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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos planas parengtas remiantis mokyklos 2021 m. veiklos plano 

įgyvendinimo analize, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir rekomendacijomis. 

          Nustatant mokyklos 2022 m. veiklos tikslus ir uždavinius bei sudarant veiklos planą, atsižvelgta į Valstybinę švietimo strategiją, 

Vilniaus miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, mokyklos 2021–2025 metų strateginį planą ir mokyklos 

bendruomenės poreikius.  

 Planą įgyvendins Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos administracija, mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

MOKYKLOS VEIKLOS  STRATEGIJA 

 Mokyklos vizija.  

 Savita, atvira nuolatinei kaitai, besimokanti kaip organizacija ir teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagrindinė mokykla. 

Mokyklos misija. 

Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinė mokykla – tai mokykla, užtikrinanti kokybišką  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų vykdymą, teikianti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti ugdymo procesą, atsižvelgianti į 

ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, kurianti bendradarbiaujančią, geranorišką, 

iniciatyvią ir kultūringą mokyklos bendruomenę. 

                   Mokyklos filosofija.  

                   „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka). 

Mokyklos vertybės.  
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Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;  

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;  

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;  

Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.  

 

MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I tikslas: Užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si). 

Uždaviniai: 

1.Teikti kokybišką mokymosi pagalbą, sudarančią prielaidas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

2. Pagerinti mokinių pasiekimus, taikant pažangą skatinantį (įsi)vertinimą ugdant. 

3.Tobulinti kiekvieno mokinio bei mokyklos pasiekimų ir daromos pažangos stebėjimą, pamatavimą ir įvertinimą. 

II tikslas: Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą. 

Uždaviniai: 

1. Padėti vaikams įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas. 

2. Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas, įtraukiant tėvus ir mokyklą baigusius mokinius į veiklų organizavimą.  

3. Skatinti mokyklos bendruomenės veikimą kartu. 

III tikslas: Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 
Uždaviniai: 

1. Pagerinti sąlygas mokinių individualiam ugdymui. 

2. Renovuoti vidines ir išorines mokyklos erdves. 

3. Kurti saugią ugdymui(si) ir darbui aplinką. 

4. Kurti ir plėtoti  mokyklos edukacines aplinkas. 

Mokyklos veiklos pradžia 1961-04-01.Vilniaus miesto DŽDT Vykdomasis komitetas 1961 vasario 2d. potvarkiu  Nr. 59 p. priėmė 

sprendimą steigti Vilniaus 3-ąją mokyklą internatą. LR Švietimo ir mokslo ministro1996 birželio17 d. įsakymu Nr.684 pavadinimas „Vilniaus 
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3-ioji mokykla internatas“ pakeistas į Vilniaus 3-ioji internatinė mokykla“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. 

sprendimu Nr. 1-979 pavadinimas pakeistas į „Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla“.  

 

2021 M. VEIKLOS PLANO ANALIZĖ 
 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. 

 

Mokiniai. 

 
Mokslo 

metai 

2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 2021-2022 m.m. 

 

Klasė 

Mokini

ų 

skaičius 

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius (2019 m. gruodžio 1 d.) 

 

Mokinių 

skaičius  

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius  (2020 m. rugsėjo 1 d.) 

 

Mokinių 

skaičius 

(2021 m. 

rugsėjo 

1 d.)  

Specialiųjų poreikių 

mokinių skaičius  (2021 m. gruodžio 1 d.) 

    Bendras 

specialiųj

ų 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

Nustaty

ti 

nedideli 

spec. 

poreiki

ai 

Nustatyti 

vidutiniai 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

dideli 

spec. 

poreikiai 

Bendras 

specialių

jų 

poreikių 

mokinių 

skaičius i 

Nustatyti 

nedideli 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

vidutiniai 

spec. 

poreikiai 

Nustatyti 

dideli 

spec. 

poreikiai 

1 klasė 9 2 6 - 2 9 7 5 0 2 11 3 3 -       - 
2 klasė 1 - - - - 9 5 2 0 3 11 4 2 1 1 
3 klasė 9 5 8 2 3 - - - - - 10 5 1 - 4 
4 klasė 9 5 8 3 2 9 8 3 2 3 9 4 - 2 2 
5 klasė 9 6 7 5 1 12 10 3 4 3 17 6 - 3 3 
6 klasė 16 6 11 3 3 9 8 2 5 1 16 9 - 7 2 
7 klasė 8 6 6 6 - 14 11 5 3 3 19 11 - 8 3 
8 klasė 11 5 5 4 1 10 7 0 7 0 17 6 - 4 2 
9 klasė 7 3 2 3 - 13 8 1 5 2 12 9 - 8 1 
10 klasė 12 3 3 3 - 8 1 0 1 0 14 9 - 6 3 
PUG 14 1 4 1 - 17 8 7 0 1 20 10 8 - 2 
IKIUG 75 1 3 - 1 96 - - - - 95 19 19 - - 
 Iš viso 180 43 63 30 13 206 73 28 27 18 251 95 33 39 23 
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SOCIALINIS PASAS 

 

Mokslo metai 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 2021-2022 m. m. 

Mokiniai Iš viso Iš viso Iš viso 

Socialiai remtini vaikai (gauna nemokamą maitinimą) 53 49 94 

Daugiavaikėse šeimose auga  18 šeimų (jose auga 79 

vaikai) 

 8 šeimos (jose auga  33 

vaikai) 
13 šeimų (jose auga 53 

vaikai) 

Mokykloje besimokantys našlaičiai ir likę be tėvų 

globos vaikai 

4  6 10 

Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje 15 14 28 

 
 

MOKYMOSI KIEKYBINIAI RODIKLIAI 

 

2019–2020 m. m. mokykloje mokėsi 15 dešimtos klasės mokinių, 3 išvyko iš mokyklos mokslo metų eigoje, 9 baigė pagrindinio 

ugdymo II dalies programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą, 3 mokiniai palikti kartoti 10 klasės kursą. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 Lietuvių kalba ir literatūra Matematika 

2018-2019  

m. m. 

2019-2020  

m. m. 

2020-2021 

m. m. 

2018-2019  

m. m. 

2019-2020  

m. m. 

2020-2021 

m. m. 

Įvertinimas 

                            

Mokinių sk. 

7 mokiniai 12 mokinių 5 mokiniai 7 mokiniai 12 mokinių 5 mokiniai 

10 balų - Dėl COVID-19 

pandemijos 

PUPP nebuvo 

organizuotas 

- - Dėl COVID-19 

pandemijos PUPP 

nebuvo 

organizuotas 

- 

9 balai - - - - 

8 balai - - - - 

7 balai 1 - - - 

6 balai 1 4 - - 

5 balai 1 1 5 2 

4 balai 4 - - 2 

3 balai - - 1 1 

2 balai - - 1 - 
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2020–2021 m. m. ugdymo rezultatai: mokyklos pažangumas 100 procentinis. Pradinio ugdymo programą baigė 9 mokiniai, pagrindinio 

ugdymo programos I-ą dalį 10 mokinių, pagrindinio ugdymo II dalies programą 8 mokiniai. 

 

Mokinių ir mokytojų laimėjimai: 

RENGINIAI 

Renginio  

tipas 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi asmenys Laimėjimai 

Tarptautiniai 

 

 

Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021- Pavasario 

sesija“: 

balandis 

 

 

 

Miroslava Makovska Lietuvių kalba  

Božena Bovšis  III  laipsnis  4 kl. 

Matematikos konkursas  

 Božena Bovšis III laipsnis 4 kl.  

Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021- Rudens 

sesija“: 

 

 

lapkritis Miroslava Makovska Lietuvių kalba: 

Lyvas Aronas I laipsnis 1 kl.               

Laura Dasevičiūtė I laipsnis 1 kl. 

Matematika 

Lyvas Aronas III laipsnis 1 kl.              

Laura Dasevičiūtė I laipsnis 1 kl. 

Pasaulio pažinimas 

Lyvas Aronas I laipsnis 1 kl. 

Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021- chemija,  

Pavasario sesija“. 

balandis Česlava Kovaliauskienė CHEMIJA 

Marius Juckevič - I laipsnio diplomas. 

Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021- chemija,  

Rudens sesija“. 

lapkritis Česlava Kovaliauskienė CHEMIJA 

Paulina Golubeva - I laipsnio diplomas. 

Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021 Pavasario 

sesija“. 

balandis Joviltė Noreikienė Lietuvių kalba: 

Linas Jonys I laipsnis 2 kl. 

Matematika 

Linas Jonys I laipsnis 2 kl. 

Pasaulio pažinimas 

Linas Jonys I laipsnis 2 kl 
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Edukacinis konkursas 

„Olympis 2021- Rudens sesija“ 

 

lapkritis Joviltė Noreikienė Lietuvių kalba: 

Linas Jonys I laipsnis 3 kl. 

Matematika 

Linas Jonys I laipsnis 3 kl. 

Pasaulio pažinimas 

Linas Jonys I laipsnis 3 kl. 

Žavinta Kazlauskaitė III laipsnis 3 kl. 

Miesto XIX Vilniaus ir rytų Vilnijos 

krašto skaitovų konkursas 

„Šimtas eilėraščių Lietuvai“. 

2021-12-07 Miroslava Makovska III-vieta Lyvas Aronas 1 kl. 

XIX Vilniaus ir rytų Vilnijos 

krašto skaitovų konkursas 

„Šimtas eilėraščių Lietuvai“. 

2021 12 07 Joviltė Noreikienė II vieta Linas Jonys 3 kl. 

Mokyklos Matematikos olimpiada 

2021 03 15 įsak. Nr. (1.3) V 

– 44 

 

2021 03 23 

 

Kristina Ulevič 

 

Padėkos raštai 

tarp 5- 7 klasių: 

I vieta – Egidijus Stanelis 7 kl. 

