
 

 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS“ GIMNAZIJA 

METINĖS VEIKLOS PLANAS 

2016–2017 MOKSLO METAI 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

 VIZIJA 

     Gimnazija – saugi, atvira kaitai, moderni, aukštos kultūros ugdymo įstaiga, turinti gerą 
materialinę bazę, aukštos kompetencijos mokytojų kolektyvą, įvaldžiusį naujas technologijas, 
analizuojantį pokyčius ir išteklius, sudaranti palankias sąlygas, kad visiems 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, siekdama tapti modernia ir patrauklia, konkurencinga, demokratiškumo ir 
humanizmo principais savo veiklą grindžiančia, kokybiškas švietimo paslaugas teikiančia 
besimokančiųjų organizacija teikia mokiniams kokybišką I ir II pakopų pagrindinį ir vidurinį 
išsilavinimą. Kompetentingi mokytojai, bendraudami ir bendradarbiaudami su mokiniais ir jų 
šeimomis, padeda mokiniams pagal jų gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų, atsakingai 
rinktis savo gyvenimo kelią, įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, išsiugdyti socialinius įgūdžius. 
Gimnazija sudaro sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui. Tai siekianti tobulėti organizacija, 
puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, mokanti prisitaikyti prie besikeičiančių 
aplinkos sąlygų. 

 PRIORITETAS 

  

PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos direktoriaus 

2016 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V–114 



Kiekvieno vaiko sėkmė 

 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) 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip 
Vilniaus savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 19066167, adresas – Šviesos g. 16, LT-27123 

Grigiškės, Vilniaus sav. elektroninis adresas – rastine@gsviesa.lt, interneto tinklalapis – 
www.gsviesa.lt 

 

 Mokinių, klasių komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie gimnaziją 
2016-2017 mokslo metais. 

 

     2016 m. birželio mėn. 3 d. gimnazijoje mokosi 582 mokiniai. Viso klasių komplektų: 24 
(pagrindinio ugdymo (5-8 klasės ir I-II gimnazinės klasės) – 19 komplektų, vidurinio ugdymo (III-
IV gimnazinės klasės) – 5 komplektai). 

     2016-2017 m.m. gimnazijoje dirba 66 mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis 
pedagogas, 1 mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėja, skaityklos vedėja, visuomenės sveikatos 
slaugytoja, kompiuterių inžinierius, 4 administracijos nariai: mokyklos direktorius – Jonas 
Komičius, išsilavinimas aukštasis, pedagoginis stažas 39 metai, II vadybinė kategorija, vyresnysis 
matematikos mokytojas; direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Danutė Verseckienė, išsilavinimas 
aukštasis, pedagoginis stažas 36 metai, II vadybinė kategorija, vyresnioji prancūzų kalbos 
mokytoja; direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui – Audronė Galvanauskienė, 
išsilavinimas aukštasis, pedagoginis stažas 33 metai, II vadybinė kategorija, edukologijos magistrė; 
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Dalius Janiūnas, išsilavinimas aukštasis, pedagoginis 
stažas 19 metų, vyresnysis technologijų mokytojas. 

     Gimnazijoje dirba 19 mokytojų metodininkų, 31 vyresnysis mokytojas, 8 mokytojai, 1 
magistras, 6 mokytojai be kategorijos. Gimnazijos mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją – 
vidutiniškai 3,7 dienos per metus. Gimnazijos kolektyvas brandus (vidutinis amžius 49 metai), 
stabilus. 

     Gimnazijoje mokosi 101 mokinys, kurie auga nepilnose šeimose, 79 mokiniai – iš daugiavaikių 
šeimų, 31 mokinys yra našlaitis, augantys su vienu iš tėvų arba globojami artimųjų, 8 mokiniai auga 
socialinės rizikos šeimose, 24 mokiniai įtraukti į gimnazijos mokinių rizikos grupę, 39 mokiniai, 
kurių abu arba vienas iš tėvų išvykę į užsienį, todėl vaikus globoja kiti artimieji. Gimnazijoje 
visiškos integracijos principu mokosi 20 mokymosi sunkumų turintys mokiniai. Visiems šiems 



mokiniams ir jų šeimoms teikiama kvalifikuota socialinė, pedagoginė bei psichologinė pagalba. 56 
mokiniai yra socialiai remtini (visi gauna nemokamą maitinimą). 

