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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 ir patyčių apraiškoms bei 

žalingiems įpročiams aplinką; 

 sudaro sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas; 

 užtikrina mokinių saviraiškos formų įvairovę, sudaro galimybes mokinių asmenybės ūgčiai, 

padeda jiems tapti aktyviais bendruomenės ir 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; 

 diegiami netradiciniai ugdymo metodai. 

Bendruomeniškumas  

 gimnazijoje nuolat kuriama ir palaikoma emociškai saugi aplinka; 

 formuojamas sąmoningas bendruomenės narių poreikis dalyvauti gimnazijos veikloje. 
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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. 

 
 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 
 

 Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis; 

 Vidurinio ugdymo programa. 

 
 

KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 2021 M. SAUSIO 1 D. 

 

 I klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 183 

Vidurkis klasėje – 30,5 

 II klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 175 

Vidurkis klasėje – 29,16 

 III klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 187 

Vidurkis klasėje – 31,16 

 IV klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 183 

Vidurkis klasėje – 30,5 

 

 Iš viso gimnazijoje: 24 klasių komplektai, 728 mokiniai; bendras mokinių skaičiaus 

vidurkis klasėje – 30,33. 

 

 

GIMNAZIJOS VADOVAI 

 

Direktorė Jolanta Knyvienė 

Pavaduotojos ugdymui Dana Kanclerienė, Daiva Savčiukienė, Ramunė Vosylienė 
 

Pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Kynas  

 

MOKYTOJAI, DARBUOTOJAI 

 
 

 57 mokytojai, iš jų: 6 mokytojai, 25 vyresnieji mokytojai, 22 mokytojai metodininkai, 5 ekspertai. 

1 mokytojui kvalifikacinė kategorija nesuteikta. 
 

 Gimnazijoje dirba psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, 2 mokytojo padėjėjai (0,5 

ir 0,25 pareigybės), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (0,75 pareigybės). Po vieną 

psichologo ir socialinio pedagogo bei 0,75 specialiojo pedagogo pareigybės neužimta dėl 

darbuotojų stokos. 
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GIMNAZIJOS VEIKLOS 2020 M. ANALIZĖ 
 

Gimnazija 2020 metais įprastu ritmu dirbo iki 2020 m. kovo 16 d., kai dėl Covid-19 plitimo buvo 

paskelbtas visuotinis karantinas ir mokymas vyko nuotoliniu būdu iki pat 2019–2020 mokslo metų 

pabaigos. Tai buvo didelis iššūkis tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek kitam personalui. PUPP 

2020 metais nevyko, brandos egzaminų sesija organizuota daug vėliau nei įprasta, liepos–rugpjūčio 

mėnesiais. Tačiau visi IV klasės mokiniai sėkmingai išlaikė egzaminus, gavo brandos atestatus. 

Kurso kartoti nebuvo paliktas nei vienas mokinys. Mokytojai pakankamai sėkmingai susitvarkė su 

nuotolinio mokymo iššūkiais. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nuotoliniam ugdymui naudojama Google Classroom virtuali mokymo 

aplinka. Organizuoti mokytojų mokymai, kaip naudotis šia sistema, sutelkta mokytojų-konsultantų 

komanda, tęsiama mokinių pagalbos mokiniams grupės veikla. 

2020 m. buvo įsigyta ar gauta nešiojamų kompiuterių, planšetinių kompiuterių, kurie išdalinti 

mokytojams ir mokiniams, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos nuotolinio ugdymo vykdymui. 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 26 d. ugdymas organizuotas mišriu būdu, kai mokiniams kas 

antrą savaitę pamokos vyko tiesioginiu, įprastu būdu, kitu metu ugdymas vykdytas nuotoliniu būdu. 

Gimnazija lig šiol savo veiklą planavo mokslo metams. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 

savivaldybės audito išvadas, pereinama prie planavimo kalendoriniais metais. 

Dėl planavimo laikotarpio pakeitimų 2 priede pateikiama 2019–2020 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė. Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos suplanuotos apklausos buvo 

organizuotos, todėl kai kurie rodikliai neįvertinti. 

2021 metų gimnazijos veiklos planas parengtas, vadovaujantis gimnazijos 2018–2022 metų 

strateginiu planu bei atsižvelgiant į naujai atsiradusias aplinkybes dėl mišraus ar nuotolinio ugdymo 

vykdymo, sumažintas renginių skaičius, ypač 1-ajame 2021 metų pusmetyje. 

2021 metų gimnazijos veiklos plane integruotos Mokyklos veiklos tobulinimo plano 2020–2021 

metais veiklos (Kokybės krepšelio projekto įgyvendinimas). 

