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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023 m. veiklos planas parengtas remiantis gimnazijos 2023-2027 metų strateginiu planu,  2022-2023 

mokslo metų ugdymo planu, gimnazijos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo analize, 2022 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo bei išorės 

vertinimo išvadomis, mokinių pasiekimų  rezultatais. 

2. Plane numatyti gimnazijos 2023 m.  veiklos tikslai ir uţdaviniai, priemonės jiems įgyvendinti,  terminai, atsakingi asmenys ir laukiami rezultatai.  

3. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes 

bei uţtikrinti švietimo prieinamumą. 

4. Gimnazijos 2022 - 2023 m. veiklos planas parengtas Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos direktoriaus 2022 m. gruodţio 7 įsakymu Nr. V-333 

patvirtintos darbo grupės:  

1. Viktorija Kuzmitovičiūtė, grupės pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

2. Vilma Markevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja 

3. Danuta Tumaš, informacinių technologijų 

4. Ilona Pliopienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

5. Irena Pomarnacka, technologijų mokytoja ekspertė 

6. Viktorija Anikanova, pradinių klasių mokytoja 

7. Svetlana Rogovskaja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja 

8. Miroslava Aziulevičienė, matematikos 

9.  Michael Orlov, IIa gimnazijos klasės mokinys, mokinių tarybos atstovas 

10. Marius Bieliokas, mokinių tėvų atstovas 

5. Planą įgyvendina gimnazijos administracija, mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, pedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir 

jų tėvai. 
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II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

   Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija – renovuota, aprūpinta mokymo priemonėmis, demokratiškai organizuota valstybinė ugdymo 

įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurioje ugdymas 

vyksta rusų ir lenkų kalbomis, auklėjanti kultūringą, kūrybingą, veiklią asmenybę, gebančią būti naudinga visuomenei, grindţianti ugdymą pasaulio, 

šalies ir tautos vertybėmis, mokančią akademines ţinias taikyti praktikoje. Tai vienintelė tokio tipo mokykla Grigiškių mikrorajone, kuriai suteiktas 

pakraščio mokyklos statusas. Joje puoselėjamos įvairių tautų (lenkų, rusų lietuvių) tradicijos ir papročiai. Gimnazijos bendruomenė atvira naujovėms ir 

kaitai. 

Misija 

Gimnazija  teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.  

Gimnazija  sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės,  įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi, atsiţvelgiant į 

kiekvieno mokinio įgimtas galimybes;  

Gimnazija kuria patrauklų, įvairų ugdymo turinį, sudarydama palankias sąlygas ugdyti ir ugdytis aplinkoje, atitinkančioje asmens mokymosi 

poreikius, leidţiančioje atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams.  

Gimnazijos bendruomenė bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir 

besididţiuojanti savo mokykla.  

Gimnazija ugdo kūrybišką, kritiškai ir savarankiškai mąstančią  asmenybę.  

Vizija 

Gimnazija – tobulėjanti, bendradarbiaujanti ir atvira pokyčiams mokykla, kurioje visiems mokiniams sudarytos sąlygos įgyti išsilavinimą pagal 

sugebėjimus ir pastangas.   
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Vertybės ir filosofija 

 Neuţtenka ţinoti, reikia panaudoti ţinias; neuţtenka egzistuoti, reikia būti; neuţtenka norėti, reikia veikti. 

Vertybės:  

 Mokymasis ir tobulėjimas: asmeninė ūgtis, ţinių siekimas ir jų taikymas, asmeniniai pasiekimai pagal gebėjimus, mokymasis vienam iš kito  

 Pagarba:  kultūringas elgesys,  gimnazijos tradicijų puoselėjimas, orientacija į individą, teisės būti kitokiam pripaţinimas  

 Atsakomybė:  sąţiningas pareigų vykdymas, atsakomybė uţ savo veiksmus ir elgesį, susitarimų laikymasis  

 Bendradarbiavimas:  atvirumas dialogui,  geranoriškas dalijimasis patirtimi,  gebėjimas spręsti problemas,  pasitikėjimu paremtas bendravimas, 

aktyvus idėjų siūlymas, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui, mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystė . 

 

2022-2023 m. m. statistiniai duomenys:  

2022-2023 m. m. sudarytas 33 klasių komplektas. Mokosi 613 mokinių (2021-2022 m. m. mokėsi 513 mokinių). 24 vaikai lanko 

priešmokyklinę grupę rusų mokomąja kalba, 10 vaikų mišrią (priešmokyklinę ir ikimokyklinę) grupę lenkų mokomąja kalba. 

Skaičius 

Moko-

moji 

kalba 

Klasės 
Bendras 

1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV 

Mokinių  

rusų 

41 41 47 30 40 38 31 33 31 26 81 46* 485 

Klasių komplektų 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 24 

Mokinių ir klasių 

komplektų skaičius pagal 

ugdymo programas 

 

159 mok., 8 kl. kompl. 

 

142 mok., 8 kl. kompl. 

 

57 mok., 3 kl. 

kompl. 

 

127 mok., 5 

kl. kompl. 

 

485-24 

Mokinių skaičiaus  

vidurkis klasėse pagal 

ugdymo programas 

 

~20 

 

~18 

 

19 

 

~21 

 

~20 

Mokinių   

 

lenkų 

7 - 8 11 - 9 12 - 12 12 16 - 87 

Klasių komplektų 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 2 - 9 

Mokinių ir klasių      
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komplektų skaičius pagal 

ugdymo programas 

26 mok., 3 kl. kompl. 21 mok., 2 kl. kompl. 24 mok., 2 kl. 

kompl. 

16 mok., 2 

kl. kompl. 

87-9 

Mokinių skaičiaus  

vidurkis klasėse pagal 

ugdymo programas 

 

~9 

 

~11 12 

 

8 

 

~10 

*9 mokiniai mokosi lenkų kalbos kaip gimtosios 

Gimnazijos vadovai: 

Hanka Gţybovska – direktorė, II vadybinė kategorija 

Ala Vakar – direktoriaus pavaduoja ugdymui, II vadybinė kategorija 

Dalia Gaurytė - direktoriaus pavaduoja ugdymui 

Viktorija  Kuzmitovičiūtė - direktoriaus pavaduoja ugdymui, II vadybinė kategorija 

Vincas Jatkela - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

Gimnazijos darbuotojai:  

 

Eil. 

Nr. 

 2022-12-01 

1. Bendras darbuotojų skaičius 126 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 93 

 Iš jų:  

 vadovai 4 

 mokytojai pagrindinėje darbovietėje 56 

 mokytojai nepagrindinėje darbovietėje 26 

 pagalbos mokiniui specialistai (soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas) 7 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius:  

 turintys eksperto kvalifikacinę kategoriją 1 

 turintys mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 19 
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 turintys vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 44 

 turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją 20 

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius nėra 

5. Pagalbos mokiniui specialistai (bibliotekininkas, mokytojo padėjėjai) 10 

6. Kiti darbuotojai 23 

 

 Gimnazijoje veikia Visos dienos mokykla pradinių klasių mokiniams. 

 

2021-2022 m. m. brandos egzaminų rezultatai ir stojimas į aukštąsias bei profesines mokyklas 
 

2021-2022 m. m  brandos egzaminus laikė 68 abiturientai (iš jų 8 abiturientai iš Ukrainos), 2020- 2021 m. m. – 29, 2019-2020 m. m. – 19 abiturientų. 

Kandidatai pasirinko laikyti – 214 egzaminų. Visi abiturientai gavo atestatus, išskyrus vieną abiturientę iš Ukrainos. Du abiturientai gavo maksimalų 

100 balų įvertinimą: vienas iš matematikos ir vienas iš uţsienio (rusų) kalbos. Šių metų rezultatai yra geresni, lyginant su ankstesniais metais. 100% 

išlaikymas ir visi aukštesniojo lygio įvertinimai technologijos ir dailės MBE. Lyginant su praeitais metais, ţymiai pagerėjo lietuvių kalbos ir 

literatūros, fizikos rezultatai. Kaip ir visoje Lietuvoje, matematikos VBE vidurkis yra labai ţemas. Nepaisant ţemo matematikos vidurkio, bendras 

išlaikytų egzaminų vidurkis pagerėjo. 

 

Valstybinis brandos 

egzaminas 

2022 

m. 

2021 

m. 

2019 

m. 

2018 

m. 

Lietuvių kalba ir literatūra 33,4 16,2 31,3 13,8 

Anglų kalba 46,3 35,4 50,3 50,2 

Matematika 12,8 22,7 12,1 19,6 

Istorija 23,4 15,5 46,0 32,5 

Biologija 30 42,3 33,3 43,8 

Fizika 40,6 4,25 25,8 24,5 

Bendras rezultatų vidurkis 38,23 23 31,59 31,14 
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 Stojimas į aukštąsias ir profesines mokyklas:   

2022 m.  iš 68 abiturientų: 12 įstojo į aukštąsias universitetines mokymo įstaigas (Vilniaus universitetas – 6, VGTU – 3, ISM – 1, KSU -2), 20 

abiturientų įstojo į kolegijas (Vilniaus kolegija – 6, Vilniaus verslo kolegija – 8, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – 1, Socialinių mokslų 

kolegija – 4, Kauno miškų ir aplinkos kolegija – 1), 18  – į profesines mokyklas. 

