
                                                                                                            PATVIRTINTA 

Vilniaus Joachimo Lelevelio 

inžinerijos gimnazijos direktoriaus  

2022-01-05 įsakymu Nr. V- 89 

 

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJOS 

2022 M. VEIKLOS PLANAS 
 

        VEIKLOS ANALIZĖ 
        2021 m. 

 

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

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

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

 1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius. 

 2020-2021 m. gimnazijoje mokėsi 567 mokiniai, sukomplektuoti 27 klasių komplektai, iš jų 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (24 vaikai). Lenkų 

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

klasių 4 komplektai, 5 - 8 klasių 6 komplektai, I - II klasių 2 komplektai.  

2. Socialinio konteksto įvertinimas. 
Nemokamai maitinamų mokinių gimnazijoje 108. Per 2021 metus nemokamas maitinimas buvo teikiamas pirmokams (43 mokiniai) ir antrokams 

(38 mokiniai). Valstybės globojami - 2 mokiniai, šeimos globojami - 2 mokiniai. Socialinis pedagogas, bendradarbiaudamas su maitinimą teikiančia 

įmone, vykdė sausų davinių dalinimą.  

3. Pedagoginė - psichologinė pagalba. 

Pedagoginei - psichologinei pagalbai teikti sukomplektuota specialistų komanda: psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

logopedai, visuomenė sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas. 

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). Per metus įvyko 12 VGK posėdžių. Buvo parengti 

veiksmų planai, padedantys sugrąžinti mokinius į gimnaziją, sudarant galimybes sėkmingai mokytis. Teikiamos rekomendacijos mokytojams dėl ugdymo 

metodų ir darbo organizavimo su mokiniais, kurių elgesys buvo nepatenkinamas. 

Gimnazijoje mokėsi 39 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, 11 mokiniams teikta mokytojo padėjėjo pagalba. Dėl karantino 2021 m. 

sausio - birželio mėnesiais nebuvo atliktas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis įvertinimas ir pakartotinis įvertinimas. Specialusis 

pedagogas, logopedai, psichologas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas teikė pagalbą mokiniams ir jų tėvams nuotoliniu būdu, 

konsultavo gimnazijoje. Nuotolinis mokymas leido dar labiau pažinti vaikus, atskleisti jų gebėjimus neįprastomis situacijomis. 

Daug dėmesio buvo skirta labiausiai pažeidžiamoms mokinių grupėms: abiturientams, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, rizikos 



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

bendravimo su bendraamžiais problemų mokiniams, specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Šiems mokiniams nuo 

2021 m. sausio mėnesio, atlikus tėvų apklausą, bendradarbiaujant su klasės vadovais, suderinus su gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisija 

patvirtinus 40 mokinių sąrašą, suteikta galimybė ir sudarytos visos sąlygos mokytis gimnazijoje nuotoliniu būdu. 

Pradinių, 6 – tų, 8 – tų klasių mokiniams buvo organizuotos paskaitos saugaus elgesio prie vandens telkinių tema. Rudens mėnesiais vyresnėse 

klasėse buvo surengti VVSB parengti protų mūšiai „Mikroorganizmai ir virusai mūsų gyvenime“, „Kaip sveikai maitiniesi tu“. Be to, mokiniams buvo 

vedamos paskaitos asmens, rankų higienos, saugumo bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, pirmosios pagalbos teikimo temomis. 

COVID-19 pandemijos metu, įgyvendinant Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, NVSC, Vilniaus m. 

savivaldybės bei VVSB rekomendacijas, mokiniams, gimnazijos darbuotojams, mokinių tėvams, globėjams buvo teikiama visa svarbi informacija dėl 

koronavirusinės infekcijos profilaktikos ir valdymo, gimnazijoje buvo vykdomi mokinių testavimai greitaisiais antigeno testais bei kaupinių metodu. 

Bendradarbiaujame su Vilniaus miesto 1 – ojo policijos komisariato specialistais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus pedagogine – 

psichologine tarnyba. 

4. Švietimo išteklių įvertinimas.  

4.1. Švietimo darbuotojai. 

 Gimnazijoje dirba 60 mokytojų, turinčių atitinkantį užimamas pareigas išsilavinimą ir būtinas kompetencijas, dauguma įgiję kvalifikacines 

kategorijas: 19 mokytojų metodininkų, 30 vyresniųjų mokytojų.  

 4.2. Švietimo aprūpinimas.  

 2020 m. įsigyta 20 naujų nešiojamų kompiuterių HP ProBook, 14 nešiojamųjų kompiuterių, 30 kompiuterinių web kamerų, 10 grafinių planšečių 

ir 7 projektorius. Gimnazija gavo 3 mobilius vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius. Logopedo kabinetas aprūpintas 2 spausdintuvais, naujomis 

priemonėmis. Trijose klasėse pakeisti mokykliniai suolai ir kėdės. Dviejuose koridoriuose įrengtos modernios poilsio zonos su televizoriais.  

100% mokinių aprūpinti visais reikalingais vadovėliais, įsigytos Edukos licencijos. Iš MK lėšų panaudota 13 949,14 eurų vadovėliams įsigyti. 

 5. Gimnazijos pirmūnai bei gerai besimokantys mokiniai.  

100 gimnazijos mokinių mokslo metus baigė puikiai ir 214 - gerai. Tai sudaro 55 %. 

5.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimai: 

2020 – 2021 m. m. pagrindinio ugdymo programą baigė 35 mokiniai ir gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, du palikti kursą kartoti. 2019 

- 2020 m. m. dėl pandemijos PUPP buvo atšauktas, todėl atlikta 2018 – 2019 m. m. ir 2020 – 2021 m. m. lyginamoji analizė. 

 



 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (lietuvių kalba) lyginamoji analizė. Aukštesnįjį įvertinimą gavusių mokinių skaičius padaugėjo 4 %. 

Mokinių, gavusių pagrindinį įvertinimą, smuko 3 %. Patenkinamąjį įvertinimą gavusių mokinių skaičius padidėjo nuo 5 %. 6% sumažėjo nepatenkinamą 

įvertinimą gavusių mokinių skaičius.  