 

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR 

LAUKIAMI REZULTATAI 
 

TIKSLAS 

KOKYBIŠKAS UGDYMAS NAUJOMIS SĄLYGOMIS 

UŽDAVINIAI  

      1. Užtikrinti tiesioginio ir nuotolinio ugdymo kokybę. 

2. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 

3. Užtikrinti saugią 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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2021 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Laukiamas rezultatas, poveikis 

Rezultato 

įgyvendinimo 

įvertinimo būdas 

UŽDAVINYS  1.UŽTIKRINTI  TIESIOGINIO IR NUOTOLINIO UGDYMO KOKYBĘ 

1.1. Personalizuoti ugdymą(si) pagal mokinių gebėjimus 

ir poreikius: 

● diferencijuoti užduotis pamokose pagal mokinių 

gebėjimus, interesus, užduočių sudėtingumą, kiekį, 

atlikimo laiką; 

● skirti diferencijuotas ir kūrybiškas namų darbų 

užduotis; 

● kurti ir tikslingai parinkti dalyko skaitmeninį 

turinį; 

● atpažinti ir tinkamai ugdyti gabiuosius, kuriant 

jiems ugdymo(si) iššūkius; 

● visiems mokytojams taikyti grįžtamąjį ryšį iš 

mokinių savo veiklos įsivertinimui;  

● operatyviai reaguoti į kylančius mokymosi 

sunkumus ir iššūkius; 

● gerinti specialiuosius ugdymo poreikius turinčių 

mokinių ugdymo kokybę, teikiant švietimo 

pagalbą bei aprūpinant juos specialiomis ir 

techninėmis mokymo priemonėmis. 

 

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

 

Užduotys pamokose yra įvairios, 

skirtos įvairių gebėjimų ir 

pasiekimų mokiniams, 

diferencijuojamos pagal pasiekimų 

lygmenis. 

Namų darbų užduotys mokiniams 

yra įdomios, įtraukios; gabūs 

mokiniai išnaudoja savo 

intelektualinį ir kūrybinį potencialą. 

Parinktas skaitmeninis turinys 

mokiniams yra patrauklus, 

sudarytos galimybės išbandyti 

įvairaus sudėtingumo ir pobūdžio 

užduotis. 

Mokiniai laiku sulaukia tinkamos 

pagalbos. 

 

Pokalbiai su 

mokiniais, 

mokytojais, 

apklausų 

rezultatai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Taikyti grįžtamąjį ryšį, skatinantį mokinių mokymąsi: 

 ugdyti mokinių gebėjimus kurti tekstus taisyklinga 

rašytine lietuvių kalba per lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokas; 

 ugdyti įsivertinimo gebėjimus, atliekant skirtingo 

sudėtingumo matematikos užduotis; 

 

 

2021 m. 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

Matematikos 

mokytojai  

 

 2–3 proc. padaugėja aukštesniojo 

lygmens lietuvių kalbos, 

matematikos ir anglų kalbos 

įvertinimų, palyginus su 2019–2020 

m. m. 

 

Veiklų 

į(si)vertinimo 

duomenys 
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 plėtoti grįžtamojo ryšio strategijas, kurios skatina 

tolesnį mokinių anglų kalbos mokymąsi.  

Anglų kalbos 

mokytojai 

1.3. Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą (10 

rodiklių). 

2021 m. vasario–

gegužės mėn. 

D. Kanclerienė 

R. Varkalaitė-

Bakienė 

A. Januškevičienė 

 Veiklos kokybės 

įsivertinimo 

grupės ataskaita 

UŽDAVINYS  2. PLĖTOTI  KOLEGIALIĄ MOKYTOJŲ VEIKLĄ 

2.1. Mokytojams dalintis patirtimi, bendradarbiauti 

tobulinant profesinį meistriškumą: 

● ne mažiau kaip 5 dienas per mokslo metus 

(ekspertams 2–3 dienas) tobulinti kvalifikaciją 

kursuose, seminaruose, pirmenybę teikiant 

nuotolinio mokymo kompetencijų plėtojimui; 

● dalyvauti spec. pedagogikos ir spec. psichologijos 

seminaruose (neturintiems pažymėjimų);   

● metodinėse grupėse dalintis žiniomis apie 

nuotolinį mokymą bei sukurta nuotolinio mokymo 

medžiaga; 

● tęsti mokytojų konsultantų kolegialią pagalbą dėl 

Google Classroom naudojimo; 

● įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą 

(Kokybės krepšelis) organizuoti seminarus 

Vilniaus miesto mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams: „Socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo svarba mokinių mokymosi 

sėkmei“ (auklėtojams, pagalbos mokiniui 

specialistams), „Mokinio darbų aplankas 

mokymosi pasiekimams gerinti“ (lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojams), „Įsivertinimo 

galimybių didinimas kaip mokymosi sėkmės 

priemonė“ (matematikos mokytojams), 

„Grįžtamojo ryšio įtaka mokinių pasiekimams“ 

(anglų kalbos mokytojams). 
 

