir jaunimo festivalyje “ nuotoliniu būdu. 

 

6.  Projektinė veikla.  



Mūsų gimnazija pasižymi  vykdomų projektų gausa. Rengdami juos mokyklos bendruomenė siekia praturtinti ugdymo procesą netradicine veikla, 

įdomesniais darbo būdais. Gimnazijos projektus galime suskirstyti į kelias rūšis – tarptautiniai projektai, miesto bei regioniniai projektai, mokyklos 

mokytojų inicijuojami ilgalaikiai kasmetiniai mokomųjų dalykų projektai (tarp jų  STEM dalykų projektai) bei pradinių klasių projektai.  Gimnazijoje 

vis daugėja įvairių mokymo priemonių, aparatūros, dalykų kabinetų įrangos  ir tai leidžia rengti bei dalyvauti vis įdomesniuose projektuose.  

2019-2020 m. m. gimnazijoje buvo vykdomi tokie STEAM bei kiti tiksliųjų ar gamtos mokslų projektai: Nordplus projektas „ SMS to curriculum: 

innovations are coming”, Tarptautinis Erasmus+ programos projektas ,,Teachers and pupils STEM competence development in elementary school” 

Rigoje, „STEAM laboratories“(biologija) projektas bei „Liofilizacija-perspektyvi džiovinimo technologija“, „Baltymas - subalansuotos mitybos esmė“ 

,  ,,Genų inžinerija“ projektai. Jau antrus metus iš eilės vyresnių klasių mokiniai mielai dalyvavo Britų Tarybos bei Avilio  bendrame regioniniame 

projekte ,,Dideli maži ekranai - Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“.   

 Mūsų gimnazija skiria nemažai dėmesio karjeros ugdymui.  Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, 

saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo 

kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui  mūsų mokiniai  pradeda  ruoštis dar mokykloje. Jau gimnazijos tradicija tapęs projektas  ,,Karjeros udgymo 

diena“ ir šiais mokslo metais pritraukė visos bendruomenės dėmesį ir buvo sėkmingai įvykdytas. IV klasės mokiniai dalyvavo  projektas „SMS to 

Curriculum: Inovations are Coming!“. 

Gimnazijoje gausu ir visų kitų dėstomų dalykų projektų bei parodų, kurie dažnai vainikuoja projektinę veiklą. Tokie projektai  suteikia mokiniams 

galimybę panaudoti savo įgūdžius ir žinias, kad dar geriau suprastų tai, ko mokosi. Įgyvendinant projektus mokiniams tenka remtis kūrybingumo, 

problemų sprendimo, įvertinimo, sintezės ir analizės gebėjimais.  Buvo organizuojami projektai: literatūrinis projektas ,,Knygos dėžutė" , kuris sulaukė 

didelio susidomėjimo tarp mokinių bei mokytojų, skaitymo skatinimo akcija-projektas  priešmokyklinėje grupėje  ,,Poczytaj mi, mamo, poczytaj mi, 

tato!", projektas-paroda ,,Mano mylimiausias miestas – Vilnius‘‘ , tarptautinis edukacinis projektas „Kreatywne prace plastyczne“, projektas ,,Kuriu 

knygą pats“, ,,Knygų namelis visiems”, projektas „Kuriu pasaka apie gamtą“ (pasakos redagavimas), projektas ,,Mano gatvė, namas, kaimynas“, 

projektas „M.K. Čiurlionis“, inžinerijos projektas ,,Miestas praeityje, dabartyje ir ateityje‘‘, akcija-projektas „Ką aš galiu padaryti misijai“, kurio tikslas 

laiškų misionieriams ir vaikams Tanzanijoje rašymas. Gimnazijoje vykdoma ilgalaikė projektinė veikla - mokyklos interjero puošimas kalendorinių 

švenčių proga bei organizuojamos įvairios parodos, susijusiois su bendruomenei svarbiomis šventėmis. Tarp jų - rudens kompozicijų paroda ,,Rudens 

gėrybės”,  paroda „Žiemos pasaka“,  projektas ,,Kalėdiniai angelai – interjerinės lėlės“ , projektas „Kalėdinės dovanelės“,  pavasario paroda „Aš 

agronomas - daržas ant palangės“ . 

 Projektai,  skirti  sveikatai saugoti ir ugdyti sveiką gyvenseną: ,,Sveikas  gyvenimas”, ,,Sveika mityba“, „Antrokų mokymas plaukti 2020-2021“. 

Kiti ne mažiau dėmesio sulaukę projektai: integruotos projektas „Nuo sėklos iki sėklos“, „Požeminiai gyventojai – sliekai“, projektas „Saugokite 

paukščius“,  projektas ,, W swiecie bajki“, priešmokyklinės grupės projektas „Teatrzyk kukiełek - Kraina bajek", aplinkos apsaugos projektas ,,Triukšmo 

tarša mūsų gimnazijoje“, aplinkosauginis projektas „Užaugink drugelį pats“, saugaus eismo projektas „Spalvų miestas“. 

Kultūrinė, pažintinė veikla.  
Pažintinė kultūrinė veikla yra skirta siekti bendrojo ugdymo tikslų mokiniams patraukliomis, įprastas pamokas papildančiomis ugdymo organizavimo 

formomis. Tai ugdomoji veikla, organizuojama mokykloje ir už jos ribų, papildanti įprastą  mokymąsi. Ši veikla yra privaloma sudėtinė mokyklos 

ugdymo turinio dalis, ji padeda ugdyti įvairias mokinių kompetencijas. Organizuodama pažintinę kultūrinę veiklą, gimnazija  atsižvelgia į bendrosiose 

programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių ir jų ugdymosi poreikius.  