II vieta – Viktorija Kapustinskaja 7 kl. 

III vieta – Ramūnas Biekša 6 kl. 

 Tarp 8- 10 klasių: 

I vieta – Daniel Golubev  8 kl. 

II vieta – Evelina Semionova  9 kl. 

III vieta – Paulina Golubeva   9 kl. 

 Matematinis žaidimas 

“SUDOKU-2021” 

2021 03 15 įsak. Nr. (1.3) V – 

46 

 

2021 04 02 

 

Kristina Ulevič 

 

Padėkos raštai                                            
5, 6  klasės: 

I vieta – Kapustinskaja Auksė, 6 kl. 

II vieta – Trukšinas Deividas, 6 kl. 

III vieta – Šereika Mantas, 5 kl. 

 7, 8, 9 klasės: 

I vieta – Stefanovič Gabrielė, 7 kl. 

II vieta –Golubeva Paulina, 9 kl. 

III vieta – Stanelis Egidijus, 7 kl. 

 Chemijos olimpiada 9-10 klasių 

mokiniams 

 įsakymo nr.  (1.3) V – 210 

 

2021-12-20 

 

Česlava Kovaliauskienė 

 

Padėkos raštai 

I vieta - Golubeva Paulina 10 kl. 

II vieta - Murašova Natalija 10 kl. 

III vieta - Minavarova Kotryna 10kl. 
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 ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI.  

 Mokykloje 2021-2022 m. m. dirba 37 pedagogai (iš jų 14 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 2 bendrabučio 

auklėtojos). Mokykloje dirba 22 dalykų  mokytojai, iš jų antraeilėse pareigose 8 mokytojai. Pagalbą mokiniams teikia trylika specialistų: 2 

spec. pedagogai, 3 logopedai, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas ir 8 mokytojų padėjėjai. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos veiklos prioritetus, skatinant pedagogų 

bendruomenės įsitraukimą į aktyvų sprendimų priėmimą dėl profesinei veiklai reikalingų kompetencijų tobulinimo. Mokykla planuodama ir 

vykdydama pedagogų kvalifikacijos  tobulinimą derina įvairias veiklas: nuo mokymų, organizuojamų mokykloje ir derinamų kartu su 

kolegialiu dalijimusi patirtimi bei dalyvavimu metodinėje veikloje iki trumpalaikių kvalifikacijos programų, paliekant pedagogams laisvę 

patiems pasirinkti, kurias profesinei veiklai reikalingas kompetencijas jie norėtų pagilinti, patobulinti (šiam tikslui įsigyta pedagogas.lt  

licencija). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų prioritetai yra: specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, vaiko elgesio ypatumai, 

kaip drausminti vaikus, psichologinio klimato kūrimas, kaip skatinti vaikų motyvaciją, vaikų kūrybiškumą, apie  naujų ugdymo metodų 

taikymą darželyje.  

 2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 251 vaikas, jų tarpe ikimokyklinio ugdymo grupėse ,,Drugeliai“, ,,Ežiukai“, 

,,Voveriukai“, ,,Kregždutės“, ,,Boružėlės“ ir ,,Birutės“ 95 ugdytiniai,  o priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Pelėdžiukai“ - 20 ugdytinių.  Iš 

viso  mokykloje yra sukomplektuotos šešios  ikimokyklinio amžiaus grupės, viena priešmokyklinio amžiaus grupė ir 9 komplektai 1-10 

klasių.  

 2021-2022 mokslo metais mokykloje mokosi 95 specialiųjų poreikių mokiniai, 23 iš jų, nustatyti dideli specialieji ugdymosi 

poreikiai. Mokykloje ugdomi  vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Neformalusis ugdymas. Mokykloje vykdomas neformalus ugdymas 1-4 ir 5-10 klasių mokiniams. Mokiniai turėjo galimybę 

rinktis iš kelių skirtingų muzikos, šokio, dailės, sporto, loginių žaidimų, kūrybinių veiklų, tokių kaip: ,,Judrieji žaidimai“, „Šiuolaikiniai 

šokiai“, „Dainavimo būrelis“, „Mergaičių vokalinis ansamblis“, „Meno niša“, „Valančiukai-žolynėliai“, „Tautiniai šokiai“, „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“, „Stalo žaidimai“, „Darbščios rankelės“, „Mokomės groti ir dainuoti“, „Linksmieji floristai“. 

    Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Mokykla bendradarbiauja su Vilniaus miesto Pedagogine ir psichologine tarnyba, 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 4-ju policijos komisariatu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių 
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reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriumi, VĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centru, Vilniaus pedagoginiu universitetu, 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu,  Naujosios Vilnios seniūnija, joje esančiomis bendrojo lavinimo mokyklomis, biblioteka,  Vilniaus 

Žirmūnų gimnazija, Klaipėdos Gedminų progimnazija ir kitų Lietuvos miestų mokyklomis (19 bendradarbiavimo sutarčių). Mokykla palaiko 

tamprius ryšius su Lenkijos Respublikos paramos fondu „Širdis vaikams“ bei Vokietijos Kiolno m. Socialinės kultūrinės draugijos atstovu 

H. Reibold, kurie teikia mokyklai materialinę paramą, bei sudaro sąlygas susipažinti su minėtų valstybių kultūra bei tradicijomis.  

2018 m. pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su:  Jūrmalos pilsetas  internatpamatskola, Latvija. 2018-05-28, Nr.35; Dobeles 

Valts gimnazija, Latvija, 2018-05-28, Nr. 34;  Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, 2018-05-29, Nr.36; Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 2018-

06-10, Nr.37; Ugdymo plėtotės centras.2018-09-25, Nr.38. 2018 m. birželio 20 d. pasirašyta partnerystės sutartis  su Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centru dėl (Erasmus +) projekto „Mokymasis būti“  vykdymo. Su Grigiškių „Šviesos“    gimnazijos pradinių klasių mokytojomis kartu 

dalyvaujame ir vykdome  Erasmus + projektą ,,Mylima gyva abėcėlė: taip veikia smegenys. Gera pradžia- gera ir pabaiga!“. 2018 m. spalio 

29 d.  mūsų mokyklos mokytojai vyko pas partnerius į Latvijos Jūrmalos pilsetas       internatpamatskola, pasidalinti gerąja darbo patirtimi 

dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.  

                    2019 m. dar prasiplėtė socialinių partnerių ratas. 2019-06-05 pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su  Lenkijos respublikos 

Bochnios miesto  Specialiąja mokykla ir šv. Jano Tvardovskio švietimo centru. Mokinių delegacija dalyvavo jų organizuojamame 

Tarptautiniame dainų festivalyje. Bendradarbiaujame ir su VšĮ „Sevilis“ Senelių namais. Mūsų mokyklos mokiniai  paruošia pasirodymus, 

dovanėles ir aplanko Senelių namų gyventojus. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimui 

mokykla  pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. 3ESF3-49, 2019-04-16 su  Vilniaus miesto Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru. 

2020 m. vasario 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr.42. su Vilniaus  ,,Atžalyno” mokykla –darželiu. Bendradarbiaujame  kartu 

vykdydami ES projektą ,,Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba”. 2020-06-10 dieną  pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Salininkų gimnazija. 

 

STRATEGINIO PLANO 2021–2022 METAMS   

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO 2021 M. ANALIZĖ 

 

1 tikslas. Užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si). 
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Eil.nr. Uždaviniai Pasiektas rezultatas 

1. Teikti kokybišką mokymosi 

pagalbą, sudarančią prielaidas 

kiekvienam mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę. 

 - 2021 m. mokytojai  dalyvavo seminaruose diferencijuoto, individualizuoto, suasmeninto 

uždavinio kėlimo tema: 

-Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės integruojant, diferencijuojant bei individualizuojant 

ugdymo turinį. 

- Antikorupcinio ugdymo integravimas į mokymo dalykus mokyklose. 

- Kas yra integracija ir kokia jos svarba?  

Seminarus kolegialiai aptarė metodinėse grupėse. 

-2021-05-26 mokykloje organizuota metodinė praktinė konferencija „Gera pamoka - sėkmės 

ir iššūkiai’’. Joje skaityti pranešimai: 

1. „ Dailės pamokos mažiesiems’’– Ineta Šypalė 

2. ,,Kūrybiškumo ugdymas per pamokas ir kitokią veiklą"– Gražina Šulinskienė 

3. „Matematika per žaidimą“– Kristina Ulevič 

4. „Hibridinės sistemos(klasės) panaudojimas nuotoliniame ugdyme". – Pavel Stankevič 

5. „Pilietiškumo pagrindų naujojo turinio  perspektyva nuo 1 iki 10 klasės ‘‘ – Mindaugas 

Briedis 

6. „ Sėkminga anglų kalbos pamoka “ – Edita Taleikytė 

7. „ Mažais žingsneliais sėkmės link “– Česlava Kovaliauskienė 

- Naujai pradėjusiems dirbti mokytojams paskirti mokytojai mentoriai, direktoriaus 

įsakymu paskirti kolegialaus mokymosi ir bendradarbiavimo koordinatoriai – 

mokytojai metodininkai. 

- Nuo 2021-10-01 d. įsteigtas specialiojo pedagogo 0,75 etato, teikia mokymosi pagalbą 

5-8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams per lietuvių k. ir 

literatūros bei matematikos pamokas. 

- Pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikia 2 spec. pedagogai, 

3 logopedai, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas ir 8 mokytojai padėjėjai. Spec. 

Pagalba teikiama individualiai, pogrupiniuose ir grupiniuose užsiėmimuose pagal 

nustatytą grafiką. 

- 2021m. buvo pravestos 7 pamokos už mokyklos ribų, mokinių mokymosi motyvacijai 

skatinti, praktiniam- teorinių žinių pritaikymui. 

