
I SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių 2021 metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Tobulinti 

atnaujintą 

mokinio 

asmeninės  

pažangos (MAP)  

stebėjimo, 

fiksavimo, 

pasiekimų 

vertinimo ir 

pagalbos 

mokiniui teikimo 

tvarką. 

Siekiant mokinių 

kokybiško 

ugdymo(si), 1-10 

klasių mokiniai 

išmoks įsivertinti 

bei pamatuoti savo 

asmens pažangą ir 

fiksuos 

Kompetencijų 

asmens aplanke. 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos rezultatai 

naudojantis 

minėtais aplankais 

ne rečiau kaip kartą 

per trimestrą 

reflektuojami su 

dalykų mokytojais, 

tėvais. Refleksijų 

rezultatai 

orientuojami į 

didesnį asmeninės 

pažangos siekį.  

Mokiniams, 

nepasiekusiems 

pažangos, siūlomi 

spragų likvidavimo 

modeliai, 

konsultacijos, 

išlyginamasis 

kursas. 

1.Mokiniams 1-10 klasių 

(430 mokinių sudaro 100 

proc.) sudarytos sąlygos 

pažinti savo gabumus ir 

polinkius bei įsivertinti 

asmeninę pažangą 

Kompetencijų aplanke. 

2.Mokiniams, 

nepasiekusiems pažangos 

arba norintiems pagerinti 

pažymius, skiriama 

pagalba. Mokinio 

asmeninės pažangos 

įsivertinimas, spragų 

likvidavimo modeliai, 

konsultacijos mokyklos 

,,Pagalbos teikimo 

mokiniui skyriuje“, 

išlyginamieji kursai 

pagerins  430 mokinių 1-

10 klasių   pasiekimus ir 

pažangą.  

Ugdymo procese taikomi 

moderniausi metodai, 

atliekami diagnostiniai 

tyrimai, mokinio 

asmeninės pažangos 

matavimas pagerins 

mokinių asmeninę 

pažangą ir pasiekimus. 

3.Pagerės mokinio 

asmeninė pažanga pagal 

1.Siekiant kokybiško 

ugdymosi pakoreguotas ir 

įgyvendintas 2020-2021 

metais  “Asmeninės mokinių 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, pasiekimų 

vertinimo ir pagalbos teikimo 

tvarkos aprašas“. 

 100 procentų 1-10 klasių  

(436 mokiniai) ir 54 

mokytojai (100 proc.) 

naudojo kiekvienoje  

pamokoje MAP pažangos 

įsivertinimo    lenteles. 

Mokinių asmeninė pažanga 

fiksuojama kiekvieno 

mokinio  kompetencijų 

aplanke. Lyginant  2019-2020 

m. m. ir 2020-2021 m. m., 

Ugdymo proceso stebėsenos 

duomenys rodo, jog: 100 

procentų (buvo 90 proc.) 5-10 

klasių mokinių geba užpildyti 

kiekvienoje pamokoje 

įsivertinimo anketas ir 

fiksuoti padarytą pažangą,  90 

procentų mokinių (buvo 80)  

geba pildyti ir kaupti 

informaciją Kompetencijų  

aplanke. Mokinio asmeninė 

pažanga aptariama su 

mokytojais, klasių vadovais ir 



Mokytojai 

asmeninei mokinio 

pažangai matuoti 

taikys diagnostinio 

vertinimo 

strategijas. Jų 

duomenys padės 

mokytojui ir 

mokiniui planuoti 

tolimesnį mokymą 

(numatyti, kaip bus 

likviduojamos 

spragos, kaip 

palaikomi mokinių 

įgyti gebėjimai, 

gilinamos ir 

stiprinamos žinios) 

mokiniui-tolesnį 

mokymąsi. 

1-10 klasių 

mokiniai dalyvaus 

2020-2022 m. m. 

tęstinėje Ugdymo 

karjeros stiprinimo 

programoje. 1-5 

klasių 39 mokiniai 

susipažins su 

tėvelių 

profesijomis, 6-8 

klasių 57 mokiniai 

dalyvaus 

susitikimuose su 

mokyklos 

absolventais  

verslininkais, 

mokslininkais, 

darbininkais. 

9-10 klasių 

mokiniai vieną 

kartą per mėnesį 

lankysis 

profesinėse 

dalykus palyginus 2019-

2020 m. m. ir 2020-2021 

mokslo metų rezultatus: 

6-7-ose klasėse (mokinių 

skaičius-96): lietuvių 

kalbos ir literatūros bent 3 

proc. (buvo 2 proc.), 

gimtosios (rusų) kalbos 

bent 4 proc. (buvo 3 

proc.), užsienio kalbos 

bent 3 proc. (buvo 2,3 

proc.), matematikos- bent 

3 proc. (buvo 2 proc.). 