Ypatingas dėmesys skiriamas gimnazijos renginių kokybei. Siekiama išlaikyti prasmingas gimnazijos tradicijas, stiprinami  bendruomenės narių 

ryšiai, pagrįsti pagarba ir tolerancija,  kalbama  apie saugią erdvę, modernią mokyklą. Didelis dėmesys skiriamas ugdymui, karjerai, inžinerijos pakraipai, 

mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti per dalykų integravimą, ugdymą netradicinėse erdvėse.  

Gimnazijoje vyko kultūriniai - pažintiniai renginiai: šventinė Kalėdų popietė,  Mokytojo diena, Advento vakarai, kasmetiniai renginiai Europos dienos 

minėjimai,  Europos kalbų diena, virtualus renginys „Steam laboratories at J.Lelevel engineering gymnasium“. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos parodose bei akcijose: pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, akcijoje ,,Światełko dla Rossy”,  pilietinėje  

akcijoje  „Atmintis gyva, nes liudija“.   

Stiprindami mokymosi motyvaciją, įvairindami mokymosi veiklą mokytojai vedė pamokas netradicinėje aplinkoje: Lietuvos nacionaliniame  

muziejuje, Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lenkų Kultūros Namuose, Rusų dramos teatre, Valstybės pažinimo centre, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Energetikos ir technikos muziejuje, A. Mickevičiaus muziejuje, Vilniaus technologijų mokymo centre, Lietuvos 

geležinkelio muziejuje, Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centre, jojimo klube ,,Ant balto žirgo“,  Žaislų muziejuje, Pinigų muziejuje, Trakų 

Neįgaliųjų centre, Pelėdų parke , VGTU Linkmenų fabrike Kūrybiškumo ir inovacijų centre, VGTU Energetikos ir mechatronikos skyriuje , šaudymo 

sporto mokykloje, Ogmios centro zoologijos sode.   

Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų  centre LITEXPO rengtoje mugėje  ,,Studijos 2020“, parodoje         “Išsilavinimas ir 

karjera “. Buvo organizuojami susitikimai, pokalbiai su įvairių profesijų atstovais.  

Gimnazija  organizavo pažintines ekskursijas į Vilniaus miesto, šalies lankytinas vietas ir užsienį: į Jonavos įmonę AB ,,Achema",  į UAB „ Geld 

Baltic“, „ Supergarden“ Panevėžyje, į Varšuvą, į Koperniko mokslo centrą , į Mineralų Muziejų Gamtos tyrimų centre , į Techtextill summit parodą 

Litexpo parodų rūmuose, į Trasalį – Trakai resort Spa , Vilniaus televizijos bokštą. 

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo  renginiuose: Tarptautiniame  projekte „ Teachers and pupils STEM competence development in elementary 

school Latvijoje, Tarptautiniame  šachmatų turnyre,  kuris vyko Liubline,  Baltijos pažangių technologijų institute, kūrybinėse dirbtuvėse „Natūralaus 

muilo gaminimas šaltuoju būdu“, miesto Steam konkurse „Septem+”,  dailyraščio konkurse,,Atrask rašto paslaptį”, konkurse  ,,Parduok mokyklą“.  

Mokiniai mielai leido laisvalaikį dalyvaudami lenkų kino savaitėje, filmų „Šokoladinė diena“ , „Kurjeris“ bei  „Kaip aš tave matau“ peržiūrose. Kiti 

rinkosi „Napatogų kiną“ ir dalyvavo  filmo, skirto 4-6 klasėms „Griaunam sienas“ peržiūroje.  

Netruko ir kitos kultūrinės veiklos, tokios kaip teatras „Mala Ojczyzna: Lenkų kultūros namuose, „Frankenstein“  American Drama Group – spektaklis 

anglų kalba. Mokiniai dalyvavo kultūrinėje  mainų programoje  „Susitikimai Tatruose žiemą“, mielai dalyvavo integruotose pamokose mieste – katedros 

aikštėje  „Matematika istorijoje”. 

Renginių gausa ir kokybe siekiama užtikrinti prasmingą užimtumą didesniam  mokinių kiekiui, sukurti patrauklią gimnazijos  kultūrą, skatinant 

mokymosi motyvaciją; sudaryti papildomas galimybes patirti sėkmę įvairių gabumų vaikams. Gimnazijos mokiniams organizuoti renginiai, ugdantys 

dalykines kompetencijas, išvykos, pažintinės ekskursijos, plečiančios akiratį, pramogos, bendravimo patirtys, ugdančios socialinius įgūdžius, ugdo 

tautinio tapatumo jausmą, pagarbą žmogui, gebėjimą pasirinkti  vertybes,  gebėjimą kritiškai mąstyti ir bendradarbiauti per įvairias veiklas. 

 

 

6.2.    Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

6.2.1. Veiklos kokybės įsivertinimas 



1.2.1 Mokinio pasiekimai ir pažanga 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazija teikia kokybišką išsilavinimą. Gimnazijoje sudarytos geros galimybės 

išmokti tai, ko mokiniams reikia, ir jie yra patenkinti savo mokymosi rezultatais. 

