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I. Veiklos kontekstas 

Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 2019 m. veiklos planas turi padėti gimnazijos 

bendruomenei įgyvendinti Gimnazijos strateginiame plane 2015 – 2019 metams keliamus 

tikslus ir uždavinius. Veiklos planas sudarytas remiantis: 

· Gimnazijos strateginiu planu 2015 – 2019 metams; 

· Gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir 

kultūrinės veiklos patirtimi; 

· Bendruomenės narių pasiūlymais; 

· Gimnazijos  veiklos išorės vertinimo ir  įsivertinimo išvadomis. 

     Gimnazijos  veiklos programą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė ( 

2017 – 11 -15 direktoriaus įsakymas Nr. V-82 (1.3)). 

                      2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, gimnazijoje mokėsi 749 mokiniai: I gimnazijos 

klasėse  - 184, II – 197, III – 183 ir IV – 185 mokiniai. Gimnazijoje sukomplektuotos  28 klasės. 

Socialinę paramą (nemokamas maitinimas) gauna 12 mokinių. 

Gimnazijoje dirba 7 administracijos darbuotojai: direktorius, 2 pavaduotojai ( 

vienas ugdymui, kitas ūkio reikalams), 4 skyrių vedėjos. Mokiniams pagalbą teikia: socialinis 

pedagogas, psichologas, bibliotekos vedėja ir skaityklos bibliotekininkė. Gimnazijoje veikia 

Vaiko gerovės komisija. 

Iš aplinkos lėšų finansuojami  30 etatų. Gimnazijos finansus tvarko gimnazijos 

buhalterė. 

Iš viso gimnazijoje dirba 64 mokytojai, iš jų: 8 – ekspertai, 21 - metodininkas, 25 -

vyresnieji mokytojai, 10 – mokytojų. 

 

II. Pagrindiniai gimnazijos veiklos rezultatai 

2017-2018 m. m.  baigė ar buvo perkelti į aukštesnę klasę 766 mokiniai. Jų 

pasiekimų rezultatai pateikti žemiau pateiktoje lentelėje.  
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Praleista pamokų: 

 

    

 

 

 

 

Geri brandos egzaminų rezultatai. Vidurinio ugdymo programą baigė 188 

mokiniai. 15 iš jų buvo įteiktas brandos atestatas su pagyrimu. Visų egzaminų vidurkis – 82,3 

balo. 45,3%  visų laikytų egzaminų vertinimai viršija 90 balų. 
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Pagrindinį išsilavinimą 2017-2018 m. m. įgijo 197 mokiniai.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų pokytis 2016-2018 m. m. 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

 

 

Matematika 
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Tolimesnė gimnazijos abiturientų veikla 
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 Aukšti gimnazijos ne tik akademiniai, bet ir kiti rezultatai. Gimnazijos mokiniai 

dalyvavo 85 įvairiuose konkursuose, olimpiadose mieste, šalyje ir už jos ribų (239 mokiniai) . 

Miesto organizuotose užimtos 104 prizinės vietos, šalies – 17. 8 mokiniai dalyvavo 

tarptautiniuose konkursuose. 4 mokiniai respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekte TAVO 

ŽVILGSNIS buvo apdovanoti diplomais. 

2017- 2018 m. m. 42   gimnazijos mokiniai  sėkmingai išlaikė tarptautinius užsienio 

kalbos egzaminus ( 10 – anglų k. (IELTS), 7 – vokiečių k. (DSD II), 25 – DSD I ). Nuo 2014 m. 

sausio 1 dienos gimnazijoje veikia DSD I ir DSD II vokiečių kalbos egzamino organizavimo ir 

vykdymo centras. 

Gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Riomerio universiteto 

Politikos ir vadybos fakultetu, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Vilniaus 

Gedimino technikos universitetu, Jean Boucheron progimnazija (Prancūzija), Lietuvos 

pramonininkų konfederacija, UAB „Skanus laikas“, VŠĮ „Kitas variantas“, Vilniaus 

arkivyskupijos katechetikos centru, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

Gimnazija vykdo 2017.09.01.- 2019.08.31 Erasmus + projektą „ Für und wider die 

Willkommenskultur in Europa. Warum gehen unsere Länder so unterschiedlich mit den 

Flüchtlingen um?“ (,,Už“ ir ,,prieš“ svetingumo kultūrą Europoje. Kodėl mūsų šalys skirtingai 

elgiasi su pabėgėliais?“). Projekto partneriai: Vokietija, Lenkija ir Italija. Šias metais partnerius 

priėmėme mes. 

Vykdoma mainų programa. Mokinių grupės lankėsi Paderborno schloss Neuhaus 

(Vokietija), Jean Boucheron mokykloje Prancūzijoje, 21 gimnazistas dalyvavo tarptautinėje 

stovykloje „International Village“ Slovakijoje. 

Tradiciškai gimnaziją mieste, respublikoje garsina gimnazijos pučiamųjų instrumentų 

orkestras „Septima“ su ilgamečiu orkestro vadovu Vytautu Skripkausku priešakyje. Dalyvavo 

2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos ...“.  Gimnazijos sportininkai 2018 m. 

tapo Vilniaus gimnazijų mokinių XIV – ųjų sportinių žaidynių III vietos laimėtojais. Be 

tradicinių renginių (Mokslo ir žinių šventė, Kalėdinis miuziklas, Laisvės gynėjų diena, 

šimtadienis, atvirų durų diena, paskutinis skambutis, išleistuvės ir kt.), mokykla aktyviai 

dalyvavo minint Lietuvos šimtmetį. Buvo suorganizuota akcija „Keliu vėliavą“, renginys 

mokyklos bendruomenei „Dovana Lietuvai“, dalyvauta Vasario 16-ajai skirtose jaunimo 
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eitynėse, Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos akcijoje „ Ištikimybės akto pasirašymas“. 

Lietuvos Seime suorganizavome respublikinį Lietuvos gimnazijų I-IV klasių mokinių integruotą 

technologijų – istorijos konkursą „Lietuvai – 100“. 

Visus metus gimnazijoje aktyviai darbavosi gimnazijos senatas. Bendradarbiaudami 

su Žirmūnų bendruomenės centru Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje surengė 

piešinių konkursą jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams ,,Mano Žirmūnai“, kalėdinį renginį 

„Dainuojantys ir kuriantys Žirmūnai“, akciją bendruomenės senjorams „Gerumu sušildykime 

širdis“,  ,,Darom“. Mokinių senato iniciatyva vyko renginiai: konkursas ,,Ekologiškumo virusas 

plinta 2018” ( K.Vėgėlė, IIIe klasė), skirtas Vilniaus m. 1-8 klasių mokiniams; gimnazijos Protų 

lyga (2018 m. Lietuvos tūkstantmečio vienuoliktokas R. Stankevičius, IVc kl.); savanoriavimas 

„Maisto banko“ akcijoje 2018 m.; VŽG senatorių inicijuotos diskusijos su žymiais žmonėmis: 

Lietuvos teisininku, diplomatu, visuomenės bei politiniu veikėju, „Misija Sibiras“ iniciatoriumi 

Vygaudu Ušacku bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu, užsienio lietuvių veikėju, 

buvusiu Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininku Arnoldu Pranckevičiumi (moderatorius 

Margiris Laučys ( III kl.); renginys „Viena bomba, trys jungikliai“. Trys Vilniaus gimnazijos 

(Vilniaus Žirmūnų, Mykolo Biržiškos ir Vytauto Didžiojo) suvienijo savo savivaldų ir savanorių 

gretas, išpildydami idėją sukurti milžinišką renginį su įvairiapusėmis erdvėmis; Europos 

jaunimo parlamento (EJP) renginys „EJP diena Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje“; mokinių 

savivaldos dviejų dienų stovykla. Senatas analizuoja veiklos plano įgyvendinimą ir planuoja 

darbus, pasiskirsto, kas už ką yra atsakingi, ir sudaro darbo grupes. 

2017-2018 m. m. gimnazijoje veikė 18  neformaliojo ugdymo būrelių. Rudenį buvo 

suorganizuota ,,Būrelių mugė“. Teatro studijos ,,Alyvos” nariai dalyvavo  teatrų festivalyje 

„Žodžiai“, 2018 m. balandžio 26 – gegužės 2 d. dalyvavo tarptautinėje teatro laboratorijoje-

festivalyje  “Canto di lavoro” Italija (Medicina miestelis, Bolonijos provincija). Gimnazijos 

erdvėse nuolat vyksta mokinių darbų parodos. Kiekvieną dieną pasibaigus pamokoms iki 17 val. 

mokiniams sudarytos sąlygos sportuoti gimnazijos sporto salėje. Žiemą įrengta čiuožykla. 

Atostogų metu mokiniai gali  naudotis gimnazijos biblioteka, žaisti stalo tenisą, stalo futbolą, 

sportuoti gimnazijos sporto salėse, stadione.  

2018 metais visi gimnazijos mokytojai kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, 

seminaruose. Mokytojai tobulino kvalifikaciją bendrųjų kompetencijų ugdymo bei įvairesnių 

inovatyvių ugdymo metodų diegimo ugdymo proceso srityse ir kt. 2018 m. mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas: nuo 1 iki 5 dienų – 49, 5 dienas – 1, daugiau negu 5 dienas – 7. 

Vidutiniškai per metus vienam mokytojui tenka 3.05 dienos. 2018-02-21 57 mokytojai dalyvavo 

gimnazijos metodinės tarybos organizuotoje    metodinėje konferencijoje „Sėkmės pamoka“. 

2018-06-07 gimnazijoje buvo organizuotas seminaras „Skaitymo gebėjimo ugdymas“ (dalyvavo 

47 mokytojai). Sudaryta ir patvirtinta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 

mokslo metų atestacijos programa 

Gimnazijos ugdymo skyrių vedėjos periodiškai atlieka ugdymo proceso priežiūrą.  

Kiekvienais mokslo metais aplanko ir aptaria  ne mažiau kaip vieną gimnazijoje dirbančio  

mokytojo pamoką. Metų pabaigoje bendrame mokytojų susirinkime pristatoma metodinių 

grupių ataskaita, kaip sekėsi vykdyti gimnazijos veiklos planą. Iškeliami ir patvirtinami kitų 

metų prioritetai. 

Mokslo metų pabaigoje buvo atlikta visų mokinių apklausa siekiant gauti grįžtamąjį 

ryšį apie mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius, teikiamos  pagalbos mokiniui lygį. Buvo 

gauti šie rezultatai: 
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Metai Mokinių 

skaičius 

Stengiasi 

suprasti 

ir 
palaikyti 

mokinius 

Gerai 

išaiškina 

naują 
medžiagą 

Geranoriškai 

padeda 

pamokoje 

Laiku 

paskelbia 

kontrolinių 
darbų ir 

apklausų 

rezultatus 

Pažymius 

rašo 

teisingai 

Pagiria 

kai 

padarau 
pažangą 

Man 

įdomu 

mokytis 
šio 

dalyko 

Aš 

pasitikiu 

šiuo 
mokytoju 

Bendras 

visų 

atsakymų 
vidurkis 

2014 m. 7227 4.05 4.14 4.22 4.38 4.34 3.87 3.76 3.99 4.09 

2015 m. 7150 4.10 4.22 4.27 4.39 4.37 3.99 3.84 4.05 4.16 

2016 m. 7363 4.14 4.18 4.26 4.35 4.32 4.03 3.84 4.07 4.14 

2017 m. 7880 4.12 4.18 4.26 4.42 4.40 4.06 3.87 4.05 4.16 

2018 m. 7139 4.24 4.27 4.36 4.48 4.49 4.12 3.97 4.18 4.26 

 

Buvo organizuotos apklausos: VŽG socialinis pasas (2018 m. rugsėjis) ( dalyviai - 

I kl. mok.); Mokykloje teikiamų paslaugų efektyvumas (2018 m. lapkritis) (dalyviai - visi 

mokiniai); Pirmokų adaptacija (dalyviai – I kl. mok.i); IV klasių gimnazistų situacijos 

mokykloje vertinimo tyrimas (IV klasių mokiniai); Mokyklos bendruomenės apklausa dėl 

gimnazijos uniformos (dalyviai – visi bendruomenės nariai); VGK apklausa apie patiriamas 

patyčias. 