Padidės mokinių, 

pasiekusių asmeninę 

pažangą, skaičius,  8-9 

klasėse (mokinių 

skaičius-73): lietuvių 

kalbos ir literatūros  bent 

3 proc. (buvo 1,8 proc.), 

gimtosios (rusų) kalbos 

bent 3 proc. (buvo 2 

proc.), užsienio kalbos 

bent  3,5 proc. (buvo 2,5 

proc.), matematikos bent 

3 procentų (buvo 2 proc.). 

Pagerės mokinio 

asmeninė pažanga 9 ir 10 

klasėse (mokinių 

skaičius-60): lietuvių 

kalbos ir literatūros bent 4 

proc. (buvo 3 proc.),  

gimtosios (rusų)  kalbos 

bent 4 proc. (buvo 3 

proc.), užsienio kalbos 

bent 3 proc. (buvo 2 

proc.), matematikos bent 

3 proc. (buvo 2 proc.). 

4.2020-2021 mokslo 

metais  1-10 klasių 

mokiniai (430)  dalyvaus 

2020-2022 mokslo metų 

mokinio tėvais vieną kartą per 

mėnesį. Mokiniams, 

nepasiekusiems pažangos 

arba norintiems pagerinti 

pažymius, skiriama pagalba. 

2.Mokyklos Pagalbos 

mokiniui skyriuje 5 lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojai 

teikė pagalbą 20 (1-10 klasių) 

mokiniams, užsieniečiams,  

atvykusiems gyventi į 

Lietuvą. Lyginant 2019-2020 

ir 2020-2021 m. m. 

užsieniečių skaičius, 

besimokančių mokykloje, 

padidėjo iki 20 (buvo 7).  

Padidėjo skaičius mokinių, 

norinčių  ištaisyti ugdymosi 

spragas ir pagerinti ugdymosi 

rezultatus   iki  40 procentų 

(buvo 30).   Taikomi 

moderniausi metodai, 

atliekami diagnostiniai 

tyrimai, mokinio asmeninės 

pažangos matavimas pagerino 

mokinių asmeninę pažangą. 

3.Duomenų analizė rodo, jog 

lyginant 2019-2020 ir 2020-

2021 mokslo  metų duomenis, 

didžioji dalis 5-8 klasių 

mokinių pasiekė pagrindinį 

arba patenkinamą lygį 

mokantis lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos. 

Remiantis mokyklos 5-8 

klasių mokinių pažangumo 

rodikliais (pagal BP), 

palyginus  2019-2020 m. m. 

su 2020-2021 m. m., 

pastebimas mokinių 

pasiekimų pagerėjimas. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 



mokyklose, 

susipažins su 

darbininko 

profesijomis, 

dalyvaus atvirų 

durų dienose  

gimnazijose.  

Profesinės darbo 

aplinkos 

pažinimas, 

individualūs 

pokalbiai su 

karjeros 

specialistais 

skatins mokinius 

apgalvotai rinktis 

profesiją. Ugdymo 

karjerai specialistai 

organizuos 

nuotoliniu būdu 

pokalbius, 

diskusijas ir  aptars 

su 10 klasių 

mokiniais 

tolimesnio 

ugdymosi 

perspektyvas. 10-

os klasės mokiniai 

naudodamiesi 

AIKOS duomenų 

baze, LAMA BPO 

ir kitais 

internetiniais 

puslapiais gebės 

susirasti 

informaciją apie 

studijas ir 

mokymosi 

programas. 

“Ugdymas karjeros 

stiprinimui“  programoje. 

Ugdymo karjeros 

specialistai (4), 1-10 

klasių vadovai (20) kartu 

su mokiniais dalyvaus 

karjeros galimybių 

pažinimo veiklose. 10-ų 

klasių mokiniai (30 

mokinių-100 proc.) 

naudosis AIKOS 

duomenų baze, LAMA 

BPO ir kitais 

internetiniais puslapiais. 

Įgytos žinios apie 

profesijas ir praktinė  

patirtis apsilankymų 

profesinėse mokyklose 

metu, gimnazijose padės 

mokiniams apsispręsti dėl 

tolimesnio ugdymosi.  

Apklausos duomenys 

rodo, jog palyginus  

2019-2020 mokslo metus 

ir 2020-2021 mokslo 

metus 10-okai tęs 

ugdymąsi: gimnazijoje-

12 mokinių (buvo 9), 

profesinėse mokyklose-

16 (buvo 16), išvyks į 

užsienį-2 (buvo 3). 

5-8 klasėse besimokančių 

mokinių, pasiekusių   

aukštesnįjį pasiekimų lygį, 

pažangos vidurkis: 5-ose 

klasėse-9,5 (buvo 9,3), 6-ose 

klasėse-9,3 (buvo 9,1), 7-ose 

klasėse-9,3 (buvo 9,1),  8-ose 

klasėse-9,3 (buvo 9,1). 

Pagrindiniu pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių 

pažangos vidurkis: 5-ose 

klasėse-7,9 (buvo 7,7), 6-ose 

klasėse-7,3 (buvo 7,2), 7-ose 

klasėse-6,8 (buvo 6,7), 8-ose 

klasėse-7 (buvo 6,7).   

