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VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA   

2020–2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA 
  

1. Gimnazijos prisistatymas 
 
FILOSOFIJA  
Nuolat ilgėkis ir kas dieną sugrįžk prie kilnumo, grožio ir tiesos versmių. 
 
VIZIJA 
Vilniaus Karoliniškių gimnazija – tai siekianti ugdymo kokybės, puoselėjanti kultūrą, atvira švietimo naujovėms, nuolat besimokanti ir 

gyvenanti sparčiai kintančioje visuomenėje keturmetė ugdymo institucija. 
 
MISIJA 
Tarpusavio susitarimais grįstu ugdymu(-si) rengti mokinį sėkmingam gyvenimui šiuolaikinėje konkurencingoje visuomenėje. 
 
VERTYBĖS 
Saugumas, sveikata, teisingumas, atsakingumas, tolerantiškumas, draugiškumas, kūrybiškumas. 
 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
1 TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS IR PASIEKIMŲ GERINIMAS ĮGYVENDINANT ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS UGDYMO 

PROGRAMAS. 
Uždaviniai: 
1.1. Efektyviai įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas užtikrinant nepertraukiamą ugdymo kokybės ir pasiekimų vertinimą ir 

įsivertinimą. 
1.2. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam vaikui siekiant individualios pažangos. 
1.3. Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškos poreikiams tenkinti neformaliojo ugdymo veiklose. 
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1.4. Plėtoti inovatyvų ugdymą, lavinantį mokinių kritinį mąstymą, ekologinį raštingumą, bendrąsias kompetencijas ir kūrybiškumą 

integruojant naują IT mokymo aplinką. 
 
2 TIKSLAS. BENDRAŽMOGIŠKŲJŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS, SVEIKOS GYVENSENOS IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ 

UGDYMAS UŽTIKRINANT BENDRUOMENĖS NARIŲ SAUGUMĄ. 
Uždaviniai: 
2.1. Kurti fiziškai, emociškai, dvasiškai saugią ugdymo(si) aplinką suvienijant mokytojų bei tėvų pastangas ir stiprinant mokinių vertybines 

nuostatas. 
2.2. Efektyvinti mokinių socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymą siekiant brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės 

ūgties. 
2.3. Puoselėti nacionalinę tapatybę atspindinčias tradicijas modernios visuomenės sąlygomis ugdant mokinių lyderystę. 
2.4. Stiprinti savivaldų veiklą gimnazijoje, efektyvinti bendradarbiavimą su kitomis švietimo institucijomis ir socialiniais partneriais. 

 
3 TIKSLAS. GIMNAZIJOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS. 

3.1. Gerinti gimnazijos higienines ir sanitarines sąlygas aprūpinant būtiniausiomis priemonėmis. 
3.2. Kurti modernią bazę, būtiną efektyviam ugdymui. 
3.3. Kurti naujas mokymosi ir poilsio erdves. 
3.4. Siekti subalansuotos mitybos gimnazijos valgykloje. 

 
2019–2020 m. m. gimnazijoje mokėsi 658 mokiniai, buvo sukomplektuotos 25 klasės, iš jų 1-ųjų gimnazijos klasių – 7 (195 mok.), 2-ųjų 

gimnazijos klasių – 6 (180 mok.), 3-ųjų – 6 (127 mok.) ir 4-ųjų gimnazijos – 6 (156 mok.). Vienoje klasėje vidutiniškai mokėsi 26 mokiniai. Dirbo 
61 mokytojas, iš jų 40 mokytojų metodininkų, 15 vyresniųjų mokytojų. Gimnazijoje dirbo specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis 
pedagogas, pedagogo padėjėja. 

Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2019–2020 m. m. 
Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje 2018–2020 m. m. vyko daug renginių moksleiviams: Europos kalbų diena; neatlygintinos kraujo donorystės 

akcija; pilietinė iniciatyvinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“; jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“; istorijos – literatūros – menų projektas. 
Inscenizacija „Vilniaus mugė“; fotografijų konkursas „Mano knygų lentyna 2020“, skirtas knygnešio dienai paminėti; minėjimas – koncertas „Kovo 
11-ajai – 30“; patriotinės dainos konkursas „Laisvė“; „Išmaniosios dienos“ konkursas; tarptautinis anglų kalbos konkursas „BEST UN ENGLISH 
2019“; konstitucijos egzaminas; tarptautinė konferencija „STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“; tarpgimnazinė viktorina „Žemė. Oras. Vanduo. 
Ugnis“; Loretos Asanavičiūtės merginų tinklinio turnyras ir kt. 

