
1 
 

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Žvėryno gimnazijos  

direktoriaus  

2021 m. rugsėjo 14 d. 

Įsak. Nr.  V-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS PLANAS  

2021-2022 mokslo metai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius 

2021  



2 
 

 

 

 

 

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS  VEIKLOS PLANAS  

Turinys 

I SKYRIUS ....................................................................................................................................................... 3 

BENDROS NUOSTATOS ............................................................................................................................ 3 

GIMNAZIJOS VIZIJA .................................................................................................................................. 3 

GIMNAZIJOS MISIJA ................................................................................................................................. 3 

II SKYRIUS ..................................................................................................................................................... 3 

INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ ............................................................................................................. 3 

1. GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS .................................................................................... 3 

2. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS ............................................................................ 3 

3. PEDAGOGINIAI  DARBUOTOJAI .................................................................................................... 3 

III  SKYRIUS ................................................................................................................................................... 4 

GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI  2020 M.M. ............................................................................... 4 

MOKYMO (-SI) REZULTATAI .................................................................................................................. 4 

1. METINIAI MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATAI ......................................................................... 4 

2. PAMOKŲ LANKOMUMAS  2019-2021 M.M. .................................................................................. 8 

IV SKYRIUS .................................................................................................................................................... 9 

VIDAUS ĮSIVERTINIMAS ......................................................................................................................... 9 

V SKYRIUS ................................................................................................................................................... 10 

2021–2022 M. M.  VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS ..................................................................... 10 

I TIKSLAS.  KIEKVIENO MOKINIO POREIKIUS ATITINKANTIS UGDYMAS ....... Klaida! Žymelė 

neapibrėžta. 

II TIKSLAS.  SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ  LAVINIMASKlaida! Žymelė neapibrėžta. 

VI  SKYRIUS ................................................................................................................................................. 29 

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS  2021-2022 M.   VEIKLOS PLANAS ........................................ 29 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ........................................................................................................................ 29 

VII SKYRIUS ................................................................................................................................................ 43 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS ............................................................................................................... 43 

 

 

  



3 
 

I SKYRIUS  

BENDROS NUOSTATOS 

1.Vilniaus Žvėryno gimnazijos 2021 m. I pusmečio planas  parengtas vadovaujantis gimnazijos 

2021–2025 m. strateginiu planu,  2020 m.  mokyklos vidaus įsivertinimo rekomendacijomis, 2020 m. 

metinio plano įgyvendinimo analize.   

2.Gimnazijos veiklos planą parengė darbo grupė, sudaryta 2020 m. spalio 27 d. direktoriaus 

įsakymu Nr.V-127 „Dėl 2021 metų gimnazijos veiklos plano rengimo grupės sudarymo ir plano 

rengimo.“ 

3. Planą įgyvendins Vilniaus Žvėryno gimnazijos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.  

4. Atsižvelgiant į tai, kad ugdymo procesas, mokytojų darbo krūviai planuojami, veikla, rezultatai 

analizuojami vadovaujantis mokslo metų, o ne kalendorinių metų duomenimis, šiame plane 

pateikiamos 2021 m. I pusmečio veiklos, o iki 2021 m. rugsėjo 01 d. planuojama parengti 2021–2022 

mokslo metų planą ir pereiti prie gimnazijos veiklos plano rengimo  mokslo metams. 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

Žvėryno gimnazija – šiuolaikiška, atvira, lanksti ugdymo institucija, suteikianti pagrindus 

tęstiniam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kurianti saugią aplinką. Mokykla  puoselėja 

kūrybiškumą, tradicijas, toleranciją, pilietiškumą, ugdo išsilavinusią, kultūringą, socialiai aktyvią 

asmenybę, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe. 

GIMNAZIJOS MISIJA 

Žvėryno gimnazijos, kaip ugdymo institucijos, paskirtis teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat 

besikeičiančią visuomenę ir ją keisti. Gimnazija iš kitų mokyklų išsiskiria sveikos gyvensenos 

iniciatyva bei demokratiška ir saugia aplinka. 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

1. GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 

Pagrindinio ugdymo programa 

Vidurinio ugdymo programa 

2. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

2018–2019 m. m. 37 klasių komplektai,  1044 mokiniai 

2019–2020 m. m. 36 klasių komplektai,  1011 mokiniai 

2020- 2021 m. m.  36 klasių komplektai,   986  mokiniai 

3. PEDAGOGINIAI  DARBUOTOJAI  

1 lentelė 

Pedagogų 

kvalifikacija 

mokslo metais 

Ekspertai Metodinink

ai 

Vyr. 

mokytojai 

Mokytojai Mokytojai 

nespecialist

ai 

Iš viso 

2018–2019  7 39 27 9 2 84 

2019–2020  8 39 24 6 2 79 

2020–2021  8 37 23 3 1 71 
 

  



4 
 

 

III  SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 2020-2021 M. M. 

MOKYMO (-SI) REZULTATAI 

1. METINIAI MOKINIŲ MOKYMOSI REZULTATAI 

2 lentelė 

Mokymosi pažangumas 

Klasė Pažangumas 

5-6 99,3 

7-8 96,2 

9-10 96,5 

11-12 98,5 

 

Mokinių mokymosi pažangumas 2020-2021m. m. – geras. Beveik visi mokiniai mokosi teigiamais 

pažymiais. 

3 lentelė 

Mokymosi vidurkis 

 

 

 

 

Mokinių mokymosi kokybė gera. Daugumos mokinių vidurkis yra aukščiau nei 7,5. Geresni mokinių 

mokymosi rezultatai  yra 5–8 klasėse. 

 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIAI                                       4 lentelė 

 

Metai Klasės 
Pasiekimų lygiai 

Nepasiekė Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

2017–2018 5–6 8 101 132 43 

2018–2019 5–6 1 44 104 49 

2019–2020 5–6 2 38 145 40 

2020 -2021  5-6 2 46 146 42 

2017–2018 7–8 9 106 137 40 

2018–2019 7–8 15 78 154 36 

2019–2020 7–8 2 83 111 34 

2020 -2021 7-8 7 64 95 34 

2017–2018 9–10  11 106 153 19 

2018–2019 9–10  13 148 107 16 

2019–2020 9–10  6 135 117 8 

2020 -2021 9-10 10 134 111 17 

Klasė Vidurkis 

5-6 8,34 

7-8 8,00 

9-10 7,53 

11-12 7,84 



5 
 

2017–2018 11–12 17 114 136 11 

2018–2019 11–12 19 94 139 16 

2019–2020 11–12 9 104 142 20 

2020-2021 11–12 4 115 131 19 

 

Dauguma gimnazijos moksleivių pasiekia patenkinamą ir pagrindinį pasiekimų lygius. Pereinant iš 

žemesnės klasės į aukštesnę mažėja aukštesnį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių skaičius. Lyginant 

paskutinių trejų metų rezultatus darytina išvada, kad mokinių mokymosi pasiekimai išlieka stabilūs. 

Visose klasėse mažėja mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygio.  

VBE REZULTATAI 

2021 m. gimnaziją baigė 139 abiturientai. IV klasių mokiniai pasirinko laikyti dešimt dalykų 

valstybinius brandos egzaminus (lietuvių k., anglų k., matematikos, istorijos, biologijos, fizikos, 

informacinių technologijų, rusų k., geografijos, chemijos). Egzaminą laikiusių abiturientų procentinė 

dalis iš bendro brandos egzaminą laikiusiųjų skaičiaus: 

5 lentelė 

Nr. Dalykas Procentai 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 98,56 

2. Užsienio kalba (anglų) 94,24 

3. Matematika 88,49 

4. Istorija 50,36 

5. Biologija 30,94 

6. Fizika 16,55 

7. Informacinės technologijos 11,51 

8. Užsienio kalba (rusų) 7,19 

9. Geografija 5,76 

10. Chemija 2,88 

58 % IV klasių mokinių gavo nuo 86 iki 100 balų. 20 mokinių gavo po vieną šimtuką, o vienas mokinys 

gavo du šimtukus (matematikos ir fizikos). Dalykai, kurių gauta 100 balų: 

                                                                                                                                           1  paveikslas 

 

5 mokiniai neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino ir 5 mokiniai neišlaikė 

matematikos valstybinio brandos egzamino. 

Gimnazijos IV klasių mokinių visų dalykų valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra žymiai 

aukštesni už šalies ir savivaldybės mokyklų vidurkius. 
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2 paveikslas 

 

Palyginus su 2020 m. VBE rezultatais, 2021 m. žymiai aukštesni yra biologijos, matematikos, 

informacinių technologijų, rusų k. valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Ženkliai sumažėjo anglų 

k. ir istorijos valstybinių egzaminų rezultatai. Nuo 2018 m. labai padidėjo fizikos valstybinio egzamino 

įvertinimo vidurkis.                                                                                    3  paveikslas 

Standartizuotas visų VBE 

įvertinimų vidurkis atspindi 

gimnazijos darbo kokybę 

mokant atskirų dalykų:  

Didesnis už vienetą atskirų 

dalykų įvertinimų vidurkis rodo, 

kad gimnazija yra tarp 16 % 

geriausių šalies mokyklų. 

Nors 2020–2021 m. m. IV 

klasių mokiniai mokėsi 

nuotoliniu būdu, bet efektyviu 

bei kokybišku darbu, 

lankydami gegužės ir birželio 

mėn. tiesiogines konsultacijas, 

gavo puikius valstybinių 

egzaminų rezultatus. 
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PUPP REZULTATAI  

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos PUPP patikra nevyko. 2021 metais pirmą kartą patikra vyko 

nuotoliniu - elektroniniu būdu. Tai buvo nemenkas iššūkis tiek vykdytojams, tiek mokiniams. Beveik 

septynis mėnesius, 2020–2021m. m., II klasių moksleiviai buvo mokomi nuotoliniu būdu. 

                                                          Surinktų taškų skaičius procentais                                          4  paveikslas 

 

 

 

  

 

 

 

Lietuvių kalbos ir matematikos PUPP moksleivių surinktų taškų skaičius sudaro daugiau nei 50 proc.  

                PUPP rezultatų pasiskirstymas pagal mokymosi lygius                   5 paveikslas 

 

 

 

 

 

 

 

Dauguma moksleivių, dalyvavusių patikroje,  pasiekė pagrindinį pasiekimų lygį.  Lietuvių kalbos daugiau nei 

matematikos dalyko moksleiviai pasiekė patenkinamą lygį, o matematikos – aukštesnįjį. 

                            PUPP rezultatai 2016–2021 metais                              6  paveikslas 
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Lyginant paskutinių penkerių  metų rezultatus darytina išvada, kad mokinių mokymosi pasiekimai išlieka 

stabiliai aukšti. Lyginant 2020 ir 2019 m. rezultatus, darytina išvada, kad pastarųjų metų matematikos dalyko 

rezultatai neženkliai, 0,64 balo, aukštesni.  

                                                                      NMPP REZULTATAI                                 

2021 metais aštuntų klasių mokiniai Nacionalinio mokinių pasiekimų patikroje laikė du testus – 

matematikos ir skaitymo. Matematikos testą laikė 87 gimnazijos mokiniai, penki iš jų testo nebaigė. 

Vidutinis surinktų taškų skaičius - 37,9 iš 50 maksimalaus galimų taškų skaičiaus. Skaitymo testą laikė 

86 gimnazijos mokiniai, testo nebaigusių tarp jų nėra. Vidutinis surinktų taškų skaičius - 31,5 iš 37 

maksimalaus galimų taškų skaičiaus. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes mūsų gimnazijos aštuntų 

klasių mokinių surinktų taškų vidurkis: 

Matematika 

 Žinios ir supratimas - 12,4 taško iš 15 maksimaliai galimų taškų. 

 Taikymas - 17,4 taško iš 22 maksimaliai galimų taškų. 

 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai - 8,3 taško iš 13 maksimaliai galimų taškų. 

Skaitymas 

 Supratimas ir žinių taikymas - 12,6 taško iš 15 maksimaliai galimų taškų. 

 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai - 18,8 iš 22 maksimaliai galimų taškų. 

 Galima daryti prielaidą, kad gimnazijos aštuntų klasių mokinių pasiekimai yra pakankamai 

aukšti. 

2. PAMOKŲ LANKOMUMAS  2017-2021 M. M. 

2017–2021 metais vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius visuose klasėse koncentruose 

mažėja. 2019–2020 mokslo metais tris mėnesius ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu, o 2020 -2021 

nuotoliniu būdu mokiniai mokėsi beveik aštuonis mėnesius. Nuotolinio mokymo metu fiksuojamas 

mokinių lankomumas tik tiesioginėse/ sinchroninėse pamokose.  