Patenkinamu pasiekimų  lygiu 

besimokančių mokinių 

pažangos vidurkis: 5-ose 

klasėse-5,1 (buvo 5,0), 6-ose 

klasėse-4,5 (buvo 4,4), 7-ose 

klasėse- 4,4 (buvo 4,3), 8-ose 

klasėse- 4,3 (buvo 4,2). 

Matematikos 5-8 klasėse 

besimokančių mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį 

pasiekimų lygį, pažangos 

vidurkis: 5-ose klasėse-9,7 

(buvo 9,5), 6-ose klasėse-9,4 

(buvo 9,2), 7-ose klasėse-9,3 

(buvo 9,1), 8-ose klasėse–9,3 

(buvo 9,1). 

Pagrindiniu pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių 

pažangos vidurkis: 

5-ose klasėse-7,5 (buvo 7,4), 

6-ose klasėse–7,2 (buvo 7,1), 

7-ose klasėse–7,3 (buvo 7,2), 

8-ose klasėse–6,8  (buvo 6,7). 

Patenkinamu pasiekimų lygiu 

besimokančių mokinių 

pažangos  vidurkis: 



5-ose klasėse-4,7 (buvo 4,1), 

6-ose klasėse–4,7 (buvo 4,6), 

7-ose klasėse- 4,8 (buvo 4,3)  

8-ose klasėse- 4,4 (buvo 4,3). 

Lyginant 2020-2021 m.m 

PUPP įvertinimo vidurkius su 

2018-2019 m.m. įvertinimų 

vidurkiais (nes 2019-2020 

m.m. PUPP nebuvo 

vykdomas dėl karantino) 

matematikos įvertinimo 

vidurkis padidėjo 13 proc. 

(nuo 4,45 iki 5,04), gimtosios 

kalbos įvertinimo vidurkis 

padidėjo 11 proc. (nuo 7,61 

iki 8,44), lietuvių kalbos ir 

literatūros įvertinimo vidurkis 

nepakito (5,4). 

4.2020-2021 mokslo metais  

1-10 klasių mokiniai (436)  

dalyvavo 2020-2022 mokslo 

metų “Ugdymas karjeros 

stiprinimui“  programoje. 

Ugdymo karjeros specialistai 

(4), 1-10 klasių vadovai (20) 

kartu su mokiniais dalyvavo 

karjeros galimybių pažinimo 

veiklose.  10-ų klasių 

mokiniai (30 mokinių-100 

proc.) naudojosi AIKOS 

duomenų baze, LAMA BPO 

ir kitais internetiniais 

puslapiais. Įgytos žinios apie 

profesijas ir praktinė  patirtis 

apsilankymų profesinėse 

mokyklose metu, gimnazijose 

padėjo mokiniams apsispręsti 

dėl tolimesnio ugdymosi.   

2020-2021 mokslo metų 

duomenys rodo, jog palyginus 

2019-2020 mokslo metus ir 

2020-2021 mokslo metus 10-



okai (30 mokinių) tęsia 

ugdymąsi: gimnazijoje-17 

mokinių (buvo 15), 

profesinėse mokyklose-12 

(buvo 11), išvyko į užsienį-1 

(buvo 4).  
1.4. Mokyklos-

daugiafunkcio 

centro 

dalyvavimas 

ilgalaikėje 

Vilniaus miesto 

romų integracijos 

į visuomenę 

2020-2023 metų 

programoje. 

Dalyvaujant 

programoje, 

tobulinamas romų 

tautybės vaikų 

priešmokyklinis, 

pradinis ir 

pagrindinis 

ugdymas. 

Organizuojant 

nuotolinį ugdymą 

mokiniai aprūpinti 

IT įrengimais ir 

internetinėmis 

kortelėmis. 

Sudarytos sąlygos 

ugdytis mokykloje 

tiems, kam 

reikalinga 

priežiūra ir 

pagalba. 

Mokiniai aprūpinti 

pravažiavimo 

visuomeniniu 

transportu 

kortelėmis. 

Teikiama švietimo 

pagalbos 

specialistų 

pagalba. Projekto 

lėšomis įsteigtas 

mokytojo padėjėjo 

etatas. Papildomus 

užsiėmimus lanko 

25 mokiniai (50 

procentų). 

Vilniaus romų 

integracijos į visuomenę 

2021 metų programos 

pagalba pagerės: 50 romų 

mokinių lankomumas, 

vėlavimas į pamokas 70 

procentų (buvo 30);  bus 

didinamas mokinių 

ugdymosi 

veiksmingumas, skiriant 

individualią pagalbą 25 

romų mokiniams. 

Lyginant 2019-2020 m. 

m. ir 2020-2021 m. m. 

100 procentų mokinių 

dalyvaus nuotoliniame 

ugdyme (buvo 90 proc.). 

Visi mokiniai aprūpinti 

IT įrengimais, internetu; 

pradinio ugdymo 

mokiniams teikiamos 

Visos dienos grupės 

paslaugos; teikiamos 

švietimo pagalbos 

specialistų paslaugos. 