 

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

Metodinė taryba 

D. Kanclerienė 

 

 

 

 

 

D. Savčiukienė 

J. Knyvienė 

A. Gabnys 

I. Gecevičiūtė 

N. Budreikienė 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai dirba kaip solidari 

bendruomenė, kurios santykiai 

grindžiami geranoriškumu vienas 

kitam ir kolegialia pagalba. 

Vykdoma profesinės patirties 

sklaida Vilniaus miesto 

pedagoginei bendruomenei. 

 

Pokalbiai su 

mokytojais 

metodinėse 

grupėse 

UŽDAVINYS  3. UŽTIKRINTI  SAUGIĄ  UGDYMO(SI )  APLINKĄ 
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3.1. Užtikrinti, kad gimnazijoje būtų pakankamai asmens 

apsaugos ir valymo bei dezinfekavimo priemonių. 

3.2. Valyti ir vėdinti gimnazijos patalpas gimnazijos 

direktoriaus patvirtinta tvarka. 

3.3. Pagal poreikį aprūpinti mokinius nešiojamais 

kompiuteriais ar planšetėmis, vykdant nuotolinį ugdymą.  

3.4. Aprūpinti mokytojus nešiojamais kompiuteriais ir 

kitomis būtinomis priemonėmis. 

3.5. Įsigyti nešiojamų kompiuterių, reikalingų 

elektroniniam mokinių testavimui bei PUPP vykdymui.  

3.6. Užtikrinti tinkamą gimnazijos kompiuterių, 

interaktyvių lentų priežiūrą. 

3.7. Nedelsiant reaguoti į mokytojų pastabas dėl IT 

renginių gedimo, neveikimo, šalinti trikdžius. 

3.8. Teikti konsultacijas mokytojams dėl IT naudojimo. 
 

 

2021 m.  

 

J. Knyvienė 

R. Kynas 

 

Mokiniai ugdomi saugioje 

aplinkoje, sukuriamos tinkamos 

sąlygos mokytojų darbui 

pasikeitusiomis sąlygomis. 

 

Atliktų darbų 

apžiūra, mokytojų 

ir mokinių 

atsiliepimai 

UŽDAVINYS  4. UŽTIKRINTI  EMOCIŠKAI  SAUGIĄ  IR  PALAIKANČIĄ  ATMOSFERĄ 

4.1. Ugdyti mokinių socialinį emocinį intelektą: 

● įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą 

(kokybės krepšelis) tęsti socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programą „Raktai į sėkmę“: 

I–III klasių auklėtojams pravesti socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimus 

auklėtiniams; suplanuotas temas integruoti į 

dorinio ugdymo ir psichologijos mokomuosius 

dalykus; socialinei pedagogei ir psichologei 

organizuoti numatytus užsiėmimus mokiniams;   

● pagal galimybes organizuoti I–II klasių mokinių ir 

jų tėvų bendruomenių sutelktumo renginius 

„Naktis gimnazijoje“; 

 bendradarbiaujant su gimnazijos alumnais 

organizuoti I klasių sutelktumo užsiėmimus; 

● pagal poreikį kontaktiniu ir / ar nuotoliniu būdu 

organizuoti mokinių, juos mokančių mokytojų ir 

 

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

 

D. Savčiukienė 

S. Janušienė 

A. Januškevičienė 

I–III kl. auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Savčiukienė 

 

D. Savčiukienė 

D. Kanclerienė 

 

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.  

Sukuriama emociškai saugi ir 

palanki mokinio asmenybės ūgčiai 

aplinka, gerinama švietimo 

pagalba. 

 

Bendruomenės 

narių apklausos. 

Programos 

„Raktai į sėkmę“ 

veiklų įvertinimas 
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tėvų „Apskritojo stalo“ diskusijas klasės mokinių 

ugdymo(si) problemoms spręsti; 

● plėtoti Vaiko gerovės komisijos ir pavaduotojų 

ugdymui veiklą, siekiant laiku identifikuoti 

mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, 

praleidžiančius pamokas, siekiant asmeninio 

mokinio įsipareigojimo įvykdymo, tariantis dėl 

pagalbos teikimo. 

R. Vosylienė 

4.2. Plėtoti mokinių savitarpio pagalbos grupės veiklą 

(konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu, jei pagalba 

teikiama kitos klasės mokiniams). 

 

2021 m. 

