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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

2018 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

VIZIJA 

Siekti, kad gimnazijos bendruomenės nariams būtų gera, kad atsiskleistų kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumas ir, kad kiekvienas bendruomenės 

narys pagal savo gebėjimus ir polinkius įgytų šiuolaikines kompetencijas. 

 

MISIJA 

Gimnazija teikia mokiniams kokybišką pagrindinį (I ir II pakopų) ir vidurinį išsilavinimą, siekia mokinių pažangos, padeda mokiniams įgyti dorinę, tautinę ir 

pilietinę brandą bei profesinės kompetencijos pradmenis, sudaro sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui, yra atvira gyvenvietės ir gimnazijos 

bendruomenei. 

 

FILOSOFIJA 

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo veiklas. 

„Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai“ (Žanas Žakas Ruso). 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo pagal 

individualius poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti aukštą ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybę. 

2. Tobulinti vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas. 

3. Efektyvinti pamokos organizavimą. 

4. Gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę. 

2. Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas. 
Uždaviniai: 

1. Ugdyti bendruomenės narių elgesio kultūrą. 



2. Kurti patrauklios, konkurencingos gimnazijos įvaizdį. 

3. Formuoti teigiamus asmenybės įgūdžius ir kurti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką. 

4. Skatinti saviraišką, saviugdą ir pilietinę savimonę. 

 

Uždavinys Priemonės Priemonių įgyvendinimas, 

rezultatas 

Veiklų, 

nenumatytų plane 

vykdymas, 

rezultatas 

Atlikimo 

laikas 

Atsakingo 

asmens 

vardo raidė 

ir pavardė 

Lėšos, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 7 

1 TIKSLAS. Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo pagal  

individualius poreikius 

1.1. Užtikrinti 

aukštą ugdymo, 

mokymosi ir 

pasiekimų kokybę. 

1.1.1. Organizuoti Gimnazijos 

tarybos posėdžius: 

2017 m. metinio veiklos plano 

ataskaitos, 2018 m. metinio 

veiklos plano, 2017 m. 

finansinės ataskaitos, mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų 

2018–2020 m. atestacijos 

programos tvirtinimas, 2018–

2019 m. m. ugdymo plano 

tvirtinimas, gimnazijos 2018 m. 

finansinių išteklių paskirstymo 

planavimas. 

Organizuoti 4 Gimnazijos 

tarybos posėdžiai, patvirtintas 

2018 m. metinis veiklos 

planas, 2017 m. metinės 

veiklos ataskaita, 2018–2020 

m. atestacijos programa, 

2017–2018 ir 2018–2019 m. 

m. ugdymo planas bei 2017–

2018 m. m., sudarytas ir 

Gimnazijos tarybos 

patvirtintas lėšų paskirstymo 

planas, patvirtintos metinės 

užduotys administracijai, 

informacinių technologijų 

specialistui, buhalterei. 

 Sausis Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Vyriausioji buhalterė  

A. Naprienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.2. Organizuoti metodinės 

tarybos posėdžius: 

 

 

– bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas; 

Organizuoti 8 metodinės 

tarybos susirinkimai, metodinė 

veikla vykdoma planingai. 

 

Buvo organizuota 11 skirtingų 

dalykų bandomųjų BE. 

Lietuvių kalbos bandomąjį BE 

 Sausis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė 

I. Andruškevičienė, 

Biudžeto 

lėšos 



laikė 49, anglų kalbos – 52, 

rusų kalbos – 20, rusų kalbos – 

20, biologijos – 10, chemijos – 

8, fizikos – 8, istorijos – 17, 

geografijos – 3,  matematikos 

– 51, informatikos – 4 

mokiniai, įvertinti mokinių 

žinių ir įgūdžiai. 

metodinės tarybos 

nariai, 

I. Meiluvienė, 

dalykų mokytojai 

– mokymosi pokyčių lyginamoji 

analizė; 

Atlikta VBE lyginamoji 

pokyčių analizė 2017 m., 2018 

m., pristatyta metodinėse 

grupėse, mokytojų tarybos 

posėdyje. Įsivertinta šalies ir 

Vilniaus regiono mastu. 

 Birželis 

– VBE, PUPP, olimpiadų, 

konkursų rezultatų analizė ir 

ugdymo turinio koregavimas; 

Buvo atlikta VBE, PUPP 

rezultatų analizė.  

Lietuvių kalbos VBE išlaikė 

42 mokiniai, egzamino 

neišlaikė 6 mokiniai, bet 

pakartotinėje sesijoje išlaikė 

visi, vidutinis įvertinimas 

50,8%. Anglų kalbos VBE 

išlaikė 52 mokiniai, vidutinis 

įvertinimas 64,15%, 3 

mokiniai gavo 100%, 

įvertinimą. Rusų kalbos VBE 

išlaikė 20 mokinių, vidutinis 

įvertinimas 85,82%, 3 

mokiniai gavo 100%. 

Biologijos VBE išlaikė 10 

mokinių, vidutinis įvertinimas 

48,3%. Chemijos VBE išlaikė 

8 mokiniai, vidutinis 

įvertinimas 35,1%. Fizikos 

 Rugsėjis 



VBE išlaikė 8 mokiniai, 

vidutinis įvertinimas 35,5%. 

Istorijos VBE išlaikė 16 

mokinių, 1 mokinys egzamino 

neišlaikė, vidutinis įvertinimus 

– 37,7%. Geografijos VBE 

išlaikė 3 mokiniai, vidutinis 

įvertinimas 41,3%. 

Matematikos VBE išlaikė 37 

mokiniai, egzamino neišlaikė 

15 mokinių, vidutinis 

įvertinimas 28,32%. 

Informatikos VBE išlaikė 4 

mokiniai, vidutinis įvertinimas 

44,75%. Atlikta VBE analizė 

pristatyta metodinėse grupėse, 

mokytojų tarybos posėdyje, 

kuris įvyko 2018 rugpjūčio 30 

d., ir tėvų visuotiniame 

susirinkime 2018-09-13. 

PUPP rezultatai: lietuvių k. 

laikė 91 mokinys, vidutinis 

įvertinimas – 5,45 (2016–2017 

m. m. – 6,3), matematiką – 91 

mokinys, vidutinis įvertinimas 

– 4,55 (2016–2017 m. m. – 

6,4). Rezultatų analizė 

pristatyta metodinėse grupėse, 

mokytojų tarybos posėdyje, 

kuris įvyko 2018 m. rugpjūčio 

30 d. 

441 (73,7 proc.) mokinys 

praėjusiais metais sėkmingai 

dalyvavo miesto, šalies, 



tarptautiniuose konkursuose, 

olimpiadose ir kt. renginiuose. 

Laimėtos 6 pirmos vietos, 8 

antros vietos ir 11 trečių vietų, 

1 paskatinamasis prizas, 44 

padėkos ir 13 medalių už 

parodytus puikius rezultatus, 

99 diplomai, t. y. iš viso 182 

laimėjimai (2016–2017 m. m. 

148). 

Matematikų konkurso 

„Pangėja“ gimnazija pripažinta 

geriausių matematikų mokykla 

2018 m. 

– aptarti priemones mokinių 

pasiekimams gerinti; 

Mokytojų tarybos posėdžių 

metu aptartos priemonės 

mokinių pasiekimams gerinti. 

III-IV kl. mokiniai gali 

pasirinkti mokomojo dalyko 

modulį ir gilinti žinias, visi 

mokytojai teikia konsultacijas, 

sudaryta galimybė mokytis 

srautais (lietuvių ir 

matematikos). 

 Sausis-

gruodis 

– gabių vaikų ugdymo 

organizavimas (laikinų grupių 

sudarymas nuo I kl.); 

Organizuotas gabių vaikų 

ugdymas sudarant laikinas 

grupes. 

Sudarytos lietuvių k, anglų k., 

matematikos, laikinosios 

grupės I-II gimnazijos klasėse. 

Mokinių ekspress apklausos 

duomenimis 50% stiprėjo 

mokinių motyvacija mokytis, 

diferencijuojamas ugdymas, 

 Birželis 



mokymo medžiaga, metodai 

pritaikyti mokiniams, 

atsižvelgiant į jų gabumus, 

poreikius. 

– NMPP rezultatų analizė; Atlikta analizė. NMPP 

rezultatai aptarti lietuvių 

kalbos, tiksliųjų mokslų, 

gamtos ir socialinių mokslų 

metodinėse grupėse ir 

pristatyti Mokytojų tarybos 

posėdyje. Lyginant su šalies 

rezultatais mokinių pasiekimai 

pagerėjo 6-ose klasėse 

matematikos ir skaitymo 

užduotyse, 8-ose klasėse – 

socialinių mokslų. 

 Balandis-

birželis 

– veiklų, skatinančių mokytojus 

kryptingai tobulinti dalykines, 

profesines ir bendrąsias 

kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir gerosios 

patirties sklaidą, įsivertinimo 

analizė; 

Gimnazijos mokytojai 

sėkmingai tobulino savo 

bendrąsias, didaktines ir 

dalykines kompetencijas. 

Mokytojams gimnazijoje buvo 

organizuoti 4 seminarai 

„Mokinio pažangos stebėjimas 

ir vertinimas“ (1 diena) 

„Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymas ir regimas šeimai“ (3 

dienos), kuriuose dalyvavo 

100% mokytojų, patobulintos 

bendrosios didaktinės, 

dalykinės kompetencijos. 

Atliktas vidaus 

įsivertinimas. 

Nustatyta stiprioji 

pusė: 66% mokinių 

teigia, kad 

mokytojai 

suprantamai pasako, 

kokių tikslų turi 

pasiekti per 

pamokas, 60% 

mokinių teigia, kad 

kartu su mokytojais 

planuoja veiklas, 

atsiskaitymo darbus. 

Silpnoji pusė: 34% 

mokinių teigia, kad 

ne visi mokytojai ir 

ne visada su jais 

Lapkritis 

Sausis 



aptaria jų padarytą 

pažangą ir 

nesulaukia 

pagyrimo už 

padarytą pažangą; 

40% mokinių teigia, 

kad ne visada 

mokytojai 

mokomąją medžiagą 

susieja su 

kasdieniniu mokinių 

gyvenimu ir 

interesais. 

Tobulintina sritis: 

tik 31% mokinių 

nurodo, kad 

mokytojų padedami 

mokosi vertinti ir 

įsivertinti savo 

pačių pasiekimus ir 

pažangą, o 

mokytojai laikosi 

vieningos vertinimo 

sistemos. 

– vadovėlių poreikio nustatymas; Svarstytas vadovėlių poreikis 

metodinėse grupėse. 

Parengtas reikalingų vadovėlių 

sąrašas, įsigyta 849 nauji 

vadovėliai už 8566,53 Eur, 

mokiniai ir mokytojai buvo 

aprūpinti vadovėliais, 

reikalingais ugdymo procesui. 

 Birželis 

– mobiliųjų įrenginių, 

skaitmeninių mokymo 

Buvo atvykę Officeday 

atstovai, pristatė interaktyvias 

 Vasaris 



priemonių, įrankių, virtualių 

mokymosi erdvių naudojimo 

pamokoje patirties aptarimas; 

lentas ir kitas ugdymo 

priemones, kurios padėtų 

mokytojams geriau pasiruošti 

pamokai, padėtų pažadinti 

mokinių susidomėjimą bei 

gilinti jų žinias. Dalyvavo 48 

mokytojai. Tiriamas poreikis ir 

galimybės. 

– sveikos gyvensenos, lytinio 

švietimo ir rengimo šeimai 

programos integravimo į dalykus 

analizė; 

Analizė neatlikta, nes 

neparengta programa. Sveikos 

gyvensenos, lytinio švietimo ir 

rengimo šeimai temos buvo 

integruotos į mokomųjų 

dalykų (etikos, tikybos, 

biologijos, gamtos ir žmogaus, 

psichologijos) turinį. 

Programos integravimas vyko 

per neformalųjį ugdymą ir 

klasių valandėlių metu: „Kad 

vasara mus džiugintų“ – 5-6 

kl. 152 mokiniai, „Esi švarus – 

augi sveikas“ – 5a kl. 16 

berniukų, „Malonu susipažinti 

– paauglystė“ – 5a kl. 11 

mergaičių, „Triukšmas – kas 

tai?“ – 5b, 5c kl. (46 

mokiniai), „Vandens svarba 

mūsų organizmui“ – 5 klasės 

63 mokiniai. Kovo 24 d. – 

TBC diena (8-I kl. 148 mok.). 

Protų mūšis „Sveikas 

Organizuotos 2 

Lietuvos 

intensyviosios 

Kardiologijos ir 

skubiosios 

medicinos 

asociacijos 

priemonės III-IV 

klasių gimnazistams 

„Tuk tuk, širdele – 

būk sveika“. 

Dalyvavo 135 

mokiniai. Mokiniai 

buvo supažindinti su 

sveikos gyvensenos, 

pradinio gaivinimo 

ir AID naudojimosi 

pagrindais ir svarba, 

paskatinti toliau 

domėtis šiomis 

temomis ir ateityje 

atnaujinti savo 

žinias. 

Vasaris 

Birželis 



gyvenimo būdas“ – 5-tų kl. 

komandos (30 mokinių). 

Pirmoji pagalba – II klasės, 76 

mokiniai. „Žmogaus gyvybės 

vystymasis“, „Neplanuotas 

nėštumas, jo išeitys ir 

pasekmės“ – 42 III-IV kl. 

mok. Buvo formuojamos 

vertybinės nuostatos. 

Organizuota 

paskaita 6 klasių 

mergaitėms „Tarp 

mūsų – mergaičių“. 

Dalyvavo 29 

mergaitės, kurios 

įgijo visapusišką 

suvokimą lytinio 

brendimo 

klausimais, mokėsi 

priimti permainas, 

tikėtina, kad 

sumažino su 

brendimo 

laikotarpiu susijusį 

stresą ir sustiprino 

pasitikėjimą savimi. 

– veiklos, skirtos MIP 

stebėsenos, fiksavimo ir 

rezultatų naudojimo asmenybės 

augimo modeliui parengti, 

įsivertinimas, pasiūlymų 

sistemos gerinimui teikimas; 

Aptartas ir praktiškai 

išbandytas MIP modelis, 

mokytojų metodinėje taryboje 

teikti pasiūlymai MIP 

tobulinimui – trimestrų / 

pusmečių pabaigoje mokytojai 

skiria pamoką, kurios metu 

mokiniai įsivertina pažangą. 

100% 5-8 ir I- IV klasių 

mokinių pildo kompetencijų 

aplankus. 

 Birželis 

Rugsėjis 

Sausis 

Birželis 

– vertinimo sistemos aptarimas, 

koregavimas; 

Metodinių grupių 

susirinkimuose atliktas 

vertinimo sistemos aptarimas, 

pagal metodinių grupių 

siūlymus koreguotas 

kaupiamasis vertinimas. 

 Birželis 

Gruodis 



Vertinimas aptartas metodinės 

tarybos susirinkime, išvados 

pristatytos metodinių grupių 

nariams. 

1.1.3. Organizuoti mokytojų 

tarybos posėdžius: 

– 2017–2018 m. m., 2018–2019 

m. m. trimestrų, I ir II pusmečio 

pažangumo ir lankomumo 

rezultatų bei mokytojų 

savianalizės anketų aptarimai, 

einamieji klausimai. 

Organizuoti 6 mokytojų 

tarybos posėdžiai, atlikta 

pažangumo analizė leido 

gerinti pažangumo ir 

lankomumo kokybę, numatyti 

ugdymo proceso tobulinimo 

kryptis. 

Parengtas 2017–

2018 ir 2018–2019 

m. m. ugdymo 

planas 5-12 klasėms 

bei 2017–2018 m. 

m. pradinio ugdymo 

planas leido 

maksimaliai tenkinti 

mokinių poreikius, 

efektyviai 

panaudojamas 

ugdymo proceso 

organizavimui 

skirtas 

finansavimas. 

Rugsėjis 

Gruodis 

Sausis 

Vasaris 

Gegužė 

Birželis 

Direktorė  

A. Turskienė’ 

direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

R. Petkuvienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.4. Organizuoti klasių vadovų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

bendrus susirinkimus: 

– naujų mokinių adaptacija; 

– pamokų lankomumas; 

– sunkaus / probleminio elgesio 

sprendimo būdai, pagalba; 

– pokalbiai su mokiniais klasių 

valandėlių metu, psichinę 

sveikatą, motyvaciją, draugystę; 

– paskaitos savižudybių 

prevencijos temomis. 

Atliktas 5-tų klasių 

„Sociometrinis“ klasės 

tyrimas, jis pristatytas 5-okų 

adaptacijos posėdžio metu 

mokantiems mokytojams ir 

atskirai aptarta su klasių 

auklėtojais. Tyrime dalyvavo 

76 mokiniai. 

„Sociometrinis“ klasės tyrimas 

parodė kiekvieno vaiko statusą 

klasėje ir tarpusavio santykius 

mokinių grupėje, kas tikėtina 

leis šiuos santykius pakeisti, 

pagerinti ir patobulinti. 

Gimnazijos psichologė 

 II-IV 

ketv. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

klasių auklėtojai, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič, 

M. Balčiūnaitė, 

R. Erikson 

Biudžeto 

lėšos 



organizavo 28 klasės 

valandėlę 5-II klasių 

mokiniams. Tikėtina, jog 

mokiniai įgijo tolerancijos 

vertybinių nuotatų, gebės 

tinkamai reikšti jausmus, 

motyvuotai siekti užsibrėžtų 

tikslų. 

Buvo organizuoti 4 

susirinkimai su mokytojais, 

dirbančiais 5-6 klasėse dėl 

suicido, probleminio mokinių 

elgesio, mokymosi 

motyvacijos.Tikėtina, kad 

pagerėjo mokytojų ir mokinių 

bendravimas, 

bendradarbiavimas, mokinių 

pažangumas ir lankomumas. 

1.1.5. Dalyvauti žinių 

patikrinimuose pagal 

Nacionalinio egzaminų centro 

(toliau – NEC) 6 ir 8 klasių, 

NMPP, rekomenduojamame 

užsienio kalbų pasiekimų lygio 

nustatymo testavime. 

NMPP dalyvavo 79 6-tų klasių 

mokiniai, 61 8-tos klasės 

mokinys. Palyginti 2016–2017 

m. m ir 2017–2018 m. m 

rezultatai, atlikta rezultatų 

analizė aptarta metodinėse 

grupėse, mokytojų tarybos 

posėdyje, individualiai su 

mokiniais ir jų tėvais. 6-ų 

klasių mokinių skaitymo 

patikrinimo užduotyje 17% 

padaugėjo aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių. 

8-ose klasėse 7% padaugėjo 

mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį lygį matematikoje, 

 Balandis-

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Biudžeto 

lėšos 



nepasiektas nepatenkinamas 

lygis sumažėjo 2%. 

Socialiniuose moksluose 21% 

padaugėjo aukštesnįjį lygį 

pasiekusių mokinių. Gamtos 

moksluose 4% padaugėjo 

mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį lygį. 

1.1.6. Parengti III-IV klasių 

mokinių individualius ugdymo 

planus atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir gimnazijos 

galimybes. 

Parengti III klasių mokinių ir 

pakoreguoti IV klasių mokinių 

individualūs ugdymo planai 

sudarė sąlygas maksimaliai 

patenkinti mokinių 

pasirinkimo galimybes, geriau 

individualizuoti ir 

diferencijuoti mokymą (-si). 

 Kovas-

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

II ir III klasių  

vadovai 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.7. Pasirengti 2018 m. BE ir 

PUPP organizavimui: 

– supažindinti IV ir II klasių 

mokinius su 2018 m. BE ir 

PUPP organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašais; 

92 II ir 62 IV klasių mokiniai 

pasirašytinai supažindinti su 

lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitos, BE, PUPP 

organizavimo ir vykdymo 

tvarka. Mokiniai susipažino su 

BE ir PUPP egzaminų 

tvarkomis, sužinojo, kaip 

elgtis ir kokiomis priemonėmis 

gali naudotis egzaminų metu. 

 Sausis-

gegužė 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

II ir IV klasių vadovai 

dalykų mokytojai 

Biudžeto 

lėšos 

– padėti IV klasės mokiniams 

pasirinkti BE, surinkti prašymus 

(iki sausio 16 d., vasario 24 d.), 

parengti įsakymus, duomenis 

suvesti į duomenų perdavimo 

sistemą KELTĄ (toliau – 

KELTAS); 

Išsiaiškintas IV klasės mokinių 

brandos egzaminų 

pasirinkimas, surinktas 61 

prašymas (iki sausio 16 d., 

vasario 24 d.), parengtas 

įsakymas, duomenys suvesti į 

KELTĄ. 

 Balandis 



– organizuoti IV klasių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros 

įskaitą; 

Organizuota ir pravesta IV 

klasių mokinių lietuvių kalbos 

ir literatūros įskaita. Dalyvavo 

61 IV klasių mokinys. 

 Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė,  

lietuvių k. mokytojos, 

rusų k. mokytojos, 

anglų k. mokytojos, 

matematikos 

mokytojos 

Biudžeto 

lėšos 

– organizuoti privalomą PUPP. Organizuotas visų II klasių 

mokinių PUPP, dalyvavo 91 

mokinys, kuris įsivertino ir 

pasitikrino žinias, tai padėjo 

apsispręsti dėl tolesnio 

mokymosi lygio pasirinkimo 

viduriniame ugdyme. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

lietuvių k. mokytojos, 

rusų k. mokytojos, 

anglų k. mokytojos, 

matematikos 

mokytojos 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.8. Organizuoti: – BE 

(lietuvių k. ir literatūros, 

užsienio kalbų (anglų, rusų), 

matematikos, istorijos, 

geografijos, biologijos, chemijos, 

fizikos, IT) bandomuosius 

egzaminus; 

– PUPP (lietuvių kalbos, 

matematikos) bandomuosius 

pasiekimų patikrinimus. 