 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (gimtoji kalba) lyginamoji analizė. 2020 – 2021 m. m. mokinių, gavusių aukštesnįjį įvertinimą, skaičius 

padidėjo 15 %, gavusių pagrindinį įvertinimą, skaičius sumažėjo 21 %, pasiekusiųjų patenkinamąjį lygį, skaičius padidėjo 5 % ir 1 %  padaugėjo 

moksleivių, gavusių nepatenkinamąjį įvertinimą. 

 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (matematikos) lyginamoji analizė. Mokinių, gavusių aukštesnįjį įvertinimą, skaičius padidėjo 11  %, 

pagrindinį įvertinimą smuko 18 %, pasiekusiųjų patenkinamąjį lygį, smuko 14 % ,o nepatenkinamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius padidėjo 22 %. 
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5.2. Vidurinio ugdymo pasiekimai. 

2021 m. gimnazijoje vidurinio ugdymo programą baigė ir gavo brandos atestatus 15 abiturientų, du gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus. 

2020-2021 m. m. valstybinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas balais Vilniaus m. (%) 
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Lietuvių kalba ir literatūra 6 6 6 100 2 33 3 50 1 17 91 30 43 18 

Anglų kalba 14 14 14 100 3 21 9 64 2 15 98 10 48 40 

Matematika 10 9 10 90 6 67 3 33 0 0 90 38 40 12 

Biologija 2 2 2 100 0 0 2 100 0 0 97 22 46 29 

Istorija 2 2 2 100 0 0 2 100 0 0 99 25 62 12 

Geografija 2 2 2 100 1 50 1 50 0 0 98 30 61 7 

Fizika 1 1 1 100 0 0 1 100 0 0 98 22 61 15 

2021 metais privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 6 kandidatai, išlaikė – 6, o egzamino balų vidurkis siekė 54 

balus. Lyginant su 2020 m. tai yra žymiai geresni pasiekimai, nes lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pasiekimų pažangumas 

pernai siekė 75 %, o 2021 – 100 %. Pagal žurnalo „Reitingai“ sudarytus reitingus pagal dalykus, mūsų gimnazija yra 42 – 43 vietoje tarp 50 geriausiai 

išmokančių lietuvių kalbą gimnazijų. 

Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą laikė 14 kandidatų. Išlaikė 14 kandidatų, tuo tarpu Lietuvos mastu šį egzaminą išlaikė 97,95 

% kandidatų. Lyginant su 2020 m. anglų valstybinių egzamino rezultatais, pažangumas abejuose siekė 100%. 

Šiais mokslo metais matematikos egzaminą laikė 10 kandidatų, išlaikė – 9. Lyginant su 2020 m. matematikos brandos egzamino pasiekimais, 

pernykščio pažangumas siekė 100%, tuo tarpu 2021 m. – 90%. Istorijos, biologijos, informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminus kandidatai 

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

2020-2021 m. m. mokyklinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas pažymiais 

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

Lietuvių kalba ir literatūra 9 9 8 71 0 0 1 0 

Lenkų gimtoji  kalba 15 15 4 27 6 40 5 33 

Šiais mokslo metais 9 abiturientai laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzaminą ir visi išlaikė. Lyginant su 2020 m. šio egzamino 

pasiekimų pažangumas nepakito, vienas mokinys gavo aukščiausią įvertinimą, t. y. 9. 

Lenkų (gimtosios kalbos) mokyklinį brandos egzaminą laikė 15 abiturientų ir visi išlaikė, todėl šio egzamino pasiekimų pažangumas 100 %. Šio 

egzamino pažangumas siekė 100% ir 2019 – 2020 m. m. 

 

 



 5.3. Gimnazijos abiturientų mokymosi tąsa. 

Klasė Universitetai Kolegijos Profesinės mokymo centras Studijos užsienyje Darbas 

IVA kl. 4 4 1 4 2 

Gimnaziją baigė 15 abiturientų, 13 iš jų tęs mokslus: 1 VILNIUS TECH, 1 Vilniaus Universitete, 1 Vytauto Didžiojo universitete, 1 Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete, 3 Hanze University (Olandija), 1 University of Essex (Jungtinė Karalystė), 2 Vilniaus kolegijoje, 1 Verslo kolegijoje, 1 

Socialinių mokslo kolegijoje, 1 Verslo mokykloje, 2 dirba Lietuvoje. 

6. Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai olimpiadose, konkursuose, viktorinose.  

2020 – 2021 m. m. gimnazijos mokiniai dalyvavo gimnazijos, Vilniaus miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, dalykų olimpiadose. 4C 

klasės mokinė dalyvavo Vilniaus miesto rašinių konkurse „Pilies paslaptys”, kuriame užėmė II vietą. 7A klasės mokinė dalyvavo diktanto konkurse, 

kuriame laimėjo II vietą miesto etape. 8A klasės mokinys dalyvavo Vilniaus miesto mokinių lenkų kalbos 5 – 9 klasių moksleivių diktanto konkurse 

,,Dyktando 2021“, laimėjo I vietą, o IA klasės mokinė laimėjo II vietą. Istorijos olimpiados miesto etape „Tautų pėdsakai Vilniuje“ 8A mokinys laimėjo 

II vietą. Mokinys taip pat dalyvavo 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje miesto etape. IA klasės mokinė dalyvavo Vilniaus miesto lietuvių kalbos 

olimpiadoje tautinių bendrijų mokyklų  9 – 10 klasių mokiniams, pateko į šalies etapą, o Respublikos mastu užėmė III vietą. 7D klasės mokinė 

matematikos konkurse „Skaičiuok ir mąstyk“ ir užėmė 5 vietą, „Kengūroje“ pateko į 50 – tuką geriausiųjų. Tarptautinės olimpiados „Kings“ pavasario 

sesijoje 5B klasės mokinė užėmė 4 vietą, o „Kengūroje“ pateko į geriausiųjų 50 – tuką, Vilniaus miesto savivaldybėj užėmė X vietą. 4C klasės mokinys 

dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea – 2021“ ir laimėjo I vietą. IA klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos ir 

informacinių technologijų konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“. IB klasės mokinės sudalyvavo respublikiniame neformaliojo ir bendrojo 

lavinimo ugdymo įstaigų mokinių virtualiame konkurse – parodoje „Merginos moksle“. 8A, IA, IIA klasių mokinių komandos dalyvavo konkurse 

,,Intelektų mūšis“, IIIC klasės mokinys dalyvavo religinės poezijos konkurse ir miesto etape laimėjo I vietą, o 7A klasės mokinė gavo pagyrimo raštą. 

