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Misija: 

Bendraujant ir bendradarbiaujant nuosekliai ugdyti darnią asmenybę, puoselėjant mokyklos bendruomenės poreikius atitinkančią aplinką. 

Vizija: 

Moderni ir perspektyvi mokykla, besikeičiančioje visuomenėje siekianti kiekvieno sėkmės. 

Vertybės: 

Bendruomeniškumas – mes siekiame bendradarbiauti vieni su kitais, siekiame matyti, girdėti ir padėti kitiems, tokiu būdu įtvirtindami save kaip svarbią 

mokyklos bendruomenės dalį. 

Sėkmės siekimas – mes siekiame kiekvieno sėkmės, pastebime pažangą bei siekiame kasdien aplenkti save vakarykštį. 

Atsakomybė – mes siekiame nebijoti tiek prisiimti atsakomybę, tiek pasidalinti ja tam, kad susitarimai būtų įgyvendinti laiku, kokybiškai ir iki galo. 

Tolerancija – mes siekiame priimti ir gerbti kitokį, mums svarbu ne kritikuoti, ne apkalbinėti, bet gebėti girdėti ir susitarti. 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai: 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas, savarankiškumo ir atsakomybės jausmo didinimas. 

1.1. Taikyti ugdymo metodus, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius. 



1.2.  Gerinti mokinių lankomumą. 

1.3.  Didinti tėvų įsitraukimą į mokymo procesą. 

1.4. Didinti mokinių įsitraukimą į aktyvias mokymo(si) veiklas. 

2. Mokyklos mikroklimato gerinimas, teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas. 

2.1. Kurti emociškai saugią ir sveiką aplinką. 

2.2. Didinti sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis. 

2.3. Kurti inovatyvias mokymosi aplinkas. 

3. Aukštos personalo kvalifikacijos, atitinkančios šiuolaikines tendencijas, užtikrinimas. 

3.1. Sistemingai tobulinti kvalifikaciją, panaudojant išorinius ir vidinius resursus. 

3.2. Tobulinti mokytojų įsivertinimo, vertinimo ir skatinimo tvarkas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laukiami rezultatai Data Atsakingi asmenys Lėšos, Eur 

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas, savarankiškumo ir atsakomybės jausmo didinimas. 

1.1. Taikyti ugdymo metodus, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius. 

1.1.1 Įgyvendinti pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo planus, 

pritaikant ugdymo turinį 

nuotoliniam / mišriam 

mokymui(si), atsižvelgiant į 

įvairių ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius. 

Dauguma (90%) mokytojų sistemingai 

individualizuos ir diferencijuos mokiniams 

skiriamas užduotis. Mokytojų, sistemingai 

individualizuojančių ir diferencijuojančių 

mokinių veiklą, dalis padidės bent 5 proc. 

Dalykams, iš kurių yra patikrinimai, bus skirtos 

konsultacijos 

Bus teikiamos mokomųjų dalykų konsultacijos 

mokiniams pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

2% pagerės mokinių mokymosi pasiekimai. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 



1.1.2 Užtikrinti ugdymo turinio 

įvairovę organizuojant 

integruotas pamokas, veiklas 

netradicinėje/virtualioje erdvėje,  

Kiekviena metodinė grupė praves bent po 2-5 

integruotas pamokas (atsižvelgiant į metodinės 

grupės narių skaičių), organizuos veiklas 

netradicinėje/virtualioje erdvėje. 

Skaitmeninis turinys (EDUKA) bus prieinamas 

visiems mokiniams (KK). 

Bus organizuotos kasmėnesinės “Skaitymo 

valandos”, kurios stiprins mokinių skaitymo 

įgūdžius. Tikėtina, kad daliai mokinių ateityje 

susiformuos skaitymo įgūdžiai, skaitymas taps 

įdomia laisvalaikio praleidimo forma, taps 

alternatyva naudojimuisi išmaniaisiais 

įrenginiais. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 

1.1.3 Organizuoti PUPP, kontrolinius 

darbus pagal VBE formatą IV 

klasių mokiniams, NMPP 4-ų 

pradinio ugdymo ir 8 klasių 

mokiniams, diagnostinius lietuvių 

ir užsienio kalbų lygio nustatymo 

testus. 