     Gimnazijoje sėkmingai sprendžiamas mokinių pavėžėjimo klausimas: siekiama, kad mokiniai į 
gimnaziją atvyktų ir grįžtų saugiai ir laiku.    Gimnazijos geltonuoju autobusu pavežami 40 
mokinių. 

     Gimnazijoje gerai įrengti mokomieji kabinetai, mokytojų darbo vietos, biblioteka, sporto salės, 
modernus stadionas, konferencijų salė, pakanka organizacinės komunikacinės technikos, nors dalis 
šios technikos jau pasenusi (kiek leidžia gimnazijos finansai technika palaipsniui atnaujinama). 

     Gimnazijos bendruomenė aktualioms problemoms spręsti vadovaujasi Grigiškių ,,Šviesos“ 
gimnazijos strateginiu planu, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, atlieka gimnazijos 
bendruomenės apklausas. 

 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015-2016 MOKSLO METUS 

 

     Įgyvendindami 2015-2016 mokslo metų veiklos programą, siekėme ugdymo procesą organizuoti 
taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi 
pilietinę ir tautinę savimonę, bręstų tolesniam mokymuisi ir prasmingam aktyviam gyvenimui 
šiuolaikinėje visuomenėje. Mokytojams sudarėme sąlygas kelti savo kvalifikaciją, siekti karjeros, 
plėtoti dalykinę ir metodinę kompetenciją, bendradarbiauti ir kurti aktyvią mokymąsi skatinančią 
aplinką. Buvo įgyvendinami šie tikslai ir uždaviniai: 

 

1.Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas: 

     1.1. Kelti mokytojų dalykines ir vadybines kompetencijas: 

 ugdymo turinio planavimo, 
 pamokos struktūros kokybės gerinimo, 
 klasės valdymo klausimais. 

 

     1.2. Vertinimas ugdant: 

 vertinimas kaip pažinimas, 
 vertinimas kaip ugdymas, 
 išmokimo stebėjimai. 

 

     1.3. Informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese. 



 

     1.4. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas. 

      2. Tikslas – saugi mokykla – saugus ir sveikas vaikas: 

     2.1. Prevencinių programų įgyvendinimas, mokinių atsakomybės ugdymas. 

     2.2. Neformaliojo ugdymo sistemos efektyvinimas. 

     2.3. Teikti kvalifikuotą pedagoginę psichologinę pagalbą gabiems mokiniams ir mokiniams, 

turintiems psichologinių problemų, mokymosi sunkumų. 

     2.4. Teikti kvalifikuotą pagalbą karjeros planavimo ir konsultavimo klausimais. 

 

     2015-2016 mokslo metus užbaigė 582 mokiniai. Per mokslo metus iš gimnazijos išvyko 8 
mokiniai, o atvyko – 10. Labai gerai ir puikiai mokslo metus baigė 58 mokiniai, gerai mokėsi 153 
mokiniai. Didžiausią dalį sudaro patenkinamai besimokantys mokiniai – 339; 3 mokinius palikome 
kurso kartoti, dar 29 mokiniams skirti vasaros darbai. Dirbame kabinetine sistema. 

     Įgyvendinant pirmąjį tikslą gimnazijos mokytojams buvo organizuoti seminarai: ,,Mokymasis 
bendradarbiaujant, bendradarbiavimo metodas“ (dalyvavo 18 mokytojų), ,,Pamokos vedimas pagal 
šešis dėmesio ratus“ (46 mokytojai). Buvo pravesti teminiai pedagogų tarybos posėdžiai: ,,Kaip 
motyvuoti vaikus mokytis“, ,,7-8 klasių mokiniai apie mokyklą“, ,,Ar tikrai gerai mokymasis 
srautais“. Pedagogų tarybos posėdžiuose, mokytojų metodinėse grupėse išanalizuoti brandos 
egzaminų, PUPP, standartizuotų testų, nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo 
konkurso rezultatai. Metodinėse grupėse buvo diskutuojama tokiomis temomis ,,Kaip ugdome 
mokinių kūrybiškumą“, ,,IKT taikymas šiuolaikinėje mokykloje“, ,,Dėl specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymo“. 

