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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos (toliau – gimnazijos) 2021 metų veiklos planas (toliau – planas), 

atsižvelgus į strateginį gimnazijos planą 2018–2022 m., švietimo būklę, gimnazijos bendruomenės 

poreikius bei 2020 m. gimnazijoje atlikto skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo (SELFIE) 

rezultatus, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti. 

2. Planą įgyvendins gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

3. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM; pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; 

Nacionalinė švietimo agentūra – NŠA; ugdymo planas – UP; bendrosios programos – BP; 

gimnazijos taryba – GT; mokytojų taryba – MT; gimnazijos metodinė taryba – GMT; metodinė 

grupė – MG. 

 

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Tai menine veikla ugdanti mokinių humanistinę kultūrą gimnazija – demokratiška, 

besimokanti, atvira kaitai, kūrybinga, tolerantiška ir sutelkta bendruomenė. 

MISIJA 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija yra švietimo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrąsias programas kartu su kryptingu dailės bei scenos menų ugdymu. 

Gimnazija kuria sveiką ir saugią mokymosi aplinką, ugdo humanišką, išsilavinusią, 

pilietiškai aktyvią, kūrybingą, savarankišką ir siekiančią bendradarbiauti asmenybę. 

 

 

III. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija ugdymą organizuoja pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas bei Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1595. Gimnazijoje 

įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, kryptingo ugdymo menu, socialinio emocinio 

ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programos, vykdomas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymas.  
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KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

1 lentelė. Klasių komplektų ir mokinių skaičius 2020 m. rugsėjo 1 d.  

Klasės 

Klasių 

komplektų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 
Mokosi namie 

Specialiųjų 

poreikių 

mokinių 

skaičius 

Vidurkis 

klasėse 

PRADINIS UGDYMAS SU KRYPTINGU UGDYMU MENU 

1–4 16 365 1 4 22,8 

PAGRINDINIS UGDYMAS SU KRYPTINGU UGDYMU MENU 

5–8 16 421 1 31 26,3 

I–II 6 156 0 8 26 

VIDURINIS UGDYMAS SU KRYPTINGU UGDYMU MENU 

III–IV 4 102 0 4 25,5 

Iš viso 1–12 42 1044 2 51 24,8 

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 

2 lentelė. Gimnazijoje dirbantys mokytojai 

Mokslo metai 

Pedagoginių 

darbuotojų 

skaičius 

Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija 
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s 

M
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a
s 

E
k

sp
er

ta
s 

2020–2021 84  84 0 0 17 42 20 5 

 

GIMNAZIJOS STRUKTŪRA 

Gimnazijos administracija: direktorė Daiva Pilukienė (II vadovo kvalifikacinė kategorija), 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė  Taraškevičienė (II vadovo kvalifikacinė kategorija), 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Dirginčienė (2 metų vadybinio darbo stažas), direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams Jadvyga Žarnovskienė. 

Gimnazijoje mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus konsultuoja ir teikia pagalbą pagalbos 

mokiniui specialistai: du psichologai, du socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas, 2 logopedai, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, du mokytojo padėjėjai. Gimnazijos bibliotekos veiklą vykdo 

bibliotekos vedėja.  
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Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: 

 Gimnazijos taryba – svarbiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti visos 

gimnazijos bendruomenės narių grupėms: mokiniams, tėvams (globėjams), socialiniams 

partneriams.  

 Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, vadovaujama gimnazijos 

direktorės.  

 Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, atstovaujantis mokiniams ir ginantis mokinių 

teises ir interesus, skatinantis aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios bei 

kūrybingos asmenybės ugdymą(-si).  

 Tėvų taryba – grupė, kurią sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. 

 Klasių tėvų komitetai – kiekvienų mokslo metų pradžioje išrenkami klasės bendruomenės 

savivaldos organai.  

 Metodinė taryba – mokytojų profesinė institucija gimnazijos metodinei veiklai koordinuoti. Ją 

sudaro atskirų metodinių grupių pirmininkai. 

 Metodinės grupės – giminingų dalykų mokytojų profesinio tobulinimosi ir ugdymo proceso 

koordinavimo institucijos. 

 Darbo taryba – darbuotojų renkamas organas darbo santykiams reguliuoti.  

 

1 pav. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos struktūra 

 

UGDYMOSI GALIMYBĖS 

Gimnazija, įgyvendindama bendrąsias ir kryptingo ugdymo menu programas, derina 

formaliojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas; ugdymo procese akcentuojamas mokinių 

meninių kompetencijų ugdymas bei dalykinė integracija. 2019 m. rugpjūčio mėn. atnaujinta kryptingo 

ugdymo menu programa. Greta gimnazijoje vykdomos kryptingo ugdymo menu programos dalykų 

mokiniai gali rinktis jų poreikius atitinkančias neformaliojo švietimo veiklas: meninio ugdymo (jaunučių 
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choras, folkloro studija, vokalinis ansamblis, gatvės šokiai, pramoginiai šokiai, sportiniai šokiai, dailės 

projektai, teatro studija), sporto (kvadratas, krepšinis, tinklinis, karatė) ir akademinės veiklos (anglų 

kalba, Detektyvų klubas, Robotikos akademija, Programavimo akademija, Intelektualioji mokyklėlė, 

šachmatai, medžio darbai, gėlininkų būrelis) užsiėmimus.  

Gimnazijoje veikia 9-ios visos dienos mokyklos grupės, kurias lanko 272 (1–4 klasių) 

mokiniai, t.y. 75 proc. pradinių klasių mokinių. Visos dienos mokyklos grupės užtikrina mokymosi 

pagalbos teikimą bei saugų mokinių užimtumą po pamokų, taip pat vykdo planingą ir turiningą pažintinę, 

meninę ir sportinę veiklą.  

Į gimnazijos 1–12 klases atrankos būdu priimami mokytis savivaldybės teritorijoje 

gyvenantys mokiniai laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų) apsisprendimu. Priimant į gimnaziją, 

vertinama mokinių motyvacija mokytis meninių krypčių dalykų, bendrieji (komunikavimo, pažintiniai, 

kultūriniai, kūrybiškumo ir kt.) ir specialieji (taikomieji, patirtiniai, analitiniai dailės ir scenos menų) 

gebėjimai. 

Atsižvelgiant į mokinių edukacinius poreikius, vykdoma aktyvi socialinė, prevencinė, 

kultūrinė ir pažintinė mokinių veikla. Įgyvendinant Kultūros paso programą bei vykdant edukacines 

ekskursijas (užsiėmimus), mokiniams sudaromos sąlygos gauti jų individualius poreikius atitinkančias 

kultūros ir meno paslaugas, sukuriamos papildomos paskatos mokytis, siekiama skatinti profesinį 

domėjimąsi kultūra ir menu, skatinama mokinių savanorystė ir dalyvavimas kultūrinėse veiklose.  

Gimnazija užtikrina aktyvų ir kūrybingą edukacinį laisvalaikį vasaros atostogų metu 

organizuodama 1–4 klasių mokiniams dieninę vasaros stovyklą. Organizuojamas kūrybiškas ir 

prasmingas poilsis, integruojant socialinę atskirtį patiriančius mokinius (mokinius, gyvenančius gausiose 

ir mažas pajamas gaunančiose šeimose) į bendruomenę, ugdant jų kūrybiškumą, bendruomeniškumą bei 

asmenines kompetencijas.  

Gimnazijoje nuolat vyksta tikslingas mokinių karjeros planavimas. Šias paslaugas 

gimnazijoje teikia ugdymo karjerai grupė, kurios veiklos tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis 

jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų bei aktyviai 

kurti savo karjerą.  

Gimnazija dalyvauja  Nacionalinės švietimo agentūros inicijuotame projekte „Bendrojo 

ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. Įgyvendinant 

vieną iš projekto veiklų, numatyta, bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklų įvairovę atspindinčiomis 

pilotinėmis mokyklomis, teikti reikiamą informaciją apie mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir 

technologinio ugdymo pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose, išbandyti projekte 

sukurtus minėtų ugdymo sričių vertinimo įrankius ir išsiaiškinti, kaip gerinti meninio ugdymo kokybę, 

pasiekimų vertinimą, diagnozavimą ir grįžtamąjį ryšį, kuris būtų grindžiamas mokinių pasiekimų 

įrodymais. Mūsų gimnazijos dailės mokytojai ir 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvauja dailės ugdymo 

pasiekimų vertinimo tobulinimo procese. 

Siekiant kokybiško mokinių ugdymo proceso organizavimo bei pozityvių mokymosi 

rezultatų, nuolat kuriamos naujos bei tobulinamos anksčiau įkurtos edukacinės erdvės. Gimnazijoje yra 2 

IT kabinetai su 16 darbo vietų kiekviename, kompiuterizuotas dailės kabinetas su 6 kompiuteriais, 

kuriuose įdiegta speciali programinė įranga. Iš viso gimnazijoje yra 116 kompiuterizuotų darbo vietų, 
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vienas SAMSUNG planšečių kabinetas su 28 planšetėmis ir Samsung klasės programine įranga. Įrengtas 

pradinių klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo kabinetas, taip pat fizikos, chemijos, technologijų, 

gamtos klasių, dailės, muzikos kabinetai aprūpinti geros kokybės mokomųjų klasių įranga. Visi 

mokomieji kabinetai aprūpinti nuotoliniam mokymui ir mokymuisi reikalinga organizacine technika, 

įranga bei mokymo priemonėmis. Funkcionaliai įrengta aktų salė. Salėje įrengtas scenos apšvietimas, 

langų roletai. Prie pirmo aukšto koridoriuje įrengta edukacinė erdvė, kurioje eksponuojami mokinių 

darbai. Mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. Gimnazijos koridoriuose veikia Wi-Fi ryšis. Gimnazija 

naudojasi TAMO informacine sistema.  

2020 m. įsigyta 15 kompiuterių, 1 projektorius, 1 interaktyvi lenta. Papildomai 15 nešiojamų 

kompiuterių ir 52 planšetes skyrė Vilniaus m. savivaldybė. 2019 m. Europos Sąjungos paramos projekto 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (5–8 kl.) lėšomis įsigyta gamtos ir 

technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos. Nupirkti mokymo priemonių ir įrangos komplektai 

5–8 kl. Naudojamos gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos 

panaudojimo ugdymo procese parengtos metodikos.  

2020 m. kovo mėnesį įdiegta Office 365 for Education sistema. Kiekvienam mokytojui 

sukurtas el. paštas su gimnazijos galūne. Mokytojams suteiktos teisės naudotis visomis Office A1 plano 

galimybėmis. Rugpjūčio mėn. sukurtos paskyros visiem gimnazijos mokiniams bei įdiegta ir 

sukonfigūruota MICROSOFT TEAMS platforma, leidžianti sklandžiai vykdyti nuotolinį mokymą 

vieningoje platformoje. 

2020 m. rugsėjo–spalio mėn. organizuoti 4 seminarai, skirti nuotoliniam mokymui ir 

mokytojų kompiuteriniam raštingumui gerinti.  

Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę naudotis biblioteka: atvirais bibliotekos 

dokumentų fondais, skaitykla, kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, lankytis 

parodose bei renginiuose, organizuojamuose bibliotekoje. 2020 m. gimnazijos biblioteka savo dokumentų 

fondus papildė 1995 naujais įvairių mokomųjų dalykų vadovėliais. Iš lėšų, skirtų skaitmeninio ugdymo 

plėtrai, įsigyta 40 EDUKA klasės licencijų mokytojams ir 1021 licencija mokiniams. Sėkmingai diegiama 

mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS, įrengtos dvi papildomos kompiuterizuotos darbo vietos 

mokiniams. 

Daug dėmesio skiriama mokinių sveikatai stiprinti ir fiziniam aktyvumui skatinti. 

Gimnazijoje mokiniai turi galimybę sportuoti stadione, krepšinio aikštelėje, taip pat sporto salėje (450 m2). 

Sportinis inventorius atnaujinamas ir papildomas pagal poreikį bei galimybes. Siekiant užtikrinti kokybišką 

fizinio ugdymo pamokų organizavimą, gimnazija bendradarbiauja su Vilniaus miesto Tauro sporto 

mokykla bei organizuoja fizinio ugdymo pamokas 3–4 klasių mokiniams sporto mokykloje. Šokio 

pamokos vyksta šokio pamokoms skirtame kabinete.  

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių 

mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą bei 

priėmė sprendimą pripažinti gimnaziją „Aktyvia mokykla“. Fiziniam aktyvumui skatinti gimnazijoje 

suburta organizacinė grupė, kurios veikloje aktyviai dalyvauja mokiniai, gimnazijos bendruomenės nariai, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tėvai, socialiniai partneriai. Vykdomos veiklos pagal parengtą 

fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą, kuriame apibrėžta fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo 

struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas bei numatyti fiziškai aktyvios veiklos raiškos būdai.  
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2020 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis dėl gimnazijos 8–11 klasių mokinių dalyvavimo 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamame regioniniame projekte „Sveikos 

gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“. Projekto veiklos 

numatomos vykdyti 2021 m. sausio – birželio mėn. 

Formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, gimnazijos antrųjų klasių mokiniai dalyvauja 

mokymo plaukti programoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, kurią įgyvendina Švietimo ir mokslo 

ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, 

bendradarbiaudami su Lietuvos plaukimo federacija. Taip pat 1–4 klasių mokiniai dalyvauja Europos 

Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose: „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. Gimnazijos mokiniai maitinami pagal valgiaraščius, parengtus vadovaujantis 

sveikos mitybos taisyklėmis. 

2020 m. lapkričio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Nr. 30-2732/20 „Dėl lėšų paskirstymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo 

skyriui pavaldžių švietimo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo veikloms įgyvendinimui“ skirta lėšų 

gimnazijos neformaliojo švietimo bei meno kolektyvų veikloms įgyvendinti. 