90% mokinių dalyvaus PUPP, BE 

bandomuosiuose, NMPP, adaptaciniuose, 

diagnostiniuose, kalbų lygio nustatymo testuose. 

Mokiniai įsivertins žinias ir gebėjimus. 

Atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, bus 

koreguojamas ugdymo procesas, teikiama 

mokymosi pagalba. 

Vasaris- 

birželis- 

gruodis 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 

1.1.4 Įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, 

plėtojant socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymą, 

užtikrinant kiekvienam mokiniui 

palankią mokymosi aplinką. 

Iki gegužės 1-osios bus sukurtas gimnazijos 

veiksmų planas, taikomas spręsti iškylančioms 

situacijoms dėl SUP mokinių.  

Ne mažiau 80% mokinių bus suteikta savalaikė 

ir kokybiška specialioji, socialinė, psichologinė 

pagalba, bendradarbiaujant su Vilniaus PPT, II-

uoju policijos komisariatu, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo skyriumi. 

Nuosekliai  ir nuolat įgyvendinamos socialinio 

ir emocinio ugdymo programa, kuriama 

nuolatinės pagalbos ir konsultacijų sistema 

mokiniui. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Biudžeto lėšos 



80 proc. mokinių bus laiku suteikta specialioji, 

socialinė ir psichologinė pagalba, mokiniai įgis 

reikalingų socialinių įgūdžių ir/ar patirs sėkmę, 

gerės mokinių savijauta, pasiekimai, 

lankomumas. 

Bus organizuoti mokymai mokytojams dėl 

ugdymo turinio pritaikymo įvairių poreikių 

mokiniams. 

Organizuota konferencija Vilniaus m. 

savivaldybės mokytojams, tėvams „Inkliuzinė 

mokykla: ateities ar dabarties mokykla?”. 

Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus apie 

80% gimnazijos mokytojų, 20% tėvų, 20% 

Vilniaus miesto mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų. 

1.1.5 Sukurti virtualią individualios 

mokinių pažangos stebėjimo 

sistemą ir vykdyti sistemingą 

individualios mokinių 

pažangos ir įsivertinimo 

stebėseną. 

Pasinaudojant projekto „Kokybės krepšelis” 

teikiamomis galimybėmis, bus sukurta virtuali 

individualios mokinių pažangos stebėjimo 

sistema.  

Bus išbandyta ir pradėta vykdyti  sisteminga 

individualios mokinių pažangos ir įsivertinimo 

stebėsena.  

100% mokinių reguliariai naudodami virtualią 

individualios mokinių pažangos stebėjimo 

sistemą stebės savo pažangą. 

Mokytojai stebės ir vertins individualią mokinių 

pažangą, teiks grįžtamąjį ryšį ir mokymosi 

pagalbą, koreguos ugdymo organizavimo būdus.   

Vasaris-spalis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Projekto “Kokybės 

krepšelis” darbo 

grupė 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis” 

lėšos, Biudžeto 

lėšos 

1.1.6 Parengti skaitmeninių metodinių 

priemonių bazę, kuri sudarys 

galimybes mokiniams mokytis 

savo pasirinktu tempu  

Dalyvaudami projekto „Kokybės krepšelis” 

veiklose  ne mažiau 50% mokytojų sukurs 

skaitmenines metodines priemones. 

Bus sudaryta skaitmeninių metodinių priemonių 

Vasaris-

gruodis 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis” 

lėšos, Biudžeto 



bazė, kuria galės naudotis gimnazijos mokytojai 

ir mokiniai. 

Mokiniai galės jiems patogiu metu ir tempu 

papildomai mokytis dalykus. 

Mokytojų, sistemingai individualizuojančių ir 

diferencijuojančių mokinių veiklą, dalis, padidės 

bent 5 proc. 