52 IV-tų klasių mokiniai laikė 

anglų kalbos bandomąjį 

egzaminą, rusų kalbos – 20, IT 

– 6, 8 besimokantys A lygio 

mokiniai laikė fizikos 

bandomąjį egzaminą. 

Bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatai padėjo IV klasių 

mokiniams apsispręsti dėl 

brandos egzaminų 

pasirinkimo, tikslingiau jiems 

pasirengti. Bandomųjų PUPP 

rezultatai sudarė sąlygas II 

klasių mokiniams pasirengti 

individualius ugdymo planus 

pagal savo poreikius ir 

 Sausis-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

lietuvių k. mokytojos, 

G. Navickienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

G. Vaitkunskė, 

D. Tarosaitė, 

rusų k. mokytojos, 

matematikos 

mokytojos, 

istorijos mokytojai, 

geografijos 

mokytojai, 

R. Marčiulaitienė, 

Biudžeto 

lėšos 



galimybes. Č. Nameiko, 

I. Mikoliūnienė, 

A. Vdovenko 

1.1.9. Organizuoti: 

– adaptacinius lietuvių kalbos 

kontrolinius darbus 5 klasėse; 

Organizuoti adaptaciniai 

lietuvių kalbos kontroliniai 

darbai 5 klasėse, dalyvavo 75 

mokiniai. Įvertinti mokymosi 

rezultatai panaudoti 

diferencijuojant ir 

individualizuojant ugdymo 

turinį, siekiant geresnių 

rezultatų. 

 Rugsėjis 

Lapkritis 

Balandis 

Gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

anglų k. mokytojai, 

lietuvių k. mokytojai, 

matematikos 

mokytojai, 

istorijos mokytojai 

Biudžeto 

lėšos 

– diagnostinius kontrolinius 

darbus 6 ir 8, I klasėse (lietuvių 

k., užsienio k. ir matematikos); 

Organizuotas diagnostinis 

anglų kalbos testas. 

64 8-tų klasių mokiniai 

pasitikrino anglų k. žinias. 

Organizuotas 

Užsienio kalbų 

pasiekimų lygio 

nustatymo testas II 

klasėse raštu ir 

žodžiu. Dalyvavo 89 

mokiniai. Mokiniai 

pasitikrino žinias. 

Balandis 

Gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Tarosaitė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Vaitkunskė, 

R. Ščeglinskaitė 

– istorijos diagnostinius testus II 

ir III gimnazijos klasėse. 

Dalyvavo 84 II klasių 

mokiniai. 

III klasių mokiniams 

diagnostinis testas neįvyko, 

nes nebuvo poreikio. Mokiniai 

pasitikrino turimas žinias. 

 Spalis 

Birželis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Šalnienė, 

M. Olbutas, 

J. Lukoševičienė 

1.1.10. Organizuoti mokinių 

priėmimą 2018–2019 m. m. 

Suformuotos naujos trys 5 

klasės po 25 mokinius, naujais 

mokiniais pasipildė kitos 

klasės. 

Atidarytas pradinio 

ugdymo skyrius, 

perimtos 4 pradinės 

klasės iš darželio-

mokyklos 

„Pelėdžiukas“, 

suformuotos 2 

naujos pirmos 

 Direktorė 

A. Turskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė 

Biudžeto 

lėšos 



klasės. Viso 

gimnazija išaugo 

119 mokinių, 

mokytojų 

kolektyvas pasipildė 

1 logopede, 6 

pradinių klasių 

mokytojomis, 1 

anglų kalbos 

mokytoja, 3 

mokytojų 

padėjėjomis. 

 Pradėjo veikti visos 

dienos mokykla. 

Mokyklą lanko 84 

mokiniai, 

organizuotos 3 

grupės, dirba 5 

VDM pedagogai, 

teikiama pagalba 

sunkiau 

besimokantiems 

vaikams, sudarytos 

galimybės lavintis 

popamokinėse 

veiklose. 

 Direktorė 

A. Turskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

pradinių klasių 

mokytojos, 

mokytojų padėjėjos 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.11. Organizuoti projektinius 

darbus III klasėse (temų 

formulavimas, pasirinkimas, 

darbų rengimas, gynimas, 

rezultatų analizė). 

Projektiniai darbai 

neorganizuoti, nes nebuvo 

poreikio. 

 Vasaris-

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Dalykų mokytojai 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.12. Parengti sveikos 

gyvensenos integravimo į 

dalykus programą. 

Programa neparengta. Sveikos 

gyvensenos temos integruotos 

į dalykų turinį, neformaliojo 

Organizuotas 

seminaras 

mokytojams 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Biudžeto 

lėšos 



švietimo veiklas. Programą 

planuojama parengti 2019 m. I 

ketv. 

„Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymas 

ir rengimas šeimai“. 

Dalyvavo 53 

mokytojai. 

Mokytojai įgijo 

žinių ir 

kompetencijų, kaip 

kalbėti su įvairaus 

amžiaus grupių 

vaikais 

konkrečiomis 

temomis. 

Metodinė taryba 

1.1.13. Organizuoti netradicinio 

ugdymo dienas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Europos kalbų dienai paminėti 

– kasmetinis renginys „Kalbos 

atveria duris į pasaulį!“ 

Valstybės institucijų kalbų 

centre, renginiai gimnazijoje; 

Organizuota 10 netradicinio 

ugdymo dienų, kuriose 

dalyvavo apie 700 mokinių. 

„Kalbų diena“, Gimnazijos 

diena, Kalėdos, 2 karjeros 

ugdymo dienos, Europos 

diena, Sporto ir turizmo diena, 

2 mokinių išvykoms skirtos 

dienos. Mokinių ekspress 

apklausos duomenimis 90% 

dalyvių patiria mokymosi 

džiaugsmą ir sėkmę. 

 

7 klasės išvyko į renginius 

Vilniaus mieste ir 12 klasių į 

ekskursijas. 6 klasės (87 mok.) 

dalyvavo netradicinėse 

veiklose gimnazijoje. 

 

20 Ib klasės mokinių dalyvavo 

ekskursijoje „Kalbančios 

120 pradinukų 

dalyvavo 

netradicinėje 

edukacinėje, 

pažintinėje veikloje. 

Mokiniai sužinojo 

skirtingų šalių 

žodžius ir 

patobulino 

geografines žinias. 

Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Navickienė, 

I. Korolkova, 

V. Petrošienė, 

užsienio kalbų ir 

pradinių klasių 

mokytojai 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Navickienė 

Biudžeto 

lėšos 



Vilniaus skulptūros“ ir kalbų 

dirbtuvėse VIKC. Pagilino 

istorijos, literatūros žinias. 

Kalbų dirbtuvėse susipažino su 

vengrų, turkų, čekų šalių 

tradicijomis, kultūromis, 

išmoko pagrindines frazes. 

– Tradicinis integruotas 

matematikos, anglų k., rusų k. 

„Brain ringas“ skirtas Kalbų 

dienai 8 kl.; 

Organizuotas tradicinis 

integruotas matematikos, 

anglų k., rusų k. „Brain 

ringas“ skirtas Kalbų dienai. 

Dalyvavo 63 8 kl. mokiniai. 

Netradicinėje veikloje naudojo 

turimas žinias ir įgijo naujų. 

 Rugsėjis  Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Rutavičienė, 

J. Blaščiuk 

– Gimnazijos diena; Organizuota Gimnazijos 

diena: 6 mokinių grupėms 

organizuoti kūrybiniai 

žaidimai, organizuoti 

susitikimai su buvusiais 

gimnazijos mokiniais (K. 

Galvanausku, D. Sinkuviene, 

J. Gaveliu, L. Vičkačka, O. 

Koršunovu ir kitais), vyko 

kūrybinės veiklos 1-4 ir 5-II 

kl. mokiniams, buriama 

gimnazijos bendruomenė 

bendrai veiklai, puoselėjamos 

tradicijos. 

120 pradinių klasių 

mokinių dalyvavo 

Gimnazijos dienoje, 

paruošė dovaną – 

dainą. Vaikai 

puoselėjo mokyklos 

tradicijas, patyrė 

džiugių emocijų, 

pasididžiavimą savo 

mokykla, tobulino 

komunikavimo, 

pažinimo, socialines 

kompetencijas. 

Spalis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė, 

Menų ir technologijų 

mokytojai 

S. Maknienė, 

G. Navickienė, 

I. Mikoliūnienė, 

L. Likatavičienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

R. Dambrauskas, 

R. Petkuvienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

– gamtos mokslų: Molėtų 

observatorijos, Lietuvos 

energetikos, Vievio kelių 

muziejaus lankymas; kelionė po 

Planuota išvyka į Molėtų 

observatoriją neįvyko, nes 

buvo pasirinkta kita išvyka. 

 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 



Varnikų pažintinį taką, 

Aukštaitijos, Dzūkijos 

nacionalinių parkų bei LEU 

oranžerijos lankymas; 

Išvykoje į Energetikos ir 

technikos muziejų dalyvavo 19 

mokinių. Mokiniai susipažino 

su autentiška, dar neseniai 

veikusios elektrinės įranga, 

pagilino fizikos žinias. 

Planuotas apsilankymas 

Vievio kelių muziejuje, 

kelionė po Varnikų pažintinį 

taką, Aukštaitijos, Dzūkijos 

nacionalinių parkų bei LEU 

oranžeriją neįvyko, nes 

numatyta kita išvyka. 

D. Antanavičienė, 

I. Dapkevičienė, 

I. Mikoliūnienė, 

A. Vdovenko, 

V. Batkauskas 

– renginiai, skirti Europos 

dienai: išvyka į Europos 

parlamento informacijos biurą 

(6-8 kl.), renginiai gimnazijoje 

(5, I-IV kl.); 

49 mokiniai dalyvavo 

ekskursijoje LR Seime, 

Europos parlamento 

informacijos biure, kur 

susipažino su Europos 

sąjungos struktūra, piliečių 

teisėmis, pareigomis ir 

galimybėmis. 

 Gegužė  Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

D. Antanavičienė, 

G. Navickienė, 

I. Mikoliūnienė 

– Sporto šventė – Vilniaus 

miesto olimpinės dienos; 

Dalyvavo 10 II klasių 

mokinių, kurie susirungė su 

kitų mokyklų komandomis, 

tobulino komandinius 

įgūdžius, mokėsi 

bendradarbiauti. 

 Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

E. Jonaitytė, 

R. Kiršys 

1.1.14. Organizuoti olimpiadas 

gimnazijoje: 

 

 

 

 

Gimnazijoje organizuota 16 

olimpiadų: lietuvių kalbos (4), 

užsienio kalbų (2), 

matematikos (2) informacinių 

technologijų, biologijos, 

fizikos, chemijos, istorijos, 

Organizuota dailės 

olimpiada ,,Lietuvos 

sėkmės istorijos 

šimtmetis: praeitis, 

dabartis, idėja 

Lietuvai“, kurioje 

Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė, 

L. Likatavičienė, 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

 

 

 

 

 

 

– lietuvių kalbos I-II, III-IV, 8, 6 

klasėms; 

geografijos, dailės, 

technologijų, kuriose dalyvavo 

243 mokinių. Mokiniai 

pagilino ir praplėtė turimas 

žinias. Stipriausi gimnazijos 

mokiniai įgavo teisę atstovauti 

gimnaziją miesto olimpiadose. 

 

Organizuotos lietuvių kalbos 

olimpiadoje I-II, III-IV, 8, 6 

klasėms dalyvavo 53 mokiniai, 

kurie pagilino lietuvių kalbos 

žinias, atrinkti 2 geriausi 

kiekvienos grupės mokiniai 

atstovauti gimnazijai Vilniaus 

miesto olimpiadose. 

dalyvavo 64 

gimnazijos 

mokiniai. 1 mokinė 

buvo atrinkta į 

Vilniaus miesto 

etapą. 

V. Petrošienė, 

V. Vėtaitė, 

I. Korolkova, 

A. Vdovenko, 

E. Arbačiauskienė, 

J. Šalnienė, 

S. Maknienė, 

D. Antanavičienė, 

R. Dambrauskas 

– matematikos, II-IV klasėms, 5-

8 klasėms; 

Organizuotos matematikos 

olimpiados (I etapas). 

Dalyvavo II-IV gimn. kl. – 17 

mokinių, 5-8 kl. 72 mokiniai. 

Mokiniai gilino matematines 

bei IT žinias, gabiausi 

mokiniai važiavo į miesto 

olimpiadas. 

Organizuota IT 

olimpiada 

(mokyklos etapas) 

Dalyvavo 8 II-IV 

klasių mokiniai. 

Vienas mokinys 

pateko į aukštesnį 

etapą. 

Gruodis-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Rutavičienė, 

V. Bieliauskienė, 

J. Blaščiuk, 

M. Luks-Zubavičienė, 

I. Pauliukienė 

– užsienio kalbų (anglų, rusų k.) 

anglų k. – I-II kl., anglų k. III kl., 

rusų k. – 8-I kl., rusų k. – II-III 

kl.; 

Organizuotos anglų ir rusų 

kalbų mokyklinės olimpiados. 

Dalyvavo 15 mokinių. Atrinkti 

mokiniai į Vilniaus miesto 

olimpiados II-jį etapą. 

Mokiniai pasitikrino turimas 

žinias ir įgijo naujų. 

 Sausis-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

D. Tarosaitė, 

G. Ozarovskytė, 

T. Voitechovič, 

R. Selimovič 



– gamtos mokslų olimpiada (I 

etapas) I-IV kl.; 

Organizuota biologijos 

olimpiada, kurioje dalyvavo 

12 mokinių. Mokiniai atrinkti į 

Vilniaus miesto biologijos 

olimpiados II etapą. Vilniaus 

mieste. 

Organizuota chemijos 

olimpiada. Dalyvavo 15 I-IV 

kl. mokinių. 2 mokiniai 

atrinkti į II etapą Vilniaus 

mieste. 

Organizuota fizikos olimpiada. 

Dalyvavo 15 I-IV kl. mokinių. 

Mokiniai atrinkti į II etapą 

Vilniaus mieste. Mokiniai 

pasitikrino turimas žinias ir 

įgijo naujų. 

 Sausis-

kovas 

Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

– istorijos olimpiada (I etapas) 

II-IV kl.; 

Organizuota istorijos 

olimpiada. Dalyvavo 30 

mokinių. Į kitą etapą pateko 1 

mokinys – I. Fedorenko, kuris 

Vilniaus miesto olimpiadoje 

pateko tarp 20 geriausių 

mokinių. Mokiniai pasitikrino 

turimas žinias ir įgijo naujų. 

 Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė, 

M. Olbutas, 

J. Lukoševičienė 

– geografijos olimpiada I-IV 

klasėms; 

Organizuota geografijos 

olimpiada I-IV klasėms. 

Dalyvavo 14 mokinių.  

Daugiausia taškų surinko K. 

Syryca (IIIb kl.) dalyvavo 

Vilniaus miesto olimpiadoje ir 

užėmė 61 vietą. Mokiniai 

pasitikrino turimas žinias ir 

įgijo naujų. 

 Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

E. Arbačiauskienė, 

S. Sventickas 



– mokyklinis geografijos 

konkursas „Mano gaublys“ (6-IV 

klasėms); 

Organizuotas mokyklinis 

geografijos konkursas „Mano 

gaublys“, kuriame dalyvavo 

34 6-IV klasių mokiniai. 

Daugiausia taškų surinko L. 

Stelčikas (IV kl.), Ū. Novickė 

(7c kl.). Mokiniai pasitikrino 

turimas žinias ir įgijo naujų. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

E. Arbačiauskienė, 

S. Sventickas 

Mokyklinis konkursas 

„Protonautai“ (5-8 kl.). 

Mokykliniame konkurse 

„Protonautai“ dalyvavo 36 

mokiniai. Mokiniai 

naujoviškiau, integraliau 

įsigilino į sveikos gyvensenos 

ir jos istorijos raidą, labiau 

domėsis sveika gyvensena ir 

tai taikys įvairiose situacijose. 

Respublikinis renginys 

neįvyko. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė, 

A. Vaickūnienė 

1.1.15. Dalyvauti 

respublikiniuose ir Vilniaus 

miesto olimpiadose / 

konkursuose: 

– dailės olimpiadoje; 

Respublikiniuose ir Vilniaus 

m. konkursuose ir olimpiadose 

dalyvavo 595 mokiniai. 

Dalyvauta dailės olimpiadoje 

„Lietuvos sėkmės istorijos 

šimtmetis: praeitis, dabartis, 

idėja Lietuvai“ antrame etape 

Vilniaus mieste. Emilija 

Vaitkutė užėmė 19 vietą. 

Mokinė domėjosi Lietuvos 

praeitimi, dabartine šalies 

situacija bei suprato, kaip 

galima prisidėti kuriant. 

  Rugsėjis 

Sausis-

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas, 

S. Maknienė 

Biudžeto 

lėšos 



– Nacionaliniame V. Kudirkos 

dailyraščio konkurse „Rašom“; 

Konkurse nedalyvauta, nes jis 

nuo 2018 m. 

nebeorganizuojamas. 

 Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

V. Vėtaitė, 

I. Andruškevičienė, 

S. Makniene, 

J. Lukoševičienė 

– respublikiniame jaunųjų 

filologų konkurse (I-IV); 

Dalyvauta respublikiniame I-

IV kl. jaunųjų filologų 

konkurse. IV kl. mokinė 

Adriana Macko užėmė II vietą. 

Mokinė pagilino tiriamosios 

veiklos įgūdžius, atskleidė 

savo kūrybinius polinkius. 

 Lapkritis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Likatavičienė 

– respublikiniame epistolinio 

rašinio konkurse 5-8 kl.; 

Respublikiniame epistolinio 

rašinio konkurse 5-8 kl. 

mokiniai nedalyvavo, nes 

pateikti darbai neatitiko 

respublikinio lygio 

reikalavimų. 

 Lapkritis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Likatavičienė, 

V.Petrošienė 

– meninio skaitymo konkurse 5-

8 kl. gimnazijoje ir Vilniaus 

mieste; 

Organizuotas meninio 

skaitymo konkursas. 

Mokykliniame etape dalyvavo 

24 5-8 kl. mokiniai, iš jų 2 

mokiniai pateko į Vilniaus 

miesto etapą. Mokiniai 

patobulino meninio skaitymo 

įgūdžius. 

 Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Šilkūnienė, 

V. Vėtaitė 



– meninio skaitymo konkurse I-

IV kl. gimnazijoje ir Vilniaus 

mieste; 

Dalyvauta Vilniaus miesto 

meninio skaitymo konkurse. 

Mokyklai atstovavo IIIb kl. 

mokinė Patricija Poškevičiūtė 

ir IVa kl. mokinė Valerija 

Šostakaitė. Sudarytos sąlygos 

atsiskleisti mokinių meniniams 

gebėjimams, mokinės 

patobulino meninio skaitymo 

įgūdžius. 

 Gruodis-

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

V. Petrošienė, 

J. Surgautienė 

– fizikos kūrybinių darbų 

konkurse „Fizikos bandymai 

aplink mus“ 2018 I-IV kl.; 

Dalyvauta fizikos kūrybinių 

darbų konkurse „Fizikos 

bandymai aplink mus“. 

Kūrybinį darbą parengė Ib 

klasės mokinė G. 

Jakubauskaitė, o fizikos 

olimpiados II etape dalyvavo 5 

mokiniai, kurie įgijo naujų 

žinių. 

 Vasaris-

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

A. Vdovenko. 

– konkurse „Kalbų kengūra“ 5-

IV kl. (rusų, vokiečių, anglų k.); 

Dalyvauta konkurse „Kalbų 

Kengūra“. Žinias pasitikrino 

68 mokiniai, laimėta 14 

auksinių kengūrų, 7 sidabrinės 

kengūros, 8 oranžinės 

kengūros. 

Dalyvauta Vilniaus 

m. 9-12 kl. 

moksleivių užsienio 

kalbų (vokiečių / 

rusų) festivalyje 

,,Poezijos balsai“. 

Dalyvavo 2 III kl. 

mokinės, kurios 

gavo padėkos raštus, 

pasitikrino turimas 

žinias, ugdytas 

kūrybiškumas. 

Vasaris-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Navickienė, 

G. Vaitkunskė, 

M. Jakubauskaitė, 

J. Tračuk, 

D. Tarosaitė, 

R. Ščeglinskaitė, 

T. Voitechovič, 

R. Selimovič, 

Z. Grėžienė 



– Nacionaliniame diktante II-IV 

kl. mokiniai; 

Organizuotas Nacionalinis 

diktantas, jame dalyvavo 61 II-

IV kl. mokinys, bet į kitą etapą 

nepateko. 

Dalyvauta lietuvių 

kalbos konkurse 

„Kengūra 2018“. 

Žinias pasitikrino 27 

mokiniai. Laimėti 

du auksinės 

kengūros ir 1 

sidabrinės kengūros 

diplomai. Mokiniai 

įsivertino turimas 

žinias. 

Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

V. Petrošienė, 

L. Likatavičienė 

– anglų k. I, II, III kl. Vilniaus 

miesto olimpiadoje; 

Dalyvauta Vilniaus miesto 

anglų kalbos olimpiadoje. 