1. Netradicinė integruota matematikos ir fizinio ugdymo pamoka 7 klasėje „Bėk ir 

skaičiuok“. 

2. Netradicinė integruota matematikos ir fizinio ugdymo pamoka 10 klasėje 

„Skaičiuok ir kvėpuok“. 

3. Adventui paminėti skirta netradicinio ugdymo pamoka 5-6 kl. moksleviams. 

4. Netradicinė pamoka mokyklos kieme ,, Где и как провели лето“ 6 kl. 
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5. Netradicinė pamoka “Miško broliai”. 

6. Edukacinė pamoka Vilniaus technologijų mokymo centro Energetikos ir 

7. mechatronikos skyriuje.8 klasė 

8. Istorijos pamoka netradicinėje erdvėje (Gedimino pilies bokšto muziejuje) 

„Vilniaus istorija nuo Gedimino laiškų“. 5 klasė. 

2. Pagerinti mokinių pasiekimus, 

taikant pažangą skatinantį 

(įsi)vertinimą ugdant. 

 

- 2021 m. mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, pažangą 

skatinančio vertinimo ugdant tema: 

1. Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir 

praktikoje. 

2. Pažangą skatinantis vertinimas ugdant. 

3. Individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėjimas, pokyčių analizavimas ir 

vertinimas. 

- 2021-11-08 d. 29 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai,  dalyvavo stažuotėje 

Šiaulių „Salduvės“ progimnazijoje, susipažino su vertinimu ugdant ir įsivertinimu. Po 

stažuotės metodinėje taryboje buvo patvirtintas mokinių įsivertinimo VIP aplankalas ir 

pildomas nuo 2021-11-15 d. rezultatai aptariami klasių valandėlių metu. Siekiant 

pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, kolegialiai priimtas sprendimas kiekvieną 

mėnesį fiksuoti bendrą mokinių veiklos vertinimą, rezultatus aptarti su pagalbos 

mokiniui specialistais, klasių vadovais, jeigu reikia tėvais, priimti sprendimus.  

- Kiekvieno trimestro pradžioje skiriama klasės valandėlė mokinio trimestro prognozei. 

- Kiekvieno trimestro pabaigoje skiriama klasės valandėlę aptarti mokinio asmeninę 

pažangą ir palyginti mokinio lūkesčius ir trimestro rezultatus. 

- 2021 m. 2,3,4,5,6 klasių mokiniai dalyvauja savivaldybės rengiamame projekte 

„Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“, kur ugdomi 

mokinių matematiniai gebėjimai ir sustiprina mokyklos lygmens mokinių mokymosi 

pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten 

Playground. Mokinių pasiekti rezultatai: 

1. Pasiekimai buvusioje 2 klasėje (nuo 2021 02 01): 102 bronziniai, 96 sidabriniai, 81 

auksinis, 75 deimantiniai trofėjai. 

2. Pasiekimai 3 klasėje (nuo 2021 09 01): 26 bronziniai, 23 sidabriniai, 21 auksinis, 18 

deimantinių trofėjų. 

3. Pasiekimai 2 klasėje (nuo 2021 09 01): 22 bronziniai, 13 sidabrinių, 7 auksiniai, 6 

deimantiniai trofėjai. 

4. Pasiekimai 5 klasėje nuo 2021 09 01: 25 - bronziniai, 14 - sidabrinių, 7 – auksiniai,  

5- deimantiniai trofėjai. 
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5. Pasiekimai 6 klasėje nuo 2021 02 01: 54 - bronziniai, 40- sidabrinių, 15 – auksinių, 4- 

deimantiniai trofėjai. 

- 2021 m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo projekte 

„Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ projekto 

rezultatai: 

1. Pagilino bei pastiprino jau turimas kompetencijas. 

2. Išmoko efektyviai bei inovatyviai naudoti virtualių mokymo priemonių ir metodikos 

resursus. 

3. Išmoko kurti, adaptuoti, taikyti  sukurtas ugdymo priemones. 

- Įsigytos EDUKA klasės licencijos mokytojams ir 1-10 klasių mokiniams 

3. Tobulinti kiekvieno mokinio bei 

mokyklos pasiekimų ir daromos 

pažangods stebėjimą, 

pamatavimą ir įvertinimą. 

- 2021m. buvo pravestos 5 atviros pamokos: 

2. Atvira pamoka minint Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį 

3. Atvira – integruota pamoka ,,Mūsų sparnuoti draugai’’ 

4. Atvira – integruota pasaulio pažinimo ir kųno kultūros pamoka ,,Stebime medžius’’ 

5. Atvira lietuvių kalbos pamoka 8 kl. "Tekstų tipai. Samprotavimo ypatybės" 

6. Atvira pamoka ,,Достоевский и Вильнюс." 

       -Siekiant sumažinti mokinių mokymosi krūvį, 2021m. buvo pravestos 4 integruotos 

pamokos:  

1. Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka „Brexit“ 

2. Integruota muzikos- dailės pamoka. 

3. Atvira – integruota pamoka ,,Mūsų sparnuoti draugai’’ 

4. Atvira – integruota pasaulio pažinimo ir kųno kultūros pamoka ,,Stebime 

medžius’’ 

      - 2021 m. organizuotos išvykos: 

1. Edukacinė išvyka į literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų. 

2. Išvyka į Pučkorių pažintinį taką.  

3. Ekskursija į Katedros požemius. 

4. Išvyka į Geležinkelių muziejų. 

5. Išvyka į Trakus  ,,Piemenavimo tradicijos“.  

6. Ekskursija prie Naujosios Vilnios memorialo Gedulo ir vilties dieną. 

7. Išvyka į kino teatrą „Edukinas – kino pamoka „Pasakoje“. 

- 2021 m. vykdyti projektai: 

1. Integruotas pradinių klasių projektas “Rūšiuoju –vadinasi galvojų (dailė ir 

technilogijos, pasaulio pažinimas). 
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2. Projektas ,, Mūsų sparnuoti draugai”.  

3. Projektas „Gyvenu sveikai“. 

      -2020/2021 m.m. metinių įvertinimų pažangumas procentais pagerėjo 9 klasėje 39 proc., 

10 klasėje – 18 proc., kitų klasių liko nepakitęs.(pažangumo ir lankomumo ataskaitos 2021 m. 

duomenys. Mokinių metinių įvertinimų pažangumas 100 procentinis. 

 Išvada.     Siekiant užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si), didelis dėmesys skiriamas 

mokytojų kvalifikacijai kelti pamokos uždavinio individualizavimo, diferencijavimo, mokinių 

vertinimo ir įsivertinimo ugdymo procese, klausimais. Mokytojai dalyvavo seminaruose, 

kolegialiai juos aptarė. 97 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvavo stažuotėje 

vertinimo ir įsivertinimo tema, žinias pritaikė praktikoje, buvo patvirtintas mokinių 

individualios pažangos įsivertinimo aplankalas (VIP), mokinių veiklos vertinimas kiekvieną 

mėnesį ir aptarimas. Individualios pažangos stebėjimo sistema, pamokų vedimas netradicinėse 

erdvėse – 7 pamokos, 7 išvykos, 3  projektai, sudarė prielaidas aktyviau įsitraukti į ugdymosi 

procesą, kelia jų motyvaciją, įgytas žinias taikyti praktikoje.  

   Ugdymo proceso individualizavimas, pagalba spec.poreikių turintiems mokiniams ir 

dėmesys gabiems mokiniams, taikant pažangą skatinančias priemones, dalyvavimas 

projektuose papildo ugdymo turinį naujomis veiklos formomis. Mokinių pasiekimų vertinimas 

ir įsivertinimas įgalina pamatuoti ugdytinių pažangą ir numatyti tolimesnius ugdymo(si) 

uždavinius. 

  Apibendrinus mokinių pasiekimų pokyčius, pastebėta, kad mokinių mokymosi rezultatai 

2020-2021 m.m. pagerėjo 9 klasėje 39 proc., 10 klasėje – 18 proc., kitų klasių liko 

nepakitęs.(pažangumo ir lankomumo ataskaitos 2021 m. duomenys.) Visi specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniai padarė pažangą. Mokinių metinių įvertinimų pažangumas 100 

procentinis. Mokykloje kuriamas motyvuojantis ugdymo turinys, organizuojamas 

neformalusis ugdymas, siekiant užtikrinti mokinių užimtumą, maksimaliai tenkinant jų 

poreikius. 

    

 

2 tikslas. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. Puoselėti bendradarbiavimo kultūrą. 

Eil.nr. Uždaviniai Pasiektas rezultatas 

1. Padėti vaikams įgyti visuminę 

sveikatos sampratą, išsiugdyti 

sveikatai naudingus gebėjimus, 

įpročius bei nuostatas. 

 

-2021 m. klasių vadovai pravedė klasės valandėles, ugdančias sveikos gyvenseno įgūdžius: 

1. ,,Švara ir sveikata“ 

2. ,,Mikrobai, higiena, teisingas rankų plovimas“. 

3. ,,Rūkymo poveikis sveikatai” 

4. "Arbatos vakaronė" 
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5. ,,Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo augimui, vystymuisi ir sveikatai“ 

6. “Alkoholio žalingumas”  

7. “Kokiose vietose, kokiose situacijose dažniausiai kyla pavojai asmens saugumui ir 

gyvybei?”  

8. ,,Kas yra skiepai?' 

9. “Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas.“ 

10. “Priklausomybės atsiradimas (alkoholio, tabako, kitų psichiką veikiančių medžiagų, 

kompiuterio, azartinių žaidimų)”. 

11. ,,Sveikatai naudingi ir žalingi įpročiai. Neigiamas požiūris į psichotropinių medžiagų 

vartojimą“.  

12. „ Alkoholio daroma žala“ 

13."Kaip įveikti gripą? 