Projekto „Kokybės 

krepšelis” darbo 

grupė 

lėšos 

1.2. Gerinti mokinių lankomumą. 

1.2.1 Įgyvendinti mokinių lankomumo 

apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

nuostatas. 

Vedama lankomumo apskaita.  

Atliktas pamokų nelankymo priežasčių tyrimas. 

Daugiausiai be pateisinamos priežasties pamokų 

praleidžiantiems mokiniams taikytinos poveikio 

priemonės.  

5% sumažės praleistų pamokų skaičius per 

metus. 

Nepateisintų pamokų dalis mažės 5% (pagal 

Tamo dienyno lankomumo metinę ataskaitą). 

85% mokinių ir visi mokytojai laikysis Mokinių 

lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos nuostatų. 

Nuolat stebint mokinių pamokų lankomumą, 

išvengiama nenuoseklaus mokymosi, mokymosi 

spragų, socialinių rizikų. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinė taryba 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

Biudžeto lėšos 

1.2.2 Tobulinti skatinimo metodiką 

gerai besimokantiems ir 

lankantiems mokiniams. 

Bus vykdoma mokinių, mokytojų ir tėvų 

apklausa apie mokinių skatinimo būdus, 

Apibendrinti rezultatai panaudoti skatinimo 

tvarkai parengti.  

Bus atnaujinta mokinių skatinimo tvarka. 

Tvarka sudarys prielaidas gerai besimokančių ir 

lankančių mokinių skaičiaus didėjimui (5 proc.) 

Vasaris-

birželis 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinė taryba 

Mokinių taryba 

Biudžeto lėšos 



1.3. Didinti tėvų įsitraukimą į mokymo procesą. 

1.3.1 Skatinti bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais, teikiant 

visokeriopą pagalbą (šeimoms, 

IT, psichologinę pagalbą, ir kt.) 

Tėvų prisijungimų skaičiaus prie TAMO 

sistemos savaitinis vidurkis vienam mokiniui 

(kiek procentų tėvų jungiasi mažiau nei 2 k. per 

savaitę). 

Tėvų dalyvavusių susirinkimuose per metus, 

dalis, % (pagal koncentrus). 

Vyks individualus tėvų  konsultavimas  įvairiais 

ugdymo klausimais.  

Tėvams bus toliau teikiama socialinė ir 

psichologinė pagalba. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

A.Galvanauskienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Biudžeto lėšos 

1.3.2 Organizuoti teminius (sveikos 

gyvensenos, prevencijos, amžiaus 

tarpsnių) 

susirinkimus/paskaitas/mokymus 

tėvams. 

Bus organizuota apskrito stalo diskusija su 

tėvais ugdymo(si) problemoms spręsti, pagalbos 

teikimui aptarti, 

Bus pristatyti 1-ų pradinio ugdymo klasių ir 5-ų 

klasių mokinių adaptacijos rezultatai, išvados, 

rekomendacijos mokytojams ir tėvams. 

Tėvų įtraukimas į aktyvaus ir sveiko gyvenimo 

būdo veiklas. 30% tėvų dalyvaus 

organizuojamose veiklose. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

A.Galvanauskienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Biudžeto lėšos 

1.4. Didinti mokinių įsitraukimą į aktyvias mokymo(si) veiklas. 

1.4.1 Organizuoti tradicinius ir naujus 

gimnazijos renginius, konkursus, 

parodas, edukacines išvykas, 

naudoti kultūros paso lėšas. 

Bus atnaujintas renginių organizavimo tvarkos 

aprašas. 

Kiekviena metodinė grupė inicijuos, organizuos 

bent 1 renginį, šventę įvairialypėje aplinkoje, 1-

2 išvykas, renginius, naudodami kultūros paso 

lėšas, gimnazijos erdvėse, prisidės prie 

tradicinių gimnazijos renginių organizavimo. 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvaus 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Mokytojų metodinės 

grupės 

Biudžeto lėšos 



šventėse, pilietinėse akcijose.  