Dalyvavo 3 mokiniai, kurie 

pasitikrino anglų k. žinias, bet 

į šalies olimpiadą nepateko. 

Dalyvauta rašymo 

konkurse anglų 

kalba „Why Sould 

Human Rights be a 

Certain Part of My 

Life“ 

organizuojamame 

JAV ambasados 

Vilniuje. Žinias 

pasitikrino ir naujų 

įgijo 24 I-IV klasių 

mokiniai, kurie 

buvo apdovanoti 

dalyvių diplomais. 

Sausis-

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Vaitkunskė, 

D. Tarosaitė, 

G. Navickienė 

– rusų k. 8, I, II, III kl. Vilniaus 

miesto olimpiadoje; 

Dalyvauta Vilniaus miesto 

rusų k. olimpiadoje. Dalyvavo 

3 mokiniai, jie pasitikrino rusų 

k. žinias. 

Dalyvauta 

respublikinėje rusų 

kalbos olimpiadoje 

M. Gavrilovaitė (IIa 

kl.) laimėjo III-čią 

vietą. 

E. Bril (IIIa kl.) 

laimėjo III-čią vietą. 

Mokinės pasitikrino 

Sausis-

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

T. Voitechovič 



turimas žinias ir 

įgijo naujų. 

– tarptautiniame konkurse „Best 

in English“; 

Dalyvauta tarptautiniame 

konkurse „Best in English“. 20 

gimnazijos I-IV kl mokinių 

pasitikrino anglų kalbos žinias 

gimnazijoje organizuotame 

tarptautiniame internetiniame 

konkurse. Geriausiai sekėsi L. 

Martinsonui (IIIa kl.). 

Dalyvauta Vilniaus 

m. moksleivių 

vokiškos dainos 

festivalyje. 

Dalyvavo 6 I-II kl. 

mokiniai, kurie 

apdovanoti padėkos 

raštais. Mokiniai 

pagilino turimas 

vokiečių kalbos 

žinias.  

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Vaitkunskė, 

Z.Grėžienė 

– respublikiniame informatikos 

konkurse 

„Piešinys=matematikos 

uždavinys“ 6-II kl.; 

Dalyvauta respublikiniame 

informatikos konkurse 

„Piešinys=matematikos 

uždavinys“. Mokyklos etape 

dalyvavo 58 mokiniai.  

20 mokinių atrinktų darbų 

dalyvavo respublikiniame 

konkurse ir apdovanoti 

padėkos raštais. Mokiniai 

pasitikrino turimas žinias ir 

įgijo naujų. 

 Sausis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Č. Nameiko, 

R. Marčiulaitienė 

– matematikos olimpiadoje II-IV 

gimn. klasėms. Vilniaus m.; 

Dalyvauta Vilniaus m. 

matematikos olimpiadoje. 

Dalyvavo II-IV kl. 6 mokiniai. 

III kl. mokinė M. Laurukėnaitė 

apdovanota padėkos raštu. 

 Kovas Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Blasčiuk, 

V. Bieliauskienė 



– matematikos olimpiadoje 5-6 

klasėms. Vilniaus m.; 

Vilniaus miesto savivaldybė 

olimpiados neorganizavo. 

 Sausis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Blasčiuk, 

L. Rutavičienė, 

V. Bieliauskienė, 

I. Pauliukienė, 

M. Luks-Zubavičienė 

– informatikos olimpiada II-IV 

gimn. klasėms; 

Dalyvauta informatikos 

olimpiadoje. Dalyvavo 8 II-IV 

kl. Mokiniai. 1 mokinys 

atrinktas į IT respublikinę 

olimpiadą (miesto etapas). 

Mokiniai pagilino 

programavimo žinias, įgavo IT 

kompetencijų, skatinančių 

rinktis programuotojų 

specialybę. 

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

R. Marčiulaitienė, 

Č. Nameiko 

– konkurse „Olympis-2018“ 5-

IV klasių mokiniai; 

Dalyvauta matematikos 

konkurse „Olympis-2018“. 

Rudens-pavasario sesijose 

dalyvavo 45 mokiniai.  

Matematikos laimėjimai: 1 

medalis – 100%, I vieta. – 2 

mok. , II vieta – 12 mok., III 

vieta – 4 mok. Mokiniai 

pasitikrino ir pagilino turimas 

žinias. 

IT „Olympis-2018“ konkurse 

dalyvavo – 18 mokinių. Gauti 

2 medaliai – 100%, I vieta – 2 

mok., II vieta – 5 mok. 

Dalyvauta konkurse 

„Olympis-2018“ 

pradinukams. 

Dalyvavo 5 

mokiniai. 

Mokiniai pasitikrino 

ir pagilino turimas 

žinias, sustiprino 

mokymosi 

motyvaciją. 

Pavasario 

ir rudens 

sesija 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

L. Rutavičienė, 

V. Bieliauskienė, 

M. Luks-Zubavičienė, 

J. Blaščiuk, 

I. Pauliukienė, 

R. Marčiulaitienė, 

Č. Nameiko, 

J. Atkočiūnienė, 

J. Tračuk, 

D. Tarosaitė, 

G. Vaitkunskė, 



Geografijos konkurse 

„Olympis-2018“ dalyvavo 12 

mokinių. 8c kl. mokinė Ūla 

Novickė užėmė I vietą ir 

laimėjo medalį, I vieta – 3 

mok., II vieta – 4 mok., III 

vieta – 1 mokinys. Mokiniai 

pasitikrino ir pagilino turimas 

žinias. 

E. Arbačiauskienė, 

J. Pavilionienė, 

I. Abucevičienė 

– matematikos olimpiadoje 

„Kengūra 2018“; 

Dalyvauta matematikos 

olimpiadoje „Kengūra 2018“. 

Dalyvavo 39 mokiniai, 5 

klasės mokiniai pateko tarp 50 

geriausių. Mokiniai pasitikrino 

ir pagilino turimas žinias. 

Dalyvauta 

tarptautiniame 

matematikos 

konkurse 

„Matematikos 

ekspertas 2018“. 

Dalyvavo 14 1a 

mokinių, kurie gavo 

padėkas. Mokiniai 

pasitikrino ir 

pagilino turimas 

žinias. Sustiprinta 

mokymosi 

motyvacija. 

Rugsėjis Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

I. Pauliukienė, 

V. Bieliauskienė, 

M. Luks-Zubavičienė, 

J. Blasčiuk, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska 

– matematikos konkurse 

„Pangėja“; 

Dalyvauta matematikos 

konkurse „Pangėja“. Pirmame 

etape dalyvavo 43 mokiniai, 

19 mokinių pateko į antrą 

etapą, kuris vyko „Meridian 

shool“ mokykloje. Laimėta 

geriausių matematikų 

mokyklos taurė ir 2 pirmos 

vietos. Mokiniai pasitikrino ir 

pagilino turimas žinias. 

 Vasaris Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Blaščiuk,  

L. Rutavičienė, 

V. Bieliauskienė, 

I. Pauliukienė, 

M. Liuks-Zubavičienė 



– piešinių konkurse 5 kl. 

„Ateities kompiuteris“; 

Organizuotas mokyklinis 

konkursas „Ateities 

kompiuteris“, kuriame 

dalyvavo 39 5 klasių mokiniai. 

Geriausi darbai apdovanoti 

diplomais. Ugdytas mokinių 

kūrybiškumas. 

 Rugsėjis Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Č. Nameiko 

– respublikiniame IT konkurse 

BEBRAS 6-IV kl.; 

Dalyvauta respublikiniame IT 

konkurse BEBRAS. Dalyvavo 

83 mokiniai. 

Visi mokiniai buvo apdovanoti 

padėkos raštais, 1 8 kl. 

mokinys užėmė II vietą 

savivaldybėje ir 1 8 kl. 

mokinys pateko tarp 10 

geriausių. Mokiniai pasitikrino 

ir pagilino turimas žinias. 

 Lapkritis Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Č. Nameiko, 

R. Marčiulaitienė 

– gamtos mokslų „Kengūra 

2018“; 

Dalyvauta gamtos mokslų 

konkurse „Kengūra 2018“. 

Dalyvavo 22 5-8 kl. mokiniai. 

Mokiniai pagilino gamtos 

mokslų žinias. 

Dalyvauta Vilniaus 

m. mokyklų 

konkurse 

„Ekologiškumo 

virusas plinta“, 

dalyvavo 6a kl. 

mokinių komanda, 

laimėjo I vietą. 

Mokiniai pasitikrino 

ir pagilino turimas 

žinias. 

Vasaris 

Lapkritis 

Direktorės 

pavaduotoja  

D. Verseckienė, 

gamtos mokslų 

mokytojai, 

S. Maknienė 

– Europos tarybos konkurse 

„Euroscola“; 

Dalyvauta Europos tarybos 

konkurse „Euroscola“. II 

klasių komanda (10 mok.) 

užėmė 2 vietą Vilniaus finale. 

Mokiniai pasitikrino ir 

pagilino turimas žinias. 

 Sausis Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Šalnienė 



– Č. Kudabos konkurse: 

mokykliniame ture (6-IV) 

Respublikiniame ture; 

Dalyvauta Č. Kudabos 

konkurse. Mokykliniame etape 

dalyvavo 27 mokiniai. 

Respublikos etapo laimėjimai: 

Daniel Princev 46 vieta iš 147, 

Dovilė Burakovaitė – 90 vieta 

iš 144, Mantas Mačiukas – 40 

vieta iš 88, Karolina Syryca – 

33 vieta iš 66. Mokiniai 

pasitikrino ir pagilino turimas 

žinias. 

Dalyvauta Vilniaus 

m. mokyklų 

konkurse „Laimėk 

3D spausdintuvą 

savo mokyklai“. 

Dalyvavo IVb kl. 

mokinė P. 

Poškevičiūtė. 

Laimėtas 3D 

spausdintuvas 

gimnazijai. 

Kovas 

Spalis 

Lapkritis 

Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

E. Arbačiauskienė, 

S. Sventickas, 

S. Maknienė 

– respublikiniame istorijos žinių 

konkurse „Istorijos žinovas“; 

Dalyvauta respublikiniame 

istorijos žinių konkurse 

„Istorijos žinovas“. 

Mokykliniame etape dalyvavo 

30 5-IV klasių mokinių. 

Mokiniai pasitikrino ir 

pagilino turimas žinias. 

  Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Šalnienė, 

J. Lukoševičienė 

– istorijos ir geografijos 

konkurse „Kengūra 2018“; 

Istorijos ir geografijos 

konkurse „Kengūra 2018“ 

mokiniai nedalyvavo, nes 

nuspręsta dalyvauti kituose 

konkursuose. 

  Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Šalnienė, 

J. Lukoševičienė, 

S. Sventickas, 

E. Arbačiauskienė 

– fizikos olimpiados II etapas. Dalyvauta fizikos olimpiados 

II etape. Dalyvavo 5 I-IV kl. 

mokiniai. Į respublikinį etapą 

nepateko. Mokiniai įgijo 

patirties, dalyvauti aukšto 

lygio konkursuose, pagilino 

fizikos žinias. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

A. Vdovenko 

  Dalyvauta 3-4 

klasių diktanto 

Gruodis Direktorė 

A. Turskienė, 



konkurse „Mažųjų 

diktantas“. 

Dalyvavo 2 

mokiniai. Mokiniai 

pasitikrino ir 

pagilino turimas 

žinias, sustiprinta 

mokymosi 

motyvacija. 

I. Abucevičienė, 

D. Rimšienė 

  Dalyvauta Vilniaus 

miesto lopšelių-

darželių ir pradinių 

klasių mokyklų 

konkurse „Kalėdų 

spalvos“ (1a ir 1b 

klasės). Dalyvavo 

25 1 klasių 

mokiniai. Gauta 

padėka. Pagamintais 

kalėdiniais 

žaisliukais buvo 

papuoštos klasių 

eglutės Vaikai ugdė 

kūrybiškumą, 

suprato antrinių 

žaliavų 

panaudojimo 

svarbą, ugdėsi 

estetinio grožio 

suvokimą. 

Gruodis Direktorė 

A. Turskienė, 

Pradinių klasių 

mokytojos: 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska 

1.1.16. Dalyvauti projektinėje 

veikloje: 

 

 

Vykdyta 15 projektų: iš jų 

dalyvauta 6 tarptautiniuose 

Erasmus projektuose, kuriuose 

kompetencijas kėlė 18 

 Sausis 

Vasaris 

Kovas 

Direktorė 

A. Turskienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– vykdyti ERASMUS+ 

programos projekto 

C.O.N.T.E.S.T. veiklas 

(duomenų platformos 

užpildymas ir projekto ataskaitos 

pateikimas Europos komisijai); 

mokytojų, 25 mokiniai; 2 

taptautiniuose projektuose 

(dalyvavo 21 mokytojas ir 41 

mokinys); 1 Šiaurės šalių 

asociacijų Norden projekte 

(dalyvavo 6 mokytojai, 110 1-

4 kl. mokinių), 1 šalies 

projekte (dalyvavo 3 

mokytojai ir 54 mokiniai), 2 

prevenciniuose projektuose 

(dalyvavo 6 mokytojai, 59 

mokiniai); 3 mokykliniuose 

projektuose (dalyvavo 8 

mokytojai, 54 mokiniai). 

Projektuose dalyvavo 343 

mokiniai. 

 

Pateikta projekto ataskaita 

Mobility Tool sistemoje: 

įvertinimas 98 balai iš 100 

galimų. Mokiniai įgijo daugiau 

žinių, bendradarbiavimo 

patirties. 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

D. Tarosaitė, 

G. Vaitkunskė, 

M. Jakubauskaitė, 

J. Pavilionienė, 

R. Petkuvienė, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

I. Mikoliūnienė, 

I. Pauliukienė, 

I. Gutauskė, 

J. Šalnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto 

lėšos 

2068 Eur 

– vykdyti ERASMUS+ 

programos projekto TREES 

veiklas; 

Dalyvauta Erasmus + projekto 

T.R.E.E.S. veiklose: 2 

tarptautiniai projektiniai 

susitikimai 8 dienų trukmės 

Dalyvavo 6 mokytojai ir 14-16 

metų 6 moksleiviai. Pasikeista 

gerąja patirtimi ir žiniomis 

tarp projekte dalyvaujančių 

mokyklų iš Lietuvos, 

Prancūzijos, Graikijos, 

Ispanijos ir Bulgarijos. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Tarosaitė, 

R. Dambrauskas, 

E. Arbačiauskienė, 

E. Šarkienė 

Projekto 

lėšos 

4448 Eur 



Ugdymo procese aktyviau 

taikomi novatoriški metodai, 

skatinama mokinių mokymosi 

motyvacija netradicinėse 

veiklose-pamokose, rengiami 

susitikimai su sėkmingais 

žmonėmis. Ugdytas mokinių 

pilietiškumas – suorganizuoti 

2 susitikimai su Lietuvos karo 

akademijos atstovais, ugdyti 

socialiniai, IT ir užsienio kalbų 

mokymosi įgūdžiai – 

kiekvieną mėnesį 1-4 

organizuotos video 

konferencijos tarp projekte 

dalyvaujančių mokyklų. 

– vykdyti ERASMUS+ 

programos projekto BE A 

BUDDY NOT A BULLY 

veikla; 

Dalyvauta projekto BE A 

BUDDY NOT A BULLY 

veiklose. Sukurtos anketos 

mokiniams bei mokytojams 

apie smurto paplitimą 

gimnazijoje. Apklausos 

rezultatai pristatyti 

baigiamojoje konferencijoje 

gimnazijoje, rezultatai parodė 

bendruomenės narių nuomonę 

ir požiūrį. Pateiktos 

rekomendacijos bendruomenės 

nariams apie tolimesnį darbą 

patyčių srityje. 

 Sausis 

Vasaris 

Kovas 

Balandis 

Gegužė 

Birželis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Tarosaitė, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič, 

R. Erikson, 

E. Arbačiauskienė, 

R. Dambrauskas 

Projekto 

lėšos 

5816,31 Eur 

– parengti ir vykdyti dailės ir 

technologijų projektą „AČIŪ, 

Mokytojau“; 

Vykdytas technologijų 

projektas „Ačiū, Mokytojau“, 

kuriame dalyvavo 10 II kl. 

mokinių. Mokinių kūrybiniai 

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Matiulevič, 

Biudžeto 

lėšos 



darbai buvo panaudoti 

pagerbiant buvusius 

gimnazijos mokytojus. Ugdyti 

socialiniai įgūdžiai. 

R. Dambrauskas 

– vykdyti tarpmokyklinį projektą 

„Pažink savo kraštą“ su Juodšilių 

„Šilo“ gimnazija (II klasių 

mokiniai); 

Vykdytas tarpmokyklinis 

projektas „Pažink savo kraštą“. 

Vyko 2 susitikimai, kuriuose 

dalyvavo 40 mokinių. 

Plėtojami bendradarbiavimo 

ryšiai. 

Vykdytas projektas 

„Pažink savo 

valstybę“. Projekte 

dalyvavo 150 

mokinių 

Suorganizuota 

Kariuomenės diena 

ir ekskursija į karo 

laivų flotilę 

Klaipėdoje (vyko 50 

mokinių). Vaikai 

susipažino Su 

Krašto apsauga, jos 

svarba valstybei, 

kariuomenės 

struktūra. Ugdytos 

socialinės pilietinės 

kompetencijos. 

Rugsėjis 

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

E. Arbačiauskienė, 

J. Šalnienė, 

G. Vaitkunskė 

Projekto  

lėšos 300  

Eur 

– parengti projektą 

„Kūrybiškumas – pamokos 

variklis“ su: 

– Hagaskoli, Islandija, 

– Livanu 1 vidurskola, Latvija, 

– Pattanen school, Suomija; 

Teikta paraiška ŠMP fondui. 

Projektas nebuvo laimėtas. 

Dalyvauta 

Erasmus+ „Youth 

Overcoming 

Stereotypes“ 

projekto Lenkijoje 

veiklose: 9 II-III čių 

kl. Mokiniai 

tobulino savo 

bendravimo 

įgūdžius su 

Lenkijos, Vengrijos 

ir Slovakijos šalių 

Spalis Direktoriaus  

pavaduotojai 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

G. Vaitkunskė, 

M. Jakubauskaitė 

 



mokiniais. 

– Vykdyti tarptautinį „Active 

Citizens“ projektą; 

Vykdytas tarptautinis 

projektas „Active Citizens“: 2 

mokytojos įgijo aktyvaus 

piliečio sertifikatus, nupirkta 

garso įranga aktų salei. 

  Direktoriaus 

pavaduotojai 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

D. Janiūnas, 

J. Tračuk 

Projekto 

lėšos 

1150 Eur 

– konferencija su Švedijos, 

Latvijos, Suomijos mokiniais ir 

mokytojais; 

Konferencija vyko eTwinning 

platformoje su mokiniais iš 

Latvijos ir Švedijos. Dalyvavo 

12 IIIa kl. mokinių. Mokiniai 

pristatė savo mokyklą, 

virtualiai susipažino su 

Švedijos ir Latvijos 

mokyklomis, patobulino anglų 

k. įgūdžius įgijo IT 

kompetencijų. 

Dalyvauta 

Erasmus+ projekto 

„Youth „Meet the 

neighbours“ 

projekto Lenkijoje 

veiklose: vizito 

Lenkijoje metu 10 

III-čių kl. mokiniai 

tobulino anglų k. 

žinias, susipažino su 

Lenkijos, Vengrijos 

ir Slovakijos šalimis 

ir jų kultūra. 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

G. Vaitkunskė, 

M. Jakubauskaitė 

 

– organizuotas projekto 

„Conneected by the sea“ 

mokinių ir mokytojų vizitas į 

Švediją; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitas neįvyko, nes 

koordinuojanti Švedijos 

mokykla negavo pakankamo 

finansavimo ir norganizavo 

vizitų tarp šalių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauta 

ERASMUS+ 

programos projekte 

„Mylima gyva 

abėcėlė“. Dalyvavo 

2 pradinių klasių 

mokytojos, kurios 

vizito Vokietijoje 

metu, kūrė 

neurolingvistinę 

mokymo priemonę, 

skirtą mokyti 

skaityti pradinių 

klasių mokinius, 

Rugpjūtis Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

G. Vaitkunskė, 

R. Petkuvienė, 

J. Pavilionienė 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

– vykdyti Britų tarybos projektus 

„Tyrinėjimo menas: partnerystės 

kuriančioms mokykloms“ 

veiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauta Britų tarybos 

projekte „Tyrinėjimo menas: 

partnerystės kuriančioms 

mokykloms“ (tęstinis 

projektas). 

Projekte dalyvavo 19 

mokytojų, 41 mokinys. 

Mokytojai tobulino 

kvalifikaciją mokytojų klubo 

veikloje. Vyko 14 užsiėmimų 

mokytojams ir 13 mokiniams. 

Tikėtina, kad dalyvavimas 

projekte įkvėpė mokinius ir 

mokytojus kurti, pagerėjo 

mokymosi motyvacija, 

ugdymo kokybė, gerėjo 

mokinių ir mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

tobulino profesinius 

gebėjimus, dalijosi 

gerąja darbo 

patirtimi, tobulino 

bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

 

Dalyvauta šalies 

mokyklų 

internetiniame 

projekte „Lets 

Create a Story“ 6 8c 

klasės mokinių 

komanda sukūrė ir 

iliustravo istorijos 

pradžią e. knygai. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Tračuk, 

J Atkočiūnienė, 

G. Navickienė, 

Mokytojų klubo nariai 

  Vykdytas alkoholio, 

tabako ir 

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos 

projektas „Mano 

laisvi pasirinkimai“. 

