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I. ĮVADAS 
 

    Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos strateginio plano paskirtis – efektyviai ir 
tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, užtikrinant ugdymo kokybę, mokinių poreikių tenkinimą, 
telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms ugdymosi ir socialumo problemoms spręsti, pasirinkti 
teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti valstybės bei 
steigėjo gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, planuoti kaitos pokyčius. 
    Gimnazijos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 
2030“, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos 
Švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija (2015-12-21 ĮSAK. Nr. V-1308), 2014-2020 metų 
nacionaline pažangos programa, Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais bei Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos įsakymais, Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 
gimnazijos nuostatais, gimnazijos veiklos tyrimais – bendruomenės narių siūlymais, strateginio 
planavimo metodikos tyrimų bei kiekybinių, kokybinių apklausų duomenimis. 
    Strateginis gimnazijos planas buvo kuriamas vadovaujantis nuostata, kad strateginis valdymas 
(strateginis planavimas yra jo dalis) yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo 
remdamasi gimnazija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo 
turimą potencialą. 
    Gimnazijos strateginiame plane nustatyta gimnazijos misija ir vizija, suformuluoti ilgalaikiai 
tikslai, numatytos priemonės, būdai tikslams pasiekti. 
    Penkeriems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet. Jam 
įgyvendinti gimnazija rengia metų veiklos planą ir gimnazijos ugdymo planus dvejiems mokslo 
metams. Metų veiklos planas yra kuriamas atsižvelgiant į gimnazijos ugdymo planą, papildomas 
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų veiklomis numatomomis mokslo metų eigoje, 
gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos 
patirtimi, gimnazijos vertybinėmis nuostatomis, atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos 
ypatumus, gimnazijos vykdomą veiklą bei turimus išteklius, gimnazijos bendruomenės narių 
siūlymus. 
    Konsultuotasi su panašioje situacijoje esančių Vilniaus miesto gimnazijų vadovais, Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento specialistais.  
    Gimnazijos strateginį planą rengė gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-19, 2017-01-26 
sudaryta darbo grupė. Gimnazijos strateginio plano projektas buvo pristatytas mokytojų tarybos 
posėdyje (2017-03-06, prot. Nr. MT-2), gimnazijos tarybos posėdyje (2017-03-09, prot. Nr. GT-2), 
mokinių taryboje (2017-03-09). Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, 
bendradarbiavimo ir partnerystės principų. Gimnazijos bendruomenė pasirengusi keistis ne tik 
tęsdama pradėtus darbus, tačiau priimdama naujus iššūkius, skirti dėmesį veiksmingam, 
kokybiškam, kūrybiškam ugdymui(si), įsivertinimu grįstam švietimo kokybės kultūros diegimui, 
mokinių pasiekimų bei pažangos tobulinimui, lietuvių kalbos mokymo, vartojimo, mokinių 
pilietiškumo ugdymo užtikrinimui.  
    Pagrindiniai strateginio plano vykdytojai – gimnazijos bendruomenė. Pagrindiniai partneriai – 
Vilniaus savivaldybės taryba, administracija, Vilniaus savivaldybės, administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto departamentas, finansų skyrius bei kiti savivaldybės skyriai. Siekdami įgyvendinti 
šį planą, bendradarbiausime su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, bendrojo 
lavinimo ir aukštosiomis mokyklomis, profesinio rengimo centrais, mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
įstaigomis, vaikų teisių apsaugos institucijomis ir kita.  
    Strateginio plano priežiūros darbo grupės vaidmuo: nustatytais terminais ir laiku per tarpinius 
pasiektų rezultatų matavimus nustatyti plano įgyvendinimo trūkumus, tikslinti, koreguoti kurį nors 
tikslo pasiekimo etapą, apriboti arba išplėsti tam tikrus uždavinius ar priemones. 
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II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

    Pagrindinis gimnazijos siekis, įgyvendinant gimnazijos nuostatuose fiksuotą misiją, – orientacija 
į ugdymo kokybės gerinimą, atsižvelgiant į įvairius ugdymosi poreikius. Privalome tapti modernia 
ir konkurencinga gimnazija, teikiančia kokybiškas švietimo paslaugas, gebančia konkuruoti su 
kitomis miesto ir Lietuvos Respublikos panašaus gimnazijos tipo gimnazijomis. Gimnazijos 
strategine kryptimi laikytina orientacija į ugdymo pasiekimus. To iš mūsų tikisi ne tik gimnazijos, 
bet ir Grigiškių bendruomenė. Ugdymo rezultatai gerės siekiant kiekvieno mokinio pažangos, 
suvokiant, kad kokybiška pamoka, kūrybiškumo ugdymas ir objektyvus pasiekimų vertinimas yra 
teigiamų pokyčių garantas. Tačiau suvokimo maža. Reikia nuolat mokytis ir bendradarbiaujant 
planuoti ir įgyvendinti sisteminius pokyčius, kurie leis mokytojams koncentruotis į pamokos 
kokybės gerinimą, laiduojančios kiekvieno mokinio pažangą. Todėl atsižvelgiant į situaciją ir 
turimas lėšas būtina tobulinti ugdymo organizavimo sistemą, pagalbos visiems gimnazistams 
modelį, planuoti ir įgyvendinti sutartus  pokyčius. 
    Mokyklos įsteigimo data – 1989 m. rugsėjo 1 d. Savarankiška Grigiškių 2-oji vidurinė mokykla 
Grigiškėse įsteigta Trakų rajono liaudies deputatų tarybos komiteto 1989 m. gegužės 18 d. 
sprendimu ( protokolo Nr. 89), mokyklos pavadinimas minimas Trakų rajono mokyklų sąraše 
1989–1990 mokslo metų pradžioje. 
    1998 m. balandžio 22 d. (sprendimas Nr. 153) Trakų rajono savivaldybės valdyboje buvo svars-
tomas klausimas dėl Trakų rajono Grigiškių 2-osios vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo. 
Mokyklai suteiktas ir patvirtintas Grigiškių „Šviesos“ vidurinės mokyklos vardas. 