Projektai: 

1. "Obuolio draugai" -3 klasė 

2. "Paguodos skrynele"4 klasė 

3. "Graži šypsena"-1klasė 

-Visuomenės sveikatos biuro specialistės veiklos: 

1. Fizinės aktyvumas- 7kl, 6kl, 9kl- dalyvavo 30 mok. 

2. Traumų ir nelaimingų atsitikimo prevencija "Pirmoji pagalba" "Saugos elgesys prie 

vandens"- dalyvavo 6kl,5kl,9kl 31 mok. 

3. Burnos higiena "Sveiki dantukai "-3kl,4kl, "Drugeliai", 35 

4. Rūkymo ir alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija "Kas yra elektroninė 

cigarete" ,9kl -10 mok 

5. Sveika mityba "Vitaminai A,B,C", "Vanduo -gyvybės šaltynis" -5kl, 9kl,3kl,6kl 

priešmokyklinė grupė “Pelėdžiukai” - 66 mok. 

6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika "Mikrobai ", 10kl 8kl-"Bitutės” - 30 mok. 

7. Sveikatos stiprinimas, sveika gyvensena "Plokščiapėdystės prevencija"-4kl, 2kl, - 

20mok. 

8. Psichikos sveikata "Kaip įveikti stresą"-9kl,4kl - 28 mok 

9. Tuberkuliozė profilaktika-10kl - 10mok. 

2. Mokinių karjeros kompetencijų 

ugdymas, įtraukiant tėvus ir 

mokyklą baigusius mokinius į 

veiklų organizavimą.  

-Klasės valandėlės karjeros tema: 

1. "Mano tėvelio profesija" 

2. ,,Mano svajonių profesija“ 

3. ,,Mano gabumai. Kuo svajoju tapti". 

4. ,,Mano karjeros interesai. Ką žmonės dirba?" 
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 5. "Kas aš esu?" 
- Pažintis su profesijomis: 

      1. Pažintis su profesinio mokymo centru “Žirmūnai”. Nuotolinėje pamokoje-susitikime 

dalyvavo 8 - 10 klasių mokiniai, 2021 03 16. 

      2. Nuotolinė pamoka “Elektriko ABC”. Dalyvavo 1 - 4 klasių mokiniai, 2021 06 09. 

      3. Edukacinė pamoka Vilniaus technologijų mokymo centro Energetikos ir 

mechatronikos skyriuje. Dalyvavo 5 - 8 klasių mokiniai, 2021 06 16. 

      4. Pažintis su Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla. Dalyvavo 10 klasės mokiniai,  

2021 06 16. 

      5. Susitikimas su Žirmūnų mokymo centro specialistu. 

- Parengtas Ugdymo karjerai veiklos planas 2021 metams. 

- Mokiniai pildo karjeros planus. 

3. Skatinti mokyklos 

bendruomenės veikimą kartu. 

-2021 02 18 metodinės tarybos protokolas Nr 1. Iš pedagogas.lt peržiūrėti ir kolegialiai 

aptarti seminarai: 

1. Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės  integruojant, diferencijuojant bei 

individualizuojant ugdymo turinį. 

2. Nedrąsūs nerimastingi, jautrūs vaikai: kaip juos suprasti it jiems padėti. 

3. Lytiškumo ugdymo programa. Nepatogūs  klausimai kalbėkimės. 

-Mokykloje organizuotos netradicinės ugdymo dienos: 

1. Muziejų diena. 

2. Ugdymo karjerai diena. 

3. Saugaus interneto diena. 

4. Kino diena. 

5. Gedulo ir vilties diena. 

6. Tyrėjų diena. 

7. Mokslo metų užbaigimo šventė. 

8. Mokslo ir žinių diena. 

9. Sporto diena. 

10. Kalėdinės dirbtuvės. 

            Dėl pandemijos, tėveliai negalėjo dalyvauti mokyklos renginiuose. 

-Organizuoti 2 renginiai su bendradarbiaujančiomis institucijomis: 

1. Susitikimas su Žirmūnų mokymo centro specialistu 2021-03-16 

2. Paskaita – Žalingų įpročių prevencija (Veiklų mokytoja V. Diržinauskienė) 
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 Išvada              Mokykloje sukurtos palankios sąlygos sveikatinimo veiklai tęsti ir tobulinti. 

Vykdomos įvairios prevencinės, sveikatos stiprinimo programos, projektai, piešinių konkursai. 

Sveika gyvensena integruojama į mokomuosius dalykus, klasės vadovo veiklą, neformalųjį 

ugdymą, organizuojami renginiai apima visas amžiaus grupes. Formuojami mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžiai.  

Ugdant mokinių karjeros kompetencijas parengtas ugdymo karjerai planas, mokiniai pildo 

individualius karjeros planus, vedamos klasės valandėlės, organizuojamos pažintinės išvykos 

į įvairias profesinio mokymo įstaigas, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais.  

Mokykloje stiprus ir bendruomeniškumo jausmas. Mokosi buvusių mokinių vaikai, šeimos 

nariai. Nuolat švenčiamos lietuvių liaudies kalendorinės šventės, minimos mokykloje 

valstybinės šventės, kas skatiną bendruomeniškumo jausmą tarp mokytojų, mokinių, tėvelių.  

 

3 tikslas. Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

 

Eil.nr. Uždaviniai Pasiektas rezultatas 

1. Pagerinti sąlygas mokinių 

individualiam ugdymui. 

Įrengtas relaksacijos kambarys, kabinetuose atnaujinti baldai, kabinetai aprūpinti 

projektoriais, nupirkta interaktyvi lenta.  

2. Renovuoti vidines ir išorines 

mokyklos erdves. 

 

  

3. Kurti saugią ugdymui(si) ir 

darbui aplinką. 

Organizuoti civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai, patalpos atitinka teisės aktų 

nustatytus higienos reikalavimus. 

4. Kurti ir plėtoti  mokyklos 

edukacines aplinkas. 

 

-Parengtas stendas, pažymint Lietuvos ir Lenkijos bendros Konstitucijos ir Abiejų Tautų  

tarpusavio įžado akto 230 metų sukaktį bei 2021 metus Seimui paskelbus Abiejų Tautų 

Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir tarpusavio įžado metais ( III a.  

koridoriuje).  

- Mokinių piešinių parodos. 

- Mokinių darbai – pilietinė akcija ,, ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA..."( sausio 13 -jai 

paminėti), „VASARIO 16-OSIOS” aplinkos puošimas, rytmetys. Darželio aplinkos kūrimas ( 

stendo puošimas pagal metų laikus): rudenį, pavasarį, vasarą, žiemą. 

 Išvada: Praturtinti kabinetai naujomis ir šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, skatina mokinių 

motyvaciją, IKT naudojimą. Mokytojų pamokos įdomesnės, patrauklesnės mokiniams. 

Mokyklos edukacinės erdvės nuolat atnaujinamos, eksponuojamos parodos, mokinių darbai. 

Mokytojai kūrybiškai išnaudoja mokyklos erdves ugdymo procesui. Sukurtos laisvalaikiui 

skirtos zonos. 
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MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 

                   Mokyklos veiklos įsivertinimas atliekamas pagal 2016 m. rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu (2016-03-30 Nr. ISAK-607). Įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė.  

                   Veiklos įsivertinimas mokykloje atliekamas šiais etapais: pasirengimas įsivertinimui (veiksmų plano sudarymas, pristatymas 

mokytojams), platusis įsivertinimas, pasirinktų sričių giluminis tyrimas, įsivertinimo rezultatų ir išvadų pristatymas bendruomenei, 

įsivertinimo rezultatų panaudojimas mokyklos veiklos tobulinimui (rengiant mokyklos veiklos planą, strateginį planą, metodinės tarybos ir 

metodinių grupių planus). Kasmet Nacionalinei vertinimo agentūrai siunčiame įsivertinimo ir pažangos anketą. 

 2021 m. atliktas platusis įsivertinimas, 2 sritis. Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys.  
2.1.3.rodiklis. Orientavimasis į mokinių poreikius: 

-poreikių pažinimas,  

-pagalba mokiniui, 

-gabumų bei talentų ugdymas. 

Raktiniai žodžiai ,,Pagalba mokiniui” ir ,,Poreikių pažinimas“ vertinami 3 lygiu. Tai reiškia, kad mokyklos  bendruomenės veikla 

šiuo aspektu yra pakankamai efektyvi. Mokykloje nusistovėjusi paramos ar pagalbos mokiniams teikimo tvarka. Kilus psichologinėms, 

socialinėms problemoms ir grėsmėms, visą reikiamą pagalbą mokiniams teikia įstaigos logopedai, socialiniai pedagogai,  psichologas.  

Mokytojai, žinodami apie teikiamą pagalbą, laikosi etikos kodekso ir konfidencialumo. Sprendžiant ugdymosi sunkumus, mokytojai 

diferencijuoja, individualizuoja ugdymą, parenka tinkamus pagal mokinio gebėjimus metodus, tariasi su mokiniu ir jo tėvais (globėjais), 

skiriamos dalyko konsultacijos. Mokytojai kartu su spec. pedagogais, logopedais ieško efektyviausių ugdymo metodų konkrečiam vaikui.  

Aptarimai vyksta prieš ir po kiekvieno užsiėmimo. Teikdama pagalbą, mokykla bendradarbiauja su visomis reikalingomis  specializuotomis 

tarnybomis. 

      Rekomendacijos. Nuolat informuoti mokinius, tėvus (globėjus) apie galimybes gauti atitinkamą pagalbą kilus sunkumams ir skatinti 

kreiptis į savo auklėtoją, socialinį pedagogą, mokytojus, administraciją. Teikiant pagalbą, užtikrinti anonimiškumą. Organizuoti mokinių 
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(pvz., klasių atstovų) susitikimus su  mokyklos administracija (direktoriumi, pavaduotojais), taikant įvairias formas (pvz., susitikimas prie 

apvalaus stalo, klasių valandėlėse, „Direktoriaus pamoka“), kad būtų galima  aptarti esamą situaciją, teikti pasiūlymus ir pan. 

