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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. 

 2021-2022 m. gimnazijoje mokėsi 590 mokiniai, sukomplektuoti 30 klasių komplektai, iš jų 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (24 vaikų). Lenkų 

dėstoma kalba 1 - 4 klasių 4 komplektai, 5 - 8 klasių  6 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, III  klasė 1 komplektai;  

2. Socialinio konteksto įvertinimas. 
Nemokamai maitinamų mokinių gimnazijoje 168. Per 2022 metus nemokamas maitinimas buvo teikiamas pirmokams (39 mokiniai) ir antrokams 

(44 mokiniai). Valstybės globojami - 2 mokiniai, šeimos globojami - 3 mokiniai. Socialinis pedagogas, bendradarbiaujant su maitinimą teikiančia įmone, 

vykdė sausų davinių dalinimą.  

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. Per metus gimnazijoje įvyko 8 VGK posėdžiai. Parengti individualus veiksmų planai, kurių pagalba buvo siekiama 

padėti mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, sėkmingai integruoti juos į ugdymo procesą. Gimnazijos mokytojams buvo suteiktos rekomendacijos 

dėl klasės valdymo, darbo organizavimo bei mokymo(si) strategijų, metodų taikymo. Taip pat vyko mokytojų, gimnazijos bendruomenės narių 

konsultavimas susijęs su vaikų mokymosi, emocinėmis bei elgesio problemomis. 

       Gimnazijoje mokėsi 39 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, 8 mokiniams teikta mokytojo padėjėjo pagalba. Per mokslo metus 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, nesutarantiems su tėvais ir turintiems 

bendravimo su bendraamžiais problemų mokiniams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Abiturientams buvo pravesti užsiėmimai skirti nerimo 

mažinimui dėl egzaminų. 12 klasių mokiniai galėjo praktiškai išbandyti nerimo valdymo technikas bei pratimus.   

      Vasario mėn. gimnazijos bendruomenės nariai buvo supažindinti su informacija, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, karo metu, kur kreiptis pagalbos 

dėl diskriminacijos, kaip išlikti ramiems dėl traumuojančios situacijos, susijusios su įvykiais Ukrainoje. IVA, IVC klasių mokiniai dalyvavo „Jaunimo 

linijos organizuotame nuotoliniame webinare: „Nerimauju. Kaip dirbti, mokytis, gyventi šiuo metu?“. 6, 8, 12 klasių mokiniai susipažino bei išbandė 

streso įveikimo metodus, dalyvavo vizualizacijos ir autogeninėse treniruotėse. 7D ir 8B klasės mokiniams buvo organizuotas bei pravestas draugiškas 



7D ir 8B kl. mokinių susitikimas „Draugystės keliu“ neformalioje aplinkoje, siekiant puoselėti bei išlaikyti tarpusavio pagalba grįstus santykius, 

nekonfliktuoti. 7-8 klasių mokiniai turėjo galimybę sudalyvauti praktiniame užsiėmime „Konfliktų sprendimo būdai“. Tuo tarpu, 5-8 klasių mokiniai 

mokėsi bendrauti be patyčių, gerbti kiekvieno asmenines ribas. 

      Spalio mėn. gimnazijoje vyko Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas. Su 2-7 klasių mokiniais buvo kalbama apie sveikatą, gerą savijautą, 

tinkamą mitybą ir fizinį aktyvumą. Apie faktorius, kurie padeda stiprinti psichinę sveikatą. Lapkričio mėn. gimnazijoje vyko Tarptautinės Tolerancijos 

dienos minėjimas. Mokiniai buvo skatinami atkreipti dėmesį į skirtingų nuomonių, specialiųjų poreikių mokinių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų 

ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) žmonių toleranciją. 5-8 klasių mokiniams buvo organizuotas užsiėmimas „Aš individualus, tu esi 

individualus“. Mokiniai gilino savo žinias apie toleranciją, atliko praktines užduotis. Bendradarbiaujant su gimnazijos sveikatos specialiste, 4 klasėse 

įvyko VVSB psichinės sveikatos saugojimui skirta akcija „Atverk paguodos skrynelę“, tai pat organizuotos saugumo nuo smurto pamokos 6 klasėse bei 

lytiškumo ugdymo pamokos 8, I-IV klasėse. Be to, mokiniams buvo vedamos paskaitos asmens, rankų higienos, saugumo bei psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos, pirmosios pagalbos teikimo temomis. Lapkričio mėn. gimnazijoje buvo organizuota psichiatrės- psichoterapeutės Gabrielės 

Germanavičienės paskaita mokytojams „Depresija ir nerimas vyresniame mokykliniame amžiuje. Požymiai, prevencija, pagalba“.  

       Gimnazijoje atlikti 0, 1, 5  klasių mokinių mokyklinės adaptacijos tyrimai, tėvų apklausa bei naujai atvykusių mokinių tyrimas. Atliktas 5-10 klasių 

„Saugiai besijaučiančių ir teigiamas emocijas gimnazijoje patiriančių mokinių tyrimas“. Tai pat, atlikta mokinių, tėvų bei mokytojų apklausa dėl 

gimnazijos mikroklimato ir komunikacijos.   

Gimnazijos švietimo pagalbos specialistai glaudžiai bendradarbiauja 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 56 mokytojų, turintys atitinkantį užimamas pareigas išsilavinimą ir būtinas kompetencijas, dauguma įgiję kvalifikacines 

kategorijas: 15 mokytojų metodininkų, 31 vyresniųjų mokytojų, 10 mokytojų. 

4.2. Švietimo aprūpinimas. 

 2021 m. gimnazijoje buvo įgyta bei įrengta mokyklos teritorijoje lauko klasė; nupirkti 2 spausdintuvai, 2 interaktyvūs ekranai bei 4 

projektoriai. Taipogi  gimnazija įsigijo  2 komplektus suolų klasėms  bei minkštasuolius vieno  koridoriaus poilsio zonai įrengti. Naujame gimnazijos 

pastate įrengtas  naujas skambutis.  Gimnazijos biblioteka buvo papildyta 888 naujais vadovėliais. Įgytos 23 mokytojų bei 566 mokinių Edukos licencijos, 

114 Emos licencijų bei  „Kurk VBE“ –1 vnt., „ Mykolo knyga“ – 2 vnt. bei „ Wordwall“ – 2 vnt. aplikacijos, kas dar labiau sustiprino gimnazijos 

pasirengimą intensyviai naudoti skaitmeninį turinį. 

 5. Gimnazijos pirmūnai bei gerai besimokantys mokiniai.  

78 gimnazijos mokinių mokslo metus baigė puikiai ir 198 - gerai. Tai sudaro 47 %. 

          5.1.Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos 4,6,8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai: 

4 klasė 

 

Dalykas Mokiniai, laikę testą Mokiniai, nebaigę testo Rezultato procentais vidurkis Rezultato procento vidurkis 

(baigusiųjų visą testą) 

Viso mokykloje sprendė bent vieną 

testą 

47 - - - 

Matematika 39 4 55,4 57,9 



Pasaulio pažinimas 34 0 55,4 55,4 

Skaitymas 39 39 0,2 0 

 

2022 metais 4 klasės mokiniai atliko skaitymo, pasaulio pažinimo ir matematikos standartizuotus testus. Tiriant atskiras sritis, matoma, kad mūsų 

gimnazijos mokiniams geriausiai sekėsi matematikos užduotis. Rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 57,9%. Geriausiai pagal veiklos sritį sekėsi 

Skaičiai ir skaičiavimai (65,7% mokyklos rezultatų vidurkis), silpniausia sritis Komunikavimas ir bendrosios sprendimo strategijos (33,1% mokyklos 

rezultatų vidurkis). Pasaulio pažinimo testą pabaigė visi mokiniai, o rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 55,4%. Žymiai blogiau sekėsi atlikti 

skaitymo (teksto supratimo) užduotis. Atlikdami skaitymo užduotis, mokyklos rezultatų vidurkis už Teksto visumos ir detalių išskyrimą ir aptarimą siekė 

tik 0,4%, o už Tiesioginės informacijos radimą – 0,7%. Daugiausiai sunkumų mokiniams kėlė tiesioginių išvadų darymas, interpretavimas ir idėjų 

integravimas.  