 Mokinių pažymiai gerai atspindi pasiekimų kokybę. 

 Kiekvieno mokinio dalyko ir bendrųjų  gebėjimų pažanga yra pastebima ir 

įvertinama,  kaupiami ir analizuojami mokinių mokymosi duomenys, kurie  

tinkamai panaudojami ugdymo procese. 

 Gimnazijoje pakankamai dėmesio skiriama gimtosios  kalbos, užsienio kalbų, 

matematinio, kompiuterinio, gamtamokslinio raštingumo ugdymui bei mokinių 

sportinei veiklai,  sveikatinimui ir sveikai gyvensenai.  

  Gimnazijoje įdiegta individualios pažangos stebėsena gerina mokinių mokymosi 

rezultatus. 

 Gimnazijoje pakankamai dėmesio skiriama bendro, komandinio darbo gebėjimų 

ugdymui. 

 Gimnazijoje dar nepakankamai dėmesio skiriama veiksmingai 

skatinimo sistemai sukurti. 

 Per mažai dėmesio skiriama mokinio gebėjimui veikti naujose, 

nestandartinėse situacijose, priimti atsakomybę už savo 

veiksmus. 

 Didelė dalis mokinių dar stokoja  savo laiko planavimo įgūdžių. 

 Gimnazijoje dar nepakankamai dėmesio skiriama mokinių 

pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui. 

 Mokiniams trūksta gebėjimų rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti 

savo mintis prieš auditoriją. 

Galimybės 

   

 Organizuoti daugiau STEAM dalykų užsiėmimų, įvairių laboratorinių, integruotų 

darbų, atliekamų  netradicinėse erdvėse. 

 Organizuoti laiko planavimo, laiko vadybos įgūdžių  mokymus ne tik 

mokytojams, klasės vadovams bet ir mokiniams. 

 Ugdyti mokinius karjerai klasių valandėlių metu bei aktyviau įtraukti į darbą 

pagalbos mokiniui specialistus, suburti darbo grupę ugdymo karjerai. 

 Daugiau organizuoti projektų, pamokų už mokyklos ribų. 

 Toliau kūrybiškai ieškoti būdų veiksmingai tiek mokinių, tiek mokytojų 

skatinimo sistemai sukurti ir taikyti. 

 Įvairių dalykų mokytojams pamokų metu plačiau praktikuoti mokinių gebėjimų 

ugdymą mokant rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti savo mintis prieš auditoriją. 

Grėsmės 

  

 Negebėjimas pagrįsti savo nuostatų ir sprendimų, integruotis į 

visuomenę ir tapti atsakingais piliečiais. 

 Nemokėjimas planuoti savo laiko daro neigiamą įtaką mokinių 

mokymosi rezultatams. 

 Besaikis technologijų naudojimas, knygų neskaitymas turi 

įtakos mokinių gebėjimui rišliai pasakoti, sklandžiai dėstyti 

savo mintis.  

 Nacionaliniai švietimo siekiai dažnai neatitinka visuomenės 

lūkesčių, keliamų gimnazijai ir mokytojui. 

 Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija. Didelė atskirtis tarp 

mokymosi sunkumų turinčių ir gabių mokinių daro neigiamą 

įtaką žinių kokybei. 

           

Siekiama susikoncentruoti į pažangių mokinių ugdymą taip keliant visos mokyklos pasiekimų kartelę. Mokykla turi tikslą sukurti pažangias nuotolinio 

darbo sistemas, kurti kokybišką turinį, kuriuo galėtų naudotis visi mokytojai ir juo pasinaudojus suteikti kokybiškas paslaugas moksleiviams; daugiau 

organizuoti integruotų projektinių darbų su įvairių dalykų mokytojais; STEAM diegti į daugiau pamokų; didinti mokinių motyvaciją ir atsakingumą. 

Taip pat stengiamasi diegti mokėjimo mokytis kompetenciją, sustiprinti pagalbos mokiniui aparatą. Kiekvieną pusmetį siekiama skirti apdovanojimus, 



pvz.: keliones, edukacinius užsiėmimus. Svarbu pradėti kurti vieningą mokinių skatinimo sistemą visų gimnazijos pakopų mokiniams; mokyti mokinius 

prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Aktualu ir reikalinga organizuoti daugiau edukacinių programų, išvykų ugdant lietuvių kalbos, istorijos dalyko 

žinias bei socialinę bei kultūrinę kompetencijas.  

 

7. Gimnazijos 2020 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.  

7.1. Gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimo tobulinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, 

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

Gimnazijos tikslams įgyvendinti buvo pasirinkta daugybę priemonių, kurių įgyvendinimą vertino mokiniai, mokytojai ir gimnazijos administracija. 

Siekiant įvertinti gimnazijos veiklą 2020 m. mokyklos Metodinė taryba atliko mokinių ir mokytojų apklausą, taip pat išanalizavo gimnazijos metodinių 

grupių ataskaitas už 2020 m. 

7.1.1.  Mokytojų inžinerinės, dalykinės ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės 

kompetencijos  augimo. 