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo ir įvairiuose miesto renginiuose: konkurse „Susirinkime pas Balį Sruogą“ Aura Paukštytė, 3a kl., tapo 
laureate; 69-ojoje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje Vilniaus miesto etape Martynas Slavinskas, 4b kl., laimėjo I vietą; 8-9 klasių 
mokinių 2020 m. Vilniaus miesto rusų kalbos (užsienio) olimpiadoje Jana Šulskytė, 1e kl., gavo padėką už namų darbo užduotį; konkurse 
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ Karolis Lučunas, 4b kl., laimėjo II vietą; XXX Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje Vilniaus miesto 
etape Viltė Pranckūnaitė, 4b kl., laimėjo III vietą; istorinių memų konkurse „Valstybingumo dūzgės“ Tadas Bernotas, Martynas Slavinskas, 
Lukas Kuprėnas, Deividas Narbutas (visi 4b kl. Mokiniai) gavo Pagyrimo raštus; 6-12 klasių moksleivių nacionalinio geografijos žinių 
konkurse „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ Vincentas Jeronimas Kuliešius laimėjo I vietą  ir kelionę į Lenkiją bei Vokietiją, 1e kl., Salvijus Barevičius 
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laimėjo taip pat I vietą ir 3 dienų kelionę į Baltarusiją, 3a kl., Martynas Lukas Šliažas, 2b kl., ir Danielius Venskutonis, 1b kl., laimėjo II vietas, 
o Viltė Pranckūnaitė, 4b kl., – III vietą; Vilniaus International Meridian School organizuotame „Molekulės dienos“ protmūšyje „Karoliniškių 
molinukų“ komanda – Edgaras Dirmeikis, 1b kl., Ieva Staugaitė, 2b kl., Simonas Ignatavičius, 3b kl., Renatas Petrauskas, 4b kl. – laimėjo 
III vietą; VIII Lietuvos moksleivių dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse „Mano senas drauge…“, skirtam Elenai Mezginaitei atminti, Arūnė 
Urbanavičiūtė, 2a kl., ir Simona Klebavičiūtė, 4c kl., laimėjo III vietas; 2019–2020 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo 
varžybų čempione Nedas Žukauskas, 2c kl., Mantvydas Rimkevičius, 2c kl., Artūras Šuvalskis, 2e kl., Robertas Bublevičius, 2c kl., Lukas 
Seliuchovas, 1g kl., Daniilas Korovinas, 3e kl., Gvidas Šatas, 4d kl., Jana Šulskytė, 1e kl., tapo čempionais; 2019-2020 m. m. Lietuvos 
mokyklų žaidynių tarpzoninių svarsčių kilnojimo varžybose Nedas Žukauskas, 2c kl., Mantvydas Rimkevičius, 2c kl., Laimis Pateckis, 2c kl., 
Robertas Bublevičius, 2c kl., Daniilas Korovinas, 3e kl., Renaldas Romankevičius, 1g kl., Jana Šulskytė, 1e kl., Evelina Bajurinaitė, 3e 

kl., laimėjo III vietą; 2019–2020 m. m. I atviro Lietuvos UŠU Sanda čempionate Matas Aleksaitis, 4f kl., imtynėse užėmė I vietą, Adomas 
Rabcevičius, 2d kl., kikbokse – II vietą, imtynėse – II vietą, Renatas Petrauskas, 4b kl., kikbokse ir imtynėse – I vietą, Artūras Šuvalskis, 2e 
kl., kikbokse ir imtynėse – I vietą, Justina Lusaitė, 4f kl., kikbokse – I vietą, Liepa Janutėnaitė, 2d kl., kikbokse – II vietą; 2019–2020 m. m. 
Vilniaus miesto mokyklų žaidynių svarsčių kilnojimo varžybose Nedas Žukauskas, 2c kl., Artūras Šuvalskis, 2e kl., Mantvydas Rimkevičius, 
2c kl., Robertas Bublevičius, 2c kl., Laimis Pateckis, 2c kl., Daniilas Korovinas, 3e kl., Renaldas Romankevičius, 1g kl., Jana Šulskytė, 1e 
kl., laimėjo I vietą ir kt.  