Dalyvavo 25 7b kl. 

Spalis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

I. Mikoliūnienė, 

I. Pauliukienė 

Biudžeto 

lėšos 



mokiniai. Mokiniai 

sužinojo, kur galima 

kreiptis pagalbos 

norint mesti arba 

nepradėti rūkyti. 

  Dalyvauta Vilniaus 

miesto savivaldybės 

sveikatos biuro 

projekte „Saugumo 

akademija su pelyte 

visažiste“. Vyko po 

3 pamokas 1a ir 1b 

klasėse mokinių 

temomis „Saugumas 

kelyje“, „Kelio 

ženklai“, „Kur 

galima važinėti 

dviračiu“. Dalyvavo 

32 1 klasių 

mokiniai. 

Vaikai pakartojo, 

įtvirtino saugaus 

elgesio kelyje 

įgūdžius. 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska 

Biudžeto 

lėšos  

  Dalyvauta Šiaurės 

šalių Asociacijų 

Norden projekte 

Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė 

(1-4 klasės). Vyko 

projekto 1 dienos 

renginys, kuriame 

dalyvavo 110 1-4 

klasių mokinių. 

Lapkritis Direktorė 

A. Turskienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Biudžeto 

lėšos 



Vaikai susipažino su 

kitų tautų literatūra, 

autoriais, buvo 

skatinami skaityti ir 

pažinti kitų tautų 

literatūrą. 

  Vykdytas projektas 

„Gyva pažintis su 

kultūrine edukacija“ 

kartu su Trakų 

amatų centru: įvyko 

2 edukacinės 

pamokos. Dalyvavo 

21 8b klasės 

mokinys. Mokiniai 

tobulino 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

Rugsėjis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

A. Galvanauskienė, 

J. Tračuk 

Biudžeto 

lėšos  

   Dalyvauta 

tarptautinėje vasaros 

stovykloje „Values 

Education We Care 

2018“ Dalyvavo 6 

mokiniai iš 8b ir 8c 

klasių, kurie 

tobulino anglų k. 

įgūdžius ir dalyvavo 

vertybių formavimo 

veiklose. 

Liepa Direktorė 

A. Turskienė, 

G. Navickienė 

LAKMA 

lėšos 

 1.1.17. Organizuoti edukacines 

išvykas: 

 

 

Organizuotos 174 mokinių 

išvykos: Lietuvoje 165 

(užsienyje – 9 (išvyka į Estiją, 

Vokietiją, Lenkiją, Kroatiją, 

 Birželis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur, 

Biudžeto 

lėšos, 

ekskursijų 

dalyvių 



 

 

 

 

 

 

 

– į Šiluva ir Kryžių kalną 

Šiauliuose; 

Ispaniją). Dalyvavo 4759 1-IV 

kl. mokiniai. Mokinių ekspress 

apklausos duomenimis 100% 

mokinių teigia, jog patiria 

mokymosi džiaugsmą ir 

sėkmę. 

 

Organizuota išvyka į Kryžių 

kalną ir Šiluvą, kurioje 

dalyvavo 45 5-IV kl. mokiniai 

ir 5 mokytojai. Mokiniai įgijo 

geografijos žinių, ugdėsi 

krikščioniškas vertybes. 

A. Davidavičienė lėšos 

– Knygų mugę; Dalyvauta Knygų mugėje. Joje 

lankęsi 4 lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

metodinėje grupėje pasidalijo 

aktualijomis, aptarė naujoves, 

praplėtė žinias. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

mokytojai 

– išvyka į JAV ambasadą (I-II 

kl.); 

Organizuota išvyka į JAV 

ambasadą, kurios metu vyko 

anglų kalbos ir pilietinio 

ugdymo pamoka žmogaus 

teisių tema, kuri vyko JAV 

ambasadoje. II kl. mokiniai 

išvykoje nedalyvavo, vietoj jų 

vyko III kl. mokiniai. 

Dalyvavo 24 Ib ir III klasių 

mokiniai. Susitikimo su JAV 

ambasados darbuotoja metu 

mokiniai įgijo naujų žinių apie 

JAV bei susipažino su šioje 

šalyje aktualiausiais žmogaus 

teisių klausimais. 

 Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Navickienė 



– išvyka į VLA (II klasių 

mokiniai); 

Planuota II kl. išvyka į VLA 

neįvyko, dėl ekskursijos 

dalyvių lėšų stygiaus. 

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

J. Šalnienė, 

M. Luks-Zubavičienė 

– išvyka į Lenkijos respubliką 

„Pažink kaimyną“; 

Organizuota išvyka į Lenkiją. 

Išvykoje dalyvavo 36 6-12 kl. 

Mokiniai. Mokiniai įgijo 

daugiau žinių apie kaimyninę 

valstybę, susipažino su jos 

papročiais, kultūra, 

architektūra. 

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė 

– išvyka į Vengriją ir Rumuniją. Planuota išvyka į Vengriją ir 

Rumuniją neįvyko, dėl 

ekskursijos dalyvių lėšų 

stygiaus. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė 

1.1.18. Organizuoti tarpklasines 

varžybas gimnazijoje: 

– tarpklasinės kvadrato 5-6 

klasių; 

– lengvosios atletikos 5-8 klasės; 

– tarpklasinės tinklinio I-IV 

klasės; 

– turizmo šventė „Vaikų 

gynimo“ dienai paminėti. 

Organizuotos varžybos: vyko 

tarpklasinės kvadrato 

varžybos, dalyvavo 5a, 5b, 5c, 

6a, 6b, 6c klasės. 

Vyko lengvosios atletikos 

varžybos, dalyvavo 60 

mokinių. Vyko turizmo dienos 

varžybos, kuriose dalyvavo 

563 mokiniai. Mokiniai įgijo 

bendradarbiavimo įgūdžių, 

pagilino sveikos gyvensenos 

kompetencijas. 

 Spalis 

Balandis 

Balandis 

Birželis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D. Lukaševič, 

R. Kiršys, 

E. Jonaitytė, 

J. Tolkūnas 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.19. Organizuoti renginius: 

– matematikos tradicinis 

renginys „Pi“ diena: 

(5 kl. mentoriai – I gimn. kl., 

Organizuotas tradicinis 

matematikos renginys „Pi“ 

diena: 5-6 kl. mokiniams 1 

„Protmūšis“, dalyvavo 84 

 Kovas Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Rutavičienė, 

Biudžeto 

lėšos 



6 kl. mentoriai – II gimn. kl., 

7 kl. mentoriai – III gimn. kl., 

8 kl. mentoriai – IV gimn. kl.); 

mokiniai, 7 kl. vyko 

matematikos varžybos, kurias 

vedė II kl. mokiniai, dalyvavo 

69 mokiniai, 8 kl. vyko 1 

„Brain ringas“, dalyvavo 73 

mokiniai. Mokiniai pasitikrino 

turimas žinias, tobulino darbo 

grupėje įgūdžius. 

V. Bieliauskienė, 

M. Luks-Zubavičienė, 

V. Blasčiuk, 

I. Pauliukienė 

– vyko „Tux Type“ turnyras 6 

kl.; 

Organizuotas „TuxType“ 

turnyras, kuriame dalyvavo 29 

6 kl. mokiniai. Mokiniai 

patobulino IT žinias. 

 Kovas  Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Č. Nameiko, 

R. Marčiulaitienė 

– vyko konkursas „Greičiausias 

raštininkas“ 5 kl.; 

Organizuotas konkursas 

„Greičiausias raštininkas“, 

kuriame dalyvavo 30 5 kl. 

mokinių. Mokiniai lavino 

darbo su kompiuteriu įgūdžius. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Marčiulaitienė, 

Č. Nameiko 

– renginys, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui: 

raštingiausio 5-8 klasių 

gimnazijos mokinio rinkimai; 

Organizuotas raštingiausio 5-8 

klasių gimnazijos mokinio 

rinkimai. Dalyvavo 312 

mokinių. Išrinkta po vieną 

raštingiausią mokinį iš 5-6, 7-8 

kl. Mokiniai įsivertino 

raštingumą, pagilino lietuvių 

kalbos rašybos ir skyrybos 

žinias. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

V. Vėtaitė, 

J. Surgautienė, 

L. Likatavičienė, 

I. Korolkova, 

I. Šilkūnienė, 

I. Andruškevičienė 

– protų mūšiai, skirti Lietuvos 

100-osios atkūrimo metinėms; 

Vyko 7 protų mūšiai, skirti 

Lietuvos 100-osioms atkūrimo 

metinėms. Dalyvavo 326 5-II 

kl. mokiniai. Mokiniai 

pagilino ir pasitikrino istorijos 

ir geografijos žinias. 

 Spalis-

gegužė 

(kartą į 

mėn.) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė, 

M. Olbutas, 

E. Arbačiauskienė 

– konkursas „Švari kalba – švari Konkurse nedalyvauta, nes  Kovas Direktoriaus 



galva“ 5-10 kl. mokiniams. Lietuvių kalbos institutas šio 

konkurso nebeorganizuoja. 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

V. Petrošienė 

  Organizuotas 

susitikimas su 

respublikinio 

projekto 

„Šimtmečio 

programavimo 

valanda. 100 

mokyklų – 

bit&Byte“ 

praktikais. 

Dalyvavo 75 5a, 5b, 

5c, 6a klasių 

mokiniai, kurie 

atliko integruotas 

lietuvių kalbos, 

istorijos, 

geografijos, IT 

užduotis. Mokiniai 

pasitikrino turimas 

žinias, įgavo 

patirties mokytis 

taikant netradicinius 

ugdymosi metodus. 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A. Galvanauskienė, 

V. Petrošienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

Č. Nameiko, 

R. Marčiulaitienė, 

L. Rutavičienė 

1.2. Tobulinti 

vadovų, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

kompetencijas. 

1.2.1. Parengti ir įgyvendinti 

priemones pamokų kokybei 

stiprinti: 

– parengti ilgalaikę mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą; 

Parengta 2018–220 m. 

mokytojų atestacijos programa 

ir pristatyta mokytojų tarybos 

posėdyje, gimnazijos tarybos 

posėdyje ir patvirtinta steigėjo. 

 Sausis-

gruodis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Biudžeto 

lėšos 



– pagal mokytojų poreikius ir 

gimnazijos veiklos prioritetus 

sudaryti sąlygas dalyvauti 

mokytojams įvairiuose 

projektuose, konferencijose, 

seminaruose, mokymuose, 

nuolat tobulintis ir skirti pagal 

galimybes apmokėjimą; 

Atestuoti 3 mokytojai 

mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. 

Įvertinta mokytojų, auklėtojų 

dalykinė ir praktinė veikla. 

Visi 69 mokytojai tobulino 

savo dalykines, profesines, 

bendrąsias kompetencijas 

seminaruose, gimnazijos, 

miesto, šalies, tarptautiniuose 

projektuose., t. y. iš viso 329 

dienas per metus arba 5.3 

dienos kiekvienas mokytojas.  

Administracija tobulino 

dalykines profesines 

vadybines bendrąsias 

kompetencijas įvairiuose 

seminaruose, metodinėse 

dienose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje 31 

dieną. 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– organizuoti tikslinę ir nuolatinę 

pamokų stebėseną ir jų aptarimą; 

Stebėta 41 pamoka 5-8 kl. 

Stebėjimo tikslas – išmokimas 

pamokoje, SUP ugdymas, 

užduočių diferencijavimas, 

mokinių elgesys pamokose. 

Stebėtos pamokos aptartos 

individualiai su mokytojais. 

Mokytojai patobulino 

pamokos planavimo įgūdžius, 

aptartas ugdymo turinys 

mokiniams SUP, aptartos 

elgesio korekcijos galimybės. 

Buvo stebėtos 24 pamokos I 

 Sausis-

gruodis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gimnazijos klasėse, stebėjimo 

tikslas – mokinių adaptacija 

mokantis lietuvių kalbos ir 

matematikos srautais, taip pat 

22 pamokos kitose klasėse, 

stebėjimo tikslas – kaip dalykų 

mokytojams, siekiantiems 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, sekasi organizuoti 

pamokas. Rekomenduota 

mokytojams ieškoti mokymo 

(-si) metodų, kurie sudarytų 

sąlygas patiems mokiniams 

(mokytojui padedant) atrasti 

žinias, jas taikyti praktikoje, 

interpretuoti, kurti savo 

variantus ir tuo pačiu ugdytų 

mokinių kūrybiškumą ir kritinį 

mąstymą, daugiau dėmesio 

skirti pamokos 

apibendrinimui, mokinių 

vertinimui ir įsivertinimui, 

tikslingiau skirti namų darbus. 

Toliau išlieka diferencijuoto ir 

individualizuoto mokymo 

problema. 

– tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją siekiant aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos. 

Įvertinti ketinančių atestuotis 

mokytojų praktinę ir dalykinę 

veiklą. 

Atestuoti 3 mokytojai 

mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. 

Įvertinta mokytojų, auklėtojų 

dalykinė ir praktinė veikla. 

 Kovas Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

J. Tračuk, 

J. Šalnienė, 

R. Veromėjienė 

1.2.2. Dalyvauti BE vertinime: 

– VBE lietuvių k., biologijos, 

Dalyvauta MBE ir VBE 

vertime. Iš viso VBE ir MBE 

  Direktorės 

pavaduotoja 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemijos, fizikos, anglų k., rusų 

k., matematikos, IT, istorijos, 

geografijos; 

vertino 25 mokytojai. 17 VBE, 

5 MBE (1 chemijos, 1 fizikos, 

3 lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai, 6 anglų k., 1 rusų 

k., 2 matematikos, 1 

geografijos, 1 istorijos, 1 IT). 

Mokytojai įgijo vertinimo 

patirties, įgijo praktinės 

patirties. 

D. Verseckienė, 

I. Mikoliūnienė, 

A. Vdovenko, 

V. Vėtaitė, 

V. Petrošienė, 

I. Andruškevičienė, 

J. Šalnienė, 

E. Arbačiauskienė, 

R. Selimovič, 

R. Marčiulaitienė, 

R. Dambrauskas, 

R. Matiulevič, 

S. Maknienė, 

S. Pomarnackis, 

G. Navickienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

G. Vaitkunskė, 

J. Atkočiūnienė, 

M. Jakubauskaitė, 

V. Bieliauskienė, 

J. Blaščiuk 

– organizuoti MBE lietuvių k., 

dailės, technologijų. 

Dalyvauta tekstilės ir aprangos 

srities brandos egzamine. 

TMBE laikė 3 IV kl. mokiniai. 

Įvertinti 8-10 balais. 

  Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

S. Pomarnackis, 

R. Dambrauskas, 

S. Maknienė 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Efektyvinti 

pamokos 

organizavimą. 

1.2.3. Dalyvauti Lietuvos  

chemijos, biologijos, fizikos, 

matematikos mokytojų 

asociacijos veiklose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Parengti šiuolaikiškos 

pamokos modelį: 

 

 

– diskusija „Geros pamokos 

kriterijai“. 

Dalyvauta Lietuvos biologijos, 

chemijos, mokytojų 

asociacijos veiklose: 

biologijos mokytoja I. 

Dabkevičienė 3 kartus 

dalyvavo biologijos mokytojų 

asociacijos susirinkimuose, 

pagilino profesines žinias; 

chemijos mokytoja I. 

Mikoliūnienė dalyvavo 1 

chemijos mokytojų asociacijos 

susirinkime, pagilino 

profesines žinias. Lietuvos 

fizikos ir matematikos 

mokytojų asociacijos veiklose 

nedalyvauta, nes gimnazijos 

mokytojai nėra šių asociacijų 

nariai. 

 

Nesukurtas geros šiuolaikiškos 

pamokos modelio aprašas, 

neparengti kriterijai. 

 

Nesusitarta dėl geros pamokos 

kriterijų, nepateiktos 

rekomendacijos pamokos 

stebėjimo protokolui tobulinti. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

gamtos mokslų  

metodinė grupė, 

matematikos ir IT  

metodinė grupė 

Biudžeto 

lėšos 

1.3.2. Organizuoti pamokas 

netradicinėse gimnazijos 

erdvėse. 

Vyko 20 pamokų netradicinėse 

gimnazijos erdvėse 

(gimnazijos muziejuje, 

rekreacinėje zonoje 3 aukšte, 

Aktų salėje, gimnazijos kieme, 

sode), mokiniai, keisdami 

ugdymo (-si) aplinką, įsisavino 

 Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė 

Biudžeto 

lėšos 



dalyko turinį, didėjo 

mokymosi motyvacija.  

1.3.3. Organizuoti integruotas 

pamokas: 

 

 

 

– chemijos-informatikos; 

Organizuota 9 integruotos 

pamokos ir 3 integruoti 

projektai, kuriose dalyvavo 

271 mokinys. 

 

Organizuota 1 integruotos 

chemijos-informatikos 

pamokos, kurioje dalyvavo 23 

mokiniai. Tobulinta 

tarpdalykinių ryšių integracija, 

mokiniai pagilino žinias, 

didėjo mokymosi motyvacija. 

Organizuota 1 

integruota atvira 

lietuvių k. ir 

literatūros, istorijos, 

muzikos pamoka 

„XIX a. asmenybės“ 

pamoka. Dalyvavo 

Ia kl. 18 mokinių, 

pagilino lietuvių k., 

muzikos ir istorijos 

žinias. 

Spalis-

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Mikoliūnienė, 

R. Marčiulaitienė, 

J. Šalnienė, 

R. Veromejienė, 

J. Višnevska 

Biudžeto 

lėšos 

– dailės ir technologijų pamoką 

„Kraičio skrynia“; 

Organizuota 1 integruota 

dailės ir technologijų pamoka, 

kurioje dalyvavo 17 mokinių. 

Tobulinta tarpdalykinių ryšių 

integracija, mokiniai pagilino 

žinias. 

 Sausis 

Vasaris 

Kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

S. Pomarnackis, 

R. Dambrauskas 

Biudžeto 

lėšos 

– 4 atviras integruotas 

matematikos-istorijos-anglų 

pamokos 7b kl. pagal projektą 

„Tyrinėjimo menas“; 

Organizuotos 4 integruotos 

pamokos. Dalyvavo 8b kl. 23 

mokiniai. Didėjo mokymosi 

motyvacija, tobulinta dalykų 

integracija. 

Organizuota 1 

Integruota 

matematikos-anglų 

k. pamoka 

Brainringas „Math 

train“ (Matematikos 

traukinis) 9 kl. 

Rūdiškių 

Gimnazijos 

mokiniams pagal 

projektą 

„Tyrinėjimo menas; 

partnerystės 

kuriančioms 

Balandis 

Kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

V. Bieliauskienė, 

J. Lukoševičienė, 

J. Tračuk, 

L. Rutavičienė, 

G. Vaitkunskė, 

M. Jakubauskaitė 

Biudžeto 

lėšos 



mokykloms“. 

Tobulintas 

Bendradarbiavimas 

ir pasidalinta gerąja 

patirtimi. Mokiniai 

ugdėsi svarbiausi 

XXI amžiaus 

gebėjimus. Pamoką 

stebėjo Rūdiškių 

gimnazijos ir 

Šviesos gimnazijos 

mokytojai. 

– integruota istorijos-kūno 

kultūros pamoka 7b ir 7c kl. 

„Graikija-Olimpinės žaidynės“; 

Organizuota 1 integruota 

istorijos-kūno kultūros 

pamoka 7b ir 7c klasių 

mokiniams, dalyvavo 48 

mokiniai. Mokiniai per 

fizinius pratimus ir užduotis 

gilino ir integravo 

tarpdalykines žinias. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

J. Lukoševičienė, 

E. Jonaitytė 

Biudžeto 

lėšos 

– matematika-anglų k. pamoka. 

8a kl. „Figūrų plotai“; 

Organizuota 1 integruota 

matematikos-anglų kalbos 

pamoka 8a kl. „Figūrų plotai“, 

dalyvavo 19 mokinių. 

Mokiniai gilino matematikos ir 

anglų k. žinias. 

Organizuota 1 

integruota istorijos-

anglų kalbos-

technologijų-

matematikos 

pamoka „ XIX a. 

Lietuvos 

visuomenės 

gyvenimas“. 

Dalyvavo 20 Ib kl. 

mokinių. Vyko 

tarpdalykinių ryšių 

integracija, mokiniai 

pagilino žinias, ugdė 

Vasaris-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Rutavičienė, 

M. Jakubauskaitė, 

S. Maknienė, 

J. Blaščiuk 

Biudžeto 

lėšos 



bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

– integruotas projektinis darbas 8 

kl. geografija ir IT „Azijos 

valstybės“; 

Organizuoti 2 integruoti 

projektai, kuriuose 

dalyvavo101 mokinys. 

Organizuotas projektinis 

darbas geografija ir IT „Azijos 

valstybės“. Dalyvavo 61 8 kl. 

mokinys. Mokiniai gilino 

geografijos žinias ir tobulino 

IT kompetencijos, 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

 Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Č. Nameiko, 

E. Arbačiauskienė, 

S. Sventickas, 

Č. Nameiko 

 

– integruotas projektinis darbas 

II kl. technologijos ir IT; 

Planuotas projektinis darbas II 

kl. neįvyko, nes buvo 

nuspręsta dalyvauti kituose 

projektuose. 

  Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

S. Sventickas, 

Č. Nameiko, 

R. Matiulevič 

 

– integruota pamoka 5 kl. 

matematika-etnokultūra „Ilgio, 

svorio, ... matai“ – ekskursija į 

Molėtų etnokosmologijos 

muziejų; 

Planuota pamoka neįvyko, nes 

pasikeitus ugdymo programai 

temos buvo perkeltos į 6 kl. 

kursą. 