 Pamokų lankomumas  2018-2021 m. m.  6 lentelė 

Mokslo metai 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido  

iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

5–8 kl.  9–10 kl. 11–12 kl. 5–8 kl.  9–10 kl. 11–12 kl. 

2017–2018 66,34 107,2 118 5,62 14,7 37,4 

2018–2019  62,59 98,86 94,5 5,38 18,38 34,3 

2019–2020  43,70 66,22 76,52 4,43 15,96 29,73 

2020-2021 43,86 60,64 37,93 4,19 15,7 23,7 
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2020 -2021 m. m. 9–12 klasių moksleiviai praleido mažiau nei ankstesniais metais, tačiau pastebėtina, 

kad ženkli pamokų dalis vyko nuotoliniu būdu. Vykstant nuotoliniam ugdymo procesui lankomumas 

žymimas tik kontaktinėse pamokose.  

IV SKYRIUS 

VIDAUS ĮSIVERTINIMAS 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR ŠMM 

2016 m. kovo 29 įsakymu Nr. V-267, Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 

d. įsakymu Nr. V-395. 

Vadovaujantis „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės 

įsivertinimo metodika“, patvirtinta LR ŠM ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267;  Geros 

mokyklos koncepcija,  patvirtinta LR ŠM ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, bei 

remiantis NŠA internetine sistema www.iqesonline.lt (mokytojų apklausai anketa M01, mokinių 

apklausai anketa Mk01), 2020–2021 m. m. gimnazijoje vyko teminis įsivertinimas: Sritis: 2. 

Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys. Tema: 2.2. Vadovavimas mokymuisi. Rodiklis: 2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių skatinimas (tikėjimas mokinio galiomis, mokymosi džiaugsmas, mokymosi 

įprasminimas).  

Įsivertinimo išvados: 

1. Mokytojai savo pedagoginę veiklą vertina gerai ir labai gerai: į visus 33 klausimus mokytojai 

atsakė daugiau nei 81 %, vertina 3–4 lygiu. 

2. 3–4 lygiu vertina ir 100 % mokytojų teigia, kad mokymuisi yra palankus mikroklimatas, 

pamokos kokybė grįsta aiškumu. 

3. Mokytojai mažiau skiria laiko mokymosi tikslų pasiekimams tikrinti, sunkiau pavyksta naudoti 

grįžtamojo ryšio metodus, reflektavimui. Šiais mokslo metais, esant tokiai epidemiologinei 

situacijai, mokytojai mažiau organizavo projektinių darbų, darbo poromis ar grupėmis pamokų. 

4. 3–4 lygiu mokiniai vertina mokymuisi palankų mikroklimatą 85,7 %, pamokos kokybė grįsta 

aiškumu 85,95 %, išmoktos medžiagos įtvirtinimu 88,8 %. 

5. 3–4 lygiu mokiniai vertina tai, kad mokytojai lietuvių k., anglų k., etikos/tikybos, fizikos, 

matematikos pamokose juos išklauso, biologijos, etikos/tikybos, istorijos, fizikos, anglų k. 

pamokose įdomiai pateikia mokomąją medžiagą, biologijos, fizikos, technologijų, 

matematikos, geografijos pamokose pavyzdžiais iliustruoja pamokos temų reikšmę įvairioms 

profesijoms. 

6. 1–2 lygiu mokiniai vertina pamokų įdomumą, net 87,4 % mano, kad mokytojai nesieja 

mokomosios medžiagos su kitais dalykais bei kasdieniu gyvenimu, mokytojai geografijos, IT, 

prancūzų k., menų, chemijos pamokose jų neišklauso, choreografijos, vokiečių k., muzikos, 

prancūzų k., chemijos pamokose neįdomiai pateikia mokomąją medžiagą, braižybos, 

psichologijos, verslo vadybos, ekonomikos, tikybos pamokose pavyzdžiais neiliustruoja 

pamokos temų reikšmės įvairioms profesijoms. 

http://www.iqesonline.lt/
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7. Net 40,17 % mokinių nelanko konsultacijų ir 44 % mokinių teigia, kad mokytojai neskiria 

individualių ar papildomų užduočių. 

8. 30,26 % mokinių mano, kad daugelyje pamokų mokymosi tempas yra per greitas ir 50,1 % 

mokinių mano, kad, uždavę klausimą, mokytojai nepalieka man pakankamai laiko atsakymui 

apgalvoti. 

Įsivertinimo rekomendacijos: 

1. Planuojant pamokas ieškoti patrauklių formų ir būdų. 

2. Daugiau remtis mokinių patirtimi ir realaus gyvenimo pavyzdžiais. 

3. Ieškoti žinių pritaikymo įvairovės, skatinant mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. 

4. Dar aktyviau išnaudoti el. dienyno ir gimnazijos internetinės svetainės galimybes mokinių 

skatinimui ir pasiektų rezultatų viešinimui. 

5. Ieškoti efektyvių grįžtamojo ryšio būdų pamokoje. 

6. Aktyviau diegti kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Įsivertinimo srities “Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys” 

SSGG 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kvalifikuoti mokytojai 

2. Mokymuisi palankus mikroklimatas 

3. Pamokos kokybė grįsta aiškumu 

1. Grįžtamojo ryšio metodai, refleksija 

2. Pamokų įdomumas 

3. Aktyvus mokymasis 

Galimybės Grėsmės 

1. Tarpdalykinės integracijos stiprinimas 

2. Pagalbos mokiniams teikimas 

3. Mokinių skatinimas 

1. Kabinetų trūkumas 

2. Mokyklų konkurencija 

3. Mokytojų trūkumas 

 

V SKYRIUS 

2021 M. I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

I strateginis tikslas - Ugdymas,  padedantis kiekvienam mokiniui siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

2021 metų I tikslas -  Efektyvus aktyvių mokymo (-si) metodų  ir IKT  taikymas ugdymo procese. 

Strateginis uždavinys -1. Paveikių mokymo (-si) metodų taikymas pamokose. 

2021 metų I pusmečio uždavinys - 1.1. Kryptingai plėtoti mokytojų kompetencijas, stiprinant metodinę 

veiklą, aktyvių mokymo metodų taikymą. 

Priemonės 

Įgyvendini

mo 

terminas 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas  

1.1.1 

Kvalifikacijo

s kėlimo 

programos, 

skirtos 

pamokos 

kokybei 

Sausio – 

rugpjūčio 

mėnesiai 

Metodinė taryba,  

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė 

 Mokytojai, 

dalyvaudami 

programoje, įgis 

žinių apie 

šiuolaikiškus, 

aktyvius 

 Organizuota ir 

įgyvendinta pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa “ Sudėtingų 

situacijų valdymas” . 

Kvalifikacijos kėlimo 
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gerinti, 

aktyviems 

mokymo 

metodams 

taikyti, 

įgyvendinima

s 

mokymosi 

metodus. 

 Gautomis 

žiniomis 

metodinėse 

grupėse 

pasidalins su 

kolegomis. 

 Pamokos bus 

įdomesnės, 

labiau motyvuos 

mokinius 

mokymuisi. 

renginys vyko dviem 

etapais. Dalyvavo 56 

mokytojai. Seminarą 

organizavo J. 

Kančiauskienė 

1.1.2 Teams 

platformoje  

elektroninės 

metodinės 

komandos   

,,Metodika” 

įkūrimas. 

 

Sausio – 

balandžio 

mėnesiai. 

Sistema 

veiks  

visus 

metus 

 

 

 

Metodinių grupių 

vadovai 
 Mokytojams 

sudaryta 

galimybė dalintis  

asmenine 

metodine 

patirtimi. 

 Sistemingai ir 

kokybiškai 

besidalijantys 

patirtimi 

mokytojai 

skatinami 

Metodinės 

tarybos padėkos 

raštais, 

metodinės 

veiklos 

dalijimosi 

pažymėjimais. 

 2021-01-29 atidaryta 

komanda  
„Metodika”, joje 

skelbiama gimnazijoje 

vykusių seminarų, 

konferencijų medžiaga, 

mokytojų patirtis. 

Komandos moderatoriai J. 

Kančiauskienė, V. 

Kančiauskas 

1.1.3 

Individualus 

pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimas, 

tematiką 

pasirenkant 

pagal 

asmeninį 

poreikį. 

Visus 

mokslo  

metus 

Pedagogai, 

Metodinė taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė 

 

 Kiekvienas 

mokytojas bent 

kartą per metus 

kelia 

kvalifikaciją 

(šalyje, 

užsienyje) ir, 

atnaujinęs žinias, 

tobulina savo 

veiklą. 

 

 Atlikta mokytojų 

apklausa profesinio 

tobulėjimo poreikiams 

tirti. Apklausa anoniminė. 

Joje dalyvavo 48 

mokytojai.  Apklausos 

rezultatai pristatyti MT 

tarybos posėdyje. 

Apklausą organizavo ir 

rezultatus MT pristatė J. 

Kančiauskienė 
 Apklausos duomenimis, 

dauguma mokytojų 

daugiau kaip vieną kartą 

per metus kėlė 

kvalifikaciją  

„Dalyvaudami 

seminaruose, 

konferencijose”- 30,2 
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proc., „Gilindamas 

bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas savišvietos 

būdu”- 22,3 proc. 

Dalyvavo interaktyviuose 

seminaruose;  36 

gimnazijos mokytojai turi 

VIP narystę 

www.pedagogas.lt ir 

aktyviai ja naudojasi. 

1.1.4 Vidaus 

įsivertinime 

analizuojama 

sritis  

„Vadovavima

s 

mokymuisi“. 

Sausio – 

balandžio  

mėnesiai 

Vidaus įsivertinimo 

grupė, 

pavaduotoja 

ugdymui, kuruojanti 

vidaus įsivertinimą, 

R. Veikutytė 

 

 

 Atliktas vidaus 

įsivertinimas – 

nustatyti 

pamokos 

organizavimo 

ypatumai, 

pateiktos 

rekomendacijos 

mokytojams dėl 

pamokos 

kokybės 

gerinimo. 

 2020 m. gruodžio 21 d. 

Nr. V-154 įsakymu 

sudaryta darbo grupė ir 

veiklos kokybės 

įsivertinimo planas. 

 Analizuota sritis 2. 

Ugdymas(-is) ir mokinių 

patirtys. Tema 2.2. 

Vadovavimas mokymuisi. 

Rodiklis 2.2.1. Mokymosi 

lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas. 

 Vidaus įsivertinimo 

išvados pristatytos 

gimnazijos tarybai. 

Strateginis uždavinys  1.2 Kiekvieno mokinio ugdymosi pažangos skatinimas ir stebėjimas. 

2021 metų I pusmečio uždavinys - 1.2 Tobulinti ir efektyviai taikyti ugdymo pažangos skatinimo ir 

stebėjimo įrankius. 

1.2.1 

Mokinių 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimo 

aprašo 

atnaujinimas. 

Balandžio 

– birželio 

mėnesiai 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė 

 Darbo grupė, 

apibendrinusi 

trejų metų aprašo 

taikymo patirtį, 

atnaujins 

dokumentą.  

 Atnaujinto 

aprašo taikymas 

padės mokiniams 

efektyviau siekti 

asmeninės 

pažangos, o 

mokytojams ir 

tėveliams  - 

stebėti mokinių 

pažangą ir teikti 

reikalingą 

pagalbą. 

 Sudaryta darbo grupė 

2021 m. sausio 21 d. Nr. 

V- 2. Darbo grupei 

vadovavo mokytoja A. 

Kruopienė. 

 Atsižvelgiant į mokytojų 

siūlymus, pastebėjimus, 

pasikeitusias  atnaujinamų 

ugdymo programų 

kompetencijas aprašas 

atnaujintas ir patvirtintas . 

1.2.2  2021 – 

2023 metų 

ugdymo 

Sausio – 

vasario 

mėnesiai 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė 

 Parengta nauja 

programa. 

 Suformuota programos 

rengimo grupė, įsakymas  

2021 m. sausio 21 d.  V-3. 

http://www.pedagogas.lt/
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karjerai  

programos 

rengimas. 

 Įvairi, skirtingų 

mokinių 

poreikius 

tenkinanti 

ugdymo karjerai 

veikla 

 Parengta Ugdymo karjerai 

programa 2021-2023 m. ir 

patvirtinta Vilniaus 

Žvėryno gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. 

sausio 28 d. įsakymu Nr. 