Bus ugdomos mokinių socialinės pilietinės 

kompetencijos, kūrybiškumas, tapatumas. 

1.4.2 Įvesti naujas neformaliojo 

švietimo veiklas ir užtikrinti 

esamų veiklų tęstinumą. 

Tęsiamos ir plėtojamos Robotikos, FabLab, 

programavimo ir kt. būrelių veiklos.  

Neformaliojo ugdymo veiklose dalyvaus bent 50 

proc. mokinių, 35 proc. mokytojų. 

Bus pristatytos neformaliojo švietimo veiklos: 

organizuota kasmetinė atsiskaitomoji 

neformalaus švietimo veiklų konferencija ar 

savaitė.  

Tikėtina, kad veiklų viešinimas padės pritraukti 

daugiau mokinių. 

Sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

Biudžeto lėšos 

1.4.3 Organizuoti mokyklinius 

olimpiadų, konkursų turus, 

parengti mokinius dalyvauti 

miesto, šalies konferencijose, 

olimpiadų, konkursų etapuose. 

Mokytojams bus skirtos valandos mokinių 

olimpiadose rengimui iš bendruomenei skirtų 

valandų. 

Mokiniai bus skatinami dalyvauti mokykliniuose 

olimpiadų etapuose. 

(mokinių, dalyvavusių mokykliniuose etapuose, 

skaičius; deleguotų į miesto/šalies olimpiadų 

etapus skaičius) 

(Rezultatų (I-III vietos, pagyrimai) miesto, šalies 

olimpiadose/konkursuose skaičius) 

Pagal LMNŠC 

tvarkaraštį 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Mokytojų metodinės 

grupės 

Biudžeto lėšos 

1.4.4 Skatinti mokinių iniciatyvas, 

kūrybiškumą, savanorystę ir 

lyderystę. 

Bus organizuotos  mokinių kūrybinių darbų 

parodos gimnazijoje ir virtualios  parodos 

gimnazijos interneto svetainėje. Savarankiškas 

gimnazijos renginių organizavimas, 

dalyvavimas pilietinėse akcijose ir iniciatyvose. 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, palaikoma jų 

lyderystė. 

Mokinių dalyvavimas savanorystės veiklose 

Sausis-gruodis   



(Dofe, Raudonasis kryžius).  

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, palaikoma jų 

lyderystė. 

Ugdomas mokinių atsakomybės jausmas, 

lavinami asmeniniai įgūdžiai, skatinama 

socializacija bei savirealizacija. 

2. Mokyklos mikroklimato gerinimas, teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas. 

2.1. Kurti emociškai saugią ir sveiką aplinką 

2.1.1 Užtikrinti/kurti gerą 

bendruomenės narių emocinę 

savijautą ir emocinį saugumą 

mokykloje. 

Bus pasirinktos ir įgyvendintos priemonės 

bendruomenės komunikacijos gerinimui. 

Bus atliktas mikroklimato tyrimas/apklausa, 

atlikta analizė, duomenys bus naudojami 

veiksmų planui gerinti silpnuosius rodiklius 

parengti. 

Komunikacijai bus tikslingai naudojamos 

TAMO, Google ir kt. galimybės, atnaujinama 

gimnazijos tinklapio informacija. 

Bus parengtas darbuotojų psichologinio 

saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas, sudaryta prieš smurtą 

nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų 

įgyvendinimo komisija. 

Bus skatinamos ir palaikomos mokytojų 

iniciatyvos įvairių problemų sprendimui, jų 

priėmimui, nuolatiniam žinių atnaujinimui, 

profesinei ir asmeninei plėtrai siekiant geresnių 

mokinių mokymosi rezultatų. 

vasaris-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

L.Žebrauskaitė-

Butkevič 

Biudžeto lėšos 

Kokybės 

krepšelio lėšos 

2.1.2 Ugdyti mokinių socialinį emocinį 

intelektą. 