 

D. Savčiukienė 

 

 

Mokiniai skatinami padėti šalia 

esančiam, ugdomos pagarbos, 

pagalbos žmogui, solidaraus 

veikimo vertybės. 

Mokinių apklausa 

 

4.3. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą: 

 dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro projekte „Sveikatos 

skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste“, finansuojamame ES 

struktūrinių fondų; 

 fizinio ugdymo mokytojams parengti bei pateikti 

mokiniams teorinę medžiagą apie fizinio 

aktyvumo būtinybę bei praktinių užsiėmimų 

nuorodas; 

 pravesti pamokas I–IV klasių mokiniams apie 

fizinio aktyvumo būtinybę žmogaus sveikatai, 

ypač nuotolinio ugdymo metu.  

 

2021 m. 

 

 

 

 

2021 m. vasario–

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

2021 m. vasario–

gruodžio mėn. 

 

D. Savčiukienė 

 

 

 

 

A. Karveckienė 

K. Kundrotas 

 

 

 

 

R. Lukošiūtė 

Mokiniai su specialistais diskutuoja 

pirmosios pagalbos teikimo, 

sveikos gyvensenos skatinimo, 

fizinio aktyvumo, lyčių lygybės ir 

asmenų nediskriminavimo 

temomis. 

Mokiniai turi teorinių žinių apie 

fizinio aktyvumo būtinumą 

žmogaus veiklai, supranta, koks 

svarbus fizinis judėjimas, ypač 

nuotolinio ugdymo metu. 

Mokiniai užsiima aktyvia fizine 

veikla. 

Pokalbiai su 

mokinių focus 

grupėmis 

 

 

 

Medžiagos 

apžiūra, mokinių 

ir tėvų 

atsiliepimai 

 

 

Mokinių ir tėvų 

atsiliepimai 

UŽDAVINYS  5. UGDYTI MOKINIŲ KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJAS 

5.1. Teikti savižinos pagalbą, padedančią lavinti karjeros 

planavimo gebėjimus: 

 organizuoti mokymosi stilių nustatymą I klasių 

mokiniams; 

 

 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

2021 m. spalio–

 

 

 

 

Ugdomos mokinių savižinos, 

bendradarbiavimo, karjeros 

galimybių pažinimo kompetencijos.  

Padedama mokiniams integruotis į 

gimnazijos gyvenimą, pasiruošti 

 

Profesinio 

informavimo 

konsultanto, 

psichologo 
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● organizuoti savęs pažinimo užsiėmimus II klasių 

mokiniams „Profesijų labirintas“; 

● organizuoti užsiėmimus apie streso valdymą prieš 

brandos egzaminus IV klasių mokiniams. 

lapkričio mėn. 
 

2021 m. balandžio–

gegužės mėn. 

A. Januškevičienė 

 

 

PUPP ir brandos egzaminams, 

lavinti emocinį intelektą, mokiniai 

mokomi atpažinti ir valdyti stresą. 

ataskaitos, 

bendruomenės 

narių apklausos 

5.2. Teikti informacinę pagalbą mokiniams, mokinių 

tėvams apie mokymosi galimybes, profesinės veiklos 

įvairovę: 

 supažindinti I klasių mokinius su PIT ir jo veikla; 

● pravesti integruotas technologijų pamokas I klasių 

mokiniams „Profesijų pasaulis ir karjeros 

planavimas“; 

● supažindinti II klasių mokinius su ugdymo karjerai 

informacinėmis svetainėmis (MUKIS, AIKOS, 

LAMA BPO) ir kt. internetiniais šaltiniais;  

● supažindinti II klasių mokinius su mokymosi pagal 

vidurinio ugdymo programą gimnazijoje 

galimybėmis bei minimaliais stojimo į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas reikalavimais; 

● supažindinti III–IV klasių mokinius su 2022 m. 

stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

reikalavimais ir bendrąja priėmimo tvarka, brandos 

darbo ir brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka; 

● bendradarbiaujant su LMNŠC organizuoti 

nuotolines pamokas-konsultacijas II klasių 

mokiniams „Mokymosi pagal vidurinio ugdymo 

programą galimybės“; 

● siųsti informacinę medžiagą mokiniams apie 

aukštųjų mokyklų studijų programų pristatymus, 

kitą aktualią profesinio informavimo, karjeros 

ugdymo medžiagą;  

● supažindinti II klasių mokinių tėvus nuotoliniu būdu 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 

mėn. 

2021 m. rugsėjo–

gruodžio mėn. 

2021 m. spalio 

mėn. 

 

2021 m. 

vasario mėn. 

 

 

2021 m. 

spalio mėn. 