7A klasės mokinė dalyvavo tarptautiniame lenkų literatūriniame konkurse, kuris vyko Krokuvoje ir tapo laureate. IA mokinys išbandė savo jėgas Vytauto 

Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto ir Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos organizuotame respublikiniame 

renginyje, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkurse „Gyvieji dirbtinių sistemų prototipai“, kuriame laimėjo I vietą. 8A, IIB ir IVC 

klasių mokiniai dalyvavo anglų kalbos olimpiadose ir pateko į miesto etapus. Kelios mūsų gimnazijos mokinės dalyvavo anglų kalbos konferencijoje 

,,Future learning challenge“, kurioje 8B, 7A ir IA klasės mokinės skaitė pranešimus. IIIA klasės mokinės dalyvavo tarptautiniame projekte „The Project 

Competition 2021“. IVC klasės mokinės dalyvavo nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje, 8A, IA, IIA klasių komandos dalyvavo protmūšyje 

„Šiuolaikinės Lenkijos istorija ir kultūra“, IVA klasės mokinė dalyvavo konkurse „Dvi meilės“, kur laimėjo II vietą. 2B, 3A, 3B, 4A, 4B klasės mokiniai 

dalyvavo dailaus rašto konkurse „Atrask rašto paslaptį“, o 2A klasės mokinė ir 3B klasės mokinė tapo šio konkurso nugalėtojomis. Mokiniai dalyvavo 

JAV ambasados Lietuvoje virtualiame renginyje ,,What is a U.S. classroom really like? (The Boise State University)“, vaizdo klipų konkurse ,,Skleidžiam 

pozityvą!“, ,,Digi klasės“ rengtame proto mūšyje ,,Lietuvių baltų mitologija, papročiai, tradicijos, amatai“. 

Mokiniai dalyvavo respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2021“ ir gavo ne vieną I laipsnio diplomą bei medalį. Gimnazijos moksleiviai 

bandė jėgas skaitovų konkurse ,,Kresy 2021“, Konstitucijos egzamine, Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkurse ,,Lietuviškai rašyti moku“, tarptautinės vertėjų dienos minėjimo konkurse, lenkiškų mokyklų mokytojų asociacijos Lietuvoje „Macierz 

Szkolna“ organizuotame konkurse ,,Geriausias iš lietuvių kalbos“, vaizdo klipų konkurse ,,Skleidžiam pozityvą!“, dailyraščio konkurse, skirtame Motinos 

dienai, konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“, konkurse, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimui ,,Ar žinau Lietuvos istoriją?“, 



aplinkosauginiame kūrybiniame konkurse ,,Kuriu pasaką apie gamtą“, Klaipėdos miesto vaikų kūrybinių darbų konkurse „Palinkėk man gero vėjo“, 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių veikloje „Smagus margutis su kepure“, Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos 

nuotoliniame konkurse „Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė“, respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalbantis knygos skirtukas”, 

tarptautiniuose konkursuose „Bajki Robotów“ bei ,,Być Polakiem“. 

Labai gausūs apdovanojimų šie mokslo metai buvo mokiniams, kurie dalyvavo įvairiuose dailės konkursuose. Respublikiniame konkurse – parodoje 

„Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“  gimnazijos mokinys laimėjo II vietą, o respublikiniame konkurse – parodoje „Kūryba ir saviraiška 

asmenybės dvasiniam pasauliui“ 8A klasės mokinė gavo nominaciją. Ši mokinė dalyvavo Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybos 

virusas 2021 m.“ ir laimėjo II vietą. Virtualioje respublikinėje parodoje - konkurse ,,Velykinis margutis kitaip“ 5A klasės mokinys užėmė I vietą. IIB 

klasės mokinė dailės olimpiadoje tapo nugalėtoja, o IIA klasės mokinė XXI tarptautiniame dailės konkurse gavo padėkos raštą.  IIIA klasės mokinė 

dalyvavo tarptautiniame dailės konkurse ,,Portrait of Copernicus“ ir VI tarptautiniame dailės konkurse ,,Iš mano krašto. Įpročiai“. II A klasės mokinė 

dalyvavo plakatų konkurse, skirtame Lapkričio 11 - osios minėjimui. 7B, 7C ir 8A klasės mokiniai dalyvavo Prezidentūros ir pirmosios ponios D. 

Nausėdienės kalėdinės eglutės žaisliukų gaminimo akcijoje „Baltasis paukštis“. Kelios 4B mokinės varžėsi tarptautiniame pradinių klasių integruotame 

anglų kalbos bei dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualiame konkurse „Kuriu Žiemužės pasaką“. 3B klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame 

pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Ta senoji kraičio skrynia“, respublikiniame specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių, kūrybinių darbų 

parodoje „Rudens fantazijos“. 2A klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinėje veikloje „Maži darbeliai gali tapti didelių 

darbų pradžia“, OA klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto vaikų kūrybinių darbų konkurse „Palinkėk man gero vėjo“. 2A klasės mokinė dalyvavo 

respublikiniame kompiuterinių piešinių konkurse - „Mano vasaros pasaka“. 

7A klasės mokiniai dalyvavo Online parodoje „Velykų margumynai 2021“. Dailės olimpiados dalyvė pateko į šalies etapą, o plakatų konkurse 

,,Merginos moksle“ kartu su kita mokine dalyvavo respublikiniame etape.  