Gimnazija užtikrina kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. 

Ugdant intensyvios pagalbos reikalaujančius mokinius, lavinant jų suvokimo ypatumus, padedant jiems 

išmokti ugdymo turinį, gimnazija yra įsigijusi būtinas specialiąsias mokymo priemones.  

Sistemingai tvarkoma edukacinė gimnazijos aplinka. Gimnazijos kieme įrengta poilsio zona 

– pastatyti 8 mokinių poilsio poreikiui tenkinti skirti suolai. Įsigyti ir pastatyti 10 suoliukų gimnazijos 

koridoriuose, meninio ugdymo dalykų koridoriuje įrengta poilsio zonos. 

Siekdami stiprinti Vilniaus mokinių sveikatingumą ir atsakingą vartojimą Vilniaus miesto 

savivaldybė ir „Vilniaus vandenys“ įrengė vieną vidaus vandens kolonėlę-gertuvę gimnazijoje. Šia 

paslauga norima paskatinti mokinius gerti vandenį iš čiaupo ir nenaudoti plastikinių buteliukų. 

Tęsiamas gimnazijos kabinetų modernizavimas. 2020 m. suremontuoti technologijų 

kabinetas bei gimnazijos biblioteka-skaitykla. Gimnazijos pastatų priežiūros darbininkų pastangomis 6 

mokomuosiuose kabinetuose atliktas kosmetinis remontas (137, 1210, 128, 112, 236, 226). Nupirkti nauji 

mokykliniai stalai, kėdės bei spintos 3 kabinetams (216 (technologijų kab.), 137, 1210, 119 ). Pagal 

užsakymą padaryti ir sumontuoti baldai daliai bibliotekos (naujos lentynos, spintos ir stalai). Gavus 

papildomą finansavimą iš Vilniaus m. savivaldybės antrojo aukšto koridoriuose pakeisti šviestuvai ir 

elektros skydeliai. Siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės ir materialiojo turto saugumą, atnaujinta 

(pakeistos/pastatytos naujos) 13 vidaus ir lauko erdvių stebėjimo kamerų. Pagal viešųjų pirkimų planą 

panaudotos visos lėšos, skirtos mokymo priemonėms, vadovėliams, kanceliarinėms, higienos, IT prekėms 

įsigyti, baldams. 

2020 m. atnaujintas mokyklos laidinis tinklas: pakeista dalis komutatorių, kurie dabar 

leidžia naudotis 10 kartų didesniu tiek interneto, tiek vietinio tinklo greičiu. Pirmame gimnazijos aukšte 

išvedžioti plastikiniai komutaciniai kanalai. Pakeisti susidėvėję, pažeisti laidai, praplėstas bei paspartintas 

Wi-Fi tinklas. Atnaujinta elektroninio skambučio programinė bei aparatūrinė įranga.  

Vilniaus m. savivaldybės ir gimnazijos lėšomis įrengta 20 kondicionierių. 



9 
 

Gimnazija vykdo saugią veiklą, atitinkančią higienos paso reikalavimus, t.y. visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Galioja 2018 m. birželio 7 d. išduotas higienos pasas Nr. (10-11 

14.2.1) hgLHP-1710.  

 

RYŠIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

Gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su VILNIUS TECH (Gedimino 

technikos universitetu), Dailės akademija, Vilniaus kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 

Vilniaus universitetu. Gimnazijos mokiniai dalyvauja praktikos darbų bei kūrybinių dirbtuvių veiklose, 

įstaigų ugdytiniai gimnazijoje atlieka pedagoginę praktiką, gimnazijos atstovai dalyvauja vertinant 

studentų baigiamuosius darbus jų darbų gynimo komisijose. Tęsiamas ir stiprinamas bendradarbiavimas 

su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionaline švietimo agentūra, Vilniaus m. savivaldybės 

centrine biblioteka, Vilniaus m. lopšeliais-darželiais „Rūta“, „Smalsučiai“, „Ąžuolas“, „Ramunėlė“, 

„Žiburio“ pradine mokykla, Šv. Kristoforo progimnazija, Vilniaus etninės kultūros centru, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centru. Pratęsta bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinio muziejaus 

LDK Valdovų rūmais. Gimnazijos mokiniai turi galimybę nemokamai dalyvauti edukacinėse veiklose 

Valdovų rūmuose.  

Gimnazija plėtoja tarptautinius ryšius ir kuria partnerystę su užsienio šalių mokyklomis, 

dalyvaudama tarptautinių Erasmus+ projektų veiklose. Bendradarbiavimas su Ispanijos, Turkijos, Italijos, 

Graikijos, Rumunijos ir Vengrijos mokyklomis pagrįstas dalijimusi gerosiomis patirtimis.   

Nuolat palaikomi glaudūs ryšiai su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, policijos komisariatu ir 

kitomis pagalbos vaikui institucijomis. 

 

PASIEKIMŲ KIEKYBINIAI RODIKLIAI 

Gimnazijoje, kaip ir visose Lietuvos ugdymo įstaigose, 2020 m. pavasarį dėl karantino 

nevyko nei Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai, nei pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas. Tačiau II gimnazijos klasių mokiniai aktyviai dalyvavo 2020 m. gegužės mėn. 

organizuojamuose matematikos ir lietuvių kalbos testavimuose nuotoliniu būdu. Lapkričio 13–24 

dienomis 5 ir 9 (I gimnazijos) klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros 

organizuojamuose e-testavimuose. Pasiekimų patikrinimų rezultatus galėsime naudoti kaip informaciją, 

skirtą mokiniams įsivertinti. Mokykloms buvo pateiktos tik trumpos savo mokinių rezultatų ataskaitos, 

kuriose jų rezultatai nelyginami su vidutiniais rezultatais šalyje ar savivaldybėje. Metodinėse grupėse, 

mokytojų tarybos posėdžiuose aptarti testų rezultatai bei numatytos priemonės mokinių pasiekimams 

gerinti. 
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2 pav. 5 ir 9 (I gimnazijos) klasių mokinių rezultatai e-testavimuose 

Vasario mėn. gimnazijos mokiniai dalyvavo Nacionaliniame kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo konkurse, kuriuo buvo siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir 

gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti 

įgytas žinias. Konkursui parengtas įdomias ir nuotaikingas, skirtingo sudėtingumo užduotis sprendė 5–7 ir 

8–10 klasių mokiniai. 

Iš konkurso rezultatų matyti, kad mūsų gimnazijos 5–10 klasių mokinių rezultatų kokybė 

viršija šalies vidurkį.  

Į geriausiųjų Lietuvos mokinių dešimtadalį pateko:  

50 % konkurse dalyvavusių gimnazijos penktokų, 

33,3 % – šeštokų,  

50 % – septintokų, 

57,1 % – aštuntokų,  

33,3 % – devintokų,  

14,3 % – dešimtokų.  

5-7 kl. 

 

8-10 kl. 

 

3 pav. Visų dalyvavusių šalies mokinių ir  mūsų gimnazijos dalyvavusių mokinių 

konkurso rezultatų pagrindiniai statistiniai rodikliai. 

 

9 klasė

Mokiniai 

laikę testą

Nebaigė 

testo

75 2

80 11

74 1

75 3

5 klasė

Mokiniai 

laikę testą

Nebaigė 

testo

94 11

86 1

77 4

Surinktų taškų vidurkis
Surinktų taškų vidurkis

(pilnai baigusių testą

Maksimalus 

galimas taškų 

Pasaulio pažinimas

28,9 30,2 39

30,1 30,4 40

Skaitymas 23,7 24,0 30

Matematika

Vilniaus Tuskulėnų gimnazija, apibendrinta mokyklos informacija

Surinktų taškų vidurkis
Surinktų taškų vidurkis

(pilnai baigusių testą)

Maksimalus 

galimas taškų 

Socialiniai mokslai 29,6 30,0 50

Skaitymas 25,3 25,6 37

Matematika 30,1 30,8 50

Gamtos mokslai 32,6 33,5 50
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4 pav. Visų dalyvavusių šalies mokinių ir  mūsų gimnazijos dalyvavusių mokinių  

surinktų taškų vidurkiai pagal atitinkamas klases 

 

Nežiūrint į tai, kad gimnazijos abiturientams mokslo metus teko baigti nuotoliniu būdu, 

daugelio brandos egzaminų išlaikymo rezultatai yra geresni už Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje 

esančių mokyklų abiturientų rezultatus (išlaikymo proc.). 2020 m. visi abiturientai baigė vidurinio 

ugdymo programą. 

 

3 lentelė. 2020 m. VBE rezultatai 

Dalykas 
Laikiusių 

VBE skaičius 

Neišlaikiusių 

VBE skaičius 

Patenkinamas 

lygis (16-35) 

Pagrindinis 

lygis 

(36-85) 

Aukštesnysis 

lygis 

(86-100) 

Lietuvių k. ir 

literatūra 
45 7 (15,56 %) 16 (35,6 %) 20 (44,4 %) 2 (4,4 %) 

Anglų k. 46 0 (0 %) 6 ( 13 %) 24 (42,3 %) 16 (32,7 %) 

Rusų k. 8 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (25 %) 6 (75 %) 

Matematika 34 7 (20,6 %) 17 (50 %) 9 (26,5 %) 1 (2,9 %) 

Istorija 11 0 (0 %) 3 (27,3 %) 7 (63,6 %) 1 (9,1 %) 

Fizika 8 0 (0 %) 1 (12,5 %) 7 (87,5 %) 0 (0 %) 

Biologija 7 1 (14,3 %) 3 (42,9 %) 1 (14,3 %) 2 (28,6 %) 

IT 6 1 (16,7 %) 2 (33,3 %) 2 (33,3 %) 1 (16,7 %) 

Geografija 11 0 (0 %) 3 (27,3 %) 8 (72,7 %) 0 (0 %) 

 

4 lentelė. Baigė vidurinio ugdymo programą 

Metai 2016 2017 2018 2019 2020 

Abiturientų skaičius 44 58 59 55 48 

Baigė vidurinio ugdymo 

programą 

44 

(100 %) 

58 

(100 %) 

55 

(93,22 %) 

54 

(98,18 %) 

48 

(100 %) 

 

 

 

 



12 
 

5 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo proc. palyginimas su Vilniaus miesto  

 Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Anglų 

kalba 

Rusų 

kalba 
Istorija Geografija Matematika Fizika Biologija 

GIMNAZIJOJE 

išlaikė 
90 100 100 100 100 95 100 100 

VILNIAUS M. 

išlaikė 
91,29 99,06 99,83 98,58 99 93,66 98,67 97,51 

GIMNAZIJOJE 

išlaikė 
91,3 100 100 100 100 97,8 100 100 

VILNIAUS M. 

išlaikė 
91,13 99,41 99,75 99,18 97,28 96,14 98,82 98,69 

GIMNAZIJOJE 

išlaikė 
98,00 100 100 100 100 91,48 100 100 

VILNIAUS M. 

išlaikė 
91,35 99,78 100 96,34 96,48 91,09 98,87 98,90 

GIMNAZIJOJE 

išlaikė 
93,33 98,08 100 92,30 88,89 76,6 100 100 

VILNIAUS M. 

išlaikė 
90,51 98,64 99,86 98,99 98,26 87,15 98,51 97,47 

GIMNAZIJOJE 

išlaikė 
84,44 100 100 100 100 76,6 100 85,7 

VILNIAUS M. 

išlaikė 
89,02 99,14 100 99,7 99,28 74,96 95,73 98,31 

 

IV. 2020 M. VEIKLOS PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 Gimnazijoje kasmet vyksta vidinis veiklos kokybės įsivertinimas. Veiklos plano 

įgyvendinimas analizuojamas aptariant įgyvendintas bei neįgyvendintas veiklas, mokslo metų pabaigoje 

mokytojams įsivertinant savo vykdomą veiklą, metodinėse grupėse aptariant iškeltų tikslų ir uždavinių 

rezultatyvumą.  

Gimnazija 2020 m. įprastu ritmu dirbo iki 2020 m. kovo 16 d., kai dėl Covid-19 plitimo 

buvo paskelbtas visuotinis karantinas ir mokymas vyko nuotoliniu būdu iki pat mokslo metų pabaigos. 

Nuo rugsėjo 1 dienos buvo organizuojamas mišrus mokymo(-si) būdas, o nuo lapkričio 3 d. dėl blogos 

epidemiologinės situacijos vėl visos klasės (išskyrus pradines) perėjo prie nuotolinio mokymo. Tai buvo 

didelis iššūkis tiek mokytojams, tiek mokiniams. Karantino metu teko iš naujo permąstyti ugdymo 

strategijas ir ateities planus. 

2020 m. lapkričio 10–20 d. gimnazija, pasitelkusi SELFIE įrankį, atliko gimnazijos 

skaitmeninių kompetencijų įsivertinimą. Šis įsivertinimas pasirinktas dėl to, kad įvedus nuotolinį 

mokymą, gimnazijos bendruomenė susidūrė su naujais iššūkiais skaitmeninių technologijų naudojimo 

srityje. SELFIE ataskaita padėjo nustatyti ir aptarti pranašumus ir trūkumus. 

Skaitmeninių kompetencijų įsivertinimo sritys: 

A. Vadovai. 

B. Bendradarbiavimas ir tinklaveika. 

C. Infrastruktūra ir įranga. 

D. Tęstinis profesinis tobulėjimas. 

E. Pedagogika. Pagalba ir ištekliai. 

F. Pedagogika. Įgyvendinimas klasėje. 

G. Vertinimo metodai. 

H. Mokinių skaitmeniniai įgūdžiai. 
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SELFIE įsivertinimas parodė, jog nėra ryškių trūkumų visose srityse. 5 balų vertinimo 

skalėje gimnazijos įsivertinimo balai svyravo nuo 2,5 iki 4,5. Stipriosios sritys: pedagogika, pagalba ir 

ištekliai, tęstinis profesinis tobulėjimas, mokinių skaitmeniniai įgūdžiai. Silpnosios sritys: infrastruktūra ir 

įranga, bendradarbiavimas ir tinklaveika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Rezultatai pagal apklaustųjų grupes 
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6 lentelė. Skaitmeninių technologijų naudojimo pranašumai ir trūkumai 

Pranašumai Trūkumai 

 Mokytojai naudojasi skaitmeninėmis 

technologijomis bendraudami su darbu 

susijusiais klausimais. 