 

 

 

2021 m. spalio–

lapkričio mėn. 

 

 

2021 m. sausio–

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 
A. Januškevičienė 

Technologijų 

mokytojai 

 

 

IT mokytojai 

 

 

R. Vosylienė 

 

 

 

D. Kanclerienė 

 

 

 

 

D. Bartusevičienė 

 

 

 

D. Bartusevičienė 

 

 

 

R. Vosylienė 

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, 

susikurdami individualų 

ugdymo(si) planą III klasėje.  

Mokiniai supažindinami su studijų 

galimybėmis, žino 

priėmimo į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas sąlygas, saugiai jaučiasi 

rinkdamiesi ir laikydami brandos 

egzaminus. 

Mokiniams suteikiama pakankamai 

informacijos apie ugdymo(si) 

karjerai veiklas gimnazijoje ir už 

jos ribų. 

 

Mokinių tėveliai supažindinami su 

perėjimo iš vienos mokymosi 

aplinkos į kitą aplinkybėmis, 

išskiriant palankius veiksnius 

sėkmingam karjeros projektavimui. 

 

Bendruomenės 

narių apklausos 
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su mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą 

gimnazijoje galimybėmis bei minimaliais stojimo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalavimais; 

● supažindinti IV klasių mokinių tėvus nuotoliniu 

būdu su 2022 m. brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka.  

2021 m. 

vasario–kovo mėn. 

 

 

2021 m. spalio–

lapkričio mėn. 

 

 

 

D. Kanclerienė  

5.3. Supažindinti mokinius su galimomis ateities 

profesijomis bei joms reikalingomis kompetencijomis: 

 vykdyti projektą „Aktyvus daukantietis – aktyvus 

vilnietis“, orientuotą į mokinių karjeros ugdymą; 

 bendradarbiaujant su ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetu bei Vilnius Tech universitetu, pradėti 

vykdyti užsiėmimų ciklą I–IV klasių mokiniams 

apie ateities profesijas bei joms reikalingas 

kompetencijas. 

 

 

2021 m. vasario–

birželio mėn. 

 

2021 m. rugsėjo–

gruodžio mėn. 

 

 

K. Zubytė 

 

K. Zubytė 

J. Kavaliauskas 

 

Mokiniai supažindinami su ateities 

profesijoms svarbiomis 

kompetencijomis dirbtinio intelekto 

kūrimo, bioinžinerijos, 

nanotechnologijų ir kt. srityse. 

Bendruomenės 

narių apklausos 

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

6.1. Skatinti mokinių iniciatyvas, kūrybiškumą ir 

lyderystę:  

● skatinti mokinius savarankiškai kurti gimnazijos 

radijo laidas, e-laikraštį; 

● organizuoti virtualias mokinių kūrybinių darbų 

parodas (gimnazijos internetinė svetainė); 

● atnaujinti I ir II aukšto koridorių apipavidalinimą; 

● parengti knygą-dovaną gimnazijos abiturientams; 

● tęsti gimnazijos alumnų projektą „Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijos jaunųjų lyderių klubas“; 

● atnaujinti gimnazijos reprezentacinę atributiką 

(vėliava, lankstinukas ir kt.); 

 

 

 

 sukurti virtualų turą apie gimnaziją. 

 

 

         2021 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. vasario 

mėn. 

 

D. Savčiukienė 

D. Pilypavičiūtė 

A. Gabnys 

V. Kazlauskaitė 

A. Juršytė 

 

 

 

D. Savčiukienė 

K. Zubytė 

 

D. Savčiukienė 

V. Kazlauskaitė 

A. Juršytė 

M. Jakavonis 

D. Martūnas 

 

M. Olbutas 

 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 

palaikoma jų lyderystė. 

 

 

 

 

Mokinių 

refleksijų anketos 
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6.2. Organizuoti tautiškumą ir pilietiškumą skatinančias 

veiklas:  

● organizuoti veiklas, skirtas Laisvės gynėjų 30-

mečiui paminėti; 

● parengti integruotos lietuvių kalbos-istorijos 

pamoką, skirtą Vytauto Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti scenarijų; 

● dalyvauti VšĮ Kultūros ir švietimo centro 

„Vilniaus mokytojų namai“ bendruose 

pilietiškumą skatinančiuose projektuose, 

renginiuose; 

● dalyvauti Tarptautinės komisijos nacių ir 

sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti organizuojamuose šalies 

renginiuose, vykdomuose atvirose erdvėse; 

 vykdyti gimnazijos projektą „Vienos nuotraukos 

istorija“ ir parengti e. leidinį; 

 

 

 vykdyti integruotą Laisvės ir pasipriešinimo kovų 

istorijos programą, projektus laisvės kovų tema; 

● organizuoti pilietiškumo pamokas, skirtas 2021-

iesiems – Archyvų metams, I–II klasių mokiniams. 