Lyginant 2019-2020 m. 

m. ir 2020-2021 m. m. 

pagerės mokinių pažanga 

ir pasiekimai: lietuvių 

kalbos bent 3 procentais, 

matematikos bent 4 

procentais, užsienio 

kalbos bent 3 procentais. 

50 procentų mokinių (25 

mokiniai) dalyvaus 

neformalaus kryptingo 

 Mokiniams, dalyvaujantiems 

ilgalaikėje Vilniaus miesto 

romų integracijos į visuomenę 

2020-2023 metų programoje 

siekiant kokybiško ugdymo, 

buvo teikiama individuali ir 

grupinė pagalba. Lyginant 

2019-2020 ir 2020-2021 

mokslo metus  suteikta 

pagalba 25 romų mokiniams, 

50 proc. (buvo 20 proc.). 

Pagalbą teikė mokiniams 2 

mokytojų padėjėjai, dalykų 

mokytojai, kuruojant romų 

mokinius socialinė pedagogė. 

Pradinio ugdymo mokiniams 

(131 mokinys) teikiamos 

Visos dienos grupės 

paslaugos. 25 mokiniams 

teikiamos švietimo pagalbos 

specialistų paslaugos. 

100 procentų mokinių (50) 

dalyvavo nuotolinio ugdymo 

procese. Paskutinį mėnesio 

penktadienį ugdymo procesas 

organizuojamas nuotoliniu 

būdu. Visi mokiniai (50 

mokinių) aprūpinti IT 

įrenginiais- planšetėmis,  

interneto kortelėmis. 

Lyginant 2019-2020 m. m. ir 

2020-2021 m. m. pagerėjo 

mokinių pažanga: lietuvių 

kalbos  2 procentais, 

matematikos  4 procentais, 



meninio ugdymo 

veikloje.   

Socialinė pedagogė, 

mokytojų padėjėja du 

kartus per trimestrą 

lankys mokinius 

namuose. Vykdomas 

pedagoginis tėvų 

švietimas, individualūs 

pokalbiai mokykloje ir 

namuose. 

užsienio kalbos bent 2 

procentais. 

50 procentų mokinių (25 

mokiniai) dalyvauja 

neformalaus kryptingo 

meninio ir sportinio ugdymo 

veikloje.   

Kartu su Vilniaus 

pedagogine-psichologine 

tarnyba vykdomas 

pedagoginis tėvų švietimas. 

Paskaitose ir susitikimuose 

dalyvavo  romų mokinių 

mamos (15).  
1.3. Mokyklos –

daugiafunkcio 

centro 

dalyvavimas 

ilgalaikiame 

2020-2022 metų  

Europos Sąjungos 

ir Vilniaus miesto 

savivaldybės 

biudžeto 

finansuojamame 

projekte 

„Kokybės 

krepšelis“. 

Siekiant kokybiško 

mokinių ugdymo 

parengtas 

Mokyklos-

daugiafunkcio 

centro veiklos 

tobulinimo planas. 

Įgyvendintos 2021 

metams numatytos 

plane veiklos: 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas (40 

valandų 5 

moduliai); ugdymo 

proceso 

pritaikymas įvairių 

gebėjimų 

mokiniams 

(įsigytos licencijos 

EDUKA ir EMA; 

mokinių asmeninės 

pažangos 

įsivertinimas 

(įsigyta pažangos 

matavimo 

priemonės SUN 

VOTE); mokytojų 

Projektas skirtas 5-8 

klasių mokiniams (160 

mokinių). Tačiau jame 

dalyvauja 1-4 klasių ir 9-

10 klasių mokiniai.  

Įsigytos priemonės, 

programos, mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

pasidalijimas darbo 

patirtimi padės 

stiprinti pamoką, kaip 

vieną veiksmingiausių 

priemonių siekiant 

kokybiško ugdymo. 

Lyginant 2019-2020 m. 

m. ir 2020-2021 m. m.  

padidės mokytojų 

skaičius organizuojančių 

ugdymo procesą taikant 

šiuolaikiškus ugdymosi 

metodus, formas ir būdus: 

15 procentų mokytojų 

organizuos ugdymą  

šiuolaikiškai (buvo 5 

proc.); 65 procentai 

mokytojų bandys dirbti 

167 mokiniai 5-8 klasių ir 1-4 

klasių, 54 mokytojai, 

pagalbos specialistai  

dalyvavo pirmų metų 2020-

2022 mokslo metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų  

veiksmų projekte „Kokybės 

krepšelis“.  

Parengtas ir įgyvendintas 

pirmųjų  2020-2021 mokslo 

metų mokyklos-

daugiafunkcio centro veiklos 

tobulinimo planas.   