 Mokytojai skaitmeninių išteklių ieško 

internete. 

 Mokytojai naudojasi atviraisiais švietimo 

ištekliais ir kuria skaitmeninius išteklius 

papildydami savo mokymo medžiagą. 

 Mokytojai naudojasi virtualiąja mokymosi 

aplinka kartu su mokiniais, kad mokiniams 

būtų lengviau mokytis. 

 Vadovai suteikia galimybių dalyvauti 

profesinio augimo veikloje mokymo ir 

mokymosi naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis tikslais, padeda 

mokytojams dalytis patirtimi, susijusia su 

mokymusi naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis. 

 Mokiniai mokosi saugaus ir atsakingo 

elgesio internete. 

 Mokiniai mokosi bendrauti naudodamiesi 

skaitmeninėmis technologijomis. 

 Mokiniai mokosi kurti skaitmeninį turinį. 

 Mokiniai ugdosi skaitmeninius gebėjimus 

mokydamiesi įvairių mokomųjų dalykų.  

 Gimnazijoje įdiegtos duomenų apsaugos 

sistemos. 

 Mokiniams su specialiaisiais poreikiais per 

mažai suteikiama galimybių naudotis 

pagalbinėmis technologijomis. 

 Gimnazijoje nėra bendros virtualios bibliotekos 

ar duomenų saugyklos, kurioje kaupiama 

mokymo ir mokymosi medžiaga. Kiekvienas 

mokėtojas turi atskiras, tik savo virtualias 

bibliotekas. 

 Gimnazijoje per mažai išnaudojama galimybė 

mokiniams atsinešti savo nešiojamąjį prietaisą 

ar įrenginį ir juo naudotis per pamokas. 

 Gimnazijoje mokymo ir mokymosi tikslu ne 

visada suteikiama kokybiška prieiga prie 

interneto ryšio. 

 Gimnazijoje, iškilus su technologijomis 

susijusių problemų, ne visada operatyviai 

gaunama techninė parama. 

 Mokytojams trūksta laiko ieškoti būdų, kaip 

naudojantis skaitmeninėmis technologijomis 

pagerinti mokymą. 

 Gimnazija turi nepakankamai aiškią 

skaitmeninę (IKT diegimo) strategiją. 

 Gimnazija per mažai bendradarbiauja su kitomis 

mokyklomis ir (arba) organizacijomis, siekdama 

skatinti skaitmeninių technologijų naudojimą. 

 Mokytojai turėtų labiau vertinti mokinių 

skaitmeninius gebėjimus, kuriuos jie  įgyja ne 

mokykloje. 

 

 

2020 metų gimnazijos prioritetas buvo siekti nuolatinio kiekvieno mokinio 

individualios pažangos augimo, taikant ugdymo(-si) formų įvairovę, ir stiprinti bendruomenės 

kūrybišką ugdymąsi, paremtą partneryste, siekiant pozityvaus mikroklimato. Šiems tikslams 

įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai, numatytos priemonės. 

             Įgyvendinant pirmą uždavinį – tobulinti pamokos vadybą – daug dėmesio buvo skiriama 

kokybiškai individualizuoti ir diferencijuoti  ugdymą, taikant inovatyvius ugdymo metodus, stiprinti 

mokinių mokymosi motyvaciją, remiantis konkrečiais kriterijais stebėti, fiksuoti ir vertinti mokinių 

pasiekimus, įvairius mokymosi būdus, individualią mokinių mokymosi pažangą, o gautą informaciją 

panaudoti tobulinant ugdymo procesą ir taip sudaryti sąlygas mokinių pažangai augti. 
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          Sėkmingai organizuotos pamokos, įtraukiant mokinius į dialogišką ir tyrinėjantį ugdymą 

skatinančias veiklas. Mokiniai aktyviai dalyvavo tiriamojoje bei  įvairiapusiškoje projektinėje veikloje: 

mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose, konkurse „Išmanioji diena 2020“, projektų ,,Požymio 

paveldėjimo genealoginis medis“, ,,Pagamink ląstelės erdvinį modelį“, ,,Lapų mozaika“, ,,Medžio 

prašymas žmogui“, „Emulgatoriai maisto produktuose“, „Emulgatoriai veido ir kūno priežiūros 

priemonėse“, „Kristalų auginimas“, „Mes rūšiuojam“, „Optiniai prietaisai mūsų gyvenime“, „Šiluminiai 

varikliai, jų pritaikymas“, IT projekto „2021 metų kalendoriaus maketas“ veiklose, nuotolinių gamtos 

pamokų ciklo „Pažinimo voratinklis“ užsiėmimuose, pamokoje „O ką tu žinai apie vandenį stiklinėje“, 

edukaciniame užsiėmime „Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“, VGTU klasių veiklose, 

mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, Europos kalbų savaitėje, gimtosios kalbos savaitės 

veiklose.  

 Mokytojai savo pamokose taikė diferencijuoto mokymo ir mokymosi veiklas bei 

vertinimą. Ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, 

mokymosi stiliams atskleidė privalumus: mokiniai patys galėjo palyginti, kaip jų poreikiai skiriasi nuo 

kitų; mokiniai vertino savo mokymąsi kartu, suprasdami, kad gali mokytis vieni iš kitų; buvo 

pasirenkama ir plėtojama bendra mokymosi strategija; mokymasis tapo įdomesnis; atsiradęs 

konkurencijos elementas padidino motyvaciją.  

 Mokymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas sudarė sąlygas pamokose 

efektyviai ugdyti mokėjimo mokytis kompetencijas. Pagal stebėtų pamokų protokolus 60 proc. pamokų 

mokiniams buvo sudaromos galimybės sėkmingai ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją, t.y. 

mokiniai sėkmingai gebėjo organizuoti ir tvarkyti savo mokymąsi individualiai ar grupėje, ieškojo 

informacijos, gebėjo ją apdoroti, vertinti naujas žinias, įgytas kompetencijas stengėsi taikyti įvairiuose 

kontekstuose, t.y. spręsdami problemas ir mokydamiesi namuose ar mokykloje. Kad mokiniai yra įgiję 

vieną iš esminių kompetencijų – mokėjimo mokytis kompetenciją, rodo tai, kad mokiniai išsikelia 

realius mokymosi tikslus ir uždavinius, pasirenka tinkamas mokymosi strategijas ir priemones, 

tikslingai planuoja mokymosi laiką, objektyviai vertina mokymosi pažangą, numato tolesnius mokymosi 

žingsnius. 

 Siekiant tobulinti pamokos vadybą, daug dėmesio buvo skiriama mokymo ir mokymosi 

metodų pritaikymui. Mokytojai naudojo dvi pagrindines metodų grupes: indėlio ir rezultatų metodus. 

Mokymas ir mokymasis pamokose neapsiribojo tik naujos medžiagos pateikimu, pamokose buvo 

sudaromos sąlygos mokiniams parodyti, ko jie yra išmokę, aptarti rezultatus (pamokose organizuojamos 

praktinės veiklos ir užduotys, kurios padeda mokiniui priimti ir suprasti naują medžiagą, ją įtvirtinti ir 

pritaikyti, t.y. pasiekti rezultatą). 

  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Vilniaus 

Tuskulėnų gimnazijos 1–4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos 

aprašu ir Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 5–12 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašu. Vadovavomės vertinimo ugdymo procese ciklu: vertinimo planavimas, vertinimo informacijos 

rinkimas ir fiksavimas, vertinimo informacijos analizavimas, vertinimo informacijos panaudojimas, 

sprendimai. Daug dėmesio skyrėme vertinimui, kuris skatina motyvaciją: pamokų planavimas, 

atsižvelgiant į mokinių siekius ir galimybes, mokytojo atsakomybės už mokinių mokymąsi prisiėmimas, 

pastangų vertinimas, mokinių nelyginimas tarpusavyje, individualių mokymosi siekių paisymas, daug 

dėmesio skiriama procesui, aiškūs vertinimo kriterijai ir komentarai, parodantys, kaip toliau mokytis. 

Buvo akcentuojama grįžtamojo ryšio, kuris įgalintų mokinį žengti tolesnius žingsnius ir parodytų, kaip tai 



16 
 

daryti, svarba. Taikomas tinkamas formalaus ir neformalaus vertinimo būdų derinys padėjo realiai ir 

įvairiapusiškai įvertinti akademinę ir asmenybės raidos pažangą. 

 Ugdant ir plėtojant bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas, organizuotos integruotos 

pamokos bei įgyvendinti įvairūs integruoti projektai, kurie sudarė sąlygas mokiniams kartu planuoti ir 

veikti, bendradarbiauti, įgyvendinti savo idėjas, reflektuoti veiklą ir jos rezultatus, numatyti tobulintinas 

sritis: technologijų ir ekonomikos mokinių darbų paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga organizuotas integruotas istorijos, dailės ir IT projektas 

„Laiko juosta. Lietuva 1990–2020 m.“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas 

užsienio kalbomis, integruotas vokiečių kalbos ir aplinkosaugos projektas „Aplinkos užterštumo 

priežastys ir pasekmės“, integruota vokiečių kalbos ir dailės paroda ,,Das ist mein Land“, chemijos ir 

skulptūros projektas „Molekulių modeliai“, integruotas IT ir lietuvių kalbos projektas „Iliustruoju 

eilėraštį“, tarptautinis matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursas „Piešinys – 

matematikos uždavinys“,  integruota anglų kalbos ir istorijos kūrybinė pamoka „Mano šalis – Lietuva“, 

integruota dailės ir istorijos paroda „Lietuvos herbas – vytis vaikų akimis“, integruota dailės ir 

matematikos paroda „Su gimtadieniu, Lietuva“, integruotas dailės ir biologijos projektas ,,Lietuvos 

gamta“ ir kt. 

Uždavinys – tobulinti pamokos vadybą – įgyvendintas sėkmingai. 

 

 Uždaviniui – teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą ir 

gebėjimus – įgyvendinti skirta pakankamai dėmesio, taikyta daug priemonių.  

 2020 m. gimnazijos mokiniai nedalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 

(NMPP) dėl ekstremalios situacijos šalyje. Mokinių pasiekimai buvo įvertinti mokiniams atlikus dalyko 

mokytojų paruoštus testus. Išanalizavus 2019–2020 m. m. atskirų mokomųjų dalykų mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatus, buvo atlikta situacijos analizė, išryškintos tobulintinos sritys, siekiami pokyčiai ir 

rezultatai bei numatyti mokymosi pasiekimų gerinimo veiksmai. Gautų rezultatų analizė buvo atlikta 

mokytojų tarybos posėdyje, kartu su dalykų mokytojais metodinėse grupėse, individualiai su tėvais, 

mokiniais. Sudarytos mokinių testų rezultatų suvestinės. Vasario mėn. vyko II gimnazijos klasių mokinių 

anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo testavimas (2020-02-14, gimnazijos direktorės įsakymas Nr. V-

22 „Dėl anglų kalbos mokėjimo lygio testo 10 klasėse vykdymo ir vertinimo“). Testo rezultatų pagrindu 

buvo suformuotos anglų kalbos grupės III klasėje. Dėl karantino neįvykus pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimui, III gimnazijos klasės mokiniai turėjo galimybę išbandyti matematikos ir lietuvių kalbos 

elektroninį testavimą. Bandomajame testavime dalyvavo apie 85 % mokinių. 

 Gimnazija dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros inicijuotame projekte „Bendrojo 

ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. Įgyvendinant 

vieną iš projekto veiklų, buvo numatyta, bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklų įvairovę atspindinčiomis 

pilotinėmis mokyklomis, teikti reikiamą informaciją apie mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir 

technologinio ugdymo pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose, išbandyti projekte 

sukurtus minėtų ugdymo sričių vertinimo įrankius ir išsiaiškinti, kaip gerinti meninio ugdymo kokybę, 

pasiekimų vertinimą, diagnozavimą ir grįžtamąjį ryšį, kuris būtų grindžiamas mokinių pasiekimų 

įrodymais. Mūsų gimnazijos dailės mokytojai ir 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo dailės ugdymo 

pasiekimų vertinimo tobulinimo procese. Vertinimo rezultatai buvo panaudoti gerinant meninio ugdymo 

kokybę. 
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Gimnazijos 5–7 ir 8–10 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo konkurse, kurį organizavo Nacionalinė švietimo agentūra. Konkurso tikslas buvo 

mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose 

vertinimas. Išanalizavus konkurso rezultatus, matyti, kad mūsų gimnazijos 5–10 klasių mokinių rezultatų 

kokybė viršija šalies vidurkį. Į geriausių Lietuvos mokinių dešimtadalį pateko 50 % konkurse dalyvavusių 

gimnazijos penktų klasių mokinių, 33,3 % šeštų klasių mokinių, 50 % septintų klasių mokinių, 57,1 % 

aštuntų  klasių mokinių, 33,3 % devintų klasių mokinių, 14,3 % dešimtų klasių mokinių. 