     Įgyvendinant antrąjį tikslą buvo skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas įvairiuose 
renginiuose tiek gimnazijoje, tiek mieste bei šalyje, kurių metu buvo lavinami mokinių mąstymo, 
kūrybiškumo, lyderystės ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Klasių 
auklėtojų metodinėse grupėse buvo aptartos temos: ,,Klasės sutelktumo stiprinimas nuo grupių link 
komandos“, ,,Išbandyk naują madą – pasitik sveikatiadą“, „Ką reiškia būti patriotu XXI amžiuje?, 
„Kaip padėti išsiskyrusių šeimų vaikams mokykloje?“ Tai prisidėjo prie didesnio mokinių saugumo 
ugdymo(si) aplinkoje užtikrinimo ir aktyvesnio mokinių įtraukimo į kūrybinį mąstymą skatinančias 
veiklas. Mokinių dalyvavimas ir rezultatai įvairiuose projektuose, konkursuose ir renginiuose bei 
atliktų tyrimų analizės rodo, kad ugdoma kūrybiška, veikli, sveikatą stiprinanti ir draugiška 
bendruomenė. Gimnazijos vidaus įsivertinimo tyrimo ,,Mokyklos kultūra“ išvados parodė, kad 
nepaisant vykdytų priemonių vis dar trūksta bendruomenės narių iniciatyvumo. Todėl 2016-2017 
mokslo metų veikloje numatytas visų gimnazijos bendruomenės narių lyderystės ugdymas. 

 

2015–2016 MOKSLO METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 



 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Tobulintos pusės 
Įvertinimas 

(1 – 4 balai) 

I.     Gimnazijos 
kultūra 

 

1. Greta tradicinių 
pamokų gimnazijoje 
organizuojama 
netradicinio ugdymo 
veikla. 

2. Mokytojai visuomet 
padeda mokiniams, 
papildomai konsultuoja 
ir silpnai besimokančius 
mokinius, ir gabiuosius, 
tiki mokinių pažanga 
pagal jų gebėjimus. 

3. Mokiniai ir jų tėvai 
yra patenkinti, kad 
mokosi 

mūsų gimnazijoje. 
(dauguma tėvų teigia, 
kad nesamdo vaikams 
korepetitorių). 

4. Mokiniai gimnazijoje 
jaučiasi pakankamai 
saugiai. 

5. Mokytojai nuolat 
dalinasi vieni su kitais 
turima informacija, 
padeda vieni kitiems, 
pastoviai tobulina savo 
profesines bei dalykines 
kompetencijas. 

 

1. Kelti mokinių 
mokymosi motyvaciją ir 
pasitenkinimo savo 
mokymosi rezultatais lygį. 

2. Toliau organizuoti 
tėvams šviečiamuosius 
užsiėmimus įvairiomis 
vaikų ugdymo temomis. 

3. Aptarti ir pagal 
galimybes įgyvendinti 
mokinių tėvų pasiūlymus, 
kritiką, labiau įtraukti 
tėvus į renginių 
organizavimą, pamokų 
vedimą, ekskursijas, 
žygius ir kt. 

4. Tvarką ir drausmę 
palaikančių reikalavimų 
aiškumas ir apibrėžtumas. 

2.45 

II.     Ugdymas ir 
mokymasis 

 

1. Orientavimasis į 
mokinių poreikius. 

2. Mokymo ir 

 

1. Gimnazijoje 
pakankamai aiški 
paramos ar pagalbos 
teikimo mokiniams 
tvarka. Gimnazijos 
psichologė, specialioji 
pedagogė ir socialinė 

 

1. Mokytojams daugiau 
orientuotis į aktyvią 
mokinių veiklą, kuri 
skatintų mokinius klausti, 
tyrinėti, ieškoti, bandyti, 
pritaikyti, analizuoti, 

3 



Veiklos sritis Stipriosios pusės Tobulintos pusės 
Įvertinimas 

(1 – 4 balai) 

mokymosi 
diferencijavimas, 
individualizavimas. 

3. Vertinimas ugdant. 

pedagogė visuomet laiku 
suteikia reikalingą 
pagalbą mokiniams. 

2. Gimnazijoje 
sistemingai analizuojami 
mokinių ugdymo (si) 
rezultatai, stengiamasi 
nustatyti mokinių 
individualius gebėjimus, 
polinkius. 

3. Mokytojų ir mokinių 
tarpusavio santykiai 
geranoriški, nuoširdūs, 
pakankamai pagarbūs. 

4. Gimnazijoje veikia 
daug būrelių, 
organizuojama daug 
renginių – projektų, 
akcijų, talkų, išvykų, 
varžybų, parodų ir kt. 

5. Mokiniai 
informuojami, su jais 
aptariama kiekvieno 
dalyko vertinimo tvarka, 
kriterijai, kada ir kaip jie 
bus vertinami. 

spręsti problemas, kurti. 