4 A klasės mokiniai dalyvavo XXX tarptautiniame dailiųjų menų festivalyje Color art. 4A ir 4C mokiniai dalyvavo VšĮ „Mokslo šviesa“ ir Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos fakulteto organizuojamoje priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1 – 8 klasių mokinių kūrybinėje parodoje ,,Skaitmeninis Velykų 

margutis“ ir gavo padėkos raštus, o tos pačios klasės mokinys dalyvavo virtualių piešinių konkursuose „Robotai – laisvės gynėjai!“ su virtualiais robotais 

bei „CoderZ platforma“ ir pateko į šalies etapą. 2A ir 5A klasės mokiniai dalyvavo virtualioje respublikinėje parodoje – konkurse ,,Velykinis margutis 

kitaip“, kuriame 5A klasės mokinys laimėjo I vietą. 4C klasės atstovai už dalyvavimą projektavimo konkurse ,,Ateities Vilnius“ buvo apdovanoti padėkos 

raštais. 2A klasė savo darbais prisidėjo prie Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinės veiklos „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ bei 

dalyvavo tarptautiniame edukaciniame projekte „Kreatywne prace plastyczne“. 

7A ir 8B klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos mokyklų ESPORTO turnyre (CS:GO disciplina). 8B mokiniai dalyvavo ESPORTO varžybose „GG 

VILNIAUS TAURĖ“. Gimnazijoje vyko sporto diena.  

7. Projektinė veikla.  
 Rengdami įvairius projektus gimnazijos bendruomenė siekė 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 STEAM dalykų projektai) bei pradinių klasių projektai.  2021 m. mokykloje ir toliau buvo vykdomi projektai: 

Nordplus projektas „SMS to curriculum: innovations are coming“ (finalinis etapas bei NORD PLUS projekto metodologijos baigiamosios ataskaitos 

rengimas), „Intellectual property awereness – roots for innovation at school“ (projekto apibendrinimas ir užbaigimas), biologijos – grafinio dizaino 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=inga.hokusiene&set=a.3845208438932432


projektas „KŪNAS IR MENAS“, Erasmus projektai ,,PROmoting STEAM in primary school: exchanging and disseminating good practices“, ,,Attracting 

girls into STEM subjects“ ir „Augmented Reality for STEM education-AR4STEM Lietuva – Latvija – Kipras – Slovėnija“. Pradinių klasių mokiniai 

dalyvavo projekte „Piešiu online“ , „Aš agronomas. Daržas ant palangės“. 5AB-7ABCD klasių mokiniai vykdė kelis aplinkosaugos bei gamtamokslinius 

projektus - „Užaugink drugelį pats“, ,,Kelionė po Saulės sistemą“, ,,Piktosios rūdys“, „Miestas be smogo“, „Nuo sėklos iki augalo“. Didelio susidomėjimo 

visada sulaukia inžineriniai projektai - ,,Miestas praeityje, dabartyje ir ateityje“, „Į pagalbą žiemojantiems paukščiams“ , „Prisijaukinti Robotą“, 

„Skaitmeninis Velykų margutis“. Savo matematinius gebėjimus mokiniai lavino EDUTEN projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ir pažangos 

stebėsena“, skirtą 2, 3 ir 5 klasės mokinių matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai. Gimnazijoje įvyko keli integruoti projektai: inžinerijos ir 

lietuvių kalbos ,,Akrostichas Lietuvai“, skirtas Vasario 16 – ajai paminėti, integruotas lietuvių kalbos, istorijos ir IT dalykų projektas ,,Gimnazistų kino 

gidas Vasario 16 – ajai“, lietuvių kalbos, istorijos, IT ir inžinerijos projektas ,,Performansas Kovo 11 – ajai“, bendras anglų kalbos ir informacinių 

technologijų projektas su 8AB klasės mokiniais „Places to visit in Lithuania“, „Klimato kaitos grafikų braižymas ir palyginimas“, „Kaip namie sunaudoti 

mažiau energijos?“ ir integruotas projektavimo ir anglų kalbos projektas „English story light box“. Pradinių klasių mokiniai įgyvendino projektą „Rudens 

kaleidoskopas“, 5 – 6 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Išbandykite rytojaus mokyklą šiandien“.  

 IIA, IIIA klasės mokiniai dalyvavo projekte „Grafičio siena – Picasso įkvėpti“, dailininko 140 – osioms gimimo metinėms paminėti. Vyko 

tradiciniai projektai: „Europos kalbų diena“, „Be šaknų nesužydėsi“, „Mūsų gyvūnai“ ir „Ar pažįstu vaistinius augalus?“, „Knygos pristatymas kitaip. 

Dalyvavimas knygos – dėžutės parodoje“, ,,Mano gatvė, namas, kaimynas“, „Leksikos semantikos tyrimas „Kodėl taip pavadinti saldainiai, duona, 

vanduo?““, tiriantis žodžių istorinį kelią, ,,Najpiękniejsze życzenia świąteczne“, „Mūsų ketureilių knygelė“, skirta Draugo dienai paminėti, ,,Gražiausias 

lietuviškas žodis“. 

Gimnazija dalyvavo tradiciniuose pilietiškumo akcijose: „Światełko dla Rossy“, „Atmintis gyva, nes liudija“, Antakalnio bei Rasų kapinių 

tvarkymo akcijoje, „Atvirukas Žemei“, ,,Szkoła do hymnu“, „Ateikite kurti Lietuvą“, „Gyvasis tautos žiedas“, ,,Apie tai, kas buvo prarasta“, skirtą 

tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. 

  8. Kultūrinė, pažintinė veikla.  
Gimnazijoje vyko daug kultūrinių, pažintinių renginių. Įvairindami mokymosi veiklą bei stiprindami mokinių motyvaciją mokytojai vedė pamokas 

(kartais virtualias) netradicinėje aplinkoje: Senovinės technikos muziejuje (inžinerijos kompetencijos ugdymas), VGTU klasėje „Kombinatorika“, 

chemijos laboratorijoje – pamoka „Spalvų kodas – eksperimentai laboratorijoje“, MO muziejuje, Iliuzijų muziejuje, Pinigų muziejuje, Vladislavo 

Sirokomlės muziejuje, Katedros požemiuose, Šventaragio slėnyje, Vilniaus Universitete, Trakų muziejuje, Petro ir Povilo bažnyčioje, dalyvavo JAV 

ambasados Lietuvoje virtualiame renginyje, skirtame Moterų istorijos JAV mėnesiui paminėti. Virtualioje edukacijoje „Legendų pilis“, ,,Pavasario 

ženklai“, „Vilniaus pilys istoriniuose šaltiniuose nuo Gedimino iki Aleksandro Jogailaičio“, nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“, 

edukaciniame užsiėmime gimnazijoje su etnografė Vilija Ratautienė ,,Tradicinių juostų reikšmė lietuvių etninėje kultūroje“. 