         Vadovaujantis LR Seimo 2000 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, 
Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymu Nr. I-1304 
Trakų rajono Grigiškių „Šviesos“ vidurinė mokykla perimta Vilniaus miesto savivaldybės žinion. 
    2011 m. birželio 16 d. mokyklai suteikta teisė vadintis Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija. Gimnazija  
yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikianti  
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 
    Gimnazija turi savo atributiką: vėliavą, emblemą, himną, rašo metraštį, kuriame fiksuojami 
svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai, įvykiai. 
2.1. Mokiniai 
    Nuo 1989 metų Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija organizuoja ir teikia pagrin-
dinį ir vidurinį išsilavinimą Grigiškių ir  jos apylinkių vaikams. Dėl kol kas mažėjančio Grigiškių ir 
aplinkinių gyvenviečių gyventojų skaičiaus gimnazijoje mažėja klasių komplektų skaičius. 
    Gimnazija dirba viena pamaina. Gimnazijoje mokoma lietuvių kalba. Ugdymo įstaigą sudaro 25 
klasių komplektai: pagrindinio ugdymo programa 5-8 ir I-II gimnazijos klasėse – 19 komplektų, vi-
durinio ugdymo programa  III-IV gimnazijos klasėse - 6 komplektai. 
Pav. 1. Klasių komplektų skaičius mūsų gimnazijoje per 5-ius metus: 
 

2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

28 26 26 24 24 

Išvados: Klasių komplektų skaičius gimnazijoje turi mažėjimo tendenciją. 
Pav. 2. Vidutinis mokinių skaičius klasėje: 
 

2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

23,2 24,6 24,54 25,00 24,45 

Išvados: Atlikus mokinių skaičiaus klasėse analizę, pastebime, kad, nepaisant klasių komplektų 
sumažėjimo, vidutinis mokinių skaičius klasėse irgi mažėja. Analizuodami apylinkių demografinę 
situaciją, žinodami, kad greta esantis vaikų lopšelis-darželis nepajėgia priimti visų norinčių, 
manome, kad  ateityje didės ne tik mokinių skaičius klasėse, bet ir klasių komplektų skaičius 
mokykloje. 
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2.2. Mokytojai 
    Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje dirba kvalifikuota, kompetentinga, nuolat 
besimokanti, gebanti keistis, ieškanti naujovių ir jas siekianti įgyvendinti mokytojų komanda. 
    Gimnazijoje dirba 66 mokytojai, tame tarpe: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis 
pedagogas, mokytojo padėjėja.. Dalis mokytojų gali mokyti dviejų mokomųjų dalykų. 
2.3.Mokytojų kvalifikacija: viso mokytojų 66: 
 

Mokytojo 
kvalifikacinė 

kategorija 

Vyresniojo mokytojo 
kvalifikacinė kategorija 

Mokytojo metodininko 
kvalifikacinė kategorija 

Mokytojo eksperto 
kvalifikacinė kategorija 

8 38 19 0 

 
Pastaba: 1 mokytoja neturi mokytojo kvalifikacijos (baigusi VU, mokosi pedagoginiuose 
mokslinio laipsnio nesuteikiančiuose kursuose). 
    Kasmet mokytojų kvalifikacijai kelti skiriama pakankamai lėšų, todėl mokytojai aktyviai, noriai 
ir sistemingai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: tobulinasi Ugdymo plėtotės centre, 
lanko Mokyklų tobulinimo centro organizuojamus kursus ir seminarus, lankosi Lietuvos edukologi-
jos universiteto, Pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo instituto kvalifikacijos kėlimo rengi-
niuose, stebi kolegų iš kitų mokyklų pamokas, dalijasi savo patirtimi. Visi mokytojai yra baigę 
kompiuterinio raštingumo kursus. 
    Gimnazijai vadovauja l.e.p. direktorius, du pavaduotojai ugdymui, vienas direktoriaus pa-
vaduotojas ūkio reikalams. Gimnazijos administracijos nariai turi aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą. Laikinai einantis direktoriaus pareigas direktorius turi I vadybinę kategoriją, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui - II vadybinę kategoriją. Gimnazijos vadovų komanda dirba 
darniai, turi aiškią gimnazijos viziją, supranta gimnazijos tikslus, pagal juos planuoja gimnazijos 
veiklą. 
Išvados: Atlikta analizė leidžia teigti, kad kolektyvas pakankamai brandus, stabilus, kompetentin-
gas. Gimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją vidutiniškai 3,75 dienas per metus. 
 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

IŠORINĖS APLINKOS (PESTE) ANALIZĖ 

Politiniai, teisiniai veiksniai 
    Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir 
prioritetus, į Lietuvos valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis, kurios 
išdėstytos Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, taip pat 
vadovaujamasi 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa bei Valstybine švietimo 2013–
2022 m. strategija, kurių nuostatų tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir 
savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.  
    Gimnazijos bendruomenė, planuodama strateginius tikslus ir uždavinius 2017–2021 metams, 
atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo strategines 
nuostatas. Valstybinėje švietimo strategijoje 2013–2022 m. numatytas dėmesys mokytojų 
tobulėjimui, įsivertinimui, neformaliajam švietimui, mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimui.                 
    Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 
Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos sprendimais, gimnazijos nuostatais:  
1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos Seimo nutarimu (2011 m. kovo 17 
d. priimta nauja redakcija Nr. XI-1281);  
2. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 
m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308;  
3. Gimnazijos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo meto-
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dika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 
V-267;  
4. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;  
5.  Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijos nuostatais, patvirtintais Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011 
m. liepos mėn. 13 d. sprendimu Nr. 1-163. 
6.  Gimnazijos veiklos įsivertinimo 2015–2016 m. m. išvadomis.  

Ekonominiai veiksniai 

    Gimnazijoje, kuri yra ilgoji, veikia mokinio krepšelis, kuris garantuoja tam tikrą materialinį 
stabilumą. Tačiau gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės, nuo BVP 
augimo ir švietimui iš jos skiriamo 6,5%. Atsigavusi šalies ekonomika leidžia daryti prielaidą, kad 
švietimui bus skiriama daugiau lėšų, tačiau nuolat trūksta lėšų edukacinės aplinkos finansavimui, 
aplinkos tvarkymui, nėra alternatyvių švietimo finansavimo lėšų.  
    Riboti ekonominiai švietimo ištekliai neleidžia laiku atnaujinti ir modernizuoti ugdymo(si) 
aplinkos. Gimnazijoje ugdymo procesas modernizuojamas pritraukiant ES, įvairių fondų, programų 
lėšas, dalį lėšų gimnazija gauna vykdydama projektus.  
    Dėl mažų mokytojų atlyginimų į gimnaziją dirbti neateina jauni mokytojai. 