 
2. Gimnazijos veiklos sričių analizė SSGG 

Stipriosios pusės 

• Tarptautinis projektas „VR@school“ atvėrė galimybes mokytojams išvažiuoti į 
užsienį, kelti kompetencijas, dalintis patirtimi naujausių technologijų srityje. 

• Bendradarbiavimas su „Inovacijų centru“ atvėrė mokiniams ir mokytojams 
galimybę išvykti į užsienį pagal Erazmus+ programą. 

• Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai. 

• Individualus mokinio pažangos stebėjimas. 

• Bendravimas su socialiniais partneriais. 

• Maža personalo kaita, didėjanti kvalifikacija, profesionalumas. 

• Kūrybiška mokytojų metodinių grupių veikla. 

• Aktyviai dirbanti mokyklos metodinė taryba. 

• Pasirenkamųjų dalykų pasiūla pagrįsta mokinių poreikių analize. 

• Tiriamieji darbai gamtos mokslų pamokose. 

• Racionaliai paskirstomi materialiniai ištekliai, pritraukiamos papildomos lėšos. 

• Prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimas 1-ose ir 2-ose gimnazijos 
klasėse. 

• Projektas „Raktas į sėkmę“. 

• Skiriamos valandos mokinių konsultacijoms. 

Silpnosios pusės 

• Mokinių motyvacijos stoka dalyvaujant savanoriškoje 
veikloje. 

• Žemas mokinių iniciatyvumas. 

• Nepakankama gimnazijos reklama. 

• Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas. 

• Prastėjantys pažangumo rodikliai. 

• Mokinių atsakomybė už ugdymosi rezultatus. 

• Nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo procese. 

• Edukacija netradicinėse erdvėse. 

• Papildoma pagalba (mokytojo padėjėjo) specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

• Sistemos, užtikrinančios mokinių sutartyje numatytų 
reikalavimų laikymąsi, nebuvimas. 

• IT priemonių trūkumas nuotoliniam mokymui(si). 

• Prastas mokinių lankomumas. 

• Mokytojų kompetencijų trūkumas dirbant su 
specialiųjų poreikių mokiniais. 
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• Prevenciniai, švietimo  renginiai ir informacijos sklaida apie psichologinę 
sveikatą. 

• Lankomumo grupės veiklos pradžia. 

• Specialistų trūkumas. 

Galimybės 

• Kiekvienam mokiniui skirtos lėšos (8 €) „Kultūros paso“ programai įgyvendinti 
padėtų ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę. Klasės auklėtojai „Kultūros 
paso“ programa įtrauktų mokinius į savišvietą, mažėtų socialinė atskirtis.  

• Tarptautinis projektas „VR@School“ sukuria patrauklios, modernios gimnazijos 
įvaizdį. 

• Bendradarbiavimas su GTC atveria mokiniams galimybes susipažinti su praktine 
tiriamąja veikla laboratorijose, skatina gilintis į mokslo pasaulį gamtos srityje. 

• Universitetinė VGTU klasė. 

• Bendruomenės narių tautinio identiteto paieškos ir atskleidimas. 

• Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklą ir sprendimų priėmimą. 

• Ugdyme(-si) tikslingai naudoti skaitmenines technologijas. Nuotolinio mokymo 
pasiekimai – aukštesnis  mokytojų ir mokinių naudojimosi IT lygis, mokymosi 
šaltinių bei priemonių įvairovė. 

• Pasirengimo brandos darbui  sklaida bendruomenėje. 

• Mokinių dalyvavimas planuojant renginius. 

• Gimnazistų tarybos atsakinga veikla lankomumo ir ugdymosi srityse. 

• Mokinių dalyvavimas struktūrinėse organizacijose ir formaliose grupėse. 

• Mokymas mokytis bendradarbiaujant su specialistais. Mokinių mokymas kelti 
asmeninius mokymosi tikslus. 