 Mokytojai (54 mokytojai), 

100 procentų tobulino 

kompetencijas mini 

seminaruose, išklausė penkis 

modulius. Įgytas žinias ir 

patirtį panaudojo vienoje iš 

veiklų Mokytojų dalijimasis 

patirtimi “Kolega kolegai“. 20  

dalykų mokytojų rodė atviras 

pamokas, teikė metodines 

rekomendacijas, kaip 

formuluoti pamokos uždavinį, 

parengti pamokos kortelę, 

kaip padėti mokiniams 



dalinimasis 

patirtimi, kolegos 

pagalba kolegai. 10 

mokytojų, 

organizuojančių 

šiuolaikiškas 

pamokas teikia 

pagalbą, dalinasi 

patirtimi su 

kolegomis, kaip 

organizuoti 

šiuolaikiškas  

pamokas naudojant 

aktyvinančius 

metodus, keičiant 

pamokos struktūrą, 

mokinių 

įsivertinimo 

formas. 

 Teikiama pagalba 

mokiniams, 

turintiems 

mokymosi 

sunkumų. Įsteigtas 

mokytojo padėjėjo 

etatas. Stiprinama 

pagalba 

mokiniams 

ugdymo karjeros 

srityje. Iš projekto 

lėšų skirtas etatas 

karjeros 

specialisto.  

šiuolaikiškai (buvo 45 

proc.). 

Naudojant projekto lėšas 

įsigyta priemonių, 

įrengimų, vykstantis 

pasidalijimas gerąja 

darbo patirtimi,  pamokos 

veiksmingumo 

tobulinimas,  veiksmingo 

nuotolinio ugdymo 

proceso organizavimas. 

Visa tai  pagerins mokinių 

mokymosi kokybę. 

Lyginant 2019-2020 m. 

m.  ir 2020-2021 m. m.   2 

procentais pagerės 5-8 

klasių mokinių 

pasiekimai ir pažanga: 

gimtosios kalbos (rusų), 

matematikos bei lietuvių 

kalbos ir literatūros. 

Bent 45 procentais 

pagerės mokinių 

lankomumo rodiklis 

lyginant 2019- 2020 ir 

2020-2021  mokslo  

metus. Pagerės mokinių 

NMPP pasiekimų 

įvertinimų rodiklis: 

matematikos surinktų 

taškų vidurkis 4 klasėse 

pagerės bent 2 proc. (nuo 

8,4 proc.); 8 klasėse-bent 

3 proc. (nuo 9,8 proc.); 

rašymo surinktų taškų 

vidurkis 4 klasėse pagerės 

bent 2 proc. (nuo7,3 

proc.); 8 klasėse-bent 3 

proc.(nuo 17,3 proc.).  

kiekvienoje pamokoje 

įsivertinti asmeninę  pažangą. 

 Sudarytos sąlygos mokymosi 

įvairovei, užtikrinant 

mokiniams lygias galimybes 

ugdytis.  

Lyginant 2019-2020 ir 2020-

2021 m. m. įsigytų priemonių 

ugdymo proceso tobulinimui 

ir modernizavimui padidėjo 

30%. 

Įsigytos EDUKA (120 vnt.), 

EMA (100vnt.), MazaBook 

(12 vnt.), NoteBook (8 vnt.) 

licencijos 1-10 klasių  dalykų 

ugdymo turiniui tobulinti . 

Įsigyti 2 komplektai 

skaitmeninių pultelių SUN 

VOTE mokinių testavimui ir 

asmeninei pažangai įsivertinti  

kiekvienoje pamokoje, 

interaktyvūs LED ekranai 

(3vnt), nešiojamieji 

kompiuteriai (19vnt), WEB 

kameros (10 vnt), pamokas 

įrašantis robotas SWIVL (3 

vnt.).  

Pamokos tapo patrauklesnės. 

Palyginus 2019-2020 m. m. su 

2020-2021 m. m. pagerėjo 

mokinių pamokų 

lankomumas iki 45 procentų 

(buvo 30 proc.). 

Lyginant 2019-2020 m. m. ir 

2020-2021 m. m.  padidėjo 

mokytojų skaičius 

organizuojančių ugdymo 

procesą taikant šiuolaikiškus 

ugdymosi metodus, formas ir 

būdus: 20 procentų mokytojų 

organizuoja ugdymą  

šiuolaikiškai (buvo 5 proc.); 



60 procentų mokytojų bando 

dirbti šiuolaikiškai (buvo 45 

proc.).  

Iš DNR ir KK lėšų 100 

procentų, 1-10 klasių (430) 

mokiniams, nepasiekusiems 

patenkinamo pasiekimų 

lygmens, 40 dalykų mokytojų, 

6 mokytojų padėjėjos,  teikė 

pagalbą.  

Išvardintos projekto veiklos, 

IT priemonių panaudojimas  

ugdymo procesui tobulinti,  

darė įtaką  mokinių ugdymosi 

rezultatams. 