Socialiniai, demografiniai veiksniai 

    Nepalanki demografinė situacija Lietuvoje, o tuo pačiu ir Grigiškių gyvenvietėje, gyventojų 
emigracija lemia mokinių mažėjimo tendencijas gimnazijoje. Per 2 metus mokinių sumažėjo 2 klasių 
komplektais. 
    Didėja pagalbos mokiniams poreikis dėl didelio tėvų profesinio užimtumo, laiko stokos šeimai.  
    Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui (blogėja vaikų 
sveikata, didėja vaikų sergamumas, daugėja praleistų pamokų). 
    Gimnazijoje nemokamai maitinami 39 mokiniai, yra 25 našlaičiai, 8 globojami vaikai, 7 vaikai iš 
rizikos grupės šeimų, 17 mokinių yra rizikos grupei priklausantys vaikai. 

Technologiniai veiksniai 

    Informacinės visuomenės kūrimas lemia pokyčius visuomenės ir gimnazijos gyvenime. Informacijos 
ir komunikacijos daro įtaką gimnazijos veiklai. Ugdymo procesas tampa vis labiau modernizuotas. 
Gimnazija naudojasi belaidžio interneto paslaugomis, todėl yra visos sąlygos naudoti naujas 
informacines technologijas.  
    Gimnazija yra įrengusi informacinį centrą bibliotekoje, kuriame sudarytos sąlygos mokiniams ne tik 
pamokų metu, tačiau ir po pamokų naudotis informacinėmis technologijomis. Gimnazijoje įrengtos dvi 
išmaniosios klasės. 2015–2016 mokslo metais pagerėjo IKT naudojimas pamokose ir bendruomenės 
informavimo sistemoje. Visuose kabinetuose veikia internetas, mokytojai pamokose naudoja 6 
interaktyvias lentas, multimedijas, - tai gerina ugdymo kokybę, tačiau kompiuterinė technika sensta, 
genda, o lėšų jai atnaujinti beveik neskiriama.  
    Galimybių sutaupyti MK lėšų mažėja, todėl netolimoje ateityje teks spręsti IKT atnaujinimo 
problemą. Tobulintini mokytojų ir kitų darbuotojų darbo su IKT įgūdžiai. 

Edukaciniai veiksniai 

     Švietimo ir mokslo ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir 
ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką reglamentuoja bendruosiuose ugdymo planuose.  
    Pedagogai, nuolat keldami kvalifikaciją, įgydami vis naujų kompetencijų, efektyvina ugdymo 
procesą. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijoje (2012-05-30, Nr. V-899) numatytos 
įvairios kvalifikacijos tobulinimo formos.  
    Gimnazijos patalpų optimalus panaudojimas edukacinėms veikloms.  
    Nepakankamai išnaudojamos ne gimnazijoje esančios edukacinės erdvės ir galimybės. 
    Gimnazija inicijuoja ir ieško tinkamų ir efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais formų.  
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VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ (SSGG) 
Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazija yra atvira bendravimui ir 
bendradarbiavimui. 

 Aktyvi mokinių savivalda. 
 Vykdomos prevencinės programos. 
 Vyksta tradiciniai renginiai ir projektai. 
 Geri pasiekimai olimpiadose ir 

konkursuose. 
 Kvalifikuoti, patyrę mokytojai, vadovai.  
 Užtikrintas mokinių pavėžėjimas, 

socialiai remtinų mokinių nemokamas 
maitinimas. 

 Socialiai remtiniems ir ne tik 
organizuojama dieninė vasaros stovykla. 

 Gimnazijoje sudarytos sąlygos karjeros 
ugdymui ir planavimui. 

 Galimybė tobulėti, naudotis 
informacinėmis technologijomis. 

 Materialiniai ištekliai, jų kiekis, 
tinkamumas (susidėvėję sporto įren-
giniai, inventorius, persirengimo kamba-
riai, senstančios IT, grožinės literatūros 
trūkumas). 

 Dalies mokinių žema elgesio ir bendra-
vimo kultūra, socialinių įgūdžių stoka, 
netinkama apranga.  

 Silpnėjanti mokinių mokymosi motyva-
cija.  

 Nepakankamas tėvų domėjimasis ir 
dalyvavimas klasių veiklose, gimnazijos 
gyvenime.  

 Nepakankama mokinių mokymosi 
motyvacija. 

Galimybės Grėsmės 

 Platesni ryšiai su visuomene (su kito-
mis mokyklomis, socialiniais partne-
riais), aktyvesnė gimnazijos veiklos 
sklaida visuomenei.  

 Aktyvesnė gerosios darbo patirties 
sklaida.  

 Sprendimai dėl mokinių ir mokytojų 
skatinimo.  

 Sveikos gyvensenos propagavimas. 
 Išnaudoti bendradarbiavimo (mokytojų 

tarpusavio, tėvų ir mokytojų, tėvų ir 
mokinių) teikiamas galimybes, skatinti 
tėvų pagalbą mokiniams.  

 Gerinti mokinių mokymosi kokybę, 
taikant įvairesnius mokymosi metodus, 
gerinant pamokos struktūrą, 
diferencijuojant veiklą, tinkamai 
panaudojant vertinimo metu surinktą 
informaciją, stebint atskirų mokinių 
pažangą.  

 Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo 
sistemos tobulinimas.  

 

 Mažėja mokinių skaičius. 
 Žalingų įpročių tarp paauglių plitimas. 
 Prastėjanti mokinių sveikata. 
 Neigiamų socialinių reiškinių egzistavi-

mas (bedarbystė, emigracija, asocialios 
šeimos, didėjantis visuomenės agresyvu-
mas, tėvų abejingumas savo vaikų porei-
kiams bei problemoms). 