6 klasė 

 

Dalykas Mokiniai, laikę testą Mokiniai, nebaigę testo Rezultato procentais vidurkis Rezultato procento vidurkis 

(baigusiųjų visą testą) 

Viso mokykloje spendė bent vieną 

testą 

58 - - - 

Matematika 54 1 37,9 37,5 

Skaitymas 49 0 67,3 67,3 

 

          2022 metais 6 klasės mokiniai atliko skaitymo ir matematikos standartizuotus testus. Pagal gautus duomenis matoma, jog mūsų gimnazijos 

mokiniams  gerai sekėsi  atlikti skaitymo užduotis. Rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 67,3%. Geriausiai pagal veiklos sritį sekėsi  Tiesioginių 

išvadų darymas (74,6% mokyklos rezultatų vidurkis), šiek silpniau pavyko Teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimo sritis (61,2% mokyklos 

rezultatų vidurkis). Žymiai prasčiau mokiniams sekėsi atlikti matematikos užduotis. Gimnazijos rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 37,5 %. 

Vienas mokinys nebaigė testo. Geriausiai pagal veiklos sritį sekėsi  Skaičiai ir skaičiavimai, ( 46,9 % mokyklos rezultatų vidurkis), o daugiausia sunkumų 

kėlė Problemų sprendimo sritis ( 15,1 % mokyklos rezultatų vidurkis). 

 

8 klasė 

 

Dalykas Mokiniai, laikę testą Mokiniai, nebaigę testo Rezultato procentais vidurkis Rezultato procento vidurkis 

(baigusiųjų visą testą) 

Viso mokykloje spendė bent vieną 

testą 

45 - - - 

Gamtos mokslai 42 0 47,0 47,0 

Matematika 44 3 42,9 43,5 

Skaitymas 43 0 54,1 54,1 



Socialiniai mokslai 43 0 52,5 52,5 

 

           2022 metais 8 klasės mokiniai atliko gamtos mokslo, matematikos, skaitymo, socialinių mokslo standartizuotus testus. Pagal gautus duomenis 

matoma, jog mūsų gimnazijos mokiniams vidutiniškai sekėsi  atlikti šių dalykų užduotis. Geriausiai sekėsi skaitymo užduotys. Rezultato vidurkis 

baigusiųjų visą testą siekė 54,1%. Geriausiai pagal veiklos sritį sekėsi Tiesioginės informacijos radimas (64,6% gimnazijos rezultatų vidurkis), šiek 

silpniau pavyko Teksto visumos ir detalių  supratimo sritis (46 % mokyklos rezultatų vidurkis). Panašių rezultatų mokiniai pasiekė  atlikdami  socialinių 

mokslų užduotis. Gimnazijos rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 52,5 %. Pagal veiklos sritį sunkumų sukėlė Visuomenės pažinimo sritis. 

Prasčiau sekėsi spręsti gamtos mokslų užduotis. (Gimnazijos rezultatų vidurkis siekė 47 %). Pagal veiklos sritį sunkumų sukėlė Medžiagos ir jų kitimai. 

Daugiausia sunkumų mokiniai patyrė spręsdami matematikos užduotis. Rezultato vidurkis baigusiųjų visą testą siekė 43,5%. Pagal veiklos sritį sunkumų 

sukėlė Problemų sprendimų sritis . 

               5.2.Pagrindinio ugdymo pasiekimai: 
2021 – 2022 m. m. pagrindinio ugdymo programą baigė 36 mokiniai ir gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Atlikta lyginamoji analizė  

PUPP  2020 – 2021 m. m. ir 2021-2022m.m. 

 

 
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (lietuvių kalba) lyginamoji analizė.  

2021-2022m.m. aukštesniojo įvertinimo niekas negavo - skaičius sumažėjo 6%.. Mokinių, gavusių pagrindinį įvertinimą skaičius padidėjo 1 %. 

Patenkinamąjį įvertinimą gavusių mokinių skaičius padidėjo 10% , o 4% sumažėjo nepatenkinamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius. 
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (gimtoji kalba) lyginamoji analizė.  

2021 – 2022 m. m. mokinių, gavusių aukštesnįjį įvertinimą, skaičius padidėjo 7 %, gavusių pagrindinį įvertinimą - skaičius padidėjo 17 %, 

pasiekusiųjų patenkinamąjį lygį, skaičius sumažėjo 21 %. Nepatenkinamo įvertinimo niekas negavo- tai skaičius sumažėjo 3%. 

 

 
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (matematikos) lyginamoji analizė.  

Mokinių, gavusių aukštesnįjį įvertinimą, skaičius sumažėjo 6%, pasiekusiųjų pagrindinį įvertinimą, skaičius padidėjo 12 %, gavusiųjų 

patenkinamąjį lygį, padidėjo 1 %, o nepatenkinamą įvertinimą gavusių mokinių skaičius smuko 7 % . 

5.3. Vidurinio ugdymo pasiekimai. 
2022 m. gimnazijoje vidurinio ugdymo programą baigė ir gavo brandos atestatus 32 abiturientai.  

2021-2022 m. m. valstybinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas balais Vilniaus m. (%) 
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16-35 36-85 86-100 

Lietuvių kalba ir literatūra 24 20 20 90 6 25 10 42 4 17 91 30 44 18 

Anglų kalba 17 17 17 100 3 18 9 53 5 29 98 13 55 30 

Matematika 21 17 17 81 11 48 6 29 0 0 72 37 29 7 

Biologija 7 7 0 0 4 57 3 43 0 0 96 27 56 13 

Istorija 4 4 0 0 1 25 3 75 0 0 99 26 60 12 

Geografija 1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 99 24 65 10 

Fizika 1 1 1 100 1 100 0 0 0 0 99 23 53 23 

Rusų kalba 7 7 7 100 0 0 5 71 2 29 100 7 47 46 

Chemija 2 2 0 0 2 100 0 0 0 0 96 21 56 20 

Informacinės technologijos 2 2 0 0 2 100 0 0 0 0 89 46 28 16 

2022 metais privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 24 kandidatai, išlaikė – 20. Lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinio brandos egzamino pasiekimų pažangumas 77 %. Lyginant su 2021 m. tai yra prastesni  pasiekimai, nes lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino pasiekimų pažangumas pernai siekė 100 %. Tačiau 2022 m. ženkliai išaugo egzamino kandidatų skaičius, kurių žinios buvo įvertintos: 

labai gerai (86-100 balais) - 4 kandidatai bei gerai (36-85 balais) -10 kandidatų.  

Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą laikė 17 kandidatų. Išlaikė 17 kandidatų, kas sudaro 100 %, tuo tarpu Lietuvos mastu šį egzaminą 

išlaikė 97,9 % kandidatų. Lyginant su 2021 m. anglų valstybinių egzamino rezultatais, pažangumas abejuose siekė 100%. Tačiau 2022 m. išaugo 

egzamino kandidatų skaičius, kurių žinios buvo įvertintos labai gerai (86-100 balais) – 5 kandidatai, tarp kurių yra kandidatas, kuris pasiekė aukščiausią 

100% įvertinimą. 2 mokiniai  išlaikė tarptautinį anglų kalbos egzaminą ir taipogi gavo kone aukščiausius įvertinimus. 

Šiais mokslo metais matematikos egzaminą laikė 21 kandidatai, išlaikė – 17. Lyginant su 2021 m. matematikos brandos egzamino pasiekimais, 

pernykštis pažangumas siekė 90%, tuo tarpu 2022 m. – 81%.  

2022 m. 7 mokiniai laikė rusų kalbos egzaminą ir visų kandidatų žinios buvo įvertintos labai gerai bei gerai. 2022 m. biologijos egzaminą pasirinko 

7 mokiniai. Lyginant su 2021 m. kandidatų laikiusių biologijos valstybinį egzaminą skaičius ženkliai išaugo, o egzamino pasiekimų pažangumas kaip ir 

pernai siekė - 100 %. 

Istorijos, geografijos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos valstybinių brandos egzaminus kandidatai renkasi vis rečiau. Minėtų dalykų 

egzaminus pasirinko tik keli mokiniai ir juos išlaikė.  

2021-2022 m. m. mokyklinių brandos egzaminų įvertinimo analizė 

Dalykai Laikė Išlaikė Įvertinimas pažymiais 

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

Lietuvių kalba ir literatūra 10 10 10 100 0 0 0 0 

Lenkų gimtoji  kalba 27 27 5 19 8 30 14 52 

          Šiais mokslo metais 10 abiturientų laikė mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzaminą ir visi išlaikė. Lyginant su 2021 m. šio egzamino 

pasiekimų pažangumas nepakito. Mokinių  pasiekimai įvertinti  4-6 balais, mokinių išlaikiusių egzaminą 7-8 bei 9-10 balais šiemet nebuvo. 

           Lenkų (gimtosios kalbos) mokyklinį brandos egzaminą laikė 27 abiturientai ir visi išlaikė, todėl šio egzamino pasiekimų pažangumas 100 %. Šio 

egzamino pažangumas siekė 100% ir 2021 m. Gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinio brandos egzamino įvertinimai pažymiais: 14 mokinių žinios 

įvertintos 9-10 balais, 8 mokinių žinios įvertintos 7-8 balais, 5 mokinių žinios įvertintos 4-6 balais.  

 



  

 5.4. Gimnazijos abiturientų mokymosi tąsa. 

 

Klasė Universitetai Kolegijos Profesinės mokymo centras Studijos užsienyje Darbas 

IVA kl. 9 5 2 - 4 

IVC kl. 10 2 - - - 

Gimnaziją baigė 32 abiturientų, 28 iš jų tęs mokslus: 5 VILNIUS TECH, 5 Vilniaus universitete, 3 Vytauto Didžiojo universitete, 1 Riomerio 

universitete, 3 Balstogės universiteto filiale, 1 ISM Ekonomikos ir Managemento u niversitete, 1 Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 3 Vilniaus 

kolegijoje, 2 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, 2 Socialinių mokslo kolegijoje, 1 Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre,1 Mokymo 

centre Žirmūnuose, 3 dirba Lietuvoje, 1 išvyko į Kanadą. 

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

2021 –2022 m. m. gimnazijos mokiniai dalyvavo gimnazijos, Vilniaus miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, dalykų 

olimpiadose. 2A ir 3B klasės mokinės dalyvavo dailaus rašto konkurse ,,Atrask rašto paslaptį‘‘ ir laimėjo prizines vietas miesto etape.  4A klasės mokinė 

dalyvavo Vilniaus m. tautinių bendrijų mokyklų 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje ir laimėjo II vietą. 4B klasės mokinė dalyvavo Vilniaus 

miesto rusų (gimtosios) kalbos 4-ų klasių olimpiadoje ir laimėjo III vietą. 1B klasės jaunučių choras dalyvavo respublikiniame 1-4 klasių mokinių 

vokalinių ansamblių, chorų, šokių kolektyvų festivalyje „Virš vaivorykštės“, o IA gimnazijos mokinė dalyvavo VI tarptautiniame dainos festivalyje 

„Word Song“.  1B, 2B klasės mokiniai aktyviai bei sėkmingai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ pavasario ir rudens sesijose 

ir gavo ne vieną I laipsnio diplomą bei medalį už puikius rezultatus. 6D klasės mokinys dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea – 2021“ 

ir laimėjo I vietą, o 7A, 8A klasės mokinės - III vietą. IIB klasės mokinys „Kengūroje“ pateko į 50 – tuką geriausiųjų. 6A, 7B klasės mokinės dalyvavo 

Vilniaus m. raštingumo konkurse. IA klasės mokinys dalyvavo konkurse „Lenkijos istorijos žinovas“ ir šalies mastu laimėjo 6 vietą. I-IV A/B klasių 

gimnazijos moksleiviai dalyvavo šalies aplinkosaugos konkurse „Klimato kaita‘‘, o IIA klasės mokinės pateko į pusfinalį šalies aplinkosaugos konkurse 

,,Žalioji odisėja‘‘.  

Tarptautinės olimpiados „Kings“ pavasario sesijoje 7A klasės mokinė tapo finalininke. IIA klasės mokinė dalyvavo miesto II gimnazinių 

klasių diktante ir laimėjo II vietą. Vilniaus miesto lenkų kalbos olimpiadoje IV C klasės mokinė laimėjo III vietą, respublikinėje lenkų kalbos olimpiadoje 

tapo laureate, o tarptautinėje lenkų kalbos olimpiadoje (Varšuvoje) laimėjo III vietą. IA, IIA gimnazijos mokiniai dalyvavo nacionaliniame Česlavo 

Kudabos geografijos konkurse. IB klasės mokinė respublikiniame matematikos ir lietuvių kalbos konkurse ,,Uždavinys eilėraštyje’’ laimėjo II vietą. II 

B klasės mokinė dalyvavo Lietuvos mokinių (9-10 klasių) lietuvių kalbos olimpiados tautinių bendrijų mokyklų mokiniams Vilniaus miesto etape ir 

pateko į šalies etapą. IVC klasės mokinys dalyvavo Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 8-12 klasių mokinių lietuvių kalbos meninio skaitymo 

konkurse ir laimėjo III vietą. Gausūs apdovanojimų šie mokslo metai buvo mokiniams, kurie dalyvavo įvairiuose dailės konkursuose. 7C klasės mokinės 

dalyvavo STEAM konkurse ,,Reljefinis žiemos peizažas” ir laimėjo III vietą, o IVA gimnazijos mokinės laimėjo I vietą, o IIIB ir IVC klasės mokinės 

dailės konkurse ,,Vilnius miniatiūrose 6. Kontrastai.” tapo laureatėmis.  