2021-2022 m. m. PUPP rezultatai 

2021-2022 m.m. II gimnazijos klasę baigė 41 mokinys (34 mokiniai rusų ugdomąja kalba ir 7 mokiniai lenkų ugdomąja kalba).Visi mokiniai gavo 

pagrindinio ugdymo išsilavinimo paţymėjimus. PUPP rezultatų pasiekimai, lyginant su ankstesniais metais, pagerėjo neţymiai, o palyginus su 2021 m. 

sumaţėjo 4,2%, 2022 m.– 58,3% (2021 m. – 62,5 %, 2019 m. – 33,3%, 2018 m. – 36,4%). 

Matematikos PUPP 2022 m. 2021 m. 2019 m. 2018 m. 

Aukštesnysis lygis 3% 25% 0% 0% 

Pagrindinis lygis 15% 25% 25% 16% 

Patenkinamas lygis 45% 38% 19% 74% 

Nepasiektas patenkinamas lygis 38% 12% 56% 11% 

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP 2022 m. 2021 m. 2019 m. 2018 m. 

Aukštesnysis lygis 3% 0% 0% 0% 

Pagrindinis lygis 65% 46% 31% 26% 

Patenkinamas lygis 28% 37% 50% 74% 

Nepasiektas patenkinamas lygis 5% 17% 19% 0% 

Rusų kalbos PUPP 2022 m. 2021 m. 2019 m. 2018 m. 

Aukštesnysis lygis 30% 55% 19% 29% 

Pagrindinis lygis 42% 17% 25% 41% 

Patenkinamas lygis 24% 22% 43% 29% 

Nepasiektas patenkinamas 3% 6% 13% 0% 

Lenkų kalbos PUPP 2022 m. 2021 m. 2017 m. 2016 m. 

Aukštesnysis lygis 29% 0% 25% 38% 

Pagrindinis lygis 71% 77% 63% 50% 

Patenkinamas lygis 0% 23% 12% 12% 



8 

Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2022 m. 

Mokinio vardas, pavardė, klasė Konkursas Vieta/laimėjimas Mokinį ruošęs mokytojas 

Arina Vysockaja, Ia  Technologijų olimpiada ,,Kūrybos virusas 

2022"  

III Irena Pomarnacka 

Eva Filistovič, 6b 

Viltorija Iliukovič, 6b 

Karina Charitonova, 6b 

Milena Jermak, 6b 

Viktorija Gudkova, 6b 

Inesa Nekrašaitė, 6b 

Tarptautinis istorijos konkursas 

,,Wielcy Polacy na Kresach’’ 

 

II Boţena Senkevič 

Teresa Bielak 

 

Rafal Ivaško, 6b  Tarptautinis istorijos konkursas 

,,Wielcy Polacy na Kresach’’ 

III  Boţena Senkevič 

Rafal Ivaško, 6b  Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 

5 – 6 klasių mokinių lietuvių kalbos 

raštingiausio mokinio konkursas “Lietuviškai 

rašyti moku” 

II Vilma Markevičienė 

Vita Boreiša, IIIa Tarptautinis A. Mickevičiaus poezijos 

konkursas  

I Teresa Beliak 

Gnilitskiy Grigory, 7a Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) 

olimpiada 

II Svetlana Rogovskaja 

Viktorija Beliak, Martin Šisko, 

Agnieška Ruris, IIc 

Tarptautinis filmų kūrimo konkursas ,,To jest 

moje miejsce”  

Grand Prix - ,, Spacer po 

dworach Tyszkiewiczów "  

Teresa Beliak 

7c klasė Vilniaus m. ir rajono filmukų Tiktoke kūrimo 

konkursas ,,Balladomania w nowej odsłonie"  

I Teresa  Beliak  

Milena Jermak, 7c  Tarptautinis konkursas “Konkurs kolęd i 

pastorałek "  

I Boţena Račinska 
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III. 2022 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS   

 

Pasirinktos šios veiklos sritis plačiajam įsivertinimui Lygis 

1. Rezultatai 3,17 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 3,38 

3. Ugdymo(si) aplinkos 3,42 

4. Lyderystė ir vadyba 3,40 

 

 

Aukščiausiai įvertinti gimnazijos veiklos aspektai Ţemiausiai įvertinti gimnazijos veiklos aspektai 

Mokinių atsakymai 

Aš priimu kitus ţmones tokius, kokie jie yra. - 3,5 

Mokytojai kiekvieną pamoką paaiškina mums, ko ir kaip mokysimės. - 

3,5 

Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: paţymiais, kaupiamaisiais 

įvertinimais, pagyrimais, komentarais raštu ar ţodţiu. - 3,5  

Mokytojai visuomet paaiškina, ką turime išmokti. - 3,5 
 

Mes mokykloje kalbame apie tai, kokia mūsų mokykla galėtų (turėtų) būti 

ateityje. - 2,8 

Aš su mokytojais planuoju, kaip mokysiuosi toliau. - 2,8 

Pamokose galiu pasirinkti įvairaus sunkumo uţduotis. - 2,7 

Aš išsakau savo idėjas, pasiūlymus dėl mokyklos gyvenimo gerinimo. - 

2,7 

Mokykloje paklausia mūsų nuomonės apie tai, ką mes norėtume pakeisti 

mokyklos veikloje. - 2,7 

Mokytojų atsakymai 

Aš gerbiu kiekvieną mokinį. - 3,8 

Planuodamas pamoką aš keliu pamokos uţdavinius, aiškiai nusakančius, 

ko mokiniai turi išmokti pamokoje. - 3,8 

Mokiniai nebijo mokymosi iššūkių. - 2,8 

Mūsų mokyklos mokiniai daro paţangą visose ugdymo srityse. - 2,8 

Mokiniai geba projektuoti savo tolesnį mokymąsi. - 2,6 
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Mokyklos ugdymo plane yra aptarta / numatyta galimybė organizuoti 

integruotas pamokas, projektus ir kitas netradicines veiklas, kurios padeda 

siekti išsikeltų ugdymo tikslų. - 3,8 

Skatinu mokinius tobulėti. - 3,8 

Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais. - 3,8 

Mūsų mokyklos vadovai siekia, kad mokykla keistųsi, tobulėtų. - 3,8 

Aš siekiu kuo geriau atlikti savo darbą. - 3,8  

Mokiniai geba tinkamai spręsti savo mokymosi problemas. - 2,6 

Mokiniai geba savarankiškai konstruoti savo supratimą, ţinias. - 2,6 

Tėvų atsakymai 

Aš ţinau, kas mano vaikui sekasi.- 3,6 

Mokykla mus informuoja apie vaikų mokymosi pasiekimus, paţangą ar 

sunkumus. - 3,6 

Mokytojai vaikus vertina įvairiais būdais: paţymiais, kaupiamaisiais 

balais, pagyrimais, komentarais raštu. - 3,6 

Aš pasitikiu mūsų mokyklos vadovais. - 3,6 

Mano vaiko mokyklos pasiekimai yra ţinomi mieste. - 2,4 

Pamokose vaikas gali pasirinkti įvairaus sunkumo uţduotis. - 3,0 

Mano vaikas turėdamas idėjų dėl mokyklos gyvenimo gerinimo gali jas 

įgyvendinti. - 3,0 

Tėvai įtraukiami kuriant mokyklos erdves. - 3,0 

Mokykloje paklausia mūsų nuomonės apie tai, ką mes norėtume pakeisti 

mokyklos veikloje. - 3,0 

 

Atsiţvelgiant į tyrimo rezultatus, 2023 m. nuspręsta tobulinti sritis: mokinių savivaldumą mokantis, aktyvų mokymą(si), mokinių motyvacijos 

stiprinimą, gimnazijos narių bendradarbiavimo skatinimą, gimnazijos bendruomenės narių emocinio bei fizinio saugumo uţtikrinimą. 

