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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

VIZIJA  

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija – lanksti, atvira, nuolat besimokanti bendruomenė. 

 

MISIJA  

Gimnazija: 

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

ir vidurinio ugdymo programą; 

       - ugdo mokinių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, 

savarankiškais, atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis; 

 - perteikia mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės 

kultūros tradicijas ir vertybes; 

 - padeda mokiniams įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą; 

      - užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems 

įpročiams aplinką; 

 - sudaro sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas; 

 - tenkina mokinių saviraiškos poreikius, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

 

VERTYBĖS  

Mokymasis 

 nuolat įvairiomis formomis mokosi visi bendruomenės nariai; 

  nuo „ugdymo visiems“ pereinama prie personalizuoto ugdymo; 

 ugdymo sričių turinys integruojamas; 

 dalyko žinios siejamos su praktika. 

Atsakingumas  

 mokiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti darbuotojai žino, už ką prisiima atsakomybę; 

 bendruomenės nariai laikosi priimtų susitarimų ir atsako už jų vykdymą; 

 skatinamas iniciatyvumas ir gebėjimas kurti bei įgyvendinti prasmingus sumanymus. 

Kūrybiškumas  

 bendruomenės nariai skatinami generuoti vertingas idėjas ir jas įgyvendinti; 

 mokiniai ir mokytojai  kuria  estetišką, mokymuisi patrauklią aplinką; 
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 diegiami netradiciniai ugdymo metodai. 

Bendruomeniškumas  

 gimnazijoje nuolat kuriama ir palaikoma emociškai saugi aplinka; 

 formuojamas sąmoningas bendruomenės narių poreikis dalyvauti gimnazijos veikloje. 

Patriotizmo ir kultūrų įvairovės puoselėjimas: 

 mokiniai skatinami domėtis savo šeimos ir giminės istorija; 

 skatinamas Vilniaus pažinimas, pamokų įvairiose miesto erdvėse organizavimas; 

 rengiamos edukacinės išvykos po Lietuvą, 

 skatinamas mokytojų ir mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

 

2018-2019 M. M. 
 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 
 

 Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis 

 Vidurinio ugdymo programa 

 
 

KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

 I klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 187 

Vidurkis klasėje – 31,17 

 

 II klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 183 

Vidurkis klasėje – 30,5 

 

 III klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 184 

Vidurkis klasėje – 30,67 

 

 IV klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 172 

Vidurkis klasėje – 28,67 

 

 

Iš viso gimnazijoje: 24 klasių komplektai, 726 mokiniai; vidurkis klasėje – 30,25. 

 

GIMNAZIJOS VADOVAI 

 

Direktorė Jolanta Knyvienė 

Pavaduotojos ugdymui Dana Kanclerienė, Ramunė Vosylienė, Daiva Savčiukienė 
 

Pavaduotojas ūkiui Rimantas Kynas  

 

MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI 
 

 60 mokytojų, iš jų:  9  mokytojai, 24  vyresnieji mokytojai, 22  mokytojai metodininkai, 6  

ekspertai. 
 

 Gimnazijoje dirba psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 2 bibliotekininkai, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas (0,75 etato). 
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GIMNAZIJOS VEIKLOS 2017-2018 M. M. ANALIZĖ 
        

2017-2018 m. m. gimnazijos veiklos tikslas buvo - kiekvieno mokinio pažanga emociškai 

saugioje atmosferoje. Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo organizavimą, orientuojantis į mokinių poreikius.  

2. Kurti fiziškai ir emociškai saugią, šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką. 

3. Ugdyti  mokinių karjeros galimybių pažinimo kompetencijas. 

4. Ugdyti  mokinių tautiškumo, pilietiškumo, lyderystės ir kūrybines kompetencijas. 

2017-2018 m. m. veiklos plane buvo numatyta 16 laukiamų gimnazijos veiklos rezultatų, kurių 

analizė pateikiama priede Nr. 2.  

Apibendrinant galima teigti, kad mokslo metų tikslas iš esmės pasiektas, uždaviniai įgyvendinti.  

2018-2019 m. m. gimnazijos veiklos planas parengtas, vadovaujantis gimnazijos 2018-2022 

metų strateginiu planu, atsižvelgiant į 2017-2018 m. m. gimnazijos veiklos plano lauktų rezultatų 

analizę, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės išvadas, kitų bendruomenės narių apklausų 

duomenis. 

 

2018-2019 M. M. VEIKLOS TIKSLAS, UŢDAVINIAI IR  

LAUKIAMI REZULTATAI  
 

TIKSLAS  

GEROS KOKYBĖS UGDYMAS KIEKVIENAM 
 

UŢDAVINIAI  

      1. Integruoti ir diferencijuoti ugdymo turinį. 

2. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 

3. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. 