           7. Projektinė veikla.  
             Rengdami įvairius projektus gimnazijos bendruomenė siekė praturtinti ugdymo procesą netradicine veikla, įdomesniais darbo būdais. Gimnazijos 

projektus galime suskirstyti į kelis rūšis – tarptautiniai projektai, miesto bei regioniniai projektai, mokyklos mokytojų inicijuojami ilgalaikiai kasmetiniai 

mokomųjų dalykų projektai (tarp jų STEAM dalykų projektai) bei pradinių klasių projektai. 2022 m. gimnazijoje buvo vykdomi projektai: ,,Mano 

mėgstamiausios knygos herojus“, „Juosta raštuota, juosta marga“, „Skaitome poeziją kitaip: eilėraščio dizainas“, projektas skirtas paminėti Pasaulinę 

poezijos dieną, integruoti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų bei matematikos projektai: „Švarūs ir saugūs vandens telkiniai“ „Atsakingas 

vartojimas ir gamyba“, “Sukurk ornamentą”,  „Christmas stoickings, ,,Eruditas 2022”, ugdomasis projektas: „Viduržemio jūros regiono vizitinė kortelė“, 

respublikinis virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projektas „Muzika ir žiema“, edukacinis  projektas „Pažink Kauną“, 



„Šiuolaikinis matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“, „Istorijos šaltiniai mano namuose“, ,,Europos daugiakalbystė - progreso pamatas”, 

skirtas Europos kalbų dienai paminėti, STEAM laboratories at J. Lelevel engineering gymnazium ''Skanus akumuliatorius'', integruotas steam projektas 

„Kaip mažiau naudoti plastiko?“, piletiškumo pamokos- projektas: „Ateikite kurti Lietuvą“. Toliau buvo vykdomi Erasmus projektai: ,,PROmoting STAM 

in primary school: exchanging and disseminating good practices“, ,,Attracting girls into STEM subjects“ ir „Augmented Reality for STEM education-

AR4STEM Lietuva – Latvija – Kipras – Slovėnija“, ,,STEAM kitu kampu“. 

               6D klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“(Eduten). 7D klasės 

mokiniai dalyvavo integruotame geografijos, biologijos ir  rusų literatūros projekte ,,Gėlių simfonija”, Europos mokyklų sporto diena“. IB klasės mokiniai 

dalyvavo integruotame rusų literatūros ir chemijos STEAM projekte ,,Metalų fizikinės ir cheminės savybės patarlėse ir posakiuose”, 6B ir 6D klasių 

mokiniai vykdė STEAM projektą „Žemei kyla grėsmė iš kosmoso?“ 7A ir 8C klasės mokiniai dalyvavo projekte „Širdies dūžiai ateities kartoms“, Gedimino 

pilies bokšto Lietuvos valstybinė vėliava”.  6A/B/C klasės dalyao Steam projekte ,,Tvarių miestų bendruomenės", 5A/B kl. projekte „Mes rūšiuojam“.Be 

to mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniame projekte „Joachimo Lelevelio mokiniai“. 

             Pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame anglų ir dailes konkurse-projekte ,,Kuriu žiemužės pasaką 2021”, „Aš jaunas agronomas“, STEM 

projektuose: „Žiemos miestas“, „Užgavėnės 2022“, STEAM projekte „ Lietuvos 104 keliones aplink Saulę“, VVS biuro ėduonies profilaktikos projekte „Graži 

šypsena“, STEAM socialiniame, inžineriniame pasaulio pažinimo projekte „Buitinių atliekų panaudojimas mokinių darbeliuose“ , dailės ir inžinerijos projekte 

,,Drugeliai’’, inžinerijos projekte ,,Kūrybiniai darbai Velykų belaukiant’’, ,,Vaikai sveikai’’, „Ilgas duonos kelias“, „Žalioji palangė“, STEAM projektuose: "Rudens 

spalvos", „Fleksagonas   -   daugialypė figūra“, inžinerijos projektuose ,,Mūsų medžiai‘‘, ,,Monetų eglutė“, ,,Kalėdų senelio pagalvė“, Zipio draugai,  dalyvavo 

FIRST® LEGO® lyga Vilnius 700 varžybose.   Vyko tradiciniai projektai: „Europos kalbų diena“, Paskutinio skambučio šventė, Globėjo dienos minėjimas. 

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

,,Szkoła do hymnu“, ,,Mano žaislas vaikui iš Ukrainos’’, pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, ,Apie tai, kas buvo prarasta“, skirtą tarptautinei 

Holokausto aukų atminimo dienai paminėti.  

  8. Kultūrinė, pažintinė veikla.  
Pažintinė kultūrinė veikla yra neatsiejama ugdymo proceso dalis. Gimnazijoje vyko daug kultūrinių, pažintinių renginių, kurie organizavo 

įvairių dalykų mokytojai. Daug renginių vyko gimnazijoje: Mokslo metų pradžios šventė, Kalbų diena, Mokytojų diena, Prakartėlių paroda, Advento 

popietės klasėse „Kalėdų belaukiant“, Šimtadienis, Žemės diena, Mokslo metų užbaigimo šventė, Sporto ir sveikatos diena ir kt. 

Įvairindami mokymosi veiklą bei stiprindami mokinių motyvaciją mokytojai vedė nemažai pamokų netradicinėse aplinkose: Energetikos ir 

technikos muziejuje: “Iliuzijos- mokslas, mistika ar apgaulė“ ir kt.; Tuskulėnų memoriale: „Lietuvos sovietizacija, aukos, budeliai“; „Lietuvos ir lenkų 

partizanų dienos minėjimas“, Žaislų muziejuje, Televizijos bokšte; Iliuzijų muziejuje, Valstybės pažinimo centre: „Ką gali pilietis?“- minint Sausio 16-

osios dieną, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Kunigaikštystės valdovų rūmuose: “Ženklai ir simboliai Valdovų rūmų archiologiniuose radiniuose“, 

„Svečiuose pas Žygimantą Augustą“, „Simbolis, liudijantis šlovę: monogramų kūrimo dirbtuvės“; Pinigų muziejuje: „Pinigai. Nuo kriauklelių iki 

kortelių“; Vilniaus muziejuje: "Neįgyvendinti XX amžiaus Vilniaus projektai"; Vilniaus grafikos meno centre: „Grafikos kūrybinės dirbtuvės“; pamoka 

Vilniaus bastėjoje, Vilniaus universitete, senamiestyje: „Tarpukaris Vilniuje“; V. Kasiulio dailės muziejuje: “Kalėdinė edukacinė pamoka“: A. Puškino 

muziejuje: “Puškinas ir Lietuva“; Europos parke; Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje: “Žvilgsnis ir arčiau - šiuolaikinė seminarija (literatūrinio 

veikėjo gyvenamosios aplinkos pažinimas, lyginimas)“; Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje: “Verbų rišimo pamoka“; Vilniaus katedros požemiuose; 

Vilniaus Sinagogoje; Vilniaus Mykolo Sopočkos hospise; Vilniaus Geležinkelio muziejuje: „Tavo kelionės atradimai“; Bauskės istorinės technikos 

muziejuje: „Susitikimas su istoriniu automobiliu‘‘; taip pat edukacinėje pamokoje ,,Supažindinimas su Rundalės rūmų statyba ir hercogo šeimos 

palikuonimis‘‘, Vilniaus chemijos laboratorijoje: “Spalvos kodas- eksperimentai laboratorijoje”. Moksleiviai dalyvavo pamokoje ,,Vilnius viduramžių 

miestas‘‘, orientaciniame žaidime „Vilnius: 700 metų jaunas“, ,,Swedbank“ Finansų laboratorijoje, Vilniaus krašto švietimo muziejuje, A. Mickevičiaus 

bibliotekoje. Be to mokytojai organizavo pažintines ekskursijas. Vilniuje moksleiviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Šv. Apaštalų Petro ir Povilo 

bažnyčią, po senamiestį; apsilankė Botanikos sode, Zoologijos sode; Europos parke; Robo parke; Gedimino pilyje; Vilniaus žirgyne Buivydiškėse.         