 Siekiant aukštesnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų bei tobulinant efektyvios ugdymosi 

pagalbos teikimą įvairių poreikių mokiniams (turintiems nepatenkinamus pusmečio įvertinimus ir 

specialiųjų poreikių mokiniams), buvo vykdomos trumpalaikės ir ilgalaikės mokinių konsultacijos pagal 

sudarytą tvarkaraštį. Tokiu būdu buvo sprendžiamos diagnozuotos mokymosi problemos, likviduojamos 

spragos bei gerinami mokymosi rezultatai. 2020 m. rugsėjo mėn. klasės vadovų susirinkimuose, aptarus 

mokinių įsivertinimo rezultatus, priimti bendri susitarimai dėl sistemingo mokinių mokymosi pažangos 

stebėjimo. Tėvai turėjo galimybę aptarti individualią mokinio pažangą ir pasiekimų gerinimo galimybes 

tėvų konsultavimo valandomis pagal gimnazijos direktorės 2020 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-171.2 

patvirtintą 1–4 klasių ir 5–12 klasių mokinių tėvų konsultavimo tvarkaraštį. 2019–2020 m. m. pabaigoje, 

gimnazijos mokiniams užpildžius mokymosi pasiekimų stebėsenos ir asmeninės pažangos įsivertinimo 

lenteles, atlikta mokymosi pasiekimų analizė atskleidė visų amžiaus grupių mokinių pagerėjusius 

akademinius rezultatus, lyginant pirmojo pusmečio ir mokslo metų pabaigos mokinių pasiekimus. 1–4 

klasių mokinių pažangumas 100 %; 5–8 klasių mokinių pažangumas, lyginant I pusmečio ir metinius 

rezultatus, išaugo nuo 90,73 iki 99,36 % (mokymosi kokybė – nuo 53,13 iki 63,5 %,); gimnazijos klasių – 

nuo 80,66 iki 99,37 % (mokymosi kokybė – nuo 27 iki 43 %). Žymiai sumažėjo mokinių, kuriems buvo 

skirti papildomi vasaros darbai, skaičius: nuo 51 mokinio (2019 m.) iki 18 (2020 m.) Tik 3 mokiniai liko 

kartoti kursą (2019 m. – 8 mokiniai). Visi III gimnazijos klasės mokiniai gavo pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus, visi abiturientai – brandos atestatus. Matematikos VBE išlaikymo proc. yra aukštesnis už 

Lietuvos vidurkį ir siekia 80 %. Brandos egzaminų rezultatai aptarti metodinėse grupėse, mokytojų 

tarybos posėdžio metu bei pristatyti abiturientams. 

Švietimo pagalba gimnazijoje buvo kompleksiškai teikiama remiantis VPPT išvadomis bei 

rekomendacijomis. Mokiniams, turintiems SUP, buvo teikiama spec. pedagogo, logopedo, socialinio 

pedagogo ir psichologo pagalba individualiose ar pogrupiniuose užsiėmimuose. Buvo sudarytos grupės 

socialinių įgūdžių lavinimo, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams, mokymosi sunkumų ar 

sutrikimų turintiems mokiniams. Psichologai dirbo individualiai su emocinių sunkumų turinčiais 

mokiniais. 

Švietimo pagalbos specialistai stebėjo švietimo pagalbos teikimą ir ugdymo programų 

pritaikymą, pagal poreikį teikė metodines konsultacijas bei rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo 

programų pritaikymo ir pagalbos mokiniui priemonių naudojimo. Nuolat buvo vykdomas mokinių 

vertinimas. Per 2019–2020 m. m. buvo naujai vertinti 6 mokiniai ir 7 mokiniams pakartotas vertinimas 

pagal PPT rekomendacijas. Iš 42 SUP turinčių mokinių 27 mokiniams spec. pedagogas teikė 

individualią/pogrupinę švietimo pagalbą. Užsiėmimai vyko pagal mokytojų sudarytas pritaikytas ugdymo 

programas specialiojo pedagogo kabinete. Surengti du seminarai pedagogams apie emocijų valdymą  

dirbant pedagoginį darbą, buvo nuolat konsultuojami SUP turinčių mokinių tėvai. 

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai, dalyvaujant mokytojams, tėvams ir 

mokiniams, kuriuose aptarta teikiama mokymosi pagalba ir asmeninė pažanga. 100 proc. stebėtų pamokų 
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fiksuotas programos pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 100 proc. 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekė patenkinamą ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį. 

86 proc. padarė pažangą mokydamiesi daugelio dalykų. 

 Atlikti keturi adaptacijos tyrimai (1, 5 ir I, III gimnazijos klasių mokinių), įvardytos 

problemos, numatyti jų sprendimo būdai. Adaptacijos tyrimų rezultatai pristatyti tėvams klasės vadovų 

organizuotuose tėvų susirinkimuose (nuotoliniu būdu). Karantino metu (2020 m. balandžio mėn.) 

gimnazijos psichologės L. Juravičienė ir I. Abramavičienė bei socialinės pedagogės J. Kozubovskienė ir 

R. Lukšytė atliko tyrimą „Nuotolinis mokymas(-is)“. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti mokinių, tėvų ir 

pedagogų požiūrį į nuotolinį mokymąsi, išryškinti tobulintinas sritis, numatyti tobulinimo priemones. 

Tyrimo rezultatai ir išvados buvo pristatyti Tuskulėnų gimnazijos  mokytojų tarybos posėdyje. 

 Siekiant kokybiško mokymosi pagalbos teikimo, atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą ir 

gebėjimus, buvo sudarytos sąlygos tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir profesiniams įgūdžius. Mokytojai 

tobulino kvalifikaciją bei įgijo papildomų kompetencijų mokinio pažangos stebėjimo ir skatinimo bei 

ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo temomis gimnazijoje organizuotuose mokymuose: 

„Individuali pažanga ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai“ (2020 m. spalio 26 d.), 

„Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“ (2020 m. lapkričio 23–24 d.), 

„Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“ (2020 m. gruodžio 9–10 d.). Siekiant įgyti papildomų 

kompetencijų streso valdymo ugdomojoje veikloje klausimais bei tobulinant bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas, gimnazijoje organizuoti seminarai: „Streso valdymas ir jo įveikimas 

pedagoginėje veikloje“ (I dalis – 2020 m. sausio 2 d., II dalis – 2020 m. vasario 17 d.). Metodinių grupių 

susirinkimuose nuolat skleidžiamos pedagoginės ir metodinės naujovės, dalijamasi gerąja pedagogine 

patirtimi. Siekiant kuo sėkmingiau plėtoti nuotolinio mokymo programas, 2020 m. mokytojams 

organizuoti keturi mokymų seminarai: „MICROSOFT TEAMS taikymas mokyme“ (2020 m. rugpjūčio 

27 d., organizatoriai IT specialistas R. Stauskas ir IT mokytoja R. Maigienė), „MICROSOFT TEAMS 

pradedantiesiems“ (2020 m. rugsėjo 29 d., organizatorius E. Stalioraitis (UAB „Simplika“), 

„MICROSOFT TEAMS pažengusiems vartotojams“ (2020 m. rugsėjo 29 d., organizatorius E. Stalioraitis 

(UAB „Simplika“), „MICROSOFT TEAMS taikymas pradinių klasių mokinių ugdyme“ (2020 m. spalio 

27 d., organizatoriai IT specialistas R. Stauskas ir IT mokytoja R. Maigienė). 

Mokytojai tikslingai rinkosi ir dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Nuo 2020 m. 

sausio 1 d. vesta gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo apskaita rodo, kad darbuotojai tobulino 

kvalifikaciją ir įgijo papildomų kompetencijų mokinio pažangos stebėjimo ir skatinimo temomis, 

bendrųjų kompetencijų ugdymo, inovatyvių ugdymo metodų diegimo ugdymo procese, mokinių 

mokymosi motyvacijos kėlimo, ugdymo diferencijavimo ir kitose srityse. Mokytojų įgytos kompetencijos 

sudarė sąlygas gerinti pamokos vadybą bei darė įtaką mokinių ugdymo(-si) rezultatams. Išanalizuota 

gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (2020 m.) apskaita ir atlikta kiekybinė ir 

kokybinė analizė: kursuose, seminaruose kvalifikaciją kėlė 75 gimnazijos mokytojai, 7 pagalbos mokiniui 

specialistai, 4 administracijos darbuotojai, bibliotekos vedėja, IT specialistas, raštinės vedėja; 

kvalifikacijos tobulinimui darbuotojai skyrė 2490 val.; vidutiniškai vienas gimnazijos darbuotojas 

kvalifikaciją tobulino 29 val. (2020 m.).   

 Uždavinys – teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą ir gebėjimus 

– įgyvendintas sėkmingai. 
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Uždavinys – plėtoti mokymosi be sienų formas: mokymąsi virtualioje aplinkoje, 

mokymąsi už klasės ribų, mokymąsi už gimnazijos ribų, įtraukiant mokinius į dialogišką, 

tyrinėjantį ugdymą(-si). 

Gimnazijoje mokymasis be sienų buvo įgyvendinamas siejant jį su pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytu dalykų turiniu bei nukreiptas į konkretų ugdymo(si) 

tikslą. 2020 m. sausio–kovo mėn. daugelis mokytojų organizavo mokymąsi be sienų, pasirinkdami 

mokymąsi už klasės/gimnazijos ribų esančiose aplinkose, išnaudotos įvairios edukacinės erdvės. 2020 m. 

sausio mėn. 1–12 klasių mokiniams suorganizuota 12 pamokų už klasės ribų, 15 pamokų už gimnazijos 

ribų; vasario mėn. – 32 pamokos už klasės ribų, 20 pamokų už gimnazijos ribų; kovo mėn. – 25 pamokos 

už klasės ribų, 16 pamokų už gimnazijos ribų; rugsėjo mėn. – 7 pamokos už klasės ribų, 3 pamokos už 

gimnazijos ribų; spalio mėn. – 9 pamokos už klasės ribų, 3 pamokos už gimnazijos ribų; lapkričio–

gruodžio mėn. suorganizuota 19 pamokų, įgyvendinant mokymąsi be sienų (mokymasis vyko 

bendradarbiaujant su partneriais, vedant netradicines pamokas virtualioje erdvėje). 2020 m. balandžio–

gruodžio mėn. ir lapkričio–gruodžio mėn. dėl ekstremalios situacijos šalyje mokymasis be sienų buvo 

vykdomas mokantis virtualioje erdvėje, t.y. bendradarbiaujant socialiniuose edukaciniuose tinkluose 

(mainai), tikslingai naudojant skaitmenines priemones žinioms įtvirtinti ir tikrinti, ieškant informacijos, ją 

apdorojant ir pristatant.  

 Plėtojant mokymosi be sienų formas, mokiniai buvo aktyvūs dalyviai dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose: vyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo inicijuota Kalbų Kengūra, edukacinis konkursas „Olympis“, Lietuvos 

moksleivių informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ (3–8, I–IV gimnazijos klasės), I–

IV klasių chemijos ir fizikos olimpiados (I–IV gimnazijos klasės), matematikos konkursas „Pangea“, 

Nacionalinės moksleivių akademijos Kaune organizuojama 5–8 klasių mokinių respublikinė matematikos 

olimpiada, gimnazijos ir Vilniaus miesto 1–4 klasių mokinių matematikos olimpiada, gimnazijos ir 

Vilniaus miesto 1–4 klasių mokinių dailaus rašto, raiškiojo skaitymo konkursai, 5–8 klasių mokinių 

matematikos, biologijos, geografijos, fizikos olimpiados, Vilniaus miesto 9–12 klasių matematikos, 

fizikos, istorijos, biologijos olimpiados, Vilniaus miesto 5–9 klasių rusų kalbos olimpiada, 5–8 klasių 

biologijos ir matematikos olimpiados, Vilniaus m. rusų kalbos olimpiada, 7 klasių mokinių prancūzų 

kalbos konkursas „Je parle français et toi?“, Vilniaus miesto turas Vilniaus miesto 6-ųjų klasių mokinių 

Ryto Šalnos geografijos konkursas, XIX nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas, 6–12 

klasių olimpiada „Mano gaublys“, sporto konkursai, „ESSD 2020“ sporto renginys „Europos mokyklų 

sporto diena – Sportas savigarbai“, respublikinis šokių konkursas „Jump-20“, respublikinis 5 klasių 

mokinių gatvės šokių projektas-varžybos „Street Dance Rhythm-2020“, respublikinės moksleivių 

sportinių šokių varžybos „Vileišio taurė 2020“ ir kt.  

 Siekiant įtraukti mokinius į dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si) buvo tęsiamas ir kryptingai 

plėtojamas gimnazijos bendradarbiavimas su partneriais. Ugdydamiesi dalykines kompetencijas, 

susidomėjimą ir mokslinės tiriamosios veiklos poreikį, II–IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo 

Vilnius TECH universiteto organizuojamose praktinėse veiklose: lapkričio ir sausio mėn. mokiniai atliko 

laboratorinius darbus bendrosios fizikos ir chemijos laboratorijose. Kiekvieną šeštadienį programavimu 

besidomintys ir IT egzaminą pasirinkę mokiniai dalyvavo IT užsiėmimuose. 70 % 1–9 klasių mokinių 

dalyvavo tiriamosiose veiklose: „Ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“, „Sėkmingos klaidos 

– eksperimentai laboratorijoje“. Abiturientai, besimokantys fizikos išplėstiniu kursu, vedė I gimnazijos 

klasių mokiniams eksperimentines pamokas „Įdomioji fizika“. Gimnazijos chemijos ir fizikos mokytojos 
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kartu su mokiniais organizavo „Tyrėjų nakties“ edukacinę pamoką „Muilo gamyba šaltuoju būdu“ 

Vilniaus miesto mokiniams. 

Įvairios veiklos VDA sudarė sąlygas tęsti Kryptingo ugdymo menu programos 

įgyvendinimą bei ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas, grįstas humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementais.  