• Glaudesnis bendradarbiavimas su Vilniaus miesto mokyklomis ir Karoliniškių 
seniūnija. 

• Pamokos, kaip ugdymo proceso svarbiausio elemento, įvairovė. 

• Didesnis mokinių atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas. 

• Atnaujintos ir patobulintos mokytojų nuotolinio darbo kompetencijos. 

• Perėjus gimnazijai prie kokybiškesnės virtualios aplinkos pagerės mokymo(si) 
kokybė. 

• Esant COVID-19 grėsmei išnaudoti atviras erdves lauke. 

• Didėjant specialiųjų poreikių mokinių skaičiui išnaudoti įtraukųjų mokymą. 

Grėsmės 

• Prastėjantys priimamų mokinių gebėjimai ir 
galimybės. 

• Visuomenės ir žiniasklaidos neigiama įtaka mokinių 
socialinei elgsenai. 

• Skirtingas atvykusių mokinių žinių ir pasiekimų lygis. 

• Mažėjantis mokinių skaičius. 

• Elektroninių cigarečių, žalingų įpročių plitimas tarp 
mokinių. 

• Išmaniųjų telefonų nesaikingas naudojimas. 

• Neigiami mokytojų lūkesčiai mokinių atžvilgiu. 

• Ugdymo proceso trikdžiai dėl COVID-19. 

• Tėvų emigracija 

 
3. Veiklos priemonės 2020–2021 m. m. programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

1 strateginis tikslas. Formuojant bendruosius gebėjimus užtikrinti gimnazijos mokinių poreikius atitinkančią ugdymo kokybę ir 
sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai įgyti naujas kompetencijas. 

 
Ugdymo kokybės 
ir pasiekimų 
gerinimas 
įgyvendinant 
atnaujintas 
bendrąsias 
ugdymo 
programas. 

Efektyviai įgyvendinti 
atnaujintas Bendrąsias 
ugdymo programas 
užtikrinant nepertraukiamą 
ugdymo kokybės ir 
pasiekimų vertinimą ir 
įsivertinimą. 

55 chemikų dienos VU chemijos ir geomokslų 
fakultete. 

Rugsėjis S. Bačinskienė 
Ž. Roličiūtė 

Diagnostinių užsienio kalbų testų I–III klasėms 
organizavimas, tikrinimas ir aptarimas. 

Rugsėjis Užsienio kalbų 
mokytojai 

Gamtos mokslų diagnostinių užduočių 
rengimas, organizavimas ir vertinimas. 

2020 m. I 
pusmetis 

V. Aleknienė,  
S. Bačinskienė, 
 Ž. Roličiūtė 

Prof. K. Baršausko konkursas. Spalis S. Bačinskienė 
Ž. Roličiūtė 

Lietuvių kalbos diagnostinis testas 1 gimnazijos 
klasėms. 

Spalis J. Montrimienė 
R. Šalčiuvienė, 
Ž. Siniuvienė 

Išmanioji diena, Konkursai „Olympis“, 
„Bebras“, „Kengūra“.  
Jaunųjų matematikų ir informacinių 
technologijų olimpiados; saugaus interneto 
savaitė. 

Spalis, lapkritis, 
kovas. 
Gruodis, vasaris 

Matematikos ir IT  
mokytojai 

Tarptautinis anglų kalbos konkursas „Best in 
English 2020“ 

2020 m. 
lapkričio 27 d. 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Būdienė 

Bandomasis lietuvių kalbos darbas 3 gimnazijos 
klasėms. 

Lapkritis A. Mikalkevičienė 
E. Mažeikienė 

Literatūrinės pamokos – ekskursijos į muziejus: 
V. Mykolaičio–Putino, Vaižganto, S. Nėries. 