Mokytojai organizavo pažintines - edukacines išvykas į Pelėdų parką, Rokantiškių piliakalnį, Kernavės Elnių SPA, Druskininkus, laikrodžių 

muziejų Klaipėdoje, Kauną (IX forto muziejus, Karo muziejus), į Antano Gedvilo sodybą, Angelų kalną, Lenkijos miestą Kentšyną (Kalėdų eglutės 

papuošalų muziejų). Moksleiviai dalyvavo edukacinėje programoje „Bičių vaško gamyba“, vyko į jojimo klubą ,,Ant Balto Žirgo“, apsilankė Lietuvos 

rusų dramos teatre, taip pat dalyvavo kino edukacijoje „Mokausi iš kino“, susipažino su nekomerciniu kinu, nagrinėjo jaunimui aktualias temas.  

Karjeros ugdymas vyko nuotolinių būdu. Buvo organizuojami nuotoliniai susitikimai, pokalbiai su įvairių profesijų atstovais. Mokiniai dalyvavo 

virtualioje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO rengtoje mugėje ,,Studijos 2021“, virtualioje parodoje „Mokykla 2021“, paskaitoje „Savęs 



pažinimas, karjeros pasirinkimas“, 2 dienų online renginyje „Išsilavinimas ir karjera – Ką veikia įvairių profesijų specialistai?“, paskaitose „Studijos 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje“, ,,Karjeros, studijų ir ISM universiteto pristatymas“, nuotolinėje LSMU atvirų durų dienoje, VILNIUS TECH 

– „Gali ir tu! Susipažink su kraštovaizdžio architekto profesija“, Swedbanko iniciatyva įvyko pamoka „Mokonomika“ apie finansinį raštingumą, 

ekonomiką, pilietiškumą, VMI – Nešvaistyk ateities-dirbk legaliai, Kastu International – Kurk savo ateitį, Kalba.lt – Karjera ir išsilavinimas. Mokiniai 

dalyvavo atvirų durų dienoje VILNIUS TECH fakultetuose - susipažino su 2022 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka, dalyvavo diskusijose 

,,VILNIUS TECH – Kodėl verta rinktis inžinerines studijas?“, ,, Inžinerija – merginų ir/ar vaikinų pasirinkimas?“.  

9. Veiklos kokybės įsivertinimo analizė. 

Pasiekimai ir pažanga. 1.2.1. Pažangos pastovumas. SSGG analizė. 

Stiprybės Silpnybės 

 Mokytojai efektyviai išnaudoja skirtas konsultacijų valandas dalyko 

mokymosi spragoms pašalinti. 

 Dauguma mokytojų pamokose su mokiniais aptaria atsiskaitomųjų darbų 

rezultatus. 

 Dauguma mokytojų pastebi kiekvieno mokinio dalyko gebėjimų 

pažangą, ją įvertina. 

 Klasių vadovai ugdo mokinių laiko planavimo įgūdžius. 

 Informacija apie mokinių mokymosi rezultatus nėra 

pakankamai analizuojama ir panaudojama planuojant ugdymo 

turinį. 

 Dalis (18%) mokytojų nesivadovauja Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašu.  

 Trečdalis mokytojų nelygina kiekvieno mokinio metinių 

pasiekimų rezultatų su praėjusių metų pasiekimais. 

 Nepakankamas ugdymo turinio diferencijavimas, įvairaus 

sunkumo užduočių pateikimas. 

Galimybės Grėsmės 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas siekiant užtikrinti mokinių pažangos 

pastovumą, stiprinant jų gebėjimus planuoti, stebėti ir įsivertinti savo 

pasiekimus, pažangą, į(si)traukti į pasiekimų į(si)vertinimą, pasiektų rezultatų 

apmąstymą.  

 Mokymo(si) formų ir metodų įvairovė (projektiniai, tiriamieji darbai), 

skatinant mokinių pažangos pastovumą. 

 Gimnazijos materialinė bazė (IKT technika, interaktyvieji ekranai, 

hibridinio mokymo technika, Eduka ir pan.)  

 Pagalbos mokiniui specialistų komanda.  

 Žema atskirų mokinių mokymosi motyvacija. 

 Didėjantis tėvų abejingumas vaikų mokymuisi ir jų 

pasiekimams. 

 Karantino pasekmės bendruomenės narių  

sveikatai. 

 

 

 

 

 



10. Gimnazijos 2021 m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.  

10.1. Tobulinti gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, 

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

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

Siekiant įvertinti gimnazijos veiklą 2021 m. mokyklos Metodinė taryba atliko mokinių ir mokytojų apklausą, taip pat išanalizavo gimnazijos metodinių 

grupių ataskaitas už 2021 m. 

10.1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines, skaitmenines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir 

inžinerinės kompetencijos augimo. 

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

tobulinimo kursuose ir  pristatinėjo švietimo aktualijas metodinių grupių posėdžiuose. 84 % apklaustųjų mokytojų stebėjo savo kolegų pamokas, iš kurių 

97 % teigiamai įvertino šią patirtį. Išklausyta 3 062 valandų kursų ir seminarų, vienam mokytojui atiteko vidutiniškai 56 valandos: dalykinių seminarų – 

545,5 val., skaitmeninio raštingumo – 664 val., specialiosios pagalbos – 565,5 val., STEAM – 173 val., karjeros ugdymui – 34 val. ir kitų – 1080 val. 

Šis rodiklis viršija plane numatytą kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičių.  