Siekiant patobulinti savo inžinerines, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, mokytojai stebėjo savo kolegų pamokas, dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose ir  pristatinėjo švietimo aktualijas per metodinių grupių posėdžius. Metodinių grupių veiklos ataskaitose atsispindi 37 stebėtos 

pamokos, nurodyta  apie 1957 valandų kursų ir seminarų. Labai daug dėmesio buvo skirta  nuotolinio mokymosi kursams ir seminarams. Apskaičiavus 

vidurkį, vienam mokytojui atiteko vidutiniškai 31,6 valandos. Šis rodiklis net viršija plane numatytą kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičių. Nepaisant   

susiklosčiusios situacijos dėl pandemijos, metodinės grupės labai aktyviai skatino mokinius dalyvauti konkursuose bei olimpiadose nuotoliniu būdu. Iš 

viso per metus mokiniai sudalyvavo 76 įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei olimpiadose iš jų 24 olimpiadose ir 

konkursuose laimėjo prizines vietas, kas sudaro  apie 31%. 

Gimnazijos mokinių pažangumo gerinimas ir laiku suteikta pagalba , o taip pat pagalba IV klasės mokiniams renkantis brandos egzaminus yra vienas 

iš  gimnazijos veiklos prioritetų. IVA klasės mokiniai dalyvavo bandomuosiuose egzaminuose, rezultatai buvo panaudoti žinių spragų likvidavimui. 

Mokiniai laikė šiuos bandomuosius egzaminus: anglų kalbos raštu ir žodžiu, matematikos, lenkų gimtosios kalbos, lietuvių kalbos. Tėvams ir mokiniams 

buvo suteikta objektyvi informacija apie pasiekimus, mokytojai aptarė mokinių rezultatus metodinių grupių posėdžiuose. 

Šiemet standartizuotuose testuose mokiniai nedalyvavo.  

Siekiant įvertinti, kaip gimnazijoje taikomos priemonės  inžinerijos integravimui į visas mokyklos veiklos sritis, kaip tai veikia mokinių asmenybės 

brandą ir ugdymosi pažangą, buvo atlikta mokinių apklausa. 

Gimnazijoje įvyko daug renginių, skirtų mokinių inžinerijos kompetencijos ugdymui, STEAM renginius labai gerai įvertino 22 % respondentų, gerai 

72% ir blogai  6 % apklaustųjų mokinių. Vyrauja teigiamas mokinių požiūris į šias veiklas ir  teigiamos tendencijos ženkliai išaugo, tačiau atsirado  4% 

daugiau neigiamų vertinimų.  

Gimnazijoje vyko sklandus mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir patirties sklaida. Buvo organizuota keletas atvirų pamokų, kurios buvo 

teigiamai įvertintos mokinių ir mokytojų. 9% mokinių neigiamai įvertino šią gimnazijos praktiką, o 25%  ją įvertino labai gerai ir 66% gerai. Ne taip 

gausu buvo gimnazijoje edukacinių užsiėmimų ir mokymosi už mokyklos ribų dėl pandemijos. 



Galimybė pasinaudoti įvairių dalykų konsultacijomis norint pašalinti žinių spragas buvo mokiniams suteikta ir nuotolinio mokymosi metu. Apklausa 

parodė, kad pagalbos kreipėsi ir gavo 54% gimnazijos mokinių, tai yra tiek pat, kiek ir buvo praeitais mokslo metais, 40% visai nesikreipė ir 6% mokinių 

teigia, kad kreipėsi, bet konsultacijos negavo, skaičius yra 6% mažesnis negu 2019 m.  

Šiuolaikinės mokymosi technologijos buvo ypač dažnai naudojamos  nuotolinio ugdymosi pamokose. Norint išaiškinti, kaip gimnazijai sekėsi vykdyti 

nuotolinį ugdymą, mokiniams buvo pateikta keletas klausimų.76% apklaustųjų mokinių teigiamai vertina nuotolinio mokymo organizavimą ir vykdyma 

gimnazijoje, o 24% turi priešingą nuomonę. Norint patobulinti gimnazijos darbą nuotolinio mokymosi metu mokiniai siūlo daugiau dėmesio skirti naujos 

medžiagos išaiškinimui ir prašo neskirti tiek daug namų darbų. 

Daug vykusių  tradicinių renginių buvo teigiamai įvertinti, 49% mano, kad renginiai buvo labai geri, 39% įvertino gerai ir 12% neigiamai.  

Reziumuojant galima teigti, kad inicijuotos priemonės gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimo tobulinimui, siekiant kiekvieno mokinio 

asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga) daugeliu atvejų buvo 

sėkmingos, mokytojams siūloma aktyviau dalintis informacija iš kvalifikacijos kėlimo kursų per metodinių grupių posėdžius, eliminuoti atvejus, kai 

mokiniai kreipiasi pagalbos, tačiau jos negauna. Taip pat džiugina  tas faktas, kad daugumai mokinių išsilavinimas yra vertybė ir jie kietina ateityje  

mokytis toliau. 

7.1.2.  Veiksmingos pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos bendriomenės nariams teikimas. 

Remiantis pagalbos mokiniui specialistų ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės nariams buvo suteikta veiksminga pedagoginė, psichologinė ir 

socialinė pagalba. Mokiniai ir tėvai gavo specialistų konsultacijas, pagalbą dėl mokymosi sunkumų įveikimo, psichologinę pagalbą, specialistai lankėsi 

klasėse, stebėjo ir koregavo netinkamai besielgiančių mokinių elgesį. Suteikta 103 socialinio pedagogo konsultacijos. Psichologinės pagalbos kreipėsi 

apie 100 klientų per mėnesį, iš viso per 2020 metus apie 900 klientų. 70 % klientų sudarė mokiniai, 20% tėvai ir kiti asmenys, 10 % mokytojai. 