Tęsti socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymo, prevencinių  programų mokiniams 

sausis- gruodis A.Galvanauskienė 

Vaiko gerovės 

Biudžeto lėšos 



„Antras žingsnis”, „Įveikiame kartu”, 

„Paauglystės kryžkelės“, „Raktas į sėkmę” 

įgyvendinimą. 

Dalyvavimas Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamuose projektuose ir 

iniciatyvose. 

Sukuriamos palankios sąlygos gerai mokinių 

savijautai gimnazijoje. Jie išmoksta atpažinti 

savo būsenas, valdyti jas. Gimnazijoje kuriama 

aplinka, orientuota į visų jos narių tarpusavio 

bendravimo, supratimo, pagalbos vaikui ir 

vienas kitam stiprinimą. Sukuriama emociškai 

saugi ir mokinio asmenybės ūgčiai palanki 

aplinka, gerinama švietimo pagalba. 

komisija 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Klasių auklėtojai 

2.1.3 Laikytis bendrų susitarimų 

ugdant bendruomenės 

atsakomybę už gimnazijos veiklos 

rezultatus. 

Metodinės grupės bent 1 kartą per pusmetį 

peržiūrės su gimnazijos veikla (ugdymo 

organizavimo, darbo tvarka ir kt.) dokumentais. 

Dokumentų peržiūrėjimas metodinėse grupėse 

leis savalaikiai koreguoti ir pritaikyti 

dokumentus kintančiai situacijai, siekiant 

mokinių mokymosi pasiekimų bei gimnazijos 

mikroklimato gerinimo. 

Susitarimų laikymasis užtikrins sklandų darbą ir 

komunikaciją. 

sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinės grupės 

Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

2.1.4 Organizuoti mokytojų 

bendruomenės stiprinimo 

renginius. 

Bus suorganizuoti du komandos formavimo 

renginiai, skatinamos bendravimo neformalioje 

aplinkoje iniciatyvos mokyklos darbuotojams, 

vykdomos specialistų konsultacijos mokytojų 

bendruomenei. 

sausis-gruodis R.Dikevičienė 

Projekto „Kokybės 

krepšelio” grupė 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis” 

lėšos,  

Biudžeto lėšos 

2.2. Didinti sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis  



2.2.1 Organizuoti projektų Erasmus+, 

Nordplus veiklas, projektų 

sklaidos renginius. 

Vyks Erasmus+, Nordplus projektų veiklos: 

„Foreign languages – Yes! “- Užsienio kalbų 

mokymas ir mokymasis vyks remiantis 

tarpkultūriniu švietimu. Gimnazijoje bus 

propaguojamas visapusiškas požiūris į kalbų 

mokymą ir mokymąsi, tarpkultūrinis/kartų 

švietimas ir mokymasis visą gyvenimą. 8 

užsienio kalbų mokytojai bei 96 mokiniai 

tobulins savo užsienio kalbos, IT bei 

tarpkultūrines kompetencijas. 

„The Power of Understanding“-50 gimnazijos 

moksleivių įgys kompetencijų, reikalingų 

raštingumo ugdymui, įgys žinių apie ekologiją, 

pilietiškumą, literatūrą ir istoriją. 6 gimnazijos 

mokytojai tobulins IT ir užsienio kalbos žinias, 

tarpkultūrines kompetencijas. 

„Be creative break the barrier“-padidės 24 

mokytojų dalykinės kompetencijos, taikant 

dramos metodą ugdyme. Bus sukurta mažiausiai 

30 novatoriškų pamokų planų. 160 gimnazijos 

moksleivių tiesiogiai dalyvaus pamokose, 

kuriose taikomas dramos metodas. 
“Overcoming functional illiteracy through ICT, 

to ensure social and professional integration - 

OFI-ICT-PSI “-40 mokytojų įgis naujų 

skaitmeninių kompetencijų, patobulins jas. Bus 

sukurtos naujos novatoriškos mokymo 

programos, ugdymo metodai, mokymo kursų 

medžiagos.  
„Digital pedagogical strategy for Z generation“. 