Bendradarbiavimas su partneriais (Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmais, Vilniaus 

universiteto planetariumu, V. Kasiulio dailės muziejumi, Vilniaus m. savivaldybės biblioteka, kino 

teatrais „Pasaka“ ir „Skalvija“, LR Seimu, Energetikos ir technikos muziejumi, Nacionaline dailės 

galerija, A. Puškino muziejumi, A. Mickevičiaus biblioteka, Vilniaus teatru „Lėlė“, Nacionaliniu dramos 

teatru, Modernaus meno muziejumi MO, Europos pažinimo centru ir kt.) suteikė galimybę išplėsti 

mokymo(si) aplinkos ribas, plėtoti bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo sistema. Tokiu būdu 

mokiniai inovatyviai ir kūrybiškai mokėsi spręsti iškylančias problemas, sąmoningai rinktis ir 

neformalaus ar savarankiško ugdymosi formas. 

 Neformalusis švietimas buvo organizuojamas įvairiomis formomis (vyko konkursai, 

viktorinos, varžytuvės, akcijos ir kt.). Neformalaus švietimo užsiėmimai sudarė sąlygas ugdyti(s) įvairias 

(bendrąsias ir dalykines) mokinių kompetencijas. Mokiniai buvo aktyvūs dalyviai neformaliojo švietimo 

veiklose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų. Gimnazija, įgyvendindama bendrąsias ir Kryptingo ugdymo 

menu programas, derino formaliojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas; ugdymo procese 

buvo akcentuojamas mokinių meninių kompetencijų ugdymas bei dalykinė integracija. Greta gimnazijoje 

vykdomos Kryptingo ugdymo menu programos dalykų mokiniai galėjo rinktis jų poreikius atitinkančias 

neformaliojo švietimo veiklas. Gimnazijoje vyko  devyni neformalaus švietimo užsiėmimai 1–4 klasių 

mokiniams (jaunučių choras, folkloro studija, gatvės šokiai, anglų kalbos būreliai, judrieji žaidimai, teatro 

studija) ir dešimt neformalaus švietimo užsiėmimų 5–12 klasių mokiniams (jaunučių choras, teatro studija 

„Tuskulėnų vaikų teatras“, kvadratas, krepšinis, medienos apdirbimo, technologijų būrelis „Būk 

kūrybingas“, anglų kalbos ir gėlininkų būreliai). Gimnazijos patalpose vyko septyni ne gimnazijos 

mokytojų organizuojami neformalaus švietimo užsiėmimai: šachmatai, krepšinio mokykla, tinklinis, 

Išmanioji mokyklėlė, Robotikos akademija, Programavimo akademija, sporto klubas „SHIN“ (karatė). 

 Gimnazija, plėtodama mokymosi be sienų formas, mokymosi, inovacijų ir keitimosi gerąja 

patirtimi tikslais bendradarbiavo su tarptautiniais partneriais, dalyvaudama dviejų Erasmus+ projektų 

veiklose: „Let‘s Stop Consumption Frenzy“ (2020 m. sausio 18–25 d. mokymo ir mokymosi veiklos 

Rumunijoje, Oradea mieste) ir „Little Actions for Active Citizenship“ (2020 m. vasario 8–13 d. mokymo 

ir mokymosi veiklos Ispanijoje, Manresos mieste). Neformalaus ugdymo metodais pagrįstos veiklos 

sudarė sąlygas ugdyti ir plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Veiklose dalyvavo 24 

mokiniai ir 6 mokytojai. Dėl susiklosčiusios situacijos (pandemijos) du tarptautinių mokinių ir mokytojų 

mainų programų mobilumai neįvyko. Veiklos perkeltos 2021 m.  

Uždavinys – plėtoti mokymosi be sienų formas: mokymąsi virtualioje aplinkoje, mokymąsi 

už klasės ribų, mokymąsi už gimnazijos ribų, įtraukiant mokinius į dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si) – 

įgyvendintas sėkmingai. 

 

 Stiprindami gimnazijos bendruomenės kūrybišką ugdymąsi, paremtą partneryste, siekdami 

pozityvaus mikroklimato, daug dėmesio skyrėme uždaviniui - puoselėti ir plėtoti gimnazijos tradicijas, 

kurios formuoja humanistines vertybines nuostatas – įgyvendinti.  
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 Veiksmingai organizuota mokinių socialinė-pilietinė veikla, pasitelkiant įvairias mokinių 

praktinius, socialinius ir pilietinius gebėjimus ugdančias veiklas: vyko sausio 13 d. minėjimas pilietine 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (1–12 kl. mokiniai), edukacinės pamokos Lietuvos nacionaliniame 

muziejuje (sausio–kovo mėn.), projektas „Pasveikink Lietuvą“ (vasario mėn., 1–12 kl. mokiniai), paroda-

renginys „Kovo 11-osios trisdešimtmetis. Trisdešimt nepriklausomybės metų“ (kovo mėn., I–II kl., 1–4 

kl. mokiniai), integruotas istorijos ir skulptūros projektas „Moneta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

30 metų sukakčiai“ (kovo mėn., 8 kl. mokiniai), pilietinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus“ (kovo mėn., 

5–8 kl. mokiniai), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimo renginiai užsienio kalbomis 

(kovo mėn., 1–12 kl. mokiniai), nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“ ir kt. 100 

proc. gimnazijos mokytojų ir skirtingo amžiaus mokinių bendradarbiaudami įsitraukė į renginių veiklas, 

kurios sudarė galimybes lavinti mokinių pažinimą, saviraišką, tenkinti bendravimo poreikius, 

socializuotis, formuoti  vertybines  nuostatas.  

 Sėkmingai organizuota neformalaus švietimo (meninė, sporto) veikla padėjo patenkinti 

mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. 2020 m. gimnazijoje 

buvo suorganizuoti bei gimnazijos mokiniai dalyvavo 75 meniniuose ir 17 sporto renginių. Gimnazija 

organizavo vieną Vilniaus miesto renginį – Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursą „Žodžiai iš vaiko širdies“ ; du respublikinius renginius – respublikinį šokių konkursą JUMP-20 

(vasario mėn.) ir tarptautinę pradinių klasių mokinių dailės darbų parodą-konkursą „Lietuva iš arti ir iš 

toli“ (vasario–kovo mėn.)). Įvykę renginiai – viktorinos, sporto varžybos, projektai, akcijos, konkursai, 

įvairios pamokos netradicinėse erdvėse, išvykos – sudarė sąlygas atsiskleisti mokinių draugiškumui, 

tolerancijai, saviraiškai, kūrybiškumui, organizaciniams gebėjimams. Tokios skirtingo amžiaus mokinių 

bendradarbiavimo formos, įgyvendinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, įtraukė mokinių šeimas ir 

vietos bendruomenę. 

 Kryptingai organizuotos mokinių karjeros planavimo, konsultavimo, profesinio veiklinimo 

veiklos. 2019–2020 m. m. antrasis pusmetis buvo skirtas supažindinti su profesinio rengimo centrais, 

studijų sąlygomis aukštosiose mokyklose, individualioms konsultacijoms. 2020 m. sausio mėn. III–IV 

gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo ugdymo karjerai renginiuose VDA ir VGTU. 2020 m. vasario mėn. 

abiturientai vyko į parodą „Studijos 2020“ (2020-02-03, gimnazijos direktorės įsakymas Nr. M-33), II–III 

gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo ugdymo karjerai renginyje ISM vadybos ir ekonomikos universitete 

(2020-02-24, gimnazijos direktorės įsakymas Nr. M-52). Prasidėjus karantinui, ugdymo karjerai veiklos 

buvo perkeltos į virtualią erdvę: II–III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame informaciniame 

renginyje „Studijos ES – svarbiausi dalykai“. 2020 m. gegužės–birželio mėn. II–III gimnazijos klasių 

mokiniams ir jų tėvams pristatyta galimybė mokytis profesinio mokymo programų modulių III–IV 

gimnazijos (11–12) klasėse. Galimybe pasinaudojo vienas III gimnazijos klasės mokinys. 

 Siekiant kryptingai mokinius supažindinti su profesijomis, suteikti konsultacijas dėl 

profesijos ir karjeros pasirinkimo, vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo individualiose karjeros 

konsultacijose ir profesinio veiklinimo užsiėmimuose: susitikimuose su aukštųjų mokyklų dėstytojais 

dalyvavo III–IV gimnazijos klasių mokiniai; savęs pažinimo užsiėmimai buvo vesti I–II gimnazijos klasių 

mokiniams, išvykos į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą organizuotos II gimnazijos klasių 

mokiniams, vesti užsiėmimai apie streso valdymą prieš brandos egzaminus IV gimnazijos klasių 

mokiniams, taip pat buvo vedamos integruotos ugdymo karjerai pamokos, projektiniai užsiėmimai 1–12 

klasių mokiniams, klasių vadovai organizavo profesinio informavimo veiklas. I-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams buvo organizuoti  grupiniai užsiėmimai (mokinių psichologinis konsultavimas) „Profesinių 

interesų pažinimas ir atsakingas profesijos pasirinkimas“ (organizatorė – gimnazijos psichologė I. 
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Abramavičienė). 2020 m. m. gruodžio mėn. gimnazija pasirašė sutartis su Psichologijos paslaugų centru ir 

Lietuvos karjeros specialistų asociacija, kuriose numatytas ugdymo karjerai renginių organizavimas bei II 

gimnazijos klasės mokinių testavimas. Atlikto tyrimo, profesinio kryptingumo įvertinimo rezultatai bus 

pristatyti individualiai kiekvienam mokiniui ir jo tėvams. 

 

Uždavinys – puoselėti ir plėtoti gimnazijos tradicijas, kurios formuoja humanistines 

vertybines nuostatas – įgyvendintas sėkmingai. 

 

 Įgyvendinant uždavinį – plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą – buvo 

kuriama teigiama socialinė emocinė aplinka, ugdoma mokinių atsakomybė ir tautinė savimonė, skatinama 

bendruomenės narių aktyvi pilietinė pozicija. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą ir ugdyti jų 

atsakomybę, 2020 m. rugsėjo mėnesį mokiniai, jų tėvai (globėjai) buvo supažindinti su gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais (Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašu, Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių skatinimo ir 

drausminimo tvarka, Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių elgesio taisyklėmis, Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašu ir kt.).  

 Gimnazijoje buvo sėkmingai vykdomos socialinės ir prevencinės programos. 2020 m. buvo 

tęsiamas socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest prevencinių programų įgyvendinimas kartu su 

Bendrosiomis ugdymo programomis. Įgyvendintos trys Lions Quest programos: „Laikas kartu“ 

(socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, 1–4 klasių mokiniai), „Paauglystės kryžkelės“ (socialinių 

ir emocinių įgūdžių ugdymas, 5–8 klasių mokiniai, jų mokytojai, tėvai), „Raktai į sėkmę“ (socialinių ir 

emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas, I–IV gimnazijos klasių mokiniai). Programų 

įgyvendinimą koordinavo VGK nariai, kurie taip pat konsultavo klasių vadovus dėl prevencinės 

programos sklandaus įgyvendinimo. Programos sudarė sąlygas mokiniai ugdytis emocinį intelektą, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

 Pagalbos mokiniui specialistai nuolat teikė kokybišką ir savalaikę socialinę-pedagoginę-

psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir mokytojams. 2020 m. sausio–vasario mėn. 

psichologės L. Juravičienė ir I. Abramavičienė vedė mokytojams seminarus šiomis temomis: „Streso 

valdymas pedagoginėje veikloje“ bei „Perdegimo sindromo profilaktika ir konstruktyvus konfliktų 

valdymas“. Seminaruose dalyvavo visi gimnazijos pedagogai. Įgytos seminaruose kompetencijos 

reikalingos siekiant išvengti patiriamų akademinių, socialinių, psichologinių sunkumų dirbant su 

mokiniais.  

Gimnazijoje vyko renginiai, skirti pozityviai emocinei aplinkai kurti. Gimnazijos 

bendruomenė prisijungė prie įvairių tarptautinių ir šalies akcijų: „Pertrauka tyloje“ – savaitė be triukšmo, 

saugaus eismo pamokos pirmųjų klasių mokiniams, padėkojimo vieni kitiems akcija „Ačiū“. Socialinės 

pedagogės organizavo paskaitas gimnazijos mokinių tėvams bei pamokas mokiniams apie viešąją tvarką, 

kurias vedė Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistai. Aktyviai prisijungta prie 

sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių 2020“ veiklų, Tarptautinės psichinės sveikatos, Saugaus 

interneto, Draugo bei Tolerancijos dienų paminėjimų. Siekiant kurti pozityvią socialinę emocinę aplinką, 

parengti informaciniai stendai, skirti paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną, Draugo dieną, surengta 

padėkojimo vieni kitiems akciją, taip pat įvairiomis kitomis temomis: „Gruodžio 1-oji – pasaulinė AIDS 

diena“, „Spalio 10 – pasaulinė psichikos sveikatos diena“, „Triukšmo poveikis sveikatai“, „Saugus kelias 

į mokyklą“ ir kt. Puoselėjant gimnazijos tradicijas, buvo organizuojamos jau tradicinėmis tapusios 

akcijos: „Gabalėlis džiaugsmo“, „Švaros savaitė“, „Atmintis gyva, nes liudija“ ir kt. 
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Kuriant gerus gimnazijos bendruomenės socialinius santykius bei siekiant išvengti mokinių 

patiriamų akademinių, socialinių, psichologinių sunkumų, buvo atlikti 1 ir 5 klasių mokinių savijautos ir 

adaptacijos gimnazijoje tyrimai. Daug dėmesio skirta pozityvių nuostatų ugdymui(si) ir jų svarbai 

bendravime. Psichologė I. Abramavičienė vedė grupinius užsiėmimus temomis: „Kuo skiriasi patyčios 

nuo konflikto?“ ir „Vaidmenys patyčių situacijoje. Kaip tinkamai reaguoti į patyčias“ (3d klasės 

mokiniams), „Kaip geriau sutarti ir konstruktyviai spręsti kylančius konfliktus“ ir „Bendravimo nuostatos 

ir tarpusavio santykiai“ (5a klasės mokiniams), „Bendravimo nuostatos: kurkime pozityvią nuostatą 

sakydami vieni kitiems komplimentus“ (5d klasės mokiniams), pokalbis-diskusija I gimnazijos klasės 

mokiniams apie tarpusavio santykius su mokytojais, pagarbaus mokinių elgesio svarba, grupiniai 

užsiėmimai apie jausmų pasaulio pažinimą, pozityvių nuostatų svarbą bendravime, emocijų valdymo 

žingsnius ir tinkamą jausmų išraišką 3c klasės mokiniams. Psichologė I. Abramavičienė skaitė 

pranešimus 3d klasės mokinių tėvams temomis: „Patyčios mokykloje: kaip pastebėti, atpažinti ir padėti 

vaikui“, „Vaikų netinkamo elgesio tikslai“. 2020 m. vasario mėn. psichologė I. Abramavičienė skaitė 

pranešimą būsimų pirmokų tėvams: „Kaip tinkamai paruošti vaiką mokyklai“.  