https://www.graphic.lt/


Moksleiviai keliavo ir po Lietuvą. Buvo suorganizuotos išvykos į VII Kauno fortą, Kauno Aviacijos muziejų; Kauno Zoologijos sodą;  į Panemunės 

pilis,  į Biržų kraštą ir Kirkilų pramogų parką: „Biržų kraštas: rimtai ir aktyviai“; į Ignaliną: „Šakočio kelias iki mūsų stalo”; į Užutraukio dvarą– Angelų 

kalvą-Trakus: ,,Trakų istorinis kraštovaizdis: ežerai ir pilis‘‘ į Druskininkus: „ Sūri pamoka“, „Grūto parką“ į Šventaragio slėnį į nuotykių pasaulį su 

haskiais į Zanavykų kraštą. Įvyko nemažai pažintinių ekskursijų į užsienį: į Rygą-Jurmalą, į Estiją (Tartu- edukacinio centro „AHHAA aplankymas 

(STEAM)), vyko ekskursijos į Lenkiją: į Augustavą, į Varšuvą, į Gdanską, Gdynę- edukacinio centro „Eksperyment“ aplankymas (STEAM) ir Malborką; 

Moksleiviai apsilankė ir teatruose. Žiūrėjo dramas: „Šveiko nuotykiai“, ,, Król Maciuś I‘‘, „Mūsų pasaka“, „Jaś i Małgosia“, „Vėlinės“, „Tyla“,  „ 

Christmas Carol“ ir kt. , taip pat kino teatruose žiūrėjo filmus: „Legionai“; ,,Babilon. Raport o stanie wojennym"  „Viktorija 1920“ ir kt. 

9. Veiklos kokybės įsivertinimo analizė. 

1. Rezultatai. 

1.1. Asmenybės branda. 

1.1.1. Asmenybės tapsmas. Gyvenimo planavimas. 

          

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazijos mokiniai geba projektuoti gyvenimą, kelti tikslus, koreguoti 

bei juos atnaujinti. 

 Dauguma mokinių randa išeitį iš sudėtingų situacijų bei pakankamai 

domisi profesijų pasiūla darbo rinkoje. 

 Mokiniai moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio 

kaitą. 

  Dauguma mokinių naują medžiagą stengiasi susieti su tuo, ką jau žino. 

  Didesnė dalis gimnazijjos mokinių  dalyvauja savanorystės veikloje. 

 Gimnazija užtikrina galimybę vaikui mokytis tų dalykų ir įgyti 

kompetencijų, kurių reikės tolimesnei karjerai. 

 Gimnazistai kasmet dalyvauja tradiciniuose gimnazijos karjeros ugdymo 

renginiuose (Karjeros dienoje ir pan.) bei kitų įstaigų organizuojamuose 

renginiuose. 
 

 Gimnazijoje mokytojai nepakankamai moko mokinius 

racionaliai planuoti savo laiką, kad jo užtektų ir 

mokymuisi, ir laisvalaikiui. 

 Gimnazija teikia nepakankamai informacijos apie 

profesijas bei karjeros galimybes. 

  Per mažai mokiniai  savo gebėjimus, talentus realizuoja 

bei tobulina gimnazijos būreliuose. 

 Trečdalis mokinių pasigenda informacijos apie studijas 

po mokyklos baigimo. 

 Beveik pusė mokinių nežino, kokią profesiją pasirinks 

ateityje. 

. 

 

 

                                      Galimybės                   Grėsmės 

 

 Klasių vadovams bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais 

organizuoti klasių valandėles temomis apie savęs pažinimą, polinkių 

atpažinimą bei jų plėtojimą, racionalaus savo laiko planavimą (atlikti ir 

aptarti profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo 

testus ir pan.). 

 

 Mokiniai nemoka planuoti savo laiko, dėl to atsiranda 

mokymosi spragų. 
 Informacijos stoka apie profesijų bei karjeros galimybes 

apsunkina mokinių apsisprendimą dėl tolesnių studijų. 
 Menki mokinių socialiniai gebėjimai. 



 Gimnazijos administracijai koordinuoti klasių vadovų planuose nurodytų 

veiklų karjeros ugdymui įgyvendinimą,  aktyviau skatinti juos dalyvauti 

įvairių profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų atvirų durų dienose. 

 Karjeros dienos metu arba tėvų susirinkimo metu pakviesti ugdymo 

karjerai lektorius, įdomių profesijų atstovus ir pan. 

 

 Mokytojams dalykininkams pamokų metu integruojant ugdymo karjerai 

programų temas, mokyti mokinius kelti  tikslus ir jų siekti taip, kad 

karjeros galimybes mokiniai sietų su savo mokymosi galimybėmis.  

 

 

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

kylančias problemas bei netolygiai paskirstyta 

atsakomybė už ugdymo rezultatus. 

        

  

Organizuoti savalaikes (individualias) konsultacijas II gimn. klasių mokiniams, padėsiančias pasirinkti individualaus plano dalykus tikslingai pagal 

norimą profesiją. Organizuojant klasių vadovų numatytas ugdymo karjerai veiklas racionaliau išnaudoti Kultūros paso lėšas. Projektuojant tolesnę 

mokinių karjerą kiekvienai klasei organizuoti 1-2 išvykas per mokslo metus į tėvų darbovietes, įmones, amatų centrus bei kt. organizacijas. 

(Rekomenduojama išvykų metu numatyti ir aptarti profesinio veiklinimo tikslą.) Gimnazijai plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais, 

verslo įmonėmis ir kitomis institucijomis. Pristatyti mokiniams informacinius leidinius (,,Jaunimo savanorystės programos vadovas“ 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/2014_m._jaunimo_savanorystes__programos_vadovas.pdf;  

https://zinauviska.lt/savanoryste-ir-jaunimo-politika/savanoriauk-lietuvoje/savanoryste/ ir kt.). 

 

          10. Gimnazijos 2022 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 2022 m. mokyklos Metodinė taryba atliko mokinių ir mokytojų apklausą, taip pat išanalizavo gimnazijos metodinių 

grupių ataskaitas už 2022 m. 

10.1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines, skaitmenines ir bendrąsias kompetencijas, 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 metodinių grupių posėdžiuose. Reikšmingai padidėjo mokytojų skaitmeninis raštingumas, 

mokytojai dažniau ir veiksmingiau  taiko IKT, virtualias edukacines priemones, mokomąsias kompiuterines programas, Lenkijos leidyklų virtualias 

aplinkas, spartųjį bevielį ryšį. Pagrindinės mokymo (si) platformos: Zoom, Ema, Eduka klasė, Genially,  Learning Apps.org, Wordwall, Padlet, „Vyturio“ 

skaitmeninė knygų biblioteka ir kt. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose ir šalies konkursuose:„Kengūra“, „Kings“, „Bebras“, „Olympis“ ir 

kt.    Skaitmeninių priemonių taikymas didina mokinių mokymosi motyvaciją, įsitraukimą. Skaitmeninių platformų: Quizlet, Liveworksheets, Quizizz, 

Kahoot, Ema, Eduka klasė,  naudojimas leidžia mokiniams stebėti pasiekimus, įsivertinti pažangą, mokytojams -  koreguoti ugdymo procesą, siekti 

geresnių  rezultatų. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su šalies ir užsienio institucijomis vykdydama tarptautinius ES finansuojamas projektus  

„Augmented reality for Stem education“ , „PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices – ProSTEAM”. 