Skatinti visus mokytojus laikytis susitarimų dėl ugdymo medžiagos diferencijavimo, kad mokiniai turėtų galimybę išsirinkti atitinkamo 

sunkumo užduotį. Skatinti gabius mokinius dalyvauti olimpiadose, konkursuose. Atkreipti dėmesį į mokinių pageidavimus. Skirti didesnį 

dėmesį neformalaus ugdymo įvairovei. Esant galimybei, didinti sporto ir menų būrelių pasirinkimą. Atnaujinti mokyklos vidaus aplinką. 

 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ(iš strateginio) 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Savitų mokyklos tradicijų puoselėjimas, mokyklos atvirumas 

ir svetingumas. 

2. Atnaujintoje mokyklos internetinėje svetainėje nuolat 

skleidžiama informacija apie mokyklos veiklą. 

3. Sistemingas pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas, 

individualiųjų mokinių poreikių tenkinimas. 

4. Mokykla turi bendrabutį, kuriame gali gyventi mokiniai, 

kurių tėvai dirba pamaininį / naktinį darbą, išvyksta į 

stažuotes, gyvena atokiau nuo mokyklos, yra iš daugiavaikės 

ar sunkiai besiverčiančios šeimos. 

5. Mokykla pati organizuoja mokinių maitinimą, turi savo 

valgyklą.  

6. Gerai organizuota bibliotekos veikla. 

7. Partnerystė su kitomis institucijomis. 

8. Profesinis konsultavimas ir informavimas.  

9. Mokykloje įdiegtas elektroninis dienynas. 

1. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai. 

2. Darbo pamokoje diferencijavimas atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus, poreikius, patirtį. 

3. Mokinių mokymosi  motyvacija. 

4. Mokinių pamokų lankomumas. 

5. Mokinių elgesio kultūros stoka. 

6. Asmeninės mokinių pažangos matavimas. 

7. Mokyklos vidinės ir išorinės erdvės. 

8. Kai kuriems mokytojams trūksta iniciatyvumo. 

Galimybės Grėsmės 

1. Seminaruose tobulinti mokytojų kompetencijas diferencijuoti ir 

integruoti ugdymo procesą. 

2. Išnaudoti vertinimo būdų ir metodų įvairovę. 

3. Efektyvinti prevencinę veiklą. 

1. Mokinių, turinčių  mokymosi  sunkumų, skaičiaus 

didėjimas. 

2. Dalies mokinių žema elgesio kultūra. Neadekvatus 

mokinių teisių ir pareigų suvokimas.  
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4. Panaudoti IT ir kūrybiškus mokymo metodus, organizuojant 

ugdymo procesą. 

5. Daugiau dėmesio skirti tėvų (globėjų, rūpintojų) šviečiamajai 

veiklai.  

6. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, globėjais. 

7. Ieškoti įvairių  ugdymo būdų, formų ir metodų, skatinančių 

mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti pamokų lankomumą. 

8. Gauti lėšų vidinei ir išorinei mokyklos renovacijai. 

9. Racionalus elektroninio dienyno ir IKT naudojimas sustiprins 

tėvų pagalbą vaikui mokantis bei siekiant jo asmeninės pažangos. 

10. Dirbanti kvalifikuotų, kompetentingų vadovų,  mokytojų ir 

pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda lems mokinių 

mokymosi motyvaciją bei  mokinių mokymosi pasiekimus. 

11. Rūpinimosi mokiniais politika padės kurti bendrą mokyklos ir 

šeimos  edukacinę erdvę. 

12. Tenkinant mokinių poreikius, atsiranda galimybė baigti 

pagrindinę mokyklą kiekvienam. 

3. Smurto, prievartos, žalingų įpročių plitimo 

visuomenėje įtaka mokinių elgesiui. 

4. Tebėra mokinių, patiriančių bendraamžių smurtą, 

patyčias. 

5. Dalies mokinių tėvų vertybinės nuostatos skiriasi nuo 

mokyklos siekiamų vertybių. 

6. Be glaudaus bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų 

silpnėja mokinių mokymosi motyvacija, nepakankama 

mokymosi pažanga. 

7. Daugėjant  mokinių, turinčių vidutinių ir didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičiui,  iškyla 

būtinybė skirti mokytojus padėjėjus. 

8. IKT įrangos, programinės bazės nusidėvėjimas. 

9. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

10. Gabių mokinių išėjimas į kitas mokyklas.  

11. Nepakankamas mokyklos finansavimas.  

12. Iš dalies nerenovuota mokykla, mokyklos sporto 

aikštynas bei žaidimų aikštelės lemia mokyklos 

bendruomenės saugumą. 

 

 

LĖŠOS 2022 M.  

VEIKLOS PLANO VYKDYMUI  

 

 Mokymo lėšos   

                                                                                                                                                                                                               tūkst. Eur

  

Mokymo lėšos 

ugdymui 

 

Darbo užmokestis 

 

 

Kvalifikacija  

 

 

Kitos išlaidos  

 

 

IKT prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

 

605800 592000 2000 6900 5600 

 

Mokymo lėšos ugdymo procesui 

organizuoti ir valdyti 

Darbo 

užmokestis 

 

Mokymo lėšos švietimo pagalbai 

 

  

Darbo užmokestis 

 

 

72300 71100  139100 136400  
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                                                                     Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 

tūkst. Eur 

  

Darbo užmokestis  

 

Socialinio draudimo 

įmokos  

 

Mityba   Medikamentai Ryšių paslaugos  

682800 10500 2800 1000 300 

  

 

Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas  

Kvalifikacija Komunalinės paslaugos  IKT prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

Kitos išlaidos 

0 1878 298900 700 37400 

 

 

 
  

PROGRAMOS STRATEGINIAMS TIKSLAMS  ĮGYVENDINTI 

1 tikslas. Užtikrinti veiksmingą ir kokybišką ugdymą(si). 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

PLANUOJ

AMAS 

ĮGYVEND

INIMO 

LAIKAS 

ATSAKINGI LĖŠOS 

1.Teikti kokybišką 

mokymosi pagalbą, 

sudarančią 

prielaidas 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę. 

1.1. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas individualizuoto, 

diferencijuoto, suasmeninto. 

pamokos uždavinio kėlimo 

tema. 

Kvalifikaciją kelia ne 

mažiau kaip 80 proc. 

mokyklos pedagogų. 

Įvyksta seminarų refleksija – 

diskusija, kurioje dalyvauja 

ne mažiau kaip 80 proc. 

mokyklos pedagogų.  

2022 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Administracija Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

1.2. Kolegialus mokymasis 

bendradarbiaujant, siekiant 

Suorganizuota gerosios 

patirties sklaidos 

konferencija. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Administracija, 

Metodinė taryba. 

 

Projekto 

„Kokybės 
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pagerinti individualios 

pagalbos teikimą mokiniams. 

 

Konferencija „Šiuolaikinių 

priemonių taikymas ugdymo 

procese“. 

 

 

 

 

 

 

 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

 Paskirti kolegialaus 

mokymosi ir 

bendradarbiavimo 

koordinatoriai – mokytojai 

metodininkai. 

2022 m. Paskirti 

metodininkai. 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

 Virtualioje aplinkoje (iš 

pedagogas.lt tinklapio) 

mokytojai peržiūri 1-2 

sutartus seminarus įtraukiojo 

ugdymo tema, kolegialiai 

aptaria metodinėse grupėse 

ir taiko įgytas žinias. 

2022 m. Administracija, 

Mokyklos taryba 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Stebėti ne mažiau 2 kolegų 

vedamas pamokas per metus 

ir dalyvauti aptarime. 

2022 m.  Administracija, 

Mokyklos taryba. 

M lėšos 

1.3.Pagalbos specialistų ir 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos, planuojant ir 

organizuojant mokymosi 

pagalbos priemonių 

įgyvendinimą, efektyvinimas. 

Papildomai įsteigtas 

spec.pedagogo 0,75 etatas. 

 

2022 m. 

sauso mėn. 

– birželio 

mėn. 

 

 

Direktorius 

 

 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Spec.pedagogas teikia 

mokymosi pagalbą  5–8 kl. 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams per lietuvių k. ir 

literatūros bei matematikos 

pamokas. 

2022 m. 

sauso mėn. 

– birželio 

mėn. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

pagalbos mokiniui  

specialistai. 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Sukurti įvairiapusės 

pagalbos teikimo modelį 

kiekvieno mokinio 

2022 m. Administracija. Projekto 

„Kokybės 



23 

 

 

 

 

 

 

 

asmeninei pažangai ir 

pasidalinti patirtimi su 

kitomis mokyklomis. 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

100 proc. SUP mokinių 

pagal poreikį naudosis 

relaksacijos kambariu ir 

modernia skaitykla. 

2022 m. Administracija, 

Socialinis 

pedagogas. 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Kiekvieno mėnesio antros 

savaitės pirmadienį 

organizuojami VGK 

pasitarimai. 

2022 m. Administracija, 

VGK. 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

1.4. Mokinių mokymosi 

motyvacijos skatinimas, 

organizuojant ugdymą 

netradicinėse erdvėse. 

 

Visi mokytojai bent kartą per 

pusmetį veda 1–2 pamokas 

už mokyklos ribų (gamtoje, 

kultūros įstaigose ir kt.), 

praktiniam teorinių žinių 

pritaikymui išradingai 

panaudoja mokyklos 

teritoriją. 

Atvirose ugdymo(si) 

aplinkose organizuotose 

pamokose dalyvaus 90 proc. 

mokinių. 

2022 m. 

 

Mokytojai,  

Metodinė taryba. 