2018 m. gruodžio mėnesį buvo organizuotas gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas (platusis) ir išaiškintos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.  

 

 
 

Mokiniai ir tėvai (globėjai) dalyvavo NMVA organizuotoje apklausoje, kurios 

metu buvo nustatytos  5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.   

 

Mokiniai 
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Tėvai

 

 

Organizuotos pamokos kitaip: 106 pamokos vestos ne gimnazijoje, 34 

laboratoriniai darbai atlikti VGTU ir kitoms institucijoms priklausančiose laboratorijose.  

Padidintas nuo 18,5 iki 67 mokinių konsultavimui skirtų valandų per savaitę 

skaičius.  

Įvestas etatinis mokytojų apmokėjimas.   

 

              

III. Gimnazijos materialinis aprūpinimas 

Ugdymo procesui užtikrinti gimnazijoje įrengti 45 mokomieji kabinetai. 

Kiekviename kabinete įrengta kompiuterizuota mokytojo vieta su prieiga prie interneto. 21 

kabinete veikia daugialypės terpės  projektoriai. 9 kabinetai aprūpinti išmaniosiomis lentomis su 

įgarsinimo įranga. Gimnazijos patalpose įrengta 50 vietų konferencijų salė su visa reikiama 

aparatūra. Gimnazijoje veikia šiuolaikine  įranga aprūpinti fizikos, chemijos, technologijų, 

dailės, muzikos kabinetai. Prie užsienio kalbos ir menų kabinetų įrengtos edukacinės erdvės, 

kuriose vyksta renginiai, organizuojamos mokinių darbų parodos. Išvedžiotas vidinis gimnazijos 

internetinis tinklas. Dviejuose gimnazijos koridoriuose veikia WI Fi ryšys. Pirmojo aukšto 

koridoriuje mokiniams sukurtos  darbo vietos, kuriose jie gali pasinaudoti internetu. Gimnazija 

turi savo serverinę, 3 kopijavimo aparatus. Mokiniams sudaryta galimybė kopijuoti reikiamą 

mokomąją medžiagą. Gimnazijos tarybos sprendimu, mokytojams, rengiantis pamokoms, 

sudaryta galimybė nemokamai padaryti 110 000 kopijų. Kiekviena metodinė grupė aprūpinta 

spausdintuvu. Gimnazijoje įkurti 3 informatikos kabinetai ir  viena mobilioji kompiuterinė 

klasė. Žinios apie gimnazijos veiklą teikiamos gimnazijos internetinėje svetainėje adresu  

http://vzg.lt/. Gimnazistams, jų tėvams, mokytojams informacija teikiama elektroniniame 

dienyne Tamo ( http://www.tamo.lt/ ). Visi gimnazijos mokiniai  aprūpinti vadovėliais ir 

reikiamomis vaizdinėmis priemonėmis. 

Savo jėgomis tvarkėme ir suremontavome 11 kabinetų, 8 patalpose pakeitėme 

grindų dangas. Sutvarkėme gimnazijos vidinį kiemą, pakeitėme jo dangą, aptvėrėme kiemą 

tvora, įrengėme lauko klasę. Įrengta šiuolaikinė scenos apšvietimo sistema, sutvarkyta 

įgarsinimo sistema. Parengtas projektas ir įvykdyti viešieji pirkimai gimnazijos saugos sistemos 

diegimui. Įrengta skaitmeninė televizija. Pakeista į naujus 16 senų kompiuterių. 

Gimnazijai išduotas higienos pasas. 

 

 

 

http://vzg.lt/
http://www.tamo.lt/
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IV.  Plano sudarymas, SSGG lentelė ir prioritetai: 

· Veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į Gimnazijos strateginiame plane 2015 – 2019 

metams keliamus tikslus ir uždavinius. 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Motyvuoti mokiniai. 

 Kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai. 

 Nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

 Gimnazija vykdo mokinių atranką. 

 Gimnazijos erdvės funkcionalios ir 

pritaikytos skirtingiems ugdymo(si) 

poreikiams. 

 Gimnazija  bendradarbiauja su kitomis 

mokyklomis.  

 Pagalbos specialistai operatyviai ir nuolat 

teikia pagalbą mokiniams ir tėvams.  

 Skatinamas mokinių kūrybiškumas. 

 Geri mokinių ugdymo(si) rezultatai. 

 Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, 

konkursuose. 

 Saugi ugdymo(si) aplinka. 

 Nuolat turtinama materialinė gimnazijos 

bazė. 

 Didelis mokinių mokymosi krūvis. 

 Nepakankamas Įsivertinimo rezultatų 

panaudojimas planuojant gimnazijos 

veiklą. 

 Ugdymo(si) individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

 Nesisteminga tarpdalykinė integracija. 

 Per menkas dėmesys kiekvieno mokinio 

pažangai įvertinti, aptarti, planuoti ir 

pasirinkti būdus tikslams pasiekti. 

 Įš dalies tenkinami mokinių individualūs 

poreikiai. 

 Nepakankama kolektyvo narių  

bendradarbiavimo kultūra. 

Galimybės Grėsmės 

 Stiprinti tarpdalykinę integraciją. 

 Gerinti ugdymo(si) sąlygas ir kokybę. 

 Įvairinti popamokinę ir projektinę veiklą.  

 Optimaliau naudoti patalpas. 

 Plačiau įtraukti gimnazijos bendruomenę į  

valdymą. 

 Gerinti tarpusavio santykius (mokinių-

mokytojų-tėvų-administracijos). 

 Išlaikyti gimnazijos puikų įvaizdį ir 

konkurencingumą tarp geriausių šalies 

gimnazijų. 

 Suteikti kvalifikuotą specialistų pagalbą 

problemų turintiems mokiniams. 

 Bendradarbiauti su švietimo ir mokslo bei 

kultūros įstaigomis. 

 Bendradarbiaujant ugdymo(si) procese 

padėti vieni kitiems. 

 

 Mokykloje nėra itin jaunų mokytojų. 

 Neįrengtas mokyklos stadionas. 

 Stiprėjanti mokyklų konkurencija. 

 Nuolatinis gimnazijos tobulėjimas gali 

kelti mokytojų, nespėjančių reaguoti į 

pokyčius, nepasitenkinimą. 

 Silpnas kolektyvo bendradarbiavimas gali 

mažinti mokinių ir darbuotojų motyvaciją. 

 Švietimo politikos nestabilumas gali 

neigiamai paveikti gimnazijos 

mikroklimatą.  

 Didėjantis vidutinis mokytojų amžius gali 

turėti įtakos šiuolaikinei mokymo(si) 

paradigmai. 

 Deleguota per didelė tėvų atsakomybė dėl 

vaikų ugdymo rezultatų gimnazijai. 

 Perdėtas dalies tėvų noras daryti įtaką 

ugdymo(si) procesui. 
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Gimnazijos prioritetai: 

1. Pažangą skatinantis abipusis grįžtamasis ryšys (dialogas), padedantis mokytojui pasirinkti 

mokymo strategijas, o mokiniui – siekti optimalios asmeninės (dalykinės ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo(si)) sėkmės. 

2. Bendruomenės narių iniciatyvų skatinimas ir aktyvus dalyvavimas rengiant / atnaujinant 

gimnazijai svarbius dokumentus.        

 



 
 

I programa         Vertybinių nuostatų 

ugdymas           

Tikslas:   Ugdyti pilietines, patriotines ir dorines moksleivių 

nuostatas.         

Uždaviniai:             

1.       Puoselėti tautines tradicijas bei pilietines vertybes įvairių dalykų pamokose ir popamokinėje veikloje,     

2.       Ugdyti moksleivių tautinę savimonę ir kartu atvirumą ES procesams.       

                

                

Programa Uždavinys Priemonės pavadinimas 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

vykdytojas  
Lėšos, eur Pasiekimo indikatorius Pateikė skyrius 

1 1 

Dalyvavimas tarptautiniame 

Kalėdiniame technologijų 

konkurse. 

Sausis V. Gailiūnienė €30.00 
Dalyvauja leistinas 

mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Respublikinis etikos konkursas 

„Moralinė dilema“ 
Sausis Z. Jackūnienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Teisingų etinių nuostatų 

pasirinkimas; 

susidomėjimas etikos 

dalyku 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Išvyka į Operos ir baleto teatrą 

Romeo ir Džiuljeta 
Sausio 11d. Virginija Mikšienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus 15 

mokinių grupė 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Akcija "Atmintis gyva, nes 

liudija" 
Sausis 

Istorijos mokytojai, 

klasių vadovai 

Intelektiniai 

ištekliai 

II kl. mokiniai paskaito 

pranešimus kiekvienoje 

klasėje 5-10 min. pirmos 

pamokos pradžioje. 

Moksleivių paruošti 

stendai, nuotrauksos-

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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skaidrės. Ant kiekvienos 

palangės deginamos 

atminimo žvakutės 

1 1 

I, II klasių, mišrių komandų, 

,,Žaibo" tinklinio turnyras 5x5 

skirtas laisvės gynėjų dienai 

paminėti. 

Sausis 
V. Vasilevskienė, L. 

Kavaliauskienė 
€20.00 Dalyvaus 40 mokinių. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Dalyvavimas  interaktyvioje 

geografijos pamokoje ,,Keliauk 

kitaip" Litexpo 

Sausis J.Sikorskienė 
Intelektiniai 

ištekliai 

Dalyvauja I-IV kl. 

mokiniai 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių ir kūno 

kultūros ugdymo 

skyrius 

1 1 

Dalyvavimas iniciatyvoje 

ATMINTIS GYVA NES 

LIUDIJA 

Sausio 11d. A.Kleinaitė, Senatas €10.00 

iniciatyvoje dalyvaus visi 

moksleiviai, bus pagerbti 

laisvės gynėjai. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 2 
Tarptautinis Euklido konkursas 

I ir II etapai 

sausio- vasario 

mėn. 
E. Lučnikovienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

II etape dalyvaus 4-5 III 

klasių mokiniai 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Konkursas „Laisvės kontūrai“ vasaris S. Pečiulienė nėra 
dalyvauja leistinas 

mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
IV kl. Išvyka į Valstybės 

pažinimo centrą 
Vasaris 

M. Maniušis, R. 

Šilinskienė, J. 

Varakauskienė 

Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

nuotrakos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 2 DofE programa 2019 L.Palumickaitė €200.00 
tarptautinėje programoje 

dalyvaus 30 mokinių 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 
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mokiniui skyrius 

1 1 

Draugiškas tinklinio turnyras, 

skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai 

paminėti. 