4. Užtikrinti emociškai saugią ir palaikančią atmosferą. 

5. Ugdyti mokinių karjeros galimybių pažinimo kompetencijas. 

6. Organizuoti kūrybiškumą ir lyderystę bei tautiškumą ir pilietiškumą skatinančias veiklas. 
 

Uždavinių įgyvendinimo rodikliai pateikiami 1 priede. 
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2018-2019 M. M. VEIKLOS UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas, 

poveikis 

Rezultato 

įgyvendinimo 

įvertinimo būdas 

UŢDAVINYS  1. INTEGRUOTI IR DIFERENCIJUOTI UGDYMO TURINĮ  

1.1. Organizuoti ugdymą, atsiţvelgiant į mokomųjų 

dalykų ir sričių ryšius. Mokytojams: 

 metodinėse grupėse aptarti dalykų integralumo  

galimybes; 

 ilgalaikiuose planuose numatyti ir fiksuoti 

tarpdalykinę integraciją; 

 planuoti ir organizuoti integruotas pamokas; 

 siūlyti integruotus projektinius darbus I ir III 

klasių mokiniams. 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

Dalykų mokytojai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai atpažįsta 

tarpdalykinius ryšius ir skirtingų 

dalykų žinias taiko viename 

kontekste įvairių mokomųjų 

dalykų pamokose, ugdosi 

bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Dalykų 

mokytojai bendradarbiauja, 

dalinasi patirtimi 

 

 

Ilgalaikių planų 

analizė, pamokų 

stebėjimas 

(pavaduotojos 

ugdymui). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Personalizuoti ugdymą(si) pagal mokinių 

gebėjimus ir poreikius: 

 diferencijuoti užduotis pamokose pagal mokinių 

gebėjimus, interesus,  patirtį, pagal užduočių 

sudėtingumą, kiekį, atlikimo laiką; 

 skirti diferencijuotas ir kūrybiškas namų darbų 

užduotis; 

 parengti nuotolinio mokymosi užduotis 

mokiniams, negalintiems lankyti gimnazijos dėl 

ligos, teikti jiems mokymosi medžiagą 

elektroniniu būdu; 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

Užduotys pamokose yra 

įvairios, skirtos įvairių gebėjimų 

ir pasiekimų mokiniams, 

diferencijuojamos pagal 

pasiekimų lygmenis. 

Namų darbų užduotys 

mokiniams yra nenuobodžios; 

gabūs mokiniai išnaudoja savo 

intelektualinį ir kūrybinį 

potencialą 

 

Pokalbiai su 

mokiniais, 

mokytojais, 

mokytojų metinės 

ataskaitos. 
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 atpažinti ir tinkamai ugdyti gabiuosius, kuriant 

jiems ugdymo(si) iššūkius; 

 stiprinti mokytojo ir mokinio dialogą bei 

grįžtamąjį ryšį, skatinant mokinio savistabą, 

ugdymosi įsivertinimą, pasiektų rezultatų 

apmąstymą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŢDAVINYS  2. PLĖTOTI MOKYTOJŲ KOLEGIALIĄ VEIKLĄ 

2.1 Mokytojams dalintis patirtimi, bendradarbiauti 

tobulinant profesinį meistriškumą: 

 dalintis žiniomis iš seminarų, kursų; 

 organizuoti diskusijas metodinėse grupėse apie 

ugdymo sėkmes ir problemas; 

 organizuoti gimnazijoje metodinę konferenciją 

„Ugdymo(si) proceso organizavimas kitose 

erdvėse“; 

 dalyvauti bendradarbiaujančių gimnazijų 

metodinėje konferencijoje. 
 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

2019 m. vasario 

mėn. 

 

Mokytojai 

 

 

 

Metodinė taryba 

Mokytojai dirba  kaip solidari 

bendruomenė, kurios santykiai 

grindžiami geranoriškumu 

vienas kitam ir kolegialia 

pagalba 

Mokytojų metinės 

ataskaitos 

2.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo išvyką į 

Suomiją 
 

2018 m. spalio 

mėn. 

J. Knyvienė 

G. Kynė 

Mokytojai praturtina supratimą 

apie kokybišką ugdymą, teikia 

siūlymus gimnazijos 

administracijai 

 

2.3. Mokytojams skleisti savo gerąją pedagoginę 

patirtį gimnazijoje, Vilniaus mieste, Lietuvoje 
 

 

2018-2019 m. m. 

 

Mokytojai 

Mokytojai plėtoja savo 

profesines kompetencijas, 

ieškodami geriausių ugdymo 

organizavimo patirčių 

 

UŢDAVINYS  3. KURTI DINAMIŠKĄ IR ATVIRĄ UGDYMO(SI) APLINKĄ 

3.1. Įsigyti bent 1 interaktyvią lentą. 

3.2. Įrengti mobilias darbo vietas skaitykloje. 

3.3. Pakeisti baldus IT kabinete. 

3.4. Įsigyti 3-5 kompiuterius mokytojų darbui. 