V-9. 

1.2.3 Vienoje 

klasėje 

dirbančių 

mokytojų  

pasitarimai. 

Sausio - 

vasario 

mėnesiai 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

kuruojantys klasių 

koncentrus: 

5–8 kl. -  

N. Atstopaitė 

I-II kl. - J. 

Kančiauskienė 

III-IV kl. -  

R. Veikutytė  

 Įvykę mokytojų 

pasitarimai pagal 

koncentrus. 

 Apsvarstyti ( 

užprotokoluoti) 

konkretūs 

siūlymai, 

problemų 

sprendimai, 

padėsiantys 

mokiniams siekti 

konkrečių 

rezultatų. 

 Iškeltų problemų 

refleksija 2021 

m. balandžio – 

gegužės 

mėnesiais. 

 Mažiau 

nepažangių ir 

daugiau 

aukštesnį 

mokymosi lygį 

pasiekusių 

mokinių, 

lyginant su 

ankstesnių 

mokslo metų 

rezultatais. 

 2021 m. sausio mėnesį 

vyko 5–8, I-IV klasėse 

dirbančių mokytojų 

pasitarimai. Identifikuotos 

ugdymo problemos, 

sutarta dėl priemonių 

joms spręsti. Aukštesnį 

pasiekimų lygį pasiekusių 

mokinių skaičius 

svyruoja, tačiau 

vidutiniškai apie 3 proc., 

nepažangių mokinių 

skaičius apie 16 proc.  

 2020 m. gruodžio 09 d. 

vyko I ir II STEAM 

klasėse dirbančių 

mokytojų pasitarimas dėl 

mokinių mokymosi 

pasiekimų ir problemų. 

Buvo pristatyti I STEAM 

klasių apklausos apie 

mokymosi I STEAM 

klasėje adaptaciją 

rezultatai. 2021 m. 

gruodžio 30 d. vyko I 

a,b,c,d klasėse dirbančių, 

o sausio 04 d. II a,b,c,d 

klasėse dirbančių 

mokytojų pasitarimas. 

Sutarta dėl priemonių ir 

būdų iškilusioms 

problemoms spręsti.  

2021 m. gegužės  – 

birželio  mėnesiais 

pakartotinai  analizuoti I, 

II klasėse besimokančių  

mokinių mokymosi 

pasiekimai, problemų 

sprendimo būdai. 
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1.2.4 

Nuosekli 

NMPP, 

PUPP,  VBE 

rezultatų 

analizė. 

Kovo – 

birželio, 

rugsėjo 

mėnesiai 

Pavaduotojai 

ugdymui : 

NMPP - N. 

Atstopaitė,  

PUPP -  J. 

Kančiauskienė, VBE 

– R. Veikutytė 

 Kuruojantys 

pavaduotojai 

pateikia NMPP, 

PUPP,  VBE 

rezultatų analizę 

pedagogų 

tarybai. 

 Metodinėse 

grupėse 

aptariami 

rezultatai, 

susitariama dėl 

būdų rezultatams 

gerinti. 

 PUPP rezultatai, 

analizuoti metodinėse 

grupėse 2021 m. 

gegužės–birželio mėnesį, 

pristatyti pedagogų 

tarybos posėdyje 2021 m. 

rugpjūčio 30 d.  

1.2.5 

Mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

skatinančio 

apdovanojim

o  „Pažanga“ 

steigimas. 

Birželio 

mėnuo 

Klasių vadovai,  

Tėvų komitetas,  

administracija 

 Parengta  

apdovanojimo 

teikimo tvarka. 

 Apdovanoti 

didžiausią 

pažangą, 

lyginant su 

praėjusių metų 

rezultatais,  

padarę mokiniai 

iš kiekvieno 

klasių koncentro  

5-6, 7-8, 9-10, 11 

kl. 

Parengtas ,,Pažangos” 

apdovanojimo  teikimo 

aprašo projektas. Diskusijos 

dėl dokumento projekto 

tobulinimo vyks 2021 m. 

rugsėjo-lapkričio mėn. 

Direktorei pateikti tvirtinti 

aprašą planuojama ne vėliau 

kaip iki 2021 m. gruodžio 1 

d. Vadovaujantis direktorės 

patvirtintu aprašu, mokiniai 

už pažangą bus apdovanoti 

nuo kitų mokslo metų. 

Strateginis uždavinys - 1.3  Pagalba gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. 

2021 metų I pusmečio uždavinys - 1.3  Ugdomąją  veiklą orientuoti į įvairių poreikių mokinius. 

1.3.1 

Mokinių sava- 

noriška savi- 

tarpio pagal- 

ba mokymo- 

si sunkumų 

turintiems 

mokiniams 

„Mokinys- 

Mokiniui“. 

 

  

    

 

Visus 

metus 

 

Socialinės 

pedagogės L. 

Jankauskienė, J. 

Raziulienė   

 

 Daugumai 

mokymosi 

sunkumų 

turinčių  

mokinių 

teikiama 

veiksminga 

mokymosi 

pagalba.  

 Nacionalinio švietimo 

NVO tinklo (Savanorišką 

veiklą organizuojanti 

organizacija) paskirti 

savanoriai, su kuriais 

gimnazija pasirašė trišales 

sutartis. Nuotoliniu būdu 

sutartu laiku (ne mažiau 

kaip 4 val. per savaitę ar 

ne mažiau kaip 16 

valandų per mėnesį ir ne 

trumpiau kaip 2 

mėnesius) jie teikia 

įvairiapusę pagalbą 

mokantis mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams. 
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 Yra pasirašytos 4 sutartys 

su savanoriais, kuriems 

priskirti 4 gimnazijos 

mokiniai iš (6b, 7a, 7b ir 

IIb kl.), kuriems teikiama 

pagalba mokantis. 

 

1.3.2 

Individuali 

socialinė ir 

psichologinė 

pagalba 

mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

mokiniams. 

Visus 

metus 

Švietimo pagalbos 

specialistai L. 

Jankauskienė, J. 

Raziulienė ,  

I. Cicėnaitė 

 Sprendžiami 

įvairūs 

mokymosi 

procese iškilę 

sunkumai, 

suteikta 

psichologinė 

pagalba. 

 Mokiniams, turintiems 

problemų mokantis 

mokykloje ir  nuotolinio 

mokymo(-si) laikotarpiu 

iš namų, individuali 

pagalba teikiama 

vadovaujantis Socialinės 

pedagoginės pagalbos 

teikimo mokiniui tvarkos 

aprašu, patvirtintu 

Vilniaus Žvėryno 

gimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymu Nr. V-281 ir 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2021 m. 

sausio mėn. įsakymu. 

Psichologinė pagalba 

teikiama remiantis LR 

ŠMM 2011 liepos 5 d. 

įsakymu dėl 

Psichologinės pagalbos 

teikimo bei LR ŠMM 

2005 liepos 22 d. įsakymu 

dėl Mokyklos psichologų 

bendrųjų pareiginių 

nuostatų. 

Bendradarbiaujant su 

klasių vadovais, 

dalykininkais ir mokinių 

tėvais analizuojamos 

iškilusių sunkumų 

priežastys, įvertinama 

mokiniui ir jo šeimai 

reikalinga pagalba.  

1.3.3 

Diskusija  

metodinėse 

grupėse „Ar 

Gegužės  

mėnesį 

Pedagogai, 

metodinių grupių 

vadovai 

 Metodinėse 

grupėse susitarta 

dėl priemonių 

gabių, 

 Atlikta olimpiadų, 

konkursų  pasiekimų 

duomenų analizė, 
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dalyvavimo 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose 

rezultatai 

2017-2020 

metais 

tenkina 

mokinių ir 

mokytojų 

lūkesčius?“  

motyvuotų 

mokinių 

skatinimo 

dalyvauti 

olimpiadose, 

konkursuose. 

 Metodinių grupių 

siūlymai, 

susitarimai 

apibendrinti 

Metodinėje 

taryboje, 

parengtos 

priemonės gabių 

mokinių ugdymo 

kokybei gerinti. 

metodinių grupių vadovų 

apklausa.  

 Dėl lūkesčių tenkinimo 

vyko diskusija 

Metodinėje taryboje 

pateikiant apklausų, 

duomenų analizės 

rezultatus. 

 Nuspręsta, aktyvinti  5-8 

klasių mokinių 

dalyvavimą olimpiadose, 

konkursuose. Skatinti 

mokytojus rengti 

mokinius olimpiadoms, 

konkursams. 

1.3.4 

Edukacinės 

dienos 

organizavima

s. 

Balandžio, 

gegužės, 

birželio 

mėnesiai 

(konkretus 

priemonės 

įgyvendini

mo 

terminas 

priklausys 

nuo 

epidemiol

oginės 

situacijos) 

Metodinė taryba, 

klasių vadovai, 

pedagogai, 

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė 

 Pagal iš anksto 

parengtą 

tvarkaraštį ir 

atnaujintą 

programą  

organizuota 

edukacinė diena 

visiems 

gimnazijos 

moksleiviams. 

 

 Įsteigtas Teams kanalas 

„Edukacijos”. Kanalo 

kuratorė, MT atstovė S. 

Butrimienė.  

  Mokytojai kanale dalijasi 

informacija apie  

nuotolines edukacijas. 

 Dėl epidemiologinės 

situacijos    
      kontaktinės edukacijos   

       neorganizuotos. 

1.3.5 STEAM 

pakraipos  

ugdymo 

mokykloje 

tobulinimas. 

STEAM III–

IV klasės 

ugdymo 

plano 

rengimas. 

Sausio– 

kovo 

mėnesiai 

 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė 

 

 Parengtas 

individualaus 

ugdymo planas 

STEAM  III–IV 

klasėje. 

 Sudaryta darbo grupė dėl 

III–IV klasių STEAM 

pakraipos individualaus 

plano rengimo. 

  2021 m. sausio 21 d. 

įsakymu  Nr. V-4 

parengtas individualus 

ugdymo planas STEAM 

klasės mokiniams. 

 STEAM 

klasėje 

dirbančių 

mokytojų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo 

veiklose. 

 

Sausio–  

birželio 

mėnesiai 

 

STEAM klasėse 

dirbantys mokytojai 

 

 Mokytojai, 

dirbantys 

STEAM klasėje,  

ne rečiau nei 

kartą per metus 

kelia 

kvalifikaciją 

STEAM 

pakraipos 

 V. Augustinavičiaus 

pranešimas respublikinėje 

dailės ir technologijos 

mokytojų konferencijoje 

„STEAM kompetencijos 

ir kūrybiškumo ugdymas. 

Meno ir mokslo pasaulius 

integruojantys projektai” 

(2021-06-18) 
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ugdymo 

seminaruose ar 

kita pasirinkta 

kvalifikacijos 

kėlimo forma 

 2021 m. gegužės mėnesį 

atliktais mokytojų 

apklausos duomenimis, 

52 proc. pedagogų, 

dirbančių STEAM 

klasėse, dalyvavo bent 

vienoje šios  srities 

kvalifikacijos kėlimo 

veikloje.  
FabLab 

laboratorijos 

veiklos 

plėtojimas. 

 

Sausio– 

birželio 

mėnesiai 

 

Technologijų, IT 

mokytojai 

 

 STEAM klasės 

technologijų ar 

IT dalykų 

pamokos, 

moduliai  vyksta 

FabLab 

laboratorijoje. 

Vykdoma 

nuosekli, 

laboratorijos 

veiklos sklaida. 

 

 Dalyvauta Vilniaus 

švietimo pažangos centro 

organizuotame mokymų 

cikle su „Meškėnų 

laboratorija“ 2020 m. 

lapkričio 3-28 d. 

 FabLab įranga naudota 

eksperimentiniams 

bandymams ir įrangos 

įsisavinimui. 

 Su gimnazinių klasių 

mokiniais technologijų / 

inžinerinės kūrybos 

pamokų metu įsisavintos 

kompiuterinio 

modeliavimo programos, 

kurių pagrindu 

parengiami skaitmeniniai 

projektai, skirti naudoti 

lazerinėms pjovimo 

staklėms bei 3D 

spausdintuvui. 

STEAM 

diena  

Gegužės- 

birželio 

mėnesiai 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė, 

pavaduotoja 

ugdymui, kuruojanti 

STEAM ugdymą, 

 J. Kančiauskienė 

 STEAM dienos 

veiklos 

organizuojamos 

visai gimnazijos 

bendruomenei 

populiarina 

STEAM 

ugdymą, gerina 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją. 