 Sausis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Rutavičienė 

 

– parengti ir vykdyti integruotą 

chemijos ir technologijų projektą 

„Kūrybiniai eksperimentai“. 

Parengtas ir vykdytas 

integruotas chemijos ir 

technologijų projektas 

„Kūrybiniai eksperimentai“ 

apie stiklo dirbinius ir jų 

cheminę sudėtį. Dalyvavo 40 

II kl. mokinių. Mokiniai atliko 

kūrybinius dirbinius, 

aksesuarus iš molio, stiklo ir 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

R. Matiulevič, 

I. Mikoliūnienė 

Biudžeto 

lėšos 



kitų cheminių medžiagų. 

Ugdytas mokinių 

kūrybiškumas, pagilintos 

chemijos žinios. 

1.3.4. Organizuoti mokomąsias- 

pažintines ekskursijas: 

 

 

– LEU gamtos mokslų, chemijos 

laboratorijas; 

Buvo organizuota 1 pažintinė 

mokomoji ekskursija, kurioje 

dalyvavo 41 mokinys. 

 

Mokomosios pažintinės 

išvykos į LEU gamtos mokslų, 

chemijos laboratorijas 

neįvyko, nes buvo pasirinkta 

vykti į kitas mokomąsias-

pažintines ekskursijas. 

 Gegužė, 

birželis 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė: 

(D. Antanavičienė, 

I. Dabkevičienė, 

I. Mikoliūnienė, 

A. Vdovenko) 

Biudžeto 

lėšos 

– VU gamtos fakulteto muziejų; Organizuota 1 išvyka į VU 

medicinos fakultetą, dalyvavo 

20 III kl. mokinių ir 3 išvykos 

į VU Gyvybės mokslų centrą, 

dalyvavo 21 III kl. mokinys. 

Mokiniai pagilino turimas 

žinias, ugdytas domėjimasis 

mokslu ir pagarba gamtai. 

 

1.3.5. Organizuoti atviras 

pamokas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso organizuotos 36 atviros 

pamokos, kuriose dalyvavo 

445 mokiniai: 9 anglų k. 

pamokos, 1 lietuvių kalbos 

pamoka, 2 fizikos, 12 istorijos, 

2 technologijų, 1 dailės, 4 

matematikos, 3 kūno kultūros, 

1informacinių techologijų, 1 

chemijos. Pamokų refleksijos 

metu 93% jose dalyvavusių 

mokinių nurodė, jog geriau 

įsisavino ugdymo turinį. 

Organizuota 1 atvira 

dailės pamoka 

„Nuojaučios 

brėžtiesės taškaus 

tekšt sukuo“ III 

klasių mokiniams. 

Ši-tai yr (ir) 

nupiešta. 

Abstrakcija dailėje. 

Pamokoje dalyvavo 

21 III klsių 

mokinys. 

Lapkritis Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

G. Navickienė, 

J. Atkočiūnienė, 

L. Likatavičienė 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

– užsienio (anglų) kalbos atviros 

pamokos, skirtos tolerancijos 

dienai; 

 

Organizuotos 9 atviros anglų 

kalbos pamokos, skirtos 

Tolerancijos dienai paminėti, 

kuriose dalyvavo 117 5-II 

klasių mokinių. Mokiniai 

atlikdami įvairias užduotis 

kalbėjosi apie toleranciją, kaip 

ugdyti pakantumą kitam ir 

kitokiam, kaip užkirsti kelią 

patyčioms. 

– lietuvių kalbos ir literatūros 

atvirų pamokų savaitė; 

Organizuotos 2 atviros lietuvių 

kalbos pamokos kuriose 

dalyvavo 21 mokinys. 

Mokytojai pasidalino gerąja 

patirtimi. Mokiniai 

pasitelkdami netradicinius 

mokytojų siūlomus ugdymo 

metodus įgijo daugiau žinių, 

patobulino turimus gebėjimus. 

 Kovas Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

L. Likatavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– kūno kultūros atviros  

pamokos: 

1. tinklinio pamoka 8b kl. 

2. fizinių ypatybių lavinimas 6b 

kl. 

3. lengvoji atletika-šuolis į tolį 

įsibėgėjus 9b kl.; 

Organizuotos 3 atviros kūno 

kultūros pamokos: tinklinio – 

dalyvavo 12 8b kl. mokinių, 

fizinių ypatybių – dalyvavo 27 

6b kl. Mokiniai, lengvosios 

atletikos – dalyvavo 14 Ib kl. 

mokinių. Mokytojai pasidalino 

gerąja patirtimi. 

 Kovas 

Sausis 

Gegužė 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

E. Jonaitytė, 

D. Lukaševič 

R. Kiršys 

Biudžeto 

lėšos 

– matematikos atviros pamokos: 

1. „Vektoriai“ III kl.; 

2. „Dalikliai ir kartotiniai“ 6 kl.; 

3. „Kvadratinės lygtys“; 

Organizuotos 3 matematikos 

atviros pamokos: „Vektoriai“ 

III kl., dalyvavo 25 mokiniai; 

„Dalikliai ir kartotiniai“ 6 kl., 

dalyvavo 24 mokiniai, 

 Kovas 

Kovas 

Sausis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Biudžeto 

lėšos 



„Kvadratinės lygtys“ 6a kl., 

dalyvavo 27 mokiniai. 

Mokytojai pasidalijo gerąja 

darbo patirtimi. Mokiniai 

gilino matematines žinias, 

išbandė netradicinius 

mokymosi metodus. 

J. Blaščiuk, 

V. Bieliauskienė, 

L. Rutavičienė 

– informatikos atvira pamoka 

„Viktorina“ 7c klasė; 

Planuota pamoka neįvyko.  Balandis Č. Nameiko Biudžeto 

lėšos 

– informatikos atvira pamoka 

„Logo programavimo kalba“ 6a 

kl.; 

Planuota informatikos atvira 

pamoka „Logo programavimo 

kalba“ neįvyko, nes buvo 

nuspręsta dalyvauti 

konkursuose. 

– informatikos 

atvira pamoka 

„Paprastasis ir 

elektroninis paštas“, 

kurioje dalyvavo 21 

6a kl. mokinys. 

Mokytojai 

pasidalijo gerąja 

patirtimi, o mokiniai 

įgijo naujų žinių ir 

išbandė 

netradicinius 

ugdymo metodus. 

Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

Č. Nameiko 

Biudžeto 

lėšos 

– gamtos mokslų atviros 

pamokos: 

„Baltijos jūros druskingumas“ (I 

kl.) 

 

 

 

 

 

 

„Kraujotakos sistema“ (Ib kl.); 

Organizuota 1 chemijos atvira 

pamoka „Baltijos jūros 

druskingumas“ (I kl.). 

Pamokoje dalyvavo 21 

mokinys. Mokytojai pasidalijo 

gerąja patirtimi, o mokiniai 

įgijo naujų žinių ir išbandė 

netradicinius ugdymo 

metodus. 

Pamoka „Kraujotakos 

sistema“ neįvyko. 

 Lapkritis 

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

I. Mikoliūnienė 

Biudžeto 

lėšos 



– Matematikos-informatikos 

atvira pamoka-viktorina 

„Raidiniai reiškiniai ir nuorodos“ 

7a kl.; 

Organizuota 1 matematikos-

informatikos atvira pamoka-

viktorina „Raidiniai reiškiniai 

ir nuorodos“. Dalyvavo 23 

mokiniai, kurie pasitikrino 

turimas žinias. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

V. Bieliauskienė, 

R. Marčiulaitienė, 

Č. Nameiko 

Biudžeto 

lėšos 

– socialinių mokslų atviros 

pamokos; 

Pravesta 12 socialinių mokslų 

atvirų pamokų, pasidalinta 

gerąja patirtimi. Mokiniai įgijo 

naujų žinių ir išbandė 

netradicinius ugdymo 

metodus. 

 Vasaris 

Gegužė 

Spalis 

Lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė, 

J. Lukoševičienė, 

M. Olbutas, 

E. Arbačiauskienė, 

S. Sventickas, 

E. Šarkienė 

Biudžeto 

lėšos 

– fizikos atviros pamokos: 

1. Niutono dėsniai. 8 klasės; 

2. Saulės sistema. II klasės. 

Vyko 2 atviros fizikos 

pamokos 8 ir II klasėje. 

Dalyvavo 46 mokiniai. 

Mokiniai įgijo naujų žinių ir 

išbandė netradicinius ugdymo 

metodus. 

Organizuota 

mokinių piešinių 

paroda „Jėga“, 

Eksponuota 30 

darbų. Organizuota 

nuotraukų paroda – 

„Gamtos reiškiniai“ 

(fizikos kab. 

eksponuota 15 

darbų). 

Spalis 

Gegužė  

Gruodis 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

A. Vdovenko 

Biudžeto 

lėšos 

  Vyko 2 atviros 

technologijų 

pamokos: 5a klasė – 

„Duona, jos sudėtis, 

laikymas ir 

patiekalai iš jos“, 

dalyvavo 24 

mokiniai; 6c klasė – 

Kovas Direktoriaus 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė 

Biudžeto 

lėšos 



projektas „Maisto 

produktų grupės“, 

dalyvavo 22 

mokiniai. Mokiniai 

pagilino žinias apie 

maisto produktų 

grupes, tobulino 

bendradarbiavimo 

įgūdžius. 

1.3.6. Organizuoti netradicines 

pamokas: 

 

 

 

 

 

 

 

– literatūrinę popietę A. Puškino 

muziejuje Markučiuose (I kl.); 

Organizuota 19 netradicinių 

pamokų, kuriose dalyvavo 876 

mokiniai. 

Mokiniai pagilino lietuvių 

literatūros, rusų literatūros 

žinias, pagerino klasės 

mikroklimatą, patyrė 

bendrystės džiaugsmą. 

 

Organizuota literatūrinė 

popietė A. Puškino muziejuje. 

Mokiniai susipažino su poeto 

kūryba Dalyvavo 20 mok. IIb 

kl. Mokiniai susipažino su 

poeto kūryba, dalyvavo 

interaktyvioje pamokoje. 

Organizuota anglų 

kalbos ir pilietinio 

ugdymo pamoka 

žmogaus teisių 

tema, kuri vyko 

JAV ambasadoje. 

Dalyvavo 24 Ib ir 

III klasių mokiniai. 

Susitikimo su JAV 

ambasados 

darbuotoja metu 

mokiniai įgijo naujų 

žinių apie JAV bei 

susipažino su šioje 

šalyje aktualiausiais 

žmogaus teisių 

klausimais. 

Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

T. Voitechovič, 

D. Navickienė 

Biudžeto 

lėšos 

– edukacinę pamoką „Būti ar 

nebūti“ Teatro, muzikos ir kino 

muziejuje (III kl.); 

Organizuota išvyka į Teatro, 

muzikos ir kino muziejų, 29 

III klasių mokiniai dalyvavo 

edukacinėje pamokoje „Būti ar 

nebūti“ ir susipažino su W. 

Šekspyro kūryba, aptarti 

„Hamleto“ pastatymus. 

Orga aOrganizuota 

edukacinė išvyka į 

Energetikos ir 

technikos muziejų 

(Ia, Ib, Ic). 

Dalyvavo 76 

mokiniai. Mokiniai 

susipažino su 

Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

R. Ščeglinskaitė 

Biudžeto 

lėšos 



energetikos ir 

technikos muziejaus 

savitumais. 

– išvyką į Operos ir baleto teatro 

spektaklį „Romeo ir Džuljeta“ – 

Ia kl. 

Organizuota išvyka į Operos ir 

baleto teatro spektaklį „Romeo 

ir Džuljeta“. Dalyvavo 24 Ia 

klasės mokiniai. Spektaklį 

aptarė klasės valandėlėje. 

Mokiniai pagilino dramos 

kūrinių analizės žinias. 

Organizuota 

edukacinė išvyka į 

parodą „Mokykla 

2018“. Dalyvavo 19 

mokinių IIa, IIb. 

Mokiniai susipažino 

su inovatyviomis 

idėjomis, įgijo naujų 

žnių. 

Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Blaščiuk, 

J. Lukoševičiėnė, 

M. Luks-Zubavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– išvyka į Jaunimo, Nacionalinį 

dramos ir Rusų dramos teatrus 

(8-IV kl.); 

Buvo organizuotos išvykos į 

Jaunimo, Nacionalinį dramos, 

Keistuolių, Rusų dramos 

teatrus, kuriose dalyvavo 86 8-

IV klasių mokiniai. 

Mokiniai pagilino lietuvių 

literatūros, rusų literatūros 

žinias, pagerino klasės 

mikroklimatą, patyrė 

bendrystės džiaugsmą. 

Organizuotas 

susitikimas su 

rašytoja Daiva 

Čepkauskaite, 

kuriame dalyvavo 

63 3-4 klasių 

mokiniai. 

Mokiniai susipažino 

su rašytojo 

profesija, tobulino 

raiškiojo skaitymo 

įgūdžius. 

Balandis 

Spalis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Šilkūnienė, 

L. Likatavičienė, 

T. Voitechovič, 

J. Atkočiūnienė, 

G. Navickienė, 

I. Abucevičienė, 

J. Pavilionienė, 

R. Petkuvienė, 

D. Rimšienė 

Biudžeto 

lėšos 

– išvyką į ,,Atviro rato“ spektaklį 

,,Lietaus žemė“, Mažojo teatro 

spektaklį ,,Madagaskaras“ (IV 

kl.); 

Organizuota išvyka į spektaklį, 

dalyvavo 21 IVb kl. Po 

spektaklio mokiniai, aptarę 

spektaklį „Madagaskaras“, 

geriau suprato jo idėją ir 

veikėjų charakterių savitumą. 

Organizuota 1 

edukacinė pamoka 

„Kvepiantys 

sausainiai“ (1-4 kl.), 

dalyvavo 115 

mokinių. Ugdytas 

mokinių 

kūrybiškumas. 

Sausis, 

Gegužė 

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Likatavičienė, 

I. Šilkūnienė, 

I. Abucevičienė 

J. Pavilionienė, 

R. Petkuvienė 

R. Ostrauskaitė- 

Barkovska, 

Biudžeto 

lėšos 



D. Rimšienė, 

L. Radzevičiūtė 

– išvyka į Nacionalinio dramos 

teatro spektaklį ,,Atžalynas“ (7a, 

7b kl.) ir jo aptarimas; 

Organizuota išvyka į 

Nacionalinio dramos teatro 

spektaklį „Atžalynas“. 

Dalyvavo 7a ir 7b 43 

mokiniai, po spektaklio, 

dirbdami grupėse, mokiniai 

pristatė refleksiją, pagilino 

dramos kūrinio analizės žinias, 

tobulino darbo grupėje 

įgūdžius. 

Organizuota 1 

pamoka-išvyka į 

lėlių spektaklį 

„Princesė ir 

kiauliaganys“ (1-4 

kl.), dalyvavo 113 

mokinių. Ugdytas 

mokinių 

kūrybiškumas. 

Sausis 

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė 

L. Likatavičienė 

I. Šilkūnienė 

I. Abucevičienė 

J. Pavilionienė 

R. Petkuvienė 

R. Ostrauskaitė- 

Barkovska 

D. Rimšienė 

L. Radzevičiūtė 

Biudžeto 

lėšos 

– pamokos internetu 

bendradarbiaujant su studentu A. 

Hill iš Teksaso San Antonio 

universiteto; 

Organizuota netradicinė 

pamoka. Dalyvavo 13 II kl. 

mokinių, 6 tiesiogiai bendravo 

Skype programa su A. Hill 

apie Amerikos paauglių 

laisvalaikį. Mokiniai 

patobulino anglų k. įgūdžius.  

Organizuota 1 

netradicinė pamoka 

„Kalėdos ir 

skaitiniai“ (4a ir 4b 

klasės), dalyvavo 46 

mokiniai. Ugdytas 

mokinių 

kūrybiškumas ir 

pagilintas 

suvokimas, kad 

skaitymas yra 

naudingas ir 

prasmingas 

laisvalaikio 

praleidimo būdas. 

Sausis 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

G. Navickienė, 

I. Abucevičienė, 

J. Pavilionienė, 

I. Gutauskė 

Biudžeto 

lėšos 

– pamokos Vilniaus 

planetariume, II klasės. 

Organizuotos 4 pamokos 

Vilniaus planetariume.  

Dalyvavo 78 IIa, IIb, IIc, IId 

kl. mokiniai. Mokiniai 

pagilino žinias apie kosmosą. 

Organizuotas 

susitikimas su 

rašytoju Virgiu 

Šidlausku. 

Dalyvavo 106 1-4 

Gegužė 

Gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

A. Vdovenko, 

I. Abucevičienė, 

Biudžeto 

lėšos 



klasių mokiniai 

Susitikimų metu 

mokiniai susipažino 

su rašytojo 

profesija, bei vaikų 

literatūros rašytojų 

biografijomis, 

tobulino raiškaus 

skaitymo įgūdžius. 

J. Pavilionienė, 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska, 

D. Rimšienė, 

L. Radzevičiūtė 

1.4. Gerinti 

materialinę, 

techninę ir 

informacinę bazę. 

1.4.1. Sudaryti edukacinės 

aplinkos tobulinimo planą ir 

numatyti priemones 2018 m. 

Patvirtintas 2018 m. 

edukacinės aplinkos kūrimo ir 

tobulinimo planas. Įsigyti 7 

kompiuteriai, spausdinimo 

įrenginys, 2 spausdintuvai, 14 

projektorių, baldų, vėjapjovė ir 

kt. už 34103,41 Eur. 

Sporto inventoriaus 

nupirkta už 1500 

Eur 5-IV kl.; už 500 

Eur 1-4 kl. 

Sausis  Biudžeto 

lėšos  
     

1.4.2. Atnaujinti supaprastintų 

viešųjų pirkimų taisykles ir 

pirkimus reglamentuojančius 

dokumentus. Vykdyti viešuosius 

pirkimus vadovaujantis 

nustatytais teisės aktais. 

Atnaujinta viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo 

tvarkos redakcija, patvirtinta 

direktoriaus 2018 m. kovo 15 

d. įsk. Nr V-40. Patvirtintos 

rekomendacijos dėl veiksmų 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veiksmais, 2018-08-

31 Nr. V-106. Atnaujintas 

viešojo pirkimo komisijos 

darbo reglamentas, parengtas 

gimnazijos 2018 m. viešųjų 

pirkimų planas, patvirtintas 

direktoriaus 2018-03-15 įsak. 

Nr. V-40. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus  

pavaduotojai 

D. Janiūnas, 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Meiluvienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.4.3. Sutvarkyti gimnazijos 

aplinką: nugenėti likusius 

išsikerojusius nesaugius 

Sutvarkyta gimnazijos aplinka: 

nugenėti nesaugūs medžiai, 

suremontuotas senojo pastato 

 Visus 

metus 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

D. Janiūnas, 

Biudžeto 

lėšos 



medžius, prižiūrėti ir atnaujinti 

gėlynus. 

fasadas. R. Jakubovskis, 

G. Dulkė 

1.4.4. Atlikti gimnazijoje esančių 

materialinių vertybių 

inventorizaciją. 

Atlikta gimnazijoje esančių 

materialinių vertybių 

inventorizacija, nurašytas 

susidėvėjęs turtas. 

  Direktoriaus  

pavaduotojas 

D. Janiūnas, 

Vyr. buhalterė 

A. Naprienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.4.5. Kurti modernią mokymo (-

si) aplinką (prieinamos 

skaitmeninės priemonės, 

nuotolinio mokymosi programos, 

interneto svetainės, socialiniai 

tinklai, bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinkos ir 

kt.). 

Į svetainę patalpintos 153 

naujienų žinutės. Sukurta 

nauja internetinė svetainė, 

administruojamas gimnazijos 

puslapis socialiniame tinkle 

Facebook. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

D. Janiūnas, 

IT specialistas 

A. Beinoras, 

I. Meiluvienė 

Biudžeto 

lėšos 

1.4.6. Atnaujinti fizikos, 

chemijos, biologijos, lietuvių 

kalbos kabinetų metodines 

priemones, paruošta didaktinė-

dalomoji medžiaga. 

Nupirkta metodinių priemonių 

technologijų kabinetams už 

500 Eur, sporto inventoriaus 

kūno kultūros pamokoms už 

1500 Eur, visos dienos 

mokyklai už 500 Eur. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

gamtos mokslų  

metodinė grupė, 

lietuvių k. metodinė 

grupė 

Biudžeto 

lėšos 

1.4.7. Atnaujinti aktų salės 

įrangą, technines priemones. 

Atnaujinta techninė salės 

įranga: 

įsigytas projektorius, ekranas, 

įgarsinimo aparatūra, 

mikrofonai, sutvarkyta scena. 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

D. Janiūnas 

2% paramos 

lėšos 1464 

Eur, 

projekto 

,,Active 

citizens“ 

lėšos – 1150 

Eur, 

biudžeto 

lėšos  

1.4.8. Sudaryti priemonių, Sudarytas priemonių,   Birželis Metodinė taryba Biudžeto 



reikalingų kabinetams, sąrašą ir 

organizuoti jų užsakymą ir 

paskirstymą (pagal turimas 

lėšas). 

reikalingų kabinetams, sąrašas, 

aptartas Viešųjų pirkimų 

komisijoje. 2018 metais 

nupirkta priemonių už 

34103,41 Eur: spausdinimo 

įrenginys (su priedais), 3 

spausdintuvai, 7 kompiuteriai, 

10 projektorių (laikiklių ir 

ekranų), 30 stalų mokiniams, 6 

stalai mokytojams, 6 batų 

lentynos, 6 spintos-lentynos, 9 

uždaromos spintos-lentynos, 3 

balti staliukai, 24 baltos kėdės, 

5 pufai, 27 žaliuzės, 18 roletų, 

1 paveikslų pakabinimo 

Sistema, aktų salės įgarsinimo 

sistema, aktų salės užuolaidos, 

benzininė vėjapjovė. 

lėšos 

34103,41 

Eur 

1.4.9. Vadovėlių, grožinės, 

informacinės, ugdymo procesui 

reikalingos literatūros fondo 

formavimas. 