Psichologinė pagalba mokyklos bendruomenei buvo teikiama viso nuotolinio ugdymosi metu. Sklandžiai vyko bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis, teikiančiomis pagalbą mokiniams t.y. policija, PPT, Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija. Informaciją apie pagalbą 

mokiniams galima rasti gimnazijos tinklalapyje. 

7.1.3 Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 
Pagal gimnazijos VGK ataskaitą, gimnazijoje įvyko daugybę įvairių renginių, pranešimų ir pamokų, skirtų mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimui. Ataskaitoje nurodyta, kad  mokiniai dalyvavo 83 skirtingose veiklose, skirtose sveikatos ugdymui. Taip pat vyko paskaitos tėvams ir 

pedagogams. 

7.2. Saugios, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančios aplinkos kūrimas, bendradarbiavimo  su tėvais,  

socialiniais partneriais plėtimas. 

7.2.1. Bendradarbiavimo su  tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais plėtimas. 

Gimnazijoje sklandžiai vyko bendradarbiavimas su tėvais. Tėvai prisijungė prie gimnazijoje organizuotos, jau tradicija tapusios ,,Karjeros dienos“. 

Šiame renginyje dalyvavo 25 mokinių tėvai, gimnazijos simpatikai ir absolventai, kurie  pristatė STEAM profesijas mokiniams. Mokiniai turėjo progą 

susipažinti su inžinieriaus, programuotojo, bioinžinieriaus, onkologo-radioterapeuto, lakūno ir kitomis profesijomis. Plečiant mokinių galimybes tobulinti 

inžinerijos kompetencijas, mokiniams organizuojamos paskaitos mokykloje ir universitetuose apie STEAM. 

Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (VGTU,  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, 

Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija, Kauno Technologijos Universitetas),  visuomenine organizacija ,,Lenkų Inžinierių ir Technikų Sąjunga".  



 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI   2021 m. 

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, bendrąsias ir skaitmenines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės 

kompetencijos  augimo. 

1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą kasdienio bei nuotolinio ugdymosi formomis. 

1.3. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

2. Kurti saugią, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančią aplinką, plėsti bendradarbiavimą su tėvais,  

socialiniais partneriais. 

2.1.Sukurti dinamiškas, atviras ir funkcionalias bei saugias ugdymo aplinkas, pritaikytas inžineriniam ugdymui. Tobulinti nuotolinio mokymosi 

infrastruktūrą. Nuolat atnaujinti IKT bazę. 

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

 



 

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, bendrąsias ir  skaitmenines kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir 

inžinerinės kompetencijos augimo. 

Priemonės pavadinimas Data Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Atsakingas 

Integruotos pamokos (1 priedas). Per metus  90 proc. planuojamų pamokų įvyko. Dalykų mokytojai, kiekviena 

metodinė grupė po 6 integruotos 

pamokos. (nuotoliniu būdu) 

 

Organizuotų STEAM renginių/veiklų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus 

 

Ne mažiau kaip 19  renginių/veiklų. 

 

Metodinės grupės: 

tiksliųjų ir gamtos mokslų - 9, 

lietuvių kalbos -  2,  

lenkų kalbos, istorijos ir tikybos - 2, 

rusų ir užsienio kalbų - 2,  

menų ir fizinio ugdymo - 2,  

pradinio ugdymo – 2 

Organizuotų STEAM mokymosi gamtoje veiklų  

skaičius. 

 

 

Per metus Ne mažiau kaip 7  veiklas. Metodinės grupės:                                       

tiksliųjų ir gamtos mokslų - 3,  

menų ir fizinio ugdymo - 1,  

pradinio ugdymo – 3 

Atviros pamokos. Bendras pamokų skaičius - 12. 

 

Per metus 90 proc. planuojamų pamokų įvyko. Kiekvienai metodinei grupei pravsti 

po 2 pamokos (nuotoliniu būdu) 

Eksperimentiniams bei praktiniams įgūdžiams ugdyti 

skirtos gamtos mokslų pamokų skaičius (per fizikos, 

chemijos, biologijos pamokas  8 klasėse ir gamtos 

dalykai 4 klasėse). 

Per metus Ne mažiau kaip 40 pamokos. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė 

grupė, pradinių klasių metodinė 

grupė 

Pamokų (vieno mokytojo), vedamų  netradicinėse ar 

kitose edukacinėse aplinkose, skirtose inžinerinės 

kompetencijos ugdymui, skaičius. 

Per metus Ne mažiau kaip po 5 pamokos 

kiekvienam mokytojui. 

Dalykų mokytojai 

Kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimas su 

tėvais (dalyvavusių susirinkimuose ar/ ir bendravusių su 

klasės vadovu tėvų  proc. išraiška ). 

Per metus Ne mažiau kaip 85 proc. tėvų bendrauja 

su klasės vadovu. 

Klasių vadovai 



Standartizuotų testų organizavimas, rezultatų lyginimas 

su metiniais mokinių dalyko įvertinimais.  

 

 

 Balandis, 

Gegužė 

69 proc. mokinių dalykų metiniai 

įvertinimai atitinka Nacionalinių tyrimų 

rezultatams. 