 Visą savaitę gimnazijoje 

vyko STEAM renginiai:   

diskusija „ STEAM, kas 

tai?“- 55 dalyviai, 

praktinės veiklos  

„STEAM eksperimentas“ 

- 8 klasių mokiniams. 

,,Nuotolinė robotukų 

gamykla“, susitikimai su 

alumnais, studijuojančiais 

STEAM mokslus, 

STEAM metinių  

projektinių darbų 

pristatymai. Veiklas 

organizavo mokytojai J. 

Kančiauskienė, O 

Kavaliauskas, V. 

Augustinavičius, L. 

Vičkačkienė, V. 
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Kančiauskas, A. 

Vertelkienė. Veiklose 

dalyvavo 7,8 klasių ir I, II 

STEAM klasių 

moksleiviai, gimnazijos 

mokytojai.   

1.3.6 

Sistemingas 

neformalaus 

ugdymo 

organizavima

s sudarant 

sąlygas 

įvairioms 

mokinių 

kompetencijo

ms 

atsiskleisti. 

 

Sausio– 

birželio 

mėnesiai  

Būrelių vadovai, 

pavaduotoja 

ugdymui  

V. Činčienė 

 

 Mokykloje veiks 

ne mažiau kaip 

10 neformalaus 

ugdymo būrelių. 

 Pakartotinai 

organizuota 

mokinių 

apklausa, 

siekiant 

išsiaiškinti 

mokinių 

neformalaus 

ugdymo 

poreikius 

mokykloje. 

 Sistemingai 

vykdoma būrelių 

veikla ir kokybės 

kontrolė. 

 Būreliai aktyviai 

dalyvauja 

gimnazijos 

šventėse ir jų 

organizavime.  

 Sistemingai 

neformaliojo 

ugdymo veikloje 

mokykloje 

dalyvaus ne 

mažiau kaip  10 

proc. gimnazijos 

mokinių. 

 Dėl susiklosčiusios 

Covid-19 karantino 

situacijos ir 

rekomendacijų neformali 

veikla buvo perkelta į 

nuotolį, dalis būrelių 

sustabdė veiklą. Kita dalis  

neformalios veiklos 

(,,Dolija”, dailės būrelis, 

sporto būrelis) veikė 

nuotoliniu būdu Teams 

platformoje. 

Pavasarį atlikta 5-8 klasių 

apklausa padėjo 

išsiaiškinti mokinių 

poreikius. 
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1.3.7 

Tarptautinių 

projektų  

 vykdymas: 

„Peer 

teaching our  

languages via

 culture” 

(Bendraamži

ų mokymas 

gimtosios 

kalbos per 

kultūrą) 

pagal Erasmu

s+ 

programą Nr.

2020-1-

EL01-

KA229-

079084  

 

Projekto 

trukmė 

2021 – 

2022 

metai 

Projekto 

koordinatorė 

mokykloje A. 

Kruopienė, projektą 

vykdantys mokytojai 

 Į kiekvieno 

projekto veiklą  

įtraukta ne 

mažiau nei 15 

moksleivių, 

kurie gerins angl

ų kalbos 

įgūdžius, 

komunikacinę ir 

kultūrinę 

kompetencijas, 

rengdami 

pristatymus apie 

įvairius Lietuvos 

kultūrinio 

gyvenimo 

aspektus, atlikda

mi užduotis ir 

bendraudami su 

partneriais 

„eTwinning“ 

platformoje. 

 Projekto 

dalyviai, kalbų 

mokytojai, 

tobulins 

profesinę 

kompetenciją, 

dalyvaudami ne 

mažiau nei 3 

šalies 

koordinatorės 

organizuojamuos

e nuotoliniuose 

mokymuose. 

(Esant palankiai 

epidemiologinei 

situacijai, 

įgyvendintas 1 

mobilumas.)  

 Į projekto veiklą įtraukta 

17 moksleivių, kurie 

parengė pristatymus anglų 

kalba apie Lietuvos 

kultūrinio gyvenimo 

aspektus, susipažino su 

kitų projekto šalių 

pristatymais, dalyvavo 

projekto logotipo kūrimo 

konkurse, bendravo su 

tarptautiniais partneriais 

eTwinning, Discord, 

Facebook platformose. 

 Projekto dalyviai kalbų 

mokytojai (I. Miliukaitė, 

V. Činčienė, 

A.Kruopienė) dalyvavo 

asinchroniniuose 

mokymuose „Google 

Classroom“ platformoje ir 

3 dalių sinchroniniuose 

mokymuose-dirbtuvėse 

apie sugestopedijos 

metodą. 

  Dėl nepalankios 

epidemiologinės 

situacijos nepavyko 

įgyvendinti nei vieno 

mobilumo. Projekto 

vykdymas pratęstas 1 

metams. 

 

„Generation 

of Sustainabil

ity“ 

(Tvarumo 

karta) 

pagal Erasmu

s+ programą 

Nr. 2020-1-

Projekto 

trukmė 

2021 – 

2022 

metai 

Projekto 

koordinatorė 

mokykloje A. 

Kruopienė, projektą 

vykdantys mokytojai 

 Į kiekvieno 

projekto veiklą  

įtraukta ne 

mažiau nei 15 

moksleivių. 

Mokiniai 

dalyvaudami 

projekte plės 

 Į projekto veiklą įtraukta 

15 moksleivių, kurie 

anglų kalba rengė savo 

mokyklos video- 

pristatymus, rinko 

medžiagą tvarumo ir 

ekologijos temomis, 

bendravo su projekto 
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IT02-KA229-

079446  

 

žinias ekologijos 

srityje, ugdys 

kritinį 

mąstymą, dalyva

udami 

(nuotolinėje) 

diskusijoje apie 

tvarumą, 

rinkdami ir 

sistemindami 

informaciją ir 

statistinius 

duomenis apie 

įvairių rūšių 

energiją ir 

šiltnamio dujų 

emisijas.  

 Projekto 

dalyviai, kalbų 

mokytojai, 

tobulins 

profesinę 

kompetenciją, 

sudalyvaudami 

ne mažiau nei 3 

šalies 

koordinatorės 

organizuojamuos

e nuotoliniuose 

mokymuose. 

(Esant palankiai 

epidemiologinei 

situacijai, 

įgyvendintas 1 

mobilumas.)  

partneriais „eTwinning“ 

platformoje, dalyvavo 

projekto logotipo kūrimo 

konkurse. 

 6 moksleiviai dalyvavo 

tiesioginiuose „Zoom“ 

susitikimuose-diskusijose 

su projekto dalyviais iš 

visų šalių partnerių.  

 Dėl nepalankios 

epidemiologinės 

situacijos nepavyko 

įgyvendinti nei vieno 

mobilumo. 

1.3.8 

Projektas 

„Sveikatos 

takeliu...” 

Projekto 

veiklos 

bus 

vykdomos 

2021 

metais 

Projekto 

koordinatorius - 

socialinė pedagogė  

L. Jankauskienė,  

atsakingi mokytojai -  

A. Rutkauskienė, 

V. Daškevičiūtė,  

J. Raziulienė,  

V. Matuliauskaitė, 

V. Augustinavičius 

 Įsigytas sportinis 

inventorius - 

šiaurietiškos 

ėjimo lazdos,  

gimnastikos 

gumos, 

badmintono, 

šaškių, šachmatų 

komplektai, 

lauko 

treniruoklis, stalo 

teniso stalas, 

treniruočių 

Projekto metu įsigytu 

inventoriumi turi 

galimybę naudotis visi 

gimnazijos mokiniai 

fizinio ugdymo pamokų, 

pertrauku metu ir 

popamokinėje veikloje, 

įvairių sportinių švenčių 

metu bei tarpklasinėse 

varžybose. 

 

Mokiniams, kuriems 

teikiama psichologė 

pagalba, nupirktos 
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cilindriniai 

masažiniai 

voleliai, tunelis 

estafetėms, 

šuolio į tolį 

kilimėlis 

(patalpoms), 

krepšinio ir 

futbolo 

kamuoliai,  

dinamometrai 

plaštakos jėgai 

matuoti - 

efektyviai 

naudojami 

fizinio lavinimo 

pamokose, 

nepamokinėje 

veikloje. 

 Stalo žaidimai: 

"Sveiko maisto 

piramidė", 

"Būkime sveiki", 

"Sveikatos 

kelias", ir kt. 

naudojami 

sveikos 

gyvensenos 

renginių, veiklų 

metu. 

 Psichologės 

individualių 

konsultacijų 

metu mokiniai 

naudojasi 

šviesos-smėlio 

stalu bei 

žaidimais: 

"Jausmai - 

pyktis", "Jausmai 

- liūdesys" ir 

metodinėmis 

priemonėmis: 

"Minčių filtras" 

bei "Emocijų 

bokštas".  

 Mokinių senatas 

įrengs Kneipo 

taką. 

priemonės gerina emocinę 

būklę ir savijautą. 

 

Klasių vadovai ir 

sveikatos priežiūros 

specialistė klasių 

valandėlių metu, 

naudodami stalo 

žaidimus, įtvirtina žinias 

apie sveiką gyvenseną ir  

patraukliau perteikia 

informaciją bei mokinius 

įtraukia į procesą. 

 

Strateginis uždavinys - 1.4 Efektyvus IT taikymas ugdymo procese. 
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2021 metų I pusmečio uždavinys - 1.4  Atnaujinti ir modernizuoti,  tikslingai ir kūrybiškai taikyti  IT 

priemones ugdymo procese. 

1.4.1 Esamų 

interaktyvių 

lentų 

licencijų 

atnaujinimas. 

Sausio 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

 Įsigyta ir 

atnaujinta 

licencija 10 

interaktyvių 

lentų. 

 Mokytojai 

efektyviai 

ugdymo procese 

naudoja 

interaktyvias 

lentas. 

 Pamokos  

vaizdingesnės, 

įdomesnės,  

kokybiškesnės. 

 Įsigytos licencijos 10 

interaktyvių lentų.  
 Pamokose 

interaktyviomis lentomis 

buvo naudojamasi tik iš 

dalies, nes dėl COVID-19 

infekcijos dalis pamokų 

vyko nuotoliniu būdu. 

1.4.2 

Kompiuterių 

atnaujinimas 

kabinetuose. 

Vasario 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

 Kompiuterinė 

įranga atnaujinta 

10 kabinetų. 

 Mokytojai 

sistemingai 

naudojasi IT 

priemonėmis 

pamokose, 

efektyvesnis 

įvairių dalykų 

mokymas. 

  20 – yje kabinetų 

atnaujinta kompiuterinė 

įranga.  

 Gimnazijos labdaros ir 

paramos fondo lėšomis 

įsigyta šešios dokumentų 

kameros ir keturios 

grafinės planšetės,  

reikalingos nuotoliniam 

mokymui. 

 

1.4.3 

Nešiojamų 

kompiuterių 

įsigijimas. 

Kovo 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

 Įsigyta ne 

mažiau kaip 10 – 

15 nešiojamų 

kompiuterių.  

 Kompiuteriais  

naudojamasi  

pamokų, patikrų, 

egzaminų ar 

kitos ugdomosios 

veiklos vykdymo 

metu. 

 Įsigyta 10 nešiojamų 

kompiuterių. 

 Iš moksleivio krepšelio 

lėšų įsigytos dvi 

dokumentų kameros ir  

grafinės planšetės. 

1.4.4 

Bevielio 

interneto 

ryšio 

gimnazijoje 

kokybės 

optimizavima

s. 

Balandžio 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

 Įsigytas 

programuojamas 

maršrutizatorius. 

 Geresnis  

bevielis interneto 

ryšys gimnazijos 

rūsyje esančiuose 

4 kabinetuose. 

 Optimizuotas bevielis 

ryšys.  

 Pasirašyta sutartis su 

paslaugos tiekėju Kauno 

technologijos 

universitetu, sutarties NR. 

L21-1282/LD –15.  
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1.4.5 

Mokytojų 

apklausa dėl 

skaitmeninių 

priemonių 

naudojimo 

įvairių 

dalykų 

pamokose. 

Gegužės 

mėnuo 

Pavaduotoja 

ugdymui  

R. Veikutytė 

 

  

 Atlikta mokytojų 

apklausa dėl 

naudojimosi 

skaitmeninėmis 

mokymosi 

priemonėmis 

įvairių dalykų 

pamokose. 

 Įsigyta licencijų 

dažniausiai 

naudojamoms 

skaitmeninėms 

priemonėms 5–8 

kl. mokiniams. 