Papildytas vadovėlių fondas 

trūkstamais ir naujais 

vadovėliais. Nupirkta 849 

vadovėliai 1-IV klasių 

mokiniams. 64 metodinės 

literatūros knygos 

mokytojams. Patenkintas 

ugdymo procesui ir savišvietai 

skirtos literatūros poreikis. 

 Sausis-

gruodis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

bibliotekininkė 

I. Meiluvienė 

Biudžeto 

lėšos 

8907,25 Eur 

2 TIKSLAS. Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas. 

2.1. Kelti 

bendruomenės narių 

elgesio kultūrą. 

2.1.1. Bendradarbiavimas su 

mokinių taryba: 

– Gimnazijos diena ,,Šviesa“; 

Organizuota mokyklos 

bendruomenė kartu su 1-IV kl. 

mokiniais ir mokinių taryba 

gamino ir įteikė menines 

dovanas mokyklai, 

sveikindami gimnaziją 29-tojo 

 Spalis 

Lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

I. Andruškevičienė, 

M. Balčiūnaitė, 

Biudžeto 

lėšos 



gimtadienio proga. 

Organizuota 1 diskoteka: 5-IV 

kl. mokiniams. Sutelkta 

gimnazijos bendruomenė, 

pagerintas bendruomenės 

mikroklimatas. 

Ses. N. Mazur, 

Mokinių taryba 

– Tolerancijos diena; Parengti stendai tolerancijos 

dienai paminėti, skatinamas 

tolerantiško požiūrio į kitokį 

žmogų formavimas. 

Organizuota akcija 

„Tolerancijos 

raktas“, kurioje 

dalyvavo 115 1-4 kl. 

mokinių. 

Mokiniai patyrė 

džiaugsmą, 

dirbdami kartu, 

ugdyta atsakomybė 

už savo elgesį, 

pagarba, skatintas 

tolerantiškas 

požiūris. 

Gruodis Direktorė 

A. Turskienė, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

I. Ulevičiūtė, 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė- 

Barkovska, 

D. Rimšienė, 

J. Pavilionienė, 

L. Radzevičiūtė, 

I. Abucevičienė 

– Šv. Kalėdos; Organizuoti kalėdiniai 

karnavalai tema „TV laidos“: 

– 5-8 klasių karnavale 

dalyvavo 233 mokiniai; 

– I-IV klasių karnavale 

dalyvavo 202 mokiniai. 

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai. Organizuota 21 

kalėdinė vakaronė auklėtojų 

kabinetuose. 

Ugdytas mokinių 

kūrybiškumas, 

bendradarbiavimas, puoselėtos 

tradicinės krikščioniškos 

vertybės. 

 Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

I. Andruškevičienė, 

M. Balčiūnaitė, 

Ses. N. Mazur, 

J. Šalnienė, 

J. Lukoševičienė 

 

 

 

 

 

 



– Sausio 13-osios minėjimas 

,,Atmintis gyva, nes liudija“; 

Demonstruotas filmas – 

„Emilija iš Laisvės alėjos“. 

Paminėti žuvusieji sausio 13-

ąją. Ugdytas mokinių 

patriotizmas, pilietiškumas, 

meilė savo tėvynei, minėjime 

dalyvavo 100 II-IV klasių 

mokinių. 

 Sausis  

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė, 

R. Veromėjienė, 

R. Dambraukas, 

S. Maknienė, 

J. Lukoševičienė, 

M. Olbutas 

– Vasario 16-oji; Organizuoti Vasario 16-osios 

minėjimui skirti renginiai, 

kuriuose dalyvavo 588 

mokiniai. Vyko 3 radio 

valandėlės („Tarpukario 

Lieuva“, „Lietuvos kelias į 

laisvę“, „Laisvasis šimtmečio 

ketvirtis“), akcija „Šimtmečio 

laiko juosta mokinių akimis“, 

visose klasėse vyko 7 

protmūšiai, akcija 

flashmob’as, muzikinė dainų 

popietė rekreacinėje zonoje 

„Daina Lietuvai“, koncertas 

„Lietuva, kai aš tave tariu“ ir 

kt. Ugdytas mokinių 

pilietiškumas, patriotiškumas, 

stiprinti bendruomenės narių 

ryšiai, skatintas kūrybiškumas, 

sudarytos galimybės mokinių 

saviraiškai. 

Vasario 16-ajai 

paminėti organizuoti 

raštingiausio 

gimnazijos 

moksleivio 

rinkimai. Išrinkti 

raštingiausi 2-okai: 

V. Vyšniauskaitė, E. 

Vidinevičius, kurie 

atstovavo mokyklai 

Vilniaus miesto 

konkurse „Auksinė 

plunksna“. 

Vasaris 

– Kovo 11-oji; Organizuotas Kovo 11-osios 

minėjimas. Bendradarbiaujant 

su Mokinių taryba 

organizuotos įvairios veiklos 

skirtingų koncentrų 

 Kovas Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 



mokiniams. Ugdytas mokinių 

pilietiškumas, patriotizmas. 

I. Andruškevičienė, 

M. Balčiūnaitė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė 

– Birželio 1-oji; Organizuota sporto ir turizmo 

šventė, skirta Vaikų gynimo 

dienai. Dalyvavo 530 5-IV 

klasių mokinių. Ugdyti 

mokinių sportiniai gebėjimai, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

 Birželis 

– Atestatų teikimo šventė; Organizuota atestatų įteikimo 

šventė, kurios metu buvo 

įteiktas 61 brandos atestatas. 

Įteikti 92 

pagrindinio ugdymo 

pažymėjimai. 

Birželis-

liepa 

– Rugsėjo 1-oji. Surengta Mokslo ir žinių 

šventė gimnazijos 

bendruomenei ir atvykusiems 

svečiams, atidarytas pradinio 

ugdymo skyrius. 2018 m. 

rugsėjo 1 d. gimnazijoje 

mokosi 716 mokinių. 

 Rugsėjis 

2.1.2. bendri renginiai su kitomis 

mokyklomis: 

– viktorina, skirta AIDS dienai 

su Grigiškių gimnazija; 

Planuota viktorina nebuvo 

organizuota, nes nuspręsta 

dalyvauti kituose renginiuose. 

 Gruodis-

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

R. Erikson, 

I. Dapkevičienė, 

D. Antanavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– teatro studijos ,,Kaukė“ 

spektaklis Grigiškių pradinėje 

mokykloje, Grigiškių darželyje-

mokykloje ,,Pelėdžiukas“; 

Organizuota atvirų durų diena 

gimnazijoje, į kurią atvyko 

146 Grigiškių pradinės 

mokyklos ir darželio-

mokyklos „Pelėdžiukas“ 

mokiniai. Mokiniams buvo 

parodytas teatro studijos 

„Kaukė“ spektaklis 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Vaitiekaitis 



„Muminukas ir jo draugai“. 

Sustiprėjo bendradarbiavimas 

su kitomis Grigiškių miesto 

ugdymo įstaigomis. 

– koncertas su Grigiškių meno 

mokykla, skirtas Vasario 16-ajai, 

Lietuvos 100-čiui paminėti; 

Gimnazijoje įvyko 1 

iškilmingas koncertas, Skirtas 

100-iui paminėti. Ugdytas 

pilietiškumas, patriotizmas, 

meilė tėvynei. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė 

– koncertas Kongresų rūmuose, 

skirtas Grigiškėms (su Grigiškių 

meno mokykla, kultūros namais, 

kt. Grigiškių ugdymo 

įstaigomis). 

Renginys neįvyko dėl negauto 

finansavimo iš Vilniaus miesto 

savivaldybės. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė 

2.1.3. Paskaitos / mokymai 

tėvams, visuotiniai susirinkimai: 

– efektyvios tėvystės mokymai; 

Pravesti efektyvios tėvystės 

įgūdžių mokymai 5-IV klasių 

mokinių tėvams. Dalyvavo 5 

tėvai. Mokymų metu tėvai 

įgijo žinių apie vaiko raidos 

etapus ir poreikius. Suteikta 

parama tėvystės procese, kuri 

skatina šeimoje kurti palankią 

vaiko raidai aplinką bei jo 

poreikius atitinkantį 

bendravimą. 

 Spalis-

lapkritis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič 

Biudžeto 

lėšos 

– paskaitų ciklas apie sveiką 

vaikų mitybą; 

Paskaitos neorganizuotos, nes 

nebuvo sveikatos specialisto, 

bet visa reikalinga informacija 

apie pasikeitusį vaikų 

maitinimą mokymo (-si) 

įstaigoje tėvams išsiųsta per 

TAMO dienyną, patalpinta 

svetainėje. Informacija nuolat 

atnaujinama. 

Sukurta tėvams  

skirtas puslapis  

gimnazijos  

svetainėje, kur 

talpinami literatūra į 

pagalbą auklėjant 

vaikus: 

http://www.gsviesa.l

t/content%C4%97va

Visus 

metus 

esant 

poreikiui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė 

http://www.gsviesa.lt/content%C4%97vams
http://www.gsviesa.lt/content%C4%97vams


ms 

– žalingų įpročių prevencija; Organizuotas stendinis 

pranešimas „Pasaulinė diena 

be tabako“. Gimnazijos 

bendruomenė susipažino su 

tabako vartojimo paplitimu ir 

pasekmėmis. Informaciją 

tėvams išsiųsta per TAMO 

dienyną, patalpinta svetainėje. 

Informacija nuolat 

atnaujinama. 

Organizuota 

prevencinė paskaita 

I-II klasių 

mokiniams 

„Alkoholio ir kitų 

priklausomybę 

sukeliančių 

medžiagų vartojimo 

poveikis sveikatai“. 

Dalyvavo 81 

mokinys. 

 Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Erikson, 

A. Vaickūnienė 

Organizuotos 2 

akcijos „Netikėta 

daiktų patikra“ su II 

policijos 

komisariatu. Buvo 

konfiskuoti daiktai, 

kuriuos mokiniams 

draudžiama turėti, 

ugdytas mokinių 

sąmoningumas. 

– savižudybių prevencija; Organizuoti savižudybių 

prevencijos mokymai iš 

Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuro „Safe TALK“ IV klasių 

mokiniams.  

Mokymų metu gimnazistai 

įgijo žinių, kaip atpažinti 

žmones, mąstančius apie 

savižudybę, kaip pradėti 

pokalbį apie savižudybę, kur 

nukreipti tęstinės pagalbos. 

Dalyvavo 36 mokiniai. 

 Gruodis Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gsviesa.lt/content%C4%97vams


– 2 tėvų visuotiniai susirinkimai; Organizuoti 2 visuotiniai tėvų 

susirinkimai. Dalyvavo 349 

tėvai. Informacija tėvams 

teikiama per TAMO, el. paštu, 

sudaryta galimybė susitikti su 

mokytojais kiekvieną 

trečiadienį ir ketvirtadienį.  

 Birželis 

Rugsėjis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė 

– 2 tėvų dienos. Organizuota 1 tėvų diena. 

Dalyvavo 50 proc. tėvų.  Nuo 

2018 rugsėjo mėnesio tėvų 

dienos nevyksta, nes 

mokytojai bendradarbiauja su 

tėvais pagal darbo grafiką. 

 Balandis 

2.1.4. Organizuoti: 

– Kalėdinį kūrybos vakarą „Kai 

angelai į žemę nusileidžia“ 

(kūrinius skaito, groja, piešinius 

pristato apie 10 7-IV kl. 

mokinių, 3-4 tėvai, 10-15 

mokytojų, 1-2 buvę mokiniai); 

Organizuotas kalėdinis 

kūrybos vakaras „Kai angelai į 

žemę nusileidžia“. Dalyvavo 

16 mokinių ir mokytojų 

pasidalino savo kūryba. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Atkočiūnienė, 

L. Likatavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– Gavėnios rekolekcijos 

mokiniams ir mokytojams; 

Organizuotos Gavėnios 

rekolekcijose mokiniams ir 

mokytojams Grigiškių 

„Šventosios Dvasios“ 

parapijoje. Dalyvavo 100% 1-

IV klasių mokiniai ir 

mokytojai. Ugdytas 

bendruomeniškumas, 

puoselėtos krikščioniškosios 

tradicijos. 

 Kovas Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur, 

V. Davidavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– Advento rekolekcijos; Organizuotos Advento 

rekolekcijos. Dalyvavo 70%. 

5-IV klasių mokinių Grigiškių 

parapijos bažnyčioje. Ugdytas 

 Gruodis Direktorė 

A. Turskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Biudžeto 

lėšos 



bendruomeniškumas, 

puoselėtos krikščioniškosios 

tradicijos. 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur, 

V. Davidavičienė 

– Kūčių vakaronė mokytojams; Organizuota Kūčių vakaronė 

mokytojams. Vakare vyko 

advento vakaronė „Kai angelai 

į žemę nusileidžia“. 

Suburta mokyklos 

bendruomenė, puoselėjamos 

tradicinės vertybės. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur 

Biudžeto 

lėšos 

Organizuoti tradicinę gerumo 

akciją-integruotą projektą 

,,Tikėjimas veda prie gerų 

darbų“; 

Organizuota tradicinė gerumo 

akcija-integruotas projektas 

„Tikėjimas veda prie gerų 

darbų“, Dalyvavo II-III kl 

mokiniai (46 mokiniai) 

aplankė Grigiškių palaikomojo 

gydymo slaugos ligoninės 

pacientus, įteikė mokinių 

rankomis sukurtas dovanas. 

Mokiniai įgijo naujų žinių, 

sužinojo apie darbą 

palaikomojo gydymo slaugos 

namuose, mokėsi atjautos, 

ugdyta bendruomeniškumo 

samprata, krikščioniškosios 

vertybės. 

 Lapkritis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur, 

V. Davidavičienė, 

R. Matiulevič 

Biudžeto 

lėšos 

– mozaikų paroda skirta 29-ajam 

gimnazijos gimtadieniui. 

Dalyvauja 5-8 kl.; 

Planuota mozaikų paroda 

neįvyko, nes buvo nuspręsta 

rinktis kitą gimnazijos 

gimtadienio minėjimo formą.  

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas 

Biudžeto 

lėšos 

– paskaita „Egzorcizmai. Kas 

tai?“ t. Marekas Dettlaf OFM 

Conv. (II-IV kl.); 

Organizuota paskaita apie 

egzorcizmą. Dalyvavo 39 I-IV 

klasių mokiniai. Mokiniai įgijo 

žinių apie religinę gėrio ir 

 Balandis-

gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur 

Biudžeto 

lėšos 



blogio sampratą, ugdytas 

atsakingas požiūris į magiją, 

burtus, spiritizmo seansus. 

– projektas „Pasaulio kultūros“; Projektas „Pasaulio kultūros“ 

neįvyko, nes buvo nuspręsta 

temą analizuoti ir aptarti 

pamokų metu. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

V. Davidavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– ekskursija į Kryžių kalną ir 

Šiluvą. 

Organizuota išvyka į Kryžių 

kalną ir Šiluvą, kurioje 

dalyvavo 45 5-IV kl. mokiniai 

ir 5 mokytojai. Mokiniai įgijo 

geografijos ir istorijos žinių, 

puoslėjo krikščioniškąsias 

vertybes, sustiprėjo tarpusavio 

santykiai. 

 Birželis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur, 

V. Davidavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

2.1.5. Organizuoti neformaliojo 

ugdymo veiklos atsiskaitomąjį 

renginį, skirtą šeimos šventei. 

Organizuotas neformalaus 

ugdymo būrelio „Meno 

bitutės“ renginys. Gimnazijos 

erdvėse buvo eksponuoti 12 

narių darbai (apie 40). 

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai, ugdytas 

kūrybiškumas. 

 Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė, 

R. Matiulevič, 

R. Dambrauskas, 

S. Pomarnackis, 

R. Veromėjienė, 

V. Abrutytė, 

D. Mockevičienė 

Biudžeto 

lėšos 

2.1.6. Organizuoti sporto 

renginius bendruomenei: 

– krepšinio turnyras „Šviesos“ 

taurei laimėti; 

Organizuotas krepšinio 

turnyras „Šviesos“ taurei 

laimėti. Dalyvavo 10 

komandų. Sustiprintas 

bendruomenės narių ryšys.  

 Gruodis- 

kovas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Tolkūnas 

Biudžeto 

lėšos 

– tinklinio turnyras „Mokiniai, 

buvę mokiniai, mokytojai, tėvai“ 

– VJLK „EOS“ taurei laimėti. 

Organizuotas tinklinio 

turnyras „Mokiniai, buvę 

mokiniai, mokytojai, tėvai“ – 

VJLK „EOS“ taurei laimėti 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

E. Jonaitytė, 



turnyras. Dalyvavo 4 

komandos, nugalėjo mokinių 

komanda. Puoselėjamos 

gimnazijos tradicijos, 

sustiprinti ryšiai tarp 

bendruomenės narių (mokinių, 

buvusių gimnazijos mokinių, 

tėvų, mokytojų). 

R. Kiršys, 

V. Batkauskas, 

L. Rutavičienė 

2.1.7. Dalyvauti: 

– Vasario 16-ajai skirtame 

Lietuvos 100-čio renginyje 

Grigiškių kultūros namuose; 

Dalyvauta Vasario 16-osios 

renginyje Grigiškių kultūros 

namuose. Dalyvavo 17 

ansamblio narių. Sustiprėjo 

bendradarbiavimo ryšys su 

Grigiškių kultūros namais. 

 Vasario Direktoriaus 

pavaduotoja  

A. Galvanauskienė, 

D. Mockevičienė, 

V. Abrutytė 

Biudžeto 

lėšos 

– respublikinėje Užgavėnių 

šventėje Rumšiškėse; 

Dalyvauta respublikinėje 

Užgavėnių šventėje 

Rumšiškėse. Dalyvavo 15 

ansamblio narių. Puoselėtos 

tradicijos, garsintas gimnazijos 

vardas. 

 Vasario 

– folkloro ansamblių apžiūroje 

„Dainų šventė 2018“; 

Dalyvauta folkloro ansamblių 

apžiūroje „Dainų šventė 

2018“. Dalyvavo 15 ansamblio 

narių. Puoselėtos tradicijos, 

garsintas gimnazijos vardas. 

Ansamblis buvo atrinktas 

dalyvauti „Dainų šventėje“. 

 Kovas 

– tarptautiniame folkloro 

festivalyje „Skamba, skamba 

kankliai“; 

Dalyvauta tarptautiniame 

folkloro festivalyje „Skamba, 

skamba kankliai“. Dalyvavo 

11 ansamblio narių. Puoselėtos 

tradicijos, garsintas gimnazijos 

vardas. 

 Gegužės 

– festivalyje „Ratilio 50“, Dalyvauta festivalyje „Ratilio  Birželis 



skirtame Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-iui paminėti; 

50“, skirtame Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-iui 

paminėti. Dalyvavo 11 

ansamblio narių. Puoselėtos 

tradicijos, garsintas gimnazijos 

vardas. 

– Dainų šventėje 2018 

respublikiniame folkloro 

festivalyje „Subatėlės vakarėlį...“ 

– Marcinkonyse, Varėnos raj.; 

Dalyvauta „Dainų šventėje 

2018“ respublikiniame 

folkloro festivalyje „Subatėlės 

vakarėlį...“ – Marcinkonyse, 

Varėnos raj. Dalyvavo 11 

ansamblio narių. Puoselėtos 

tradicijos, garsintas gimnazijos 

vardas. 

Dalyvauta dainų 

šventės „Vardan 

tos… “ šokių 

dienoje. Dalyvavo 

merginų šokių 

būrelis (16 

merginų). 

Puoselėtos 

tradicijos, merginos 

garsino gimnazijos, 

vardą. 

Liepa 

– tarptautiniame folkloro 

festivalyje Kroatijoje; 

Dalyvauta tarptautiniame 

folkloro festivalyje Kroatijoje. 

Dalyvavo 16 ansamblio narių. 

Puoselėtos tradicijos, garsintas 

gimnazijos vardas. Laimėta 

viena pagrindinių nominacijų 

– už UNESCO paveldo 

saugojimą. 

Dalyvauta į 

Kroatijos Zadaro 

miesto festivalyje. 

Dalyvavo 25 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariai (mokiniai, 

mokytojai, tėvai). 

Merginos garsino 

gimnazijos, 

Lietuvos vardą. 

gimnazijos ir 

Lietuvos vardas. 

Užmezgė ryšius su 

kitų šalių folklore 

kolektyvais. 

Rugpjūtis 

– Valų, Lentvario, Vievio Dalyvauta Valų, Lentvario,  Birželis 



bendruomenių Joninių šventėse. Vievio bendruomenių Joninių 

šventėse. Dalyvavo 12 

ansamblio narių. Puoselėtos 

tradicijos, garsintas gimnazijos 

vardas, užmezti ryšius su 

vietos bendruomenės 

įstaigomis. 