Mokyklos aplinka praturtinta didaktinėmis, pagalbinėmis ir IKT priemonėmis. 2022 m. 243 mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/2014_m._jaunimo_savanorystes__programos_vadovas.pdf
https://zinauviska.lt/savanoryste-ir-jaunimo-politika/savanoriauk-lietuvoje/savanoryste/


laimėjo 62  prizines vietas. Mokinių įsitraukimas į  pasiekimų pažangos stebėseną skatino greitesnę asmeninę ūgtį. Pažangos įsivertinimų analizė leido 

mokytojams koreguoti ugdymo veiklą. Dalykų konsultacijos padėjo įveikti egzaminų baimę, likviduoti spragas, pasiruošti egzaminams, pasiekti gerų ir 

labai gerų rezultatų. Dauguma apklaustųjų mokytojų stebėjo savo kolegų pamokas, iš kurių 95 % teigiamai įvertino šią patirtį. Išklausyta 3 252 valandų 

kursų ir seminarų, vienam mokytojui atiteko vidutiniškai 64 valandos. Šis rodiklis viršija plane numatytą kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičių.  

Gimnazijos mokinių pažangumo gerinimas ir laiku suteikta pagalba yra vienas iš gimnazijos veiklos prioritetų. 85 % 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, chemijos. 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 44 % respondentų, 

gerai 53% ir blogai 3 % apklaustųjų mokinių. Vyrauja teigiamas mokinių požiūris į šias veiklas ir teigiamos tendencijos išlieka. 

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

įvertintos mokinių ir mokytojų. 8% mokinių neigiamai įvertino šią gimnazijos praktiką, o 27% ją įvertino labai gerai ir 65% gerai. Gana gausu buvo 

gimnazijoje edukacinių užsiėmimų ir mokymosi už mokyklos ribų.  

Buvo suteikta mokiniams galimybė pasinaudoti įvairių dalykų konsultacijomis norint pašalinti žinių spragas. Apklausa parodė, kad pagalbos 

kreipėsi ir gavo 68% gimnazijos mokinių, 26% visai nesikreipė ir 6% mokinių teigia, kad kreipėsi, bet konsultacijos negavo, skaičius yra 1% mažesnis 

negu 2021 m.  

Daug vykusių tradicinių renginių buvo teigiamai įvertinta, 20% mano, kad renginiai buvo labai geri, 80% įvertino gerai neigiamų įvertinimų 

nebuvo. Džiugina faktas, kad 91% apklaustų mokinių mano, kad išsilavinimas yra vertybė ir jie kietina ateityje  mokytis toliau. 

Apklausa parodė, kad vyresnių  klasių mokiniai norėtų daugiau renginių skirtų sveikatos ugdymui, 65% mokinių tenkina teikiama informacija apie 

sveikatos ugdymą,  35% apklaustųjų pageidautų daugiau tokių renginių. Į atvirą klausimą, ką mokiniai norėtų keisti gimnazijoje, jie atsakė, kad juos 

netenkina uniformos devėjimas, taip pat dauguma respondentų nuogastavo dėl per didelio namų darbų krūvio, dėl didelės namų darbų apimties jie jaučiasi 

pervagę, neturi laiko būreliams ir laisvalaikiui. 

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. Siūlome atkreipti mokytojų dėmesį į higienos normas reglamentuojančias namų darbų apimtį ir reguliuoti 

krūvius.  

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. Suteikta 266  socialinio pedagogo konsultacijos mokiniams, tėvams, pedagogams, taip pat 130 

konsultacijų iš karo paveiktos Ukrainos teritorijos atvykusiems mokiniams, jų tėvams, globėjams. 

             Psichologinės pagalbos kreipėsi apie 80 klientų per mėnesį, iš viso per 2022 metus 720 klientų.  65 % klientų sudarė mokiniai, 25% tėvai ir kiti 

asmenys, 10 % mokytojai. 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. 

Per metus gimnazijoje buvo surengta daug pamokų, renginių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo tema. Visuomenės sveikatos specialistas 

per metus surengė 75 pamokas, į gimnaziją atvykę lektoriai pravedė 14 paskaitų sveikatos saugojimo tema. 

2022  m. gimnazijoje vyko VVSB projektas „Vilniaus m. mokinių sveikatos raštingumo didinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“, kurio 

metu į gimnaziją atvykę lektoriai kalbėjosi su 8-tų klasių mokiniais apie pirmos pagalbos teikimą, toleranciją, žalingų įpročių prevenciją, fizinio 

aktyvumo ir sveikos mitybos svarbą. 4-ose klasėse įvyko VVSB psichinės sveikatos saugojimui skirta akcija „Atverk paguodos skrynelę“. VVSB 

protmūšiai  sveikos mitybos ir mikroorganizmų temomis surengti atitinkamai I-ose gimn. ir 7 klasėse. 1-ose klasėse įvyko VVSB burnos higienos 

projektas „Graži šypsena“. Bendradarbiaujant su saugos mokytoja vykdytos pirmos pagalbos ir saugaus elgesio prie vandens bei žiemos metu pamokos 

6 kl. mokiniams. Pavasarį priešmokyklinėse grupėse ir pirmose klasėse įvyko fizinio aktyvumo skatinimo projektas „Plokščiapėdystės prevencija“ 

(VVSB), kurio metu mokiniams buvo atliktas plantografijos tyrimas, vyko pėdučių mankštos. Bendradarbiaujant su blaivybės draugija „Optimalistas“ 

3-ose, 4-ose, 5-ose klasėse įvyko lektoriaus A. Chromino pamokos apie elektroninių cigarečių, alkoholio keliamą pavojų psichinei ir fizinei sveikatai. 

Birželio mėnesį, vykdant lytinio ugdymo projektą „Būti vyru, būti moterimi“, 8-tų, I-mų gimn., II-rų gimn. klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėse 

sveikatos specialistų paskaitose apie lytinę brandą, lytiniu keliu plintančias infekcijas bei tarpusavio santykius.   

Rugsėjo mėnesį pokalbiai apie sveikatos saugojimą įvyko 5-ose ir 1-ose klasėse.  Taip pat buvo surengtos rankų higienos pamokos 1-ose 

klasėse ir priešmokyklinėse grupėse. Traumų profilaktikos mokykloje klausimai aptarti 3-ose klasėse. Pamokos apie saugų antibiotikų vartojimą įvyko I 

gimn. klasėse, apie saugų vaistų vartojimą – priešmokyklinėse grupėse. Apie valgymo sutrikimus kalbėta su 7-tų klasių mokiniais. Su 6-tų klasių 

mokiniais įvyko pokalbiai apie asmens higieną.  

Gimnazijoje įvyko kvadrato, futbolo varžybos ir turnyrai (dalyvavo 5-8-tos klasės). Birželio 6 dieną įvyko gimnazijos Fizinio aktyvumo 

diena (dalyvavo 6-tos, 7A,IIIA kl.). Į fizinio ugdymo pamokas buvo įvestos naujos sporto šakos – rankinis, badmintonas, taip pat vyko šaškių, šachmatų 

pamokos, ėjimai takais prie Nėries upės, Sniego žaidimai (lauke), apsilankymai Sky parke. 7D ir 8A klasės dalyvavo projekte „Europos mokyklų sporto 

diena“, 5B, 6B, 6D  klasių mokiniai – projekte „Žingsnių matavimas“. 