 

2018-2019 m. m. 

 

J. Knyvienė 

R. Kynas 

Mokiniai ugdomi saugioje ir 

inovatyvioje aplinkoje 

Atliktų darbų apžiūra 
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3.5. Suremontuoti vieną laiptinę. 

3.6. Renovuoti dailės kabinetą. 
 

UŢDAVINYS  4. UŢTIKRINTI EMOCIŠKAI SAUGIĄ IR PALAIKANČIĄ ATMOSFERĄ 

4.1. Ugdyti socialinį emocinį intelektą: 

● sukurti ir įgyvendinti socialinio emocinio intelekto 

ugdymo programą, integruotą į formalųjį,  

neformalųjį ugdymą ir klasės auklėtojo veiklą; 

● organizuoti I klasių sutelktumo užsiėmimus; 

● organizuoti I-II klasių mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių sutelktumo renginius “Naktis 

gimnazijoje”; 

● organizuoti emocinio intelekto lavinimo 

užsiėmimus I-II klasių mokiniams.  

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

 

 

J. Knyvienė 

D. Savčiukienė 

A. Karveckienė 

S. Bogdanavičienė 

S.S. Babrauskaitė 

A. Januškevičienė 

 

Sukuriamos palankios sąlygos 

gerai mokinių savijautai 

gimnazijoje, stiprėja mokinių 

savivoka, jie  išmoksta atpažinti 

savo būsenas, valdyti jas. 

Gimnazijoje kuriama ir 

palaikoma aplinka, orientuota į 

visų jos narių tarpusavio 

bendravimo, supratingumo, 

pagalbos vaikui ir vienas kitam 

stiprinimą.    

Bendruomenės narių 

apklausos 

4.2. Organizuoti prasmingą mokinių socialinę-pilietinę 

veiklą: 

● sukurti ir įgyvendinti I-II klasių mokinių 

socialinės-pilietinės veiklos aprašą; 

● skatinti III-IV klasių mokinių socialinę-pilietinę 

veiklą (projektinės veiklos, savanorystė, savitarpio 

pagalba ir pan.). 
 

 

 

2018-2019 m. m 

 

 

D.Savčiukienė 

R.Vosylienė 

S. Bogdanavičienė 

S.S. Babrauskaitė 

I-II kl. auklėtojai 

 

 

Organizuojama prasminga 

socialinė-pilietinė  veikla, 

skatinamos savanoriškos 

veiklos, socialinės iniciatyvos 

sudaro sąlygas mokinių 

socialinių pilietinių 

kompetencijų ugdymui 

Bendruomenės narių 

apklausos 

 

UŢDAVINYS  5. UGDYTI MOKINIŲ KARJEROS GALIMYBIŲ PAŢINIMO KOMPETENCIJAS 

5.1. Teikti saviţinos pagalbą, padedančią lavinti 

karjeros planavimo gebėjimus: 

● karjeros planavimo užsiėmimai I klasės 

mokiniams “Mano karjeros kelias”; 

● Savęs pažinimo užsiėmimai II klasės mokiniams 

“Profesijų labirintas”; 

● išvykos II klasės mokiniams į Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai 

 

 

2019 m. kovo 

mėn. 

2018 m. lapkričio 

mėn. 

2018  m. spalio 

mėn. 

 

 

A. Januškevičienė 

 

A. Januškevičienė 

 

D. Bartusevičienė, 

klasių auklėtojai 

Ugdomos mokinių savižinos, 

bendradarbiavimo, karjeros 

galimybių pažinimo 

kompetencijos, atskleidžiama 

mokymosi visą gyvenimą 

svarba.  

Padedama mokiniams 

integruotis į gimnazijos 

Klasių auklėtojų 

ataskaitos,  

profesinio 

informavimo 

konsultanto, 

psichologo 

ataskaitos, 

bendruomenės narių 
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skyrių; 

● diskusijos – užsiėmimai apie streso valdymą prieš 

brandos egzaminus IV klasės mokiniams; 

● integruotas ugdymas karjerai pamokose, 

ilgalaikiuose projektiniuose darbuose I-IV klasių 

mokiniams; 

● individualaus mokinių konsultavimo profesinės 

karjeros klausimais modelio sukūrimas;  

● individualaus konsultavimo modelio 

įgyvendinimas, konsultuojant  I-IV klasių 

mokinius profesinės karjeros klausimais;  

● seminaras „Viešasis kalbėjimas“ 

 II klasės mokiniams,  

IV klasės mokiniams. 

 

 

II pusmetis 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

2018-2019 m. m. 

I pusmetis  

II pusmetis  

 

2018-2019 m. m. 