 Nepakankamas švietimo finansavimas. 
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3.1.  Socialinė pagalba šeimai 
    Gimnazijoje mokosi 101 mokinys, kurie auga nepilnose šeimose, 79 mokiniai – iš daugiavaikių 
šeimų, 35 mokiniai yra našlaičiai, augantys su vienu iš tėvų arba globojami artimųjų, 7 mokiniai 
auga socialinės rizikos grupės šeimose,  11mokinių įtraukti į gimnazijos rizikos mokinių grupę,39 
mokiniai, kurių abu arba vienas iš tėvų išvykę į užsienį, todėl vaikus globoja kiti artimieji. Visiems 
šiems mokiniams ir jų šeimoms reikalinga socialinė bei pedagoginė psichologinė pagalba. 
    Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėja. 
Gimnazijoje visiškos integracijos principu mokosi 21 specialiųjų poreikių mokinys. Šiems moki-
niams mokytojai taiko tinkamus ugdymo metodus, programą, parenka tinkamas mokymo priemo-
nes, bendrauja su jų tėvais. Gimnazijoje atliekamas pirminis / pakartotinis mokinių  specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimas, kuris padeda nustatyti realius tikslus mokiniui ugdyti(is).  
    Nuo 2007-2008 m. m. vadovaujantis LR socialinės paramos mokiniams įstatymo 10 straipsnio 3 
punktu ir Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-125, kad mokinys gautų nemokamą 
maitinimą, šeimos turi kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės BĮ Socialinės paramos centro 
Bendruomenės socialinių paslaugų skyrių.  
    Gimnazijoje sprendžiamas mokinių pavėžėjimo klausimas: siekiama, kad mokiniai į gimnaziją 
atvyktų ir grįžtų saugiai ir laiku. Nuo 2012-2013 m. m. mokslo metų pradžios mokykla turi 
geltonąjį autobusą. 
3.2.  Gimnazijos aplinka 
    Gimnazijoje pakankamai gerai įrengti mokomieji kabinetai, sporto salės, modernus stadionas. 
Gimnazija pakankamai gerai aprūpinta kompiuterine (yra 127 kompiuteriai (terminalai) ir 5 
serveriai, tame tarpe: dvi kompiuterinės klasės po 15 terminalų ir du terminaliniai serveriai, viena 
kompiuterinė klasė turi 21 kompiuterį, dar 2 terminaliniai serveriai aptarnauja 30 terminalų) bei kita 
technika: 6 interaktyvios lentos, projektoriai, multimedia terpės, TV, DVD bei VIDEO leistuvai, 
vidinė gimnazijos informavimo sistema.  
    Gimnazijoje veikia internetas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų 
registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS ir IQES online 
sistema, naudojamas el. dienynas TAMO.  
    Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) žinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos 
interneto tinklapyje www.gsviesa.lt  
    Kabinetai aprūpinti pagal mokyklų aprūpinimo standartus būtinomis mokymo priemonėmis, 
įranga. Mokomuosiuose kabinetuose sukaupta daug naudingų mokytojų bei mokinių pagamintų 
vaizdinių ir informacinių priemonių. 
    Gimnazija pakankamai aprūpinta vadovėliais, kitomis mokymo ir vaizdinėmis priemonėmis. 5 – 
II gimnazinių klasių mokiniai aprūpinti visais reikalingais vadovėliais, išskyrus lietuvių kalbos 
vadovėlius (keitėsi programos). Abiejų gimnazijos bibliotekininkių darbo vietos kompiuterizuotos. 
Bibliotekoje ir skaitykloje įrengta 15 vietų, skirtų mokinių ir mokytojų darbui, iš jų 6 darbo vietos 
kompiuterizuotos. Bibliotekoje yra skenavimo aparatas, 2 spausdintuvai bei kopijavimo aparatas. 
Išvados: Gimnazijoje sukurtos geros sąlygos ir lygios galimybės visiems ugdytiniams mokyti(s) ir 
ugdyti(s). 
3.3.  Ugdymo planų ir programų realizavimas tenkinant mokinių poreikius 
    Gimnazijos ugdymo planas atitinka gimnazijos tikslus, valstybės rekomendacijas ir bendrųjų 
ugdymo planų reikalavimus. Jis orientuotas į mokinį, išlaikomas santykis tarp tiksliųjų ir 
humanitarinių mokslų. Mokomųjų dalykų pasiūla ir paklausa suderinta, yra pereinamumas ir 
tęstinumas. Plati pasirenkamųjų dalykų vidurinio ugdymo koncentre ir neformaliojo ugdymo 
programų pasiūla.  
    Mokytojai ilgalaikius planus sudaro vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, Metodinėmis 
rekomendacijomis, Brandos egzaminų programomis. Mokytojų parengti dalykų ilgalaikiai planai 
yra nuoseklūs, atitinkantys mokinių galimybes, poreikius, interesus.  
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    Gimnazijoje veikia 25 popamokinės veiklos būreliai, kuriuose ugdomi mokinių meniniai, 
kalbiniai, sportiniai, sveikatos ugdymo, technologiniai, socialiniai, komunikacinių technologijų ir 
kitokie gebėjimai. 
Išvados: Gimnazijoje mokoma keturių užsienio kalbų, vykdomas pagilintas užsienio kalbų 
mokymas, 5-ose klasėse lietuvių kalbos mokoma grupėmis, I-II gimnazinėse klasėse lietuvių kalbos 
ir matematikos mokoma srautiniu būdu. Gabiems mokiniams sudarytos galimybės mokytis 
branduolio dalykus išplėstiniu kursu, išreikšti save papildomojo ugdymo srityje, dalyvauti 
projektuose, olimpiadose, konkursuose, rinktis įvairius gilinimo modulius. Mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų, individualiai teikiama pagalba pamokų metu, vyksta dalykų mokytojų 
konsultacijos kabinetuose, veikia pamokos ruošos grupė.  
    Ugdymo įstaigos veikla planuojama strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kasmet 
rengiama metinės veiklos programa. Metinėje veiklos programoje numatomos per metus vykdomos 
priemonės. Numatytos priemonės, skirtos įgyvendinti iškeltus uždavinius, skatina gimnazijos ugdy-
mo veiklos, aplinkos ir bendradarbiavimo procesų tobulinimą. Tačiau būtina tobulinti veiklos 
planavimą, tiriamosios veiklos rezultatų pagrindu nustatant prioritetines veiklos sritis, apibrėžiant 
laukiamų rezultatų rodiklius ir jų vertinimo kriterijus. 
3.4.  Gimnazijos mokinių pasiekimai 
    Gimnazijos abiturientai sėkmingai laiko valstybinius brandos egzaminus: 
 

2012-2013 m. m. 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 

Lietuvių kalba – 77,3% 
Matematika – 100% 
Anglų kalba – 100 % 
Rusų kalba – 100 % 

Vokiečių kalba – nelaikė 
Istorija – 92,1% 

Biologija – 93,75% 
Chemija – 100% 
Fizika – 100% 

Informatika – 80% 
Geografija – 100% 
Bendras – 94,3% 

Lietuvių k. – 82,7% 
Matematika – 84,9% 
Anglų kalba – 100% 
Rusų kalba – 100% 

Vokiečių kalba - nelaikė 
Istorija – 75,0% 

Biologija – 100% 
Chemija – 80% 
Fizika – 100% 

Informatika – 100% 
Geografija – 100% 
Bendras – 92,3% 

Lietuvių kalba – 91,3% 
Matematika – 94,9% 
Anglų kalba – 100% 
Rusų kalba – 100% 
Vokiečių kalba – 

nelaikė 
Istorija – 100% 

Biologija – 100% 
Chemija – 71,4% 

Fizika – 100% 
Informatika – 100% 
Geografija – 88,0% 
Bendras – 94,6% 

Lietuvių kalba – 94,7% 
Matematika – 84,6% 
Anglų kalba – 93,5% 
Rusų kalba – 100% 

Vokiečių kalba – 100% 
Istorija – 100% 

Biologija – 100% 
Chemija – 100% 
Fizika – 83,3% 

Informatika – 100% 
Geografija – 100% 
Bendras – 96% 

 

Gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiado-
se, varžybose ir t. t.: 

2015 - 2016 m. m. 
 