 Mokytojai 

ugdymo procesą 

sieja  su IKT ir 

naudoja 

efektyvesniam 

įvairių dalykų 

mokymui. 

 Mokiniai 

tobulina darbo su 

informacija 

įgūdžius. 

 2021 m. sausio 11–13 d. 

vyko apklausa apie 

gimnazijos mokytojų 

naudojamas skaitmenines 

mokymo priemones. 

Iš 70 mokytojų į anketos 

klausimus atsakė 44 

mokytojai (63 %). 

Anketoje pateikta 16 

klausimų. 

66 % mokytojų naudojasi 

skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis. 

84 % mokytojų patys 

kuria skaitmeninį turinį. 

Dažniausiai mokytojai 

naudoja nemokamą 

skaitmeninį turinį - 

vaizdopamokos.lt, 

interaktyvūs mokymosi 

objektai I-IV gimnazijos 

klasėms, o mokamą - 

Eduka, Egzaminatorius. 

36 % mokytojų 

nemokamų skaitmeninių 

priemonių kokybę vertina 

3, o mokamų -  3,5 (nuo 1 

iki 5). 

1.4.6 

Mokymai 

mokytojams: 

 „IKT 

taikymo 

pamokoje 

būdų ir formų 

įvairovė“, 

„Darbas 

Microsoft 

Teams 

platformoje: 

pagrindinių 

įrankių 

naudojimas ir 

užduočių 

kūrimas“. 

 

 

Sausio – 

vasario 

mėnesiai 

 

 

 

 

IT mokytojai, 

Metodinė taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė  

 

 

 

 Ne mažiau kaip 

50 proc. 

mokytojų 

dalyvauja 

mokymuose. 

 Mokytojai ieško 

naujų darbo 

formų, 

kūrybiškai 

įgyvendina 

naujas 

edukacines 

idėjas, didina 

darbo veiklos 

efektyvumą. 

 2021 m. sausio 21 d. 

gimnazijos mokytojams 

vyko seminaras “IKT 

taikymo pamokoje būdų ir 

formų įvairovė”, seminarą 

vedė R. Filončikienė, 

seminare dalyvavo 42 

mokytojai. 

 2021 m. vasario  15 d. 

vyko seminaras 

mokytojams „Platesnis 

Office365 bei Teams 

programos naudojimas 

kasdieninėje mokytojų 

veikloje“, seminare 

dalyvavo 59 mokytojai. 

Mokymai darbui su 

interaktyviomis lentomis 

nevyko dėl pandeminės 

situacijos, nes mokytis 
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dirbti interaktyviomis 

lentomis efektyvu tik 

kontaktiniu būdu. 

 

 

 

II strateginis tikslas -  Skatinti asmenybės ūgtį gerinant mokyklos bendruomenės mikroklimatą ir kuriant 

patrauklias ugdymosi aplinkas. 

2021 metų I pusmečio  II tikslas -  Kurti saugią ir patrauklią ugdymo ir ugdymosi aplinką kiekvienam 

bendruomenės nariui.  

Strateginis uždavinys - 2. 1 Gerinti emocinę aplinką, plėtojant dialogo ir susitarimų kultūrą. 

2021 metų I pusmečio uždavinys - 2.1 Stiprinti bendruomeniškumą siekiant pozityvaus mokyklos 

mikroklimato. 

Priemonės Įgyvendini

mo terminas 

Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

2.1.1 5-II kl. 

mokinių 

apklausos 

patyčių 

situacijai 

įvertinti. 

 

Vasario 

mėnuo 

VGK nariai, 

pavaduotoja 

ugdymui N. 

Atstopaitė 

 

 

 Apklausoje 

dalyvaus  ne 

mažiau kaip 430 

mokinių. 65% 

mokiniai 

nurodys, kad jie 

saugiai jaučiasi 

gimnazijoje.  

 VGK pateikia 

rekomendacijas 

pedagogams 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

 Apklausoje dalyvavo 549 

šeštų-dešimtų klasių 

mokiniai. Visada arba 

dažniausiai saugiai 

jaučiasi 70 proc. 

apklaustųjų. Mokiniai 

nurodo, kad nesaugiai 

jaučiasi dėl mokymosi 

krūvio, dėl atsiskaitomų 

darbų, santykių su 

bendraklasiais ir kitų 

klasių mokiniais. Niekada 

patyčių nėra patyrę 66 

proc.  
 Vaiko gerovės komisija 

pateikė pedagogams 

rekomendacijas Mokytojų 

tarybos posėdyje dėl 

mokinių saugumo ir 

geresnės jausenos. 

2.1.2 

Seminaras 

„Žmonių 

elgsenos 

pažinimo 

mokymai“ 

apie 

asmenybių 

tipus. 

Kovo - 

gegužės 

mėnesiai 

 

 

 

 

Tėvų komiteto 

atstovė 
 Organizuotas 

nuotolinis 

seminaras. 

 Seminaro 

dalyviai išmoks 

identifikuoti 

skirtingus 

žmonių tipus bei 

kaip 

konstruktyviai 

bendrauti su 

kiekvienu iš jų, 

geriau pažins 

 Seminaras neįvyko 
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savo stiprybes ir 

silpnąsias puses. 

2.1.3 

Edukacinė 

išvyka 

mokytojams 

 

 

 

 

 

 

Birželio 

mėnuo 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui  

J. Guobienė 

 Organizuota 

edukacinė išvyka 

mokytojams.  

 Išvykoje 

dalyvaus 50 

mokytojų ir 

švietimo 

pagalbos 

specialistų.  

 Išvykos dalyviai 

dalysis savo 

gerąja patirtimi 

bei ugdys 

bendrakultūrinę 

kompetenciją, 

panaudos įgytas 

žinias praktinėje 

veikloje. 

 

 Organizuota edukacinė 

programa „Seniausias iš 

naujų  - Žvėrynas”. 

Ekskursijoje po Žvėryną 

dalyvavo 25 mokytojai.  

 Dėl susiklosčiusios 

epidemiologinės 

situacijos išvyka 50 

mokytojų nukelta į 

rugpjūčio mėnesį. 

 

 

Strateginis uždavinys - 2.2 Personalizuoti pedagogines, psichologines, socialines pagalbos teikimo 

priemones mokiniui, šeimai, mokytojui. 

2021 metų I pusmečio uždavinys - 2.2 Mokiniams teikti nuoseklią personalizuotą pagalbą.  

2.2.1 

Virtualios  

dėžutės 

 „ Be 

patyčių“ 

įrengimas. 

Dėžutė 

veiks visus 

metus 

ITspecialistas V. 

Pavlovskis, 

pavaduotoja 

ugdymui 

N. Atstopaitė, 

psichologė 

I. Cicėnaitė, 

socialinė pedagogė 

J. Raziulienė 

 Sprendžiamos 

mokiniams 

iškilusios 

bendravimo, 

patyčių, smurto 

atvejų ir saugumo 

problemos. 

 Sukurtas virtualios 

dėžutės “Be patyčių” 

domenas Vilniaus 

Žvėryno gimnazijai. 

Sprendžiamos techninės 

problemos - 

nenusisiunčiančios 

žinutės iš mobiliosios 

programėlės.  

 Rengiama medžiaga - 

videoįrašai bei 

informacinės žinutės, 

mokančios ir  

skatinančios naudotis 

virtualia dėžute. 

2.2.2 

Mėnesio be 

patyčių 

veiklų 

organizavi

mas. 

Kovo 

mėnuo 

VGK nariai  Įvairių 

prevencinių 

priemonių metu  

formuojamas 

draugiškas 

mikroklimatas. 

 Vaiko gerovės komisija 

pateikė rekomendacijas 

klasės vadovams apie 

siūlomas vykdyti 

“Mėnesio be patyčių” 

veiklas pagal amžiaus 

grupes (diskusijas patyčių 

tema, apie vyraujančius 

mitus, klasės taisyklių 

kūrimą, patyčių 

pasekmes, prevencinius 

filmukus apie patyčias). 

Klasės vadovai 
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naudodamiesi šiomis 

rekomendacijos vedė 

valandėles draugiškumo 

temomis. 
2.2.3 

Pedagoginė

s, 

socialinės, 

psichologin

ės pagalbos 

teikimas 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams 

ir jų tėvams. 

 

Visus metus VGK nariai, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

 Vadovaujantis 

Pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

išvadomis ir 

rekomendacijomi

s suteikiama 

pagalba visiems 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintiems 

mokiniams. 

 Vidutinių ir didelių 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

individualių konsultacijų 

metu buvo teikiama 

socialinė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba. 

Šiuose susitikimuose 

išryškėjo ne tik mokymosi 

sunkumai, bet ir mokinio 

stiprybės bei galios. 

Švietimo pagalbos 

specialistės 

bendradarbiaudamos su 

mokinių tėvais, klasių 

vadovais ir dalykų 

mokytojais padėjo 

tikslingiau planuoti 

mokymo(-si) veiklas 

sunkumų patiriantiems 

mokiniams. Dviem 

mokiniams buvo teikiama 

ir išorės savanorių (NVO) 

pagalba mokantis. 
 

2.2.4 

Alkoholio, 

tabako ir 

kitų 

psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

prevencinės 

programos 

vykdymas. 

 

Visus metus VGK nariai, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

 Programa 

integruojama  į 

mokomuosius 

dalykus. 

 Vedamos 

prevencinės 

paskaitos klasių 

valandėlių metu. 

 Sistemingai 

organizuojami 

renginiai, skirti 

žalingų įpročių 

prevencijai. 

 Ši programa integruota į 

mokomuosius dalykus bei 

klasės vadovų veiklą: 

mokytojai per dalykų 

pamokas integravo ATPP 

programą, o 5-IV klasės 

vadovai pravedė 6 

užsiėmimus pagal ATPP 

programą. 

Strateginis uždavinys - 2.3 Puoselėti bendrą gimnazijos kultūrą, tradicijas ir tapatumo jausmą.    

2021 metų I pusmečio uždavinys - 2.3 Skatinti aktyvesnį Žvėryno gimnazijos bendruomenės dalyvavimą 

neformalioje gimnazijos veikloje. 

2.3.1 

Tradicinių 

mokyklos 

bendruome

nei skirtų 

renginių 

Sausio – 

birželio 

mėnesiai 

Mokinių senatas, 

pavaduotojos 

ugdymui  

J. Guobienė, V. 

Činčienė,  

 Organizuoti 

tradiciniai 

renginiai: Sausio 

13-osios pilietinė 

akcija, Vasario 

16-osios, Kovo 

 Organizuoti visi planuoti 

tradiciniai gimnazijos 

renginiai : Sausio 13-

osios pilietinė akcija, 

Vasario 16-osios  ir Kovo 

11-osios minėjimai, 



27 
 

organizavi

mas, 

tęstinumo 

užtikrinima

s. 

11-osios 

minėjimai, 

Šimtadienis, 

Paskutinis 

skambutis, 

Gimnazijos 

garbė ir kt. 

Mažosios Velykėlės, 

Šimtadienis, Paskutinis 

skambutis. Daugelis jų 

vyko nuotoliniu arba 

pusiau nuotoliniu būdu. 

Inicijuoti nauji konkursai 

visai gimnazijos mokinių 

bendruomenei, atgaivintas 

seniau vykęs ,,Mažosios 

nakties serenados” 

kūrybinis vakaras. 

Informacija sistemingai 

dalinamasi su gimnazijos 

bendruomene mokyklos 

svetainėje. 

2.3.2 

Tęsiamas 

bendradarbi

avimas su 

Kunigaikšči

o Gedimino 

progimnazij

a ir Vilniaus 

dizaino 

kolegija. 

 

Sausio– 

birželio 

mėnesiai 

Mokinių senato 

atstovai, 

pavaduotojos  

ugdymui 

 J. Guobienė,  

V. Činčienė, 

mokytoja 

 J. Patamsienė 

 Kartu su 

mokyklų 

bendruomenėmis 

organizuoti 1-2 

renginiai. 

 Dėl susiklosčiusios 

COVID-19 karantino 

situacijos neformalios 

veiklos apribojimų 

bendradarbiavimas 

nukeltas į kitą pusmetį. 

2.3.3 

Gimnazijos 

administraci

jos, VGK 

grupės  ir 

mokinių 

senato 

apskrito 

stalo 

diskusijos. 

Kovo- 

balandžio 

mėnesiai 

Mokinių senato 

atstovai, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 J. Guobienė,  

mokytoja J. 