I pusmetis 

II pusmetis 

 

S.S. Babrauskaitė 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

R. Vosylienė 

D. Bartusevičienė 

A. Januškevičienė 

S. S. Babrauskaitė 

 

D. Bartusevičienė 

gyvenimą, pasiruošti PUPP ir 

brandos egzaminams, lavinti 

emocinį intelektą,  mokiniai 

mokomi atpažinti ir valdyti 

stresą. 

apklausos 

 

5.2. Teikti pagalbą mokiniams informuojant apie 

mokymosi galimybes, profesinės veiklos įvairovę: 

●  I klasės mokinių supažindinimas su PIT ir jo 

veikla;  

● integruotos technologijų pamokos  I klasės 

mokiniams „Profesijų pasaulis ir karjeros 

planavimas“; 

● II klasės mokinių supažindinimas su ugdymo 

karjerai info svetainėmis MUKIS, AIKOS, LAMA 

BPO  ir kt. internetiniais šaltiniais;  

● II klasės mokinių supažindinimas su mokymosi 

gimnazijoje galimybėmis bei stojimo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas minimaliais reikalavimais; 

● III-IV klasių mokinių supažindinimas su 2019 m. 

stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

reikalavimais ir bendrąja priėmimo tvarka, 

brandos darbo ir brandos egzaminų organizavimo 

 

 

 

 

2018 m.  

rugsėjo mėn. 

 

 

2018-2019 m. m.  

 

 

2018 m.  

spalio mėn. 

 

2018 m.  

rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

A. Januškevičienė  

Technologijų 

mokytojai 

 

 

IT mokytojai 

 

 

 

R. Vosylienė 

 

 

D. Kanclerienė, 

klasių auklėtojai 

 

Mokiniai žino, kur ieškoti 

informacijos mokymosi ir 

profesinės karjeros klausimais. 

Mokiniams padedama pažinti 

įvairias profesijas, jie geba 

naudotis įvairiais informacijos 

šaltiniais, rinkti ir sisteminti sau 

aktualią informaciją apie 

profesijas ir mokymosi 

galimybes, tikslingiau pasirenka 

mokomuosius dalykus III-IV 

klasėje, susikurdami individualų 

ugdymo(si) planą. Mokiniai 

supažindinami su studijų 

galimybėmis, žino 

priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sąlygas, saugiai 

 

 

 

 

 

Bendruomenės narių 

apklausos 
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ir vykdymo tvarka; 

● III-IV klasių mokinių išvyka į parodą 

„Tarptautinių studijų dienos“; 

● III-IV klasių mokinių išvyka į LITEXPO parodą 

„Studijos 2019”; 

● aukštųjų mokyklų studijų programų pristatymai II-

IV klasių mokiniams;  

● VGTU dienos I-III (universitetinių)  klasių 

mokiniams; 

● dalyvavimas respublikiniame projekte 

www.busiu.eu 

 
2018 m.  

spalio mėn. 

2019 m. vasario 

mėn. 

 

2018-2019 m. m. 

 

2018-2019 m. m. 

 

2018- 2019 m. m.  

 

D. Bartusevičienė,  

klasių auklėtojai 

D. Bartusevičienė,  

klasių auklėtojai 

 

D. Bartusevičienė 

 

B. Radzevičienė 

N. Jankauskienė 

D. Bartusevičienė,  

klasių auklėtojai 
 

jaučiasi rinkdamiesi ir 

laikydami brandos egzaminus. 

Mokiniams suteikiama 

pakankamai informacijos apie 

ugdymo(si) karjerai veiklas 

gimnazijoje ir už jos ribų. 

● II klasės mokinių tėvų supažindinimas su 

mokymosi gimnazijoje galimybėmis bei stojimo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas minimaliais 

reikalavimais. 

2019 m. 

vasario mėn. 

 

 

 

R. Vosylienė  

 

Mokinių tėveliai supažindinami 

su perėjimo iš vienos mokymosi 

aplinkos į kitą aplinkybėmis, 

išskiriant palankius veiksnius 

sėkmingam karjeros 

projektavimui  

 

 

 

Profesinio 

informavimo darbo 

grupės ataskaita 

 
● IV klasės mokinių tėvų supažindinimas su 2019 m. 

stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

reikalavimais, bendrąja priėmimo tvarka, brandos 

egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka. 

 

2018 m. 

rugsėjo mėn. 

 

D. Kanclerienė  

● netradicinės I-IV klasių mokinių tėvų, gimnaziją 

baigusių abiturientų vedamos pamokos, išvykos 

karjeros projektavimo temomis; 

● buvusių gimnazijos mokinių „Sėkmės pamokos“ 

III klasės mokiniams.  
 

2018-2019 m. m. 

  

 

 

II pusmetis 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

 

D. Bartusevičienė, 

klasių auklėtojai 

 

Mokiniai mokosi pažinti bei 

įvertinti darbo pasaulio kaitą ir 

jos galimą poveikį pasirinktai 

asmeninei karjerai, darbo formų 

įvairovę, analizuodami 

konkrečius karjeros atvejus. 

Klasių auklėtojų, 

profesinio 

informavimo 

konsultanto 

ataskaitos.  