Dalykų mokytojai, gimnazijos 

administracija 

  

 

Metodinių idėjų mugė. 

 

 

 

 Vasaris 

 

Apie 50 proc. mokytojų metodininkų 

pristato savo idėjas. 

 

Dalykų mokytojai metodininkai, 

metodinė taryba 

Seminarų, mokymosi valandėlių, skirtų STEAM dalykų 

mokytojų inžinerinės kompetencijos tobulinimui 

(skaičius). 

 

Per metus Po 4 seminarus kiekvienam mokytojui. Gimnazijos  administracija 

STEAM dalykų mokytojai 

Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją mokytojų proc. Ne 

mažiau 5 dienų (30 val.) per metus. Iš jų 10 val. skiriame 

skaitmenines kompetencijas tobulinti. 

Per metus 95 proc. mokytojų išklausė ne mažiau 

kaip 30 val., iš jų 10 val. skaitmenines 

kompetencijas tobulinti. 

Gimnazijos 

administracija 

Vieningos mokinių skatinimo sistemos kūrimas visų 

gimnazijos pakopų mokiniams, siekiant mokyti mokinius 

prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. 

Balandis Parengtas mokinių skatinimo tvarkos 

aprašas. 

Darbo grupė, gimnazijos 

administracija 

Mokytojų kvalifikacijos metu įgytų žinių dalijimasis 

patirtimi (pranešimų skaičius). 

 

Per metus Ne mažiau kaip po 3 pranešimus iš 

kiekvienos metodinės grupės. 

Dalykų mokytojai, metodinės grupės 

1.2 Uždavinys. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą  kasdienio bei nuotolinio ugdymosi 

formomis. 

Tėvų, kuriuos tenkina gimnazijos jo besimokančiam 

vaikui teikiama pagalba -  tėvų nuomonės tyrimas (proc. 

išraiška) . 

Balandis, 

Lapkritis 

65 proc.  tėvų, kuriuos tenkina 

gimnazijos jo besimokančiam vaikui 

teikiama pagalba. 

Psichologas, soc. pedagogas 

Mokiniai, kuriuos tenkina gimnazijos teikiama pagalba 

besimokant (proc. išraiška) 

Balandis, 

Lapkritis 

70 proc.  mokiniai, kuriuos tenkina 

gimnazijos teikiama pagalba 

besimokant. 

Psichologas, soc. pedagogas 

Specialiųjų poreikių mokiniai pasiekia geresnių 

mokymosi rezultatų, įgyja daugiau pasitikėjimo savo 

jėgomis. Išmoksta praktiškai taikyti įgytas žinias (proc.) 

Per metus 30 proc. specialiųjų poreikių mokinių 

pasiekia geresnių mokymosi rezultatų. 

Spec. pedagogas 

Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas siekiant 

mokinių pažangos. 

Per metus 70 proc. gimnazijos mokinių gauna 

savalaikę pagalbą, gerėja jų pažanga. 

Dalykų mokytojai, gimnazijos 

administracija 



Bendruomenės narių supažindinimas su gimnazijos 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Rugsėjis, 

 per metus 

85 proc. gimnazijos bendruomenės 

narių atsakingai dalyvauja 

įgyvendindami išsikeltus gimnazijos 

tikslus ir uždavinius. 

Gimnazijos administracija, 

klasių vadovai 

1, 5 klasių  ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

 

 Spalis 80 proc. respondentų jaučiasi 

vertinami, reikalingi, saugūs ir 

priklausantys gimnazijos bendruomenei. 

Psichologas, klasių vadovai 

Mokinių socialinių poreikių tyrimas. 

 

 

Spalis Sudaryti visų klasių socialiniai pasai, 

vykdomos suderintos pagalbos 

priemonės. 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai 

 

Pamokų, vestų gimnazijos bibliotekoje/muziejuje, 

skaičius. 

 

Per metus 

 

 

Istorijos, pradinio ugdymo  kalbų 

mokytojai, bibliotekos vedėja praveda 5 

pamokų gimnazijos 

bibliotekoje/muziejuje.  

 

Istorijos, pradinio ugdymo,  kalbų 

mokytojai, bibliotekos vedėja 

Mokinių, ruošusių namų darbus gimnazijos bibliotekoje 

– skaitykloje (skaičiaus proc. išraiška ). 

 

Per metus Ne mažiau kaip 4 proc. mokinių ruošia 

namų darbus gimnazijos bibliotekoje-

skaitykloje. 

Bibliotekos vedėja 

Parodų bibliotekoje skaičius. Per metus Ne mažiau kaip 10 parodų. Bibliotekos vedėja 

Suteikiamos profesinio informavimo konsultacijos   

 8-IV kl. mokiniams (skaičius)  

 8-IV kl. tėvams (skaičius)  

Per metus Po 8-9 konsultacijos 8- IV klasėje. 

Po 1 konsultacija 8- IV klasės mokinių 

tėvams. 

Ugdymo karjerai darbo grupė 

Paskaitų, skirtų  orientavimo karjerai STEAM srityse 

pasiruošti (skaičius).  

Per metus Po 1 paskaitą praveda mokiniams 

kiekvienoje klasėje. 

Klasių vadovai  

Vykdoma gabių vaikų bei jaunimo stebėsena (1-8 kl.), 

tyrimai (tyrimų skaičius). 