Vasaris 
Kūno kultūros 

mokytojai 
€30.00 Dalyvaus 8 komandos. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Šimtadienis Vasario 8 d. 
A.Kleinaitė , III klasių 

auklėtojai 
€100.00 

Įvykęs renginys. Mokinių 

kūrybinė saviraiška, 

bendradarbiavimas ir 

komandinio darbo 

gebėjimų formavimas. Į 

renginio organizaciją 

įtraukiama 50 % III 

klasių ir 100 % IV klasių 

mokinių. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 Vasario 16-osios šventė Vasario 15 

A. Kleinaitė, klasių 

vadovai ir istorijos 

mokytojai 

€30.00 

Įvykęs renginys. Eisenoje 

dalyvauja 30 % 

moksleivių, Kituose 

šventeoi 

organizuojamuose 

renginiuose dalyvauja 90 

% moksleivių. 

  

1 2 Valentino diena Vasario 14 d. Senatas €20.00 

Šventėje dalyvaus 40 % 

moksleivių. Bus 

pakviesta  folko dvasios 

grupė „Kūjeliai“ . 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 

Tritaškių metimų konkursas, 

skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai 

paminėti. 

Vasaris 
 L. Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 
€20.00 Dalyvaus 28 mokiniai 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 
Išvyka į Vilniaus Arkikatedros 

požemius 
Vasaris R. Šilinskienė 

Asmeninės 

lėšos 

50 proc. III klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykoje 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 



 
 

16 
 

1 2 Išvyka į Italiją ( Romą ) 
Vasario 19-23 

d. 

E.Lučnikovienė ir 

D.Žilaitienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus  20 III 

a,b klasės mokinių. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Išvyka į teatrą/kiną. 

Spektaklis/kino filmas anglų 

kalba. 

Vasario mėn. Laura Gadžijeva 
Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus   apie 

200 mokinių 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Paroda "Baltijos kelias" Vasaris-kovas V. Gailiūnienė €20.00 

2 kl.integruota istorijos-

technologijos darbų 

paroda 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Tarptautinis Mini Euklido 

konkursas I ir II etapai 

 vasario- kovo 

mėn. 
R. Mazūrienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

II etape dalyvaus 4-5 I 

klasių mokiniai 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Baudų metimų konkursas, 

skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

Kovas 
 L. Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 
€20.00 Dalyvaus 28 mokiniai 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 
Konkursas „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“ 
Kovas S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja leistinas 

mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
IV kl. Išvyka į LR Seimą, LR 

Prezidentūrą 
Kovas 

R. Šilinskienė, M. 

Maniušis, J. 

Varakauskienė 

Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

nuotraukos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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1 1 

Integruotas geografijos- anglų 

k. renginys, skirtas Žemės 

dienai paminėti 

Kovas J.Sikorskienė 
Intelektiniai 

ištekliai 

Dalyvauja I kl. komandos 

Nuotraukos- skaidrės 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių ir kūno 

kultūros ugdymo 

skyrius 

1 1 
Konkursas Lietuvos istorijos 

žinovas 
kovo mėn. Istorijos mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Dalyvauja 80 proc. II kl. 

mokinių. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

 Respublikinis konkursas  

disputas vokiečių kalba apie 

perskaitytas knygas 

"Lesefüchse" Vilniaus Jėzuitų  

gimnazijoje. 

kovo mėn. Danutė Šiurkutė 
Gimnazijos 

lėšos 

Užimta bent viena prizinė 

vieta. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Respublikinis konkursas 

SKAITYTI - TAI SĖDĖTI 

ANT PASAULIO STOGO 

Kovo mėn. D.Rajunčienė 
Gimnazijos 

lėšos 

2 mokiniai atstovauja 

gimnazijai Vilniaus 

mieste:  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

 Frankofonijos savaitė ir jos 

rengimas. Bendradarbiaujančių 

gimnazijų renginys,. 

Kovas L. Palumickaitė - 

Bendradarbiausime su S. 

Daukanto ir M. Biržiškos 

gimnazijomis.  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Vilniaus m. 2-3 kl. gimnazijų  

mokiniams (antrakalbiams) 

konkursas “Poezijos balsai” 

Kovo 22d. Lidija Sosunova 
Intelektiniai 

ištekliai 

Bendradarbiavimas su 

Daukanto gim., padėkos 

raštas. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Užgavėnės kovo 6 d. 
Senatas ir I klasių 

auklėtojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Įvykęs renginys. 

Paminėta krikščioniška 

tradicinė lietuviška 

šventė. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 2 NAKTIS MOKYKLOJE Vasaris- kovas A.Kleinaitė, Senatas €200.00   

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 
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1 1 Senato vakaras 

Sausis, 

kovas,balandis, 

rugsėjis, spalis, 

lapkritis 

Senatas €200.00 

Įvykę tradiciniai 

savivaldos renginiai, į 

savivaldos veiklą 

įtraukiama 30 % mokinių. 

Mokinių kūrybinė 

saviraiška, 

bendradarbiavimas ir 

komandinio darbo 

gebėjimų formavimas. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 2 

Kalbų Kengūros  ir 

Jaunojo vertėjo “Tavo 

žvilgsnis” konkursas.  

2018 

m.gruodžio 18 

iki 2019 m. 

vasario 19d. 

Koordinuoja Kengūros 

konkursą-Daiva 

Kalinskienė ir Laura 

Palumnickaitė 

registracija, piniginis 

įnašas bankui, grupių 

sarašų pagal lygius 

sudarymas, 

pakabinimas skelbimų 

lentoje bei rezultatų 

pagal kalbas 

pateikimas UK 

mokytojoms; 

Intelektiniai 

ištekliai, 

asmeninės 

lėšos 

Užimta bent viena prizinė 

vieta, padėkos raštas. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Integruota istorijos - 

technologijų  Vilniaus m. 

gimnazijų I - IV kl. mokinių 

konferencija "Verčiu Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

puslapius" 

2018 rugsėjo - 

2019 kovo mėn. 

Rasa Šilinskienė, 

Vaida Gailiūnienė, 

Jolanta Bodrije 

€30.00 

Dalyvauja 5 Vilniaus m. 

mokyklos, vyksta VŽG 

patalpose mokinių darbų 

paroda, išleisti stendai. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Vilniaus miesto gimnazijų 

konferencija-paroda "Verčiu 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo puslapius" 

kovas-balandis 
V. Gailiūnienė, R. 

Šilinskienė, J. Bodrije 
€30.00 

Dalyvaus miesto 

gimnazijų geriausi 

istorinių-technologinių 

darbų pristatymai. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Velykų tradicijos 
Kovo-balandžio 

mėn. 
V. Šankinienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Sėkmingas moksleivių 

dalyvavimas. Į aktyvią  

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 
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veiklą įtraukiami visi 1-2 

kl. ir dalis 3-4 kl. 

moksleivių. 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Velykinių e-atvirukų paroda. 
Kovo - 

balandžio mėn. 
V. Gaižienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Sėkmingas moksleivių 

dalyvavimas. Į aktyvią  

veiklą įtraukiami visi 1-2 

kl. ir dalis 3-4 kl. 

moksleivių. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 
Respublikinis konkursas 

"Sidabro vainikėlis" 
kovas-balandis V. Gailiūnienė €20.00 

dalyvauja leistinas 

mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
Miesto ir šalies debatų vokiečių 

kalba konkursas. 

kovo-balandžio 

mėn. 
Danutė Šiurkutė 

Intelektiniai 

ištekliai,  

savivaldybės 

lėšos 

Užimta bent viena prizinė 

vieta, padėkos raštas. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
IV kl. Išvyka į Muitinės 

muziejų 
Balandis M. Maniušis 

Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

nuotraukos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Išvyka į Signatarų namus I kl. Balandis 

J. Varakauskienė, M. 

Maniušis, R. 

Šilinskienė 

Asmeninės 

lėšos 

Tikslingai organizuotos 

išvykos (jų metu vykdomi 

programoje iškelti 

uždaviniai). Atliekamos 

mokytojų skirtos 

užduotys. 70-80 proc. 

kiekvienos I kl. mokinių 

dalyvauja išvykose. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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1 2 
Išvyka į Okupacijų ir laisvės 

kovų muziejų 
Balandis Istorijos mokytojai 

Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. kiekvienos II 

klasės mokinių dalyvaus 

išvykose. Pranešimų 

rengimas, informacijos 

sklaida elektroninėje-

informacinėje terpėje. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Išvyka į LCVA Balandis J. Varakauskienė 
Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

nuotraukos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Velykos mokykloje Balandis 

A. Kleinaitė, S. 

Savickienė, V. 

Gailiūnienė 

€50.00 

Sukurta gimnazijoje 

pavasarinė Velykų 

nuotaika. Įtraukti į 

aplinkos gražinimo veiklą 

30 % gimnazijos  

mokinių. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 
Pagaminti gimnaziją 

reprezentuojančius suvenyrus 
Balandis 

A. Kleinaitė, E. 

Grigaliūnas 
€300.00 

Gimnazija išleidžia 

lankstinukus ir turi 

reprezentatyvias 

atminimo dovanas 

pasikviestiems 

garbingiems gimnazijos 

svečiams, kurie atvyksta į  

susitikimus su gimnazijos 

moksleiviais. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 Išvyka į Sovietų bunkerį Gegužė 

J. Varakauskienė, 

M.Maniušis, 

R.Šilinskienė 

Asmeninės 

lėšos 

50 proc. II klasės mokinių 

dalyvaus išvykose. 

Moksleivių paruošti 

pranešimai, nuotraukos-

skaidrės, rodomos I aukto 

fojė. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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1 1 

Išvyka į Tuskulėnų rimties 

parko memorialinį muziejų II 

kl. 

Gegužė Istorijos mokytojai 
Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. kiekvienos II 

klasės mokinių dalyvaus 

išvykose. Tikslingai 

organizuotos išvykos (jų 

metu vykdomi 

programoje iškelti 

uždaviniai). 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 
Išvyka į Valstybinį Vilniaus 

Žydų Gaono muziejų 
Gegužė J. Šačkutė 

Asmeninės 

lėšos 

50 proc. IV klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykoje. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Vilniaus m. 2-3 kl. gimnazijų  

mokiniams protmūšis skirtas A. 

Puškino kūrybai (rusų k.) 

Gegužės 17d. 
Aldona Kindurienė, 

Lidija Sosunova 

Intelektiniai 

ištekliai 

Užimta bent viena prizinė 

vieta, padėkos raštas. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Konkursas "Vilniaus miesto 

istorija" 
Gegužė Istorijos mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai 

Dalyvauja 1 mokinys I-II 

kl. kategorijos ir vienas 

mokinys- III-IV 

kl.kategorijoje. Patenka į 

dešimtuką mokinių, 

geriausiai žinančių 

Vilniaus m. Istoriją 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Mokyklos prezidento rinkimai Gegužė Senatas, A.Kleinaitė €30.00 

Išrinktas naujas mokinių 

prezidentas iš ne mažiau 

kaip 5 kandidatų. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 2 Europos egzaminas Gegužė Istorijos mokytojai 
Intelektiniai 

ištekliai 

10 proc. II kl. Ir 10 proc. 

IV kl. Mokinių laiko LR 

Konstitucijos egzaminą. 