Gimnazijoje vyko trijų dienų konfliktų mediatorių mokymai, kuriuos vedė teismo magistrė 

Jolanta Tupko-Mazur. Mūsų gimnazijos ir Sirokomlės gimnazijos 7–8 klasių mokiniai mokėsi mediacijos 

meno, taikydami įvairius darbo metodus: diskusijas, įvairius žaidimus, mediacijos simuliacijas. Mokiniai 

įgijo vertingų teorinių ir praktinių žinių konfliktų sprendimo temomis.  

Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai nuolat dalyvavo Vilniaus m. švietimo pagalbos 

specialistų metodinėje veikloje – atvejų aptarimo grupėse, metodiniuose susirinkimuose, psichologų 

metodinės tarybos veikloje; bendradarbiavo su Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais, 

Vilniaus m. 1-uoju policijos komisariato pareigūnais, Vilniaus m. paramos centru, Vilniaus rajono 

socialinių paslaugų centru, Vilniaus m. Pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko raidos centro 

specialistais, Vilniaus Žirmūnų bendruomene, Vilniaus Žirmūnų seniūnija, Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus darbuotojais, VŠĮ LIONS 

QUEST Lietuva, VŠĮ SOTAS. 

Uždavinys – plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą  – įgyvendintas sėkmingai. 

 

Įgyvendindami uždavinį – ugdyti mokinių sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, 

vykdant fizinį aktyvumą skatinančias veiklas – siekėme kurti palankią fizinę ir socialinę aplinką, 

užtikrinančią reguliarų ir kasdienį fizinį aktyvumą visiems moksleiviams. Gimnazijoje vyko sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo renginių. Aktyviai dalyvauta įvairiuose sveikos 

gyvensenos propagavimo renginiuose: „Tuk tuk širdele – būk sveika“ (II–IV gimnazijos klasių mokiniai), 

„Kraujotakos sistemos ligų profilaktika“ (III – IV gimnazijos klasių mokiniai), „Burnos higiena“ (1 klasių 

mokiniai), projektas psichikos sveikatai stiprinti „Atverk paguodos skrynelę“ (4 klasių mokiniai), 

„Sveikos mitybos rekomendacijos“ (4 klasių mokiniai), „Sveikos akys“ (3–4 klasių mokiniai, Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro lektorė J. Aleškevičiūtė), „Asmens higiena“ (1–5 klasių mokiniai), „Be 

vandens nėra gyvybės“ (6–7 klasių mokiniai). Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai organizuotos 

paskaitos-diskusijos „Vasaros pavojai“ (1–4 klasių mokiniai), „Pirmoji pagalba“ (I gimnazijos klasių 

mokiniai). Didelis dėmesys buvo skiriamas patyčių, smurto, psichoaktyvių medžiagų bei užkrečiamųjų 

ligų prevencijai. Organizuoti renginiai: „Psichotropinių medžiagų poveikis jaunam organizmui“ (8 klasių 

mokiniai), „Už jaunimo saviraišką be alkoholio“ (III–IV gimnazijos klasių mokiniai), viktorina „AIDS – 

geriau žinoti“ (II–III gimnazijos klasių mokiniai). Vyko mokinių susitikimai ir pokalbiai su policijos 
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bendruomenės pareigūnais. 2020 m. gruodžio mėn. gimnazija pasirašė sutartį su Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dėl 8–11 klasių mokinių dalyvavimo regioniniame projekte 

„Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“. Projekto 

veiklas numatoma organizuoti 2021 m. I pusmetyje. 

Lytiškumui ugdyti buvo organizuotos paskaitos-diskusijos: „Tarp mūsų – mažųjų moterų“(6 

klasių merginoms), „Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas, jo išeitys ir pasekmės“ (III 

gimnazijos klasių mokiniams, lektoriai Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai L. 

Marcinkevičiūtė ir M. Kukuraitis). Įgyvendinant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programas organizuotos biologijos, pasaulio pažinimo, fizinio ugdymo, technologijų, psichologijos ir 

etikos pamokos, kurių metu įgytos žinios apie lytiškumą, sveikatą, šeimą, suformuotos vertybės, kritinis 

požiūris, atsakingas elgesys, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžiai.  

 Gimnazijos mokiniai buvo nuolat skatinami būti fiziškai aktyvūs, todėl organizuotos įvairių 

sporto šakų varžybos. Gimnazijoje buvo vestos 5–6 klasių kvadrato varžybos, 7–8 klasių, I–II gimnazijos 

klasių, III–IV gimnazijos klasių krepšinio varžybos (vestos pogrupiuose), atkrintamosios varžybos 

sustabdytos dėl COVID-19 viruso. Vesti 7–8 klasių, I–II gimnazijos klasių, III–IV gimnazijos klasių 

futbolo varžybų 1-ieji ratai. Varžybos sustabdytos dėl COVID-19 viruso.  

 Formuojant sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, gimnazijos antrų klasių mokiniai 

dalyvauja projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ plaukimo pamokose, finansuojamose iš 

valstybės biudžeto, kurias įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV, bendradarbiaudami su Lietuvos plaukimo federacija. 

 2020 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo Lietuvos Aktyvių mokyklų tinklo veiklose. 

Buvo sudaryta organizacinė darbo grupė fiziniam aktyvumui skatinti gimnazijoje 2019–2024 metais, 

kurią sudaro 12 pedagogų, 2 mokinių tėvų atstovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. 

Gimnazijoje mokiniams buvo sudarytos geros sąlygos užsiimti sveikatai naudingomis fizinio aktyvumo ir 

sporto veiklomis. Stengdamiesi, kad sveikos gyvensenos idėjos taptų mokiniams gyvenimo būdu, 

mokytojai taikė įvairius ugdymo metodus bei veiklas, buvo dalijamasi patirtimi su gimnazijos bei 

Vilniaus miesto mokytojais. Fizinio ugdymo mokytoja R. Rimavičienė įgyvendino projekto „Savaitė su 

parašiutu“ veiklas, gimnazijos mokiniai, kuriems vadovavo fizinio ugdymo mokytojai, prisidėjo prie 

tarptautinio projekto ir dalyvavo renginyje „ESSD 2020“ – European School Sport Day – Sport for self 

esteem (Europos mokyklų sporto diena – Sportas savigarbai), 1–5 klasių mokiniai dalyvavo sporto klubo 

„Ąžuolas“ atstovų organizuotose orientacinio sporto veiklose rugsėjo–spalio mėn. Ib klasės mokiniai 

dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuoto projekto pradinių klasių moksleiviams „Olimpinis mėnuo 

2020“ veiklose. Fizinio ugdymo mokytoja R. Rimavičienė ir šokio mokytoja D. Paunksnytė vedė atviras 

pamokas – dalijosi patirtimi, skatindamos mokinių fizinį aktyvumą.  

Uždavinys – ugdyti mokinių sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, vykdant fizinį aktyvumą 

skatinančias veiklas  – įgyvendintas sėkmingai. 
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V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2021 METAMS 

1. Siekti kokybiško tiesioginio ir nuotolinio ugdymo(-si) bei kiekvieno mokinio pažangos. 

1.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, džiaugtis mokymosi procesu, įsitraukiant į jį ir prisiimant atsakomybę už rezultatus. 

1.2. Skatinti mokinių, mokytojų, tėvų atsakomybę už pokyčius. 

1.3. Plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas, mokymąsi sėkmingai įgyvendinti gimnazijos strateginius tikslus. 

1.4. Kurti ir plėtoti funkcionalią, estetišką, skatinančią kūrybiškumą edukacinę gimnazijos aplinką. 

2. Sudaryti palankias sąlygas stiprinti bendruomeniškumą ir mokinių emocinę bei fizinę sveikatą. 

2.1. Per bendruomenines veiklas ugdyti mokinių pilietines, patriotines ir dorines vertybes. 

2.2. Užtikrinti mokinių emocinį ir fizinį saugumą.  

2.3. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių  fizinį aktyvumą. 

1. SIEKTI KOKYBIŠKO TIESIOGINIO IR NUOTOLINIO UGDYMO(-SI) BEI KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS. 

1.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti sėkmę, džiaugtis mokymosi procesu, įsitraukiant į jį ir prisiimant atsakomybę už rezultatus. 

Priemonės Terminas Atsakingi Laukiami rezultatai 

Planuoti pamokas, atsižvelgiant į mokinių 

dialogišką, tyrinėjantį ugdymą.  

2021 m.  Dalykų mokytojai Pamokos organizuojamos, įtraukiant mokinius į 

dialogišką ir tyrinėjantį ugdymą skatinančias 

veiklas.  

Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo 

turinį, pritaikyti jį prie mokinio turimos 

patirties, poreikių, gebėjimų lygio. Mokyti 

mokinius mokytis, siekti savivaldaus jų 

mokymosi. 

2021 m.  Dalykų mokytojai Numatytos ir parengtos skirtingos užduotys ir 

veiklos skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams ar jų grupėms. 

Efektyviai naudoti virtualią mokymosi aplinką 

kontaktinio ir nuotolinio mokymo(-si) metu. 

2021 m.  Dalykų mokytojai 100 proc. mokytojų ugdymo(-si) procese 

naudoja inovatyvias skaitmenines technologijas 

(pvz., interaktyvias lentas, planšetinius 

kompiuterius, išmaniuosius telefonus) ir 

programines priemones. 
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Skaitmeninę mokymo(-si) aplinką EDUKA 

pritaiko ne mažiau kaip 90 proc. licencijas 

turinčių mokytojų.  

Skatinti interaktyvius, socialius ir integruoto 

ugdymo būdus skaitmeninėje aplinkoje. Taikyti 

įvairius nuotolinės pamokos organizavimo 

būdus: savarankišką skaitymą, užduočių 

atlikimą, medžiagos peržiūrą, darbą grupėse, 

konsultavimąsi. 

2021 m.  Dalykų mokytojai Ugdymo būdų įvairovė motyvuoja mokinius, 

gerėja ugdymo(-si) rezultatai. 

Skatinti mokytojus mokymosi metu skirti 

mokiniams užduotis, kurias atlikdami jie kurtų 

kokybišką skaitmeninį mokymosi turinį. 

2021 m.  Dalykų mokytojai Skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

skaitmeninių kompetencijų gilinimas. 

Planuoti ir vesti integruotas pamokas. 2021 m.  Dalykų mokytojai Kiekvienoje klasių grupėje vedamos integruotos 

pamokos. Įvairių dalykų mokytojai veda po 1–2 

integruotas pamokas (projektus) kiekvienoje 

klasėje.  

Taikyti bendradarbiavimą ir norą siekti 

pažangos skatinančius mokymo(-si) ir 

vertinimo metodus pamokoje. 

2021 m.  Dalykų mokytojai, 

metodinės grupės, 

administracija 

Gerėja ugdymo kokybė, pasiekimų vertinimas, 

problemų diagnozavimas ir grįžtamasis ryšys, 

grindžiamas mokinių pasiekimų įrodymais. 

Pamoka pagal mokinį. Mokinių įtraukimas į 

pamokos uždavinio formulavimą, planavimą, 

metodų pasirinkimą, reflektavimą, įsivertinimą. 

Mokinių galimybės renkantis namų darbų 

užduotis, projektinius darbus, atsiskaitymo 

darbų užduočių lygmenis. 

2021 m.  Dalykų mokytojai 60 proc. mokinių teigia, kad ugdymas(-is) 

atitinka jų mokymosi poreikius ir lūkesčius. 

Įtraukti mokinius  į vertinimo ir įsivertinimo 

veiklas.  

Nuolat Dalykų mokytojai, 

metodinės grupės 

Mokiniai prisiima atsakomybę už savo 

mokymąsi, ugdosi savarankiško mokymosi 

gebėjimus. 
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Organizuoti „Mokymąsi be sienų“: už klasės, 

gimnazijos  ribų, virtualioje aplinkoje. 

Nuolat Dalykų mokytojai Mokiniai patiria įvairius mokymosi būdus ir 

formas, išbando įvairių rūšių užduotis ir kuo 

įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose. 

Organizuoti projektinių darbų rengimą ir 

pristatymą. Įtraukti mokinius į jų gebėjimus 

atitinkančius integruotus kelių dalykų projektus 

bei tiriamąją veiklą.  

Nuolat 

 

Dalykų mokytojai Organizuojami projektiniai darbai ir jų 

pristatymas. Sudaromos sąlygos dalykinėms bei 

bendradarbiavimo kompetencijoms ugdyti.  

Organizuoti neformalųjį ugdymąsi įvairiomis 

formomis (konkursai, viktorinos, varžytuvės, 

akcijos ir kt.) sudarant sąlygas įvairioms 

mokinių kompetencijoms atsiskleisti. 