2.2. Kurti 

patrauklios, 

konkurencingos 

gimnazijos įvaizdį. 

2.2.1. Parengti 2 straipsnius apie 

gimnazijos veiklą ir patalpinti 

„Švietimo naujovėse“ bei 5 

straipsnius gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Parengta 10 straipsnių apie 

gimnazijos veiklą portaluose: 

15 min., Švietimo naujienos, 

gimnazijos vidiniame tinkle, 

gimnazijos svetainėje. Viešinta 

gimnazijos veikla. 

 Sausis-

gruodis 

Direktorė 

A. Turskienė, 

M. Balčiūnaitė, 

I. Alijeva 

Biudžeto 

lėšos 

2.2.2. Organizuoti bendruomenės 

renginius gimnazijoje: 

– šimtadienį; 

Gimnazijoje organizuota 

tradicinė šimtadienio šventė, 

kurioje dalyvavo 114 mokinių, 

32 tėvai, 28 mokytojai. 

Puoselėtos tradicinės vertybės, 

sutelkta gimnazijos 

bendruomenė. 

 Vasaris Direktoriaus 

pavaduotojai 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

D. Janiūnas, 

R. Veromėjienė, 

S. Maknienė, 

R. Matiulevič, 

R. Dambrauskas, 

S. Pomarnackis, 

A. Dovidauskienė, 

V. Vėtaitė, 

I. Andruškevičienė, 

Ses. N. Mazur 

Biudžeto 

lėšos 

– paskutinio skambučio šventę; Organizuota tradicinė 

paskutinio skambučio šventė. 

Dalyvavo 62 abiturientai, 40 

mokytojų, 16 mokinių. 

Puoselėtos tradicinės vertybės, 

sutelkta gimnazijos 

bendruomenė. 

 Gegužė 

– 5, I-III klasių mokslo metų 

pabaigos šventę; 

Organizuota mokslo metų 

pabaigos šventė. Renginys, 

skirtas mokslo metų 

užbaigimui. Dalyvavo 287 

mokiniai. 

Pagerėjo mokinių ir mokytojų 

bendravimas ir 

 Birželis 



bendradarbiavimas. 

– Kalėdinę mugę. Organizuota Kalėdinė mugė, 

kurioje dalyvavo 21 5-III 

klasių mokinys. Mokiniai 

pasidalino kūrybinėmis 

idėjomis ir darbais, buvo 

ugdomas verslumas. 

 Gruodis 

2.2.3. Papuošti gimnaziją Šv. 

Kalėdų, kitų švenčių proga, 

rūpintis gimnazijos įvaizdžiu. 

Papuoštos gimnazijos erdvės 

įvairių švenčių progomis. 

Gimnazijos erdvėse 

eksponuotos 3 meninių darbų 

parodos: M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos mokinių, 

autorių J. Kisieliaus bei A. 

Jankausko. 

Organizuoti 2 

parodų atidarymai. 

Dalyvavo 50 

mokinių, gimnazijos 

svečių, mokiniai 

susipažino su 

tapybos ir grafikos 

technika. 

Visus 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Menų metodinė grupė 

Biudžeto 

lėšos 

  Mokytojų dienos 

proga buvo parengta 

mokinių kūrybinių 

darbų paroda. 

Dalyvavo 120 

mokinių. Ugdytas 

mokinių 

kūrybiškumas, 

pagarba 

mokytojams. 

Spalis Direktorė 

A. Turskienė, 

Pradinių klasių 

mokytojos: 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska, 

L. Radzevičiūtė, 

D. Rimšienė, 

I. Abucevičienė, 

J. Pavilionienė 

 

  Organizuotas 

šeimos meno 

projektas „Rudens 

kraitė“. Dalyvavo 

65 1-4 kl. mokiniai 

bei jų tėveliai. 

Ugdytas vaikų 

kūrybiškumas, 

Spalis Direktorė 

A. Turskienė, 

Pradinių klasių 

mokytojos: 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska, 

L. Radzevičiūtė, 

 



šeimos tarpusavio 

santykiai. 

D. Rimšienė, 

I. Abucevičienė, 

J. Pavilionienė 

  Organizuota 1-4 kl. 

kalėdinių atvirukų 

paroda „Merry 

Christmas“. 

Parodoje buvo 

eksponuoti 89 

mokinių darbai. 

Ugdytas 

kūrybiškumas, 

patobulinti anglų k. 

įgūdžiai. 

Gruodis Direktorė 

A. Turskienė, 

I. Ulevičiūtė 

 

  Organizuotas 

šeimos meno 

projektas „Kalėdinė 

eglutė“, kurio metu 

buvo eksponuotos 

pačių pagamintos 

kalėdinės eglutės, 

dalyvavo 95 

mokiniai ir 50 jų 

tėvelių. Veikla 

sustiprino šeimos 

narių tarpusavio 

santykius, 

užmegztas 

glaustesnis ryšys 

tarp šeimos ir 

mokyklos. 

Gruodis Direktorė A. 

Turskienė 

Pradinių klasių 

mokytojos: 

R. Petkuvienė, 

R. Ostrauskaitė-

Barkovska, 

L. Radzevičiūtė, 

D. Rimšienė, 

I. Abucevičienė, 

J. Pavilionienė 

 

2.2.4. Organizuoti Grigiškių 

„Šviesos“ gimnazijos vasaros 

stovyklą „Švieselė 18“. 

Organizuota stovykla socialiai 

remtiniems 5-8 kl. mokiniams. 

Dalyvavo 30 mokinių. 

 Birželis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Vilniaus 

savivaldybės 



Mokiniai susipažino su 

Vilniaus architektūra, kitomis 

žymiomis Vilniaus vietomis, 

lankėsi Trakuose. 

Organizuotas užimtumas 

vasaros atostogų metu. 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič, 

R. Erikson, 

E. Jonaitytė, 

D. Lukaševič, 

R. Kiršys, 

R. Dambrauskas, 

S. Maknienė, 

R. Matiulevič, 

S. Pomarnackis, 

G. Vaitkunskė, 

R. Ščeglinskaitė 

2.2.5. Gimnazijos muziejaus 

atnaujinimas, tvarkymas, naujų 

ekspozicijų rengimas. 

Bendradarbiauta su Grigiškių 

kultūros centru, organizuotos 

edukacinės veiklos įvairių 

klasių mokiniams: 

– 3 Netradicinės pamokos 5-ų 

klasių mokiniams, skirtos 

Laisvės gynėjų dienai minėti; 

– 1 poezijos ir muzikos 

popietė „Šimtmečio 

sodininkas“ (skirta B. 

Kondratui atminti); 

– 6 Netradicinės pamokos 1-4 

klasių mokiniams (gimnazijos 

gimtadienio šventės 

minėjimas); 

– Aukštadvario žemės ūkio 

mokyklos pristatymas; 

– Susitikimas su Lietuvos 

pramonininkų konfederacijos 

prezidentu R. Dargiu; 

– 5-8, I-IV klasių Meninio 

skaitymo konkursas. Aptartas 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Andruškevičienė, 

6 mokinai 

Biudžeto 

lėšos 



muziejaus eksponatų apskaitos 

planas, organizuota 1 senų 

knygų paroda, skirta Lietuvos 

šimtmečiui, Laisvės gynėjų 

dienai. 

2.2.6. Organizuoti kasmetinę 

akciją „Knygų Kalėdos 2018“. 

Organizuota kasmetinė akcija 

„Knygų Kalėdos 2018“, 

Bibliotekos fondas papildytas 

74 knygomis. 

Gimnazijos bendruomenė 

paskatinta skaityti knygas, 

dalintis jomis, mokiniai įgijo 

geranoriškumo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Meiluvienė, 

I. Sabonytė-

Slaboševičienė 

  Dalyvauta akcijoje 

„Darom“. Dalyvavo 

26 5b kl., 26 Ia kl. 

Mokiniai. 

Ugdyta pagarba 

gamtai ir gyvenamai 

aplinkai. 

Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

J. Blaščiuk, 

E. Jonaitytė 

 

  Dalyvauta tvarkant 

Grigiškių piliakalnį 

Salų kaime. 

Dalyvavo 56 

mokiniai. 

Sutvarkytas 

piliakalnis, ugdytas 

mokinių 

pilietiškumas, 

pagarba 

gyvenamajai 

aplinkai, gamtos 

Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Kiršys, 

J. Tolkūnas, 

E. Jonaitytė, 

D. Lukoševič, 

J. Blaščiuk 

 



tausojimas. 

Sustiprintas ryšys su 

Grigiškių 

bendruomene. 

2.2.7. Parengti 30 parodų 

(stendų), skirtų rašytojų 

jubiliejinėms datoms, gimnazijos 

bibliotekos ir skaityklos 

patalpose. 

Parengti 10 parodų (stendų), 

skirtų valstybinių ir kitų švenčių 

paminėjimui, gimnazijos 

bibliotekos ir skaityklos 

patalpose. 

Surengta 30 parodų, skirtų 

rašytojų jubiliejinėms datoms. 

Parengta 10 parodų, skirtų 

valstybinių ir kitų švenčių 

minėjimui. 

Bibliotekos lankytojai ir 

skaitytojai gavo informaciją 

apie jubiliejines datas, rašytojų 

biografijas ir bibliografijas, 

susipažino su tų rašytojų 

kūrinių parodėlėmis, buvo 

ugdoma pagarba knygai, noras 

daugiau skaityti. 

 Visi 2018 

metai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

I. Meiluvienė, 

I. Sabonytė- 

Slaboševičienė 

 

2.3. Formuoti 

teigiamus 

asmenybės įgūdžius 

ir kurti saugią ir 

sveiką ugdymo (-si) 

aplinką. 

2.3.1. Organizuoti Vaiko gerovės 

komisijos posėdžius, kuriuose 

būtų svarstoma: 

– vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, programos; 

– teikiamos švietimo pagalbos 

mokiniui veiksmingumo 

aptarimas, priemonių 

koregavimas; 

– mokinio elgesys ir jo 

pažeidimai, lankomumas, 

pažangumas; 

– gimnazijos bendruomenės 

poreikių po atliktų tyrimų 

analizė. 

1. Įvyko 14 posėdžių. Dėl 

nepažangių mokymo (-si) 

rezultatų, mokinio taisyklių 

pažeidinėjimų, pamokų 

nelankymo dėl nepateisinamų 

priežasčių dalyvavo 31 

mokinys, 22 mokytojai, 6 

mokinių tėvai. 

2. Aptarti mokinių, kuriems 

skirtas namų mokymas, 

pasiekimai: A. Bartkevičiūtės, 

M. Naviko, S. Adamovič, R. 

Barkauskaitės. 

3. Metų pabaigoje aptartos 5c 

klasės mokinių elgesio 

problemos pamokų ir 

pertraukų metu, sukurtas 

 Sausis-

gruodis 

Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Biudžeto 

lėšos 



veiksmų planas gerinti elgesį 

siekiant teigiamų pokyčių. 

4. Atliktas 1 tyrimas 6b 

klasėje, kurio tikslas sužinoti 

apie mokinių patyčias ir 

savijautą klasėje. 

5. Stebėta 18 5-6 klasių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, pamokų. Teiktos 

rekomendacijos mokytojams 

individualiai bei išsiųsta 14 

rekomendacijų per TAMO 

dienyną (62 mokytojams). 

Rekomendacijos pristatytos 

per 5-tokų adaptacijos 

aptarimo posėdį. 

2.3.2. Organizuoti prevencinius 

renginius: 

– savaitė ,,Be patyčių“; 

 

 

 

 

 

– alkoholio, tabako ir kitų 

psichotropinių medžiagų 

prevencijos savaitė; 

 

 

 

– paskaitos“: 

,,Saugus elgesys – pirotechnika“ 

(5-6 kl.); 

 

Organizuota savaitė „Be 

patyčių“, kurioje dalyvavo 265 

5-8 klasių mokiniai. Ugdytas 

pakantumas vienas kitam, 

tolerancija, stiprinami ryšiai 

tarp klasių ir tarpusavio 

santykiai klasėje. 

 

Parengtas stendinis pranešimas 

„Pasaulinė diena be tabako“, 

gimnazijos bendruomenė 

susipažino su tabako vartojimo 

paplitimu ir pasekmėmis. 

 

Planuotas prevencinis renginys 

neįvyko, tačiau saugus elgesys 

su pirotechnika buvo aptartas 

5-6 kl. klasių valandėlių metu. 

Organizuotas 

teisinių žinių 

konkursas 

„Temidė“. 

Dalyvavo 5 II kl. 

mokinių komanda. I 

etape buvo laimėta 

II vieta. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Erikson, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

A. Vaickūnienė 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

 

 

 

 

 

 

,,Prekyba žmonėmis“ (III-IV 

kl.); 

 

 

 

 

 

,,Saugus internetas“ (5-8 ir I-II 

kl.); 

,,Teisėsaugos pažeidimai“ (5-8 ir 

I-III kl.). 

Pravestos 6 klasių valandėlės, 

kuriose dalyvavo 142 

mokiniai. Mokiniai sužinojo 

apie pirotechnikos keliamus 

pavojus, apie nesaugius 

pirotechnikos gaminius. 

 

Organizuota paskaita-pokalbis 

„Prekyba žmonėmis“ III kl. 

mokiniams, dalyvavo 43 

mokiniai, kurie sužinojo apie 

prekybos žmonėmis grėsmę, 

apsisaugojimo būdus. 

 

Paskaitose dalyvavo 173 

mokiniai. Susipažino su 

pavojais internete, 

atsakomybėmis ir asmens 

duomenų apsauga. 

2.3.3. Organizuoti popietę, skirtą 

pasaulinei gyvūnų dienai. 

Organizuota popietė pasaulinei 

gyvūnų dienai, kurioje 

dalyvavo 30 gimnazijos 

mokinių. Auginantys įvairius 

gyvūnus pasidalino patirtimi.  

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

I. Dabkevičienė, 

D. Antanavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

2.3.4. Organizuoti paskaitas: 

– I. Ruseckaitės paskaita 

„Maironis istorijos ir Tėvynės 

sargyboje“, skirta Maironio 155-

osioms gimimo metinėms III-IV 

kl. mokiniams; 

Planuota paskaita neįvyko, nes 

vyresniųjų klasių mokiniams 

vyko daug kitų neplanuotų 

edukacinių renginių. 

 Kovas Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

L. Likatavičienė 

Biudžeto 

lėšos 

– AIDS dienai paminėti (8-IV kl. 

mokiniams); 

Renginys su sveikatos biuru 

neorganizuotas, nes gimnazija 

neturėjo sveikatos priežiūros 

specialisto, vyko kitų renginių. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 



I. Dabkevičienė, 

D. Antanavičienė 

– DNR dienai paminėti (III 

gimn. klasių mokiniams); 

Renginys, skirtas DNR dienai 

neįvyko, nes nepavyko 

užsiregistruoti. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

I. Dabkevičienė, 

D. Antanavičienė 

– apie sveiką gyvenseną ir lytinį 

švietimą, 5-8 kl. ir I-IV klasių 

mokiniams. 

Organizuota paskaita 6 klasių 

mergaitėms „Tarp mūsų-

mergaičių“. Dalyvavo 29 

mergaitės, kurios įgijo 

visapusišką suvokimą lytinio 

brendimo klausimais, mokėsi 

priimti permainas, tikėtina, 

kad sumažino su brendimo 

laikotarpiu susijusį stresą ir 

sustiprino pasitikėjimą savimi. 

 Kovas-

birželis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

I. Dabkevičienė, 

D. Antanavičienė 

2.3.5. Organizuoti susitikimą su 

savanoriaujančiu jaunimu. 

Neorganizuota, nes nepavyko 

suderinti laiko. 

 Gruodis Direktoriaus 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

G. Navickienė, 

J. Atkočiūnienė 

2.4. Skatinti 

saviraišką, saviugdą 

ir pilietinę 

savimonę. 

2.4.1. Organizuoti / dalyvauti 

valstybinių švenčių 

minėjimuose: 

 

– Sausio 13-osios; 

 

 

 

 

– Vasario 16-osios – Lietuvos 

Organizuoti 3 minėjimai, 

kuriuose dalyvavo apie 600 

gimnazijos mokinių. 

 

Organizuota pilietinė 

iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ (dalyvavo 600 

mokinių). 

 

Organizuotas šventinis 

 Sausis-

kovas 

Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė, 

R. Matiulevič, 

S. Pomarnackis, 

R. Dambrauskas, 

I. Andruškevičienė, 

folkloro ansamblis  

„Spalgena“ 

Biudžeto 

lėšos 



šimtmečio minėjimas; 

 

 

 

– Kovo 11-osios. 

koncertas „Lietuva, kai aš tave 

tariu…“ (dalyvavo 542 5-IV 

klasių mokiniai. 

 

Organizuotas Kovo 11-osios 

minėjimas. Gimnazijoje vyko 

Grigiškių Meno mokyklos 

mokinių koncertas. 

Sustiprėjo mokinių vertybinės 

nuostatos, pilietiškumo, 

bendruomeniškumo jausmai, 

mokiniai užtvirtino Lietuvos 

istorijos žinias. 

2.4.2. Organizuoti karjeros 

dienas: 

– susitikimai su buvusiais 

mokiniais S. Švetkausku, E. 

Stambrausku, Š. Tumu, G. 

Miliausku – biochemijos mokslų 

magistrantais, A. Cimbolaičiu – 

žurnalistu, G. Zubrickaite – 

studente; 

Organizuoti 3 karjeros 

renginiai. Susitikimų metu 

dalyvavo 70 III-IV klasių 

mokinių. Įgytos karjeros 

planavimo kompetencijos, 

mokiniai susipažino su 

įvairiomis profesijomis. 

Organizuota 

netradicinė veikla 

„Profesijos ir 

darbai“, kurios metu 

120 3-4 kl. vaikų 

susipažino su 

karininko profesija, 

mokėsi profesijų 

pavadinimus anglų 

kalba. Vaikai įgijo 

daugiau žinių apie 

karininko profesiją, 

patobulino anglų k. 

žinias. 

Sausis Direktoriaus  

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

R. Ščeglinskaitė, 

J. Tračuk, 

I. Dabkevičiėnė 

D. Rimšienė, 

J. Pavilionienė, 

I. Abucevičienė 

Biudžeto 

lėšos 

 – susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais E. Blaščiuk – gydytoja, 

P. Žilna – gydytojas-rezidentas (I 

kl.); 

Organizuotas susitikimas su 

gydytoju-rezidentu. Dalyvavo 

72 I kl. mokiniai. Vaikai įgijo 

daugiau žinių apie gydytojo 

profesiją, patobulino karjeros 

planavimo įgūdžius. 

 Sausio D. Verseckienė, 

J. Blaščiuk, 

J. Lukoševičienė, 

M. Luks-Zubavičienė 

 

– išvykos į profesines mokyklas, Organizuota išvyka į profesinę  Rugsėjis-



kolegijas, universitetus 

(Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla – I kl.); 

Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla. Dalyvavo 63 II kl. 

mokiniai, kurie patobulino 

karjeros planavimo įgūdžius. 

Užmegztas bendradarbiavimas 

tarp mokyklų. 

spalis 

– karjeros dienų savaitė 

gimnazijoje. Susitikimai su 

gimnazijos svečiais: Eurodesk 

atstovais, TIENS atstovu J. 

Skaisgiriu, maltiečių atstovais, 

AB „Vakarų laivų gamykla“ 

atstovais, Kalba.lt atstovu Luku 

Vaičiuliu, Aukštadvario žemės 

ūkio mokyklos atstovais, 

Vilniaus universiteto Gyvybės 

mokslų centro biochemike dr. 

Urte Neniškyte. Ekskursijos į 

Lietuvos aklųjų biblioteką, 

nacionalinę Mažvydo biblioteką, 

Vilniaus geležinkelio transport ir 

verslo paslaugų mokykla, 

Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo 

centrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuotos 2 karjeros 

dienos. Karjeros dienose 

dalyvavo 100% I-IV klasių 

mokinių. Į gimnaziją buvo 

atvykę 7 lektoriai, įvyko 12 

išvykų. Susitikimai su 

gimnazijos svečiais: Eurodesk 

atstovais, TIENS atstovu J. 

Skaisgiriu, maltiečių atstovais, 

AB „Vakarų laivų gamykla“ 

atstovais, Kalba.lt atstovu 

Luku Vaičiuliu, Aukštadvario 

žemės ūkio mokyklos 

atstovais, Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centro 

biochemike dr. Urte 

Neniškyte. Ekskursijos į 

Lietuvos aklųjų biblioteką, 

nacionalinę Mažvydo 

biblioteką, Vilniaus 

geležinkelio transporto ir 

verslo paslaugų mokyklą, 

Vilniaus paslaugų verslo 

darbuotojų profesinio rengimo 

centrą. 

Rezultatas: Susipažino su 

sėkmės istorijomis, padėjo 

suprasti kaip ir kur gali geriau 

Organizuotas 1 

susitikimas su 

buvusiais mokyklos 

mokiniais J. 

Pauliukoniu, A. 

Damijonaičiu ir D. 

Aliukoniu pokalbiui 

apie karjerą. 

36 III-IV klasių 

moksleiviai 

susipažino su 

karjeros kelių 

įvairove ir 

galimybėmis. 

Sausis 

Lapkritis 

Rugsėjis 

Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

I. Meiluvienė, 

L. Žebrauskaitė-

Butkevič, 

R. Ščeglinskaitė 

 

Organizuota 1 

karjeros diena. 

Dalyvavo 100% 5-8 

klasių mokinių. 