Mokiniai dalyvavo konkursuose bei olimpiadose nuotoliniu būdu. Iš viso per metus sudalyvauta 131 įvairiuose miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose bei olimpiadose, iš jų 62 olimpiadose ir konkursuose laimėtos prizinės vietas, kas sudaro 47%. 2, 3 ir 5 klasėse įgyvendintas 

projektas ,,Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“, kuriame dalyvavo 156 mokiniai, pagerėjo matematiniai gebėjimai.   

Gimnazijos mokinių pažangumo gerinimas ir laiku suteikta pagalba yra vienas iš gimnazijos veiklos prioritetų. 80 % mokytojų teikė individualias 

ir grupines konsultacijas. 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, biologijos. Tėvams ir 

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

Gimnazijoje įvyko daug renginių, skirtų mokinių inžinerijos kompetencijos ugdymui, STEAM renginius labai gerai įvertino 49 % respondentų, 

gerai 49%  ir blogai 2 % apklaustųjų mokinių. Vyrauja teigiamas mokinių požiūris į šias veiklas ir teigiamos tendencijos išaugo, 4% mažiau neigiamų 

vertinimų.  

Gimnazijoje vyko sklandus mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir patirties sklaida. Buvo organizuotos atviros pamokos, kurios buvo teigiamai 

įvertintos mokinių ir mokytojų. Tik 2% mokinių neigiamai įvertino šią gimnazijos praktiką, o 40% ją įvertino labai gerai ir 58% gerai. Gana gausu buvo 

gimnazijoje edukacinių užsiėmimų ir mokymosi už mokyklos ribų.  

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

Apklausa parodė, kad pagalbos kreipėsi ir gavo 62% gimnazijos mokinių, tai yra  8% daugiau negu pernai, 33% visai nesikreipė ir 5% mokinių teigia, 

kad kreipėsi, bet konsultacijos negavo, skaičius yra 1% didesnis negu 2020 m.  

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

vykdyti nuotolinį ugdymą, mokiniams buvo pateikta keletas klausimų. 91% apklaustųjų mokinių teigiamai vertina nuotolinio mokymo organizavimą ir 

vykdymą gimnazijoje, o 9% turi priešingą nuomonę, t.y.15% mažiau negu 2020 m. Norint patobulinti gimnazijos darbą nuotolinio mokymosi metu 

mokiniai siūlo daugiau dėmesio skirti naujos medžiagos išaiškinimui ir prašo neskirti tiek daug namų darbų ir skirti daugiau laiko jų atlikimui, kontaktinio 

ugdymo metu aktyviau naudoti skaitmenines knygas. 



Daug vykusių tradicinių renginių buvo teigiamai įvertinta, 60% mano, kad renginiai buvo labai geri, 38% įvertino gerai ir 2% 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 89% apklaustų mokinių mano, kad išsilavinimas yra vertybė ir jie ketina 

ateityje  mokytis toliau. 

10.1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą kasdienio bei nuotolinio ugdymosi formomis. 
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. Parengta ir pristatyta mokinio laiko planavimo atmintinė. Kiekvienoje klasėje įvyko 

laiko planavimo ir pasitikėjimo savo jėgomis užsiėmimai. Suteiktos  98 socialinio pedagogo konsultacijos. Psichologinės pagalbos kreipėsi apie 120 

klientų per mėnesį, iš viso per 2021 metus virš 1000 klientų. 70 % klientų sudarė mokiniai, 20% tėvai ir kiti asmenys, 10 % mokytojai. Psichologinė 

pagalba mokyklos bendruomenei buvo teikiama viso nuotolinio ugdymosi metu. Buvo sudaryta galimybė mokiniams dalyvauti nuotolinio ugdymo 

procese gimnazijos patalpose. Ja pasinaudojo 40 mokinių. Organizuota mokinių priežiūra. Visi gimnazijos mokytojai ir mokiniai buvo aprūpinti 

reikalinga nuotoliniam ugdymui kompiuterine technika. Specialiųjų poreikių mokiniams buvo skirtos individualios konsultacijos. Sklandžiai vyko 

bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą mokiniams t. y. policija, PPT, Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija.  

10.1.3. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Pagal gimnazijos VGK ataskaitą, gimnazijoje organizuota daugybė įvairių renginių, pranešimų ir pamokų, skirtų mokinių sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimui. Ataskaitoje nurodyta, kad mokiniai dalyvavo 87 (56 visuomenės sveikatos priežiūros specialistas + 31 (projekto veiklos)) skirtingose 

veiklose, skirtose sveikatos ugdymui. Taip pat vyko paskaitos tėvams ir pedagogams. Vyko saugios, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) 

kryptį atitinkančios aplinkos kūrimas, bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais plėtimas.  

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VVSB) organizavo projektą „Graži šypsena“ (projekte dalyvavo priešmokyklinių klasių 

mokiniai). Ketvirtose klasėse įvyko VVSB psichinės sveikatos saugojimui skirta akcija „Atverk paguodos skrynelę“. 8, I - III gimnazinių klasių mokiniai 

dalyvavo VVSB projekte „Vilniaus m. mokinių sveikatos raštingumo didinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“, dalyvavo 162 mokinių. Šio projekto 

paskaitų metu su mokiniais savo srities specialistai kalbėjosi apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, toleranciją, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

žalą, pirmosios pagalbos teikimą, taip pat mokiniai galėjo patikrinti savo žinias baigiamajame projekto renginyje „Vilnius sveikiau“ biuro organizuotame 

protų mūšyje. IIA, IVC mokiniai dalyvavo miesto Sveikatingumo projekto baigiamajame renginyje – protmūšyje : „Sveika gyvensena“ IVC klasės 

komanda laimėjo II vietą. Mokiniai būna aktyvūs  projektuose, skirtuose jų sveikatai saugoti ir ugdyti sveiką gyvenseną: „Jėgos ir ištvermės žaidynės“ 

8AB-IVAC, „Sportuoju namuose saugau save“ 5AB, 6ABD, „Kvadrato varžybose“ dalyvavo 5ABC, 6ABD klasių mokiniai, ,,Futbolo varžybose“ – 

7ABCD, 8AB klasių mokiniai. 

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

socialiniais partneriais. 

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

mokymosi infrastruktūrą. Nuolat atnaujinti IKT bazę.  