Renginys Rezultatas Mokinių skaičius Pastabos 
,,Fizikos bandymai aplink mus“ Padėka 1  

Kalbų kengūra, 2016, vokiečių kalba Auksinis diplomas 1  
Kalbų kengūra, 2016, vokiečių kalba Oranžinis diplomas 1  

Kalbų kengūra, 2016, rusų kalba Auksinis diplomas 3  
Kalbų kengūra, 2016, rusų kalba Sidabrinis diplomas 5  
Kalbų kengūra, 2016, rusų kalba Oranžinis diplomas 4  

Kalbų kengūra, 2016, lietuvių kalba Sidabrinis diplomas 1  
Kalbų kengūra, 2016, lietuvių kalba Oranžinis diplomas 1  

Istorijos kengūra, 2016 Auksinis diplomas 2  
Paroda konkursas ,,Jeseninas ir jo epocha“ Laureatė 1  

Vilniaus m. 5-8 klasių mokinių matematikos 
olimpiada 

Padėka 1  

,,Trakams, Kalėdų sostinei, dovanoju karpinį 
– žibintą“ 

II vieta 2  
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Lietuvos mokyklų futsalo žaidynės ,,Lady 
golas‘‘ 

I vieta komanda  

Vilniaus apskrities mokyklų futsalo žaidynės 
,,Lady golas‘‘ 

I vieta komanda  

Vilniaus m. mokinių technologijų olimpiada II vieta 1  
Vilniaus m. mokinių matematikos olimpiada II vieta 1  

Vilniaus m. mokinių biologijos olimpiada Padėka 2  
Dzūkijos regiono varžytuvės ,,Tarmių 

lobynai“ 
I vieta 1  

Vilniaus m. mokinių meninio skaitymo 
konkursas 

I vieta 1  

Vilniaus m. mokyklų etapas – rutulio 
stūmimas, bėgimas 

I vieta 2  

Vilniaus m. lengvosios atletikos varžybos I vieta 1  
Lietuvos lengvosios atletikos varžybos I vieta 1  

Vilniaus m. istorijos olimpiada ,,Vilnius tarp 
Baroko ir Apšvietos...“ 

III vieta 1  

Vilniaus m. 11 klasių mokinių anglų k. 
olimpiada 

Padėka (originalus 
pristatymas) 

1  

Vilniaus m. patriotinės dainos konkursas 
,,Dainuoju Lietuvai“ 

Diplomas 3  

Olympis 2015 – rudens sesija (anglų kalba) I vieta 8  
Olympis 2015 – rudens sesija (anglų kalba) II vieta 11  
Olympis 2015 – rudens sesija (anglų kalba) III vieta 7  

Olympis 2015 – rudens sesija (lietuvių kalba) I vieta 10  
Olympis 2015 – rudens sesija (lietuvių kalba) II vieta 8  
Olympis 2015 – rudens sesija (lietuvių kalba) III vieta 1  
Olympis 2015 – rudens sesija (matematika) I vieta 8  
Olympis 2015 – rudens sesija (matematika) II vieta 5  
Olympis 2015 – rudens sesija (matematika) III vieta 2  

Olympis 2015 – rudens sesija (fizika) I vieta 5  
Olympis 2015 – rudens sesija (fizika) II vieta 5  
Olympis 2015 – rudens sesija (fizika) III vieta 4  

Olympis 2015 – rudens sesija (informatika) I vieta 5  
Olympis 2015 – rudens sesija (informatika) II vieta 4  
Olympis 2015 – rudens sesija (informatika) III vieta 1  

Olympis 2015 – rudens sesija (chemija) I vieta 2  
Olympis 2015 – rudens sesija (chemija) III vieta 2  
Olympis 2015 – rudens sesija (biologija) I vieta 4  
Olympis 2015 – rudens sesija (biologija) II vieta 2  
Olympis 2015 – rudens sesija (biologija) III vieta 4  

Olympis 2015 – rudens sesija (geografija) I vieta 1  
Olympis 2015 – rudens sesija (geografija) III vieta 4  

Olympis 2015 – rudens sesija (istorija) I vieta 3  
Olympis 2015 – rudens sesija (istorija) II vieta 1  
Olympis 2015 – rudens sesija (istorija) III vieta 1  

 

3.5.  Gimnazijos savivalda 
    Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių 
taryba, Mokytojų metodinė taryba. Visos šios institucijos inicijuoja įvairius pokyčius gimnazijoje: 
dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir 
tobulinimo, finansinius ir kitus mokyklos veiklos klausimus. Gimnazijoje veikia 8 metodinės 
grupės. 
Išvados: Gimnazijos savivaldos institucijų veikla yra pakankamai aktyvi. 
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3.6.  Ryšiai su socialiniais partneriais 
    Gimnazija palaiko partnerystės ryšius su Vilniaus m. savivaldybės administracija, Vilniaus m. 
Švietimo, kultūros ir sporto departamentu, Bendrojo ugdymo skyriumi, VŠĮ „Mokyklų tobulinimo 
centru“, Ugdymo plėtotės centru, LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutu, Natalijos 
Kazakovos kompiuterių mokykla, VGTU, Vilniaus m. Grigiškių seniūnija, Grigiškių gimnazija, 
Grigiškių pradine mokykla, Grigiškių darželiu – mokykla ,,Pelėdžiukas“, Grigiškių Meno mokykla, 
Vilniaus miesto gimnazijomis, profesinio rengimo centrais, kolegijomis bei universitetais. 
    Vykdydama nusikalstamumo ir kvaišalų vartojimo prevenciją, gimnazija aktyviai bendra-
darbiauja su įvairiomis organizacijomis, kurios vykdo minėtas prevencijas, Grigiškių sveikatos 
priežiūros bei slaugos ligonine, Grigiškių bendruomenės kultūros centru, popieriaus fabriku 
,,GRIGEO“. 
    Gimnazija aktyviai dalyvauja įvairiuose Vilniaus miesto savivaldybės, Grigiškių seniūnijos, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, konkursuose, 
kitose veiklose: 

1. Nord Junior  
2. DofE 
3. Erasmus + 
4. E-Twinning 
5. Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms. 
6. COMENIUS bendradarbiavimo tarp Europos sąjungos šalių projektas. 
7.  ,,Nesityčiok – būk draugas“ (tarptautinis 3 metų projektas). 
8.  Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas per muziką (2 metų tarptautinis projektas). 
9. ,,Ką reiškia būti patriotu XXI amžiuje?“ (tarptautinis projektas). 
10. Žvaigždžių valanda 

Išvados: Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su įvairiais partneriais, institucijomis, yra atvira 
visuomenei. Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja šių institucijų organizuojamuose pro-
jektuose, renginiuose, šventėse, akcijose, parodose. 
 