Atvyko 9 lektoriai, 

vykta į 10 išvykų. 

Išvykos į: 5a ir 5b 

kl. Martyno 

Mažvydo biblioteką. 

Dirbtuvės „Pats 

sau“. 5c kl. 

Edukacija 

geležinkelių 

muziejuje. 6a kl. 



 

 

 

 

Piešinių ir koliažų profesijos 

tema rengimas ir eksponavimas 

gimnazijos erdvėse. 

realizuoti save ir savo idėjas, 

kaip geriau planuoti savo 

ateities karjerą. 

 

Organizuota piešinių ir koliažų 

paroda tema „Mano svajonių 

profesija“. Dalyvavo 145 6-7 

kl. mokiniai. Sukurti 6 

koliažai, kurie buvo 

eksponuoti gimnazijos I 

aukšte. Mokiniai tobulino 

meninius gebėjimus, stiprėjo 

mokinių tarpusavio santykiai, 

buvo sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai. 

Ekskursija į 

Lietuvos nacionalinį 

muziejų. 6b ir 6c kl. 

Ekskursija į 

Lietuvos aklųjų 

biblioteką. 7a kl. 

Ekskursija į parodą 

Lietuvos pažinimo 

centrą. 7b ir 8c kl. 

Ekskursija į 

Grigeo.7c kl. 

Ekskursija į 

Tikkurila mokymų 

centrą. Susitikimų 

su gimnazijos 

svečiais 

organizavimas: 

VGTU priėmimo 

komisijos atstovas 

VGTU kūrybinių 

industrijų fakulteto 

atstovai 

Aukštadvario žemės 

ūkio mokyklos 

atstovai Ainius 

Lašas, VDU 

dekanas Tomas 

Varnagiris, 

muzikantas 

Robertas Dargis, 

Lietuvos 

pramonininkų 

konfederacijos 

prezidentas Lukas 



Vaičiulis, Kalba.lt 

studijų užsienyje 

koordinatorius 

Laurynas Pečkaitis, 

šeštadieninės 

„Svajonių 

mokyklos“ vadovas 

Rezultatas: 

susipažino su 

sėkmės istorijomis, 

padėjo suprasti kaip 

ir kur gali geriau 

realizuoti save ir 

savo idėjas, kaip 

geriau planuoti savo 

ateities karjerą. 

  Organizuota 

pažintinė edukacinė 

išvyka į Didžiąją 

tarptautinę studijų 

parodą „Study the 

world“. 

Nacionalinėje 

Martyno Mažvydo 

bibliotekoje. 

13 IV klasių 

mokinių, susipažino 

su mokymosi 

galimybėmis 

užsienio 

universitetuose ir 

koledžuose. 

Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Ščeglinskaitė 

Biudžeto  

lėšos 

Biud

žeto 

lėšos 

2.4.3. Organizuoti mokinių 

darbų parodas: 

Gimnazijoje eksponuota 19 

parodų. Papuoštos gimnazijos 

 Rugsėjis 

Spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

Biudžeto 

lėšos 



 

 

 

 

– rudens gėrybių ir puokščių 

parodą (5-8 klasių mokiniai); 

erdvės, ugdytas mokinių 

kūrybiškumas, buvo sudarytos 

sąlygos mokinių saviraiškai. 

 

Organizuota rudens gėrybių ir 

puokščių paroda gimnazijos 

rekreacinėje zonoje. Dalyvavo 

36 5-8 kl. mokiniai. Buvo 

sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai. 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Dabkevičienė, 

D. Antanavičienė 

– Užgavėnių kaukės; Organizuota Užgavėnių 

šventė, kurios metu mokiniai 

pasipuošė savo gamintomis 

kaukėmis. Dalyvavo 150 5-8 

kl. mokinių. Ugdytas 

kūrybiškumas, puoselėtos 

tradicijos. 

 Vasaris Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

R. Matiulevič 

– pilių maketų LDK pilys; Organizuota Pilių paroda. 

Dalyvavo 68 6-ų klasių 

mokiniai. 

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai, ugdytas 

kūrybiškumas, pagilintos 

istorijos žinios. 

 Sausis 

Vasaris 

Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Šalnienė 

– piešinių paroda „Mano 

svajonių profesija“; 

Neorganizuota piešinių paroda 

„Mano svajonių profesija“, nes 

koliažų paroda buvo pristatyta 

per karjeros ugdymo dienas. 

Tekstilės būrelio 

mokinių M. 

Laurukėnaitės, P. 

Poškevičiūtės ir 

mokytojos S. 

Maknienės 

kūrybinių darbų 

paroda. 

Sausis Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

I. Meiluvienė, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič, 

R. Dambrauskas 

– paroda Sausio 13-ajai; Organizuota mokinių darbų 

paroda, skirta Sausio 13-ajai. 

 Sausis Direktoriaus  

pavaduotojos 



Dalyvavo 45 8-II kl. mokiniai, 

kurie įgijo daugiau žinių apie 

Sausio 13-osios įvykius. 

Ugdytas mokinių 

kūrybiškumas, patriotiškumo 

jausmas. 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Lukoševičienė 

– paroda „Valstybės kelias“; Organizuota Lietuvos 

šimtmečiui skirta istorinių 

atvirukų paroda „Valstybės 

kelias“. Dalyvavo 63 I-IV kl. 

mokiniai. Mokiniai pagilino 

Lietuvos istorijos žinias, 

ugdytas mokinių 

kūrybiškumas. 

 Vasaris Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

J. Lukoševičienė 

– grafikos paroda „Lietuvių 

liaudies ornamentika“; 

Paroda „Lietuvių liaudies 

ornamentika“ neorganizuota, 

nes dalyvauta kituose 

projektuose. 

 Balandis Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas 

– piešinių paroda ,,Meilė 

mamai“; 

Organizuota piešinių paroda 

„Meilė mamai“. Dalyvavo 47 

5 kl. mokiniai. Piešiniai buvo 

eksponuoti gimnazijos I 

aukšte. Sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai. 

 Gegužė Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

V. Davidavičienė 

– prakartėlių, kalėdinių 

puokščių; 

Organizuota erdvinių 

kompozicijų paroda-konkursas 

„Prakartėlė“. Dalyvavo 70 5 

klasių mokinių. Ugdytas 

mokinių kūrybiškumas, 

sugarytos sąlygos saviraiškai, 

ugdyti erdvinės raiškos 

gebėjimai. 

 Gruodis Direktoriaus  

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Ses. N. Mazur 

– kalėdinių atvirukų paroda (5-6  Surengta kalėdinių atvirukų  Gruodis Direktoriaus  



kl.); parodėlė. Dalyvavo 63 5-II 

klasių mokiniai. Mokiniai 

integruodami užsienio kalbas, 

dailę ir technologijas kūrė 

kalėdinius atvirukus, skatinta 

mokinių saviraiška, mokiniai 

tobulino kalbų įgūdžius. 

pavaduotojos 

D. Verseckienė, 

A. Galvanauskienė, 

Anglų kalbos  

mokytojos 

– Lietuvos Respublikos 

gimnazijų I-IV klasių mokinių 

integruoto istorijos-technologijų 

konkurso ,,Lietuvos 

Nepriklausomybei – 100“ 

(organizuoja Žirmūnų gimnazija) 

laureate. Paroda ir baigiamasis 

renginys Seimo rūmuose. 

Konkurse ir parodoje 

„Lietuvos nepriklausomybei – 

100“. Dalyvavo III klasės 

mokinė P. Poškevičiūtė ir 

laimėjo I vietą. 

Organizuota laureatų darbų 

paroda, eksponuota gimnazijos 

rekreacinėje zonoje III aukšte. 

Mokiniai ugdė savo istorinį 

kūrybingumą, originalumą, 

panaudodami įvairias 

technikas, plėtė kultūrinį 

akiratį. 

 Balandis Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė 

– 5-6 kl. projektas-iniciatyva 

„100 žiedų – Lietuvai“; 

Organizuotas projektas-

iniciatyva „100 žiedų 

Lietuvai“. Dalyvavo 70 5-6 

klasių mokinių. Mokiniai ugdė 

savo pilietinę savimonę, 

naudodami kelias technikas, 

kūrė nacionalinę atributiką, 

sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai. 

Organizuota IIIb kl. 

mokinių M. 

Laurukėnaitės, P. 

Paškevičiūtės ir 

mokytojos S. 

Maknienės 45 

kūrybinių darbų 

paroda. 

Vasaris Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė 

– Koliažų paroda skirta 

Tolerancijos dienai; 

Organizuota koliažų paroda, 

skirta Tolerancijos dienai. 70 

II klasių mokinių kūrė 

Draugystės gėlę. Ugdė dailės 

kompetencijas, susipažino su 

 Lapkritis Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas 



naujomis dailės technikomis ir 

raiškos būdais. 

– Medalis Lietuvos šimtmečiui; Parengtas stendas, kuriame iš 

100 medalių sudėti 

Gediminaičių stulpai. 

Medalius kūrė 100 5-II klasių 

mokinių. Mokiniai pažino 

Lietuvos simbolius per 

tradicinius amatus (keramiką). 

 Vasaris Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Matiulevič 

– tapybos paroda „Žiemos 

mozaika“; 

Organizuota paroda „Žiemos 

mozaika“. Dalyvavo 40 5 kl. 

mokinių. Ugdė kompetencijas 

dailės srityje. Ugdytas gamtos 

kūrybiškumas, mokiniai 

analizavo gamtos įvairovę, 

skatinta saviraiška. 

 Vasaris Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas 

– Kalėdinių piešinių paroda-

konkursas „Kalėdinės 

nuotaikos“; 

Organizuota paroda-konkursas 

„Kalėdinės nuotaikos“. 

Dalyvavo 62 5-8 kl. mokiniai. 

Puoselėjo gimnazijos 

tradicijas, ugdytas 

bendruomeniškumo jausmas. 

 Gruodis Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas 

– parengti ir vykdyti integruotą 

informacinių technologijų ir 

technologijų projektą „Lietuvos 

pilys“; 

Planuotas integruotas 

informacinių technologijų ir 

technologijų projektas 

„Lietuvos pilys“ neįvyko, nes 

buvo daug kitų renginių. 

 Kovas Direktorės 

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

Č. Nameiko, 

R. Matiulevič 

– erdvinių kompozicijų 

konkursas-paroda „Prakartėlė“ 

(5 kl. mokiniai); 

Organizuotas konkursas-

paroda „Prakartėlė“. Dalyvavo 

35 5 kl. mokiniai.Ugdytas 

erdvinis suvokimas, puoselėtos 

krikščioniškos vertybės. 

 Gruodis Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Dambrauskas, 

Ses. N. Mazur 



– prakartėlių, kalėdinių 

puokščių; 

  Gruodis Ses. N. Mazur 

– Kalėdinių piešinių paroda; Organizuota Kalėdinių 

piešinių paroda III aukšto fojė 

42 darbai. Panaudojant IT 

technologijas, ugdytas 

mokinių kūrybiškumas, 

tradicijos. 

 Gruodis Direktorės 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

R. Marčiulaitienė, 

Č. Nameiko 

– Lietuvos Respublikos 

gimnazijų I-IV klasių mokinių 

integruotas istorijos-technologijų 

konkursas „Lietuvos 

Nepriklausomybei – 100“ 

(organizuoja Vilniaus Žirmūnų 

gimnazija). Paroda ir 

baigiamasis renginys Seimo 

rūmuose. 

Organizuotas konkursas. 

Dalyvavo IIIb kl. mokinė P. 

Poškevičiūtė – laimėta I vieta. 

 Gruodis-

balandis 

Direktorės 

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Maknienė, 

J. Lukoševičienė 

2.4.4. Pristatyti Užgavėnių 

tradicijas: 

– lietuviškos (5-8 kl.); 

– rusų. 

Organizuota Užgavėnių šventė 

gimnazijos kieme. Dalyvavo 

193 mokiniai, 15 mokytojų. 

Pristatytos Užgavėnių 

tradicijos. Mokiniai susipažino 

su savo ir užsienio šalių 

tradicijomis, patobulino 

kūrybiškumo kompetenciją. 

 Vasaris Direktoriaus  

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

T. Voitechovič, 

M. Rovdanovič, 

D. Mockevičienė ir 

folkloro ansamblis 

„Spalgena“ 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.4.5. Organizuoti renginį „Gėlės 

mylimiems poetams“ (IV kl.). 

Renginys atidėtas 2018–2019 

m. m. 

 Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja 

D. Verseckienė, 

T. Voitechovič, 

R. Ščeglinskaitė 

Biudžeto 

lėšos 

2.4.6. Organizuoti viktoriną, 

skirtą K. Binkio 125 m. 

Organizuota viktorina, skirta 

K. Binkio 125 m. jubiliejui 

 Spalis Direktoriaus 

pavaduotoja 

Biudžeto 

lėšos 



jubiliejui. Viktorinoje dalyvavo 42 7-tų 

klasių mokiniai, kurie pagilino 

žinias apie K. Binkį, ugdytas 

kūrybiškumas, sudarytos 

sąlygos saviraiškai. Mokiniai 

patobulino meninio skaitymo 

įgūdžius, mokėsi 

bendradarbiauti. 

D. Verseckienė, 

L. Likatavičienė, 

V. Vėtaitė, 

I. Andruškevičienė, 

I. Šilkūnienė 

2.4.7. Organizuoti 

TOLERANCIJOS savaitę 

gimnazijoje. 

Organizuotos 23 klasių 

valandėlės. Klasių valandėlių 

metu vaikai mokėsi suprasti 

save „kitokį“ ir būti su 

„kitokiais“ vaikais, ugtyta 

tolerancija. 

 Lapkritis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

M. Balčiūnaitė, 

Mokinių taryba, 

R. Erikson, 

L. Žebrauskaitė- 

Butkevič 

Biudžeto 

lėšos 

2.4.8. Organizuoti kalėdinių 

vaidinimų karnavalą. 

Organizuotas karnavalas, 

dalyvavo 527 5-IV kl. 

mokiniai. Ugdoma mokinių 

saviraiška per kūrybą, 

mokiniai patyrė džiaugsmą. 

 Gruodis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Klasių auklėtojai, 

Mokinių taryba 

Biudžeto 

lėšos 

2.4.9. Organizuoti 

tarpmokyklinio meninio projekto 

„Talentų keliu“ II etapą bei 

finalą. 

Organizuotas tarpmokyklinio 

meninio projekto „Talentų 

keliu“ II etapas bei finalas. 

Dalyvavo 16 mokinių. Finale 

dalyvavo 7 mūsų gimnazijos 

mokiniai, bei kitų Vilniaus 

mokykla mokiniai (3 solistai ir 

1 choras). Mokiniai patyrė 

džiaugsmą dalyvaudami 

renginyje, išgyveno sėkmės 

potyrių, pamatė įvairių 

saviraiškos galimybių. 

 Vasaris-

kovas 

Spalis 

Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Veromėjienė, 

A. Dovidauskienė 

Biudžeto 

lėšos 

2.4.10. Dalyvauti patriotinės Renginyje nedalyvauta dėl  Vasaris Direktoriaus Biudžeto 



dainos konkurse E. Pliaterytės 

progimnazijoje. 

gripo epidemijos. pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Veromėjienė 

lėšos 

2.4.11. Dalyvauti Vilniaus 

miesto bei tarptautiniuose 

renginiuose: 

– moksleivių liaudies meno 

konkursinėje parodoje 

„Sidabrinis vainikėlis“; 

Dalyvauta miesto konkursuose 

ir renginiuose. 

 Rugsėjis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

S. Pomarnackis 

Biudžeto 

lėšos 

– „DANSKE“ maratone; Dalyvauta „DANSKE“ 

maratone. Dalyvavo 20 5-IV 

kl. mokinių. Ugdytos sveikos 

gyvensenos kompetencijos, 

teigiamas požiūris į sportą. 

 Rugsėjis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Kiršys 

– Vilniaus m. 20 km bėgime; Vilniaus m. 20 km bėgime 

nedalyvauta, nes nesusirinko 

mokiniai. 

 Spalis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

R. Kiršys 

– „Mokyklų žaidynėse“: 

 

 

– kvadrato 5-6 varžybose; 

 

 

 

 

 

 

– berniukų futbolo 5x5 

Varžybose; 

 

– berniukų krepšinio varžybose; 

 

 

Dalyvauta „Mokyklų 

žaidynėse“. 

 

Kvadrato žaidynėse dalyvavo 

mergaičių ir berniukų 

komandos (po 10 mokinių) 

Berniukų komanda dalyvavo 

finalinėse varžybose – užimta 

4 vieta. 

 

Berniukų futbolo komanda 

Vilniuje užėmė 4 vietą. 

 

Dalyvavo vaikinų krepšinio 

komanda (10 mokinių). 

Nelaimėjo. 

 Lapkritis 

Gruodis 

Vasaris- 

kovas 

Balandis 

Gegužė 

Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

D.Lukaševič,  

R. Kiršys, 

E. Jonaitytė 



 

– naujametiniame bėgime; 

 

 

– lengvosios atletikos keturkovės 

varžybose, 

 

 

 

– lengvosios atletikos atskirų 

rungčių varžybose; 

 

 

 

– kroso estafetės varžybose, 

 

 

– „Ladygolo 2018“ varžybose 

(8-II klasių merginos); 

 

 

 

– gimnazijų merginų I-IV klasių 

tinklinio varžybose; 

 

– „Golo“ turnyre (5-6, I-II 

klasės); 

 

Naujametiniame bėgime 

dalyvavo 10 II-IV kl mokinių. 

 

Dalyvavo mergaičių ir 

berniukų komandos (po 6 

mokinius). Laimėjo 12-13 

vietas. 

 

Dalyvavo 16 9-III kl. 

mokiniai. Užimta komandinė 

12 vieta. Karolina Syryca 1000 

m bėgime laimėjo II vietą. 

 

Dalyvavo 6 ir 8 kl. mokiniai 

(20 mok.). Užimta II vieta. 

 

„Ladygolo 2018“ varžybose 8-

II klasių merginos. 

Ladygolo varžybose Vilniaus 

mieste užimta III vieta. 

 

Nedalyvauta, nes nesusirinko 

komanda. 

 

Nedalyvauta „GOLO“ turnyre, 

nes Vilniaus m. futbolo 

federacija neorganizavo 

varžybų. 

– SWED – Jaunimo edukacijoje 

Iniciatyva „Būsiu‘‘ (II-IV kl.); 

Planuotas renginys neįvyko, 

nes buvo nuspręsta dalyvauti 

kituose projektuose. 

   

– parodoje Litexpo „Mokykla 

2018“; 

Dalyvavo parodoje Litexpo 

„Mokykla 2018“ 60 II-IV kl. 

Lapkritis Direktoriaus  

pavaduotoja 



mokinių. Susipažino su 

naujausiomis IT 

technologijomis ir įgijo žinių 

apie stojimo į aukštąsias 

mokyklas galimybes. 

D. Verseckienė, 

Matematikos ir IT 

mokytojų metodinė 

grupė 

– Organizuoti „Romansų 

vakarą“; 

Planuotas renginys neįvyko, 

nes buvo nuspręsta dalyvauti 

kituose renginiuose. 

  Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė; 

Folkloro ansamblis 

„Spalgena“ (vadovė 

D. Mockevičienė) 

– organizuoti folkloro dainų, 

žaidimų ir amatų vakaronę – 

pagal tęstinį projektą „Savų 

namų ir dūmai saldūs“; 

Neorganizuota žaidimų ir 

amatų vakaronė 5-6 kl. 

mokiniams, nes organizuota 

pradinukams 

Organizuota 

žaidimų ir amatų 

vakaronė. Dalyvavo 

115 1-4 kl. 

mokiniai, kurie 

susipažino su 

senovės lietuvių 

tradicijomis, 

gimtojo krašto 

papročiais. 

Gruodis Direktoriaus  

pavaduotoja 

A. Galvanauskienė, 

Folkloro ansamblis 

„Spalgena“ (vadovė 

D. Mockevičienė), 

Pradinio ugdymo 

mokytojos 

– Organizuoti vakaronę „Po 

angelo sparnu“ gimnazijoje; 

Neorganizuota vakaronė „Po 

angelo sparnu“, nes dalyvauta 

kitose projektuose. 

   

– organizuoti velykinių margučių 

marginimo pamoką „Velykų 

simbolika ir kiaušinių 

marginimas vašku“ mokytojams, 

mokiniams, tėveliams; 

Organizuoti margučių parodą. 

Organizuota pamoka „Velykų 

simbolika ir kiaušinių 

marginimas vašku“. Dalyvavo 

27 mokiniai (5- 8 kl.) 

susipažino su Velykų 

tradicijomis ir nusimargino po 

1 margutį. 

20 mokinių ir gimnazijos 

bendruomenės narių išmoko 

marginti margučius tradiciniu 

 Kovas Direktoriaus  

pavaduotojos 

A. Galvanauskienė, 

D. Verseckienė, 

G. Navickienė 



būdu. Mokinių pagamintais 

margučiais buvo papuoštas 

Velykų medis mokytojų 

kambaryje. 

 

PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

„Šviesos“ gimnazijos tarybos 

2019 m. vasario 7 d. nutarimu 

protokolo Nr. GT-1 

PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

„Šviesos“ gimnazijos mokytojų 

tarybos 

2019 m. sausio 31 d. nutarimu 

protokolo Nr. MT-1 

PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

„Šviesos“ gimnazijos profesinės 

organizacijos 

2019 m. sausio 29 d. nutarimu 

protokolo Nr. MP-1 
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2019 m. ______________ d. 
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___________________________ 

 