2. Mokytojams pamokose 
naudoti inovatyvius ir 
aktyvius mokymo (si) 
metodus, motyvuojančius 
mokymąsi. 

3. Stiprinti 
diferencijavimą ir 
individualizavimą 
pamokoje. 

4. Laikytis pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
tvarkos, mokiniams aiškiai 
išdėstyti vertinimo 
sistemą. 

5. Mokytojams, 
dėstantiems tose pačiose 
klasėse aktyviau 
bendradarbiauti 
tarpusavyje, derinti namų 
darbų skyrimą, kontrolinių 
darbų rašymo datas, 
informuoti vieni kitus apie 
mokinių mokymosi 
pasiekimus, spragas ir 
kitas problemas. 

 

 

GIMNAZIJOS VIDINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

STIPRYBĖS 

 

 

SILPNYBĖS 

 

1. Gimnazija yra atvira bendravimui ir 

1. Nepakankama mokinių mokymosi 
motyvacija. 

2. Neatsakingas dalies mokinių požiūris 



 

STIPRYBĖS 

 

 

SILPNYBĖS 

bendradarbiavimui. 
2. Vadovai skatina ir palaiko 

bendruomenės iniciatyvas, telkia 
komandiniam darbui. 

3. Dirba patyrę ir kvalifikuoti 
mokytojai. 

4. Labai maža mokytojų kaita. 
5. Aktyvi mokinių savivalda. 
6. Vykdomos prevencinės programos. 
7. Vyksta tradiciniai renginiai ir 

projektai. 
8. Užtikrintas mokinių pavėžėjimas, 

socialiai remtinų mokinių 
nemokamas maitinimas. 

9. Socialiai remtiniems ir kitiems 
mokiniams organizuojama dieninė 
vasaros stovykla. 

10. Gimnazijoje sudarytos sąlygos 
profesiniam informavimui ir 
orientavimui. 

 

į pamokų lankomumą. 
3. Nepakankamas mokinių tėvų 

įsitraukimas į gimnazijos veiklą. 
4. Nenuosekli mokytojų gerosios 

patirties sklaida. 
5. Nepakankamai efektyvi darbo su 

gabiais mokiniais sistema. 

 

GALIMYBĖS 

 

 

GRĖSMĖS 

 

1. Aktyvesnis dalyvavimas 
tarptautiniuose projektuose. 

2. Aktyvus bendravimas ir 
bendradarbiavimas su tėvais ir 
socialiniais partneriais. 

3. Užtikrintas mokinių saugumas. 
4. Tobulesnė mokytojų gerosios 

patirties sklaida. 
5. Darbo su gabiais mokiniais sistemos 

sukūrimas. 
6. Tinkamai parengti mokinius 

tolesniam mokymuisi ir studijoms. 

 

1. Švietimo politiką reglamentuojančių 
dokumentų nepastovumas. 

2. Mokinių socialinio elgesio neigiami 
pokyčiai. 

3. Keičiasi mokinių vertybių sistema. 
4. Nepakankama tėvų pagalba vaikui. 
5. Gimnazijos mokinių skaičiaus kaita. 

 



Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2015–2016 m. m. 

Valstybiniai brandos egzaminai: 

 

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

Lietuvių kalba – 
77,3% (32) 

Matematika – 100% 
(40) 

Anglų kalba – 100 % 
(59) 

Rusų kalba – 100 % 
(76) 

Vokiečių kalba – 
nelaikė 

Istorija – 92,1% (25) 

Biologija – 93,75% 
(36) 

Chemija – 100% (33) 

Fizika – 100% (28) 

Informatika – 80% 
(30) 

Geografija – 100% 
(30) 

Bendras – 94,3% 

Lietuvių k. – 82,7% 
(35) 

Matematika – 84,9% 
(30) 

Anglų kalba – 100% 
(57) 

Rusų kalba – 100% 
(77) 

Vokiečių kalba – 
nelaikė 

Istorija – 75,0% (23) 

Biologija – 100% (37) 

Chemija – 80% (45) 

Fizika – 100% (43) 

Informatika – 100% 
(67) 

Geografija – 100% 
(40) 

Bendras – 92,3% 

Lietuvių kalba – 
91,3% (46) 

Matematika – 94,9% 
(50) 

Anglų kalba – 100% 
(63) 

Rusų kalba – 100% 
(69) 

Vokiečių kalba – 
nelaikė 

Istorija – 100% (49) 

Biologija – 100% 
(41) 

Chemija – 71,4% 
(33) 

Fizika – 100% (42) 

Informatika – 100% 
(62) 

Geografija – 88,0% 
(29) 

Bendras – 94,6% 

Lietuvių kalba – 
94,7% (47) 

Matematika – 84,6% 
(33) 

Anglų kalba – 93,5% 
(55) 

Rusų kalba – 100% 
(91) 

Vokiečių kalba – 
100% (81) 

Istorija – 100% (37) 

Biologija – 100% (47) 

Chemija – 100% (40) 

Fizika – 83,3% (25) 

Informatika – 100% 
(33) 

Geografija – 100% 
(56) 

Bendras – 96% 

 

 

Gimnazijos abiturientų sėkmė, laikant valstybinius brandos egzaminus (gavo100) 

(2014–2015 m.m.) 

