
 

 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

VIZIJA  

 Gimnazija – šiuolaikinė švietimo institucija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią asmenybę, 

puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui.  

 

MISIJA  

Gimnazija: 

 - ugdo I-IV gimnazijos klasių mokinius, vykdydama pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį 

ir vidurinio ugdymo programą; 

     - siekia visų mokinių pažangos, užtikrindama, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią 

įmanomą pasiekimų lygmenį; 

 - diegia humanistines vertybes, formuoja tautinį identitetą; 

 - teikia savarankiško, aktyvaus ir atsakingo gyvenimo pagrindus; 

 - skatina visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir atsakomybę už 

savo veiklos rezultatus; 

 - realizuoja partnerystės ryšius su socialiniais partneriais.  

 

VERTYBĖS  

Mokymasis 

Atsakingumas  

Kūrybiškumas  

Bendradarbiavimas  

Tautinių tradicijų puoselėjimas  

Pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei  

 

 

 

 



2016-2017 M. M. 
 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 
 

 Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis 

 Vidurinio ugdymo programa 

 
 

KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

 

 I klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 180 

Vidurkis klasėje – 30 

 

 II klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 178 

Vidurkis klasėje – 29,67 

 

 III klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 192 

Vidurkis klasėje – 32 

 

 IV klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 182 

Vidurkis klasėje – 30,33 

 

 

Iš viso gimnazijoje: 24 klasių komplektai, 732 mokiniai; vidurkis klasėje – 30,5. 

 

GIMNAZIJOS VADOVAI 

 

Direktorė Jolanta Knyvienė, I vadybinė kategorija 

Pavaduotojos ugdymui Dana Kanclerienė, II vadybinė kategorija 

 Ramunė Vosylienė, II vadybinė kategorija 

 Daiva Savčiukienė, II vadybinė kategorija 
 

Pavaduotojas ūkiui Rimantas Kynas 

 

MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI 
 

 58 mokytojų, iš jų: 

 10  mokytojų, 

 20  vyresniųjų mokytojų, 

 23  mokytojai metodininkai, 

   5  ekspertai. 
 

 Gimnazijoje dirba psichologas, socialinis pedagogas, 2 bibliotekininkai, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas (0,75 etato) 

  



2016-2017 M. M. VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR  

LAUKIAMI REZULTATAI  

 

TIKSLAS  

 

INDIVIDUALI KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGA 

 ASMENYBĖS AUGIMUI PALANKIOJE ATMOSFEROJE 

 

UŽDAVINIAI  

1. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, skatinant kiekvieno mokinio pažangą.  

2. Kurti saugią, atvirą ir funkcionalią ugdymo (si) aplinką. 

3. Ugdyti  mokinių karjeros projektavimo gebėjimus. 

4. Ugdyti  mokinių lyderystės, pilietiškumo ir kūrybines kompetencijas. 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

1.   Kiekvienas gimnazijos mokinys padaro pažangą pagal savo asmenines galias. 

2. Gimnazijos mokinių pažangumas yra 100 procentų. 

3. Pagrindinį išsilavinimą įgyja visi II klasių mokiniai. 

4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vidurkis teigiamai koreliuoja su metiniais 

dalyko įvertinimais.  

5. Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, procentas yra ne 

mažesnis kaip Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų. 

6. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų kokybiniai rezultatai yra artimi 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų rezultatams.  

7. Virš 90 procentų mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, tęsia mokymąsi kitose ugdymo 

institucijose.  

8. Dalyvaujama olimpiadose, konkursuose: organizuojamos visų mokomųjų dalykų 

olimpiados, konkursai, varžybos gimnazijoje; dalyvaujama atitinkamuose Vilniaus miesto 

renginiuose, laimima prizinių vietų; dalyvaujama Lietuvos Respublikos lygmens 

renginiuose.  

9. Visi I, III klasių mokiniai parengia ir apgina ilgalaikius projektinius darbus. Geriausius 

darbus parengę mokiniai dalyvauja Vilniaus miesto, Lietuvos konkursuose.  

10. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių ir jų tėvų teigiamai vertina gimnazijos veiklą. 



11. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių gimnazijoje saugiai ir gerai jaučiasi. 

12. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai vertina ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje. 

13. Daugumai (virš 90 proc.) mokinių pakanka informacijos apie mokymosi galimybes 

gimnazijoje pagal Vidurinio ugdymo programą ir studijų galimybes Lietuvoje baigus 

gimnaziją. 

14. Sumažėja be pateisinamų priežasčių praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius. 

15. Virš 90 procentų mokinių tėvų tenkina bendradarbiavimas su gimnazija. 

16. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai vertina kūrybiškumą, lyderystę ir pilietiškumą 

skatinančias veiklas gimnazijoje.  

17. Mokytojai ne mažiau kaip 5 dienas per mokslo metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose.  

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Pastaba. Visą gimnazijos veiklos 2016-2017 m. m. planą galima rasti ir su juo susipažinti 

gimnazijos raštinėje (I aukštas, 100 kab.). 

 

 