Per m. m. Ž. Siniuvienė 
J. Montrimienė 
R. Šalčiuvienė 

Literatūrinė ekskursija ,,Vilniaus Renesansas“. Spalis A. Mikalkevičienė 
S. Kontrimienė 

Išvyka į literatūrinę Žemaitiją. Spalis A. Mikalkevičienė 
E. Mažeikienė 

O kaip vokiškai „diena“? Spalis I. Vysockaja 

Viktorina, skirta Žemaitei, projekto ,,Skaitome Lapkritis Ž. Siniuvienė 
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Žemaitę“ pristatymas. A. Mikalkevičienė 

Bandomasis lietuvių kalbos brandos egzaminas. Gruodis Ž. Siniuvienė 
J. Montrimienė 
R. Šalčiuvienė 

„Winterzeit-Wunderzeit“ (Kalėdinė vokiečių 
kalbos pamoka). 

Gruodis I. Vysockaja 

Konkursas „ENGLISH SONG POETRY“ I-III 
kl. 

2021 m. sausis I. Rakovienė 

Konkursas „WHO‘S THE BEST AT 
ENGLISH VOKABULARY?“ I-II kl. 

2021 m. vasaris I. Rakovienė 

Integruota vokiečių kalbos ir dailės pamoką 
„Friedensreich Hundertwasser – gyvenimas ir 
kūryba“. 

2021 m. vasaris I. Vysockaja 
A. Vekterienė 

Bandomasis geografijos egzaminas. 2021 m. vasaris D. Kozlovskij 
V. Turbienė 

Bandomasis lietuvių kalbos PUPP. 2021 m. 
vasaris-kovas 

S. Kontrimienė 
A. Urbanavičius 

Gamtos mokslų bandomųjų egzaminų 
abiturientams organizavimas. 
 

2020 m. II 
pusmetis 

S. Bačinskienė 
R. Grybaitė  
Ž. Roličiūtė 

Bandomojo anglų kalbos egzamino IV kl. 
organizavimas. 

Gruodis I. Karpičienė 

Integruota vokiečių kalbos ir muzikos pamoką 
„Lugwig van Beethoven – gyvenimas ir 
kūryba“. 

2021 m. kovas I. Vysockaja 
A. Valotkienė 

„So feiert man Ostern in Deutschland“ 
(Velykinė vokiečių kalbos pamoka). 

2021 m. 
balandis 

I. Vysockaja 

Konkursas „ENGLISH SONG CONTEST“ (I-
IV kl.). 

2021 m. 
balandis 

I. Rakovienė 

Edukacinis užsiėmimas prancūzų kultūros 
institute. 

2021 m. 
balandis 

M. Šeleg 

Literatūrinis renginys ,,Gyventi nors ir 
dūžtančiose formose“. 

2021 m. 
balandis-gegužė 

Ž. Siniuvienė 

Menų ir technologijų pamokos muziejuose ir Per visus m. m. Menų ir technologijų 
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

meno galerijose. atvirose meno erdvėse. mokytojai 

Integruota anglų k. ir rusų k. pamoka.  J. Janonienė 
K. Vilkauskienė 

Bendradarbiavimas su Vilnius Tech. Per visus m. m. Gamtos mokslų 
mokytojai 

Dalykinė ekskursija „Tyrėjų naktis“.  Gamtos mokslų 
mokytojai 

Teikti efektyvią pagalbą 
kiekvienam vaikui siekiant 
individualios pažangos. 

Europos kalbų dienos minėjimas klasėse. 2020-09-24 Užsienio kalbų 
metodinės grupės 
mokytojai 

Jaunųjų filologų konkursas (mokyklinis turas). Gruodis Moksleivius 
konsultuojantys 
mokytojai 

Integruotų, atvirų pamokų ir konsultacijų 
vedimas. Integruotų projektų pristatymas 2 
gimnazijos klasėse. 

Per visus m. m. Matematikos ir IT  
mokytojai 

Meninio skaitymo konkursas. Gruodis S. Kontrimienė 
A. Urbanavičius 

Šalies projektas „Atviros kultūriniam paveldui 
asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje 
visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsaja su 
Lietuvos kultūra“. 

2021 m. vasaris K. Vilkauskienė  
J. Baladžianian-
Čiamakinа 

II užsienio kalbų poezijos skaitovų konkursas. I 
etapas mokykloje (I-IV kl.). 

2021 m. vasaris M. Šegel 

Gimnazijos bendruomenės diktantas. 2021 m. kovas R. Šalčiuvienė 

Sudaryti sąlygas kiekvieno 
vaiko saviraiškos poreikiams 
tenkinti neformaliojo 
ugdymo veiklose. 