Patamsienė  

 Sudarytos 

sąlygos 

mokiniams  teikti 

ir įgyvendinti 

racionalius 

sprendimus, 

kuriant ir 

tobulinant 

gimnazijos 

veiklą. 

 Iš pateiktų naujų 

siūlymų bus 

realizuoti 1–2 

sprendimai. 

 Dėl susiklosčiusios 

COVID–19 situacijos 

apskrito stalo diskusijos 

nukeliamos į kitą pusmetį. 

2.3.4 

Organizuoti 

gimnazijos 

skaitykloje- 

bibliotekoje 

veiklas, 

skirtas 

mokymuisi, 

bendrystei 

ir 

Sausio– 

birželio 

mėnesiai 

Bibliotekininkė I. 

Vardosanidzė, 

skaityklos 

darbuotoja G. 

Rozancevaitė, 

pavaduotoja 

ugdymui V. 

Činčienė  

 Organizuotos ne 

mažiau kaip 

penkios knygų ar 

mokinių darbų 

parodos. 

 Išrinkti 

aktyviausi 

bibliotekos 

skaitytojai 

 Dėl susiklosčiusios 

COVID-19 karantino 

situacijos neformalios 

veiklos apribojimų visi 

vieši renginiai ir 

kontaktinės edukacijos 

nukelti į kitą pusmetį.  
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kultūriniam 

bendradarbi

avimui. 

 

 apdovanoti 

padėkos raštais. 

 Organizuotos 

edukacinės 

veiklos 

bibliotekoje  

gimnazijos 

mokiniams ir 

mokytojams. 

 Organizuoti 

susitikimai su 

rašytojais. 

 Įrengta knygų 

bibliotekėlė 

,,Keliaujanti 

knyga” mokytojų 

kambaryje. 

Bendradarbiaujant su 

gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytojais atnaujintas 

rekomenduojamų skaityti 

knygų sąrašas kiekvienai 

klasei. 

Bibliotekoje rengiamos 

įvairios parodos, šiuo 

metu jų apžvalga 

skelbiama gimnazijos 

svetainėje. 

Bendradarbiaujant su 

lietuvių kalbos 

mokytojomis A. 

Paradauskiene ir R. 

Zarauskiene atgaivintas 

,,Mažosios nakties 

serenados” tradicinis 

renginys, skirtas V. 

Mačernio jubiliejui. 

Išrinkti ir apdovanoti 

aktyviausi bibliotekos 

skaitytojai. 

Mokytojų kambaryje  

,,Keliaujančios knygos” 

bibliotekėlė pradės veikti 

nuo rugsėjo mėnesio. 

2.3.5 

Sistemingas 

sveikos 

gyvensenos 

renginių 

organizavi

mas 

Žvėryno  

gimnazijos 

bendruome

nei. 

Gegužės- 

birželio 

mėnesiai 

 

Fizinio lavinimo 

mokytojai,  

mokinių senatas, 

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Guobienė  

 Organizuoti ne 

mažiau kaip du 

masiniai  sporto 

renginiai 

Žvėryno 

gimnazijos 

nariams: Sveikos 

gyvensenos 

savaitė, sporto 

šventė 

gimnazijos 

penktokams ir 

Kunigaikščio 

Gedimino 

progimnazijos 

ketvirtokams. 

 

 Vyko trumpalaikis 

integruotas projektas 
5-10 kl. mokiniams  

„Balandis - 

sveikatingumo mėnuo”.  

Veiklas mokiniams 

organizavo A. 

Rutkauskienė, V. 

Daškevičiūtė, 

A. Bundonis,V.Šilingienė, 

G. Gaina, V. 

Matuliauskaitė, Cicėnaitė, 

R. Tarasevičienė, 

I. Balsevičiėnė, J. 

Malinauskas. 

Vyko sporto šventė 5-6 kl. 

mokiniams  ( mokslo metų 

pabaigos renginiai). 
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VI  SKYRIUS 

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJOS  2021- 2022 M. M.  VEIKLOS PLANAS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I tikslas:  Efektyvus aktyvių mokymo (-si) metodų  ir IKT  taikymas ugdymo procese. 

Uždaviniai: 

1.1 Kryptingai plėtoti mokytojų kompetencijas, stiprinant metodinę veiklą, ruošiantis įgyvendinti 

atnaujintas ugdymo programas.  

1.2  Efektyvus individualios pažangos stebėjimas.  

1.3  Ugdomąją  veiklą orientuoti į įvairių poreikių mokinius. 

1.4 Taikyti priemones, padėsiančias įveikti COVID-19 pandemijos pasekmes. 

1.5  Atnaujinti ir modernizuoti,  tikslingai ir kūrybiškai taikyti  IT priemones ugdymo procese. 

 

II tikslas: Kurti saugią ir patrauklią ugdymo ir ugdymosi aplinką kiekvienam bendruomenės nariui. 

Uždaviniai: 

2.1 Stiprinti bendruomeniškumą siekiant pozityvaus mokyklos mikroklimato. 

2.2 Mokiniams teikti nuoseklią personalizuotą pagalbą.  
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2.3  Skatinti aktyvesnį Žvėryno gimnazijos bendruomenės dalyvavimą neformalioje gimnazijos 

veikloje. 

 

I strateginis tikslas - Ugdymas, padedantis kiekvienam mokiniui siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

2021-2022 mokslo  metų I tikslas -  Efektyvus aktyvių mokymo (-si) metodų  ir IKT  taikymas ugdymo 

procese. 

Strateginis uždavinys -1. Paveikių mokymo (-si) metodų taikymas pamokose. 

2021-2022 mokslo metų  uždavinys - 1.1 Kryptingai plėtoti mokytojų kompetencijas, stiprinant metodinę 

veiklą, ruošiantis įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas. 

Priemonės 
Įgyvendini

mo terminas 
Atsakingi asmenys Lėšos Laukiamas rezultatas 

1.1.1 Mokytojų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose,  skirtuose 

atnaujintų ugdymo 

programų pristatymui.  

Visus 

mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

vadovai 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto  

lėšos 

 Mokytojai susipažinę su 

atnaujintomis ugdymo 

programomis jas galės 

tinkamai taikyti ugdymo 

procese. 

1.1.2 Atnaujintų ugdymo 

programų aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Sausio – 

balandžio 

mėnesiais 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto  

lėšos 

 Mokytojai dalykininkai 

vienodai supranta  

ugdymo programų turinį, 

atnaujinto turinio 

planavimą,  vertinimą, 

sutaria dėl mokymo 

priemonių ( vadovėlių, 

pratybų sąsiuvinių) 

pasirinkimo. 

1.1.3 Ilgalaikių ugdymo 

planų, atsižvelgiant į 

atnaujintas ugdymo 

programas, rengimas. 

Balandžio– 

rugpjūčio 

mėnesiais 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto  

lėšos 

 Parengtos/ atnaujintos 

ilgalaikių planų formos. 

 Mokytojai dalykininkai 

vadovaujasi naujomis 

formomis, susitarimais 

rengdami kitų metų 

ilgalaikius dalykų planus.  

1.1.4 Bendras seminaras 

gimnazijos mokytojams  

dėl programų 

įgyvendinimo.  

Sausio- 

gegužės 

mėnesiais 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto  

lėšos, skirtos 

pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimui 

 Dauguma gimnazijos 

mokytojų dalyvaus 

seminare, pritaikys gautas 

žinias taikydami 

atnaujintas programas. 

1.1.5 Teams platformoje  

elektroninės metodinės 

komandos   ,,Metodika”  

pildymas. 

 

Visus 

mokslo 

metus  

 

 

 

Metodinė taryba Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 Į komandos „Metodika“ 

failus bus įkelta ne 

mažiau kaip du 

kiekvienos metodinės 

grupės  metodikos 

pavyzdžiai. 

 Sistemingai ir kokybiškai 

besidalijantys patirtimi 

mokytojai skatinami 

Metodinės tarybos 
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padėkos raštais,  

metodinės veiklos 

dalijimosi pažymėjimais. 

1.1.6 Dalijimosi gerąja 

patirtimi mokytojų 

konferencija 

 „Mokymo(-si) patirtis 

ugdymo procese”. 

Lapkričio 

mėnesį  

Metodinė taryba Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 Gimnazijos mokytojai 

dalinsis gerąja patirtimi 

skaitydami pranešimus 

nuotolinėje 

konferencijoje. 

1.1.7 Profesinės 

praktikos diskusijos 

metodinėse grupėse 

„Kolega - kolegai“. 

 

Visus 

mokslo 

metus  

Pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė 

Metodinė taryba, 

pedagogai 

 

Intelektiniai 

ištekliai 
 Metodinei tarybai 

koordinuojant ir teikiant 

metodinę pagalbą  

lapkričio/kovo mėnesį 

metodinėse grupėse 

organizuojama diskusija 

„Pamokos etapų ir formų 

planavimas, vykdymas 

(taikymas) bei 

įvertinimas“,  kovo  

mėnesį - „Aktyvūs 

mokymo metodai ir jų 

taikymo galimybės 

konkretaus dalyko 

pamokose“. 

 Ruošdamiesi diskusijai  

mokytojai aktyviau stebi 

kolegų vedamas pamokas,  

perima gerąją kolegų 

patirtį. 

1.1.8 Teminiame 

įsivertinime 

analizuojama sritis 2. 

Ugdymas(-is) ir mokinių 

patirtys. Tema 2.2. 

Vadovavimas 

mokymuisi. Rodiklis 

2.2.2. Ugdymo(-si) 

organizavimas. 

Spalio- 

balandžio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui R. 

Veikutytė, 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė, 

Gimnazijos taryba 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 
 Atliktas veiklos kokybės 

įsivertinimas – nustatyta 

gimnazijoje esama 

ugdymo(-si) 

organizavimo praktika ir 

patirtis bei  pateiktos 

rekomendacijos dėl 

suasmeninto mokymosi, 

ugdymo integralumo, 

ugdymo organizavimo 

formų ir būdų dermės, dėl 

klasės valdymo. 

Strateginis uždavinys - 1.2 Kiekvieno mokinio ugdymosi pažangos skatinimas ir stebėjimas. 

2021-2022  metų uždavinys - 1.2  Efektyvus individualios pažangos stebėjimas.  

1.2.1 Atnaujinto 

individualios pažangos 

stebėjimo aprašo 

taikymas. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Kuruojantys 

pavaduotojai 

ugdymui pagal 

klases: 

5–8 kl. -N. 

Atstopaitė, 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Vadovaujantis aprašu 

efektyviai stebima 

kiekvieno mokinio 

pažanga - sistemingai su 

mokiniais aptariami jų 

tikslai, pasiekimai 
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9-10 kl.  – J. 

Kančiauskienė, 

11-12 - R. 

Veikutytė 

(pildomos formos), į 

mokinių pažangos 

aptarimus įtraukiami 

mokinių tėvai. 

 Mokiniai daro pažangą 

(lyginant to paties 

moksleivio rezultatus su 

jo paties ankstesniais 

rezultatais). 

 Didžiausią pažangą 

padarę mokiniai 

apdovanojami „Pažangos“ 

apdovanojimu. 

1.2.2 Vienoje klasėje 

dirbančių mokytojų  

pasitarimai. 

Sausio- 

vasario 

mėnesiai 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, 

pavaduotojai 

ugdymui, 

kuruojantys klasių 

koncentrus: 

5–8 kl. - 

N. Atstopaitė, 

I-II kl. -J. 

Kančiauskienė, 

III-IV kl. -  

R. Veikutytė,  

Vaiko gerovės 

komisija 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Įvykę mokytojų 

pasitarimai pagal 

koncentrus. 

 Apsvarstyti 

(užprotokoluoti ) 

konkretūs siūlymai, 

problemų sprendimai, 

padėsiantys mokiniams 

siekti konkrečių rezultatų. 

 Iškeltų problemų 

refleksija 2022 m. 

balandžio–birželio 

mėnesiais. 

 Mažiau nepažangių ir 

daugiau aukštesnį 

mokymosi lygį pasiekusių 

mokinių, lyginant su 

ankstesnių mokslo metų 

rezultatais. 

1.2.3 Nuosekli NMPP, 

PUPP,  VBE rezultatų 

analizė. 

Visus 

mokslo 

metus 

Pavaduotojai 

ugdymui: 

NMPP – N. 

Atstopaitė,  

PUPP -  J. 

Kančiauskienė,  

VBE – R. 

Veikutytė 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Kuruojantys pavaduotojai 

pateikia NMPP, PUPP,  

VBE rezultatų analizę 

pedagogų tarybai. 