Geriausieji moksleiviai 

dalyvauja II ture. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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1 1 Paskutinis skambutis Gegužės 24 d. 
A. Kleinaitė , III klasių 

auklėtojai 
€50.00 

Įvykęs tradicinis 

gimnazijos 

renginys.Mokinių 

kūrybinė saviraiška, 

bendradarbiavimas ir 

komandinio darbo 

gebėjimų formavimas. Į 

renginio organizaciją 

įtraukiama 50 % III 

klasių ir 100 % IV klasių 

mokinių.Gimnazijos 

garbės raštai bus įteikti 

aktyviausiems gimnazijos 

abiturientams. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 
Išvyka į Lietuvos nacionalinį 

muziejų 
Birželis J. Šačkutė 

Asmeninės 

lėšos 

50 proc. III klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykoje 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 2 Išvyka į MMO muziejų Birželis J. Šačkutė 
Asmeninės 

lėšos 

50 proc. III klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykoje 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 2 

Teatro festivalis "Teatrozonas" 

ir teatro studijos "Alyvos" 

jubiliejus gimnazijoje  

Birželis R. Kulytė-Polini €200.00 
dalyvauja teatro studijos 

"Alyvos" mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Mokslo metų pabaigos šventė Birželis 
A.Kleinaitė ir 

metodinė taryba 
€400.00 

Renginio metu 

gimnazijos garbės  raštais 

bus apdovanoti  visi 

geriausiai besimokantys 

ir garbingai olimpiadose 

gimnazijai atstovavę 

moksleiviai;  bus pagerbti 

ir jų tėveliai. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 
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1 1 
Kūrybinė ataskaitinė 

gimnazijos aktyvistų stovykla 
Birželis A.Kleinaitė, Senatas €400.00 

Mokinių kūrybinė 

saviraiška, 

bendradarbiavimas ir 

komandinio darbo 

gebėjimų formavimas. 

Kitų mokslo metų veiklos 

planavimas. 

Atsiskaitymas už 

pusmečio nuveiktus 

darbus. Susitikimas 

neformalioje aplinkoje su 

mokytojais ir 

direktoriumi. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 Abiturientų išleistuvės Liepos 17 d. 
A. Kleinaitė, E. 

Grigaliūnas 
€200.00 

Bus apdovanoti visi su 

pagyrimu baigę 

gimnazijos abiturientai. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 
Išvyka į Žydų kultūros ir 

informacijos centrą 
Rugsėjis 

R. Šilinskienė, M. 

Maniušis, J. 

Varakauskienė 

Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

nuotraukos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 2 

Paskaitų ciklas LMA, LEU, 

VGTU ir VU apie Lietuvos 

mokslininkus ir jų darbus. 

Rugsėjis 
O. Gaubienė 1-4 kl. A. 

Griškienė 1-4 kl. 

Renginiai 

nemokami 

10 procentų visų klasių 

mokinių kategorijų 

tikslinės grupės vieną 

kartą per metus apsilanko 

LMA, LEU, VGTU ir 

VU organizuojamuose 

renginiuose. Įgytos žinios 

taikomos mokantis 

atskirų dalykų. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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1 2 Europos Kalbų diena  Rugsėjo 26 d. 

Koordinatorius:  Laura  

Palumeckaitė. 

Dalyvauja visos 

užsienio k. Mokytojos 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

2/3 mokinių. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Būrelių mugė Rugsėjis A. Kleinaitė 
Intelektinės 

lėšos 

Bus pristatyta ne mažiau 

kaip 15 neformalaus 

ugdymo užsiėmimų ir 

mugėje apsilankys 90 %  

gimnazijos I-III klasių 

mokinių. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 Rugsėjo pirmosios šventė Rugsėjis A. Kleinaitė €30.00 Įvykęs renginys. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 
Pirmų klasių vienos dienos 

stovykla 
Rugsėjis 

A. Kleinaitė, I kl. 

auklėtojai, Senatas 
€650.00 

95 % I klasių moksleivių 

 supažindinti su VŽG 

istorija bei tradicijomis; 

formuojamas klasės ir 

gimnazijos bendruomenės 

jausmas. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 

Mokinių savivaldos išvyka-

susitikimas su kitos gimnazijos 

savivalda 

Spalis 
A. Kleinaitė, E. 

Grigaliūnas 
€500.00 

Gimnazijos savivalda 

susitiks su kito Lietuvos 

miesto savivalda. Į 

susitikimą vyks 40 

gimnazijos savivaldos 

atstovų. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 Mokytojų diena Spalio 4 d. 
A.Kleinaitė , IV kl. 

auklėtojai 
€100.00 

Įvykęs gražus, 

kultūringas Mokytojo 

dienos renginys. 

Neformaliojo 

ugdymo ir pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 
 Išvyka į Puškino muziejų 

Markučiuose. 

Rugsėjo 

pabaiga-spalio 

pradžia 

Lidija Sosunova ir 

Aldona Kindurienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus 50℅ 

klasės mokinių. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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1 1 Sveikatingumo diena Spalis 

Gimnazijos 

administracija, kūno 

kultūros mokytojai, 

klasių vadovai, 

mokyklos mokytojai 

€50.00 
Dalyvaus 80 proc. 

mokinių 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Konstitucijos egzaminas Spalis Istorijos mokytojai 
Intelektiniai 

ištekliai 

10 proc. II kl. Ir 10 

proc. IV kl. Mokinių 

laiko LR Konstitucijos 

egzaminą. Geriausieji 

moksleiviai dalyvauja 

II ture. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Išvyka į Etnografinį muziejų Spalis V. Gailiūnienė Asmeninės 

Išvykoje dalyvauja ir 

programines užduotis 

atlieka IIIB kurso 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Gamtamokslių popietė su 

bendruomene 

Spalio mėn.IV 

savaitė 

K. Žekonytė, A. 

Griškienė, J. Bodrijė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Renginyje dalyvaus 20% 

gimnazijos bendruomenės 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 

Išvykos į Aklųjų biblioteką,į 

muziejų, į kiną-iš viso 4 

išvykos 

spalio-birželio 

mėn. 

Datos 

tikslinamos 

Daiva Kalinskienė 
Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus visi tą 

dieną klasėje esantys 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Išvyka į  Nacionalinę dailės 

galeriją arba Vytauto Kasiulio  

muziejų. 

spalio-lapkričio 

mėn. 
Virginija Stanevičienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus visi tą 

dieną klasėje esantys 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

I kl. Išvyka į Vilniaus 

universiteto Geologijos 

muziejų 

Lapkritis J. Sikorskienė 
Asmeninės 

lėšos 

70-80 proc. klasės 

mokinių dalyvaus 

išvykose. Moksleivių 

paruošti pranešimai, 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 
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nuotraukos-skaidrės, 

rodomos I aukšto fojė. 

Atliekamos mokytojų 

skirtos užduotys. 

1 1 Tolerancijos diena Lapkritis 
Z. Jackūnienė,  V. 

Daugirdienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Dalyvaus 90 % tikybos 

grupių mokinių (I-IVkl.)  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1  Meninio skaitymo konkursas Lapkritis 

Gimnazijoje konkursą 

laimėjusių mokinių 

mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

2 mokiniai atstovauja 

gimnazijai Vilniaus 

mieste:  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Išvyka į cerkvę. 

2019 m 

lapkričio 4-a 

savaitė/gruodžio 

1-a savaitė. 

Aldona Kindurienė 
Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus visi tą 

dieną klasėje esantys 

mokiniai. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Kalėdinių e-atvirukų paroda. Gruodis D. Bakšys 
Gimnazijos 

lėšos 

Sėkmingas moksleivių 

dalyvavimas. Į aktyvią  

veiklą įtraLukiami visi 1-

2 kl. ir dalis 3-4 kl. 

moksleivių. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 
Kalėdinis bendruomenės 

krepšinio turnyras. 
Gruodžio 07 d. 

A. Giedraitis, J. 

Jurčiuvienė, L. 

Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 

€50.00 Dalyvaus 6 komandos. 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

1 1 Kalėdinis I-II klasių koncertas Gruodis N.Smilinskienė nėra dalyvauja visos I-II klasės 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Kalėdinis muzikinis spektaklis  Gruodis R. Kulytė-Polini €50.00 
dalyvauja gimnazijos 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 
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užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
Dalyvavimas Filologų 

konkurse 
Gruodis 

D. Ignotienė, D. 

Rajunčienė 

Gimnazijos 

lėšos 

1-2 mokiniai atstovauja 

gimnazijai Vilniaus 

mieste.  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Šventinis tradicinių renginių 

apipavidalinimas. 
Gruodis, Kovas 

A.Kleinaitė, 

S.Savickienė, 

V.Gailiūnienė, 

S.Pečiulienė 

€50.00 
Šventėms dekruotos 

mokyklos erdvės. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

Tarptautiniai vokiečių kalbos 

egzaminai DSD II  ir DSD I 

(raštu ir žodžiu) VŽG.  

2019 m. 

gruodžio 1-2 

sav.; 2019 m.  

kovo 2-3 sav. 

Danutė Šiurkutė 
Vokietijos 

KMK lėšos 

Tarptautinis sertifikatas 

DSD II (B2C1), DSD I 

(A2B1).  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Integruotas anglų k.-geografijos 

renginys (su J. Sikorskiene) 

data bus 

tikslinama 
Daiva Kalinskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Atvirą pamoką stebės ne 

mažiau kaip 2 gimnazijos 

mokytojai. 

 80 proc. mokinių 

teigiamai įvertins įgytas 

žinias ir gebėjimus. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

 Debatų metodo integravimas į 

prancūzų kalbos, vokiečių k. ir 

kitų dalykų pamokas. 

per visus 

mokslo metus 
Danute Šiurkutė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Bent vienoje pamokoje 

per mėnesį taikyti šį 

metodą. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 Išvyka į Prancūzų institutą. 
data bus 

tikslinama 
Laura Palumickaitė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus visi tą 

dieną klasėje esantys 

mokiniai. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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1 2 
 Išvyka į "Amerikos centrą" 

JAV Ambasadoje, IIe klasė.   

data bus 

tikslinama 
Jurgita Zaurienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus visi tą 

dieną klasėje esantys 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Projektinė veikla II klasėse. 

Tema “Šimtmečio  Lietuva”. 
2019 m.m. 

II klasių mokytojos: 

Virginija Mikšienė 

 Danutė Šiurkutė 

Gimnazijos 

lėšos 

Ne mažiau kaip 90% 

projektinių darbų atitiks 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygmenį. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2  Tęsiamas Erasmus  projektas  
Iki 2019 

m.rugsejo 1d. 
D. Šiurkutė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Patvirtintas dalyvavimas 

projekte. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 
 Miesto dainų konkursas anglų 

kalba “Values in Songs” 

data bus 

tikslinama 

Jurga Miškinienė 

Virga Mikšienė 

Intelektiniai 

ištekliai,   

Dalyvaus visų 

bendradarbiaujančių 

gimnazijų atstovai ir 

prijaučiančios 2-3 

mokyklos.   

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 VŽG archyvo formavimas. Visus metus 
S.Savickienė 

M.Maniušis 

Intelektiniai 

ištekliai 

Rezultatais pasinaudos 

bent 20 proc. mokinių. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

UK koridoriaus projekto 

EUROPOS MIESTAS 

tęstinumas. 

visus metus 

Visos UK koridoriaus 

kabinetu mokytojos 

301-305 

Mokyklos 

fondo lėšos, 

asmeninės 

dirbančių 

mokytojų 

lėšos  

Informaciniai 

pastatomieji stendai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Dalyvavimas miesto, šalies 

konkursuose. 
Visus metus 

S. Savickienė, 

S.Pečiulienė, 

V.Gailiūnienė, 

N.Smilinskienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Dalyvauja leistinas 

mokinių skaičius. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 
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skyrius 

1 1 Dailės darbų ekspozicijos. Visus metus 
S.Savickienė, 

S.Pečiulienė 
€50.00 

Bent dvi parodos kas 

mėnesį. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Projektas-renginys 

,,Pasveikink'' 
Visus metus S. Pečiulienė €50.00 

Dalyvauja I-II kl. 

mokiniai gabūs dailei 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

Dalyvavimas užsienio šalių 

(Italija, Ukraina, Čekija) 

teatro festivaliuose ir 

konkursuose 

vasaris, 

balandis, 

gegužė, 

birželis 

R. Kulytė-Polini €900.00 

dalyvauja teatro 

studijos "Alyvos" 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Pilietiškumo ugdymas 

integruotas į  lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokas II kl. 