Edukacinė pamoka Japonijos ambasadoje. Spalis-lapkritis I. Karpičienė 

Kalėdinė mugė, „Žiemos balta skara“ karpiniai 
ir miniatiūros. Paroda ir langų dekoravimas. 

Gruodis Menų ir technologijų 
mokytojai 

Įvairiapusė neformalaus ugdymo būrelių 
pasiūla mokiniams  2020-2021 m. m. 

Per visus m. m. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Būdienė 

Konkursas „Kalbų kengūra“. 2021 m. kovas I. Rakovienė 
I. Karpičienė 

Dalyvavimas projekte- akcijoje „Aids“ diena“. 2021m. D. Burkienė 
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Ž. Roličiūtė 

Dalyvavimas projekte- akcijoje „Mes 
rūšiuojame“. 

Per visus m. m. J. Bužinskienė 

Dalyvavimas  Gamtos mokslų „Kengūroje“. 2021 m. J. Bužinskienė 

Pasaulinė poezijos diena. II etapas. 2021 m. kovas M. Šegel 

Frankofonijos diena. 2021 m. kovas M. Šegel 

Vilniaus miesto mokinių prancūziškų dainų 
festivalis „EN AVANT LA MUSIQUE“. 

2021 m. kovas M. Šegel 

Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų I–
III gimnazijos klasių mokinių konkursаs 
„ALIAS-ATSPĖK ŽODĮ“. 

2021 m. kovas K. Vilkauskienė  
J. Baladžianian-
Čiamakinа 

Integruota geografijos – ekonomikos viktorina 
– protmūšis. 

2021 m. 
balandis 

V. Turbienė 

Europos egzaminas. 2021 m. gegužė D. Kozlovskij 

Anglų kalbos edukacinis konkursas „Olympis“. 2020 m. ruduo-
2021 m. 
pavasaris 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Edukacinės išvykos į A. S. Puškino literatūros 
muziejų. 

2020-2021 m. 
m. 

K. Vilkauskienė  
J. Baladžianian-
Čiamakinа 

Plėtoti inovatyvų ugdymą, 
lavinantį mokinių kritinį 
mąstymą, ekologinį 
raštingumą, bendrąsias 
kompetencijas ir 
kūrybiškumą integruojant 
naują IT mokymo aplinką. 

MEPA projektas. Per visus m. m. V. Žekonienė 
R. Birieta 

Videokonferencija su projekto partneriais 
norvegais (projektas su Norvegija Nordplus 
„Play Your Way to Norway“). 

2020-09-24 D. Zigmantienė 

Matematikos diagnostiniai testai 1 ir 3 kl.  
3 kl. išplėstinio kurso informacinių 
technologijų diagnostinis testas. 

Spalis, gegužė. 
 

Matematikos ir IT  
mokytojai 

Videoprojektas klasėse „MY FAVOURITE 
LESSON THIS YEAR“ (I-IV kl.). 

2021 m. birželis I. Rakovienė 

2 strateginis tikslas: Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti pilietiškumą, tradicijas, diegti naujoves, 
stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais kaip bendrų veiklų dalyviais ir iniciatoriais. 

Bendražmogiškųjų 
vertybių 

Kurti fiziškai, emociškai, 
dvasiškai saugią ugdymo(si) 

Išvažiuojamasis seminaras mokytojams. 
Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. 

2020 m. spalis Direktoriaus 
pavaduotojos  
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

puoselėjimas, 
sveikos 
gyvensenos ir 
socialinių 
kompetencijų 
ugdymas 
užtikrinant 

bendruomenės 
narių saugumą. 

aplinką suvienijant 
mokytojų bei tėvų pastangas 
ir stiprinant mokinių 
vertybines nuostatas. 

R. Sabūnienė 
A. Būdienė 

Metodiniai susirinkimai ,,Geroji mentorių 
patirtis vertinant mokinių kūrybą ir įtraukiant į 
meninius projektus“. 

Spalis-gruodis Menų ir technologijų 
mokytojai 

Metodinės išvykos į VDA, Vilniaus dizaino 
kolegijų organizuojamas dienas, susitikimai su 
dėstytojais. 