UŢDAVINYS 6. ORGANIZUOTI KŪRYBIŠKUMĄ IR LYDERYSTĘ BEI TAUTIŠKUMĄ IR PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIAS VEIKLAS 

6.1. Skatinti mokinių iniciatyvas, kūrybiškumą ir 

lyderystę:  

●  dalyvauti tarptautinėje DofE apdovanojimų    

programoje; 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

D. Savčiukienė 

 

Sudaromos sąlygos mokinių 

dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymui, 

galimybės mokiniams ugdytis 

Mokinių refleksijų 

anketos 



10 

 

● tęsti gimnazijos alumnų projektą „Vilniaus 

Simono Daukanto gimnazijos Jaunųjų Lyderių 

klubas“; 

● ieškoti naujų erdvių mokinių kūrybiškumo 

ugdymui; 

● parengti gimnazijos 10-mečiui skirtą mokinių 

kūrybinių darbų knygą; 

● skatinti mokinius savarankiškai kurti gimnazijos 

radijo laidas, e- laikraštį.  

 D. Savčiukienė 

 

 

 

 

 

A. Gabnys 

D. Savčiukienė 

D. Pilypavičiūtė 

M. Olbutas 

lyderystės ir 

bendruomeniškumo nuostatas. 

Puoselėjami demokratinės 

vadybos, pasidalintosios 

lyderystės principai.  

Savo buvimą gimnazijoje 

mokiniai laiko prasmingu, 

gimnazijos veikla kupina 

įdomios veiklos. 

 

6.2. Organizuoti tautiškumą ir pilietiškumą 

skatinančias veiklas:  

● vykdyti projektą “Tautos gyvenimas išauga iš jos 

istorijos”, skirtą Simono Daukanto gimimo 225-

osioms metinėms; 

● organizuoti edukacines veiklas, skirtas Simonui 

Daukantui (skaitymai, protmūšiai, edukacinės 

išvykos, Lietuvos Simono Daukanto vardo 

mokyklų bendradarbiavimas);  

● organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 

aukštosiose ugdymo įstaigose, institutuose, 

muziejuose; 

●  dalyvauti Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti organizuojamuose šalies 

renginiuose; 

● vykdyti integruotą Laisvės ir pasipriešinimo kovų 

istorijos programą, projektus laisvės kovų tema; 

● organizuoti pilietiškumo pamokas- susitikimus su 

žymiais miesto, šalies žmonėmis. 

 

 

 

2018-06-2018-12 

 

 

2018 m. 

 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

J. Knyvienė 

D. Savčiukienė 

 

D. Savčiukienė 

D. Karvelis 

V. Stundžia 

A. Gabnys 

 

A. Gabnys 

 

 

 

V. Stundžia 

  

 

 

V. Stundžia 

D. Karvelis 

M. Tamošaitis 

M. Olbutas 

Ugdomos bendrosios mokinių 

kompetencijos, lietuvių tautos 

kultūrine patirtimi grindžiamas 

kūrybingumas, tradicinės 

dorovės normos, tautinė ir 

pilietinė savimonė, pagarba  

Lietuvai, gimtajai kalbai, savo  

ir kitų tautų kultūrinėms 

vertybėms. 

 

Projekto ataskaitos, 

projekto 

dalyvių 

į(si)vertinimas  

Žiniasklaida, 

apklausų rezultatai.  

https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2018/04/04/sudarytas-minetinu-lietuvai-reiksmingu-ivykiu-ir-asmenybiu-sarasas#ixzz5TdCdD9xJ
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6.3. Organizuoti mokinių kūrybiškumą skatinančius 

renginius: 

● kalėdinių vaidinimų dieną; 

● Respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 

(gimnazijų I-IV) klasių  mokinių kūrybinių ir tiriamųjų 

darbų konferencija „Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio 

stogo“; 

● Vilniaus miesto 9-12 (gimnazijų I-IV) klasių 

mokinių užsienio kalbų festivalį „Poezijos balsai“;    

● Vaikų ir jaunimo dainavimo konkursą 

„Nenusigąsk, tai aš...“ Vytautui Kernagiui atminti; 

● Vilniaus miesto gimnazijų teatro studijų šventę, 

skirtą tarptautinei teatro dienai; 

● gimnazijos 10-mečio šventę; 

● bendradarbiaujančių Vilniaus Jono Pauliaus II, 

M.Biržiškos, S.Daukanto, Žemynos ir Žirmūnų 

gimnazijų renginius.  

 

 

 

2018-12-21 

 

2019-03-07 

 

 

2019-03-21 

 

 

2019-03-21 

2019-03-28 

 

2019-04-18 

 

2018-2019 m. m. 

