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Lauktas rezultatas  Stipriosios pusės  Tobulintinos pusės  

1. Kiekvienas gimnazijos mokinys padaro 

pažangą pagal savo asmenines galias.  

Didžioji dalis mokinių padarė pažangą pagal savo 

asmenines galias. Jie yra patenkinti savo mokymosi 

rezultatais, kita gimnazijos veikla, kurioje galėjo 

ugdytis savo kompetencijas. 

6 mokiniai mokslo metus baigė su neigiamais 

įvertinimais, tai yra požymis, kad jie nepadarė 

kai kurių dalykų akademinės pažangos. Ne visi 

mokiniai įdeda pakankamai pastangų geriausiam 

rezultatui pasiekti. 2017 -2018 m. m. pabaigoje 

atliktoje apklausoje I-IV klasių mokiniai nurodė, 

kad savo pastangas kuo geresniems mokymosi 

rezultatams pasiekti vertina 6,96 balo, o 

pasitenkinimą mokymosi rezultatais 6,91. 

Gimnazijoje reikia kurti individualios pažangos 

stebėjimo sistemą, ugdymo procesą daryti 

patrauklesnį mokiniams, nuolat su jais tariantis ir 

diskutuojant. 

2. Gimnazijos mokinių pažangumas yra 100 

procentų.  

Gimnazijos mokinių pažangumas yra 99,18 procentų.  Keturi mokiniai perkelti į aukštesnę klasę su kai 

kurių mokomųjų dalykų neigiamais įvertinimais, 

1 mokinys nebaigė pagrindinio ugdymo 

programos ir 1 vidurinio ugdymo programos. 

Reikalinga daugiau dėmesio skirti mokymosi 

pagalbos teikimui, individualiai bendrauti su 

mokiniais, turinčiais ugdymosi sunkumų.  

 

3. Pagrindinį išsilavinimą įgyja visi II klasių 

mokiniai. 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 99,44 proc. II klasių 

mokinių. 

 

Vienas mokinys kartos II-os klasės kursą. 

Reikėtų veiksmingiau taikyti mokymosi 

pagalbos būdus. 

4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

vidurkis koreliuoja su metiniais dalyko 

įvertinimais.  

Matematikos PUPP vidurkis teigiamai koreliuoja su 

metiniu dalyko įvertinimo vidurkiu (+0,72). Lietuvių 

kalbos ir literatūros PUPP vidurkis tik nežymiai 

neigiamai koreliuoja su metiniu dalyko įvertinimo 

vidurkiu (- 0,04). 

 



5. Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių 

valstybinius brandos egzaminus, procentas yra 

ne mažesnis kaip Vilniaus miesto savivaldybės 

mokyklų.  

 Visus valstybinius brandos egzaminus, išskyrus 

lietuvių kalbos ir literatūros, išlaikė 100 proc. 

abiturientų. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 

išlaikiusių abiturientų procentas didesnis nei Vilniaus 

miesto savivaldybės: gimnazijos - 95,53 proc., miesto 

– 91,13 proc. 

Lietuvių k. ir literatūros valstybinio brandos 

egzamino neišlaikė 8 mokiniai. Daugiau dėmesio 

skirti mokinių raštingumui  ir skaitymo įgūdžių 

tobulinimui per visų dalykų pamokas. 

6. Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos 

egzaminų kokybiniai rezultatai yra artimi 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų 

rezultatams.  

Kokybiniai (86 -100 balų) VBE rezultatai aukštesni 

už savivaldybės kokybinių rezultatų vidurkius šių 

egzaminų: anglų k., rusų k., istorijos, matematikos, 

fizikos ir geografijos. Sumažėjo mokinių, gavusių 

įvertinimą 16 - 35 balai, šių egzaminų: anglų k., 

istorijos, matematikos, biologijos, chemijos. Daugiau 

mokinių gavo 36 - 85 balų įvertinimus. 22 mokiniai 

iš VBE gavo 1, 2 ar 3 100 balų įvertinimus. Bendras 

VBE rezultatų vidurkis yra 64,1 ir yra aukštesnis už 

praeitų metų rezultatą 3 procentais.  