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 socialinio pedagogo kabinetas, pritaikytas mokinių konsultacijoms, užsiėmimams. Įsigytos lietuvių kalbos EMA užduotys vieneriems 

metams 5, 6, 8 klasėms; matematikos EMA užduotys vieneriems metams 7, 8, klasėms; EDUKA klasės metinės licencijos mokiniams ir mokytojams 

(visiems dalykams); KURK VBE Matematika (VBE uždavinių rinkiniai su vertinimo instrukcija) 3 metams; MT plius 5+6. 4 viename. (MIKO knyga 

mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 5 klasė“ ir „Matematika Tau plius. 6 klasė.); MT plius 7+8. 4 viename. (MIKO knyga mokytojams 

pagal vadovėlius „Matematika Tau plius“ 7 ir 8 klasėms); Interaktyvių mokymo(si) turinio kūrimo priemonių platformą „Wordwall“ vieneriems metams. 

      IKT įranga atnaujinta 30 proc. Belaidžio internetinio ryšio aprėpties zonos plėtimas gimnazijoje teritorijoje padidintas 20 proc. Įgyti  

projektoriai – 4 vnt., interaktyvūs ekranai ,,Newline“- 2vnt. Įsigytos LEGO Education SPIKE Prime rinkinys - 35vnt. 2022 m. rugpjūčio mėn. priduotas 

gimnazijos priestatas. 

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

Gimnazijoje vyko bendradarbiavimas su tėvais. Jie dalyvavo organizuotose išvykose, ekskursijose. Mokinių profesiniam orientavimui bei karjeros 

ugdymui per visus metus buvo organizuoti  susitikimai su įvairių profesijų atstovais (VGTU, Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija, VMI, Kalba.lt, 

Kastu International, JAV ambasada, Swedbank), kurie pristatė STEAM profesijas mokiniams. Karjeros diena įvyko nuotoliniu būdu. 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. Pasirašytos naujos ir tęsiamos jau sudarytos (Lenkijos 

Liublino Joachimo Lelevelio pagrindinė mokykla) sutartys su šalies ir užsienio partneriais. Mokiniai įgyja dalykinės patirties, plečia sociokultūrinį akiratį, 

kaupia žinias dalyvaudami tarpkultūriniuose renginiuose ar projektuose. Gimnazija bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis: VGTU, 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija, visuomenine organizacija ,,Lenkų Inžinierių ir 

Technikų Sąjungą“.  

 

                                                                              TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2023 m. 

1. Tobulinti pamokos struktūrą ir vadybą siekiant kiekvienam vaikui pasiekti aukščiausią jam mąstymo ir kompetencijų lygį.  
1.1. Padėti kiekvienam mokiniui ugdyti dalykines, bendrąsias ir inžinerines kompetencijas, tikslingai pasirengti tolesnėms studijoms.  

1.2. Taikyti aktyvaus ugdymo modelį, individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi procesą pamokose, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir žinių lygį, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

1.3. Plėsti gimnazijos mokytojų bendradarbiavimą, tobulinti kolegialaus mokymosi įgūdžius. 

           2. Užtikrinti palankią emocinę ugdymo aplinką, sudaryti sąlygas kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui ugdyti emocines       

kompetencijas, teikti kuo veiksmingesnę, savalaikę  pagalbą mokiniams, skatinti sąmoningą sveikos gyvensenos pasirinkimą.  

2.1. Užtikrinti, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys jaustųsi saugus ir įgalintas. 

2.2. Skatinti kiekvieno mokinio sąmoningą pasirinkimą gyventi sveikai.  

2.3. Kurti judrumą skatinančią aplinką. 

 



Tikslas 1.Tobulinti pamokos struktūrą ir vadybą siekiant sėkmingos kiekvieno vaiko asmenybės ūgties ir aukštesnio kompetencijų lygio. 

 

Uždavinys. 1.1.   Padėti kiekvienam mokiniui ugdyti dalykines, bendrąsias ir inžinerines kompetencijas, tikslingai pasirengti tolesnėms 

studijoms.  

 

Priemonės pavadinimas Data Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Atsakingas 

Metodų, ugdančių mokinių dalykines, bendrąsias ir 

inžinerines kompetencijas taikymas. 

Per metus Pamokos, kuriose mokytojas 

vadovaujasi mokymosi paradigma, 

taikomi aktyvieji mokymo metodai, 

ugdoma mokinių inžinerinė 

kompetencija  (stebėtų pamokų proc. 

išraiška). 50 proc. 

Mokytojai, 

Gimnazijos 

administracija 

Gimnazijos ir už jos ribų esančių edukacinių ir virtualių 

aplinkų naudojimas bendrajam ir inžineriniam ugdymui. 

Per metus Pamokų (vieno mokytojo), vedamų  

netradicinėse ar kitose edukacinėse 

aplinkose, skaičius (per mokslo metus). 

6 

Mokytojai, 

Metodinė taryba 

Didinti STEAM veiklų prieinamumą bei patrauklumą. Per metus Gimnazijoje organizuotų STEAM 

veiklų/renginių skaičius (per mokslo 

metus).15 

Mokytojai, 

Metodinė taryba. 

Skatinti mokinių karjeros planavimą, orientuotą į 

mokinio pašaukimą ir inžinerinius gebėjimus. 

Per metus Mokiniai tikslingai, sėkmingai planuoja 

karjerą, pasirinkdami individualų ugdymo 

planą bei tolimesnes studijas,  gimnazijos 

abiturientai tikslingai pasirinko inžinerines 

studijas  (  proc. išraiška). 30  proc. 

Gimnazijos administracija, 

pagalbos mokiniui specialistai, 

I-IV kl. vadovai. 

Tėvų, kurie ves STEAM dalykų pamokas gimnazijos 

mokiniams, įsitraukimas (pamokų skaičius). Karjeros 

diena. 

2023 m. 

kovas 

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

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

metodinė grupė po 6 integruotas 

pamokas. 

Uždavinys. 1.2. Taikyti aktyvaus ugdymo modelį, individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi procesą pamokose, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir žinių lygį, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

 Mokymo procese taikyti metodus, ugdančius 

asmenines, komunikavimo, pažinimo, socialines, 

kūrybiškumo ir kitas savarankiškai asmenybei 

reikalingas kompetencijas. 

Per metus Mokytojai dirba inovatyviai, 

pamokose išryškėja mokinių gebėjimai 

mokytis savarankiškai, ieškoti ir 

apibendrinti informaciją, dirbti grupėse 

(stebėtų pamokų proc. išraiška). 80 

proc. 

Gimnazijos administracija, 

mokytojai. 



 Diegti šiuolaikinį dalykų ugdymo turinį, taikyti IKT 

technologijas. 

Per metus IKT tikslinis taikymas ugdymo/si 

procese (stebėtų pamokų proc. 

išraiška). 70  proc. 

Gimnazijos administracija, 

mokytojai. 

 Mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios 

pažangos matavimo sistemos tobulinimas. 

Balandis Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ugdymo procese tvarkos 

aprašo  ir Mokinio asmeninės pažangos 

įsivertinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas. 

Gimnazijos administracija,  

Metodinė taryba, 

SP darbo grupė. 

 Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą 

pasitelkiant šiuolaikiškas technologijas. 

