
PRITARTA 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės  

vidurinės mokyklos 

Mokyklos tarybos  

2015 m. sausio 12 d. 

 nutarimu 

 protokolo Nr. MT-1  

 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

vidurinės mokyklos 

direktoriaus  

2015 m. sausio 14 d.  

įsakymu Nr. V-16 

 

 

 

 

VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS VIDURINĖS MOKYKLOS 

 

2015 METŲ (sausio-rugpjūčio) VEIKLOS PLANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

TURINYS 

 

 

 

I. MOKYKLOS PRISTATYMAS ..................................................................................................................................................... 3 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ ............................................................................................................................. 7 

III. MOKYKLOS PRAĖJUSIŲ  METŲ  PASIEKIMAI .................................................................................................................. 9 

IV. MOKYKLOS PRAĖJUSIŲ METŲ  PROBLEMOS ................................................................................................................  19 

V. 2015 METŲ (sausio-rugpjūčio) TIKSLAI IR UŽDAVINIAI....................................................................................................  20 

VI.VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ ...................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. MOKYKLOS PRISTATYMAS  
 

Mokyklos misija  

 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą. Ugdo kritiškai mąstantį bei savarankiškai veikiantį šiuolaikinėje visuomenėje žmogų, kuris sąmoningai įgyja norą 

mokytis visą gyvenimą. Sudaro galimybes mokinių kūrybingumui, iniciatyvai, gebėjimams vystytis, ugdo dorą Lietuvos pilietį, 

puoselėjantį gimtosios tautos kultūrą ir tradicijas bei gerbiantį kitų tautų papročius ir istoriją.  

 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinėje mokykloje 2014 – 2015 mokslo metais: 

 

□ 36 klasių komplektai; 

□ 1 priešmokyklinio ugdymo grupė; 

□ 851 mokinys; 

□ 15 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų; 

□ Mokykloje dirba 85 mokytojai: 2 mokytojai ekspertai, 25 mokytojai metodininkai, 51 vyresnysis mokytojas, 7 mokytojai,  6 

būrelių vadovai, specialusis pedagogas, 2 logopedai (vienas – vyresnysis), psichologas ir socialinis pedagogas. Visi vadovai turi 

antrą vadybinę kategoriją.  

□ Mokykloje mokoma 3 užsienių kalbų: anglų, rusų, vokiečių. Yra 3 kompiuterinės klasės, kompiuterizuota skaitykla, 7 klasės su 

interaktyvia lenta, 25 projektoriai, kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos. Visi mokyklos kompiuteriai turi internetinį ryšį.  

 

2014 metų mokyklos prioritetai 

I prioritetinė kryptis. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS. 

I tikslas. Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, kurti  mokinių  sėkmingos  karjeros pagrindus. 

1.1. Tobulinti ugdymo(si) organizavimą, atkreipiant dėmesį į kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę. 

1.2.  Taikyti aktyvius mokymo(si) metodus,  plėtoti projektinę veiklą, naudoti pamokose IKT. 

1.3.  Palaikyti glaudžius santykius su mokinių tėvais mokymosi ir ugdymosi rezultatams gerinti. 

 

2 prioritetinė kryptis.  SAUGIOS IR JAUKIOS MOKYKLOS APLINKOS KŪRIMAS. 
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Tikslas. Kurti saugią, šiuolaikinę ir estetišką ugdymo(si) aplinką, laiduojančią gerą ugdymo kokybę, kuri tenkintų mokyklos 

bendruomenės poreikius, padėsiančius mokiniams sėkmingai integruotis į visuomenę. 