Kitų egzaminų kokybiniai rezultatai žemesni, 

ženkliai skiriasi chemijos ( gimnazijos 17,86 

proc., savivaldybės vidurkis 30,42 proc.) ir 

informacinių technologijų  (gimnazijos 11,54 

proc., savivaldybės vidurkis 18,33 proc.).  

7. Virš 90 procentų mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, tęsia mokymąsi kitose ugdymo 

institucijose.  

Dauguma abiturientų (85,96 proc.) tęsia mokymąsi 

aukštosiose ar kitose mokyklose.  

Kiti mokiniai dirba, savanoriauja, planuoja po 

metų apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi 

krypties . Reikia stiprinti profesinio informavimo 

veiklą gimnazijoje, padėti abiturientams 

apsispręsti dėl tolimesnių studijų. 

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.  

 

Gimnazijoje organizuotos beveik visų mokomųjų 

dalykų olimpiados. Dalyvauta miesto olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. Laimėta prizinių vietų 

gamtos mokslų, matematikos, IT, humanitarinių 

mokslų olimpiadose, iškovota I  vieta Vilniaus 

gimnazijų sporto žaidynėse. Dalyvauta respublikos 

lygmens renginiuose. Iškovota III vieta 

daugiakalbystės olimpiadoje, laimėta prizinių vietų 

prancūzų kalbos ir kt. konkursuose. 

Nedalyvauta miesto lygmens  technologijų, 

muzikos olimpiadose. 

Nepilnai dalyvauta  dailės, geografijos  

olimpiadose. 

9. Visi I, III klasių mokiniai parengia ir apgina 

ilgalaikius projektinius darbus. Geriausius 

darbus parengę mokiniai dalyvauja Vilniaus 

miesto, Lietuvos konkursuose.  

 

97,2 procentai I  klasių ir  98,9 procentai III klasių 

mokinių parengė ir apgynė ilgalaikius projektinius 

darbus. Geriausius 2015-2016 m. m. projektinius 

darbus parengę mokiniai pristatė juos tarptautinėje 

konferencijoje (3 mok. biologijos, 2 mok.- chemijos-

fizikos ir 1 mok. chemijos), dviejose šalies 

Penki I klasių ir du  III klasių mokiniai 

neparengė projektinių darbų (mokiniai 

įpareigojami parengti ir apginti darbus  iki 2017 

m. gruodžio mėn.). 

 Mokytojai turėtų aktyviau nukreipti mokinius 

pristatyti projektinius darbus miesto ir/ar šalies 



konferencijose (2 mok. biologijos,  2 mok.- chemijos-

fizikos ir 2 mok. chemijos), miesto renginyje (3 mok. 

fizikos). Šeši I klasių mokiniai, kurie buvo 2015-

2016 m. m. neparengę projektinių darbų, juos 

parengė ir apgynė. 

renginiuose. 

10. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių ir jų tėvų 

teigiamai vertina gimnazijos veiklą.  

 

 

2017 m. pavasarį atliktoje apklausoje mokiniai visą 

gimnazijos veiklą įvertino 8,6 balo iš 10 galimų (84,3 

proc. mokinių gimnazijos veiklą įvertino 8, 9 arba 10 

balų). 2016 m. rudenį atliktoje NMVA apklausoje 

mokinių tėvai teiginį, kad mano vaiko mokykla yra gera 

mokykla, įvertino 3,7 balo iš 4 galimų (68 proc. tėvų 

įvertino 4 balais, 31 proc. – 3 balais). 

 

11. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių 

gimnazijoje saugiai ir gerai jaučiasi.  

2017 m. pavasarį atliktoje apklausoje mokiniai savo 

savijautą gimnazijoje įvertino 8,7 balo iš 10 galimų (86,2 

proc. mokinių savijautą gimnazijoje įvertino 8, 9 arba 10 

balų). 2016 m. rudenį atliktoje NMVA apklausoje 

mokiniai saugumo jausmą mokykloje įvertino 3,7 balo iš 

4 galimų (73 proc. mokinių įvertino 4 balais, 27 proc. – 3 

balais). 

 

12. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai 

vertina ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje.  