 

 

2021 m. sausio mėn. 

 

 

2021 m. 

 

 

 

 

2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

 

 

 

 

 

2021 m. 

 

 

D. Savčiukienė 

 

 

D. Pilypavičiūtė 

M. Olbutas 

 

 

 

D. Savčiukienė 

 

 

 

 

V. Stundžia 

 

 

 

 

M. Olbutas 

V. Stundžia 

D. Karvelis 

D. Savčiukienė 

 

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. 

 

Mokiniai skatinami domėtis 

valstybės praeitimi ir istorija, 

ugdoma pagarba valstybei, 

nacionalinei kultūrai. 

 

Mokiniai skatinami plačiau domėtis 

rezistencine Lietuvos praeitimi, 

rinkti ir fiksuoti rezistentų ir 

tremtinių prisiminimus, suvokti 

atsakomybę už nepriklausomybės 

bei demokratijos puoselėjimą, 

išsaugojimą. 

 

 

Veiklų 

į(si)vertinimas  

 

6.3. Organizuoti mokinių kūrybiškumą skatinančius     
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renginius: 

 gimnazijos integruotą lietuvių kalbos, istorijos, 

menų projektą „Skaitau Simoną Daukantą“; 

 

 kalėdinių vaidinimų dieną (nuotoliniu būdu); 

 Respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 

(gimnazijų I–IV) klasių mokinių kūrybinių ir 

tiriamųjų darbų konferenciją (nuotoliniu būdu) 

„Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio stogo“; 

 Vaikų ir jaunimo dainavimo konkursą 

„Nenusigąsk, tai aš...“ Vytauto Kernagio 70-

osioms gimimo metinėms paminėti; 

 gimnazijos teatro šventę (nuotoliniu būdu). 

 

 

2021 m. rugsėjo–

spalio mėn. 

 

 

2021-12-23 

 

2021-04-15 

 

 

 

2021-05-13 

 

 

2021-05-06 

 

 

D. Savčiukienė 

A. Gabnys 

A. Juršytė 

V. Stundžia 

D. Savčiukienė 

 

A. Gabnys 

 

 

 

D. Savčiukienė 

E. Čepanonis 

 

R. Ercmonienė- 

Varnė 

Mokiniai mokysis kurti naujas 

idėjas, nusiteiks ir susitelks 

kūrybiniams ieškojimams, gebės 

pritaikyti patirtį naujose situacijose. 

Pokalbiai su 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariais, 

apklausų 

rezultatai  

 

____________________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

    2021 metų veiklos plano                                                                

                         Priedas Nr. 1 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 
Uždavinio  

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 

 

2. 

Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją per mokslo metus ne mažiau kaip 5 dienas (ekspertų 2–3 dienas), dalis  95–100 

Mokytojų, kurie naudoja grįžtamąjį ryšį iš mokinių savo veiklos įsivertinimui, dalis  95–100 

 

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 patyčių ir labai retai jas patiriančių, dalis 95–100 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos veiklą, ugdant mokinių asmenybes, dalis 90–95 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos veiklą, ugdant mokinių asmenybes, dalis 90–95 

 

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 

6. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos veiklą, įtraukiant tėvus į mokyklos gyvenimą, dalis 60–70 
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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 procentas 100 

7.  PUPP lietuvių kalbos 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 

13.  Lietuvių kalbos, matematikos, anglų k. metiniai rezultatai 2–3 proc. padidėja aukštesniojo lygmens 

įvertinimų, palyginus su 2019–2020 m. m. 

 

_____________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021 metų veiklos plano                    

Priedas Nr. 2 

 

2019-2020 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Rodiklio pavadinimas Planuota rodiklio 

reikšmė (procentais) 

Pasiekta rodiklio reikšmė (procentais). Komentaras 

Uždavinys Nr. 1 

Mokinių, padariusių pažangą per mokslo metus, 

dalis 

95–100 Pasiekta. 99 proc. mokinių padarė pažangą per mokslo metus. 

4 mokiniams buvo skirti papildomi vasaros darbai, po kurių 1 mokinys 

liko nepažangus. 