 

IV.  GIMNAZIJOS  2022 M.  VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Įgyvendinant 2022 metų gimnazijos veiklos planą, buvo siekiama tikslo: Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio aktyviam ugdymui(si) ir asmeninei 

paţangai, efektyvinant mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų (globėjų/rūpintojų) bendradarbiavimą. Tikslui pasiekti iškelti 3 

uţdaviniai: 

1.  Didinti mokinių savivaldumą mokantis ir atsakomybę uţ ugdymosi rezultatus. 

2. Telkti gimnazijos bendruomenę puoselėti sveiką gyvenseną ir saugią aplinką. 

3. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. 
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Įgyvendinant uţdavinį 1. Didinti mokinių savivaldumą mokantis ir atsakomybę už ugdymosi rezultatus, apie 90% mokinių pamokų arba klasės 

valandėlių metu buvo supaţindinti su mokėjimo mokytis kompetencijos rodikliais, klasėse buvo kalbama apie tai, kaip išsiugdyti mokėjimo mokytis 

kompetenciją, mokiniai bandė įsivertinti savo mokėjimo mokytis kompetenciją. Taip pat dėmesys buvo kreipiamas į mokinių laiko planavimo 

kompetencijos ugdymą – mokiniai suţinojo, kaip planuoti savo laiką, išskirti prioritetus. Siekiant ugdyti šiuolaikinės pamokos vadybos kompetencijas, 

gimnazijos taryba inicijavo apskritojo stalo diskusiją „Reikalavimai šiuolaikinei pamokai“ ir parengė šiuolaikinės pamokos struktūros atmintinę pagal 

NŠA pamokų stebėjimo protokolus. Vykdant mokinių individualios paţangos stebėjimą ir fiksavimą pamokose, nuo 2021-2022 m.m. pradėti 

organizuoti mokytojų dalykininkų susirinkimai pagal klasių koncentrus (1-4 kl, 5-8 kl., I-II kl., III-IV kl.), buvo laiku reaguojama į iškilusias 

netinkamo elgesio, blogo lankomumo ar mokymosi problemas, susitariama dėl taikomų priemonių veiksmingumo. VGK buvo inicijuojami trišaliai 

pokalbiai apie individualią paţangą „mokinys – mokytojas – tėvai“, sudaromi mokinio tobulėjimo planai, analizuojami mokinių, turinčių mokymosi 

sunkumų, pasiekimai. Administracija vykdė pamokų stebėseną, orientuotą į mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą - 95 %  stebėtų 

pamokų stebėtas aspektas įvertintas teigiamai.  

Mokytojai kartu su mokiniais vykdė projektus, orientuotus į tyrinėjimu grįstą ugdymą(si) ir STEAM sričių ugdymą. Skaitymo įgūdţius mokiniai 

ugdė vykdydami projektus: „Antrokai skaito ir rekomenduoja“ (2ab kl.), „Pasakų herojai iš plastilino. Garsių rašytojų kūrinių skaitymas ir 

nagrinėjimas“ (2a, 3c kl. mokinių darbus buvo galima pamatyti parodoje), „Laimė yra lapė”, skirtas gyvūnų gerovės metams paminėti (1-4 kl. mokinių 

darbų paroda vyko skaitykloje), „Mes skaitome“ (5-8 kl.), tęstinis projektas 2-4 klasių mokiniams „Kalėdų papročiai ir tradicijos Lietuvoje ir 

pasaulyje” Grigiškių bibliotekoje, teatralizuoti vaidinimai: „Mes vaidiname linksmai" (PUG), „Svečiuose pas pasaką“ (PUG, 2b, 3b kl.). Į STEAM 

sričių ugdymą orientuoti projektai: „Kūrybiškas ţvilgsnis į matematiką“ (5-7 kl. mokiniai kūrė matematines figūras iš įvairių priemonių), „Išradingas 

konstravimas LEGO“ (11 6-7 kl. mokinių lanko „LEGO“ būrelį), fizikos ir matematikos integruotas projektas „Elektromagnetinių bangų poveikis 

gyviesiems organizmams”, biologijos ir FabLab projektas „3D ausies modeliavimas” (Ia kl.). 2022 m. pradėtas vykdyti integruotas gimtųjų kalbų, 

istorijos, menų ir technologijų projektas „Tautų pėdsakai Vilniuje. Vilnius - tolerancijos miestas”, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui 2023 m. 

paminėti. Pagal projekto įgyvendinimo planą vyko paţintinės ekskursijos ,,Vilnius - daugiakonfesinis ir daugiakultūrinis miestas“, „Vokiečių miestas“, 

integruota atvira istorijos bei muzikos pamoka ,,Lenkiškos patriotinės dainos“, integruota istorijos ir dailės pamoka kitoje aplinkoje ,,Ţydų kultūros 
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istorijos pėdsakai Vilniuje“ bei istorijos pamoka ,,Ţymiausių įvairių tautybių kultūros veikėjų pėdsakais Vilniuje“. Gimnazijos šokių kolektyvai 

„Karusel” ir „Zródełko lankėsi Vilniaus  Pranciškaus Skorinos gimnazijoje  su programa „Kitų tautų šokiai”. Mokiniai dalyvavo respublikiniame 

konkurse ,,Karaimų istorijos puslapius pavarčius“ bei dailės istorijos konkurse ,,Legendinis Vilnius“. Geografijos, istorijos, dailės mokytojai su 

mokiniais vykdė projektą „Lietuvos karaimai“,  skirtą karaimų metams Lietuvoje paminėti.  Visa projekto vaizdo medţiaga buvo išsiųsta konkursui – 

mokykla gavo padėką. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių verslumo įgūdţiams ugdyti. Verslumo ugdymo II vasaros stovykla 5-8 kl. 

mokiniams vyko birţelio mėnesį įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“. Mokytojai S. Beneckienė ir V. Romanovskis dalinosi patirtimi su kitomis 

Lietuvos mokyklomis, dalyvaujančiomis projekte, apie mokinių verslumo įgūdţių ugdymą panaudojant FabLab galimybes organizuojant mokinių 

vasaros verslumo stovyklą. 

2021-2022 m.m. mokykla dalyvavo 4 ES programos Erasmus+ projektuose:  baigtas vykdyti  “Tiles – A Cultural Journey from the Past to the 

Future”, pykdomi: „Mes pasaulio vaikai” , „Būk mano draugas – stabdyk patyčias“, „UNESCO ambasadoriai”. Dviejų projektų mobilumai vyko mūsų 

gimnazijoje, mokinių ir mokytojų komandos vyko į projektų partnerių susitikimus Italijoje, Vokietijoje, Turkijoje. Mūsų gimnazija sėkmingai vykdo 

respublikinį projektą „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ - patekome į geriausių Lietuvos gimnazijų šešetuką,  12 mokinių ir 1 mokytojas 

išvyks į Europos parlamentą Strasūre 2023-02-17. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Vyko informacinių technologijų konkursai „Bebras”, „IT piešinys – 

matematikos uţdavinys“, „Ţiemos fantazija“, mokiniai buvo apdovanoti diplomais, mokykloje vyko darbų paroda. Matematikos konkurse „Kengūra 

2022“ dalyvavo 31 mokinys iš 1-12 kl (3 mokiniai iš 1 kl. ir 1 mokinys  I kl. pateko  geriausių Lietuvoje  50- dešimtuką geresnių Lietuvoje  ir buvo 

apdovanoti diplomais ir prizais). Matematikos „Kings“ pavasario olimpiadoje dalyvavo 4 mokiniai iš I  kl. ir  5 mokiniai iš 6c ir visi pateko į finalą. 

Kadangi dalyvavimas mokamas, tik vienas Rafal Ivaško dalyvavo finale, gavo sidabrinį medalį. ,, Kings’’rudens matematikos olimpiadoje dalyvavo 4 

mok. II kl., 9 mokiniai iš 6 kl. ir 5 mokiniai iš 7c kl. Finale dalyvavę Marek Petkevič  II kl. surinko 93,42% ir Ivaško Rafal 7c – 88.19%. Gimnazijos 

mokiniai tradiciškai aktyviai dalyvavo „Olympis“ įvairių dalykų konkursuose, gavo apdovanojimus. 

Mokiniai dalyvavo renginiuose, konkursuose: „Pasakų šalyje“ (PUG), „Skaitau su mama, skaitau pats ir kviečiu draugus“ (1bc, 4a kl.), 

„Tvarkingiausio sąsiuvinio konkurse“, dailyraščio konkurse „Rašom“, LGMA geografijos konkurse ,,Paţink Lietuvą ir pasaulį”, tarptautinės GIS 



13 

dienos minėjimo konkurse  ,,Mano ţemėlapis Lietuvai”, mokomųjų dalykų savaičių renginiuose bei veiklose, „Kaziuko mugėje“,  1-3 kl. dalyvavo 

Kalėdinių renginių cikle „Kalėdų tradicijos ir papročiai“.  

Vyko pamokos ir edukaciniai uţsiėmimai uţ klasės ribų: gimnazijos skaitykloje, lauko klasėse, kitose gimnazijos erdvėse, Grigiškių bibliotekoje, 

Grigiškių miestelio erdvėse. Mokiniai ţiūrėjo spektaklius  „Pasaka apie carą Saltana”, „Eugenijus Oneginas”, „Plėšikas Hocenplocas”, „Broliai 

Liūtaširdţiai“. Vokės upės hidrografinis draustinyje vyko integruota geografijos ir kūno kultūros pamoka. „Draugystė su knyga” - išvyka į Nacionalinę 

Martyno Maţvydo biblioteką. Pamokos Vilniaus senamiestyje: „Vilniaus senamiesčio gatvių pavadinimų istorija“, „Vilnius – UNESCO literatūros 

miestas”. Vyko pamokos VU mineralogijos laboratorijoje - Uolienų kietumas, „Lietuvos gamtos turtai“; Trakų istorijos muziejuje,  S. Šapšalo karaimų 

muziejuje (skirtos karaimų metams paminėti).  