 



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

1 mokinys 1 mokinys 
4 mokiniai (iš jų 2 po 3, 

2 po 1) 
3 mokiniai po 1 

 

 

 

 

 

Abiturientų įstojimo į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas rezultatai: 

 

2012-2013 m.m. – 78,77% 

2013-2014 m.m. – 71,4% 

2014-2015 m.m. – 74,1% 

2015-2016 m.m. – 61,4% 

     Likusieji abiturientai sėkmingai tęsia mokymąsi profesinio rengimo centruose (3), 3 mokiniai 
tarnauja Lietuvos kariuomenėje, 8 abiturientai nusprendė dirbti, o tik po to mokytis. 

 

Gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, 
olimpiadose ir kituose renginiuose. 

(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 
 



Renginys Rezultatas 
Mokinių 
skaičius 

Pastabos 

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 
 

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 III vieta 2 
 



Renginys Rezultatas 
Mokinių 
skaičius 

Pastabos 

(matematika) 

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 
 

 

 

Didžiausios problemos, su kuriomis susidūrė gimnazija 2015–2016 m.m. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir įvairių apklausų, tyrimų duomenimis šios problemos 
buvo opiausios: 

     Tėvų pagalba mokantis: yra sukurta bendravimo sistema, tačiau ji veikia tik iš dalies, tėvai 
nepilnai pasinaudoja pateikiama informacija apie vaiko mokymąsi. 

     Tėvų švietimo politika: organizuojami klasių, visuotiniai tėvų susirinkimai, vyksta konsultacijos, 
tėvų dienos, tačiau ne visi tėvai jose dalyvauja; apie vaiko pasiekimus tėvai informuojami, 
pateikiama išsami informacija, bet beveik nėra grįžtamojo ryšio. 

     Dalykų ryšiai ir integracija: integracija vykdoma per nepamokinę veiklą; vyksta integruotos 
pamokos, organizuojami įvairūs tarpdalykiniai projektai, tačiau tarpdalykiniai ryšiai yra numatyti 
tik kai kuriuose planuose. 

     Pageidaujamo elgesio skatinimas: mokiniai pamiršta ir nesilaiko vidaus darbo tvarkos taisyklių; 
pasitaiko incidentų tarp bendruomenės narių; trūksta skatinimo už pozityvų mokinių elgesį – 
lankomumą, elgesį ir kt. 



 

     Ne visada informacija apie mokinių mokymosi rezultatus tinkamai analizuojami ir panaudojama 
ugdymo procese; per mažai dėmesio skiriama mokinių nuostatai užbaigti tai, kas pradėta, ugdymui; 
mokiniai nepakankamai mokomi prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, savo laiko planavimą bei 
efektyvų jo panaudojimą; mokiniai nepakankamai mokomi gebėti veikti naujose, nestandartinėse 
situacijose. Mokytojai turėtų labiau orientuotis į mokinius, jų gebėjimus, patirtį; pamokose naudoti 
daugiau įvairių mokymo metodų. 

 
 

Tikslai ir uždaviniai 2016–2017 m.m. 

 



Tikslas Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Terminai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Tikslo 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai 

I. Sudaryti 
sąlygas 
kiekvieno 
mokinio 
sėkmingam 
moky-muisi, 
pažangai ir 
savirealizacijai. 

I.1. Organizuoti 
profe-sionalią 
pedagoginę veiklą, 
tenkinančią 
skirtingus mokinių 
poreikius. 

I.1.1. Tobulinti 
mokymo(si) 
veiklų 
diferencijavimą, 
atsižvelgiant į 
skirtingus 
mokinių 
poreikius ir 
gebėjimus: 

– pamokose 
taikyti įvairius 
mokymo(si) 
metodus, skatinti 
mokinių 
bendradarbiavimą, 
pagalbą vienas 
kitam; 

– diferencijuoti ir 
individualizuoti 
klasės ir namų 
darbų užduotis 
pagal mokinių 
galimybes; 

– teikti 
mokiniams 
tikslingą ir 
savalaikę pagalbą 
pamokose, 
konsultacijose. 