 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Netradicinė muzikos pamoka 

šv.apaštalų Petro ir Povilo 

bažnyčioje su 2 klasės 

mokiniais. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

D. Malč, 

G. Šulinskienė. 

M lėšos. 

Netradicinė pamoka  Kairėnų 

Botanikos sode. 

2022 m. 

gegužės 

mėn. 

Pradinių klasių  

mokytojai. 

M lėšos. 

Netradicinė pamoka   

N. Vilnios gaisrinėje. 

2022 m. 

gegužės 

mėn. 

Pradinių klasių  

mokytojai. 

M lėšos. 

Netradicinė istorijos pamoka 

5 klasės mokiniams 

„Gurmaniška diena pas 

karaimus“, paskelbus 2022-

uosius Lietuvos karaimų 

metais. 

2022 m. 

birželio 

mėn. 

B. Strazdauskaitė Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 
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Dailės pamoka netradicinėje 

erdvėje „Dailės formos ir 

spalvos“. 

2022 m. 

birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

I.Šypalė M.lėšos 

Netradicinė istorijos pamoka 

minint Lietuvos žydų 

genocido dieną. (dalyvavimas 

Lietuvos žydų genocido 

dienos minėjime Paneriuose). 

2022 m. 

rugsėjo 

mėn. 

B. Strazdauskaitė Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Netradicinė pamoka Vilniaus 

senamiestyje. 

2022 m. 

spalio mėn. 

Pradinių klasių  

mokytojai  

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

Netradicinė pamoka 

Aleksandro Puškino 

muziejuje. 

2022 m. 

spalio mėn. 

I.Selevič Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos,  

M lėšos. 

2.Pagerinti mokinių 

pasiekimus, taikant 

pažangą skatinantį 

(įsi)vertinimą 

ugdant. 

2.2. Kolegialus mokymasis ir  

bendradarbiavimas, siekiant 

pagerinti mokinių 

(įsi)vertinimą ugdymo 

procese. 

 

Organizuoti praktikumą apie 

sėkmes ir iššūkius taikant 

pažangą skatinantį 

vertinimą. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos, M lėšos 

Ne mažiau kaip 60 proc. 

administracijos stebėtų 

pamokų organizuoti tikslingi 

(įsi)vertinimai. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

 

5-10 klasių mokinių metinio 

trimestro dalykų vidurkis 

pagerės 0,2 balo. 

2022 m.  Administracija, 

Spec. pedagogai, 

logopedai. 

M lėšos. 

 

2.3. Šiuolaikinių priemonių 

(įsi)vertinimui ir grįžtamajam 

ryšiui įsigijimas ir naudojimas 

pamokose. 

Įsigyti EDUKA klasės 

licenzijas mokytojams ir  1–

10 kl. mokiniams. 

 

2021-2022 

m.m. 

 

Administracija 

 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ 

lėšos. 
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1-4 klasių mokiniai ir 

mokytojai dalyvauja 

informatikos ir 

technologinės kūrybos 

mokymo (si) programoje 

„Vedliai“. 

2022 m. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

1-4 klasių 

mokytojai. 

 

M lėšos, 

projekto lėšos. 

 

 

3.Tobulinti 

kiekvieno mokinio 

bei mokyklos 

pasiekimų ir 

daromos pažangos 

stebėjimą, 

pamatavimą ir 

įvertinimą. 

Organizuoti atviras pamokas, 

veiklas. 

 

Kiekvienais metais iš 

kiekvienos metodinės 

grupės bent vienas 

mokytojas praves po vieną 

atvirą pamoką ir veiklą. 

 

2022 m. 

 
 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

M lėšos 

Atvira klasės valandėlė 

„Arbatėlė“. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

G.Šulinskienė M lėšos. 

Atvira dailės pamoka 

„Smagūs atradimai dailės 

pamokoje“ 5 klasė. 

2022 m. 

kovo mėn. 

I.Šypalė M lėšos. 

 Atvira matematikos pamoka 

„Tekstiniai uždaviniai“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

J. Noreikienė M lėšos. 

Atvira pamoka „1922 

Lietuvos Valstybės 

Konstitucijai – 100 metų“, 

paskelbus 2022 metus 

Lietuvos valstybės 

Konstitucijos metais. 

2022 m. 

spalio mėn. 

B.Strazdauskaitė M lėšos. 

1.2. Stiprinti tarpdalykinius 

ryšius, planuoti ir vesti 

integruotas pamokas. 

 

 

Kiekvienais metais iš 

kiekvienos metodinės 

grupės bent vienas 

mokytojas praves po vieną 

integruotą pamoką ir veiklą. 

Mažės mokinių mokymosi 

krūviai. 

 

2021 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

M lėšos 

Integruota fizinio ugdymo ir 

dailės pamoka „Žiemos sporto 

šakos“. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

I. Šypalė, 

L. Šlekys 

M lėšos. 
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Integruota anglų k. ir lietuvių 

kalbos pamoka „Whats for 

breakfast? “. 

 

 

 

 

 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

L.Fejertienė. 

 

M lėšos. 

Integruota geografijos ir kūno 

kultūros pamoka „Draugas“. 

2022 m. 

kovo  mėn. 

A.M. Mertišienė, 

L.Šlekys. 

M lėšos. 

Integruota atvira pamoka 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje „ Kaziuko mugė “. 

2022 m. 

kovo  mėn. 

I. Šypalė, 

V. Vasilevskienė. 

M lėšos. 

Integruota pamoka 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje „Atrieda Velykos“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

D. Grudin M lėšos. 

Integruota lietuvių kalbos ir 

muzikos pamoka  

„Ei, ei Mano šeima“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

M. Makovska M lėšos. 

Integruota fizinio ugdymo ir 

geografijos pamoka6 klasei 

„Dragas“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

L. Šlekys, 

A.M.Martišienė. 

M lėšos. 

Integruota atvira chemijos-

biologijos pamoka 

priešmokyklinei ugdymo 

grupei „Pelėdžiukai“. 

2022 m. 

gegužės 

mėn. 

Č. 

Kovaliauskienė, 

N. Motiejūnienė. 

M lėšos. 

Integruota matematikos ir 

fizinio ugdymo pamoka 8 

klasėje „Bėk ir skaičiuok“. 

2022 m. 

spalio mėn. 

K. Ulevič, 

J. Solovjov. 

M lėšos. 

Atvira integruota 

matematikos, fizikos ir 

chemijos veikla „Noriu viską 

žinoti - 2022“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

Č. 

Kovaliauskienė, 

P. Stankevič, 

K. Ulevič. 

M lėšos. 

1.3. Mokinių atsakomybės už 

mokymosi rezultatus 

stiprinimas. 

Per du metus 0,5 proc. visų  

1-10 klasių  mokinių padarys 

mokymosi pažangą. 

2021 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

M lėšos. 

1.4. Įtraukti mokinius į 

projektinių darbų rengimą. 

 

Bus vykdoma daugiau ir 

įvairesnių projektų, išvykų, 

2021 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

M lėšos. 
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didės tarpdalykinė 

integracija. 

mokytojai, 

Metodinė taryba 

Trumpalaikis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių projektas „“Lietuva – 

tėvynė mūsų“. 

2022 m. 

sausio – 

vasario 

mėn. 

Irena Savickienė, 

Vitalija Skerlienė, 

Liuba 

Kulakovskaja, 

Elena Vysockaja 

M lėšos. 

Konkursas – paroda „Įkvėpk 

žodžiui gyvybės, parašyk jį 

kitaip“. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai. 

M lėšos. 

Trumpalaikis projektas 

„Vanduo“. 

2022 m. 

kovo mėn. 

Č.Kovaliauskienė 

N. Motiejūnienė 

M lėšos. 

Trumpalaikis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių projektas, skirtas 

tarptautinei knygos dienai 

paminėti „“Mano knygelės 

dar plonos“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn.  

L.Pavilovskienė, 

A.Gulbicka. 

M lėšos. 

Matematikos ir dailės 

integruotas projektas 

„Lygegrečios tiesės mene“. 

2022 m. 

spalio mėn. 

K.Ulevič 

I.Šypalė. 

M lėšos. 

1.5. Stebėti ir analizuoti 

mokinių asmeninę pažangą. 

Pildomi VIP aplankalai. 

Kiekvieno trimestro 

pabaigoje individualiai su 

mokiniu aptariama jo 

asmeninė pažanga ir 

lyginami mokinio lūkesčiai 

ir trimestro rezultatai. 

2022 m. 

 

 

 

 

  

Metodinė taryba, 

Klasės vadovai. 

M lėšos. 

Elektroninio dienyno pagalba 

tėvams teikti savalaikę 

informaciją apie mokinio 

pasiekimus ir lankomumą. 

 2022 m. Mokytojai, klasės 

vadovai. 

M lėšos. 

Atlikti PUPP ir NMPP 

rezultatų lyginamąją analizę 

su dalykų metiniais mokinių 

mokymosi pasiekimais. 

Atlikus lyginamąją analizę 

dalyko mokytojai priims 

sprendimus, padedančius 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

M lėšos. 
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pagerinti mokinių dalykines 

žinias. 

matematikos, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai, 

socialinių ir 

gamtos mokslų 

mokytojai. 

1.6. Organizuoti mokymus 

pedagogams apie 

mokinių mokėjimo mokytis, 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymą, 

skaitmeninių individualios 

mokinių pažangos 

pamatavimo įrankių taikymą. 

90 proc. mokytojų 

kasmet dalyvaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose.  

Augs mokytojų asmeninis 

profesinis meistriškumas.  

2022 m. Administracija, 

Mokytojai 

M lėšos. 