Mokiniai dalinosi patirtimi: birţelį vyko tradicinė pedagoginių idėjų mugė „Kolega kolegai“, mokytojai susipaţino su gimnazijos 2020-2022 m. 

vykdyto projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis įgytomis priemonėmis, jų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese. Vyko 6 atviros pamokos; 

mokytojai dalinosi įvairių programų, priemonių taikymo praktiniais patarimais. Mokytojai ir mokiniai bendradarbiavo organizuodami ir vykdydami 

integruotas pamokas: „Lietuvos regioniniai parkai” (biologija ir geografija), „Tapatybės paieškos Ievos Simonaitytės kūryboje” (lietuvių kalba, 

istorija), „Pasaka apie draugystę” (anglų kalba, šokis, muzika), „Lietuvos karaimų kultūros paveldas” (istorija,  geografija), „Renesansas“ (lietuvių 

kalba, dailė, rusų kalba). 

Įgyvendinant uţdavinį 2.  Telkti gimnazijos bendruomenę puoselėti sveiką gyvenseną ir saugią aplinką, 8, I, II klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro įgyvendiname ES projekte ,,Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste”. 

Tradiciškai 1-4 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Vasaris -sveikatingumo mėnuo“. 4b klasė vykdė projektą  „Judėjimas yra dţiaugsmas“. Gimnazijos 

mokiniai dalyvavo sporto renginiuose: Krepšinio turnyras, tinklinio turnyras; dalyvavimas Lietuvos Golas 2022 trijų amţiaus grupių rungtynėse. 

Gimnazijos pagalbos specialistai vedė pamokas, uţsiėmimus sveikos gyvensenos ugdymo, pandemijos įtakos psichinei sveikatai temomis, individualiai 

konsultavo mokinius bei jų tėvus. Ia, 8a, 8c klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame uţsiėmime“Komandos formavimas: socialinių, emocinių įgūdţių 

lavinimas”. Mokytojams buvo organizuotas seminaras „Pedagogų „perdegimas“ ir jo prevencija ugdymo veikloje“.  Mokinių taryba organizavo 
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orientacinį ţaidimą mokiniams gimnazijos teritorijoje ir Grigiškėse. Gimnazijoje tęsiamas dalyvavimas Olweus patyčių prevencijos programoje 

(kokybės uţtikrinimo programoje Opkus). Vyko Tolerancijos savaitė. 

Įgyvendinant uţdavinį 3. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką, įrengta pradinių klasių STEAM laboratorija, FabLab suprojektavo ir 

pagamino baldų STEAM laboratorijai, lentynas pradinių klasių mobiliosioms bibliotekoms, šachmatų stalus ir figūras. Mokytojai kartu su mokiniais 

ruošė tematinius stendus, kurių medţiaga buvo panaudojame ugdomojoje veikloje: „Ievai Simonaitytei – 125“, ,,Lietuvos karaimai: Papročiai: 

Tautiniai patiekalai”, „Judėjimas yra dţiaugsmas“ projekto nuotraukų paroda, „Kūrybiškas ţvilgsnis į matematiką”, „Matematinė Kalėdinė eglutė”, 

FabLab laboratorijos darbų paroda, „UNESCO cultural ambassadors”,  ,,Valstybės”, ,,Pranciškus Skorina”. 

 

V.    2023 M. GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą  siekiant kiekvieno mokinio individualias galimybes atitinkančios paţangos bei asmeninės ūgties. 

Uţdavinys 1. Stiprinti skirtingų mokymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi motyvaciją siekiant kiekvieno mokinio individualios paţangos.  

Uţdavinys 2. Taikyti veiksmingus darbo su mokiniais būdus ir formas ugdymo procese. 

Uţdavinys 3. Stiprinti pagalbos mokiniui sistemą. 

 

Tikslas 2. Puoselėti bendrą gimnazijos kultūrą, tradicijas, tapatumo jausmą skatinant bendruomenės narių partnerystę bei lyderystę. 

Uţdavinys 1. Stiprinti gimnazijos narių bendradarbiavimą, grįstą pasitikėjimu ir pagarba. 

 

Tikslas 1.  Tobulinti ugdymo proceso organizavimą  siekiant kiekvieno mokinio individualias galimybes atitinkančios paţangos bei asmeninės 

ūgties. 

Uţdavinys 1.1. Stiprinti skirtingų mokymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi motyvaciją siekiant kiekvieno mokinio individualios 

paţangos.  

Priemonė  Terminas  Atsakingi asmenys Atsiskaitymo forma Laukiami rezultatai  

1.1.1.Kiekvieno mokinio 

daromos paţangos 

stebėjimas: 

Sausis, geguţė, rugsėjis, 

gruodis 

 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

 

Mokinių asmeninės paţangos 

segtuvai 

 

Mokinių, pildančių 

individualios paţangos 

stebėjimo ir fiksavimo 
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Mokinių asmeninės 

paţangos planavimas, 

stebėjimas, refleksija   
 

Mokytojų ir pagalbos 

specialistų susirinkimai dėl 

mokinių pasiekimo ir 

lankomumo 
 

Mokytojų dalykininkų 

susirinkimai pagal klasių 

koncentrus 

 

Trišaliai pokalbiai apie 

individualią paţangą 

„mokinys – mokytojas – 

tėvai“ 

 

 

 

 

balandis, gruodis 

 

 

 

 

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

Administracija, klasių 

vadovai 

 

 

Klasių vadovai, specialistai 

 

 

 

 

Mokytojų ir specialistų 

susirinkimai 

 

 

 

Direkciniai pasitarimai 

 

 

 

Direkciniai pasitarimai, VGK 

susirinkimai 

aplanką, analizuojančių 

savo asmeninę ūgtį, 

gaunančių tikslinę pagalbą 

bus ne maţiau 90 proc. 

Laiku reaguojama į 

iškilusias netinkamo 

elgesio, blogo lankomumo 

ar mokymosi problemas, 

susitariama dėl taikomų 

priemonių veiksmingumo. 

60% mokinių įveikia 

kilusius sunkumus, 

teikiant savalaikę 

psichologo, socialinio 

pedagogo, individualią 

mokytojo pagalbą. Laiku 

reaguojama į iškilusį 

mokymosi ar 

psichologinės pagalbos 

poreikį. 

1.1.2. Mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas, 

orientuotas į ugdymo 

proceso gerinimą, pamokos 

kokybės tobulinimą. 

 

Per mokslo metus Administracija, dalykų 

mokytojai 

 

Aptarimas metodinių grupių 

susirinkimuose 

Įgyvendinamas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

planas. Mokytojai 

tobulina kvalifikaciją 

ugdymo turinio ir proceso 

veiksmingumo  įtraukiojo, 

patirtinio, integruoto, 

STEAM ugdymo, 

klausimais.  Dalyvauja ne 

maţiau nei 95 proc. 

Mokytojų. 
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1.1.3.Ugdymo turinio 

diferencijavimas ir 

individualizavimas, 

atsiţvelgiant į individualius 

mokinių gebėjimus. 

 

Nuolat Metodinė taryba, metodinių 

grupių̨ pirmininkai, 

mokytojai 

Aptarimas metodinėse 

grupėse, apklausų rezultatai, 

mokytojų pamokų stebėjimo 

protokolai 

90 proc. mokinių 

apklausos metu nurodys, 

kad pamokose mokytojai 

diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo 

turinį. 95 proc. stebėtų 

pamokų mokytojai 

diferencijuoja ir 

individualizuoja ugdymo 

turinį, atsiţvelgdami į 

individualius mokinių 

gebėjimus. 

1.1.4.  Pasiruošimas ugdymo 

turinio atnaujinimui ir 

sėkmingas jo diegimas 

(pagal atskirą planą) 

2023 m.   

Nuo 2023-09 (1,3,5, 7.9,11 

kl.) 

Metodinė taryba, metodinių 

grupių pirmininkai, 

administracija 

Direkciniai pasitarimai, 

metodinių grupių ir metodinės 

tarybos susirinkimai 

Atnaujintų Bendrųjų 

programų turinys visų 

mokytojų  išnagrinėtas 

metodinėse grupėse. 

Mokytojai, išanalizavę 

savo dalyko (dalykų)  BP 

įgyvendinimo 

rekomendacijas, jas 

sėkmingai taikys, 

dirbdami pagal atnaujintas 

programas.Metodinėje 

taryboje suderinti 

ilgalaikių planų principai 

ir parengtas kūrimo 

pavyzdys. Mokytojų 

parengti ilgalaikiai 

mokomųjų dalykų planai 
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pagal naują tvarką. 