– skatinti 
mokinius 
dalyvauti 
olimpiadose, 
konkursuose, 
varžybose ir t.t. 

Per mokslo 
metus 

Pagal 
mokytojų 

konsultacijų 
bei 

olimpiadų 
grafiką 

Direktorius, 
pavaduotojos 
ugdymui 
(pagal ku-
ruojamus 
dalykus), 
dalykų 
mokytojai 

Mokinių 
apklausa 
(vidaus 
veiklos 
įsivertinimo 
grupė) 

Metodinių 
grupių 
ataskaitos 

PUPP, BE 
rezultatų 
palyginimas 
su ankstesnių 
metų 
rezultatais 

Olimpiadų 
rezultatų 
palyginimas 
su ankstesnių 
metų 
rezultatais 



I.1.2. Tobulinti 
mokytojo veiklos 
vertinimą ir 
įsivertinimą: 

– mokytojai 
numato savo 
profesinio 
tobulėjimo 
kryptis; 

– mokytojai 
nuolat įsivertina 
savo veiklą; 

– atviros pamokos 
kolegoms; 

– pamokų 
stebėjimas. 

Per mokslo 
metus 

 Direktorius, 
pavaduotojos 
ugdymui 
(pagal ku-
ruojamus 
dalykus), 
dalykų 
mokytojai 

Mokytojų 
veiklos 
įsivertinimo 
anketų 
analizė. 

Aptarimai 
metodinėse 
grupėse. 

Apibendrinto 
tyrimo 
rezultatų 
analizė 
(pavaduotojos 
ugdymui) 

  

I.1.3. Ugdyti 
mokinių 
mokėjimo 
mokytis 
kompetenciją: 

– nustatyti I klasių 
mokinių 
mokymosi stilių, 
suteikti žinių apie 
tinkamiausius 
mokymosi būdus; 

– padėti 
mokiniams 
išsikelti realius 
mokymosi tikslus; 

– mokyti 
mokinius 
įsivertinti savo 
mokymosi 
rezultatus, spręsti 
iškilusius 
sunkumus. 

Per mokslo 
metus 

 

2016 m. 
rugsėjis 

 

Dalykų 
mokytojai 

Mokinių 
apklausa 
(veiklos 
įsivertinimo 
grupė) 



I.1.4. Tobulinti 
ugdymo turinio 
planavimą, 
susitariant 
metodinėse 
grupėse: 

– dėl ugdymo 
uždavinių 
diferencijavimo 
pagal klasės 
kontekstą; 

– dėl dalykų 
integravimo; 

– dėl namų darbų 
apimties skyrimo; 

Per mokslo 
metus 

 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 
(pagal ku-
ruojamus 
dalykus), 
dalykų 
mokytojai 

Mokytojų 
ilgalaikiai 
planai 

 

Metodinių 
grupių 
ataskaitos 

 

Mokinių 
apklausa 
(veiklos 
įsivertinimo 
grupė) 

I.1.5. 
Organizuoti 
PUPP 
bandomąsias 
patikras, BE 
bandomuosius 
egzaminus ir 
standartizuotų 
testų (ST) 
taikymą 6-se, 8-
ose klasėse.  

Pagal NEC 
patvirtintus 

tvarkaraščius 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai, 
direktoriaus 
pavaduotojos 
ugdymui 
(pagal ku-
ruojamus 
dalykus), 
dalykų 
mokytojai 

Bandomųjų 
patikrų, 
egzaminų, ST 
ir metinių 
įvertinimų 
rezultatų 
lyginamoji 
analizė ir 
aptarimas 
metodinėse 
grupėse, 
individualiai 
su mokiniais 
ir jų tėvais 

I.2. Palankios 
aplinkos kūrimas 
sėkmingam 
ugdymo 
organizavimui. 

I.2.1. Tobulinti 
gimnazijos 
vadovų, 
mokytojų, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistų, 
mokinio karjeros 
planavimo 
konsultantų 
dalykines ir 
profesines 
kompetencijas: 

– mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
seminarai 

Pagal 
kvalifikacijos 
tobulinimo ir 

mėnesio 
planus 

Metodinė 
taryba, 

vadovai, 
mokytojai 

Mokytojų 
kvalifikacijos 
poreikio 
tyrimas, 
analizė, 
apklausa 



gimnazijoje; 

– kiekvieno 
mokytojo 
kvalifikacijos 
tobulinimo analizė 
ir individualus 
planavimas; 

– vadovų 
kompetencijų 
tobulinimas 
vadybiniuose 
seminaruose, 
vadybinės veiklos 
analizė. 