IV. STRATEGINĖS IŠVADOS: 
 

    Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, 
įsivertinimo per 2015-2016 m. m.  išvadas bei 2017 m. sausio mėn. atliktos mokytojų, mokinių, jų 
tėvų apklausos rezultatus, 2017-2021 metais būtina:   

1. Sutelkti gimnazijos bendruomenės narių pastangas mokymo ir mokymosi kokybės 
gerinimui, ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai, mokėjimui mokytis, 
mokymuisi bendradarbiaujant ir atskirų mokinių pažangos identifikavimui bei analizavimui, 
gabių vaikų ugdymui, klasės valdymui bei pamokos struktūrai.  

2. Aktyvinti tėvų pagalbą mokantis, tėvų švietimą.  
3. Gerinti gimnazijos bendruomenės kultūrą, bendruomeniškumo santykius, mokyklos įvaizdį 

ir viešuosius ryšius, toliau palaikyti gimnazijos atvirumą ir svetingumą.   
4. Gimnazijos strateginį valdymą nukreipti bendruomenės narių demokratiškumo ir lyderystės 

įgalinimui, užtikrinti veiksmingą intelektualinių ir materialinių gimnazijos išteklių 
tobulinimą.  
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V.  GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

 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  atsako-   
mybė už savo veiklas. 

 
,,Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuo- 

menė galima tik tada, kai tobuli jos nariai“ 
(Žanas Žakas Ruso) 

 
 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

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

 

II. Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo 
gimnazijos įvaizdžio formavimas. 
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I. TIKSLAS:  KOKYBIŠKO UGDYMO TEIKIMAS ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ IR POLINKIŲ MOKINIAMS, SUDARANT 
GALIMYBES PASIEKTI MAKSIMALAUS ASMENYBĖS TOBULĖJIMO PAGAL INDIVIDUALIUS POREIKIUS 

 
 
 

UŽDAVINYS PRIEMONĖS LAUKIAMAS REZULTATAS TERMINAS 
ATSAKINGI 
ASMENYS 

LĖŠOS 

Užtikrinti aukštą 
ugdymo, mokymosi 
ir pasiekimų kokybę 

Įvairių mokinių pasiekimų, 
įgūdžių ir poreikių diagnozavimo 

metodikų taikymas ir gautų 
rezultatų naudojimas ugdymo pro-

cese. 

   Organizuojant žinių ir gebėjimų, 
mokymosi lygių patikrinimus, 
diagnostinius testus, bandomuosius 
brandos egzaminus, individualią 
mokinių pasiekimų stebėseną, geriau 
nustatomi mokinių gebėjimai, ugdy-
mosi spragos, poreikiai. Mokytojai   
tinkamai parenka ir pritaiko 
mokiniams mokymo(si) būdus, meto-
dus, užduotis.  
   Mokytojai derina individualų, gru-
pinį ir visos klasės mokymą(si), skiria 
diferencijuotas ir individualias užduo-
tis. 
   Sudarytos galimybės atskleisti ir 
plėtoti savo gabumus, gebėjimus įvai-
raus pajėgumo mokiniams. 

2017 – 2021  

Gimnazijos me-
todinė taryba, da-
lykų mokytojai, 
klasių auklėtojai, 
pagalbos moki-
niui specialistai. 

MK, Vil-
niaus m. 

sav. aplin-
kos, 2%  

Mokymosi motyvacijos 
stiprinimas. 

   Mokinių noras mokytis stiprinamas 
rengiant įvairius projektus, atliekant 
kūrybinius darbus, dalyvaujant įvai-
riuose konkursuose. Dauguma 
mokinių jaučia atsakomybę už savo 
mokymąsi: visada lanko pamokas, 
nevėluoja, atlieka namų ir kitus 
darbus. 

2017 -2021 

Gimnazijos me-
todinė taryba, da-
lykų mokytojai, 
klasių auklėtojai, 
pagalbos moki-
niui specialistai. 

MK, Vil-
niaus m. 

sav. aplin-
kos, 2% 
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Atskirų mokinių daromos 
pažangos stebėjimo tobulinimas. 

   Sukurta individuali mokinio 
vertinimo ir įsivertinimo sistema, 
efektyvus jos taikymas ir nuolatinė 
analizė. Metodinėse grupėse 
mokytojai aptaria mokinių daromą 
pažangą, sprendžia, kaip padėti 
mokiniams siekti geresnių rezultatų, 
   Mokinys aktyvus ugdymosi proceso 
dalyvis – mokytojo padedamas išsi-
kelia tikslus, įsivertina ir vertina savo 
pasiekimus, stebi savo pažangą, nusta-
to savo spragas. 

2017 – 2018  

Gimnazijos me-
todinė taryba, da-
lykų mokytojai, 
klasių auklėtojai, 
pagalbos moki-
niui specialistai. 

MK 

Tobulinti vadovų, 
mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 
specialistų 

kompetencijas 

Tikslingas vadovų, mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų 

dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose, siekiant 

asmeninio meistriškumo. 

   Aukštesnė vadovų, mokytojų ir pa-
galbos mokiniui specialistų kvalifika-
cija, atitiktis turimai kvalifikacinei ka-
tegorijai. Kiekvienas mokytojas vykdo 
ugdymo proceso metu išbandytų naujų 
ir praktiškai patikrintų metodų sklaidą. 
Kiekvienas mokytojas nuolat naudoja 
IKT pamokose bei stengiasi išnaudoti 
gimnazijos erdves. Organizuojami 1-2 
seminarai gimnazijoje.  

2017 – 2021  

Gimnazijos 
administracija, 
gimnazijos me-
todinė taryba, 
dalykų moky-

tojai. 

MK, Vil-
niaus m. 

sav. aplin-
kos, 2% 

Efektyvinti pamokos 
organizavimą  

Pamokos planavimo ir klasės 
valdymo tobulinimas. 