1.1.5. Pasirengimas 

įtraukiojo ugdymo diegimui 

gimnazijoje (pagal atskirą 

planą) 

2023 m.  VGK, direktorė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

pagalbos mokiniui 

specialistai, mokytojai 

Direkciniai pasitarimai, 

metodinių grupių ir metodinės 

tarybos, VGK susirinkimai 

Medţiaga apie įtraukųjį 

ugdymą, rekomendacijos 

dėl programų pritaikymo 

ir specialiųjų mokymo 

priemonių pasirinkimo 

aptartos visose metodinėse 

grupėse, VGK.100 proc. 

mokinių, gaunančių 

savalaikę psichologinę, 

socialinę, pedagoginę, 

specialiąją pagalbą 

(mokiniai, kuriems 

rekomenduojama PPT 

pagalba ir gimnazijos 

VGK skirta pagalba) 

Uţdavinys 1.2. Taikyti veiksmingus darbo su mokiniais būdus ir formas ugdymo procese. 

1.2.1. Mokinių projektinės 

veiklos, orientuotos į 

mokėjimo mokytis gebėjimų 

demonstravimą bei 

kūrybiškumo ugdymąsi, 

organizavimas ir vykdymas: 

*gimnazijos projektinės 

veiklos tvarkos aprašo 

koregavimas  ir 

įgyvendinimas 

*I gimnazijos klasių 

 

 

 

 

 

 

2023 m. geguţė 

 

 

 

Nuo 2023 -2024 m. m. 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

mokytojai 

Direkciniai pasitarimai, 

metodinės tarybos, metodinių 

grupių pirmininkai 

Pakoreguotas projektinės 

veiklos organizavimo ir 

vykdymo aprašas. 

 I (9) gimnazijos klasių 

mokinių rengiami 

ilgalaikiai projektai, jų 

viešas pristatymas. 
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projektų įgyvendinimas ir 

pristatymas mokyklos 

bendruomenei 

projektų vykdymas, 

pristatymas birţelį 

*Projektai:    Visi projektuose 

dalyvaujantys mokiniai 

ugdys tyrinėjimo 

gebėjimus, įgytas teorines 

ţinias pritaikys praktikoje,  

gebės analizuoti, 

apibendrinti ţinias, ugdys 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

Projektas ,,Tautų pėdsakai 

Vilniuje. Vilnius - 

tolerancijos miestas.’’, 

skirtas Vilniaus miesto 700 

metų jubilejui. ’’ 

I – II ketvirtis Boţena Senkevič, Viktorija 

Kuzmitovičiūtė, Svetlana 

Rogovskaja, Tatjana 

Biskupska, Nijolė Jodkienė, 

Anţela Klimaševska-

Bartkevičienė, Jolanta 

Jodkienė, Boţena Račinska, 

Irena Pomarnacka,  Teresa 

Bielak, Violeta Dilkienė, 

Vilma Markevičienė, Inga 

Sūnelaitienė. Pradinių klasių 

mokytojai 

Kuratorė Ala Vakar 

Renginiai gimnazijoje  Renginių organizavimas 

gimnazijoje  pagal 

projektą kovo 

6-10 d.: 

Parodos, pamokos. 

 ,,Tautų gatvės’’ I,II,III 

aukštuose. 

 Minėjimas, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Trumpalaikiai projektai, 

skirti Vilniaus 700 jubiliejui 

paminėti. 

Sausis  

 

vasaris - kovas 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 

Rusų kalbos mokytojai 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Skatinti pilietiškumą, 

tautiškumą, kūrybinį 

mąstymą. Darbų parodos.  

ES programos Erasmus+ 

projektai ,,UNESCO Culture 

I-III ketvirčiai Daiva Griškevičienė,  darbo 

grupės 

Mokytojų, specialistų  

susirinkimai 

Bendradarbiavimas su 

projekto partneriais, 
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Ambasadors”, ,,Mes 

pasaulio vaikai” 

mokinių skatinimas 

bendrauti anglų kalba. 

„Grigiškių vaikai prieš 100 

metų“ 

 

Vasaris - birţelis Kristina Zenkevič 

Ilona Pliopienė 

Violeta Dilkienė 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Pagamintos skrajutės. 

Trumpalaikis projektas 6b 

klasėje ,,Ţodţių lizdas” 

Nuo vasario mėn. Violeta Dilkienė Paroda kabinete Kūrybiški mokinių darbai. 

Projektas “ZIburysMusic 

Awards” 

Vasaris  Karolina Veromej Metodinės grupės  

susirinkimas 

Skatinimas domėtis anglų 

kalba, improvizuoti 

kūriant vizualinį turinį. 

Trumpalaikis projektas 

“CO2 matavimas gimnazijos 

patalpose” su 11 klase 

 Vasaris  

 

Jelena Šuškevič 

 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Paroda 

Ilgalaikis projektas ,,Maţojo 

Princo draugai” facebook’o 

erdvėje 

 

Nuolat per mokslo metus Violeta Dilkienė Metodinės grupės  

susirinkimas 

 Kūrybiniai darbai, 

literatūros kūrinių 

aptarimai 

 

Trumpalaikis projektas Mini 

darţas “Vaistiniai augalai”. I 

kl. mokiniai 

2023 kovas - balandis 

 

 

Irina Jakubovskaja 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Gimnazijos kieme „Mini 

darţo pristatymas“ ir arbatinė 

pertraukėlė 

“Mini darţas” gimnazijos 

kieme. 

Trumpalaikis 

projektas ,,Velykinis 

kiaušinis“ 

Balandis  Pradinio ugdymo mokytojai Metodinės grupės  

susirinkimas 

Mokinių darbų paroda. 

Projekta „Profesijos ir 

darbai “ 6 b ir 6c kl. 

Balandis  Natalija Nazimova 

Karolina Veromej 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Parengti pristatymai. 

Mokiniai susipaţins su 

profesijų ypatumais. 

Trumpalaikis projektas 

„Svečiuose pas pasaką” 

Geguţė – birţelis  Beata Balkunienė 

Viktorija Anikanova 

Aptarimas metod. grupėje. 

Informacija ir aprašymas 

Pasakų inscenizavimas. 
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 patalpinti mokyklos el. 

svetainėje 

Projektas "Kūrybiškas 

ţvilgsnis į matematiką" 

Visus metus Matematikos mokytojai 

 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

 

Darbų paroda 

Išradingas konstravimas 

LEGO 

Visus metus Miroslava Aziulevičienė 

 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Pristatymas ir paroda 

FabLab laboratorija Visus metus Vitalijus Romanovskis Metodinės grupės  

susirinkimas 

Prezentacija ir paroda, 

mugė balandţio mėnesį 

Projektas „Fab Lab 

laboratorija” ląstelių 

organėlių modelių gamyba 

3D. ląstelių modeliavimas 

Visus metus Irina  Jakubovskaja 

Vitalijus  Romanovskis 

 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Mokymo priemonė 

biologijos kab. 

Projektas: „Periodinė 

cheminių elementų lentelė 

Visus metus Jelena Šuškevič 

Vitalijus Romanovskis 

Metodinės grupės  

susirinkimas 

Paroda, mokymo 

priemonė 

1.2.2.  Tarpdalykinės 

integracijos plėtra 

 

 

* Integruotos pamokos, 

renginiai 

   Kiekvienoje klasėje 

suplanuota ir organizuota 

bent viena integruoto 

ugdymosi diena. 

Integruota pamoka 

,,Neuţmirštuolių pieva” 

 

Sausio 12 d. 

 

Nijolė Jodkienė 

Ivona Giedraitienė 

Irena Pomarnack 

Neuţmirštuolių pievą bus 

gimnazijos kieme 

Mokiniai pagamino 

neuţmirštuolių pievelei 

prieš gimnaziją, prisidėsią 

prie pilietinės iniciatyvos. 

Sausio 13-osios minėjimas 

Vyriausybės rūmuose. IIab 

kl. 

Sausio 13 d. Vilma Markevičienė 

Viktorija Kuzmitovičiūtė 

Renginio nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Reţisieriaus Roberto 

Mullano pilnametraţio 

filmo „Mes dainuosim“ 
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perţiūra 

Vyriausybės rūmuose 

eksponuojamos parodos 

„Mes uţaugome laisvi“ 

perţiūra 

integruos lietuvių kalbos, 

istorijos ir pilietiškumo 

temas. 

Integruotos lietuvių k. ir 

rusų k. pamokos, skirtos 

Vilniaus 700 jubiliejui 

Sausio paskutinė savaitė AlinaZubenko 

 Anţelika Oleškevičienė 

Nijolė Valentukevičienė  

Renginio nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje. Aptarimas 

metodinės grupės susirinkime. 

Susipaţins su Vilniaus 

istorija, lankytinomis  

vietomis. Kūrybiniai 

darbeliai. 

Integruotos lietuvių k, rusų 

k., pasaulio paţinimo 

pamokos, skirtos Vilniaus 

700 jubiliejui 

Sausio paskutinė savaitė Olga Mickevič 

Anţelika Oleškevičienė 

Renginio nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje. Aptarimas 

metodinės grupės susirinkime. 

Susipaţins su Vilniaus 

istorija, lankytinomis  

vietomis. Kūrybiniai 

darbeliai. 