I.2.2. Tobulinti 
mokytojų 
metodinę veiklą: 

– metodinės 
tarybos, 
metodinių grupių 
veikla. 

Pagal 
metodinės 
tarybos, 

metodinių 
grupių veiklų 

planus 

Metodinės 
tarybos ir 
metodinių 

grupių 
pirmininkai 

Integruotų, 
atvirų ir 
stebėtų 
pamokų 
aptarimai. 

Mokytojų 
veikos 
įsivertinimas, 
analizė. 

 

I.3. Ugdyti 
socialines pilietines 
kompetencijas, 
puoselėti 
etnokultūrines 
vertybes. 

I.3.1. Plėsti 
netradicinio 
ugdymo pamokų 
įvairovę 
gimnazijoje, 
kitose 
edukacinėse 
aplinkose: 

– kūrybiniai 
užsiėmimai 
dirbtuvėse; 

– pamokos 
gimnazijos 
muziejuje; 

– projektinės 
savaitės 
gimnazijoje; 

– dalyvavimas 
tarptautiniuose 

Pagal 
gimnazijos 
2016-2017 

mokslo metų 
ugdymo 
planą. 

Pagal 
metodinių 

grupių 
planus. 

Pagal 
mokytojų 
veiklos 
planus. 

Metodinė 
taryba ir 

metodinės 
grupės, 
dalykų 

mokytojai 

Mokytojų, 
mokinių, jų 

tėvų 
apklausos. 

Projektų 
ataskaitos. 

Pokalbiai su 
projektų 

dalyviais. 

Aktyvus 
bendruomenės 

narių 
dalyvavimas 

veiklose. 



projektuose; 

– savanorystės 
skatinimas. 

I.3.2. Ugdyti 
mokinių 
tautiškumą ir 
pilietiškumą 

II. Tobulinti 
gim-nazijos 
mokinių, 
mokytojų ir 
tėvų 
bendravimą ir 
ben-
dradarbiavimą 

II.1. Stiprinti tėvų 
ir gimnazijos 
bendruomenės 
bendradarbiavimą.

II.1.1. Tėvų 
dalyvavimas 
gimnazijos 
savivaldoje: 

– gimnazijos 
taryboje, klasių 
tėvų komitetuose 
tėvai teikia savo 
pasiūlymus, 
padeda spręsti 
problemas, 
svarsto įvairius 
mokyklinius 
klausimus; 

II.1.2. Tėvų 
dalyvavimas 
gimnazijos 
veikloje: 

– tėvų dienos; 

– tėvų 
pedagoginis 
psichologinis 
švietimas; 

– tėvai aktyviai 
dalyvauja 
gimnazijos 
renginiuose, 
padeda juos 
organizuoti; 

II.1.3. Iniciatyvių 
mokinių grupių, 
mokinių tarybos 
aktyvus 
dalyvavimas 
gimnazijos 

 

 

 

 

 

 

Pagal 
gimnazijos 

veiklos 
planus 

 

 

 

 

 

Pagal 
gimnazijos 

renginių 
planą 

Vadovai 

Gimnazijos 
taryba 

Klasių tėvų 
komitetai 

Klasių 
auklėtojai 

 

 

 

Klasių 
auklėtojai 

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai. 

Mokytojai 

 

 

Mokinių 
taryba 

Iniciatyvūs 
mokiniai 

 

Anketos 
tėvams 

 

 

 

 

 

Pokalbiai su 
tėvais 

Paskaitos 

 

 

 

 

Pokalbiai, 
diskusijos su 

mokiniais 

 



 
 
 

Moduliai III–IV klasėse 

Eilės 
Nr. 

Modulio pavadinimas Klasė 
Mokytojo vardas, 

pavardė 

1. 
Lietuvių kalba ,,Samprotavimo ir literatūrinio 
rašymo mokymas“ 

III Loreta Likatavičienė 

2. 
 