2019 m. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos, 

dirbančios II kl. 

Gimnazijos 

lėšos 

II kl. pilietškumo 

ugdymas integruotas į 

12 lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokų.   

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Nacionalinio diktanto 

rašymas 
2019 pavasaris 

Lietuvių k. 

mokytojos 
€50.00 

Diktantą rašys 30 proc 

mokinių 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 

Pažintinės ekskursijos į 

kultūrinius , istorinius 

objektus 

2019 m. 
Lietuvių k. 

mokytojos 
Asmeninės 

lėšos 

Dalyvaus 21 proc. 

grupės mokinių 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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1 1 Išvykos į teatrus 2019 m. 
Lietuvių k. 

mokytojos 
Asmeninės 

lėšos 

Dalyvaus 50 proc. 

grupės mokinių 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

 VŽG bendradarbiavimas su 

ES šalies-prancūzų 

Castillonnes progimnazija. 

visus metus   
Asmeninės 

lėšos 

Užmegzti ryšiai su ES 

ugdymo įstaiga. 

Europos švietimo 

sistemos principų 

suvokimas, gerosios 

patirties sklaida 

pamokose. 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 2 

Mainų programa su 

Vokietijos Paderborno 

gimnazija. 

2019 balandis 

ir 2019 spalis 
Danutė Šiurkutė €1,000.00 

Užmegzti ryšiai su ES 

ugdymo įstaiga. 

Europos švietimo 

sistemos principų 

suvokimas, gerosios 

patirties sklaida  

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 Kalėdinės dirbtuvės Gruodis V. Gailiūnienė €30.00 
Dalyvaus mokytojai ir 

mokiniai 

Lietuvių kalbos ir 

dorinio ugdymo, 

užsienio kalbų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

1 1 
Ekskursija po Lietuvą 

(Europos šalį) 
Birželis J.Sikorskienė 

Asmeninės 

lėšos 
I- III kl. mokinių grupė 

Tiksliųjų, gamtos, 

socialinių ir kūno 

kultūros ugdymo 

skyrius 

1 1 Būrelių mugė Rugsėjis A. Kleinaitė 
Intelektinės 

lėšos 

Bus pristatyta ne 

mažiau kaip 15 

neformalaus ugdymo 

užsiėmimų ir mugėje 

apsilankys 90 %  

Neformaliojo 

ugdymo ir 

pagalbos 

mokiniui skyrius 
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gimnazijos I-III klasių 

mokinių. 

1 1 Rugsėjo pirmosios šventė Rugsėjis A. Kleinaitė €30.00 Įvykęs renginys. 

Neformaliojo 

ugdymo ir 

pagalbos 

mokiniui skyrius 

1 1 

Mokinių savivaldos išvyka-

susitikimas su kitos 

gimnazijos savivalda 

Spalis 
A. Kleinaitė, E. 

Grigaliūnas 
€800.00 

Gimnazijos savivalda 

susitiks su kito 

Lietuvos miesto 

savivalda. Į susitikimą 

vyks 40 gimnazijos 

savivaldos atstovų. 

Neformaliojo 

ugdymo ir 

pagalbos 

mokiniui skyrius 

    Iš viso programai     €6,170.00     

                

                

    Laukiamas rezultatas :           

    
1)moksleivių vertybinių nuostatų pokyčius atspindės sąmoningas aktyvumas: į aktyvią veiklą puoselėjant 

pilietines ir tautines vertybes įsijungs 50% moksleivių;  
  

    
2) gimnazijos bendruomenės sutelktumą rodys jos narių (ne mažiau kaip 1 metodinės grupės narys) įsitraukimas 

į komandinį darbą bendrai veiklai planuoti ir organizuoti;  
  

    
3)  išaugusią moksleivių savimonę bei atvirumą ES procesams liudys veiksmingo partnerystės tinklo 

įsijungimas su šalies ir ES valstybių švietimo įstaigomis.   

    
4) įvyks 80% visų plane 

numatytų renginių 
        

  

  
  

5) tarptautiniai projektai ir bendradarbiavimas su ES valstybėmis skatins mokinių domėjimąsi kitų šalių kultūra, plės 

mokinų akiratį.   
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II programa   Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas 
   

Tikslas:    Užtikrinti aukštos kokybės ugdymą 
   

Uždaviniai: 
      

1. Didinti ugdymo turinio ir formų pasirinkimų galimybes  
   

2. Mokymosi visą gyvenimą galimybų plėtojimas  
   

3. Sudaryti palankias galimybes mokiniams įgyti gebėjimo mokytis kompetencijas  
   

 
       

 
       

Programa uždavinys Priemonės pavadinimas 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

vykdytojas  
Lėšos 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pateikė 

skyrius 

2 1 Bandomasis biologijos egzaminas sausio IV sav. D. Puodžiukienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokiniai 

įsivertins. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į tarptautinę turizmo parodą 

ADVENTUR 
Sausis 

J

.

S

i

k

o

r

s

k

i

e

Intelektiniai 

ištekliai. 

I-IV kl. 

mokinių 

grupė 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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n

ė 

2 1 
Dalyvavimas geografinių žinių 

konkurse ,,ADVENTUR" 
Sausis J.Sikorskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja I-

IV kl. 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Respublikinis  piešinių konkursas 

„Metų laikai“  
sausis S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja 

leistinas 

mokinių 

skaičius 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į Nacionalinę dailės galeriją, 

A.Sutkaus foto paroda ,,Kosmos'' 
sausis S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja IV 

kl. 

fotografijos 

grupė 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3  Dailyraščio konkursas sausis 
D. Ignotienė,  N. 

Žiobienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Parengta 

dailyraščio 

paroda 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Vilniaus miesto matematikos 

olimpiada 
sausio mėn. R. Švelnikienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja po 

3 mokinius iš 

I, II, II, IV 

klasių 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
 VŽG ir Žvėryno gimnazijų  rusų 

kalbos olimpiada. 

 sausio 4 

savaitė 

Lidija Sosunova, 

Aldona Kindurienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

Asmeninės 

lėšos 

Atrinkti 

kandidatai į 

miesto 

olimpiadą. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Dailės olimpiada sausis-vasaris S. Pečiulienė 
Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja 

gabūs dailei 

Humanitarinių 

mokslų ir 
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mokiniai menų ugdymo 

skyrius 

2 1 

Organizuoti integruotas pamokas su 

IT mokytojais atliekant fizikos 

laboratorinius darbus. 

Sausio - 

balandžio mėn. 

A. Griškienė (4A 

grupė), O.Gaubienė 

(4A grupės) 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

100 procentų 

išplėstiniu ir 

bendruoju 

kursu 

besimokančių 

mokinių. 

Padidės 

mokymosi 

motyvacija, 

lankomumas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
VGTU klasės mokinių fizikos 

laboratoriniai darbai. 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

pagal VGTU 

grafiką 

A. Griškienė, 

O.Gaubienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 80 

procentų 

išplėstiniu 

kursu 

besimokančių 

mokinių. 

Gerės 

mokinių 

rezultatai. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
VGTU klasės mokinių chemijos 

laboratoriniai darbai. 

Sausio - 

gruodžio mėn.  

N. Daubaraitė, 

K.Žekonytė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 80 

procentų 

išplėstiniu 

kursu 

besimokančių 

mokinių.ir 

90% 

gamtamokslių 

klasių 

mokinių. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 



 
 

35 
 

Gerės 

mokinių 

rezultatai. 

2 1 
Bandomasis anglų kalbos 

egzaminas IV kl.  
 vasario 1 sav.  

Virginija Mikšienė, 

Laura Gadžijeva 

Gimnazijos 

lėšos 

85%-90℅ 

mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygį. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Bandomasis fizikos egzaminas  vasario II sav. O. Gaubienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokiniai 

įsivertins. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Dalyvavimas geografijos 

olimpiados I etape 
Vasaris J.Sikorskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja I-

IV kl. 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Vilniaus m. istorijos olimpiada vasario mėn. Istorijos mokytojai 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Istorijos bandomasis VBE IV kl. 

mokiniams 
vasario mėn. 

J. Šačkutė, J. 

Varakauskienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Dalyvauja 

istorijos VBE 

pasirinkę 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 
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ugdymo 

skyrius 

2 1 
Vilniaus m. ekonomikos ir verslo 

olimpiada 
vasario mėn. I.Niuniavaitė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Geografijos bandomasis VBE IV kl. 

mokiniams 
vasario mėn. J. Sikorskienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Dalyvauja 

geografijos 

VBE 

pasirinkę 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Antikos kultūros ir lotynų kalbos 

olimpiada 
Vasario mėn. D. Budvytienė 

Gimnazijos 

lėšos 

2 mokiniai 

atstovauja 

gimnazijai 

Vilniaus 

mieste.  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 
Vasario mėn. 

Gimnazijoje 

olimpiadą  laimėjusių 

mokinių mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

4 mokiniai 

atstovauja 

gimnazijai 

Vilniaus 

mieste.  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Technologijų olimpiada vasaris- kovas V. Gailiūnienė 30 € 

Dalyvauja 

leistinas 

mokinių 

skaičius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į Dailės akademiją. vasaris -kovas S. Pečiulienė nėra 

Dalyvauja 

suinteresuotų 

mokinių 

grupė 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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2 1 
Išvyka į Šiuolaikinio meno muziejų 

MO 
vasaris- kovas S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja III 

-IV kl. 

vizualiųjų 

menų  grupės 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 

 Patikrinamasis darbas 

antrakalbiams II kl. 2-os užsienio 

kalbos lygio nustatymo testas II kl. 

kovo mėn. 
Lidija Sosunova, 

Aldona Kindurienė 

Gimnazijos 

lėšos 

80% mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygį. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Dalyvavimas Vilniaus m. mokinių  

geografijos olimpiadoje  
Kovas J.Sikorskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

skaičius 

mokinių 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Dalyvavimas Respublikinėje 

geografijos olimpiadoje ,,Mano 

gaublys" 

Kovas J.Sikorskienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja I-

IV kl. 

Mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Dalyvavimas nacionaliniame 

mokinių Č.Kudabos geografijos 

konkurse 

Kovas 
J.Sikorskienė, 

I.Niuniavaitė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja po 

vieną I- IV kl. 

mokinį 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
 

Ekonomikos ir verslumo olimpiada 
Kovas I.Niuniavaitė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 
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skyrius 

2 1 Vilniaus m. geografijos olimpiada kovo mėn. 
Geografijos 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Respublikinė istorijos olimpiada kovo mėn. Istorijos mokytojai 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į pasirinktą verslo įmonę Kovas I.Niuniavaitė 
Asmeninės 

lėšos 

 25 proc. III 

klasės 

mokinių 

pasirinkusių 

ekonomiką ir 

verslumą 

dalyvaus 

išvykoje 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Tarptautinis matematikos Kengūros 

konkursas 
 kovo mėn. E. Lučnikovienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Sudalyvaus 

25%    I-IV 

klasių 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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2 1 
Išvyka į Lietuvos Energetikos ir 

technikos  muziejų (I, II klasės). 