 

 

 

2021 m. Mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Mokiniai – aktyvūs dalyviai neformaliojo 

ugdymo veiklose gimnazijoje ir už gimnazijos 

ribų. Ugdomos bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos. 

Organizuoti dalykines olimpiadas, konkursus, 

varžybas ir skatinti aktyviai dalyvauti (galimi 

renginiai: Lietuvos Konstitucijos egzaminas, 

„Mano gaublys“, Č. Kudabos geografijos 

konkursas, „Euklidas“, Nacionalinis diktantas, 

„Kengūra“, „Olympis“, „Pangea“, „Bebras“, 

„Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, 

skaitovų konkursai, matematikos, lietuvių 

kalbos, užsienio kalbų olimpiados, užsienio 

kalbų dainų konkursai, sporto varžybos ir kt.). 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui,  

mokytojai 

Organizuojamos dalykinės olimpiados, 

konkursai, varžybos. Mokiniai aktyviai 

dalyvauja renginiuose miesto ir šalies mastu. 

Organizuoti 4, 8, II, IV dailės ir scenos menų 

klasių baigiamųjų darbų pristatymą gimnazijos 

bendruomenei. 

2021 m. balandžio–gegužės 

mėn. 

Menų mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Mokiniai gimnazijos bendruomenei pristato 

dailės ir scenos menų baigiamuosius darbus. 
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Bendradarbiaujant su VILNIUS TECH, I–IV 

klasių VILNIUS TECH grupių mokiniams tris 

kartus per metus dalyvauti fizikos, chemijos, 

mikrobiologijos ir genų inžinerijos 

praktiniuose užsiėmimuose. 

2021 m. sausio–lapkričio 

mėn.  

R. Taraškevičienė, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

Ugdomosios veiklos gimnazinėse klasėse 

vykdomos kartu su VILNIUS TECH; mokiniai 

įgyja praktinių įgūdžių. 

Dalyvauti 2021 m. Kultūros paso paslaugų 

finansavimo programoje. 

2021 m. Mokytojai,  

klasių vadovai, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui  

2021 m. mokiniams skirtas Kultūros pasas. 

Kiekvienas mokinys turės galimybę pasinaudoti 

siūlomomis kultūros ir meno paslaugomis. 

Organizuoti dalykines savaites, teminius, 

mokinių kompetencijas ugdančius renginius. 

Pagal metodinių grupių 

parengtus darbo planus 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Vyksta dalykinių savaičių renginiai; skatinamas 

mokinių susidomėjimas ir motyvacija.  

Organizuoti mokiniams konsultavimo karjerai 

ir profesinio veiklinimo renginius, padedančius 

moksleiviams kryptingai planuoti savo būsimą 

karjerą. Numatoma organizuoti Karjeros 

nakties renginį, susitikimus su aukštųjų 

mokyklų dėstytojais, mokinių išvykas į 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centrą, užsiėmimus apie streso valdymą prieš 

brandos egzaminus IV gimnazinių klasių 

mokiniams; vykdomas integruotas ugdymas 

karjerai pamokose, projektiniuose 1–12 klasių 

mokinių darbuose; individualus mokinių 

konsultavimas būsimos karjeros ir profesijos 

pasirinkimo klausimais. 

Nuolat Ugdymo karjerai 

grupė,  

klasių vadovai 

Organizuoti susitikimai, renginiai, konsultacijos, 

profesinio veiklinimo užsiėmimai padės 

mokiniams geriau pažinti save, priimti su būsima 

profesine veikla susijusius racionalius ir 

atsakingus sprendimus. Ugdymo karjerai 

veikloms įgyvendinti įtraukiami socialiniai 

partneriai.  

Ugdomos mokinių savęs pažinimo, 

bendradarbiavimo, karjeros galimybių pažinimo 

kompetencijos, atskleidžiama mokymosi visą 

gyvenimą svarba. 
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1.2. Skatinti mokinių, mokytojų, tėvų atsakomybę už pokyčius. 

Vykdyti 4 ir 8 klasių mokinių nacionalinių 

pasiekimų testus, organizuoti PUPP ir MBE, 

VBE bandomuosius egzaminus; organizuoti 5 

klasių ir I bei III gimnazijos klasių 

diagnostinius testus. Metodinių grupių 

posėdžiuose analizuoti nacionalinių pasiekimų, 

PUPP, brandos egzaminų rezultatus. Rezultatų 

analizę naudoti ugdymo procesui planuoti bei 

tobulinti.  

Pagal direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį ir NŠA nustatytas 

datas 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Planuojant gimnazijos veiklą atsižvelgiama į 

aukščiausias ir žemiausias tyrimų rezultatų 

vertes bei tyrimus atliekančiųjų rekomendacijas.  

Dalyvaujant projekte „Bendrojo ugdymo 

tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: 

mokinių pasiekimų vertinimas“, tobulinti dailės 

pasiekimų vertinimą. Vertinimo rezultatus 

panaudoti gerinant meninio ugdymo kokybę.  

Pagal Nacionalinės švietimo 

agentūros vadovaujamo 

projekto „Bendrojo ugdymo 

tyrimų, vertinimo ir 

stebėsenos sistemos plėtra: 

mokinių pasiekimų 

vertinimas“ patvirtintą 

tvarkaraštį 

Menų mokytojai Gerinama ugdymo kokybė, išbandyti ir 

efektyviai panaudoti 4, 6 ir 8 klasių mokiniams 

skirti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai 

veiksmingam formuojamajam pasiekimų 

vertinimui ugdymo procese, taip pat mokinių 

individualios pažangos stebėsenai.  

Stebėti ir analizuoti mokinių pasiekimus, jų 

pokyčius. Analizuoti gimnazijos apibendrintus 

pasiekimų duomenis. 

Organizuoti Mokytojų tarybos posėdžius: 

 „2020–2021 m. m. I pusmečio mokinių 

ugdymosi ir lankomumo rezultatų analizė“. 

 

 „Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus. 

Papildomų darbų ir IV klasių mokinių 

atsiskaitymo tvarka“. 

 „II pusmečio ir metinių 1–4, 5–III klasių 

mokinių ugdymo ir lankomumo rezultatų 

 

 

 

 

2021 m. sausis 

 

 

2021 m. gegužė 

 

 

2021 m. birželis 

 

Administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai,  

klasių vadovai,  

dalykų mokytojai 

 

 

 

Aptarti I pusmečio ugdymosi rezultatai.  

Numatytos priemonės, kad per II pusmetį 

mokinių ugdymosi ir lankomumo rezultatai 

gerėtų. 

Aptarti abiturientų metiniai rezultatai, numatyta 

mokinių, turinčių nepatenkinamus įvertinimus, 

atsiskaitymo terminai ir tvarka.  

Aptarti 2020–2021 m. m. ugdymosi rezultatai, 

padaryta pažanga. Aptartas ir patvirtintas 
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analizė ir 1–4, 5–I, III klasių mokinių 

kėlimas į aukštesnę klasę. Gimnazijos 

2021–2023 m. m. ugdymo plano aptarimas“.  

 „2020–2021 m. m. mokinių ugdymosi ir 

lankomumo rezultatų analizė. 2021–2022 m. 

m. tikslai, lūkesčiai ir iššūkiai “. 

 „1, 5, 9 ir 11 klasių mokinių adaptacijos 

tyrimų rezultatai“. 

 

 

 

2021 m. rugpjūtis 

 

 

2021 m. lapkričio–gruodžio 

mėn. 

papildomų darbų atsiskaitymo tvarkaraštis. 

 

 

Aptarti lūkesčiai, iššūkiai, susitarta dėl 

prioritetinių  sričių, tikslų. 

 

Aptarti adaptacijos tyrimų rezultatai, numatyti 

problemų sprendimo būdai bei adaptacijos 

tyrimo sklaida. 

Dalyvaujant projekte „Šiuolaikiškas 

matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos 

stebėsena“, tobulinti 2, 3 ir 5 klasių mokinių 

matematinius gebėjimus naudojant dirbtinio 

intelekto technologiją. 

2021 m. I pusmetis 

 

Gimnazijos 

administracija,  

2 ir 3 kl. mokytojos,  

5 kl. matematikos 

mokytojos 

Mokytojai, naudodamiesi Suomijos mokslininkų 

sukurta ir išbandyta skaitmenine aplinka Eduten 

Playground, skirta matematinių gebėjimams 

tobulinti, turi galimybę nuosekliai stebėti 

mokinių pažangą ir pamatyti stipriąsias bei 

silpnąsias mokinių mokymosi sritis. Tai leidžia 

pateikti tinkamą matematinį iššūkį bei didina 

kiekvieno mokinio motyvaciją. 

Siekti aukštesnių ugdymo ir ugdymosi 

rezultatų; tobulinti efektyvios ugdymosi 

pagalbos teikimą įvairių poreikių mokiniams 

(turintiems nepatenkinamus pusmečio 

įvertinimus ir specialiųjų poreikių mokiniams). 

2021 m. sausio–balandžio 

mėn.  

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai 

Organizuoti pokalbiai, po kurių, suteikus 

reikiamą pagalbą, pagerės dalies mokinių 

mokymosi rezultatai. 

Pritaikyti ugdymo(-si) programas specialiųjų 

poreikių mokiniams, didelį dėmesį skiriant 

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijų 

pritaikymui, jų aptarimui su mokiniu ir tėvais. 

2021 m. rugsėjo mėn. Mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Parengtos ir sėkmingai įgyvendinamos 

programos specialiųjų poreikių mokiniams. 

Organizuoti pagalbą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai  

Suteikta mokytojų padėjėjų pagalba SUP 

mokiniams ugdymo proceso metu. Pasiektas 

bent patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis 

metiniuose įvertinimuose.  
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Aptarus mokinių pasiekimus, sudaryti 

ugdymosi sunkumų turinčių mokinių 

laikinąsias grupes ir pagal direktoriaus 

patvirtintą tvarkaraštį teikti mokiniams 

reikiamą pagalbą. 

2021 m. vasario, gegužės, 

lapkričio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

dalykų mokytojai 

Visi mokiniai, turintys mokymosi spragų ar 

individualių poreikių, turi galimybę 

pasikonsultuoti su dalykų mokytojais. 

Pagerėja konsultacijas lankiusių mokinių 

mokymosi rezultatai. 

Atlikus 1, 5, 9 ir 11 klasių mokinių adaptacijos 

tyrimus, rezultatus pristatyti tėvams tėvų 

susirinkimų metu. 

2021 m. lapkričio–gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Identifikuotos problemos, aptarti būdai joms 

spręsti. 

Fiksuoti ir analizuoti „Mokinio individualios 

pažangos anketą“, stebėti, kaip yra 

įgyvendinama individualios mokinio pažangos 

vertinimo metodika. 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui,  

klasių vadovai 

Mokiniai fiksuoja akademinės ir neakademinės 

veiklos rodiklius, geba stebėti ir įsivertinti 

pasirinktų dalykų asmeninę pažangą, nusimatyti 

tolesnius siekius. Direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui stebėtos pamokos. Stebėjimo ir 

vertinimo tikslas – mokinių pažangos 

įsivertinimas. Pamokose vyksta mokinių 

pasiekimų aptarimas, mokinių pažangos 

stebėjimas, tikslingas išmokimo tikrinimas, 

pamokos uždavinio ir apibendrinimo dermė. 

Organizuoti mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimą skatinant mokinio pažangą, 

aptariant individualią vaiko pažangą ir 

pasiekimų gerinimo galimybes. 

2020 m. lapkričio, balandžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Vyksta individualūs mokinių akademinės ir 

neakademinės veiklos pasiekimų aptarimai, 

dalyvaujant mokiniui, mokytojui, tėvams. 

Numatomas mokymosi, elgesio tobulinimas, 

tolesni siekiai. Laikomasi susitarimų. 

Organizuoti mokiniams individualias, grupines 

konsultacijas.  

2021 m. Mokytojai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Organizuojamos konsultacijos sudaro sąlygas 

mokiniams siekti asmeninės pažangos.  

Dalintis patirtimi stebint ir vertinant mokinio 

asmeninę pažangą ir pasiekimus metodinėse 

2021 m.  Mokytojai,  

pagalbos mokiniui 

Pažangos stebėjimas ir vertinimas panaudojamas 

mokymui(-si) planuoti, mokinių pasiekimams 
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grupėse, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. specialistai gerinti. Panaudojami įvairūs individualios 

mokinio pažangos stebėjimo būdai ir formos. 

Organizuoti mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, administracijos konstruktyvias 

diskusijas apie mokinių mokymosi sėkmes ir 

problemas siekiant padėti vieni kitiems. 

2021 m.  Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

administracija 

Surasti sprendimai kilusioms problemoms 

spręsti.  

1.3. Plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas, mokymąsi sėkmingai įgyvendinti gimnazijos strateginius tikslus. 

Sudaryti galimybes gimnazijos darbuotojams 

nuolat kryptingai tobulinti profesinę 

kvalifikaciją.  

Organizuoti seminarus: 

 ,,Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai“ 

 ,,Mokymą aktyvinančių metodų taikymas 

pamokose“ 

 ,,Mokymosi motyvacijos stiprinimas bei 

mokinių įgytų žinių taikymas remiantis 

turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika“  

 ,,Mokymas(-is) tiriant – probleminis 

mokymas“ 

 

 

 

 

2021 m. sausis  

2021 m. vasaris 

 

2021 m. kovas 

 

 

2021 m. kovas 

 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

administracija 

 

Mokytojai tobulina kvalifikaciją bei įgyja 

papildomų kompetencijų pamokos 

organizavimo, probleminio mokymo, mokinių 

motyvacijos stiprinimo temomis. 

Organizuoti tęstinius mokymus, skirtus mokyti 

dirbti mokyklos pasirinktoje nuotolinio 

ugdymo aplinkoje, gilintis į mokymosi 

organizavimo galimybes ir didaktiką aplinkoje. 