III 
Vijolė Petrošienė / Vaida 
Vėtaitė 

3. Anglų kalba ,, Reading on different topics“ III Gitana Navickienė 

4. 
Matematika ,,Sisteminti įgytas matematines 
žinias“ 

III Vida Bieliauskienė 

5. Matematika ,,Uždavinių praktikumas“ III Marina Luks-Zubavičienė 

6. Biologija III Irena Dabkevičienė 

7. Lietuvių kalbos rašto kultūra IV Vijolė Petrošienė 

8. Anglų kalba ,, Reading on different topics“ IV Gitana Navickienė 

9. Planimetrijos sisteminimas IV 
 

10. Teminis matematikos kurso kartojimas IV Vida Bieliauskienė 

11. Istorijos šaltinių analizė IV Mindaugas Olbutas 

12. Genetikos pagrindai IV Irena Dabkevičienė 

13. Anglų kalba ,,English you really need“ IV Jelena Tračuk 

14. 
Mechanikos kompleksinių uždavinių 
sprendimas 

IV Alicija Vdovenko 

15. Chemija IV Inga Mikoliūnienė 

16. Geografija ,,Pakeliui į geografijos egzaminą IV Elena Arbačiauskienė 

 

 

 

gyvenime: 

– organizuoja 
kultūrinius 
renginius, akcijas, 
disputus 
gimnazijoje ir už 
jos ribų; 

– aktyviai 
dalyvauja tiek 
gimnazijos 
renginiuose, tiek 
miesto bei šalies. 



 

 

 Neformalusis švietimas 

Eil. 
Nr. 

Būrelio pavadinimas Klasė Mokytojo vardas, pavardė 

1. 
Judrieji žaidimai ir estafetės 5-7 Danuta Lukaševič 

2. 
Kvadrato būrelis mergaitėms 5-7 Danuta Lukaševič 

3. 
Sveikatingumo būrelis II-IV Danuta Lukaševič 

4. 
Kvadrato būrelis berniukams 5-6 Romas Kiršys 

5. 
„Šviesos“ bėgimo klubas 5-IV Romas Kiršys 

6. 
Stalo teniso būrelis 5-IV Romas Kiršys 

7. 
Lengvosios atletikos būrelis 7-8 Antanas Brazdžius 

8. 
Lengvosios atletikos būrelis I-IV Antanas Brazdžius 

9. 
Tinklinio būrelis 5-7 Evelina Jonaitytė 

10. 
Tinklinio būrelis 8-II Evelina Jonaitytė 

11. 
Tinklinio būrelis III-IV Evelina Jonaitytė 

12. 
Berniukų krepšinio būrelis 5-7 Jurijus Tolkūnas 

13. 
Berniukų krepšinio būrelis III-IV Jurijus Tolkūnas 

14. 
Tekstilės būrelis „Meno bitutės“ I-II Sigita Maknienė 

15. 
Keramikos būrelis 5-I Renata Matiulevič 

16. 
Fotografijos būrelis 7-IV Vytautas Kučinskas 

17. 
Darbščiųjų rankų būrelis berniukams II-III Dalius Janiūnas 

18. 
Pjaustymas iš faneros 5-8 Silvestras Pomarnackis 

19. 
Dailės būrelis 5-8 Ričardas Dambrauskas 

20. 
Teatro būrelis 7-III Jonas Vaitiekaitis 



Eil. 
Nr. 

Būrelio pavadinimas Klasė Mokytojo vardas, pavardė 

21. 
Šokių būrelis 5-8 Ugnė Goštautienė 

22. 
Vokalinis ansamblis 5-7 Rasa Veromėjienė 

23. 
Vokalinis ansamblis 8-IV Rasa Veromėjienė 

24. 
Folklorinis ansamblis „Spalgena“ 5-IV Dalia Mockevičienė 

25. 
Tautinių šokių būrelis 5-6 Vilma Abrutytė 

26. 
Turizmo būrelis 7 Vytautas Batkauskas 

 

 

IV. Programos rengimui naudoti informacijos šaltiniai 

 Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatos. 
 Vilniaus miesto savivaldybės 2013–2015 metų švietimo strategija. 
 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos strateginis 2012–2016 metų planas. 
 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos 2015–2016 m.m. metinės veiklos planas. 
 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados. 
 Mokinių mokymosi rezultatų ir pasiekimų be BE suvestinės. 
 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos metodinių grupių 2015–2016 m.m. veiklos ataskaitos. 
 Rekomenduojama bendrojo lavinimo mokyklos metinės veiklos programos struktūra 

https://sites.google.com/site/vilniausmokyklos/pagalba-
mokyklai/rekomenduojamabendrojolavinimomokyklosmetinesveiklosprogramosstruktura 

 Gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenys, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos 
patirtis, vertybės ir nuostatos. 

 