 

 

 

 

D. Savčiukienė 

 

A. Gabnys 

 

 

N. Biekšaitė 

 

D. Savčiukienė 

 

R. Ercmonienė- 

Varnė 
 

D. Savčiukienė 

 

Metodinė taryba 

 

Mokiniai mokysis kurti naujas 

idėjas, nusiteiks ir susitelks 

kūrybiniams ieškojimams, 

gebės pritaikyti patirtį naujose 

situacijose. 

Pokalbiai su 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariais, 

Žiniasklaida, 

apklausų rezultatai.  

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daukanto.vilnius.lm.lt/doc/dokumentai16/Nuostatai/poezijos%20balsai_nuostatai.docx
http://www.daukanto.vilnius.lm.lt/doc/dokumentai16/Nuostatai/poezijos%20balsai_nuostatai.docx
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

    2018-2019 mokslo metų veiklos plano                                                                

                                               Priedas Nr. 1 

 

2018-2019 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

Uţdavinio  

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio reikšmė 

(procentais) 

1. 

 

 

Mokinių, padariusių pažangą per mokslo metus, dalis  95-100 

Mokinių, teigiančių, kad vertinimas padeda mokytis, dalis  80-95 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų 

organizavimo atitiktį mokinių poreikiams, dalis  

75 - 95 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų 

organizavimo atitiktį mokinių poreikiams, dalis  

65 - 85 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių mokymosi pagalbos 

teikimą gimnazijoje, dalis  

75 - 95 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių mokymosi 

pagalbos teikimą gimnazijoje, dalis 

80 - 95 

Mokinių, kurių metinis lietuvių kalbos ir 

literatūros/matematikos pažymys atitinka  PUPP įvertinimą, 

dalis (svyravimas nuo -1 iki +1 balo)  

95-100 

Mokinių, kurių metinis pažymys atitinka VBE įvertinimą, 

dalis (skaičiuojama kiekvieno dalyko atskirai 

80 

Pamokų, vykstančių pagal šiuolaikinę ugdymosi paradigmą, 

dalis nuo stebėtų pamokų skaičiaus  

70-80 

2. 
Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją per mokslo metus ne 

mažiau kaip 5 dienas, dalis  

95 - 100 



13 

 

Mokytojų, kurie naudoja grįžtamąjį ryšį iš mokinių savo 

veiklos įsivertinimui, dalis  

95 - 100 

Mokytojų, stebinčių ir vertinančių kolegų pamokas 

gimnazijoje ar už jos ribų, dalis                                                        

80 – 100 

3. 

 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių vidinę gimnazijos 

ugdymo aplinką, dalis  

90 - 100 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių vidinę 

gimnazijos ugdymo aplinką, dalis  

90 - 100 

Mokytojų, gerai ir labai gerai vertinančių vidinę gimnazijos 

ugdymo aplinką, dalis  

90 - 100 

4. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos 

mikroklimatą, dalis 

90-100 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos 

mikroklimatą, dalis 

90-100 

Mokinių, nepatiriančių ir labai retai patiriančių patyčias, dalis 0-5 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos veiklą, 

ugdant mokinių asmenybes, dalis 

85-90 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos 

veiklą, ugdant mokinių asmenybes, dalis 

85-90 

5. Mokinių, kuriems užtenka informacijos apie mokymosi 

gimnazijoje galimybes, dalis 

90-95 

Mokinių, kuriems užtenka informacijos apie tolimesnio 

mokymosi ir karjeros galimybes, dalis 

80-95 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių ugdymo karjerai veiklas, 

dalis 
80-90 
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6. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių neformaliojo vaikų 

švietimo poreikių tenkinimą gimnazijoje, dalis 

80-85 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių neformaliojo 

vaikų švietimo poreikių tenkinimą gimnazijoje, dalis 

80-85 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos 

veiklą, įtraukiant tėvus į mokyklos gyvenimą, dalis 

60-70 

 
KITI RODIKLIAI 

 
Eil. Nr. 

Rodiklio pavadinimas 
Planuojama rodiklio 

reikšmė 

1.  Gimnazijos mokinių pažangumas  (proc.) 100 

2.  Mokinių, besimokančių 7-10, procentas 47- 49 

3.  Mokinių, besimokančių 9-10, procentas 4,7-5,2 

4.  Pagrindinį išsilavinimą įgijusių II klasių mokinių procentas 100 

5.  Vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų procentas 100 

6.  Brandos atestatus gavusių abiturientų skaičius 100 

7.  PUPP lietuvių k. įvertinimų vidurkis 7,3-7,5 

8.  PUPP matematikos įvertinimų vidurkis 7,5-7,8 

9.  Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis 63-65 

10.  Pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties, skaičius vienam 

mokiniui 
17-15 

11.  Olimpiadų mokykloje organizavimas Organizuojama visų 

dalykų 

12.  Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose Dalyvaujama visų 

dalykų 

 

_____________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

    2018-2019 mokslo metų veiklos plano                                                                

                                               Priedas Nr. 2 

 

 

2017-2018 M. M. LAUKTŲ REZULTATŲ ANALIZĖ  
 

Lauktas rezultatas  Stipriosios pusės  Tobulintinos pusės  

1. Kiekvienas gimnazijos mokinys padaro 

pažangą pagal savo asmenines galias.   