Pagerėjo mokinių pažangos 

vidurkiai,  palyginus 2019 -

2020 m. m. ir 2020 -2021 

mokslo metus: 5-10 klasėse 

lietuvių kalbos-38 proc. (nuo 

4,25 iki 5,9); matematikos- 2 

proc. (nuo 6,3 iki 6,4), 

užsienio kalbos -2 proc. ( nuo 

6,6 iki 6,7). 

NMPP  

Palyginus 2020-2021m.m. ir 

2018-2019 m.m. (2019-2020 

m.m. NMPP nebuvo 

vykdomas)  NMPP 8 klasėse 

matematikos – 1,8  proc. 

Palyginus 2020-2021m.m. ir 

2018-2019 m.m. (2019-2020 

m.m. NMPP nebuvo 

vykdomas)  NMPP 4 klasėse: 

gimtoji kalba (skaitymas) –

pasiekusiųju pagrindinį ir 

aukštesnįjį pasiekimų lygį 

mokinių skaičius padidėjo 1     

proc., matematikos -  padidėjo 

3 proc.  
1.2. Saugios 

emocinės 

1.Mokytojai, 

švietimo pagalbos 

1.Tęstiniuose 2020-2021 

mokslo metų  

1.2020-2021 mokslo metais, 

gruodžio mėnesį pagalbos 



ugdymosi 

aplinkos, 

mikroklimato ir 

bendravimo bei 

bendradarbiavimo 

santykių 

bendruomenėje 

kūrimas ir 

tobulinimas. 

specialistai (50) 

dalyvauja 

tęstiniuose 

psichinės sveikatos 

stiprinimo 

seminarų cikluose. 

50 mokytojai 

patobulino turimas 

kompetencijas ir 

įgijo naujų žinių ir 

gebėjimų. 

Pedagogai, įgiję 

papildomų 

mediacijos, 

alternatyvių 

konfliktų 

sprendimo būdų, 

savianalizės ir 

savistabos žinių 

stiprina mokinių 

emocinę gerovę. 

2. Atliktas tęstinis 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro Emocinio 

klimato tyrimas. 

3. Mokytojai 

dalyvauja LIONS 

QUEST tęstinės 

ugdymo 

programos 

,,Paauglystės 

kryžkelės‘‘ 

Saugios mokyklos 

kūrimo projekto  

LIONS QUEST II 

etape. Projekto 

dalyviai  stiprina 

mokyklos 

bendruomenės 

gebėjimą 

integruoti socialinį 

seminaruose rugsėjo-

spalio mėnesiais bus  

ištirta  mokyklos 50 

pedagogų (95procentai)  

psichoemocinė būklė 

darbe. Mokymuose 

dalyvavusių pedagogų 

grupė (50 pedagogai) 

rugsėjo-spalio mėnesiais, 

dalyvaudama 

seminaruose, sustiprins 

suvokimą apie mokytojo 

psichinės sveikatos 

svarbą ir pasidalins 

žiniomis dalykinėse 

metodinėse grupėse (7 

grupės). 90 procentų 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, istorijos, 

užsienio kalbos, meno 

dalykų mokytojai, dorinio 

ugdymo, fizinio ugdymo 

mokytojai įgytas 

mediacijos, alternatyvių 

konfliktų sprendimo 

būdus, kūno terapijos, 

dailės terapijos, kini 

terapijos, savęs pažinimo 

technikas panaudos 

formuojant savo dalyko 

ugdymo turinį. Mokiniai 

pasitikės mokytojais, 

pamokos taps įdomesnės, 

pagerės pamokų 

lankomumas, palyginus 

2019-2020 ir 2020-2021 

m. m. 45 procentais (buvo 

30 proc.). 

2021 metais pravesta 

mokytojų apklausa rodo, 

kad  2021 metais rugsėjo 

mėnesį mokyklos-

specialistai kartu su mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

grupe atliko Emocinio 

klimato tyrimą. Apklausoje 

dalyvavo 50 pedagogų (95 

procentai). Lyginant 2019-

2020 ir 2020-2021 m. m. 

gautus duomenis pastebėta, 

jog:  95 proc. mokytojų 

pasitiki savo kolegomis darbe 

(buvo 80 proc.), 95 proc. 

pedagogų pripažįsta, kad 

komandinis darbas labai 

svarbus (buvo 78 proc.), 95 

procentai pedagogų teigia, 

kad mokinių sveikata, 

saugumas, siekis ugdyti gerus 

žmones labai svarbu (buvo 

80). Mokytojų įgytos žinios ir 

metodai 50 procentų 

sumažino konfliktines 

situacijas tarp mokytojų ir 

mokinių (buvo 30). Pagerėjo 

mokinių ir mokytojų 

tarpusavio santykiai, tapo 

draugiškesni. Lyginant 2019-

2020 m. m. ir 2020-2021 m. 

m., pagerėjo mokinių pamokų 

lankomumas iki 45 procentų 

(buvo 30 proc.). 

70  procentų mokytojų taiko 

ugdymo procese saugios 

mokymosi aplinkos metodus, 

stiprinančius mokinių 

socialinius, emocinius ir 

mokymosi gebėjimus (buvo 

50). Mokykloje sumažėjo  

elgesio problemų iki 10 

procentais (buvo 20 proc.). 