 Gimnazijoje sukurtos dinamiškos, atviros, saugios ugdymo aplinkos, pritaikytos inžineriniam ugdymui. Atnaujintas ir aprūpintas metodinėmis 

priemonėmis logopedo kabinetas, pritaikytas mokinių konsultacijoms, užsiėmimams. 

Įsigytos lietuvių kalbos EMA užduotys vieneriems metams 3, 5, 7, 8 klasėms; matematikos EMA užduotys vieneriems metams 6, 7, 8 klasėms; 

EDUKA klasės metinės licencijos mokiniams ir mokytojams (visiems dalykams); KURK – SKD GYM. Savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkiniai  9 – 

12 kl. (3 vnt.); KURK VBE Matematika. VBE uždavinių rinkiniai su vertinimo instrukcija; KURK – PUPP + KKU Matematika. PUPP kurso kartojimo 

užduotys su sprendimais; KURK – SKD PRO. Savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkiniai 5 – 8 kl.; KURK – SKD – 7 + 8. Savarankiškų ir kontrolinių 

darbų rinkiniai 7 ir 8 kl.; KURK – SKD – 5 + 6. Savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkiniai 5 ir 6 kl.; KURK – SKD – 11 + 12. Savarankiškų ir kontrolinių 

darbų rinkiniai 11 ir 12 kl. 

IKT įranga atnaujinta 29 proc. Belaidžio internetinio ryšio aprėpties zonos plėtimas gimnazijoje teritorijoje padidintas 26 proc. Įgyti nešiojami 

kompiuteriai: Dell Vostro - 14 vnt., HP Probook - 20 vnt., ausinės su mikrofonais Gembird - 12 vnt., kameros su mikrofonais Natec - 10 vnt., grafinių 

planšečių - 10 vnt., projektorių – 7 vnt. Įsigytos LEGO Education SPIKE Prime rinkinys - 10 vnt. 2021 m. gegužės mėn. pradėtas statyti gimnazijos 

priestatas. 

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

Gimnazijoje vyko bendradarbiavimas su tėvais. Jie dalyvavo organizuotose išvykose, ekskursijose. Planuota ,,Karjeros diena“ neįvyko dėl 

karantino. Mokinių profesiniam orientavimui bei karjeros ugdymui per visus metus buvo organizuoti nuotoliniai susitikimai su įvairių profesijų atstovais 

(VGTU, Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija, VMI, Kalba.lt, Kastu International, JAV ambasada, Swedbank), kurie pristatė STEAM profesijas 

mokiniams. Mokiniai turėjo progą susipažinti su inžinieriaus, programuotojo, bioinžinieriaus, lakūno ir kitomis profesijomis. Plečiant mokinių galimybes 

tobulinti inžinerijos kompetencijas, mokiniams organizuojamos paskaitos mokykloje ir universitetuose apie STEAM. Gimnazija bendradarbiauja su 

Lietuvos aukštosiomis mokyklomis: VGTU, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija, 

visuomenine organizacija ,,Lenkų Inžinierių ir Technikų Sąjunga“. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2022 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. Plėtoti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais. 

 



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.  

Organizuotų STEAM renginių/veiklų skaičius. 

 

 

 

 

Per metus Ne mažiau kaip 20 renginių/veiklų. Metodinės grupės: 

tiksliųjų ir gamtos mokslų - 10, 

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 9 veiklas. Metodinės grupės:                                       

tiksliųjų ir gamtos mokslų - 4,  

menų ir fizinio ugdymo - 2,  

pradinio ugdymo – 3 

Atviros pamokos. Bendras pamokų skaičius - 12. 

 

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

po 2 pamokos 

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 6 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 90 proc. tėvų bendrauja 

su klasės vadovu. 

Klasių vadovai 

Standartizuotų testų organizavimas, rezultatų lyginimas 

su metiniais mokinių dalyko įvertinimais.  

2022 m. 

balandis-

gegužė 

70 proc. mokinių dalykų metiniai 

įvertinimai atitinka Nacionalinių tyrimų 

rezultatams. 

Dalykų mokytojai, gimnazijos 

administracija 



Metodinių idėjų mugė. 

 

2022 m. 

vasaris 

Apie 30 proc. mokytojų metodininkų 

dalijasi gerąja patirtimi apie efektyvių 

mokymo(si) būdų, metodų taikymą 

gerinant ypač nemotyvuotų mokinių 

pasiekimus bei skatinant jų motyvaciją. 

Dalykų mokytojai metodininkai, 

Seminarų, mokymosi valandėlių, skirtų STEAM dalykų 

mokytojų inžinerinės kompetencijos tobulinimui 

(skaičius). 

Per metus Po 4 seminarus kiekvienam mokytojui. Gimnazijos  administracija 

STEAM dalykų mokytojai 

Tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: 

1. pasiruošimas atnaujintų bendrųjų programų 

diegimui; 

2. įtraukusis ugdymas; 

3. mokinių pažangos pastovumą skatinantys 

ugdymo metodai. 

Ne mažiau 5 dienų (30 val.) per metus. 

Per metus 95 proc. mokytojų tikslingai tobulina 

kvalifikacija, išklausė ne mažiau kaip 

30 val., iš jų apie atnaujintą ugdymo 

tūrinį, įtraukųjį ugdymą, mokinių 

pažangos pastovumą skatinančius 

ugdymo metodus.  

Administracija,  dalykų mokytojai, 

metodinės grupės 

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 

Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Birželis Gimnazijos pirmūnams organizuoti 

nemokamą ekskursiją po Lietuvą arba 

artimą užsienį. 

Gimnazijos administracija 

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

formomis. 

Organizuoti pokalbį apie įvairių mokomųjų dalykų 

konsultacijų svarbą šalinant žinių spragas. 

Sausis, 

birželis 

90 proc. klasių auklėtojų organizavo 

pokalbius  apie įvairių mokomųjų 

dalykų konsultacijų svarbą šalinant 

žinių spragas. 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Tėvų, kuriuos tenkina gimnazijos jo besimokančiam 

vaikui teikiama pagalba -  tėvų nuomonės tyrimas (proc. 

išraiška). 