2021 m. kovas-
birželis 

Menų ir technologijų 
mokytojai 

Tarpklasinė NATO viktorina. 2021 m. gegužė R. Birieta 

Gimnazijos tinklalapyje atspindėti menines 
veiklas, informuoti per TAMO, tėvų dienas. 
Kviesti į renginius. 

Per visus m. m. R. Kisielius 
A. Urbanavičius 
Klasių auklėtojai, visi 
mokytojai 

Pokalbiai, diskusijos, meno terapijos 
užsiėmimai popamokinėje veikloje. Akcija 
,,Mes prieš patyčias“ plakatai, emblemos. 

2021 m. kovas-
balandis 

Menų ir technologijų 
mokytojai 

Dalyvavimas LEU seminaruose, konferencijose, 
nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimosi 
kursuose. 

Per visus m.m. Visi mokytojai 

Psichoedukacija (mokinių, mokytojų, tėvų). Per visus m. m. 
pagal poreikį 

L. Vitkė 

Efektyvinti mokinių 
socialinių, emocinių ir 
sveikos gyvensenos 
kompetencijų ugdymą 
siekiant brandžios ir 
sėkmingos vaiko asmenybės 
ūgties. 

„Pyragų diena“ projektas, skirtas sveikai 
gyvensenai. 

Lapkritis Menų ir technologijų 
mokytojai 

Projektai „Kompiuteris ir sveikata“ ir 
„Matematika ir sveikata“. 

Rugsėjis, 
gegužė 

Matematikos ir IT 
mokytojai 

Karoliniškių mikrorajono mokyklų merginų 

tinklinio turnyras L. Asanavičiūtei atminti. 

Gruodis-sausis J. Blažonienė 

Futbolo rungtynės, skirtos Vasario 16-ajai, 
„BLIC“ turnyras tarp mikrorajono mokyklų. 

2021 m. 
vasaris-balandis 

D. Greviškis 

Prevencinė veikla: grupiniai užsiėmimai, 
akcijos, informacijos platinimas  patyčių tema, 
priklausomybės, konfliktų sprendimo, 
mokymosi motyvacijos stiprinimo, klasės 
mikroklimato gerinimo klausimais. 

Per visus m. m L. Vitkė 
L. Calko  



10 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Europos kalbų dienos minėjimas klasėse. 2020-09-24 Užsienio kalbų 
metodinės grupės 
mokytojai 

Vaiko gerovės komisijos nuolatinis darbas. Per visus m. m. Dir. pavaduotoja 
ugdymui R. 
Sabūnienė 

Raktai į sėkmę. Savu keliu. Per visus m. m. Klasių auklėtojai ir 
kuratoriai 

Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos 
minėjimas. 

Rugsėjis L. Vitkė 
L. Calko 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos 
minėjimas. 

Spalis L. Vitkė 
L. Calko 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas. Spalis L. Vitkė 
L. Calko 

Akcijos tarptautinei nerūkimo dienai paminėti. Lapkritis L. Vitkė 
L. Calko 

Akcijos „Sąmoningumo mėnuo BE 
PATYČIŲ“ renginiai. 

2021 m. kovas L. Vitkė 
L. Calko 

Akcijos „Gegužė – mėnuo be smurto 
renginiai“. 

2021 m. gegužė L. Vitkė 
L. Calko 

Pasaulinės dienos be tabako minėjimas. 2021-05-31 L. Vitkė 
L. Calko 

Puoselėti nacionalinę 
tapatybę atspindinčias 
tradicijas modernios 
visuomenės sąlygomis 

ugdant mokinių lyderystę. 

Konstitucijos žinių testas. Spalis V. Žekonienė 
R. Birieta 
R. Sabūnienė 
A. Čižauskienė 

Viktorina Lietuvos kariuomenės dienai 
paminėti. 

Lapkritis R. Birieta 

Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai skirtų renginių 
įtraukimas į klasių veiklas, dalyvavimas 
rengiant ekspozicijas gimnazijoje ir 
dalyvavimas Vilniaus mokyklų eisenoje. 