 

 
2 tikslas. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, puoselėti bendradarbiavimo kultūrą. 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS PLANUOJAMAS 

REZULTATAS 

PLANUOJAM

AS 

ĮGYVENDINI

MO LAIKAS 

ATSAKINGI LĖŠOS 

1. Padėti vaikams 

įgyti visuminę 

sveikatos 

sampratą, 

išsiugdyti sveikatai 

naudingus 

gebėjimus, 

įpročius bei 

nuostatas. 

2.1.Mokykloje vykdyti 

socialinių įgūdžių ugdymo, 

prevencinių, sveikatos 

stiprinimo programų ir projektų 

tęstinumą, organizuoti 

prevencinius renginius su 

socialiniais partneriais. 

 

 

Mokiniai išsiugdys sveikos 

gyvensenos įpročius, žinias 

pritaikys kasdieniniame 

gyvenime, išmoks  atsispirti 

žalingiems įpročiams. 

100 proc. vaikų žinos apie 

tabako, alkoholio ir 

psichoaktyvių medžiagų 

daromą žalą. Kiekvienais 

metais vienu procentu  

mažiau vartos  tabako, 

alkoholio ir psichoaktyvių 

medžiagų. 

2022 m. 

 

Administracija, 

Mokytojai 

 

 

M lėšos. 

Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa „Savu keliu“, 

psichoaktyviųjų medžiagų 

2022 m. Klasių vadovai M lėšos. 
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vartojimo prevencijos 

programa. 

Projektas „Obuolio draugai“, 

socialinio ir emocinio ugdymo 

programa. 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojai. 

M lėšos. 

„Vaisių ir daržovių bei pieno 

produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose 

programa“. 

 2022 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

M lėšos. 

„Antras žingsnis“, socialinio ir 

emocinio ugdymo programa. 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojai. 

M lėšos. 

„Zipio draugai“ . 2022 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

M lėšos. 

2.2. Kiekvienais metais 

organizuoti sveikatinimo 

dienas, organizuoti paskaitas, 

vykdyti trumpalaikius 

projektus.  

 

Psichologo ir visuomenės 

sveikatos specialisto 

paskaitos, 

mokinių kūrybinių darbų 

parodos, sveikatingumo 

dienos, piešinių konkursai. 

 

2022 m. 

 

 

Administracija 

mokytojai, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

M lėšos. 

Paskaita „Geros manieros ir 

pageidaujamas elgesys 

mokykloje“. 

Pagal planą 1-10 klasių vadovai M lėšos. 

Pokalbiai – paskaitos „Asmens 

higiena“, „Rankų švara“, 

„Kirmėlinės ligos“, „Sveika 

mityba“, „Lytinis brendimas“, 

„Burnos higiena“, 

„Tuberkuliozė“, „Žalingi 

Įpročiai“, „Mokinių 

saugumas“. 

2022 m. 1-10 klasių vadovai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 

M lėšos 

Paskaita „Saugus elgesys 

gatvėje“, „Administracinės 

teisės pažeidimai ir 

atsakomybė“. 

2022 m. Socialinis pedagogas M lėšos 
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Saugaus eismo pamokėlė 

pirmokams. 

2022 m. Socialinis 

pedagogas, 1 klasės 

auklėtoja 

M lėšos 

Paskaita „Narkotinių medžiagų 

paplitimas mokykloje“. 

2022 m. Socialinis pedagogas M lėšos 

Vilniaus miesto mokyklų 

žaidynių ir mokyklos „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ estafečių 

varžybos. 

2022 m. 

sausio mėn. 

J. Solovjov M lėšos 

Vilniaus miesto mokyklų 

žaidynių ir mokyklos 

„Smiginio“ varžybos. 

2022 m. 

vasario mėn. 

J. Solovjov 

  

M lėšos 

Vilniaus miesto mokyklų 

žaidynių ir mokyklos „ Mažojo 

golfo“ varžybos. 

2022 m. kovo 

mėn. 

J. Solovjov M lėšos 

5-6 klasių mokinių bendrojo 

fizinio paruošimo varžybos 

„Stipruolis“. 

2022 m. kovo 

mėn. 

L.Šlekys M lėšos 

Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 2022 m. kovo 

mėn. 

VGK nariai M lėšos 

Mokyklinis renginys 2-5 klasių 

mokiniams „Sportuoju 

linksmai“. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

L.Šlekys M lėšos 

Mokyklos „Stalo teniso“ 

varžybos. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

J. Solovjov M lėšos 

Tolerancijos diena 

„Draugystė“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

M lėšos 

Renginys, skirtas Europos 

sveikos mitybos dienai 

paminėti. Kūrybinių darbų 

paroda „Sveikų pusryčių 

lėkštė“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

A. Mikštė, 

I. Šypalė. 

M lėšos 

Protmūšis „AIDS geriau 

žinoti“. 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

N.Motiejūnienė, 

Č. Kovaliauskienė. 

M lėšos 
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Trumpalaikis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių projektas „Sportuok 

linksmai“. 

Kiekvienais metais 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

visuomenės sveikatos biuro 

specialistai su mokiniais 

vykdys po vieną trumpalaikį 

projektą sveikatingumo 

tema. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

I.Šypalė, 

V.Vasilevskienė 

M lėšos. 

Trumpalaikis projektas 

„Sveikatiada“, „Solidarumo 

bėgimas“. 

2022 m. J.Solovjov, L.Šlekys M lėšos. 

Integruotas kūno kultūros ir 

dailės projektas „Judėjimas – 

sveikata“. 

2022 m.  I.Šypalė, 

J.Solovjov 

M lėšos. 

Tarpklasinės 5-7 klasių 

kvadrato varžybos. 

2022 m. 

sausio mėn. 

L. Šlekys M lėšos. 

Tarpklasinės 5-6 klasių metimo 

į krepšį konkursas. 

2022 m. 

vasario mėn. 

L. Šlekys M lėšos. 

2.Mokinių 

karjeros 

kompetencijų 

ugdymas, 

aktyvinant tėvų ir 

mokyklą 

baigusių mokinių 

įtraukimą į veiklų 

organizavimą. 

2.1.Vesti klasės valandėles 

ugdymo karjerai tema, 

vykdyti švietėjišką veiklą 

bendradarbiaujant su 

profesinėmis mokyklomis ir 

kitais partneriais, konsultuoti 

mokinius ir tėvus apie profesijų 

paklausą Lietuvoje ir 

tolimesnio mokymosi 

galimybes. 

Mokiniams bus prieinama 

šiuolaikiška informacija 

profesinio orientavimo 

klausimais. 

Mokyklos 9-10 klasių 

mokiniai gebės pasirinkti 

ateities profesiją. 

  

2022 m. 

 

 

 

 

 

Administracija, 

ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

M lėšos. 

Dalyvauja įvairaus tipo 

ugdymo įstaigų atvirų durų 

dienose.  

Aplanko 1-2 skirtingas 

ugdymo įstaigas. 

2022 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai. 

M lėšos. 

Organizuoti mokinių 

susitikimus su įvairių profesijų 

atstovais. 

2-3 susitikimai per metus. 2022 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai. 

M lėšos. 

Organizuoti pažintinius vizitus 

į profesines mokyklas. 

Aplankyti 1-2 profesines 

mokyklas. 

2022 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai. 

M lėšos. 

Su 5-10 klasių mokiniais 

parengti karjeros planą. 

Kasmet pildomas metinis 

ugdymo karjerai planas. 

2022 m. Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių vadovai. 

M lėšos. 
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3.Skatinti 

mokyklos 

bendruomenės 

veikimą kartu. 

3.1. Sąmoningai ir kryptingai 

mokytis įvairiose mokytojų 

komandose, peržiūrint ir 

aptariant seminarus iš 

„Pedagogas. lt“ platformos ir 

studijuojant bei aptariant 

pasirinktus šaltinius. 

Dirbdami kaip viena 

ambicinga profesionalų 

komanda, mokytojai pasieks 

aukštesnių individualių ir 

bendrų rezultatų. 

 

2022 m. Administracija, 

mokytojai. 

M lėšos. 

3.2. Organizuoti mokyklos 

tradicinius renginius, 

bendradarbiaujant su tėvais ir 

mokiniais. 

Kiekvienais metais 1 

procentu didės tėvų 

įsitraukimas į mokyklos 

renginių organizavimą. 

2022 m. 

 

Mokyklos 

bendruomenė. 

 

M lėšos. 

Paskaita ugdytinių tėvams „ 

Smurtas artimoje aplinkoje. 

Nepriežiūra ir teisinė 

atsakomybė“. Naujausi 

įsigalioję dokumentai susiję su 

vaiko teisėmis. 

2022 m. Socialinis pedagogas M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena - 

Muziejų diena 1-4 klasių 

mokiniams. 

2022 m. 

sausio mėn. 

1-4 klasių vadovai M lėšos. 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

2022 m. 

sausio mėn. 

D. Stuglienė M lėšos. 

Lesyklėlių paroda „Mano 

lesyklėlė“. 

2022 m. 

sausio mėn. 

I. Savickienė M lėšos. 

Informacinio raštingumo 

netradicinio ugdymo diena. 

Saugesnio interneto diena. 

2022 m. 

vasario mėn. 

V. Stankevičius M lėšos. 

Netradicinio ugdymo diena, 

skirta vasario 16-ajai paminėti. 

2022 m. 

vasario mėn. 

B. Strazdauskaitė M lėšos. 

„Vasario 16-osios“ aplinkos 

puošimas, piešinių paroda. 

2022 m. 

vasario mėn. 

D.Stuglienė, D.Malč, 

I.Šypalė, 

V.Vasilevskienė 

M lėšos. 

5-7 klasių dailyraščio 

konkursas – paroda „Ranka 

raidę raito“. 

2022 m. 

vasario mėn. 

L.Fejertienė 

E. Dausynaitė 

M lėšos. 
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8 – 10 klasių viktorina „Pažink 

Lietuvą, pamokyk kalbos“ 

2022 m. 

vasario mėn. 