 

 

 Didžioji dalis I-IV klasių mokinių padarė pažangą 

pagal savo asmenines galias. 

 

 

 

Du II klasės mokiniai mokslo metus baigė su 

neigiamais matematikos įvertinimais, vienas III    

klasės mokinys su neigiamu lietuvių kalbos ir 

literatūros įvertinimu, t.y.  jie nepadarė šių 

dalykų akademinės pažangos, tik po papildomų 

vasaros darbų šie mokiniai gavo teigiamus 

metinius įvertinimus. 

 

2. Gimnazijos mokinių pažangumas yra 100 

procentų.  

 

Gimnazijos mokinių metinis pažangumas yra 100 

proc.  

 

3. Pagrindinį išsilavinimą įgyja visi II klasių 

mokiniai. 

 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. II klasės 

mokinių.  

 

4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

vidurkis koreliuoja su metiniais dalyko 

įvertinimais.  

 

Tiek lietuvių kalbos ir literatūros, tiek matematikos 

PUPP vidurkis koreliuoja su metiniu dalyko 

įvertinimo vidurkiu: lietuvių kalba ir literatūra - 0,59, 

matematika - 0,60.  

 

5. Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių 

valstybinius brandos egzaminus, procentas yra 

ne mažesnis kaip Vilniaus miesto savivaldybės 

mokyklų.  Gimnazijos abiturientų valstybinių 

brandos egzaminų kokybiniai rezultatai yra 

artimi Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų 

rezultatams. 

 

Gimnazijos abiturientų, išlaikiusių valstybinius 

brandos egzaminus, procentas yra didesnis už 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų rezultatus. 

Mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 

86 -100 balų, procentas daugumos egzaminų yra 

didesnis už savivaldybės mokyklų.  

Nežymiai mažesnis (1,04 proc.) aukštesniojo 

pasiekimų lygmuo yra fizikos brandos egzamino. 

Gimnazijos mokinių brandos egzaminų  

aukštesniojo lygmens pasiekimai lietuvių kalbos 

ir literatūros - 3,3 proc., chemijos - 17,69 proc.  

yra mažesni už savivaldybės mokyklų 

pasiekimus. 
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6. Virš 90 procentų mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, tęsia mokymąsi kitose ugdymo 

institucijose. 

90,53 proc. gimnazijos abiturientų tęsia mokymąsi: 

Lietuvos universitetuose - 68,42 proc., kolegijose - 

7,37 proc., užsienio aukštojo mokslo institucijose - 

14,74 proc. 

 

9,47 proc. mokinių dirba, savanoriauja ar 

užsiima kita veikla. 

7. Dalyvaujama olimpiadose, konkursuose: 

organizuojamos visų mokomųjų dalykų 

olimpiados, konkursai, varžybos gimnazijoje; 

dalyvaujama atitinkamuose Vilniaus miesto 

renginiuose, laimima prizinių vietų; 

dalyvaujama Lietuvos Respublikos lygmens 

renginiuose.  

 

Organizuotos visų dalykų, išskyrus muzikos, 

olimpiados gimnazijoje. Vyko įvairūs renginiai, 

konkursai. Dalyvauta daugumos mokomųjų dalykų 

Vilniaus miesto olimpiadose. Laimėta prizinių vietų 

fizikos, chemijos, biologijos, informacinių 

technologijų, rusų k., anglų k., prancūzų k., lotynų 

kalbos ir antikos literatūros, technologijų 

olimpiadose. Iškovotos prizinės vietos respublikinėje 

technologijų olimpiadoje ir Daugiakalbystės 

olimpiadoje. Svarūs gimnazijos mokinių sportiniai 

laimėjimai: gimnazija ketvirtus metus iš eilės tapo 

Vilniaus miesto gimnazijų XVII sporto žaidynių 

nugalėtoja, Lietuvos mokyklų sporto žaidynių lengvosios 

atletikos varžybose iškovota III vieta, dalyvauta Lietuvos 

mokyklų sporto žaidynių kroso estafečių finalinėse 

varžybose ir kt.   

 

Neorganizuotas  muzikos olimpiados I etapas. 

Menų mokytojai per mažai skatina  mokinius 

dalyvauti konkursuose. 

 

8. Visi I, III klasių mokiniai parengia ir apgina 

ilgalaikius projektinius darbus. Geriausius 

darbus parengę mokiniai dalyvauja Vilniaus 

miesto, Lietuvos konkursuose.  

 

99,45 proc. I klasės ir 93,7 proc. III klasės mokinių 

parengė ir apgynė projektinius darbus. 

Geriausius gamtos, lietuvių kalbos projektinius 

darbus parengę mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto 

konkursuose. 
 