Sausis-vasaris Klasių auklėtojai, visi 
mokytojai 

Vasario 16-ajai  skirtas festivalis. 2021 m. vasaris Socialinių mokslų 
mokytojai 



11 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Dailės olimpiada, fotografijų konkursas, 
šimtadienio spektaklis. 

2021 m. 
vasaris-kovas 

Menų ir technologijų 
mokytojai 

Vilniaus miesto geografijos olimpiada „Mano 
gaublys“. 

Kovas D. Kozlovskij 
V. Turbienė 

Česlovo Kudabos konkursas. Kovas D. Kozlovskij 

Integruota istorijos, geografijos ir ekonomikos 
olimpiada I klasėse. 

2021 m. kovas-
balandis 

D. Kozlovskij 
V. Žekonienė 

2021 m. – Č. Sugiharos metų paminėjimas  
gervės projektu. 

2021 pavasaris Menų metodinė 
grupė 

Stiprinti savivaldų veiklą 
gimnazijoje, efektyvinti 
bendradarbiavimą su 
kitomis švietimo 
institucijomis ir socialiniais 
partneriais. 

Gamtos mokslų  dienos. 2021 m. kovas Gamtos mokslų 
mokytojai 

Tiksliųjų mokslų savaitė. 2021 m. kovas Matematikos ir IT 
mokytojai 

Dalyvavimas Vilnius Tech klasių moksleivių 
mokslinėje konferencijoje. 

2021 m. gegužė R. Grybaitė 

Bendradarbiavimas su Gamtos tyrimų centru. Per visus m. m. Gamtos mokslų 
mokytojai 

Ekskursija į Vilnius Tech Mechanikos 
laboratorijas. 

2021 m. Gamtos mokslų 
mokytojai 

3 strateginis tikslas. Kurti saugią, sveiką ir modernią mokyklą. 

Gimnazijos 
materialinės ir 
techninės bazės 
stiprinimas. 

Gerinti gimnazijos 
higienines ir sanitarines 
sąlygas aprūpinant 
būtiniausiomis 
priemonėmis. 

Kabinetų, patalpų  ir sanitarinių mazgų 
aprūpinimas higieninėmis ir  dezinfekavimo 
priemonėmis. Visuomenės sveikatos biuro 
rekomendacijų įgyvendinimas. 

Per visus m. m. R. Gudauskas 

Klasių valandėlėse ugdyti mokinių sveikos 
gyvensenos nuostatas (Rekomendacijos 
ugdymo institucijoms). 

Per visus m. m.  Direktoriaus pav.  
A. Būdienė 
Sveikatos specialistė 
N. Šidagienė  

Kurti modernią bazę, būtiną 
efektyviam ugdymui. 

Tarptautinio projekto VR@School tąsa. Per visus m. m. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Būdienė 

Įsigyti ir panaudoti dokumentų kameras 
matematikos pamokoms. 

Per visus m. m. Matematikos 
mokytojai 
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Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Erasmus+ projektas „Using ITCs to preserve 
European Craftsmanships“. 

Per visus m. m. Projekto dalyviai 

Filmavimo kamerų įsigijimas ir instaliavimas 
kabinetuose. 

2020 m. 
rugsėjis 

Dir. pavaduotojas 
ūkiui R. Gudauskas 

Kurti naujas mokymosi ir 
poilsio erdves. 

Iliustracijų, skirtų J. Žemaitės jubiliejui ,,Skara 
Julijai, Katrei ir kitoms moterims“, Barboros 
Radvilaitės, Žygimanto Augusto 500 m. 
jubiliejams. 

2021 m. 
balandis-gegužė 

Dailės ir technologijų 
mokytojai 

Siekti subalansuotos 
mitybos gimnazijos 
valgykloje. 

Mokinių, mokytojų ir  tėvų apklausa. 
Pasiūlymų teikimas. 

2021 m. 
balandis-gegužė 

Gimnazijos taryba 

 
Šaltiniai: 
Strateginis planas 2019-2022 m. 
Metodinės tarybos 2020–2021 m. m. veiklos programa 
Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m. m. 
Geros mokyklos koncepcija 
Diagnostinių testų rezultatai 2019-2020 m. m. 
Tėvų apklausa 
Mokinių tarybos siūlymai 