Vilniaus 700 jubiliejus 

3kl. mokiniams anglų kalba. 

Sausio paskutinė savaitė Natalija Nazimova 

Olga Mickevič 

Viktorija Anikanova 

Renginio nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje.  Aptarimas 

metodinės grupės susirinkime 

Susipaţins su Vilniaus 

legenda, su Vilniaus 

istorija. Kūrybiniai 

darbeliai. 

Integruoto ugdymo diena 

“Масленичные 

спортивные забавы” 

(Uţgavėnių sporto 

pramogos). 

Vasario 21 d. Viktorija Anikanova 

 Jolanta Voinickienė ir 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo, kūno kultūros 

mokytojai 

Renginio nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje.  Aptarimas 

metodinės grupės susirinkime 

0-4 kl. mokiniai dalyvaus 

sporto varţybose. 

Integruota gamtos ir lietuvių 

kalbos pamoka  

 

II ketvirtis  Violeta Dilkienė 

Graţina Pleskevičiūtė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Geriausi darbai bus įdėti į 

svetainę ,,Maţasis 

Princas” 

Integruota pamoka Kovo 8 d. Nijolė Jodkienė Nuotraukos ir aprašymas Mokiniai prisidės prie 
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,,Grigiškiems 100”  Ivona Giedraitienė 

Irena Pomarnacka 

gimnazijos el. svetainėje 

 

Grigiškių 100 

organizavimo renginių. 

IKT naudojimas chemijos 

pamokose, I kl. 

Kovas  Jelena Šuškevič Stebėtos pamokos aptarimas 

metodinės grupės posėdyje 

Augs domėjimasis 

chemija, dalykų 

integracija. 

Integruota pamoka 2b kl. 

“Kaip paukščiai stato 

lizdus” 

kovas – balandis 

 

Irina Jakubovskaja 

Alina Zubenko 

 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

2 kl. mokiniai dalyvaus 

integruotoje gamtos 

pamokoje. Darbų 

pristatymas 

Integruota fizikos-

astronomijos 

pamoka ,,Atmosferos fizika 

 kovas – balandis 

 

Olga Kločka 

 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

 

Mokiniai dalyvaus 

integruotoje fizikos -

astronomijos pamokoje 

Integruota muzikos ir dailės 

pamoka “Art muzika 

mokykloje”, IIa b kl 

 geguţė Boţena Račinska 

Nijolė Jodkienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Darbų pristatymas 

Integruota gamtos ir anglų 

kalbos pamoka „Healthy 

habits“. 

Geguţė  Karolina Veromej Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

gimnazijos el. svetainėje 

Minčių ţemėlapio kūrimas 

ir paroda pavaizduojant 

mokinių sveikų įpročių 

supratimą. 

Dalyvavimas didţiausioje 

Lietuvoje nuotolinėje 

pamokoje „Mokonomika“. 

II a kl. 

I – II ketvirtis  Liucija Stefanovič 

Svetlana Beneckienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Ugdomas mokinių 

finansinis raštingumas. 

1.2.3. „Mokykla be sienų“ -  

pamokos, edukaciniai 

uţsiėmimai uţ klasių ribų 

    

Pamoka LR. Seime, III kl. Sausio 11 d. Graţina Pleskevičiūtė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime.  

Pamoka Seime, 

susitikimas su politiku, 

ukrainiečių parodos  
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apţiūra, integruota 

lietuvių kalbos, 

geografijos pamoka, 

domėjimasis politika, 

dalyvavimas  valstybės 

visuomeniniame 

gyvenime 

3 kl.mokinių išvyka į 

Grigiškių kultūros namus į 

A.Matučio knygos ,,Kas 

ţmogiuko širdyje” 

pristatymą 

Sausio 24 d.  Anţelika Oleškevičienė 

Olga Mickevič 

Viktorija Anikanova 

Irena Zachaţevska 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime.,  nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

3 kl. mokiniai susipaţins 

su A. Matučio kūryba. 

Netradicinės pamokos 

Muitinės muziejuje,  

VU Gyvybės mokslų centre,  

VILNIUS TECH, 

 ES informacijos centre 

Nacionaliniame lankytojų 

centre, Neries RP, Grigiškių 

miesto apylinkėse 

Sausis  - birţelis, rugsėjis - 

spalis 

Graţina Pleskevičiūtė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Mokiniai ugdys praktinius 

tyrimo įgūdţius, 

susipaţins su profesijų 

ypatumais 

Netradicinė pamoka 

M.Maţvydo bibliotekoje, 

muzikos skyriuje (Ic, IIb 

klasės) 

Balandis  Boţena Račinska Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Mokiniai susipaţins su 

Martyno Maţvydo 

muzikos skyriumi. 

Netradicinės pamokos  

Grigiškių miesto 

bibliotekoje 

Sausis, balandis, gruodis Viktorija Kuzmitovičiūtė 

Nijolė Mačiulienė 

Audronė Antropikienė 

Rita Juchnevičienė 

Nijolė Valentukevičienė 

Anţelika Oleškevičienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

 Gerinami skaitymo 

įgūdţius; susipaţinti su 

naujomis knygomis. 

Dalyvauti edukaciniuose 

renginiuose. 
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Edukacija “Vabzdţių 

pasaulio įdomybės” 

gimnazijos laboratorijoje 

Vasaris  Viktorija Anikanova 

Valentina Pavliukovič  

Beata Balkūnienė 

Ana Kučinskaja, 

Alina Zubenko 

 Olga Mickevič, 

Kristina Zenkevič 

 Ilona Pliopienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Susipaţins su tropinių 

drugelių ir vabzdţių 

įvairove, gyvenimo ciklu.  

 

Edukacinės pamokos skirtos 

teatro dienai Vilniaus 

senajame teatre 

Supaţindinimas su teatro 

uţkulisiais. 

Kovas - balandis Teresa Beliak 

Tatjana Biskupska 

Svetlana Rogovska 

Taisija Voitechovič 

Viktorija Anikanova 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Plečiamas mokinių 

kultūrinis akiratis. 

Mokiniai susipaţins su 

elgesio teatre taisyklėmis, 

spektaklio kūrimo 

procesu. 

Viešasis kalbėjimas Aktų 

salėje, II kl. 

Balandis  Marina Sergeičik 

Eglė Strebulytė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

 Įveikti viešojo kalbėjimo 

baimę, lavinti oratorinius 

gebėjimus. Mokiniai 

pagerins anglų kalbos 

kalbėjimo ir klausymo 

įgūdţius 

Edukacinė pamoka, skirta 

Vilniaus geto 80 

likvidavimo metinėms,  

„Vilniaus getas“ Vilniaus 

ţydų kultūros ir 

informacijos centre, II a kl. 

Balandis  Viktorija Kuzmitovičiutė 

Vilma Markevičienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Mokiniai susipaţins su 

Vilniaus geto istorija. 

Edukacinė išvyka į kino 

teatrą į pasirinktą filmą 

anglų kalba su 5, 6 kl. 

Geguţė  Karolina Veromej Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokiniai pagerins anglų 

kalbos kalbėjimo ir 

klausymo įgūdţius 
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Renginys bibliotekoje 

„Vyresni skaito 

jaunesniems“ 

Birţelis  Teresa Beliak Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Ţinių apie poeziją 

gilinimas, panaudojant 

ţaidimo metodus. IKT 

panaudojimas, 

motyvacijos skatinimas, 

domėjimasis Konopnickos 

poezija. 

Ekskursija – pamoka į VU 

matematikos muziejų. 

Birţelis  Lutsiya Marshak 

Danuta  Tumaš 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime. 

Dalyvaus 85% mokinių. 

Mokiniai susipaţins su 

muziejaus ekspozicija, 

ugdys kultūrinę 

kompetenciją 

Matematinė ekskursija 

po Vilniaus senamiestį. 

Birţelis  Svetlana Bemeckienė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime. 

Ugdant kultūrinį 

raštingumą, siekiant 

asmeninės kiekvieno 

mokinio paţangos, bus 

pravesta po 1 pamoka 

netradicinėje aplinkoje 

kiekvienoje 5 klasėje, 

įtraukiant 90 % mokinių. 

Edukacinė pamoka 

“Matematika gamtoje” 

Birţelis  Miroslava Aziulevičienė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime. 

Ugdant kultūrinį 

raštingumą, siekiant 

asmeninės kiekvieno 

mokinio paţangos, bus 

pravesta po 1 pamoka 

netradicinėje aplinkoje 

kiekvienoje klasėje, 

įtraukiant 90 % mokinių. 

Ekskursija pamoka Pinigų 

muziejuje 

Birţelis  

 

Lutsiya Marshak 

Danuta  Tumaš 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime. 

Dalyvaus 85% 6, I kl. 

mokinių. Mokiniai 
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spalis - lapkritis 

 

 

 

Liucija Stefanovič 

susipaţins su muziejaus 

ekspozicija, ugdys 

kultūrinę kompetenciją. 