Mokinių, teigiančių, kad vertinimas padeda 

mokytis, dalis  

80–95 Nepasiekta. Formalus vertinimas padeda mokytis 75,7 proc. mokinių, 

neformalus vertinimas – 73,6 proc. Nuotolinio mokymosi metu formalaus 

vertinimo naudingumas mokymuisi sumažėjo iki 67,5 proc., neformalaus 

vertinimo – 69,2. 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų 

organizavimo atitiktį mokinių poreikiams, dalis  

75–95 Pasiekta. 94,4 proc. mokinių sutinka ar ko gero sutinka, kad dauguma 

pamokų atitinka jų poreikius. Nuotolinio mokymosi metu 77,4 proc. 

mokinių dauguma pamokų atitiko jų poreikius. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

pamokų organizavimo atitiktį mokinių 

poreikiams, dalis  

65–85 Nevertinta. 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 

mokymosi pagalbos teikimą gimnazijoje, dalis  

75–95 Pasiekta. 97,1 proc. mokinių teigia, kad gali gauti mokymosi pagalbą 

gimnazijoje. Nuotolinio mokymosi metu mokymosi pagalbą galėjo gauti 

90,5 proc. mokinių. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

mokymosi pagalbos teikimą gimnazijoje, dalis 

80–95 Nevertinta. 

Mokinių, kurių metinis lietuvių kalbos ir 

literatūros/matematikos pažymys atitinka PUPP 

įvertinimą, dalis (svyravimas nuo -1 iki +1 balo)  

95–100 PUPP 2020 m. neorganizuotas dėl karantino. 

Mokinių, kurių metinis pažymys atitinka VBE 

įvertinimą, dalis (skaičiuojama kiekvieno dalyko 

atskirai) 

80 Pasiekta. Daugumos mokinių (92–100 proc.) visų valstybinių brandos 

egzaminų įvertinimai atitinka metinius įvertinimus. Visų dalykų 

koreliacijos koeficientas rodo teigiamą tiesinį ryšį tarp metinio įvertinimo 

ir valstybinio brandos egzamino rezultato (koreliacijos koeficiento 
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intervalai yra 0,6–0,9). 

Pamokų, vykstančių pagal šiuolaikinę ugdymosi 

paradigmą, dalis nuo stebėtų pamokų skaičiaus  

70–80 Pasiekta. 80–100 proc. stebėtų pamokų vyko pagal šiuolaikinę ugdymosi 

paradigmą. 

Uždavinys Nr. 2 

Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją per mokslo 

metus ne mažiau kaip 5 dienas, dalis  

95–100 Nepasiekta. 87 proc. mokytojų tobulino kvalifikaciją 5 ir daugiau dienų. 

Rodiklis nepasiektas dėl karantino metu susiklosčiusių aplinkybių, kai 

mokytojai dalyvavo įvairiuose mokymuose nuotoliniu būdu, bet 

pažymėjimų negavo. 

Mokytojų, kurie naudoja grįžtamąjį ryšį iš 

mokinių savo veiklos įsivertinimui, dalis  

95–100 Nepasiekta. 92–94 proc. mokytojų naudoja grįžtamąjį ryšį iš mokinių savo 

veiklos įsivertinimui.  

Mokytojų, stebinčių ir vertinančių kolegų 

pamokas gimnazijoje ar už jos ribų, dalis 

80–100 Nepasiekta. Tik 26–32 proc. mokytojų stebėjo arba vertino kolegų 

pamokas.  

Uždavinys Nr. 3 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių vidinę 

gimnazijos ugdymo aplinką, dalis  

90–100 Formaliai nevertinta šiais mokslo metais. Atskiri atsiliepimai teigiami. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

vidinę gimnazijos ugdymo aplinką, dalis  

90–100 Formaliai nevertinta šiais mokslo metais. Atskiri atsiliepimai teigiami. 

Mokytojų, gerai ir labai gerai vertinančių vidinę 

gimnazijos ugdymo aplinką, dalis  

90–100 Nevertinta šiais mokslo metais dėl pandemijos situacijos. 

Uždavinys Nr. 4 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 

mokyklos mikroklimatą, dalis 

90–100 Beveik pasiekta. Saugiai gimnazijoje jaučiasi 89 proc. mokinių. Gerai ar 

labai gerai klasėje jaučiasi 90,6 proc., nuotolinio mokymosi metu – 81,6 

proc. mokinių. Gimnazijoje gerai ar labai gerai jaučiasi 92,7 proc. 

mokinių. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

mokyklos mikroklimatą, dalis 

90–100 Pasiekta. 93 proc. mokinių tėvų teigia, kad jų vaikas nepatiria patyčių 

gimnazijoje. 