Balandis, 

lapkritis 

75 proc.  tėvų, kuriuos tenkina 

gimnazijos jo besimokančiam vaikui 

teikiama pagalba. 

Psichologas, soc. pedagogas 

Mokiniai, kuriuos tenkina gimnazijos teikiama pagalba 

besimokant (proc. išraiška) 

Balandis, 

lapkritis 

80 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 40 proc. specialiųjų poreikių mokinių 

pasiekia geresnių mokymosi rezultatų. 

Spec. pedagogas 

Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas siekiant 

mokinių pažangos. 

Per metus 80 proc. gimnazijos mokinių gauna 

savalaikę pagalbą, gerėja jų pažanga. 

Dalykų mokytojai, gimnazijos 

administracija 

1, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

 

2022 m.  

spalis 

87 proc. respondentų jaučiasi vertinami, 

reikalingi, saugūs ir priklausantys 

gimnazijos bendruomenei. 

Psichologas, klasių vadovai 

Mokinių socialinių poreikių tyrimas. 

 

 

2022 m. 

spalis 

Sudaryti visų klasių socialiniai pasai, 

vykdomos suderintos pagalbos 

priemonės. 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai 

Pamokų, vestų gimnazijos bibliotekoje, skaičius. Per metus 

 

Ne mažiau kaip po 2 pamokos 

bibliotekoje kiekvienam istorijos, 

pradinio ugdymo,  kalbų mokytojui per 

metus.  

Istorijos, pradinio ugdymo,  kalbų 

mokytojai, 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 2 paskaitos mokiniams kiekvienoje 

klasėje. 

Klasių vadovai  

Mokinių, dalyvavusių olimpiadose, konkursuose 

(skaičius). 

Per metus Ne mažiau kaip 130 mokinių dalyvavo 

olimpiadose, konkursuose. 

Dalykų mokytojai 

Mokinių, laimėjusių olimpiadose, konkursuose 

(skaičius). 

Per metus 52 laimėjusių olimpiadose, 

konkursuose. 

Dalykų mokytojai 

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.) 

2022 m.  

Vasaris 

lapkritis 

81 proc. gimnazijos apklaustųjų 

mokinių jaučiasi saugiai. 

Psichologas,  

socialinis pedagogas 

Asmens higienos, 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 32. 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“,  

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa ir „Sveikatos 

ugdymo bendroji programa“. 

Dalykų mokytojai, 

gimnazijos administracija 

Gimnazijoje vykdomų žalingų įpročių, priklausomybės 

ligų, AIDS, Covid-19 ir kt. prevencinių pamokų, 

užsiėmimų skaičius. 

Per metus Pravesta 18 pamokų, užsiėmimų.  Psichologas – 5,  soc. pedagogas – 3, 

spec. pedagogas – 3, 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 

kl., I-IV kl.) 

2022 m. 

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 20 veiklų. 

1-4 kl; 5-8 kl. vadovai po 1 veiklą 

 

Fizinio ugdymo pamokos KITAIP! (pamokų skaičius). Per metus Ne mažiau kaip 12. Fizinio ugdymo mokytojai 

Aktyvus dalyvavimas miesto sporto renginiuose. Per metus  Ne mažiau kaip 6 renginiuose. Fizinio ugdymo mokytojai 

Sporto švenčių gimnazijos bendruomenei organizavimas 

(skaičius). 

Birželis, 

rugsėjis, 

gruodis 

Ne mažiau kaip 4 sporto šventės. Fizinio ugdymo mokytojai 

Sporto varžybų gimnazijoje skaičius. Per metus  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.). 

2022 m.  

gegužė, 

rugsėjis 

Dalyvavo 60 proc. 5 – 11 kl. mokinių. Fizinio ugdymo mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistas, 

klasių vadovai 



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

socialiniais partneriais. 

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

nuotolinio mokymosi infrastruktūrą. Nuolat atnaujinti IKT bazę. 

Atnaujintos IKT įrangos, naudojamos ugdymo procese 

(proc. išraiška). 

Per metus Atnaujinta 25 proc. IKT įrangos. Gimnazijos administracija 

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

ir t.t. 

Inžinierius, gimnazijos 

administracija 

Naujo priestato statyba. Per metus  Pastatytas gimnazijos priestatas: sporto 

salė – apie 1144 m2; biblioteka – apie 

80 m2; skaitykla – apie 20 m2; 

vadovėlių saugykla – apie 20 m2; 

choreografijos klasės – apie 70 m2; 

priešmokyklinio ugdymo klasės – 2 vnt.  

po 70 m2, 2 vnt.  po 50 m2. 

Gimnazijos administracija 

2.2. Uždavinys. 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 30. Klasių vadovai, gimnazijos 

specialistai po 1 straipsnį talpina 

gimnazijos svetainėje. 

Tėvų, kurie ves STEAM dalykų pamokas gimnazijos 

mokiniams, įsitraukimas (pamokų skaičius). Karjeros 

diena. 

2022 m. 

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.                                                   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 

Per metus  Ne mažiau kaip 5 užsiėmimai. Gimnazijos administracija 

inžinerijos dalykų mokytojai 

 



 

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

 

 

 

 

PRITARTA 

 

Gimnazijos tarybos posėdžio 

2022-01-04 protokolu Nr. 2 

 

realiai pamatyti inžinerinės kūrybos projektų 

įgyvendinimą, susipažinti su realaus darbo ir inžinerinio 

verslo sąlygomis (užsiėmimų skaičius). 

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 6 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 

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

sprendimų. 

Mokinių taryba 

Visuotiniai gimnazijos tėvų susirinkimai. 2022 m. 

vasaris  

rugsėjis 

50 proc. tėvų dalyvauja tobulinant 

gimnazijos veiklą, įsitraukia į vaikų 

ugdymąsi įvairiomis formomis. 

Gimnazijos administracija 

Gimnazijos padėkų mokiniams, tėvams maketavimas ir 

spausdinimas. 

2022 m. 

gegužė-

birželis 

Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir 

kitų darbais, pasiekimais bei pažanga 

(atspausdintų padėkų skaičius). 

Klasių vadovai, gimnazijos 

administracija 