   Mokytojai organizuoja kryptingą, 
planingą, atitinkančią mokinių porei-
kius veiklą, sukuria darbingą klimatą, 
geba išlaikyti mokinių dėmesį visą 
pamoką. Pamokos laikas racionaliai ir 
veiksmingai panaudojamas moki-
niams ugdyti pagal konkrečios klasės 
ir mokinio darbo tempą. Mokytojai 
labai gerai pažįsta mokinius, puikiai 
valdo klasę, geba išvengti konfliktų, 

2017 - 2021 

Gimnazijos 
administracija, 
dalykų mokyto-

jai, pagalbos mo-
kiniui 

specialistai. 

MK 
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gerai žino konfliktų sprendimo būdus. 
Mokytojai atpažįsta destruktyvaus 
elgesio mokinius ir tinkamai organi-
zuoja jų darbą, išvengdami konfliktų 
ir sukurdami saugią, darbingą moky-
mosi aplinką. 

Gerinti materialinę, 
techninę ir 

informacinę bazę 

Kabinetų atnaujinimas ir 
modernizavimas, koridorių, fojė 
erdvių pritaikymas edukacijai. 

   Nuolat kuriama, atnaujinama jauki, 
saugi, tinkama ugdymui(si) aplinka. 
Įkurta poilsio zona ir salelės, lauko 
klasė. Kuriama, tobulinama estetiška 
valgyklos aplinka. 
   Kuriant gimnazijos erdves dalyvauja 
mokinių tėvai, mokiniai, mokytojai, 
kiti gimnazijos bendruomenės nariai, 
bendradarbiaujama su Grigiškių meno 
mokykla, AB GRIGEO Grigiškės, 
ieškoma naujų rėmėjų. 

 
 

2017 - 2021 
 

Gimnazijos 
administracija, 
meninio dorinio 

ugdymo 
metodinės grupės 

mokytojai.  

MK, Vil-
niaus m. 

sav. aplin-
kos, 2%, 
rėmėjų  

Planingas ir tikslingas ugdymo 
organizavimas gimnazijos bei už 

gimnazijos ribų esančiose 
aplinkose. 

Kiekvienas mokytojas vykdo 1 – 2 
pamokas netradicinėse erdvėse per 

mokslo metus. 
 

2017 - 2021 
 

Gimnazijos ad-
ministracija, 

gimnazijos me-
todinė taryba, 
dalykų moky-
tojai, būrelių 

vadovai. 

MK,  
projektų 

Vilniaus m. 
sav. aplin-
kos, 2%,   
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Modernios mokymo priemonės, 

atnaujinta įranga. 
 

Kasmet įvertinta gimnazijos IKT 
būklė ir nustatyti poreikiai, atnaujintos 
kompiuterių klasės.  
   Dalykų kabinetai turtinami moko-
mąja medžiaga atsižvelgiant į pagrin-
dinio ir vidurinio ugdymo aprūpinimo 
standartų reikalavimus. Kabinetų va-
dovų aprūpinimo paraiškos patenkin-
tos 95% įvairiomis mokomosiomis ir 
techninėmis priemonėmis.  
   Patobulintas bibliotekos mokymo 
centras.  
   Sukurta bendra gimnazijos informa-
cinė sistema, duomenų saugykla. 

2017 – 2021 

Gimnazijos 
administracija, 
IKT inžinierius, 

informatikos 
mokytojai, 

bibliotekininkės, 
metodinė taryba, 

mokytojai. 

MK,  
projektų, 

2% 

 
 

II. TIKSLAS: GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO, SAVIRAIŠKOS 

TOBULINIMAS. GIMNAZIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. 

   

UŽDAVINYS PRIEMONĖS LAUKIAMAS REZULTATAS TERMINAS 
ATSAKINGI 
ASMENYS 

LĖŠOS 

Kelti bendruomenės 
narių elgesio 

kultūrą. 

Gimnazijos savivaldos ir 
bendruomenės narių bendravimo 
ir bendradarbiavimo  tobulinimas. 

 Visi bendruomenės nariai aktyviai 
dalyvauja gimnazijos veikloje. Bend-
ravimas ir bendradarbiavimas grin-
džiamas geranoriškumo, pagarbos, 
pasitikėjimo, solidarumo, mandagumo 
ir t.t. principais. Dauguma mokinių 
teigia, kad yra gerbiami mokytojų ir, 
jei reikia, visada sulaukia jų pagalbos, 
kad jų bendraamžiai yra draugiški. 
Dauguma mokytojų teigia, kad yra 

2017 – 2021  

Gimnazijos 
administracija, 

savivaldos 
atstovai 

pagalbos moki-
niui specialistai, 
klasių auklėtojai 

mokytojai, 
mokiniai 

MK, inte-
lektualiniai 

ištekliai 
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gerbiami mokinių ir kolegų ir, kad jais 
pasitiki. Visos gimnazijos savivaldos 
veikia sutelktai, geranoriškai, sutar-
tinai ir kryptingai siekia bendrų tikslų. 
   Sukurtos ir nuolat atnaujinamos 
gim-nazijos tvarkos, tobulinamos 
gimna-zijos bendruomenės narių 
skatinimo priemonės. Kiekvienas 
bendruomenės narys laikosi tvarkų ir 
susitarimų. Sustiprėjęs priklausymo 
bendruomenei ir didžiavimosi 
gimnazija jausmas. 

 
 
 
 

Kurti patrauklios ir 
konkurencingos 

gimnazijos įvaizdį 

 
 
 

Gimnazijos atvirumo ir 
svetingumo skatinimas. 

 
 

   Patraukli, visuomenės pasitikėjimą 
pelniusi gimnazija. Aukšta tėvų, 
mokinių ir mokytojų bendravimo 
kultūra. Tėvai aktyvūs ir dalyvauja 
gimnazijos renginiuose. Tėvams pri-
einama informacija apie įvairius 
gimnazijos veiklos aspektus. Tėvams 
sudarytos galimybės teikti siūlymus, 
išsakyti kritiką. 
   Gimnazija – Grigiškių seniūnijos 
kultūros traukos centras. 
   Mokiniai ir mokytojai – patrauklaus 
įvaizdžio apie gimnaziją kūrėjai, 
skleidėjai. 

2017 – 2021 

Gimnazijos 
administracija, 
pagalbos moki-

niui  specialistai, 
mokytojai, 

mokiniai, tėvai ir 
kiti darbuotojai. 

2%, inte-
lektualiniai 

ištekliai 

Gimnazijos įvaizdžio ir viešųjų 
ryšių tobulinimas. 