 Metodinėse grupėse 

aptariami rezultatai, 

susitariama dėl būdų 

rezultatams gerinti. 

 Atsižvelgiant į duomenų 

rezultatų analizę 

koreguojami ilgalaikiai 

planai (juose nurodama, 

kas konkrečiai 

koreguojama/ keičiama 
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atsižvelgiant į duomenų 

analizės rezultatus). 

 Kiekvienais metais 

metodinėse grupėse 

analizuojant patikrų, 

egzaminų rezultatus 

pasitikrinama, ar 

ankstesniais metais  

numatytos priemonės, 

analizuojant rezultatus,  

padarė poveikį einamųjų 

metų  rezultatams 

(aptarimas 

protokoluojamas 

metodinės grupės 

protokole).  

1.2.4 Ugdymo karjerai 

veiklų  organizavimas, 

vykdymas  vadovaujantis  

Vilniaus Žvėryno 

gimnazijos parengta 

2021-2023 m. Ugdymo 

karjerai programa 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė, 

ugdymo karjerai 

konsultantė L. 

Jankauskienė, 

Metodinė taryba 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Klasių vadovai  ne 

mažiau kaip 2-3 veiklas 

per mokslo metus 

ugdymo karjerai tema 

organizuoja savo 

auklėtiniams. 

 Dalykų mokytojai į 

dėstomą dalyką 1-2 kartus 

per mokslo metus 

integruoja ugdymo 

karjerai temas. 

 Ugdymo karjerai 

konsultantas sistemingai 

konsultuoja klasių 

vadovus, dalykų 

mokytojus, moksleivius. 

 Kartą per semestrą 

vykdoma stebėsena dėl 

ugdymo karjerai veiklų 

įgyvendinimo. 
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1.2.5 Žvėryno gimnazijos 

moksleivių konferencija 

“Savanoriavimas -  

mokausi ne tik imti, bet 

ir dalintis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario–

kovo mėnuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotojos 

ugdymui J. 

Kančiauskienė, 

J. Guobienė, 

ugdymo karjerai 

konsultantė L. 

Jankauskienė, 

senatas, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atlikta 8–IV klasių 

mokinių  apklausa apie 

savanorystę siekiant  

išsiaiškinti informacijos 

apie savanoriavimo 

galimybes poreikį, 

savanorystės patirtis.  

 Konferencijoje 

pranešimus skaitys ne 

mažiau kaip 6 gimnazijos 

moksleiviai savanoriai, 

kviestiniai svečiai. 

 Mokiniai gavę 

informaciją apie 

savanoriavimo galimybes 

aktyviau įsitrauks į 

savanoriavimo veiklas, 

taps pilietiškesni. 

Strateginis uždavinys - 1.3  Pagalba gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. 

2021-2022 mokslo  metų  uždavinys - 1.3  Ugdomąją  veiklą orientuoti į įvairių poreikių mokinius.  

1.3.1 Individuali 

socialinė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba 

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

Visus 

mokslo 

metus 

Švietimo pagalbos 

specialistai: L. 

Jankauskienė, J. 

Raziulienė,  

I. Cicėnaitė 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Sprendžiami įvairūs 

mokymosi procese iškilę 

sunkumai, suteikta 

socialinė pedagoginė ir 

psichologinė pagalba. 

1.3.2 Edukacinių dienų 

organizavimas. 

Visus 

mokslo 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

J.Kančiauskienė,  

Metodinė taryba, 

klasių vadovai, 

pedagogai 

 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos 

fondas  

 Parengtas edukacinių 

dienų tvarkaraštis, 

atnaujintos edukacijų 

programos.  

 Organizuotos ne mažiau 

kaip  dvi edukacinės   

dienos visos mokyklos 

moksleiviams. 

 Vieną edukacinę  dieną  

birželio mėnesį 

organizuoja klasių 

vadovai. 
 

1.3.3 Sistemingas 

neformalaus ugdymo 

organizavimas sudarant 

sąlygas įvairioms 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėnesiais  

Pavaduotoja 

ugdymui  

V. Činčienė, 

būrelių vadovai  

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Mokykloje veiks ne 

mažiau kaip10 

neformalaus ugdymo 

būrelių. 
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mokinių kompetencijoms 

atsiskleisti. 

 

 Sistemingai vykdoma 

būrelių veikla ir kokybės 

kontrolė. 

 Būreliai aktyviai 

dalyvauja gimnazijos 

šventėse ir jų 

organizavime.  

 Sistemingai neformaliojo 

ugdymo veikloje 

mokykloje dalyvaus ne 

mažiau kaip  10 proc. 

gimnazijos mokinių. 

1.3.4 STEAM pakraipos  

ugdymo mokykloje 

plėtojimas. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė,  

STEAM klasėse 

dirbantys 

mokytojai,  

klasių vadovai  

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos 

fondas 

 Sistemingai teikiama 

informacija apie 

gimnazijoje vykdomas 

STEAM veiklas 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

 Organizuotos ne mažiau 

kaip dvi naujos praktinių 

įgūdžių ugdymo veiklos.  

 Vykdyti ne mažiau kaip 

du STEAM  

tarpdalykiniai integruoti 

projektai, konkursai. 

 Organizuota metinių 

STEAM projektų 

pristatymo konferencija. 

1.3.5 Tarptautinių 

projektų vykdymas: 

“Peer teaching our  

languages via culture” 

(Bendraamžių mokymas 

gimtosios kalbos per 

kultūrą) pagal Erasmus+ 

programą  Nr.2020-1-

EL01-KA229-079084  

 

Visus 

mokslo 

metus 

Projekto 

koordinatorė 

mokykloje A. 

Kruopienė, 

projektą vykdantys 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai, 

projekto, 

Europos 

Sąjungos,  

lėšos 

 Į projekto veiklą įtraukta 

ne mažiau nei 15 

moksleivių, kurie gerins 

anglų kalbos įgūdžius, 

komunikacinę ir kultūrinę 

kompetencijas, pildydami 

pristatymus apie įvairius 

Lietuvos kultūrinio 

gyvenimo aspektus, 

atlikdami užduotis ir 

bendraudami su 

partneriais „eTwinning“ 

platformoje. 

 Parengtos lietuvių kalbos 

mokymo sugestopedijos 

metodu gairės, sudarytas 

reikalingų priemonių 

planas. (Esant palankiai 

epidemiologinei 
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situacijai, įgyvendinti 3 

mobilumai.) 

„Generation of Sustainab

ility“ (Tvarumo karta) 

pagal Erasmus+ 

programą Nr. 2020-1-

IT02-KA229-079446  

 

Visus 

mokslo 

metus 

Projekto 

koordinatorė 

mokykloje A. 

Kruopienė, 

projektą vykdantys 

mokytojai 

Intelektiniai 

ištekliai, 

projekto, 

Europos 

Sąjungos,  

lėšos 

 

 

 Į projekto veiklą įtraukta 

ne mažiau nei 15 

moksleivių, kurie plės 

žinias ekologijos srityje, 

ugdys kritinį mąstymą, 

dalyvaudami (nuotolinėje) 

diskusijoje apie tvarumą, 

rinkdami ir sistemindami 

informaciją ir statistinius 

duomenis apie įvairių 

rūšių energiją ir šiltnamio 

dujų emisijas. 

 Tobulins anglų kalbos 

įgūdžius bendraudami su 

partneriais „eTwinning“ 

platformoje.  (Esant 

palankiai epidemiologinei 

situacijai, įgyvendinti 2 

mobilumai.) 

2021-2022 mokslo  metų  uždavinys - 1.4 Taikyti priemones, padėsiančias įveikti COVID-19 pandemijos 

pasekmes. 
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1.4.1 Mokymosi spragų 

kompensavimas 

organizuojant 

konsultacijas, taikant 

kitas spragų 

kompensavimo formas. 

Rugsėjo– 

gruodžio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui J. 

Kančiauskienė, 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Mokytojai, išanalizavę 

NMPP, PUPP, 

kontrolinių, atsiskaitymo  

darbų ar diagnostinių           

(pažymiais nevertinamų)  

testų   informaciją, 

įvertina mokinių dalyko 

mokymosi pasiekimus, 

spragas. Gautą duomenų 

analizės informaciją 

aptaria metodinėse 

grupėse ir numato 

konkrečias konsultacijų 

temas ar kitas ugdymo 

formas ugdymo spragoms 

kompensuoti konkrečių 

klasių mokiniams. 

 Mokytojų susitarimai dėl 

ugdymo spragų 

kompensavimo 

fiksuojami metodinės 

grupės protokoluose,  

ilgalaikiuose planuose.  

 Dalykų mokytojai rugsėjo 

– gruodžio mėnesiais  

organizuoja 

temines/individualias 

konsultacijas mokymosi 

spragų turintiems 

mokiniams (vykdoma 

konsultacijų apskaita).  

 Metodinėje taryboje ne 

rečiau kaip kartą per du 

mėnesius  aptariamas, 

analizuojamas mokymosi 

spragų kompensavimo 

procesas. 

1.4.2 Patiriminių veiklų 

organizavimas, 

vykdymas.   

Rugsėjo– 

lapkričio 

mėnesiais 

Metodinė taryba, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai  

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai organizuoja ne 

mažiau kaip dvi per 

mokslo metus patirimines 

veiklas (klasės valandėles, 

pamokas ir t.t.).   

 Veiklos fiksuojamos e. 

dienyne. 

1.4.3 Mokinių savanorių 
pagalba mokymosi sun- 

kumų turintiems mokiniams  

“Mokinys - mokiniui”. 

    

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Socialinės 

pedagogės L. 

Jankauskienė, J. 

Raziulienė   

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Daugumai mokymosi 

sunkumų turinčių  

mokinių teikiama 

veiksminga mokymosi 

pagalba.  
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1.4.4 Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos kartu 

su NVO organizacijų 

tinklu vykdomos 

iniciatyvos „Padėsiu 

mokyti(s) “ tąsa. 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktorė D. 

Žiurienė,  

socialinės 

pedagogės  

L. Jankauskienė 

J. Raziulienė, 

 klasių vadovai 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Gimnazijos mokiniams 

savanoriai pagalbą teikia 

nuotoliniu būdu Microsoft  

Teams platformoje. 

 Atsakingi asmenys 

dalyvauja mokymuose ir  

koordinuoja savanorių 

veiklą gimnazijoje. 

1.4.5  „Geros savijautos 

diena“. 

Rugsėjo 

mėnuo (I-II 

savaitę)  

 

Pavaduotojai 

ugdymui:  

J. Kančiauskienė, 

N. Atstopaitė, 

R. Veikutytė,  

V. Činčienė, J. 

Guobienė, 

Metodinė taryba, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai,  

švietimo pagalbos 

vaikams 

specialistai 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, 

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos 

fondas 

 Pagal atskirą planą šių 

dienų metu kiekvienoje 

klasėje vykdytos   ne 

mažiau kaip dvi veiklos 

klasės bendruome- 

      niškumui, psichologinei- 

      emocinei sveikatai  

      stiprinti. 

1.4.6 Kvalifikacijos 

kėlimo kursai 

pedagogams: „ Kaip 

išvengti “perdegimo” 

sindromo pedagogo 

darbe?“  

Rugpjūčio– 

lapkričio 

mėnesiais 

Direktorės 

pavaduotoja 

J.Kančiauskienė, 

Metodinė taryba 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Seminare įgytos žinios  

padės mokytojams 

išvengti perdegimo 

sindromo.  

Strateginis uždavinys - 1.4 Efektyvus IT taikymas ugdymo procese. 

2021-2022  metų uždavinys - 1.5 Atnaujinti ir modernizuoti,  tikslingai ir kūrybiškai taikyti  IT priemones 

ugdymo procese. 

1.5.1  Kompiuterių 

atnaujinimas 

kabinetuose. 

Vasario 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Kompiuterinė įranga 

atnaujinta 20 kabinetų. 

 Mokytojai sistemingai 

naudojasi IT priemonėmis 

pamokose, efektyvesnis 

įvairių dalykų mokymas. 

1.5.2 Nešiojamų 

kompiuterių įsigijimas. 

Kovo 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R.Tarasevičius 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

DNR lėšos 

 Įsigyta ne mažiau kaip 10 

nešiojamų kompiuterių.  

 Kompiuteriais  

naudojamasi  pamokų, 

patikrų, egzaminų ar kitos 

ugdomosios veiklos 

vykdymo metu. 

1.5.3 Esamų interaktyvių 

lentų licencijų 

atnaujinimas. 