Vienas I klasės mokinys ir 11 III klasės mokinių 

neparengė projektinių darbų, mokiniai įpareigoti 

juos parengti iki 2018-11-11 

 

 

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

teigiamai vertina gimnazijos veiklą.  

 

2018 m. gegužės mėn. apklausos duomenimis, 

teigiamai visą gimnazijos veiklą įvertino 94 proc. 

mokinių ir 95 procentai jų tėvų. 
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10. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių 

gimnazijoje saugiai ir gerai jaučiasi.  

 

 92 proc. mokinių gimnazijoje jaučiasi saugiai 

(NMVA apklausos duomenys) 

Plačiau panagrinėti nesaugumo priežastis 

11. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai 

vertina ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje.  

 

Pagal 2018 m. gegužės mėn. apklausos rezultatus 88 

proc. I-III klasės mokinių teigiamai vertina ugdymo 

karjerai veiklas. Daugiausiai tokių mokinių buvo III 

klasėse – 91 proc. 

 

12.Daugumai (virš 90 proc.) mokinių pakanka 

informacijos apie mokymosi galimybes 

gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir 

studijų galimybes Lietuvoje baigus gimnaziją.  

 

 

Pagal 2018 m. gegužės mėn. apklausos rezultatus 86 

proc. mokinių pakanka informacijos apie mokymosi 

galimybes gimnazijoje, 68 proc. trečiokų pakanka 

informacijos apie studijų galimybes Lietuvoje baigus 

gimnaziją. 

4Pagal 2018 m. gegužės mėn. apklausos rezultatus 

43 proc. mokinių, ypač pirmokams ir antrokams, 

trūksta informacijos apie studijų galimybes po 

gimnazijos baigimo. 

13. Sumažėja be pateisinamų priežasčių 

praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, 

skaičius.                                                                                 

  

Nuo 19,8 iki 19,3 sumažėjo be pateisinamų 

priežasčių praleistų pamokų, tenkančių vienam 

mokiniui, skaičius  

 

 

 

Siekiant geresnio pamokų lankomumo, visiems 

bendruomenės nariams reikia laikytis tvarkoje 

apibrėžtų susitarimų, didesnį dėmesį skirti 

atskirų klasių lankomumo problemoms bei 

individualiai pagalbai. 

14.Virš 90 procentų mokinių tėvų tenkina 

bendradarbiavimas su gimnazija.  

 

Pagal 2018 m. gegužės mėn. apklausos rezultatus, 94 

proc. tėvų teigiamai vertina gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimą.  

 

15. Dauguma (virš 90 proc.) mokinių teigiamai 

vertina kūrybiškumą, lyderystę ir pilietiškumą 

skatinančias veiklas gimnazijoje.  

 

88 proc. mokinių ir 83 proc. jų tėvų teigiamai vertina 

tautiškumą ir pilietiškumą skatinančias veiklas 

gimnazijoje, atitinkamai 85 proc. mokinių ir 83 proc. 

jų tėvų - lyderystę ir kūrybiškumą skatinančias 

veiklas. 

Plačiau panagrinėti neišnaudotas galimybes šioje 

srityje 
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16. Mokytojai ne mažiau kaip 5 dienas per 

mokslo metus dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose.  

Dauguma mokytojų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose 5 ir daugiau dienų 

2 mokytojai nedalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, 5 mokytojai dalyvavo 3-4,7 dienų 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Esama situacija Planuojama 

2017-2018 m. m.  

rezultatai 

1.  Gimnazijos mokinių pažangumas  (proc.)  

 
99,52 100 

100 

2.  Mokinių, besimokančių 7-10, procentas  
45,44 47- 49 

 

46,3 

3.  Mokinių, besimokančių 9-10, procentas  

 
4,2 4,7-5,2 

3,98 

4.  Pagrindinį išsilavinimą įgijusių II klasių mokinių procentas 

 
99,77 100 

100 

5.  Vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų procentas  

 
99,66 100 

100 

6.  Brandos atestatus gavusių abiturientų skaičius  

 
99,66 100 

100 

 

7.  PUPP lietuvių kalbos įvertinimų vidurkis 

 
6,77-7,01 7,3-7,5 

6,81 

8.  PUPP matematikos įvertinimų vidurkis  

 
7,39-7,75 7,5-7,8 

6,85 

9.  Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis  

 
61,84 63-65 

64,23 

10.  Pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties, skaičius vienam mokiniui 

 
19,8 17-15 

19,3 

11.  Olimpiadų mokykloje organizavimas  Neorganizuojama 

2-3 dalykų 

Organizuojama 

visų dalykų 

Neorganizuota muzikos 

olimpiada 

12.  Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose 

 

Nedalyvaujama 

  2-3 dalykų 

Dalyvaujama 

visų dalykų 

Nedalyvauta muzikos 

olimpiadoje 

 

____________________________________ 

 