Dalyvaus 85%  II kl. 

mokinių. 

Istorijos ir pilietiškumo 

pamoka Panerių memoriale 

Ic, IIb kl. 

Dalyvavimas ,,Gyvujų 

marše’’ ( 8 ir II-IV gimn. 

kl.).  

II -  II ketvirtis  Boţena Senkevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Dalyvaus apie 90 proc. 

mokinių. Pagilintos 

istorijos, pilietiškumo 

ţinios. 

“Tyrėjų diena gimnazijoje 

2023”. Rudens lygiadienis d 

Rugsėjis  Olga Kločka Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Praktiniai uţsiėmimai 

gimnazijos erdvėse 

Dalyvavimas Tyrėjo dienoje 

„Mikroorganizmai aplink 

mus” 

Spalis  Irina Jakubovskaja   Aptarimas metodinėje 

grupėje. 

Fojė praktinis 

uţsiėmimas. 

“Chemija įdomiai” 2-4 kl. Spalis – lapkritis  Jelena Šuškevič  Aptarimas metodinėje 

grupėje. 

Praktiniai uţsiėmimai 

laboratorijoje. 

Istorijos pamoka Kauno IX 

Forto muziejuje 

IV ketvirtis  Boţena Senkevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime, nuotraukos ir 

aprašymas gimnazijos el. 

svetainėje 

Dalyvaus apie 80 proc. 

mokinių. Pagilintos 

istorijos, pilietiškumo 

ţinios. 

Uţdavinys 1. 3. Stiprinti pagalbos mokiniui sistemą. 

1.3.1. Ugdymo karjerai 

veiklų organizavimas  

2023 m. pagal planą Vitalijus Romanovskis, klasių 

vadovai 

Aptarimas direkciniuose 

pasitarimuose 

Didinti ugdymo karjerai 

pagalbos prieinamumą 

kiekvienam mokiniui. II 

(10) klasių mokiniai 
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tikslingai sudarys savo 

individualius planus. IV 

klasių mokiniai tinkamai 

rinksis tolimesnio 

mokymosi perspektyvas, 

apmąstys savo 

pasirinkimą ir galimybes. 

1.3.2.  Darbo su gabiaisiais 

mokiniais organizavimas, 

ruošimas olimpiadoms, 

konkursams, konferencijoms 

2023 m.  Dalykų mokytojai   

Lietuvių kalbos olimpiada 

Vilniaus miesto tautinių 

bendrijų mokyklų 9-10 

klasių mokiniams. 

Sausio 12 d. -  I etapas 

 

sausio 23 d. -  II etapas 

Viktorija Kuzmitovičiūtė 

Vilma Markevičienė 

Violeta Dilkienė, Anţelika 

Oleškevičienė  (darbų 

tikrinimas) 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

2 mokiniai patikrins savo 

lietuvių kalbos ţinias 

Vilniaus miesto mokinių 

kontekste, pagerins 

turimus įgūdţius 

ADVENTUR geografijos 

ţinių konkursas 

 

Sausis  Graţina Pleskevičiūtė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyviai gaus 

paţymėjimus, nugalėtojai 

diplomus ir kelionių 

organizatoriaus “Grūda” 

prizą. Dalyvaus 

interaktyvioje ir pasaulio 

paţinimo pamokoje, 

susitiks su keliautojais. 

Vilniaus miesto anglų 

olimpiados miesto etapas 

Sausis  Marina Sergeičik 

Karolina Veromej 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Prizinė vieta. 

I turo miesto chemijos 

olimpiada 

Sausis  Jelena Šuškevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Laimėtojai dalyvaus 

kitame etape. 

Dalyvavusieji gaus 

padėkos raštus. 
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Dalyvavimas Vilniaus 

miesto II turo matematikos, 

IT, gamtos mokslų dalykų 

olimpiadose 

Sausis - kovas Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės mokytojai 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyviai pagilins ir 

pasitikrins dalykų ţinias, 

uţims prizines vietas. 

Tarptautinis matematikos 

konkursas “Pangea 2023 

Sausis, gruodis  Miroslava Aziulevičienė 

Lutsiyą Marshak 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyviai pagilins ir 

pasitikrins dalykų ţinias, 

uţims prizines vietas. 

Matematinis konkursas 

"Skaičiuok ir mąstyk" 

Sausis - vasaris Lutsiyą Marshak Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyviai pagilins ir 

pasitikrins dalykų ţinias, 

uţims prizines vietas. 

Istorijos XXXII olimpiada 

 ,,Lietuva 1795-1864 

metais'' 

Vasaris  Boţena Senkevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyvaus 1-2 III gimn. kl. 

mokiniai, patikrins ir 

pagilins savo istorijos 

dalyko ţinias, pagerins 

turimus įgūdţius. 

 VIII Vilniaus miesto 

istorijos olimpiada 7-8 

klasių mokiniams. 

Vasaris  Boţena Senkevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyvaus 1-2  mokiniai  

7 klasių. Mokiniai 

patikrins ir pagilins  savo 

ţinias. Uţims prizinę 

vietą. 

 Tarptautinis skaitovų 

konkursas, skirtas A. 

Mickevičiaus kūrybai. 

Vasaris  Teresa Beliak Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Prizinė vieta. Mokiniai 

patikrins ir pagilins  savo 

ţinias 

Kings olimpiada Kovas  - balandis  

rugsėjis  - lapkritis 

Liucija Stefanovič 

Miroslava Aziulevičienė 

Lutiya Marshak 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokiniai patikrins ir 

pagilins  savo ţinias, 

uţims prizines vietas. 

Matematikos „Kengūra“ Kovas  Liucija Stefanovič 

matematikos mokytojai 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokiniai patikrins ir 

pagilins  savo ţinias, Bent 

1 mokinys pateks į 
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Lietuvos geriausiųjų 50-

tuką. 

Lietuvių, rusų,  lenkų, anglų  

kalbos olimpiados 3-4 kl. 

Kovas  Pradinių klasių mokytojai ir 

mokytojai, dirbantys 3-4 kl. 

Aptarimas metodinių grupių 

susirinkimuose 

Mokiniai patikrins ir 

pagilins savo ţinias. 

Prizinė vieta. 

Dalyvavimas Vilniaus 

miesto II turo technologijų 

olimpiadoje olimpiada 

„Kūrybos virusas 2023“ 

Kovas  Irena Pomarnacka Aptarimas metodinių grupių 

susirinkimuose 

Mokiniai patikrins ir 

pagilins savo ţinias, ugdys 

kūrybinius gebėjimus 

Prizinė vieta. 

Olympis 2023 pavasario 

sesija 

Olympis 2023 rudens sesija 

Kovas 

spalis  

Dalykų mokytojai Aptarimas metodinių grupių 

susirinkimuose 

Dalyvaus ne maţiau nei 

5% mokinių, iš jų ne 

maţiau nei 2% gaus I – III 

lygio diplomus 

Respublikiniai istorijos ţinių 

konkursai: 

-,,Lietuvos istorijos 

ţinovas’’ 

-Europos egzaminas 

-Konstitucijos egzaminas 

  

 

Kovas  

  

 

Geguţė 

Spalis 

Boţena Senkevič Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Dalyvaus konkursų II  

etapuose. Prizinės vietos, 

padėkos 

5-9 kl. Vilniaus m. lenkų 

kalbos diktantas. 

 

Balandis  Teresa Beliak Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Prizinė vieta. 

 Konkursas Spelling Bee 

5-6 kl. mokiniai 

7-8 kl. mokiniai 

Kovas - balandis Anglų kalbos mokytojai Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokiniai patikrins ir 

pagilins  savo ţinias. 

Ekonomikos varţybos tarp I 

klasių mokinių 

Geguţė  Svetlana Beneckienė Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Ruošdamiesi varţyboms, 

mokiniai pagilins 
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ekonomikos, matematikos 

ţinias, didės 

susidomėjimas dalyku, 

mokymosi motyvacija. 

Vilniaus miesto rusų kalbos 

5-9 kl. olimpiada. 

II ketvirtis  Svetlana Rogovskaja 

Tatjana  Biskupska 

 TaisijaVoitechovič 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Prizinė vieta. 

Lietuviųi kalbos diktanto 

konkursai: 

5-6 kl. ir 7 - 8 kl. 

II ketvirtis  Viktorija Kuzmitovičiūtė 

Nijolė Mačiulienė 

Dalia Gaurytė 

Violeta Dilkienė 

Vilma Markevičienė 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Prizinė vieta. 

20 - asis tarptautinis 

informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas 

„Bebras“. 

Lapkritis - gruodis Danuta Tumaš Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Laimėtojai dalyvaus 

kitame etape. 

Dalyvavusieji gaus 

dalyvavimo paţymėjimus. 

Dalyviai pagilins ir 

pasitikrins dalykų ţinias, 

lavins loginį mąstymą. 