2.2020-2021 mokslo metais 

parengtas mokyklos-

daugiafunkcio centro 



ir emocinį ugdymą 

į mokyklos 

gyvenimą. 

Mokytojai 

susipažinę su 

penkiais 

įsitraukusio 

mokymo 

matmenimis bei jų 

metodika 

organizuoja 

veiksmingą 

mokymą. 

 

 

 

  

daugiafunkcio centro 

Emocinio klimato tyrime   

dalyvaus  daugiau 

mokyklos pedagogų-50  

(buvo 42.),   Emocinio 

klimato tyrimas 2021 

metais parodys; jog 95 

proc. mokytojų pasitiki 

savo kolegomis darbe 

(buvo 80 proc.); 

95 proc. pedagogų 

pripažįsta, kad 

komandinis darbas labai 

svarbus (buvo 78 proc.); 

95 procentai pedagogų 

teigia, kad mokinių 

sveikata, saugumas, 

siekis ugdyti gerus 

žmones labai svarbu 

(buvo 80 proc.). 

Mokytojų įgytos žinios ir 

metodai 50 procentų 

sumažins konfliktines 

situacijas tarp mokytojų ir 

mokinių (buvo 30 

procentų). Pagerės 

mokinių ir mokytojų 

tarpusavio santykiai, taps 

draugiškesni. Pagerės 

pamokų lankomumas 25 

procentais (buvo 20). 

95  procentų mokytojų 

taikys ugdymo procese 

saugios mokymosi 

aplinkos metodus, 

stiprinančius mokinių 

socialinius, emocinius ir 

mokymosi gebėjimus. 

Lyginant 2019-2020 ir 

2020-2021 m. m. 

mokykloje sumažės 

darbuotojų psichologinio 

saugumo užtikrinimo tvarkos 

aprašas. Pagalbos specialistai 

(3) dalyvavo 1 dienos 6 val. 

seminare “Pasiruošimas VDI 

elektroniniam  mobingo ir 

psichosocialinės rizikos 

inspektavimui“. Įgytas žinias 

ir įgūdžius panaudojo: 

pravedė nuotoliniu būdu 

anoniminę anketą 

mokytojams (20 mokytojų), 

atliko psichosocialinių rizikos 

veiksnių mobingo vertinimą 

mokykloje. 

9-10 klasių mergaitės (15) 

dalyvavo VŠĮ “Gebu“ 

projekte “Pažinti, Suprasti, 

Padėti“ ir įgijo žinių merginų 

gebėjimų lyčių lygybės 

srityje. 

3.2020-2021 mokslo metais 

pedagogai dalyvavo LIONS 

QUEST tęstinės ugdymo 

programos ,,Paauglystės 

kryžkelės‘‘ Saugios mokyklos 

kūrimo projekto  LIONS 

QUES II etape. Projekto 

dalyviai  sustiprino mokyklos 

bendruomenės gebėjimą 

integruoti socialinį ir emocinį 

ugdymą į mokyklos 

gyvenimą. Projekto temos 

integruotos į visų dalykų 

ugdymo turinį. 

Visi 1-10 klasių mokiniai 

dalyvavo vienoje iš 20 

prevencinių programų. 

Bendradarbiaujant su SPS 

studija, 50 procentų mokinių 

tėvų dalyvavo  paskaitų cikle 

„Saugios aplinkos mokykloje 



lankomumo problemos 

45 procentais (buvo 30).  

2020-2021 mokslo metų 

rugsėjo mėnesį 10 

mokytojų dalyvaus 

tęstinėje LIONS OUEST 

programoje. Mokykloje 

sudaryta SEU (socialinis 

emocinis ugdymas) 

konsultantų komanda 

kartu su dalykinėmis 

metodinėmis grupėmis 

integruos į ugdymo turinį 

socialinį ir emocinį 

ugdymą. Pamokos taps 

patrauklesnės.  

kūrimas‘‘. 70 procentų 

mokinių ir jų tėvų, 50 

mokyklos mokytojų dalyvavo 

mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinime.  

Įgyvendintas projektas 

„Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“. Įrengta 12 

WI-FI taškų.  

Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenys rodo, 

jog palyginus 2019-2020 ir 

2020-2021 m. m.  mokykloje 

55 procentų sumažėjo 

mokinių su žalingais sveikatai 

įpročiais (buvo 40 proc.) 

Sumažėjo vėlavimai į 

pamokas ir pamokų 

praleidimas iki 45 procentų 

(buvo 20).  
8.5. Gerinti 

nuotolinio 

ugdymo kokybę. 

Motyvuoti 

mokytojus, 

mokinius ir 

mokinių tėvus 

naudotis 

šiuolaikinėmis 

technologijomis. 

100 procentų 

mokytojų, mokinių 

ir jų tėvų tobulina 

žinias ir įgūdžius 

organizuojant 

nuotolinio ugdymo 

procesą 

MICROSOFT 

TEAMS 

platformoje.  

Priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

tėvai dalyvauja 

praktiniuose 

mokymuose 

įsisavinant 

TEAMS 

platformą. 

Mokyklos-

daugiafunkcio  

centro 

dalyvavimas 

430 mokinių, mokytojų 

(100 proc.) aprūpinti IT 

įrengimais ir 

priemonėmis.  

Nuotolinio ugdymo 

procesas bus 

organizuojamas pagal 

mokyklos Nuotolinio 

ugdymo organizavimo 

tvarką. Nuotolinis 

ugdymas organizuojamas 

mišriuoju ir hibridiniu 

būdu. 100 proc. 

mokyklos mokinių, 

mokytojų organizuos 

ugdymą pagal mokyklos 

pasirinktą TEAMS 

platformą. 

Mokiniai ir mokytojai 

įgis nuotolinio ugdymo 

organizavimo 

kompetencijų. 

Parengta nuotolinio ugdymo 

organizavimo tvarka. 

Mokytojai (52), 430 mokinių 

1-10 klasių, mokinių tėvai 

tobulino IT kompetencijas 

minikursuose ir  įgijo žinių bei 

kompetencijų dirbti mokyklos 

pasirinktoje platformoje 

MICROSOFT TEAMS. 

Nuotolinio ugdymo procesui 

organizuoti įsigytos 

priemonės, programos, 

kompiuteriai, planšetės, 

licencijos, robotai. Vykstant 

nuotoliniam ugdymui, SUP 

mokiniai kartu su mokytojų 

padėjėjomis dalyvauja 

nuotolinio ugdymosi procese 

mokykloje. Tėvams 

pageidaujant, mokiniams 

skiriamos klasės mokykloje. 

75 mokiniai vykstant 



ilgalaikiame 2020-

2022 metų Europos 

Sąjungos ir 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

biudžeto 

finansuojamame 

projekte ,,Kokybės 

krepšelis“ , 

mokyklos veiklos 

tobulinimo plane 

numatytos ir 

įsigytos priemonės 

padeda kokybiškai 

organizuoti 

Online, hibridinį ir 

tradicinį nuotolinį 

ugdymą. 

 

Pagerės mokinių 

ugdymosi pasiekimai: 

Palyginus 2019-2020 ir 

2020-2021 m. m. 

mokinių, pasiekusiųjų 

pagrindinį pasiekimų lygį 

skaičius padidės 2 

procentais (nuo 17 

procentų iki 19 procentų 

visų mokyklos mokinių).  

Mokinių, pasiekusių 

nepatenkinamą 

pasiekimų lygį, skaičius 

2020-2021 m. 

m.,palyginus su 2019-

2020 m. m., sumažės 20 

procentų (nuo 1 procento 

visų mokyklos mokinių 

iki 0,8 procento). 

Mokyklos bendras 

pažangumas 2020-2021 

m. m., palyginus su 

mokyklos bendru 

pažangumu 2019-2020 

m. m., padidės  nuo 

95,64 procento iki 97 

procentų. 

 

 

nuotoliniam ugdymui 

aprūpinti planšetėmis ir 

internetinėmis kortelėmis. 

Įrengti 34 dalykų kabinetai,   

darbo vietos mokytojams, 54 

mokytojai aprūpinti 

kompiuteriais, 

multimedijomis, ekranais. 

Atnaujinti kompiuteriai 

dviejose kompiuterių klasėse, 

įsigytos licencijos,  EDUKA, 

EMA, MICROCOFT, 

MazaBook, NoteBook, 

Gaublys. 

Įgytos žinios ir 

kompetencijos, IT priemonės, 

šiuolaikinių metodų taikymas 

ugdymo procese, mokytojų 

dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi su kolegomis, 

mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimas bei 

dalijimasis patirtimi, padėjo 

mokiniams siekti  pažangos. 

Palyginus 2019-2020 ir 2020-

2021 m. m., pasiekusiųjų 

pagrindinį pasiekimų lygį 5-

10 klasėse mokinių skaičius 

padidėjo 2 proc., mokinių, 

pasiekusių nepatenkinamą 

pasiekimų lygį skaičius 

sumažėjo 25 proc. 

Mokyklos bendras 

pažangumas 2020-2021 m. 

m., palyginus su mokyklos 

bendru pažangumu 2019-

2020 m. m. ,padidėjo  nuo 

95,64 procentų iki 97,72 

procentų. 

 

 

 



2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengtas 2021-2025 metų strateginis 

planas (Įrašyti patvirtintas) 

 

 

Mokyklos vizija yra veikla, orientuota į šalies iššūkius 

švietimui, įtraukiamojo ugdymo kultūros kūrimą, 

grindžiama šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais, į  

mokyklos-daugiafunkcio centro strateginių tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą. 

 
 

3.2. Parengta ir patvirtinta mokyklos-

daugiafunkcio centro “Vidaus kontrolės 

politika“. 

3.2. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 