Mokinių, nepatiriančių patyčių ir labai retai jas 

patiriančių, dalis 

95–100 Iš dalies pasiekta. 82 proc. mokinių niekada nepatiria patyčių gimnazijoje, 

13 proc. kartais (1–2 kartus per du mėnesius) patiria, t. y. 95 proc. 

mokinių, nepatiriančių patyčių ir labai retai jas patiriančių. 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 

gimnazijos veiklą, ugdant mokinių asmenybes, 

dalis 

85–90 Pasiekta. 87,6 proc. mokinių teigia, kad jie gimnazijoje ne tik mokosi, bet 

ir tobulėja kaip asmenybės. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

gimnazijos veiklą, ugdant mokinių asmenybes, 

85–90 Pasiekta. 85 proc. tėvų teigia, jog gimnazija skatina mokinius būti 

aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais.    
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dalis 

Uždavinys Nr. 5 

Mokinių, kuriems užtenka informacijos apie 

mokymosi gimnazijoje galimybes, dalis 

90–95 Pasiekta. 90,1 proc. mokinių užtenka informacijos apie mokymosi 

gimnazijoje galimybes. 

Mokinių, kuriems užtenka informacijos apie 

tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes, 

dalis 

80–95 Nepasiekta. I–IV klasių 61,2 proc. mokinių užtenka informacijos apie 

studijų galimybes Lietuvoje baigus gimnaziją, IV klasėse tokių mokinių 

buvo 81,1 proc. 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių ugdymo 

karjerai veiklas, dalis 

80–90 Pasiekta. 78,4 proc. mokinių pažymėjo, kad dalyvavo ugdymo karjerai 

veiklose, teigiamai šias veiklas vertina 87,4 proc. mokinių. 

Uždavinys Nr. 6 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 

neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimą 

gimnazijoje, dalis 

80–85 Pasiekta. Atsižvelgiant į mokinių poreikius papildomai organizuotos danų 

kalbos būrelio I kl. mokiniams ir „Muzikinės fantazijos“ III–IV kl. 

mokiniams veiklos. 

94,7 proc. mokinių teigiamai vertina gimnazijos organizuojamus renginius, 

88,4 proc. mokinių, jei norėjo, galėjo atskleisti savo kūrybiškumą 

gimnazijoje.  

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimą 

gimnazijoje, dalis 

80–85 Formaliai nevertinta. Tėvų pageidavimų, pasiūlymų nebuvo. 

Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių 

gimnazijos veiklą, įtraukiant tėvus į mokyklos 

gyvenimą, dalis 

60–70 Formaliai nevertinta. Pasiūlymų nesulaukta, neformalūs vertinimai geri. 

 

 

KITI RODIKLIAI 

 
Eil. 

Nr. Rodiklio pavadinimas 

Planuota 

rodiklio reikšmė 

(procentais) 

Pasiekta rodiklio reikšmė 

 2019–2020 m. m. (procentais) 

1. Gimnazijos mokinių pažangumas (proc.) 100 99,86 

2. Mokinių, besimokančių 7–10, procentas 47–49 45,75 

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

4. Pagrindinį išsilavinimą įgijusių II klasių mokinių procentas 100 100 

5. Vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų procentas 100 100 
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6. Brandos atestatus gavusių abiturientų skaičius 100 100 

7. PUPP lietuvių k. įvertinimų vidurkis 7,3–7,5 2020 m. nevyko dėl karantino 

8. PUPP matematikos įvertinimų vidurkis 7,5–7,8 2020 m. nevyko dėl karantino 

9. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis 63–65 66,74 

10. Pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties, skaičius 

vienam mokiniui  
17–15 

16,3 

 

11. Olimpiadų mokykloje organizavimas  Organizuojama 

visų dalykų 

Organizuota visų dalykų 

12. Mokinių dalyvavimas miesto olimpiadose  

Dalyvaujama visų 

dalykų. 

Laimima prizinių 

vietų. 

Dalyvauta visų dalykų, laimėta prizinių vietų olimpiadų 

miesto etapuose: muzikos – III vieta, technologijų – dvi II 

vietos, Vilniaus m. sporto žaidynių atskirose sporto šakose – 

I ir II vietos, lietuvių k. ir literatūros – III ir IV vietos, šalies 

etape III laipsnio diplomas, lotynų kalbos ir antikos kultūros 

– II vieta, vokiečių k. – II vieta, prancūzų k. – II vieta, šalies 

etape III laipsnio diplomas, rusų k. už atskiras dalis – II vieta 

ir pagyrimas, geografijos – I vieta, šalies etape – III vieta, 

fizikos – III vieta, 3 pagyrimo raštai, 3 mokiniai pakviesti į 

šalies etapą, biologijos – dvi III vietos, chemijos – I vieta, 

trys II ir trys III vietos, 5 mokiniai dalyvavo šalies etape, du 

iš jų apdovanoti ŠMSM pagyrimo raštais; matematikos – II ir 

III vietos, informacinių technologijų – 4 mokiniai pakviesti į 

šalies etapą. 

 

____________________________ 