 Balandis 

Spalis 

2 tyrimai per metus. Spec. pedagogas 

psichologas 

Mokinių, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose 

(skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip 120 mokinių dalyvavo 

olimpiadose, konkursuose. 

Dalykų mokytojai 

Mokinių, laimėjusių olimpiadose, konkursuose 

(skaičius). 

Per metus 52  laimėjusių olimpiadose, 

konkursuose. 

Dalykų mokytojai 

Tobulinti mokinių savo laiko planavimo įgūdžius,  

skatinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis. 

 

Per metus Kiekvienoje klasėje vyko ne mažiau 

kaip 2 laiko planavimo ir 2 pasitikėjimo 

savo jėgomis  stiprinimo užsiėmimai. 

Klasių auklėtojai, psichologas, 

socialinis pedagogas 

1.3. Uždavinys. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.  



Prevencinių renginių ir projektų su socialiniais 

partneriais                          (skaičius). 

 

Per metus Organizuota 10  prevencinių 

renginių ar projektų.  

Psichologas – 3, soc. pedagogas – 2,                                       

spec. pedagogas – 2,  sveikatos 

priežiūros specialistas – 3 

Saugiai besijaučiančių ir teigiamas emocijas 

gimnazijoje patiriančių mokinių (5-10 kl.) (proc. 

išraiška)       (6-11 kl.) 

 

Vasaris 

       Lapkritis 

80 proc. gimnazijos apklaustųjų 

mokinių jaučiasi saugiai. 

Psichologas,  

socialinis pedagogas 

Sveikatinimo pamokų, užsiėmimų skaičius. 

 

Per metus Ne mažiau kaip 65  pamokų, 

užsiėmimų. 

Sveikatos priežiūros specialistas, 

klasių vadovai 

 

Reflektavimas įvairiose medijose apie sveikatos 

ugdymą gimnazijoje - informacijos pateikimas 

gimnazijos tinklalapyje, spaudoje (skaičius). 

 

Per metus 

 

Ne mažiau kaip 30. 

 

Sveikatos priežiūros specialistas, 

klasių vadovai 

Sveikatingumo programos integravimas į  

mokomuosius dalykus ir neformalųjį švietimą (proc. 

išraiška). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus  100 proc. integruotos programos: 

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programa“, 

integruojama pradinėse klasėse į 

dorinį ugdymą, pasaulio pažinimą; 5-

8 klasėse į dorinį ugdymą, gamta ir 

žmogus, gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, 

biologijos, technologijos, fizinį 

ugdymą;                                                 I-

IV gimnazijos klasėse  į dorinį 

ugdymą, gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, 

biologijos, istoriją, chemiją, fizinį 

ugdymą.    

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa ir „Sveikatos 

ugdymo bendroji programa“,  

integruojama pradinėse klasėse į  

dorinį ugdymą, pasaulio pažinimą;                                                                                                  

5-8 klasėse į dorinį ugdymą, gamta ir 

žmogus, gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, 

Dalykų mokytojai, 

gimnazijos administracija 



 biologijos, fizinį ugdymą;                                                                         

I-IV gimnazijos klasėse  į dorinį 

ugdymą, gimtąją kalbą, lietuvių kalbą, 

biologijos, istoriją, chemiją, fizinį 

ugdymą.  

Gimnazijoje vykdomų žalingų įpročių, 

priklausomybės ligų, AIDS, Covid-19 ir kt. 

prevencinių pamokų, užsiėmimų skaičius. 

Per metus Pravesta 17  pamokų, užsiėmimų.  Psichologas – 5,  soc. pedagogas – 3, 

spec. pedagogas – 2, sveikatos 

priežiūros specialistas -7 

Psichologo, socialinio pedagogo bei sveikatos 

priežiūros specialisto individualių konsultacijų  

mokiniams ir tėvams sveikatos ugdymo klausimais 

organizavimas (skaičius).   

Per metus Psichologo – 40, spec. pedagogas – 

35, 

soc. pedagogas – 25, logopedas – 25, 

sveikatos priežiūros specialistas – 55 

ir daugiau pagal poreikį.  

Gimnazijos pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Mokinių, puoselėjančių sveiką gyvenseną (1-6 kl.) 

(7-8; I-IV kl.) 

 

      Gegužė, 

Lapkritis 

 

Ne mažiau kaip 60 proc. apklaustųjų 

mokinių. 

 

Sveikatos priežiūros specialistas 

psichologas 

Ekologinių įgūdžių ugdymas (veiklų skaičius).  

 

Per metus  Suteiktos ekologinio elgesio 

pradmenys, sudarytos palankios 

sąlygos mokiniams tyrinėti, bandyti, 

įgyti naujų žinių. Ne mažiau kaip 15 

veiklų. 

1-4 kl; 5-8 kl. vadovai po 1 veiklą 

 

Fizinio ugdymo  pamokos KITAIP! (pamokų 

skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip 10. Fizinio ugdymo mokytojai 

Aktyvus dalyvavimas miesto sporto renginiuose. Per metus  Ne mažiau kaip 5 renginiuose. Fizinio ugdymo mokytojai 

Sporto švenčių gimnazijos bendruomenei 

organizavimas (skaičius). 