Sausio 

mėnuo 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Pagal poreikį įsigytos ir 

atnaujintos   licencijos.  

 Mokytojai efektyviai 

ugdymo procese naudoja 

interaktyvias lentas. 
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 Pamokos  vaizdingesnės, 

įdomesnės,  

kokybiškesnės. 

1.5.4 Išmaniųjų lentų 

įsigijimas. 

Rugsėjo, 

kovo 

mėnesiais 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 Įsigytos dvi išmaniosios   

lentos. 

1.5.5 Skaitmeninės 

ugdymosi aplinkos 

„Eduka“, 

„Egzaminatorius“  

licencijų įsigijimas. 

Visiems 

mokslo 

metams 

IT specialistas V. 

Pavlovskis, 

direktorė D. 

Žiurienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius 

Intelektiniai 

ištekliai, 

valstybės 

biudžeto 

DNR lėšos 

 Įsigytos 6,7,8 klasių 

„Eduka“ licencijos  

moksleiviams. 

 20 „Eduka“ licencijų 

mokytojams. 

 „Egzaminatoriaus“ 

licencijos III-IV klasių 

mokiniams ir tose klasėse 

dirbantiems istorijos, 

biologijos, chemijos, 

matematikos mokytojams. 

 

 

 

II strateginis tikslas -  Skatinti asmenybės ūgtį gerinant mokyklos bendruomenės mikroklimatą ir kuriant 

patrauklias ugdymosi aplinkas. 

2021-2022  metų II tikslas -  Kurti saugią ir patrauklią ugdymo ir ugdymosi aplinką kiekvienam bendruomenės 

nariui.  

Strateginis uždavinys - 2. 1 Gerinti emocinę aplinką, plėtojant dialogo ir susitarimų kultūrą. 

2021-2022  metų uždavinys - 2.1  Stiprinti bendruomeniškumą siekiant pozityvaus mokyklos mikroklimato. 

Priemonės Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys Lėšos 

 

Laukiamas rezultatas 

2.1.1 5-II kl. mokinių 

apklausa apie patyčių, 

savijautos  nuotolinio 

mokymosi metu 

situacijos  vertinimą.  

 

Vasario 

mėnuo 

Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Atstopaitė, 

 VGK nariai 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 Apklausoje dalyvaus  ne 

mažiau kaip 430 

mokinių. 65% mokiniai 

nurodys, kad jie saugiai 

jaučiasi gimnazijoje.  

 VGK pateikia 

rekomendacijas  

pedagogams mokytojų 

tarybos posėdyje, 

sprendžiant apklausoje 

indentifikuotas 

problemas. 

2.1.2. Psichologo 

paskaita-susitikimas, 

tema „Kaip mus veikia 

pozityvi aplinka, kaip 

nekonkuruoti, išmokti 

Rugsėjo– 

sausio 

mėnesiais 

Gimnazijos taryba, 

Tėvų komitetas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

Gimnazijos 

 Kuriama pozityvi 

emocinė aplinka.  
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pasidžiaugti savimi ir 

kitais, kaip ją susikurti?“ 

labdaros ir 

paramos 

fondas. 

2.1.3 Priklausomybės 

ligų instituto 

prevencinių užsiėmimų 

ciklas mokiniams, jų 

tėvams ir mokytojams, 

skirtas emocinės 

sveikatos gerinimui po 

nuotolinio mokymosi 

laikotarpio.  

Rugsėjo– 

sausio 

mėnesiais 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui  

N. Atstopaitė, 

socialinė pedagogė 

J. Raziulienė 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 Mokyklos bendruomenė 

bus informuota apie 

azartinius lošimus ir 

priklausomybę nuo jų, 

galimas lošimų 

intensyvėjimo priežastis, 

žalą organizmui, poveikį 

emocinei sveikatai. 

 

 

2.1.4 Konfliktų 

prevencijos programos 

„Taiki mokykla“ 

įgyvendinimas. 

 

Visus metus Pavaduotoja 

ugdymui 

N. Atstopaitė, 

socialinė pedagogė 

J. Raziulienė, 

programoje 

dalyvaujantys 

klasių vadovai 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Skatinamas 

socializacijos, teigiamų 

santykių mokykloje 

kūrimas, padedama 

mokiniams atpažinti ir 

lengviau išspręsti 

konfliktus. 

 

Strateginis uždavinys - 2.2 Personalizuoti pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos teikimo priemones 

mokiniui, šeimai, mokytojui. 

2021-2022  metų uždavinys - 2.2. Mokiniams teikti nuoseklią personalizuotą pagalbą.  

2.2.1 Seminaras 

mokytojams dėl 

pritaikytų programų 

specialiųjų poreikių 

mokiniams kūrimo. 

Rugsėjo– 

sausio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui  

N. Atstopaitė, 

psichologė  

I. Cicėnaitė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 Mokytojai gebės kurti 

pritaikytas programas 

konkrečiam mokiniui 

pagal jo bendravimo, 

elgesio, pažinimo 

proceso ypatumus. 

2.2.2 Mėnesio be 

patyčių veiklų 

organizavimas.  

Kovo mėnuo Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Atstopaitė, 

VGK nariai 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Įvairių prevencinių 

priemonių metu  

formuojamas draugiškas 

mikroklimatas. 

2.2.3 Pedagoginės, 

socialinės pedagoginės 

ir psichologinės 

pagalbos teikimas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams ir jų tėvams. 

 

Visus mokslo 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Atstopaitė, 

VGK nariai, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai L. 

Jankauskienė, 

J. Raziulienė,  

I. Cicėnaitė 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Vadovaujantis 

Pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

išvadomis ir 

rekomendacijomis 

suteikiama pagalba 

visiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams. 

 Numatomi 

bendradarbiavimo būdai 

su dalykų mokytojais 

padedant mokiniams 

kompensuoti nuotolinio 

mokymosi  praradimus. 
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2.2.4 Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

prevencinės programos 

įgyvendinimas. 

 

Visus mokslo 

metus 

Pavaduotoja 

ugdymui N. 

Atstopaitė, 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai J. 

Raziulienė, V. 

Matuliauskaitė, 

I.Cicėnaitė 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Programa integruojama  

į mokomuosius dalykus. 

 Programa integruojama į 

klasės vadovo veiklą. 

 Sistemingai 

organizuojami renginiai, 

skirti žalingų įpročių 

prevencijai. 

2.2.5 Vykdyti aktyvią 

sklaidą  apie  veikiančią 

elektroninę “Patyčių 

dėžutę”. 

Visus mokslo 

metus 

Psichologė 

I.Cicėnaitė, 

švietimo pagalbos 

specialistai L. 

Jankauskienė, 

J. Raziulienė 

Intelektiniai 

ištekliai 

 Dauguma mokinių žino 

apie veikiančią “Patyčių 

dėžutę”. 

 Mokiniai turi galimybę 

anonimiškai išsakyti su 

patyčiomis susijusias 

problemas. 

Strateginis uždavinys - 2.3 Puoselėti bendrą gimnazijos kultūrą, tradicijas ir tapatumo jausmą.    

2021-2022  metų uždavinys - 2.3 Skatinti aktyvesnį Žvėryno gimnazijos bendruomenės dalyvavimą 

neformalioje gimnazijos veikloje. 

2.3.1 Tradicinių 

mokyklos bendruomenei 

skirtų renginių 

organizavimas, 

tęstinumo užtikrinimas. 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėnesiais 

Pavaduotojos 

ugdymui  

J. Guobienė, V. 

Činčienė, mokinių 

senatas 

 

Intelektiniai 

ištekliai, 

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos pagal 

poreikį 

 Organizuoti tradiciniai 

renginiai: Rugsėjo 1-oji, 

Mokytojų diena, 

gimnazistų krikštynos, 

šviečiančių moliūgų 

šventė, gimnazijos 

gimtadienis, kalėdiniai 

renginiai mokiniams ir 

mokytojams. 

2.3.2 Tęsiamas 

bendradarbiavimas su 

Kunigaikščio Gedimino 

progimnazija ir Vilniaus 

dizaino kolegija. 

 

Rugsėjo- 

gruodžio 

mėnesiais 

Pavaduotojos  

ugdymui 

 J. Guobienė,  

V. Činčienė, 

mokytojos 

 J. Patamsienė, 

J. Kokštaitė, 

mokinių senatas 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Kartu su mokyklų 

bendruomenėmis 

organizuoti 1-2 

renginiai. 

2.3.3 Gimnazijos 

administracijos, VGK 

grupės  ir mokinių 

senato apskrito stalo 

diskusijos. 

Spalio–

lapkričio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui 

 J. Guobienė, 

mokytoja J. Patam- 

sienė, mokinių 

senatas 

  

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 Sudarytos sąlygos 

mokiniams  teikti ir 

įgyvendinti racionalius 

sprendimus, kuriant ir 

tobulinant gimnazijos 

veiklą. 

 Iš pateiktų naujų 

siūlymų bus realizuoti 

1–2 sprendimai. 

2.3.4 Organizuoti 

gimnazijos skaitykloje – 

bibliotekoje veiklas, 

Rugsėjo- 

gruodžio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui V. 

Intelektiniai 

ištekliai,  

 Organizuotos ne mažiau 

kaip penkios knygų ar 

mokinių darbų parodas. 
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skirtas mokymuisi, 

bendrystei ir kultūriniam 

bendradarbiavimui. 

 

Činčienė, 

bibliotekininkė  

I. Vardosanidzė, 

skaityklos  

darbuotoja  

G. Rozancevaitė 

 

 

valstybės 

biudžeto,  

kultūros paso 

lėšos 

 Organizuotos edukacinės 

veiklos bibliotekoje  

gimnazijos mokiniams ir 

mokytojams. 

 Organizuoti susitikimai 

su rašytojais. 

 Mokytojai naudojasi 

įrengta knygų 

bibliotekėle ,,Keliaujanti 

knyga” mokytojų 

kambaryje, atnaujina 

knygų fondą. 

2.3.5 Sistemingas 

sveikos gyvensenos 

renginių organizavimas 

Žvėryno  gimnazijos 

bendruomenei. 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo- 

gruodžio 

mėnesiais  

Pavaduotoja 

ugdymui J. 

Guobienė, 

fizinio lavinimo 

mokytojai,  

mokinių senatas 

 

Intelektiniai 

ištekliai, 

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos fondo 

lėšos pagal 

poreikį 

 Rugsėjo mėnesį 

organizuota sporto 

šventė gimnazijos 

mokiniams. 

 Spalio mėn. organizuota 

,,Sveiko maisto savaitė”. 

 Organizuotas mokyklos 

stadione žaibiškas 

sambūris ,,Judėk su 

muzika” 5-6 kl. 

mokiniams. 
 

2.3.6 Kūrybiniai 

konkursai, skirti 

artėjančiam Vilniaus 

miesto jubiliejui. 

Visus 

mokslo metus 

Pavaduotojos 

ugdymui V. 

Činčienė, J. 

Guobienė, 

mokytojai J. 

Ruigys, 

V. Augustinavičius 

J. Kokštaitė, 

mokinių senatas 

  

Intelektiniai 

ištekliai,  

Gimnazijos 

labdaros ir 

paramos 

fondas 

 Organizuoti ne mažiau 

kaip 3 kūrybiniai 

konkursai, skatinant 

išbandyti įvairias 

kūrybines formas. 

 Konkursų darbai 

eksponuojami mokyklos 

erdvėse, gimnazijos 

svetainėje, Teams 

platformoje. 

 Nugalėtojai 

apdovanojami prizais. 

2.3.7 Projekto 

"Sveikatos takeliu..." 

planuotų veiklų 

pabaigimas. 

Rugsėjo- 

spalio 

mėnesiais 

Pavaduotoja 

ugdymui 

J. Guobienė, 

pavaduotojas ūkiui 

R. Tarasevičius,  

mokytojas 

V.Augustinavičius, 

mokinių senatas, 

Tėvų komitetas 

Intelektiniai 

ištekliai, 

projekto lėšos 

 Įrengtas Kneipo takas. 

 Mokiniai fizinio 

lavinimo pamokose bei 

pertraukų metu turės 

galimybę aktyviai 

sportuoti. 
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VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos gimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojai ugdymui 

ir ūkiui. 

2. Stebėseną vykdys plano rengimo  grupė. 

3. Plano įgyvendinimo analizė bus vykdoma 2022  sausio ir birželio mėnesiais. 

4. Už plano vykdymą bus atsiskaityta pedagogų tarybos posėdyje. 

________________________________ 

 