Kovo - 

gegužės mėn. 

A. Griškienė, O. 

Gaubienė, V. 

Gaižienė, V. 

Šankinienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvaus 30 

procentų visų 

1-os, 2-os 

klasės 

mokinių. 

Tikslingai 

organizuotos 

išvykos (jų 

metu vykdomi  

programoje 

iškelti 

uždaviniai),  

ugdomos 

pilietinės 

nuostatos, 

sudaromos 

sąlygos 

integruoti 

pilietinio 

ugdymo, 

gamtos 

mokslų ir IT 

dalykų 

programas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Bandomasis chemijos egzaminas 
balandžio I 

sav. 

N. Daubaraitė, K. 

Žekonytė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokiniai 

įsivertins. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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2 1 Bandomasis IT egzaminas 
balandžio II 

sav. 

V. Gaižienė, 

D.Bakšys, 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokiniai 

įsivertins. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Užsienio kalbų mokėjimo lygio 

nustatymo testas II kl. 
Balandis 

visos užsienio kalbos 

mokytojos 

Gimnazijos 

lėšos 

80% mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygį. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į saugomų teritorijų 

Nacionalinį lankytojų centrą 
Balandis J.Sikorskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 
I kl. mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į VU Meteorologijos stotį Balandis J.Sikorskienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 
III kl. grupė 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 VGTU finansų olimpiada Balandis I. Niuniavaitė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
I, II klasių mišrių komandų, 

krepšinio estafetė 
balandis J. Jurčiuvienė 20 € 

Dalyvaus 42 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 
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kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į Šiuolaikinio meno muziejų 

MO. 
Balandis S.Savickienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvauja ir 

programines 

užduotis 

atlieka IIIA 

kurso 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Šokių vakaras balandis A. Sarafin nėra 

dalyvauja III, 

IV kl. šokių 

grupių 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Patikrinamieji lietuvių kalbos 

darbai I kl.  

 balandis,  

rugsėjis 
Lietuvių k. mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

Moksleivių 

pažangos 

įvertinimas:  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Patikrinamieji lietuvių kalbos 

darbai III  kl. 

 balandis,  

lapkritis;  
Lietuvių k. mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

Moksleivių 

pažangos 

įvertinimas:  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
 Patikrinamasis anglų kalbos darbas 

I kl.  

 balandis,  

rugsėjis 

Daiva Kalinskienė, 

Laura Martinaitytė 

Gimnazijos 

lėšos 

80% mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygį. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į Gamtos tyrimų centrą. 
Balandžio - 

Lapkričio mėn. 
V. Baužienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvaus 20 

procentų visų 

biologijos 

mokomąjį 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 
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dalyką 

besimokančių 

mokinių. 

Tikslingai 

organizuotos 

išvykos (jų 

metu vykdomi  

programoje 

iškelti 

uždaviniai). 

skyrius 

2 1 IT dienos Gegužės mėn. D.Bakšys 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 50 

procentų 

informacines 

technologijas 

besimokančių 

moksleivių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Išvyka į Nacionalinį Kraujo centrą, 

VU GMF Zoologijos muziejų, 

Santariškių Genetikos centrą. 

Gegužės, 

lapkričio mėn. 

J. Bodrije 1-4 kl., D. 

Puodžiukienė 1-4 kl. 

V. Baužienė 

Asmeninės ir 

gimnazijos 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvaus 20 

procentų visų 

biologijos 

mokomąjį 

dalyką 

besimokančių 

mokinių. 

Tikslingai 

organizuotos 

išvykos (jų 

metu vykdomi  

programoje 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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iškelti 

uždaviniai). 

2 1 VŽG Keturkovės varžybos gegužė 
L. Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 
20 € 

Išaiškinti 10 

geriausių 

keturkovinink

ų. Dalyvaus40 

mokinių. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Matematikos patikrinamieji darbai 

I, III klasėms 
 gegužės mėn.  

N. Zdanienė, R. 

Mazūrienė, R. 

Švelnikienė 

Gimnazijos 

lėšos 

80-90 % 

mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnį lygį. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Pleneras gamtoje gegužė-birželis S. Pečiulienė 
Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja I-II 

kl. bei III-IV 

dailės grupės 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į Pavilnių regioninį parką Birželis J.Sikorskienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 
I kl. mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Sporto šventė birželis 
Kūno kultūros 

mokytojai 
100 € 

Dalyvaus I- 

III kl. 

mokiniai. 

Aktyvia 

veikla užsiims 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 
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80 proc. 

mokinių. 

skyrius 

2 1 
Išvyka į Taikomosios dailės 

muziejų 
Rugsėjis V. Gailiūnienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvauja ir 

programines 

užduotis 

atlieka IVB 

kurso 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 

Komandinė jaunųjų matematikų 

olimpiada J. Kubiliaus taurei 

laimėti 

 rugsėjo mėn. R. Minkevičienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 5 

mokinių 

gimnazijos 

komanda 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Patikrinamasis anglų kalbos darbas 

III kl. 
Rugsėjis 

Virginija 

Stanevičienė, 

Virginija Mikšienė 

Gimnazijos 

lėšos 

85%-90℅ 

mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnįjį 

lygį. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Gamtos mokslų „Kengūra“, gamtos 

mokslų olimpiada. 

Rugsėjo - 

gruodžio mėn. 
J. Bodrije 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja 5 

procentai visų 

amžiaus grupę 

atitinkančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Į aktyvią  

veiklą 

įtraukiami 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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gabūs 

moksleiviai. 

2 1 
Matematikos patikrinamieji darbai 

I,  III klasėms 

2019 iki rudens 

atostogų 
R. Švelnikienė 

Gimnazijos 

lėšos 

80-90 % 

mokinių 

pasieks 

pagrindinį ir 

aukštesnį lygį. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Integruotos varžytuvės „Skaičiai, 

raidės ir mankšta- viskas sveikame 

kūne“, I-ų klasių mokiniams 

spalis 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

matematikos 

mokytojai 

20 € 

Dalyvaus 7 I 

kl. Mokinių 

komandos 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į Šiuolaikinio meno centrą Spalis S.Savickienė 
Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvauja ir 

programines 

užduotis 

atlieka IIIB 

kurso 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Pleneras Pučkorių atodangoje. Spalis S.Savickienė 
Asmeninės 

lėšos 

Plenere 

dalyvauja ir 

programines 

užduotis 

atlieka III B 

kurso 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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2 1 
Lietuvos mokinių fotografijos 

konkursas 
spalis S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja III-

IV kl. 

fotografijos 

grupių 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 

dr. Bronislovo Lubio 

Respublikiniame chemijos konkurse 

I – II klasių mokiniams 

Spalis - 

lapkritis 

K. Žekonytė ir N. 

Daubaraitė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 2 II 

klasių ir 2 I 

klasių 

mokinių 

komanda 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Greito sprendimo uždavinių 

konkursas III klasių mokiniams I- II 

etapai. 

 spalio - 

lapkričio mėn. 
N. Zdanienė  

Gimnazijos 

lėšos 

Į antrą etapą 

bus atrinkti 5 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 IT konkursas "Bebras" 
Spalio-

lapkričio mėn. 
V. Gaižienė 

Asmeninės ir 

gimnazijos 

lėšos. 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokyklinėse 

olimpiadose 

dalyvauja 10 

procentų visų 

gimnazijoje 

besimokančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
ISM ir NMA ekonomikos 

olimpiada 
lapkričio mėn. I.Niuniavaitė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

leistinas 

moksleivių 

skaičius. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 
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skyrius 

2 1 Raštingiausio gimnazisto konkursas  lapkritis Lietuvių k. mokytojai 
Gimnazijos 

lėšos 

2 mokiniai 

atstovauja 

gimnazijai 

Vilniaus 

mieste: 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Gimnazijos meninio skaitymo 

konkursas 
lapkritis 

D.Ignotienė, 

J.Leleivienė 
50 € 

Atrinkti 2 

kandidatai į 

miesto 

konkursą 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvykos į tekstilės parodas 
lapkritis-

gruodis 
V. Gailiūnienė 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvauja ir 

programines 

užduotis 

atlieka II 

klasių 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Bandomasis lietuvių kalbos 

egzaminas IV kl.  

gruodis, 

balandis 
Lietuvių k. mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

Moksleivių 

pažangos 

įvertinimas. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Gimnazijos lietuvių kalbos 

olimpiada 
gruodis 

L.Laurinavičiūtė, D. 

Rajunčienė (I-II kl.), 

A.Markeliūnienė,D.B

udvytienė (III-IV) 

Gimnazijos 

lėšos 

Atrinkti 4 

kandidatai į 

miesto 

olimpiadą 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Išvyka į Dailės akademiją. Gruodis S.Savickienė 
Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvauja III 

ir IV kurso 

suinteresuoti 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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2 1 
Gimnazijos anglų kalbos 

olimpiados I-II ir IIIkl. mokiniams  
Gruodis 

Koordinuoja 

Virginija Sanevičienė 

(IIIkl.) ir Laura 

Gadžijeva (I-II kl.). 

Vertinimo komisija: 

Daiva Kalinskienė,  

Jurgita Zaurienė, 

Simona Šernienė, 

Laura Gadžijeva 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Atrinktas1 

kandidatas į 3 

kl. miesto 

olimpiadą ir 2 

kandidatai į 1-

2 klasių 

miesto 

konkursą.  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Gimnazijos matematikos olimpiada Gruodis R. Mazūrienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 7% 

gimnazijos 

mokinių 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Respublikinis astronomijos 

konkursas „Po žvaigždėtu dangum“ 

Pagal konkursų 

grafiką 

A. Griškienė, 

O.Gaubienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 6 

moksleiviai. 

Pagerės 

mokinių 

bendravimas, 

bendradarbiav

imas. Gerės 

mokymosi 

rezultatai. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Vilniaus miesto astronomijos 

konkursas „Žvaigždikas“ 

Pagal konkursų 

grafiką 

A. Griškienė I kl., O. 

Gaubienė II kl. 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 10 

moksleivių. 

Pagerės 

mokinių 

bendravimas, 

bendradarbiav

imas. Gerės 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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mokymosi 

rezultatai. 

2 1 
Gimnazijos vokiečių kalbos 

olimpiada. 

Pagal 

savivaldybės 

grafiką 

Danutė Šiurkutė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Atrinkti 

kandidatai į 

miesto 

olimpiadą. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 IT mokyklinė, miesto olimpiados. 

Pagal 

olimpiadų 

grafiką 

V. Gaižienė, 

D.Bakšys, 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokyklinėse 

olimpiadose 

dalyvauja 10 

procentų visų 

gimnazijoje 

besimokančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Chemijos mokyklinė, miesto 

olimpiados. 

Pagal 

olimpiadų 

grafiką 

N. Daubaraitė (III, IV 

kl.), K. Žekonytė (I,II 

kl.) 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokyklinėse 

olimpiadose 

dalyvauja 10 

procentų visų 

gimnazijoje 

besimokančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Biologijos mokyklinė, miesto 

olimpiada. 

Pagal 

olimpiadų 

grafiką 

J. Bodrije ir V. 

Baužienė  (I,II kl.), 

D. Puodžiukienė 

(III,IV kl.) 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokyklinėse 

olimpiadose 

dalyvauja 10 

procentų visų 

gimnazijoje 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 
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besimokančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

skyrius 

2 1 
Fizikos mokyklinė, miesto 

olimpiada. 