L.Fejertienė 

A. Žemienė 

M lėšos. 

Netradicinio ugdymo diena, 

skirta kovo 11-ajai paminėti. 

2022 m. kovo 

mėn. 

B. Strazdauskaitė M lėšos. 

Kovo 11-osios minėjimas. 2022 m. kovo 

mėn. 

S.Grigūnienė, 

L.Kulakovskaja 

M lėšos. 

Šeimos šventė 1-10 klasių 

tėveliams. 

2022 m. kovo 

mėn. 

D. Malč M lėšos. 

Verslumui ir finansiniam 

raštingumui skirta netradicinio 

ugdymo diena 5-10 klasių 

mokiniams. 

2022 m. kovo 

mėn. 

N. Motiejūnienė ir 

klasių vadovai 

M lėšos. 

Menų diena, skirta teatro dienai 

paminėti 1-4 klasių mokiniams. 

2022 m. kovo 

mėn. 

1-4 klasių vadovai M lėšos. 

Šventė 1-10 klasių mokiniams 

„Gavėnios rytmetis“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

D. Malč M lėšos. 

„Šokime kartu“. 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

E. Račinskaitė M lėšos. 

Paroda „Pirmieji žiedai“. 2022 m. 

balandžio 

mėn. 

R.Vaiškūnienė M lėšos. 

Velykinė paroda „Margučių 

šventė“ 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

D.Pileckienė M lėšos. 

Netradicinio ugdymo diena - 

Tyrėjų diena. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Dalyko mokytojai M lėšos. 

Visuotinė pilietinė akcija 

„Darom 2022“. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

Mokinių taryba, 

mokytojai 

dalykininkai 

M lėšos. 

Paroda skirta tėveliams „Tau 

mamyte, tau tėveli...“. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

D.Grudin, 

V.Skerlienė, 

D.stuglienė 

M lėšos. 
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Netradicinio ugdymo diena - 

Šeimos diena. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

1-10 klasių vadovai. M lėšos. 

Darželio baigimo šventė 

„Sudie, darželi” 

(priešmokyklinės grupės 

išleistuvės). 

2022 m. 

gegužės mėn. 

D.Malč, I.Šypalė, 

V.Vasilevskienė 

M lėšos. 

Renginys vaikų gynimo dienai 

„Mes vaikai“. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

E. Račinskaitė 

M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena - 

Mokslo metų užbaigimo 

šventė. 

2022 m. 

birželio mėn. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

1-10 klasių vadovai, 

Muzikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai. 

M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Mokslo ir žinių diena. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

1-10 klasių vadovai, 

Muzikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai. 

M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Kino diena 1-4 klasių 

mokiniams. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

1-4 klasių vadovai. M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Edukacinių užsiėmimų diena. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Dalykų mokytojai. M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Sporto diena. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

1-4 klasių mokytojai, 

fizinio ugdymo 

mokytojai. 

M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Lietuvos žydų genocido diena. 

2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Istorijos mokytojas M lėšos. 

Antikorupciniam ugdymui 

skirta netradicinio ugdymo (-si) 

diena. 

2022 m. 

spalio mėn. 

5-10 klasių vadovai, 

etikos, istorijos 

dalyko mokytojai, 

mokinių taryba. 

M lėšos. 
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Paroda „Rudenėli, labas“. 2022 m. 

spalio mėn. 

D.Grudin, 

V.Skerlienė 

M lėšos. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

šventė tėveliams ir vaikams 

„Sveikas rudenėli“. 

2022 m. 

spalio mėn. 

D.Malč, I.Šypalė, 

V.Vasilevskienė 

M lėšos. 

Rusų kalbos viktorina „Atspėk 

žodį“. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

I.Selevič M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Ugdymo karjerai diena. 

2022 m. 

lapkričio 

mėn. 

Ugdymo karjerai 

specialistas, 1-10 

klasių vadovai. 

M lėšos. 

Netradicinė ugdymo diena – 

Etnokultūros diena „Kalėdinės 

dirbtuvės“. 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

Technologijų, 

dorinio ugdymo 

mokytojai, 1-10 

klasių vadovai. 

M lėšos. 

Paroda „Žiemos pasaka“. 2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

E.Vysockaja, 

A.Gulbicka, 

D.Stuglienė 

M lėšos. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

šventė tėveliams ir vaikams 

„Jau Kalėdos“. 

2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

D.Malč, I.Šypalė, 

V.Vasilevskienė 

M lėšos. 

1-10 klasių kalėdinis koncertas. 2022 m. 

gruodžio 

mėn. 

E. Račinskaitė, D. 

Malč 

M lėšos. 

 

 

 

3.3. Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, 

atkreipiant dėmesį į artimiausią 

aplinką (Vilniaus ir šalies 

 ugdymo įstaigos, aukštosios 

mokyklos, Vaiko teisių 

apsaugos skyrius, Vilniaus 

miesto PPT, kvalifikacijos 

tobulinimo institucijos ir kt.). 

Pasirašyta ne mažiau kaip 1 

bendradarbiavimo sutartis. 

2022 m. Administracija, 

Mokytojų taryba 

M lėšos. 
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4. Didinti mokyklos 

patrauklumą ir 

konkurencingumą 

Naujosios Vilnios 

mikrorajone. 

 

 

4.1. Ugdyti mokyklos 

bendruomeniškumą įsteigiant 

bendruomenės klubą, kurio 

veikloje dalyvauja mokiniai, 

mokytojai, pagalbos vaikui 

specialistai, mokinių tėvai, 

mikrorajono ir miesto 

savanoriai, mokyklos 

partneriai. 

 

 

Organizuotas 5-8 klasių  

mokinių pamokų namų darbų  

ruošos   būrelis padedant klubo 

nariams ir savanoriams. 

 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Mokyklos bendruomenės 

klubo narių įsitraukimas į 

formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Organizuotos 1-2  

bendruomenės klubo narių 

darbų parodos. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

1-2 įvairių amatų 

propagavimo renginiai. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Mokyklos svetainės 

atnaujinimas ir papildymas 

nauja rubrika. 

  

2022 m. Administracija, 

Informacinių 

technologijų 

mokytojas. 

M lėšos. 

Mokyklos iškabos įrengimas 

matomoje nuo centrinės 

gatvės pusėje. 

 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Lankstinuko apie mokyklą 

išleidimas. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Filmuko ,,Virtuali pažintis 

su Vilniaus ,,Vilnios“ 

pagrindine mokykla“ 

sukūrimas ir patalpinimas 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

 

 

 

 

2022 m. Administracija M lėšos. 
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3 tikslas.Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

1.Pagerinti sąlygas 

mokinių 

individualiam 

ugdymui. 

Aprūpinti mokomuosius 

kabinetus šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis. 

Interaktyvus ekranas 4 klasėje 

padės mokiniams vizualizuoti 

mokomąją medžiagą, pagerės 

mokymosi motyvacija. 

 

2022 m. 

 

 

 

Administracija 

 

 

M lėšos. 

 

 

 

2.Renovuoti 

vidines ir išorines 

mokyklos erdves. 

Mokyklos iškabos įrengimas 

matomoje nuo centrinės gatvės 

pusėje. 

 

Pagerės visuomenės 

informavimas apie 

mokyklos buvimo vietą. 

Padidės mokinių skaičius 

mokykloje. 

2022 m. 

 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

M lėšos. 

Patalpų antram 

priešmokyklinės grupės 

komplektui įrengimas. 

Pagerės priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymosi 

sąlygos, padaugės įstaigoje 

vaikų skaičius. 

2022 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

M lėšos. 

Dviejų logopedų kabinetų 

įrengimas. 

Pagerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  

vaikams logopedo paslaugų 

teikimo sąlygos, bus 

užtikrintas  ugdytinių 

saugumas. 

2022 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

M lėšos. 

Mokyklos sanitarinių mazgų 

atnaujinimas. 

Bus pagerintos naudojimosi 

sanitariniais mazgais 

sąlygos. 

2022 m. 

  

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

SB lėšos 

Mokyklos elektros tinklų 

atnaujinimas. 

Bus užtikrintos saugios 

darbo ir ugdymosi sąlygos. 

2022 m. 

  

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

SB lėšos 

3.Kurti saugią 

ugdymui(si) ir 

darbui aplinką. 

 

Organizuoti mokyklos 

bendruomenei mokymus ir 

veiklas, padėsiančias kurti 

saugią ugdymui (si) ir darbui 

aplinką. 

1-2 mokymai saugumui 

užtikrinti, kuriuose 

dalyvauja ne mažiau 80 

procentų darbuotojų. 

2022 m. Administracija M lėšos. 

Suorganizuoti 1-2 praktinius 

mokymus mokiniams ir 

mokytojams, kuriuose 

dalyvauja ne mažiau 90 proc. 

mokinių ir darbuotojų. 

2022 m. Administracija M lėšos. 
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4.Kurti ir plėtoti 

mokyklos 

edukacines 

aplinkas. 

Papildomai įrengti edukacines 

erdves  

mokyklos kieme. 

Įrengta vaikų žaidimų 

aikštelėje pavėsinė sudarys 

saugias sąlygas organizuoti 

vaikams edukacinius 

renginius bei poilsį. 

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

M lėšos. 

Siekti stadiono rekonstrukcijos 

rėmėjų ir savivaldybės lėšomis. 

 2022 m. Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

M lėšos. 

 

  

 

 

VILNIAUS ,,VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

 

Tikslas 

 

(įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai  

(įrašyti pavadinimą) 
Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1  

(įrašyti pavadinimą) 
    

Uždavinys 2  

(įrašyti pavadinimą) 

 

    

Uždavinys 3  

(įrašyti pavadinimą) 
    

Išvada apie pasiektą 

tikslą  

 

    

 