Per metus Mokinių, pasiekusių aukščiausią 

mokymosi pasiekimų lygį, skaičiaus 

proc. išraiška.  14 

Gimnazijos administracija. 

 

Tarpdalykinės integracijos skatinimas Per metus Integruotų pamokų/užsiėmimų 

skaičius per metus. 12 

Metodinės grupės. 

 Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymas, 

mokėjimo mokytis kompetencijos raidos stebėjimas 

Per metus Nuolat vykdomas mokinių asmeninės 

pažangos įsivertinimas. Mokinių, 

pasiekusių pagrindinį mokymosi 

pasiekimų (6-10) lygį, skaičiaus proc. 

išraiška. 37,5  proc. 

Klasių vadovai, mokytojai, 

gimnazijos administracija. 

Uždavinys. 1.3.  Plėsti gimnazijos mokytojų bendradarbiavimą, tobulinti kolegialaus mokymosi įgūdžius. 

 

Nuolatinis mokytojų bendrųjų, dalykinių ir inžinerinių 

kompetencijų tobulinimas. 

Per metus Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją 

mokytojų proc. Ne mažiau 5 dienų per 

metus. 95  proc. 

Gimnazijos administracija 

Tobulinti gimnazijos pedagoginio personalo kolegialaus 

mokymosi įgūdžius. 

Per metus Bendri mokymai/seminarai kasmet, 

kuriuose dalyvauja didžioji dalis 

gimnazijos pedagogų. 2 

Gimnazijos administracija 

Tradiciniai gimnazijos renginiai, parodos. (2 priedas) 

 

Per metus 90 proc. suplanuotų renginių/parodų 

gimnazijos bendruomenės įvyko. 

Metodinė taryba, mokinių taryba 

Plėsti gimnazijos partnerystės ryšius. 

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. 

Per metus Verslo partnerių/ aukštųjų mokyklų 

dėstytojų/ kitų lektorių inžinerinio 

ugdymo turinio paskaitos I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams (paskaitų 

sk.) 6 

Gimnazijos administracija 

Tikslas 2.  Užtikrinti palankią emocinę ugdymo aplinką, sudaryti sąlygas kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui ugdytis emocines 

kompetencijas, teikti kuo veiksmingesnę savalaikę pagalbą mokiniams, skatinti sąmoningą sveikos gyvensenos pasirinkimą.  

 

Uždavinys. 2.1. Užtikrinti, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys jaustųsi saugus ir įgalintas. 



 

 Užtikrinti tinkamą pagalbą mokymosi ir elgesio 

sunkumų turintiems mokiniams. 

Per metus Kelti mokytojų kompetencijas 

įtraukiojo ugdymo supratimo bei 

praktikos taikymo srityje (mokytojų, 

kurie dalyvavo tokiuose 

seminaruose/mokymuose išraiška proc. 

per metus). 50  proc. 

Gimnazijos administracija, 

mokytojai 

 Kelti gimnazijos darbuotojų kompetencijas praktinės 

psichologijos ir emocijų ugdymo srityse.  

Per metus Organizuotos gimnazijos 

darbuotojams praktinės 

psichologijos/emocinio ugdymo 

paskaitos/mokymai/seminarai per 

metus. 2 

Gimnazijos administracija, 

pagalbos  mokiniui specialistai. 

Užtikrinti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų 

pritraukimą, sudarant kokybiškas sąlygas darbui. 

Per metus Gimnazijos darbo apmokėjimo 

sistemos tobulinimas. 

Gimnazijos administracija,  

Darbo taryba 

Tikslinės paskaitos - praktikumai tėvams „Tėvų 

mokykla“ (paskaitų skaičius). 

  Per metus  Ne mažiau kaip 3 paskaitos tėvams.                                                   Psichologas  

Parengti ir įdiegti mokytojų skatinimo sistemą bei 

tvarką. 

Per metus  Parengtas mokytojų skatinimo tvarkos 

aprašas. 

Gimnazijos administracija, 

Darbo taryba. 

 Parengti ir įgyvendinti prevencines programas, kurios 

užtikrintų saugią aplinką. 

Per metus Saugiai besijaučiančių ir teigiamas 

emocijas mokykloje patiriančių 

mokinių skaičius (tyrimo rezultatas 

proc.). 70  proc. 

Pagalbos  mokiniui specialistai. 

Gimnazijos padėkų mokiniams, tėvams maketavimas 

ir spausdinimas. 

2023m. 

gegužė-

birželis 

Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir 

kitų darbais, pasiekimais bei pažanga 

(atspausdintų padėkų skaičius). 

Klasių vadovai, gimnazijos 

administracija. 

Teikti savalaikę ir kvalifikuotą psichologinę pagalbą 

gimnazijos bendruomenės nariams. 

Per metus Užtikrintas gimnazijos bendruomenės 

nariams psichologinis saugumas, 

puoselėjama pasitikėjimo atmosfera 

(tyrimo rezultatas proc.).70  proc. 

Gimnazijos administracija, 

pagalbos  mokiniui specialistai. 

 

Uždavinys. 2.2. Skatinti kiekvieno mokinio sąmoningą pasirinkimą gyventi sveikai. 

 

Parengti ir įgyvendinti prevencines programas, kurios 

užtikrintų sveiką aplinką. 

Per metus 

 

Prevencinių programų/renginių, 

užtikrinančių sveiką aplinka skaičius 

per metus. 5 

Sveikatos priežiūros specialistas, 

klasių vadovai, 

pagalbos  mokiniui specialistai. 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija. Per metus Gimnazijoje vykdomų žalingų 

įpročių, priklausomybės ligų, AIDS ir 

kt. prevencinių renginių/ paskaitų 

skaičius. 13 

Mokytojai, 

Gimnazijos administracija, 

pagalbos  mokiniui specialistai. 



                                                                                                   

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

 

 

                                                                                                 

 

Vaikų ir jų tėvų sveiko maisto pasirinkimo skatinimas, 

apie gimnazijos veiklą, apie vykdomus projektus.  

Per metus Užsiėmimų/paskaitų/straipsnių apie 

sveiką mitybą  skirtą kiekvienos klasės 

mokiniams/tėvams (9/2) skaičius per 

metus ir kita gimnazijos veiklą rašoma 

svetainėje, įvairiose medijose 

(straipsnių skaičius)ne mažiau kaip 5 

straipsnius kiekviena metodinė grupė. 

Sveikatos priežiūros specialistas, 

klasių vadovai, mokytojai. 

Visuotiniai gimnazijos tėvų susirinkimai. Per metus 50 proc. tėvų dalyvauja tobulinant 

gimnazijos veiklą, įsitraukia į vaikų 

ugdymąsi įvairiomis formomis. 

Gimnazijos administracija 

Uždavinys. 2.3. Kurti judrumą skatinančią aplinką. 

Plėsti neformaliojo ugdymo, skirto fiziniam ugdymui, 

pasiūlą. 

Per metus Neformaliojo ugdymo valandų, skirtų 

fiziniam ugdymui skaičius per savaitę.4 

Gimnazijos administracija 

Didinti gimnazijos fizinio ugdymo konkursų/varžybų 

skaičių. 

Per metus Sporto švenčių/konkursų/varžybų 

gimnazijos bendruomenei 

organizavimas.4 

Fizinio ugdymo mokytojai 

 Organizuoti mokinių turistinius žygius. Birželis Organizuotų turistinių žygių skaičius 

kiekvienoje klasėje per metus.2 

Klasių vadovai, 

fizinio ugdymo mokytojai. 