2021 m.  

 

 Mokytojai tobulina kompiuterinį raštingumą ir 

skaitmenines kompetencijas, išmoksta naudotis 

ir savo darbe naudoja įvairius nuotolinio darbo 

įrankius. 

Sukurti MICROSSOFT TEAMS tarpusavio 

pagalbos teikimo kanalą (grupę) mokyklos 

nuotolinio mokymosi aplinkoje ar kitoje 

informacinių technologijų sistemoje ir skatinti 

ja naudotis. 

2021 m.  

 

Mokytojai Mokytojai dirba kaip solidari bendruomenė, 

kurios santykiai grindžiami geranoriškumu 

vienas kitam ir kolegialia pagalba. Vykdoma 

profesinės patirties sklaida . 
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Kvalifikacijos tobulinimo planuose numatyti 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo strategines 

kryptis atsižvelgiant į nuotolinio ugdymo 

paradigmą, besiskiriančią nuo tradicinio 

ugdymo klasėje, į nuolatinį mokytojų 

tobulėjimą asmeninių, socialinių, 

kompiuterinio raštingumo ir skaitmeninių 

didaktinių kompetencijų srityse ir skatinti 

mokytojus kelti kvalifikaciją šiose srityse. 

2021 m. II pusmetis Metodinė taryba, 

administracija 

75 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose, 

orientuotuose į skaitmeninių didaktinių 

kompetencijų gilinimą. 

Naudoti mokymo ir mokymosi savianalizės 

priemonę SELFIE nuotolinio  ugdymo kokybei 

įsivertinti. 

2021 m. lapkritis  Plėtotojama duomenų analize ir įsivertinimu 

grįsta ugdymo kokybės kultūra. Tinkamai 

vykdoma mokymo ir mokymosi savianalizė 

pasitarnauja planuojant kokybišką mokyklos 

veiklą, gerinant nuotolinio ugdymo kokybę. 

1.4. Kurti ir plėtoti funkcionalią, estetišką, skatinančią kūrybiškumą edukacinę gimnazijos aplinką.  

Atnaujinti gimnazijos informacinių 

technologijų infrastruktūrą ir papildomai 

įrengti mobilias darbo vietas, pritaikytas 

mokytojams dirbti nuotoliniu būdu. 

2021 m.  Atnaujinta ne mažiau kaip 20 proc. mokymo(-si) 

priemonių. Įrengtos papildomos (pagal poreikį) 

darbo vietos, pritaikytos dirbti naujomis 

sąlygomis. 

Inicijuoti edukacinių erdvių (skaitmeninių, 

virtualių, gimnazijos teritorijoje, už gimnazijos 

ribų ir kt.) pritaikymą mokinių ugdymo 

procesui. 

2021 m.  Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, dalykų 

mokytojai  

Ne mažiau kaip kartą kiekvienas mokytojas 

pritaiko bent vieną mokymosi be sienų formą. 

Bibliotekos kaip informacinio centro veiklos 

aktyvinimas, fondų turtinimas pritraukiant 

mokinius po pamokų, per laisvas pamokas.  

2021 m. Bibliotekos vedėja, 

dalykų mokytojai 

Per mėnesį bibliotekoje organizuojami ne 

mažiau kaip 2 edukaciniai renginiai. 
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Bibliotekos baldų atnaujinimo II etapas. 

Atnaujinti gimnazijos internetinę svetainę. Iki 2021 II pusm.  Sukurta nauja gimnazijos internetinė svetainė, 

atnaujintas jos turinys. 

Atnaujinti ir suremontuoti fizikos ir chemijos 

kabinetus. 

Iki 2021m. rugsėjo mėn.  Atliktas fizikos ir chemijos kabinetų remontas, 

atnaujinta dalis baldų. 

Atnaujinti gimnazijos sporto aikštyną. Iki 2021m. rugsėjo mėn.  Atnaujintas sporto aikštynas sudaro daugiau 

galimybių organizuoti sveiką gyvenimo būdą 

skatinančias veiklas bei fizinio ugdymo 

pamokas. 

2. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS STIPRINTI BENDRUOMENIŠKUMĄ IR MOKINIŲ EMOCINĘ BEI FIZINĘ SVEIKATĄ. 

2.1. Per bendruomenines veiklas ugdyti mokinių pilietines, patriotines ir dorines vertybes 

Dalyvauti ir organizuoti pilietinio 

sąmoningumo akcijas: „Atmintis gyva, nes 

liudija“, „Darom“, „Knygų Kalėdos“, 

„Gabalėlis džiaugsmo“ ir kt. 

Nustatytomis datomis Gimnazijos 

bendruomenė 

Didelė dalis gimnazijos bendruomenės įsijungia 

į pilietines akcijas; stiprinamos pozityvios 

nuostatos.  

Organizuoti neformalųjį ugdymą(-si) 

įvairiomis formomis (konkursai, viktorinos, 

varžybos, akcijos ir kt.) sudarant sąlygas 

įvairioms mokinių kompetencijoms atsiskleisti. 

2021 m. Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Organizuojami renginiai – viktorinos, sporto 

varžybos, projektai, akcijos, konkursai, įvairios 

pamokos netradicinėse erdvėse, išvykos – 

skatina mokinių draugiškumą, toleranciją. 

Sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai, 

kūrybiškumui, organizaciniams gebėjimams 

atsiskleisti. 



35 
 

Inicijuoti įvairias skirtingo amžiaus mokinių 

bendradarbiavimo formas įgyvendinant 

formalųjį ir neformalųjį ugdymą, padedant 

vienas kitam. Organizuoti įvairius renginius, 

įtraukiančius mokinių šeimas ir vietos 

bendruomenę. 

2021 m. Mokinių taryba, 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

klasių vadovai, 

bibliotekos vedėja, 

tėvai 

Organizuojami renginiai, ugdomi bendravimo 

įgūdžiai, pagrįsti tolerancija, demokratiškumu ir 

pagarba. Organizuojami renginiai, 

bendradarbiaujant su tėvais ir vietos 

bendruomene, atrastos naujos darbo formos.  

2.2. Užtikrinti mokinių emocinį ir fizinį saugumą. 

Atlikti tyrimus, siekiant pozityvaus 

mikroklimato.  

2021 m. Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Atlikti tyrimai (patyčių paplitimo, adaptacijos, 

mikroklimato), išanalizuoti rezultatai ir 

numatytos prevencinės priemonės. 

Dalyvauti ir organizuoti prevencinius ir 

socialinius projektus, akcijas: „Savaitę be 

patyčių“, „Būk matomas“, „Tolerancijos 

dieną“, „Ačiū“ dieną ir kt. 

Nustatytomis datomis Gimnazijos 

bendruomenė, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Didelė dalis gimnazijos bendruomenės įsijungia 

į pilietines akcijas; stiprinamos pozityvios 

nuostatos.  

Vykdyti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, 

narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo, 

smurto, nusikalstamumo, užkrečiamųjų ligų 

prevenciją.  

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Mokiniai aktyviai dalyvauja prevenciniuose 

renginiuose įvairiomis temomis, įgyja žinių apie 

sveiką gyvenseną. 

Vykdyti pamokų lankomumo prevenciją ir 

elgesio taisyklių laikymosi stebėseną. 

Nuolat  Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, tėvai, mokiniai laikosi 

vieningos lankomumo prevencijos nuostatos. 

Koordinuoti socialinės, pedagoginės, 

psichologinės, prevencinės, specialiosios 

pedagoginės švietėjiškos pagalbos mokiniui, jo 

tėvams (globėjams) teikimą  

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Tikslingai ir kryptingai teikiama pagalbos 

mokiniui specialistų pagalba mokiniams, tėvams 

(globėjams). 

Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų 

ugdymo organizavimo, elgesio gimnazijoje, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Tikslingai ir kryptingai teikiamos konsultacijos 

mokinių tėvams (globėjams) vaikų ugdymo 

organizavimo, elgesio gimnazijoje, lankomumo, 
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aktualiais klausimais. saugumo užtikrinimo klausimais.  

Kelti kvalifikaciją bei tobulinti kompetencijas 

klasės mikroklimato gerinimo, patyčių 

prevencijos srityse.  

Nuolat Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Dalyvaudami prevencinės programos 

užsiėmimuose, kvalifikaciniuose renginiuose 

mokytojai tobulina klasės valdymo, bendravimo 

su tėvais, klasės mikroklimato gerinimo, 

mokymo proceso individualizavimo įgūdžius. 

Organizuoti veiklas, orientuotas į socialinių 

kompetencijų ugdymą. 

2021 m. Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, mokinių 

taryba, dorinio ugdymo 

mokytojai 

Vykdomos veiklos, orientuotos į socialinių 

kompetencijų ugdymą; formuojasi mokinių 

vertybinės nuostatos; gerėja mokinių asmeniniai, 

socialiniai, komunikaciniai, darbo ir kt. veiklos 

gebėjimai. 

Tęsti socialinio ir emocinio ugdymo LIONS 

QUEST programos įgyvendinimą. 

2021 m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Sudarytos sąlygos mokiniams aktyviai veikti, 

ugdytis emocines kompetencijas, konstruktyviai 

spręsti problemas, konfliktus.  

Vykdyti prevencines veiklas, orientuotas į 

mokinių saugumo ir atsakomybės skatinimą. 

Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai, mokinių 

taryba 

Mokiniai, tėvai (globėjai) supažindinti su 

gimnazijos veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais; formuojamos mokinių vertybinės 

nuostatos.   

Koordinuoti socialinę ir savanorišką veiklą. Nuolat Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Dalyvaudami įvairiuose gimnazijoje 

organizuojamuose renginiuose, mokiniai 

mokysis bendravimo, ugdysis asmeninę ir 

emocijų valdymo kompetencijas, įgis daugiau 

atsakomybės, palankiau vertins ir noriai 

dalyvaus savanoriškoje veikloje. 

Inicijuoti diskusijas mokiniams apie paauglių 

tarpusavio bendravimą, psichotropines 

medžiagas, subkultūras, fizinę, dvasinę 

sveikatą, nepilnamečių neteisėtą elgesį bei 

nusikalstamumą. 

Nuolat Socialinės pedagogės, 

psichologės 

Prevencinei veiklai vykdyti įtraukti socialiniai 

partneriai. Kiekvienai klasių kategorijai 

pasiūlyta bent viena diskusija. 
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Inicijuoti žinių gilinimą ir įgūdžių stiprinimą 

efektyviai ir profesionaliai sprendžiant ginčus 

ir valdant konfliktines situacijas.  

2021 m. Socialinės pedagogės Organizuojami mediacijos įgūdžių lavinimo 

mokymai, per kuriuos suteikiamos teorinės 

žinios, simuliacijų bei modeliuojamų situacijų 

metu įtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami 

praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, 

suprantami mediacijos ypatumai bei taikymo 

privalumai, suvokiamas situacijų spektras, 

kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia 

efektyviai. 

2.3. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą. 

Organizuoti sveikos gyvensenos propagavimo 

renginius (projektus, akcijas, varžybas). 

Nuolat Sveikatos priežiūros 

specialistė, biologijos, 

fizinio ugdymo, 

pradinių klasių 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Gimnazijoje sistemingai vyksta sveikatos 

stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo 

renginiai. 

Organizuoti visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto pagalbą, vykdyti prevenciją. 

Nuolat Sveikatos priežiūros 

specialistė, klasių 

vadovai 

Klasės valandėlių, integruotų dorinio ugdymo, 

gamtos mokslų ir lytinio švietimo pamokų metu 

organizuojami pokalbiai, diskusijos apie 

psichotropinių medžiagų poveikį ir žalą 

organizmui. 

Įgyvendinti sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programą.  

Pagal UP Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

biologijos, fizinio 

ugdymo, pradinių 

klasių mokytojai  

Įgyvendinant programą mokiniams suteiktos 

žinios apie lytiškumą, sveikatą, šeimą, 

formuojamos vertybės, kritinis požiūris, 

atsakingas elgesys, ugdomi sveikos gyvensenos 

gebėjimai ir įgūdžiai. 

Dalyvauti projekto „Sveikos gyvensenos 

skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste“ veiklose. 

2021 m. sausio–gegužės 

mėn. 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

biologijos, fizinio 

Formuojami pozityvūs mokinių sveikatos 

elgsenos pokyčiai, kyla  sveikatos raštingumo 

lygis. 
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ugdymo mokytojai 

Dalyvauti projekto „Mokėk plaukti ir saugiai 

elgtis vandenyje 2021“ plaukimo pamokose.  

2021 m.  Antrų klasių vadovai Ugdomi antrųjų klasių mokinių gyvybiškai 

svarbūs ir reikalingi plaukimo įgūdžiai. 

Dalyvauti sveiką gyvenseną propaguojančiose 

veiklose („Švaros mėnuo“, „Diena be tabako“ 

ir kt.).  

2021 m.  Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

klasių vadovai 

Mokiniai savitai ir įtaigiai įtraukiami į sveiką 

gyvenseną propaguojančias veiklas. 

Formuojamos vertybinės nuostatos.  

Dalyvauti savivaldybės organizuojamuose 

sporto ir sveikatingumo renginiuose. 

2021 m.  Fizinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Formuojamos vertybinės nuostatos, 

komunikaciniai ir technologiniai įgūdžiai; fizinio 

aktyvumo priemonėmis įgyvendinami 

individualūs tikslai.  

Skatinti gimnazijos mokytojus aktyviai 

dalyvauti fizinio ugdymo mokytojų 

inicijuotame projekte „Sveikas mokytojas – 

laimingi mokiniai“. 

2021 m. Fizinio ugdymo 

mokytojai 

75 proc. gimnazijos mokytojų jungiasi į projekto 

veiklas. 

 