 

 

 87, 8 proc. I-IV klasių mokinių mano, kad ugdymo 

karjerai veiklos yra įdomios, 82,5 proc. - naudingos 

(3-4 balai iš 5).  

1,4 proc. I-IV klasių mokinių ugdymo karjerai 

veiklos buvo neįdomios (vertina 1 balu iš 5), o 

10, 8 proc. - iš dalies įdomios ( 2 balai iš 5);  

2,8 proc. mokinių mano, kad ugdymo karjerai 

veiklos buvo jiems nenaudingos (1 balas iš 5), 

14,7 proc. - iš dalies naudingos (2 balai iš 5). 

13. Daugumai (virš 90 proc.) mokinių pakanka 

informacijos apie mokymosi galimybes 

gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir 

studijų galimybes Lietuvoje baigus gimnaziją.  

 

Teigiamai teiginį „Man pakako informacijos apie 

mokymosi galimybes gimnazijoje” vertina 92,9 proc. 

mokinių. 

Teigiamai teiginį „Man pakako informacijos apie 

studijų galimybes baigus gimnaziją“ vertina 77, 2 

proc. mokinių.  

Neigiamai teiginį „Man pakako informacijos 

apie mokymosi galimybes gimnazijoje” vertina 

0,6 proc., neutraliai - 6,5 proc. I-IV klasių  

mokinių. 

Neigiamai teiginį „Man pakako informacijos 

apie studijų galimybes baigus gimnaziją“ vertina 

5,2 proc., neutraliai - 17,5 proc. mokinių.  

Reikia stiprinti informavimą apie studijų 

galimybes.  



14. Sumažėja be pateisinamų priežasčių 

praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius.  

Nuo 25,5 iki 19,8 sumažėjo praleistų be pateisinamų 

priežasčių pamokų, tenkančių vienam mokiniui 

skaičius, nuo 19 iki 13- vengiančių lankyti gimnaziją 

mokinių skaičius.  

Ugdant mokinių atsakomybę už savo veiksmus ir 

siekiant asmeninės pažangos taikyti 

efektyvesnius pagalbos mokiniui teikimo būdus. 

Tobulinant pagalbos mokiniui sistemą ieškoti 

efektyvesnių veiklos su vengiančiais lankyti 

mokyklą, stokojančiais mokymosi motyvacijos 

mokiniais, jų tėvais būdų.   

15. Virš 90 procentų mokinių tėvų tenkina 

bendradarbiavimas su gimnazija.  

2016 m. rudenį atliktoje NMVA apklausoje mokinių tėvai 

teiginį, kad mokyklos personalas yra geranoriškas 

bendraudamas su tėvais, įvertino 3,6 balo iš 4 galimų (67 

proc. tėvų įvertino 4 balais, 31 proc. – 3 balais). 

 

16.  Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai 

vertina kūrybiškumą, lyderystę ir pilietiškumą 

skatinančias veiklas gimnazijoje.  

2017 m. gegužės mėnesį vykusios mokinių apklausos 

duomenimis, 85,2 proc. apklaustųjų I-IV klasių 

mokinių palankiai,  13,1 procentas - iš dalies 

palankiai įvertino gimnazijoje vykusias kūrybiškumą 

ir lyderystę skatinančias veiklas. 85,2 proc. jų teigia, 

kad gimnazijoje sudaromos palankios sąlygos 

atskleisti kūrybinius gebėjimus. Atitinkamai 85 proc. 

visų apklaustų I-IV klasių mokinių mokslo metų 

vertinimo ir įsivertinimo anketose teigia, jog 

gimnazijoje atsiskleidė jų kūrybiniai gebėjimai.  

2016 m. NMVA apklausoje mokiniai 3,5 balais iš 4  

įvertino gimnazijoje greta įprastinių pamokų 

mokykloje organizuojamą ir kitokią veiklą (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 

Skatinti mokinių iniciatyvą organizuojant 

popamokinius renginius, gimnazijos šventes. 

Suteikti daugiau galimybių jų saviraiškai.  

17. Mokytojai ne mažiau kaip 5 dienas per 

mokslo metus dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose.  

Visi mokytojai ne mažiau kaip 5 dienas dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. 

 

 

_____________________________________ 

 