Birželis, Rugsėjis, 

Gruodis 

Ne mažiau kaip 3 sporto šventės. Fizinio ugdymo mokytojai 

Sporto varžybų gimnazijoje skaičius. Spalis, Gruodis, 

Vasaris,Balandis, 

Gegužė 

Ne mažiau kaip 5. Fizinio ugdymo mokytojai 

Fizinio aktyvumo skatinimo renginiai (judriosios 

pertraukėlės, mankštos, akcija „Apibėk mokyklą“, 

žygiai ir kt.) (5-10 kl.),  (6-11 kl.). 

       Gegužė, 

Rugsėjis 

Fizinis aktyvumas padidėjo 5 proc. Fizinio ugdymo mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistas, 

klasių vadovai 



Tikslas   2. Kurti saugią, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančią aplinką, plėsti bendradarbiavimą su tėvais, 

socialiniais partneriais. 

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

nuotolinio mokymosi infrastruktūrą. Nuolat atnaujinti IKT bazę. 

Atnaujinti ir įrengti edukacines erdves, skirtas 

psichologui. 

Per metus Atnaujinti ir įrengti psichologo 

kabinetą.  

Gimnazijos administracija 

 Sukuriamos dinamiškos, atviros ir funkcionalios  bei 

saugios ugdymo(si) aplinkos, pritaikytos inžineriniam 

ugdymui. 

Per metus  Įdiegtos  9 programos. Gimnazijos administracija, 

bibliotekininkė 

Atnaujintos IKT įrangos, naudojamos ugdymo procese 

(proc. išraiška). 

Per metus Atnaujinta 15 proc.  IKT įrangos. Gimnazijos administracija 

Belaidžio internetinio ryšio aprėpties zonos plėtimas 

gimnazijos teritorijoje 

Per metus Padidinta WIFI aprėpties  zona 20 proc. Inžinierius 

Tobulinti nuotolinio mokymosi infrastruktūrą. Per metus Įgyti kompiuterius, ausines, 

mikrofonus ir t.t. 

Inžinierius, gimnazijos 

administracija 

Gimnazijos patalpų padidinimas: Per metus  Pastatytas gimnazijos priestatas: 

 Sporto salė – apie 1144m2 
 Biblioteka – apie 80m2 

 Skaitykla – apie 20m2 

 Vadovėlių saugykla – apie 20m2 

 Choreografijos klasės – apie 70m2 

 Mokymo klasės - 2vnt  po 70m2, 2vnt  po 

50m2 (su 25 kompiuterizuotų darbo vietų 

su prieiga prie interneto. 

Gimnazijos administracija 

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

Informacijos tėvų švietimo tema gimnazijos svetainėje 

skleidimas (straipsnių, informacinių žinučių bei skelbimų 

skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip 25. Klasių vadovai, gimnazijos 

specialistai po 1 straipsnį talpina 

gimnazijos svetainėje. 

Tėvų, kurie ves STEAM dalykų pamokas gimnazijos 

mokiniams, įsitraukimas (pamokų skaičius). Karjeros 

diena. 

Vasaris Po 3-4 pamokas kiekvienoje klasėje. Metodinė taryba,  klasių auklėtojai 



 

---------------------- 

Tikslinės paskaitos - praktikumai tėvams „Tėvų 

mokykla“ (paskaitų skaičius). 

Rugsėjis, 

Gegužė, 

Gruodis  

Ne mažiau kaip 3 paskaitos tėvams.                                                  

80 proc. tėvų teigia, kad gimnazijos 

informavimo ir švietimo sistema atitinka 

tėvų poreikius. 

Psichologas  

Tėvų, dalyvaujančių gimnazijos atliekamose apklausose 

ir tyrimuose, įsitraukimas (proc. išraiška). 

Per metus 55 proc. tėvų dalyvauja apklausose. Psichologas 

Apie gimnazijos veiklą, apie vykdomus projektus rašoma 

svetainėje, įvairiose  medijose (straipsnių skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip po 5 straipsnius 

kiekviena metodinė grupė. 

Mokytojai  

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 skaičius). 

Per metus  Ne mažiau kaip 5 užsiėmimai. Gimnazijos administracija 

inžinerijos dalykų mokytojai 

 

Aukštųjų mokyklų dėstytojų inžinerijos ugdymo 

paskaitos gimnazijos mokiniams (paskaitų skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip 5 paskaitos. Metodinė taryba 

Gimnazijos administracija 

Verslo atstovų susitikimai su gimnazijos mokiniais 

(skaičius).  

Per metus Ne mažiau kaip 5 susitikimai. Metodinė taryba, 

gimnazijos administracija 

Tradiciniai gimnazijos renginiai, parodos (2 priedas). Per metus 90 proc. suplanuotų renginių/parodų 

gimnazijos bendruomenės įvyko. 

Metodinė taryba, mokinių taryba 

(nuotoliniu būdu) 

Mokinių tarybos veikla. Per metus Įgyvendinta 90 proc. mokinių tarybos 

sprendimų. 

Mokinių taryba 

Visuotiniai gimnazijos tėvų susirinkimai.  Vasaris  

Rugsėjis 

50 proc. tėvų dalyvauja tobulinant 

gimnazijos veiklą, įsitraukia į vaikų 

ugdymąsi įvairiomis formomis. 

Gimnazijos administracija 

Gimnazijos padėkų mokiniams, tėvams maketavimas ir 

spausdinimas. 

 Gegužė-

Birželis 

Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir 

kitų darbais, pasiekimais bei pažanga 

(atspausdintų padėkų skaičius). 

Klasių vadovai, gimnazijos 

administracija 