Mokyklinių I turo 

matematikos, IT ir gamtos 

mokslų olimpiadų 

organizavimas 

Lapkritis - gruodis Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės mokytojai 

 

Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokyklos etape geriausiai 

pasirodę mokiniai 

atstovaus mokyklai miesto 

ture. Mokiniai pagilins 

dalykų ţinias, ruošdamiesi 

olimpiadoms, 

konkursams. 

Kompiuterinio meno 

konkursas „Ţiemos 

fantazija“ 

Lapkritis - gruodis Danuta Tumaš Aptarimas metodinės grupės 

susirinkime 

Mokiniai pagilins dalyko 

ţinias, ugdys kūrybiškumą 

ir meninę saviraišką  

ruošdamiesi konkursui. 



31 

1.3.3.Individualių ir/arba 

grupinių konsultacijų 

skyrimas skirtingų 

mokymosi poreikių 

turintiems mokiniams  

2023 m. Administracija, mokytojai Aptarimas direkciniuose, 

VGK, metodinių grupių 

susirinkimuose 

Mokiniai gauna savalaikę 

pagalbą, gali pagilinti 

ţinias, likviduoti ţinių  

spragas. 

1.3.4. Bendruomenės narių 

emocinių socialinių poreikių 

tyrimas ir rezultatų 

panaudojimas gimnazijos 

veiklos kokybės gerinimui 

Ne maţiau nei 1 kartą per 

metus 

Psichologai, socialinė 

pedagogė, klasės vadovai, 

administracija 

Aptarimas direkciniuose, 

VGK, mokytojų ir specialistų 

susirikimuose 

Tyrimai organizuojami ne 

rečiau nei kartą per 

mokslo metus. Tikslinga ir 

savalaikė, nuolatinė, 

prevencija, pagalba 

bendruomenės nariams. 

Teigiamas rezultatų 

pokytis ir psichologinių 

socialinių, pedagoginių 

rekomendacijų klasių 

vadovams ir tirtos klasės 

mokinių tėvams 

parengimas. 

1.3.5. Pedagoginės, 

psichologinės, socialinės, 

informacinės pagalbos 

bendruomenės nariams 

teikimas. 

2023 m. pagal poreikį Švietimo pagalbos 

specialistai, mokytojai. 

Aptarimas direkciniuose, 

VGK, mokytojų ir specialistų 

susirikimuose 

Mokiniai suformuos ir 

sustiprins socialinius, 

bendravimo įgūdţius;  

išugdys gebėjimą laisvai 

reikšti savo mintis, 

jausmus ir emocijas bei 

gebėjimą dirbti 

komandoje su kitais 

ţmonėmis, priimti jų 

skirtumus; paţins save, 

savo „Aš“; suvoks savo 

elgesio prieţastis ir 

pasekmes, atras sąsają tarp 
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savo vertybinių 

orientacijų, poţiūrių, 

nuostatų ir elgesio 

motyvų. 

1.3.6. Sveikos gyvensenos 

ugdymas pamokų ir klasės 

valandėlių metu. 

2023 m. ne rečiau 3 kartų 

per metus 

Visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių vadovai 

Aptarimas direkciniuose, 

specialistų susirinkimuose 

Ne maţiau 3 uţsiėmimų 

sveikos gyvensenos 

įgūdţiams formuoti 

kiekvienoje klasėje. 

Dalyvavimas 

trumpalaikiame 

projekte-,,Išmok jaustis 

gerai“. 

Sveikatiados 

Organizavimas. 

Vasario mėn. 3 sav. Jevgenija Petrucina 

Viktorija Anikanova 

Jolanta Puišienė 

Mokiniai įvertins savo ţinias , 

dalyvaujant viktorinoje. 

Mokiniai suformuos ir 

sustiprins socialinius, 

bendravimo įgūdţius  bei 

gebėjimą dirbti 

komandoje, daugiau 

suţinos apie sveiką 

gyvenimo būdą, galės 

diskutuoti, reikšti savo 

nuomonę. 

 

Meditacijos pertraukos.  

 

Balandis  Jevgenija Petrucina 

Viktorija Anikanova 

Jolanta Puišienė 

Aptarimas pagalbos mokiniui 

specialistų grupėje 

Mokiniai išmoks 

atsipalaiduoti, pagerins 

socialinius įgūdţius, 

išbandys darbą kitoje 

veikloje. 

 

 

 

 

Tikslas 2. Puoselėti bendrą gimnazijos kultūrą, tradicijas, tapatumo jausmą skatinant bendruomenės narių partnerystę bei lyderystę. 

Uţdavinys 2.1. Stiprinti gimnazijos narių bendradarbiavimą, grįstą pasitikėjimu ir pagarba. 
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Priemonė  Terminas  Atsakingi asmenys Atsiskaitymo forma Laukiami rezultatai  

2.1.1.Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų parengimas: 

Gimnazijos ugdymo planų 

rengimas 2023 – 2024, 2024 

-2025 m.m. 

Gimnazijos 2024 m. veiklos 

plano rengimas 

 

 

 

 

Balandis - birţelis 

 

Lapkritis - gruodis 

Administracija  Direkciniuose 

pasitarimuose, Gimnazijos 

tarybos susirinkimuose 

Parengti gimnazijos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai, mokytojai 

bendradarbiauja darbo 

grupėse, dalinasi atsakomybe 

ir lyderyste. 

2.1.2. Metodinių savaičių 

organizavimas  

   Mokytojų, mokinių 

bendradarbiavimas. Mokinių 

motyvacijos stiprinimas, 

domėjimasis dalykais, ţinių 

gilinimasis. 

Gimtųjų kalbų, uţsienio 

kalbų, dorinio ugdymo bei 

lietuvių kalbos savaitė 

Kovo 6-10 d. Metodinės grupės nariai Aptarimas metodinės 

grupės susirinkime 

Jungtinė menų, fizinio ugdymo 

ir socialinių mokslų metodinė 

grupė 
 

Kovas - balandis Metodinės grupės nariai Aptarimas metodinės 

grupės susirinkime 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 

savaitė: 

Integruotas renginys skirtas 

Vilniaus 700 gimtadieniui 

Pasaulinė Ţemės diena 

“Mylime savo kraštą” 

Akcija “Ţemės valanda – 

2023” 

Matematikos ir ekonomikos 

viktorinos 
Matematinių piešinių 

konkursas ir paroda 

Kovas  Metodinės grupės nariai Aptarimas metodinės 

grupės susirinkime 
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Europos Pinigų viktorina. 
Atvira integruota 

matematikos ir dailės 

pamoka „Geometrija 

dailėje“ 

2.1.3. Dalijimasis patirtimi 

„Kolega kolegai“ renginyje 

Birţelis  Metodinė taryba Aptarimas metodinės 

grupės, metodinės tarybos 

susirinkimuose 

1 patirties sklaidos renginys. 

Mokytojai dalinasi patirtimi.  

2.1.4. Tradicinių renginių 

organizavimas įtraukiant 

visų gimnazijos 

bendruomenės grupių 

atstovus. 

    

Kaziuko mugė 

 

Kovas – balandis  Irena Pomarnacka  Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

gimnazijos el. svetainėje 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, verslumas. 

Šeimos šventė Geguţė  Pradinių klasių, muzikos ir 

šokio mokytojai 

Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

gimnazijos el. svetainėje 

Koncertas.  

Kalėdiniai vaidinimai Gruodis – sausis  Tikybos, pradinių klasių, 

muzikos ir šokių mokytojai 

Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

gimnazijos el. svetainėje 

Koncertas.  

2.1.5. Sporto švenčių 

rengimas: 
„Olimpinė diena“ 1-4 kl, 5-

IV kl. 

Birţelis  Fizinio ugdymo mokytojai, 

klasių vadovai 

Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

gimnazijos el. svetainėje 

„Olimpinėje 

dienoje“ dalyvauja ne tik 

mokiniai ir mokytojai, bet ir 

tėvai.  

2.1.6. Dalyvavimas 

skelbiamuose iššūkiuose 

Atsiradus informacijai Mokytojai, klasių vadovai Informacija patalpinta 

mokyklos puslapyje FB ir 

Dalyvauja ne maţiau 50 proc. 

gimnazijos bendruomenės 
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(Walk15 „Mokyklos eina“, 

„Sportiškiausia mokykla“ ir 

pan. 

gimnazijos el. svetainėje narių. 

2.1.7. Mokinių savivaldos 

veiklų plėtojimas: 

*organizuoti pokalbiai ir 

diskusijos klasių seniūnams 

*Orientaciniai ţaidimai, 

orientuoti į komandinio 

darbo įgūdţių formavimą   

II – III ketvirtis Jelena Šuškevič, Mokinių 

taryba 

 Plėtojama mokinių tarybos, 

klasių savivaldų veikla. 

Mokiniai susipaţins su 

Mokinių tarybos veikla, 

funkcijomis. Orientaciniai 

ţaidimai 

 

 

 

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 

2. Stebėseną vykdo plano rengimo grupė. 

3.  Plano įgyvendinimo analizė bus pateikta 2024  m. veiklos plane. 

4. Plano įgyvendinimo veiklos gali būti koreguojamos. 