   Gimnazija nuolat ir įvairiomis 
formomis (gimnazijos internetinėje 
svetainėje, informaciniuose stenduose 
ir pan.) informuoja bendruomenę apie 
savo veiklą, vertybes, pasiekimus. 
Teikiama informacija yra tikslinga ir 

2017 - 2021 

Gimnazijos 
administracija, 

metodinė taryba, 
IKT inžinierius  

MK, 
socialinių 
partnerių 

lėšos 
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duodanti rezultatą. Nuolat anali-
zuojama ir formuojama bendruomenės 
nuomonė apie gimnaziją. 

Formuoti teigiamus  
asmenybės įgūdžius 

ir kurti saugią ir 
sveiką ugdymo(si) 

aplinką. 

Bendruomenės narių sveika-
tingumo modelio kūrimas ir 

įdiegimas. 

   Sutelkta gimnazijos bendruomenė 
efektyviam prevenciniam darbui 
įgyvendinti, vykdomi prevenciniai 
projektai, ugdomas sveiką gyvenimo 
būdą propaguojantis ir ekologijos 
svarbą suvokiantis žmogus. 
   Bendruomenės nariai atsakingi už 
sveiką gyvenimo būdą ir saugią ap-
linką. Vyksta glaudus bendradar-
biavimas su tarnybomis, atsakingomis 
už saugią ir sveiką vaiko aplinką.  
   Gimnazijos bendruomenė 
organizuo-ja ir dalyvauja sveikatinimo 
ir fizinį aktyvumą skatinančiuose 
renginiuose. 

2017 – 2021  

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai, 
VGK, 

mokytojai, 
gimnazijos 

administracija, 
tėvai. 

 

MK, 
projektų, 

Vilniaus m. 
sav. aplin-
kos, 2% 

Rengimo šeimai ir lytiškumo, 
alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo, 

ugdymo karjerai, sveikatos 
ugdymo, patyčių prevencijos  

integruojamųjų programų 
integravimas į formalųjį ugdymą 

ir neformalųjį švietimą. 

 
   Į pamokų turinį tikslingai 
integruotos rengimo šeimai, lytiškumo 
ir kt. programos. Į neformalųjį vaikų 
švietimą tikslingai integruotos 
rengimo šeimai, lytiškumo ir kt. 
programos. 

 

2017 - 2021 

Dalykų 
mokytojai, 

klasių vadovai, 
neformaliojo 

ugdymo 
vadovai, 
pagalbos 
mokiniui 

specialistai. 
 
 
 
 

MK, 
socialinių 
partnerių 
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Kvalifikacijos bei kompetencijų 
klasės mikroklimato gerinimo, 

darbo su vaikais srityje 
tobulinimas. 

 
   Organizuojami mokinių vertybinių 
nuostatų, pažangos, klasių mikrokli-
mato, mokinių adaptacijos, profesinių 
interesų ir gebėjimų identifikavimo ir 
pažangos tyrimai. 

2017 – 2021 

Klasių 
auklėtojai, 
pagalbos 
mokiniui 

specialistai, 
ugdymo karjerai 

konsultantės. 

MK 

Skatinti mokinių 
saviraišką, saviugdą 
ir pilietinę savimonę. 

 
 

Rūpintis ugdytinių saviraiškos 
poreikiais, organizuojant 

tradicinius ir netradicinius 
renginius. 

   Mokinių poreikiams tenkinti 
siūlomos įvairios ugdymo programos, 
skatinančios mokinių kūrybinę veiklą, 
kritinį mąstymą. Mokinių ir kitos 
gimnazijos savivaldos teikia pasiū-
lymus gimnazijos veiklos tobulinimui. 
   Formuosis  sėkmingai socializacijai 
būtini ryšiai bei turiningo laisvalaikio 
organizavimui reikalingi įgūdžiai. 

2017 – 2021  

Gimnazijos 
administracija, 
neformalaus 

ugdymo 
vadovai, 
mokytojų 

taryba, mokinių 
taryba 

MK, 2%  

Kryptingas I-IV gimnazinių  
klasių mokinių konsultavimas 
renkantis mokymosi dalykus, 

modulius, kursus, brandos 
egzaminus. 

   Efektyviai naudojama išmanioji 
ugdymo karjerai klasė. Mokiniai 
planuoja karjerą tikslingai 
pasirinkdami neformaliojo ugdymo 
veiklas, sudarydami individualųjį 
vidurinio ugdymo planą. 

2017 – 2021  

Gimnazijos 
administracija, 

ugdymo karjerai 
konsultantės, 
mokytojai, 

klasių auklėtojai 

MK 

Ugdymo karjerai paslaugų 
teikimas, tėvų įtraukimas į pro-

fesinio švietimo renginių 
organizavimą. 

   Mokiniai planuoja karjerą tikslingai 
pasirinkdami tolimesnio mokymosi 
kryptis ir įstaigas, baigę pagrindinio 
arba vidurinio ugdymo programas. 
   Organizuojama tėvų asmeninės 
profesinės veiklos patirties sklaida 
mokiniams. 

2017 - 2021 

Gimnazijos 
administracija, 

ugdymo karjerai 
konsultantės, 
mokytojai, 

klasių auklėtojai 

MK, 
socialinių 
partnerių 
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VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

Strateginio plano stebėsenos grupė. 
Gimnazijos strateginio plano įgyvendinimą prižiūri strateginio plano stebėsenos grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus  įsakymu.  
Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas.  

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato gimnazijos ben-
druomenei, gimnazijos tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę teikti siūlymus ir pageidavimus. Strateginio plano stebėsenos grupė kiekvienais 
metais lapkričio mėnesį gimnazijos bendruomenei pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. Neatskiriama strateginio plano dalis yra metinio 
veiklos plano įgyvendinimas. Gimnazijos metinės veiklos planavimo grupė, išnagrinėjusi strateginio plano įgyvendinimo  priežiūros grupės ataskaitą ir 
rekomendacijas, gimnazijos bendruomenės siūlymus ir  pastebėjimus,  rengia metinį veiklos planą, numatydama konkrečias priemones ir terminus 
strateginiams uždaviniams pasiekti. Atsižvelgdama į galutinės ataskaitos išvadas strateginio plano rengimo grupė gali koreguoti strateginį planą. 
 
 Strateginio plano tikslų  įgyvendinimo analizė fiksuojama lentelėje: 
 
I.    PRIORITETAS  
I.1. TIKSLAS  
1.1. UŽDAVINYS   
Priemonės Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 
1.   
2.   
Išvados/pastabos/rekomendacijos  
 

 
 