Pagal 

olimpiadų 

grafiką 

A. Griškienė I-IV kl. 

, O Gaubienė I-IV kl.  

Intelektiniai 

ištekliai. 

Mokyklinėse 

olimpiadose 

dalyvauja 10 

procentų visų 

gimnazijoje 

besimokančių 

mokinių. 

Sėkmingas 

moksleivių 

dalyvavimas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 Eurofito testai 
9 kartus per 

metus 

A. Giedraitis, J. 

Jurčiuvienė, L. 

Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

I - IV klasių 

mokiniai 

nusistatys 

savo fizinį 

pajėgumą 

pagal 

rekomenduoja

mus eurofito 

standartus. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Pamokos II ir IV klasių 

moksleiviams VU planetariume. 

Visi mokslo 

metai 

A. Griškienė, 

O.Gaubienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Gdalyvauja 

visų II-IV kl. 

besimokančių 

mokinių 40 

procentų. 

Gerės 

mokinių 

rezultatai. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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2 1 

Darbas su mokiniais 

besimokančiais ŠU neakivaizdinėje 

mokykloje FOTONAS 

Visi mokslo 

metai 

O. Gaubienė, A. 

Griškienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Asmeninės 

lėšos. 

Atlikti 3 

kontroliniai 

darbai, gauti 

įvertinimai. 

Mokinių 

didesnė 

motyvacija 

mokytis. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Tarpklasinės tinklinio, krepšinio, 

futbolo, lengvosios atletikos 

varžybos 

Visi mokslo 

metai 

Kūno kultūros 

mokytojai 
50 € 

Išsiaiškinti 

pajėgiausias 

klases 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 

Tarpgimnazinės ir tarpmokyklinės 

futbolo, krepšinio, lengvosios 

atletikos, šachmatų, orientavimosi, 

tinklinio, badmintono varžybos. 

2019 m. 

A. Giedraitis, J. 

Jurčiuvienė, L. 

Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 

150 € 

Bendroje 

įskaitoje 

patekimas į 

,,TOP-10". 

Dalyvaus 151 

mokinys. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 1 
Atsiskaitomosios technologijų 

darbų parodos 
Visus metus 

V. Gailiūnienė, E. 

Bortkevičius 
50 € 

4 kartus per 

metus 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Dalyvavimas miesto, šalies 

konkursuose. 
Visus metus V. Gailiūnienė 30 € 

Dalyvauja 

leistinas 

mokinių 

skaičius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Vizualiųjų menų pamokos kitose 

erdvėse, edukaciniai užsiėmimai 

Visi mokslo 

metai 
S. Pečiulienė 

Asmeninės 

lėšos 

Dalyvauja III 

-IV kl. 

vizualiųjų 

menų  grupės 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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2 1 
Dalyvavimas miesto, šalies teatro 

konkursuose ir festivaliuose 
Visus metus R. Kulytė-Polini 50 € 

dalyvauja 

teatro studijos 

"Alyvos" 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į Lietuvos Martyno 

Mažvydo biblioteką 

Visi mokslo 

metai 
R. Kulytė-Polini 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja III, 

IV kl. teatro ir 

filmų kūrimo, 

teatro studijos 

"Alyvos", 

Retorikos ir 

filmų būrelio 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvykos į klasikinės muzikos 

koncertus III-IV kl.  

Visi mokslo 

metai 
N.Smilinskienė 

Asmeninės 

lėšos 

Kiekvienas 

III-IV kl. 

muzikos 

grupės 

mokinys 

aplanko 2 

koncertus per 

pusmetį 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 

Teatro ir filmų kūrimo pamokos 

kitose erdvėse, edukaciniai 

užsiėmimai 

Visi mokslo 

metai 
R. Kulytė-Polini 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja III, 

IV kl. teatro ir 

filmų kūrimo, 

teatro studijos 

"Alyvos", 

Retorikos ir 

filmų būrelio 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Spektaklių peržiūros miesto 

teatruose 

Visi mokslo 

metai 
R. Kulytė-Polini 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja 

teatro IVkl., 

teatro studijos 

"Alyvos" ir 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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retorikos 

būrelių 

mokiniai 

2 1 

Filmų peržiūros miesto kino 

teatruose "Multikino", "Pasaka", 

Skalvijos kino teatras 

Visi mokslo 

metai 
R. Kulytė-Polini 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja 

filmų kūrimo 

IV kl., filmų 

kūrimo 

būrelio 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 
Išvyka į Lietuvos muzikos, teatro ir 

kino muziejų 

Visi mokslo 

metai 
R. Kulytė-Polini 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja 

IVkl. filmų 

kūrimo ir 

teatro gr. 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3 Išvyka į „Lituanistikos židinį“  I kl. 
Visi mokslo 

metai 
Lietuvių k. mokytojai 

Asmeninės 

lėšos 

Išvykoje 

dalyvaus 60 

% mokinių 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 1 Mokinių konsultavimas 
Visi mokslo 

metai 

Visi mokytojai pagal 

asmeninį suderintą 

grafiką (išskyrus 

menų, dorinio 

ugdymo, technologijų 

ir kūno kultūros 

mokytojus)  

Gimnazijos 

lėšos 

Mokiniai 

pagerins 

dalyko žinias 

ir gebėjimus 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 Seminaras „Debatai“. 
sausio mėn. 4 

savaitė 
Danutė Šiurkutė 

Vokietijos 

KMK lėšos 

Pasisakys apie 

seminarą 

metodinės 

grupės 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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susirinkime. 

2 2 
Seminaras Lietuvos vokiečių kalbos 

mokytojams Trakuose 
vasaris Danute Šiurkutė ZfA lėšos 

20 šalies 

germanistų 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 VŽG konferencija. vasario mėn. 
1-2 pranešimai. V. 

Stanevičienė 

Asmeninės 

lėšos 

Bus 

pasidalinta 

patirtimi su 

kolegomis 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Integruota muzikos ir Retorikos 

būrelio pamoka. 
vasaris-kovas 

R. Kulytė-Polini, N. 

Smilinskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

dalyvauja III 

kl ir retorikos 

būrelio 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 

Organizuoti integruotas pamokas su 

IT mokytojais atliekant fizikos 

laboratorinius darbus (I-IVkl. 

mokiniai). 

Kovo - 

balandžio - 

rugsėjo mėn. 

 O. Gaubienė, A. 

Griškienė, V. 

Gaižienė, V. 

Šankinienė, D. 

Bakšys 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

100 procentų 

I-II kl. 

mokinių ir 

100 procentų 

išplėstiniu 

kursu 

besimokančių 

mokinių. 

Gerės 

mokymosi 

rezultatai. 

Padidės 

mokymosi 

motyvacija, 

lankomumas. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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2 2 

Valstybinio užsienio kalbos 

(vokiečių, rusų, anglų) kalbėjimo 

egzamino vertinimas. VBE 

(vokiečių, rusų, anglų) vertinimas. 

balandžio mėn. 

gegužės-

birželio mėn. 

Virga Mikšienė, 

Virginija 

Stanevičienė, Aldona 

Kindurienė, Jurgita 

Zaurienė, Laura 

Gadžijeva, Danutė 

Šiurkutė, Aldona 

Kindurienė 

Egzaminų 

centro lėšos 

VBE 

kalbėjimo 

vertinime 

dalyvaus visi 

mokymuose 

dalyvavę 

mokytojai. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Pranešimas "Karikatūra - ypatingas 

istorijos pažinimo šaltinis: teorija ir 

praktika" 
gegužės mėn. J. Šačkutė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės nariai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 
Seminaras „DSD egzaminų 

analizė”. 
birželio mėn. Danutė Šiurkutė 

Vokietijos 

KMK lėšos 

IO VŽG 

mokinių 

laikys DSD II 

ir 30 DSD I 

egzaminą 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 

Lankytų seminarų per mokslo 

metus apžvalga metodinės grupės 

susirinkime. 

birželio mėn. M. Maniušis 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės nariai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 
Mokinių pažangos stebėsenos 

rezultatų aptarimas 
Birželis 

Istorijos, geografijos 

ir ekonomikos 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės nariai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 
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2 2 Integruota dailės ir IT pamoka. Spalis 
S.Savickienė, 

V.Gaižienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Pamokoje 

dalyvauja III 

B ir A Kurso 

mokiniai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Integruotos karjeros planavimo 

pamokos 
lapkritis 

V. Gailiūnienė, J. 

Burzdikienė 

Asmeninės 

lėšos 

dalyvauja visi 

I gimnazinių  

kl. mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 

Integruota kūno kultūros ir muzikos 

pamoka .               " Perkusija su 

kamuoliais" 

lapkritis 
V. Vasilevskienė, N. 

Smilinskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Įvykusi 

pamoka 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Istorijos VBE rezultatų analizė ir 

aptarimas 
lapkričio mėn. J. Šačkutė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės nariai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 
Geografijos VBE rezultatų analizė 

ir aptarimas 
lapkričio mėn. J. Sikorskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

Socialinių 

Tiksliųjų, 

gamtos, 
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mokslų 

metodinės 

grupės nariai 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 
Bendradarbiaujama su fizikos 

mokytojais 
2019 ruduo R. Mazūrienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Pakoreguotos 

matematikos 

temos, kad 

atitiktų fizikos 

dėstomą 

medžiagą 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 

Mokinių pažangos stebėsena I-IV 

kl. Anketos I kl. 

Patikrinamųjų darbų rezultatų 

analizė I ir III kl. UK lygio 

nustatymo testas II kl. Bandomojo 

darbo rezultatų analizė IVkl. 

09-ir 06 mėn. 

Ne vėliau kaip 

po 3-4 sav. 

įvertinus 

darbus ir 

suvedus 

rezultatus arba 

gavus NEC 

rezultatus 

UK mokytojos, 

dirbančios 1-4 kl. 

Gimnazijos 

lėšos 

Mokiniai bus 

labiau 

motyvuoti 

siekti dalyko 

pažangos 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 

Patikrinamųjų darbų I ir III klasėse 

analizė ir IV klasės bandomojo 

darbo analizė ir mokinių pažangos 

stebėsena 

2018 ruduo ir 

2019 pavasaris 

ir ruduo 

R. Švelnikienė, N. 

Zdanienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Bus 

išanalizuoti 

direkciniai ir 

bandomasis 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 

Bendradarbiavimas su M. 

Biržiškos, Jono Pauliaus II, S. 

Daukanto, Žemynos  bei Žvėryno 

gimnazijomis gimnazijomis. 

Dalyvavimas šių gimnazijų bent 1-2 

renginiuose, bendruose projektuose, 

konkursuose. 

2019 m.  
Visi gimnazijos 

mokytojai 

Asmeninės 

lėšos 

I-II kl. 

mokiniai ir 

mokytojai 

dalyvaus 1-2 

renginiuose.  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 
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mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Bendri projektai su Žvėryno 

gimnazijos rusų kalbos mokytojais. 
visus metus  

Lidija Sosunova, 

Aldona Kindurienė 

Asmeninės 

lėšos 

VŽG atstovai 

dalyvaus 1-2 

renginiuose. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 Eurofito testų analizė 2019 

A. Giedraitis, J. 

Jurčiuvienė, L. 

Kavaliauskienė, V. 

Vasilevskienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

I klasių 

merginų 

eurofito testų 

statistinė 

interpretacija 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 

Seminarų, konferencijų, kursų 

lankymas, pranešimai metodinėje 

grupėje iš kvalifikacijos kėlimo 

renginių  

2019 
Gimnazijos 

mokytojai 

Lėšos skirtos 

ugdymo 

reikmėms 

Šiuolaikine 

metodika 

pagrįstos 

pamokos, 

individualūs 

metodinės 

medžiagos 

aplankai 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Dalijimasis patirtimi ir metodine 

medžiaga 
2019 

Gimnazijos 

mokytojai 

Gimnazijos 

lėšos 

Pranešimai 

metodinėje 

grupėje: 

mokytojos 

dalijasi 

patirtimi. 

Naudinga 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius. 

Humanitarinių 
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medžiaga bus 

persiųsta 

elektroniniu 

būdu ar 

pateikiant 

kopijas 2-3 

kartus per 

pusmetį 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Matematikos olimpiadinių 

uždavinių banko papildymas 
2019 

D. Žilaitienė, R. 

Mazūrienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Esantis 

bankas bus 

papildytas po 

uždavinius 

kiekvienai 

klasei 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 2 
 Kalbos pamokėlės gimnazijos 

mokytojams 
2019 N.Žiobienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Parengtos 6 

kalbos 

pamokėlės 

gimnazijos 

mokytojams. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
Prancūzų kalbos mokytojų ir 

dėstytojų konferencija.  

Data bus 

tikslinama 
Laura Palumickaitė 

Prancūzų 

mokytojų 

asociacijos 

lėšos 

Aptars 

seminarą 

artimiausiame 

metodinės 

grupės 

susirinkime. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 2 
VBE užsienio kalbų vertintojų 

seminarai arba vaizdo seminarai. 

datos bus 

tikslinamos 

Dalyvių sąrašas bus 

tikslinamas: Aldona 

Kindurienė, Danutė 

Šiurkutė 

NEC lėšos 

Aptars 

seminarą 

artimiausiame 

metodinės 

grupės 

susirinkime. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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2 3 
Vadovavimas metinių projektinių 

darbų rengimui 

sausio - kovo 

mėn., rugsėjo - 

gruodžio mėn 

V. Baužienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Aktualios 

informacijos 

teikimas 

mokytojams, 

veiklos 

organizavimas 

ir 

koordinavima

s. Rengiami 

projektiniai 

darbai, 

mokiniai įgyja 

aukštesnių 

kompetencijų.  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 3 I-III klasių mokinių koncertas 

balandžio 

mėn., lapkričio 

mėn 

N.Smilinskienė 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvauja 

atleisti nuo 

muzikos 

pamokų 

mokiniai 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3 
Menų pasirenkamųjų dalykų 

ataskaitinis renginys. 
balandžio mėn. Menų mokytojai 50 € 

Renginyje 

dalyvaus 90 

proc. IV 

klasių 

mokiniai. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3 
Pasaulinės etikos dienos 

paminėjimas 
gegužė Z. Jackūnienė 

Gimnazijos 

lėšos 

Atkreipiamas  

dėmesys į 

etiškus 

poelgius .  

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3 
Studijų Vokietijos universitetuose 

motyvacinės dienos VŽG. 
spalio mėn. Danutė  Šiurkutė ZfA lėšos 

Dalyvaus 

80℅ vokiečių 

kalbą 

besimokančių 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 
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mokinių. 

2 3 

Atviros pamokos Vilniaus Žirmūnų 

gimnazijos ir Prano Mašioto 

pradinės mokyklos mokiniai 

mokiniams "Mokyk mažesnį“ 

II pusmetis (1 

pamoka), I 

pusmetis (1 

pamoka) 

A. Griškienė, 

K.Žekonytė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Pravestos dvi 

pamokos 

gamtos 

pažinimo 

tema. Paruošti 

mokiniai. 

Mokytojai 

dalinasi gerąja 

patirtimi. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 3 

 

Bendri sporto renginiai - projektai su Vilniaus m. 

gimnazijomis. 
 2019 m. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai. 

VŽG atstovai 

dalyvaus 1-4 

renginiuose-

projektuose. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

2 3 

 

Atleistų mokinių organizuojamos menų pamokos. 
 

Visus metus. Menų mokytojai 
Intelektiniai 

ištekliai. 

Kiekvienas 

atleistas 

mokinys ves 

po vieną 

pamoką. 

Humanitarinių 

mokslų ir 

menų ugdymo 

skyrius 

2 3 
Konsultavimo sistema: vyresnieji- 

jaunesniems, savo klasės draugams. 

2019 mokslo 

metai 
N. Zdanienė 

Intelektiniai 

ištekliai. 

Dalyvaus 5% 

gimnazijos 

mokinių 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo 

skyrius 

 
 

Iš viso: 
  

620 
 

 
        

 

 

 

Sėkmės rodikliai 
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1. Mokyklos olimpiadose ir konkursuose dalyvaus 20 proc. mokyklos 

mokinių     

 

 

2. Patikrinamuosiuose darbuose dalyvaus 95 proc. 

mokinių     

 

 

3. 80 proc. mokinių, dalyvaujančių bandomuosiuose egzaminuose  pasieks pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygį.   

 

 

4. Įvyks 80 proc. suplanuotų edukacinių renginių (edukacinės išvykos, parodos, konkursai, laboratoriniai, 

netradicinės pamokos ir kt.)  

 

 

5. Įvykusias atviras pamokas stebės bent po 2 

mokytojus     
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III programa        Mokymosi aplinkos 

gerinimas   

  

 

Tikslas:   Aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo individualizavimą, aktyvų mokymą(si), moderniųjų technologijų panaudojimą 

bei esminių kompetencijų ugdymą, kūrimas 

Uždaviniai:      
  

1.   Sukurti saugią, funkcionalią, įvairiems ugdymo(si) tikslams pritaikytą, mokyklos 

teritoriją; 

  

 

2.   Sukrti ir puoselėti estetinį, funkcionalų interjerą, pritaikyti netradicines erdves mokymui (-si), pažintinei, kūrybinei veiklai 

bei poilsiui.  

3.  Modernizuoti mokyklos materialinę bazę, siekiant efektyviai taikyti šiuolaikines technologijas bei inovatyvius mokymo (-si) 

metodus pamokoje. 

  

     
  

  

     
  

Program

a 

uždaviny

s 
Priemonės pavadinimas 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

vykdytojas  
Lėšos, eur 

Pasiekimo 

indikatorius 
Pateikė skyrius 

 

III 1 

Mokyklos teritorijos  

tvarkymo plano parengimas 

(zonavimas). 

2019 m. Gimnazijos taryba 
Intelektiniai 

ištekliai 

Parengtas teritorijos 

tvarkymo planas. 

Gimnazijos 

Taryba  

  1 Video stebėjimo sistema  2019 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas 

€4,000.00 
Įrengta 30 vaizdo 

stebėjimo kamerų 

Administracija su 

Gimnazijos 

tarybos pritarimu 
 

  1 
Mokytojų kambario 

įrengimas 
2019 m. 

D

irek

tori

aus 

pav

. 

ūki

o 

reik

€3,000.00 
Įrengtas šiuolaikiškas 

mokytojų kambarys 
Administracija 
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ala

ms     

V.

Kar

čau

ska

s 

  2 

316 kabinete laboratorinės 

kėdės mokiniams 36 

vienetai 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas, 

K.Žekonytė 

€3,800.00 
Atnaujintos mokinių 

darbo vietos 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

 

  2 
Mokyklos muziejaus 

atnaujinimas. 

2019 m. II 

pusmetis 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas, 

S.Savickienė, 

M.Maniušis. 

€3,000.00 

Muziejaus patalpose 

įkurta konferencinė ir 

veiklos su 

skaitmenine VŽG 

arhyvine medžiaga 

erdvė. 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  2 

Projektas "Pufų klasė" (25 -

29 pufai) skirti sėdėjimui su 

vaizdine medžiaga 

(ląstelės) skirti koridorių 

erdvėms. 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas, 

V.Gailiūnienė 

€500.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

dirbti  

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  2 

Spalvoto popieriaus (A1 

formato) stendams istorijos 

koridoriuje 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas 

€30.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

 

  2 

7 rėmelių 30 ir 40 cm 

formato (tamsiai rudais 

rėmeliais)  312 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas, 

N.Žiobienė 

€50.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė.  

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
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  3 

Suremontuoti kabinetus 

(107, 108, 109, 110, 113, 

319) 

2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas 

€7,000.00 

Suremontuoti 

kabinetai. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 Įrengti 4 darbo vietas (120) 2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas 

€200.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

dirbti  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 

Nupirkti spintas (106, 109, 

110, 113, 120, 201, 208, 

213, 316) 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€3,300.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

dirbti  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 

Atvira spinta/lentyno 

knygoms (207, 210, 304, 

309)  

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€800.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

dirbti  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 
Pakabinamos lentynos 

(211) 
2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€50.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 
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dirbti  kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

  3 
Naujos kriauklės (107, 205, 

209) 
2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€240.00 

Papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokytojams 

dirbti 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 

Nupirkti kamštinius stendus 

(105, 205, 308, 309,312,  

kūno kultūra) 

2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€200.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 
Nupirkti naujas kėdes 

mokiniams (109, 205, 309) 
2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas 

€2,500.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti  

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  3 

Dokumentų skaitymo 

kamera (210, 304, 308, 309, 

315) 

2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€1,500.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
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  3 

105 kab. kelios pintos dėžės 

smulkiems daiktams,  

komodos prie kriauklės, 

apšvietimui LED stalinės 

lempos su žnyplėmis, 

prailgintojo. 

2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€200.00 

Papildyta kabineto 

bazė dailės bei 

fotografijos 

pamokoms 

reikalingomis 

priemonėmis 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  3 

Kanceliarinės prekės 

(popierius, segtuvai) 

(kiekvienam mokytojui 15 

eur) 

2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€900.00 

Geresnės sąlygos 

mokiniams mokytis ir 

mokytojams dirbti  

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius. 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 

 

  3 

Ausinės mokinių 

individualioms užduotims 

po 2 vnt. kabineui (103, 

205, 302, 305, 309, 310) 

2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas 

€240.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti  

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  3 
Nupirkti garso kolonėles 

(313) 
2019 m.  

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams V. 

Karčauskas  

€50.00 

Atnaujinta ir 

papildyta materialinė 

bazė. Geresnės 

sąlygos mokiniams 

mokytis ir 

mokytojams dirbti  

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  3 
Nupirkti skenerį (216, 218, 

219) 
2019 m. 

Direktoriaus pav. ūkio 

reikalams 

V.Karčauskas, 

O.Gaubienė 

€600.00 
Atnaujins mokytojo 

darbo vietą 

Tiksliųjų, 

gamtos, 

socialinių m. ir 

kūno kultūros 

ugdymo skyrius 

 

  3 
Mobili tribūna  (lietuvių 

kalbos kabinetai 7 vnt.) 
2019 m.   €350.00 

Geresnės sąlygos 

mokiniams mokytis ir 

mokytojams dirbti 

Humanitarinių 

mokslų ir menų 

ugdymo skyrius 
 

  3 aSc pamokų tvarkaraščio 2019 m.   €370.00 Pagerintos darbo Direktoriaus 
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sudarymo programa sąlygos pavaduotoja 

ugdymui 

    Iš viso:     €32,510.00     
 

 
  

     
 

 
 

Laukiamas rezultatas:  
      

 
 

1. Sukurta saugi aplinka 
      

 

 

2. Suremontuoti 6 kabinetai. Atnaujintas 

interjeras       

 
 

3. Įdiegtos šiuolaikinės technologijos įgalina taikyti inovatyvius ugdymo metodus    

 
  

    
 

 