Bus sukurta tarptautinė skaitmeninė erdvė, 

kurioje gimnazijos mokytojai galės talpinti savo 

sukurtą skaitmeninę ugdomqjq medžiagą, 

naudotis esančiais resursais, tobulins savo IT ir 

sausis- gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

D.Tarosaitė 

M.Jakubauskaitė 

Projektų lėšos 



užsienio kalbos žinias. 

Nordplus Junior 2020 Digital Creative 

Education. Bus pasodinta 100 a. miško, bus 

toliau rūšiuojamos atliekos mokykloje 

(naudojant rūšiavimo šiukšliadėžes), mokiniai ir 

mokyklos bendruomenė lavins gamtamokslinę ir 

socialinę kompetencijas. 

2.2.2 Viešinti informaciją apie 

įvykusius renginius, konkursų, 

olimpiadų nugalėtojus ir kt. 

gimnazijos puslapyje. 

Kiekviena metodinė grupė/veiklos 

organizatorius teiks informaciją apie 

organizuotas veiklas gimnazijos puslapyje.  

Bus peržiūrėta ir atnaujinta gimnazijos 

internetinė svetainė, kurioje bus galima greitai 

rasti reikiamą informaciją. 
Mokyklos bendruomenė bei visuomenė nuolat 

informuojama apie gimnazijos veiklas, formuojamas 

teigiamas gimnazijos įvaizdis. 

Viešinama gimnazijos veikla ir iniciatyvos 

formuoja patrauklios gimnazijos įvaizdį, 

skatinantį tėvus ir mokinius rinktis ugdymą(si) 

gimnazijoje.  

sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 

2.2.3 Dalyvauti Grigiškių/Vilniaus 

miesto renginiuose. 

Bus dalyvauta bent 2 Grigiškių/Vilniaus miesto 

renginiuose.  

Bus aktyviai dalyvaujama šventėse, pilietinėse 

akcijose. Ugdomos mokinių socialinės pilietinės 

kompetencijos, kūrybiškumas, tapatumas.  

sausis- gruodis R.Dikevičienė 

A.Galvanauskienė 

Metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 



2.2.4 Dalyvauti miesto metodinių 

grupių/mokytojų asociacijų 

veikloje. 

Bent 6 mokytojai dalyvaus miesto metodinių 

grupių/mokytojų asociacijų veikloje.  

Miesto metodinių būrelių nariai dalinsis 

informacija apie ugdymo turinio, metodikos 

naujoves, inicijuos kvalifikacijos tobulinimo 

renginius mokytojams, rengs projektus, skatins 

aktyvų mokytojų dalyvavimą įvairiose veiklose. 

sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

Mokytojai 

Biudžeto lėšos 

2.3. Kurti inovatyvias mokymosi aplinkas 

2.3.1 Įrengti bendradarbiavimo erdvę – 

skaityklą, pasinaudojant projekto 

„Kokybės krepšelis” lėšomis. 

Bus pradėtas kabineto/bendradarbiavimo 

erdvės/skaityklos įrengimas. 

Bendradarbiavimo erdvėje bus vykdomi 

tarptautinių projektų pristatymai, dalijamasi 

gerąja patirtimi, vyks kitos gimnazijos narių 

bendradarbiavimo veiklos. 

Įrengta bendradarbiavimo erdvė-skaitykla 

naudojama įvairioms bendradarbiavimo 

pedagogai-pedagogai, pedagogai-vaikai, 

pedagogai-tėvai veikloms (veiklų skaičius per 

metus). 

Mokytojų iniciatyvų, skirtų įvairių problemų 

sprendimui, jų 

priėmimui, nuolatiniam žinių atnaujinimui, 

profesinei ir asmeninei plėtrai siekiant geresnių 

mokinių 

mokymosi rezultatų, skaičius per metus. 

Darbuotojų įsitraukimas į mikroklimato 

gerinimo veiklas padidės bent 5 proc. 

Iki 2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

D.Janiūnas 

N.Tarasevičienė 

Projekto “Kokybės 

krepšelis” darbo 

grupė 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis” lėšos 



2.3.2 Parengti kabinetų/kitų gimnazijos 

erdvių modernizavimo planą. 

Bus parengtas kabinetų/kitų gimnazijos erdvių 

modernizavimo planas.  

Pagal galimybes bus aprūpinti kabinetai ir 

efektyviai išnaudotos gimnazijos vidaus ir išorės 

erdvės. 

sausis-kovas R.Dikevičienė 

D.Janiūnas 

N.Tarasevičienė 

IT specialistai 

Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

3. Aukštos personalo kvalifikacijos, atitinkančios šiuolaikines tendencijas, užtikrinimas. 

3.1. Sistemingai tobulinti kvalifikaciją, panaudojant išorinius ir vidinius resursus. 

3.1.1 Dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, tobulinti 

mokytojų IKT kompetencijas. 

Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose.  

Bus organizuoti Google for Education mokymai 

ir Microsoft Excel mokymai, pasinaudojant 

projekto Kokybės krepšelis teikiamomis 

galimybėmis. 

Mokytojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, dalinsis gerąja patirtimi metodinėse 

grupėse, organizuos mokymus kolegoms. 

Toliau bus vedamos atviros pamokos „Kolega - 

kolegai”. Kiekvienas mokytojas stebės ne 

mažiau kaip 2 kolegų pamokas, aptars/pristatys 

stebėtas pamokas metodinėje grupėje.  

Pamokų stebėjimas ir aptarimas skatins 

mokytojų tarpusavio pasitikėjimą, stiprins 

profesinę savimonę, padės gauti įžvalgas ir 

padaryti išvadas, kuriomis remiantis bus 

planuojami asmeninės veiklos pokyčiai. 

Bus skatinama mokytojų lyderystė. 

sausis-gruodis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis” lėšos 

3.1.2 Dalyvauti MBE, VBE, PUPP, 

olimpiadų vertinimo komisijų 

Bent 20 gimnazijos mokytojų dalyvaus MBE, 

VBE, PUPP, olimpiadų vertinimo komisijų 

Pagal 

egzaminų, 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

Biudžeto lėšos 



darbe. darbe, gilins dalykines kompetencijas. patikrinimų 

tvarkaraščius 

Pagal LMNŠC 

tvarkaraštį 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Mokytojai 

3.2. Tobulinti mokytojų įsivertinimo, vertinimo ir skatinimo tvarkas. 

3.2.1 Tobulinti mokytojų įsivertinimo, 

vertinimo ir skatinimo tvarkas.  

Tvarkos bus parengtos ir patvirtintos, 

atsižvelgiant į Metodinės tarybos siūlymus. 

Tvarkose numatyti aiškūs ir pamatuojami 

įsivertinimo, vertinimo ir skatinimo kriterijai.  

Visų mokytojų įsivertinimo anketos orientuotos 

į asmeninį tobulėjimą, siekiant aukštesnės 

ugdymo kokybės.  

Bus atlikta mokytojų įvertinimų analizė, 

numatytos tobulintinos kryptys.  
95 proc. mokytojų aiškūs jų veiklos vertinimo ir 

skatinimo kriterijai.  

sausis-birželis R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

3.2.2 Išanalizuoti 2022 rezultatus, 

numatyti kryptis 2023 m. veiklai. 

Bus išanalizuoti 2022 gimnazijos veiklos 

rezultatai, numatytos prioritetinės kryptys 2023 

m. veiklai.  

Pateikta veiklos ataskaita už 2022 m.  

Pagal poreikį bus koreguojami strateginiame 

plane numatyti žingsniai strateginiams 

uždaviniams pasiekti. 

lapkritis-

gruodis 

R.Dikevičienė 

D.Verseckienė 

A.Galvanauskienė 

J.Aleksandrovičienė 

Metodinė taryba 

metodinės grupės 

Biudžeto lėšos 
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