2.2. Užtikrinti mokinių saugumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

2.3.  Modernizuoti ugdymo procesą, gerinti mokyklos estetinį vaizdą ir patrauklumą. 

2.4.  Skatinti mokinių kūrybiškumą, didinti mokinių užimtumą. 

2.5. Palaikyti esamus ir užmegzti naujus ryšius su socialiniais partneriais. 

 

2013 – 2014m.m. ugdymo rezultatai: 

 

 1 – 4 klasės 5 – 8 klasės 9 – 10 klasės 11 – 12 klasės 

Mokinių skaičius mokslo metų 

pabaigoje 

 

267 

 

295 

 

 

138 

 

169 

Teigiamais įvertinimais mokslo 

metus baigė 

 

267 

 

294 

 

 

138 

 

169 

Puikiais ir labai gerais įvertinimais 

pagrindinėse ir vidurinėse klasėse 

mokslo metus baigė, aukštesnįjį lygį  

pradinėse klasėse pasiekė 

 

56 

 

58 

 

 

24 

 

14 

Perkelta į aukštesnę klasę su 

neigiamais įvertinimais 

- - 

 

- - 

Pradinio ugdymo programą baigė 58  

 

  

Pagrindinio ugdymo pirmąją dalį 

baigė 

 90 

 

  

Pagrindinio ugdymo antrąją dalį 

baigė 

  

 

56  

Vidurinio ugdymo programą baigė   

 

 93 
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Gimtosios (lenkų) kalbos mokyklinio bei valstybinių egzaminų rezultatai 

 

 Abiturientų, kurie išlaikė egzaminą, bendras 

skaičius 

Procentas nuo bendro abiturientų 

skaičiaus 

2013-2014 m.m. 2012-2013 m.m. 2013-2014 m.m. 2012-2013 m.m. 

Gimtoji (lenkų ) kalba 93 75 100 97 

Pažymys: 9-10 55 37 59 49 

               7-8 28 31 30 41 

Lietuvių kalba 69 65 74 85 

Pažymys: 86-100 4 2 0,4 2,6 

                 36-100 29 17 31 22 

Matematika 44 35 47 46 

Pažymys: 86-100 3 1 0,3 1,3 

                 36-100 15 11 16 14,3 

Istorija 44 32 47 42 

Pažymys: 86-100 1 - 0,1 - 

                 36-100 9 9 0,9 12 

Biologija 11 9 11 12 

Pažymys: 86-100 - - - - 

                36-100 10 4 10 5,2 

Chemija 3 2 0,3 2,6 

Pažymys: 86-100 - - - - 

               36-100 2 - 0,2 - 

Anglų kalba 46 39 50 51 

Pažymys: 86-100 6 5 0,6 7 

                36-100 34 26 37 34 

Rusų kalba 69 47 74 61 

Pažymys: 86-100 40 16 43 21 

                36-100 68 45 73 58 

Fizika 4 4 0,4 5,2 

Pažymys: 86-100 - - - - 
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                36-100 4 1 0,4 1,3 

Informacinės technologijos 6 2 0,6 2,6 

Pažymys: 86-100 3 - 0,3 - 

                 36-100 4 1 0,4 1,3 

Geografija 6 3 0,6 4 

Pažymys: 86-100 - - - - 

                36-100 6 - 0,6 - 
 

 Mūsų mokyklos 2014 metų laidos abiturientų valstybinių egzaminų rezultatai yra geri. Žurnalo „REITINGAI“ pirmą kartą 

parengtame reitinge pagal mokomuosius dalykus Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla pateko tarp 50-ties 

geriausių Lietuvos mokyklų. 

 2014 m. gruodžio 3 d. žurnale „Reitingai“ buvo tirtas naujas reitingas - pradinių mokyklų, parengusių daugiausia 

olimpiadininkų. Anot vykdytų tyrimų, sėkmingiausiai pradinukų talentus ir gabumus, remiantis nacionalinių olimpiadų ir 

konkursų rezultatais, atskleidžia Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla. 

 

Abiturientų įstojimo į  aukštąsias mokyklas rezultatai 

 

Bendras abiturientų 2013-2014 m.m. 

skaičius 

93 

Abiturientų, kurie įstojo 

į aukštas ir aukštąsias mokyklas, 

skaičius 

Įstojo Lietuvoje 

 

69 

Įstojo užsienyje 

 

11 

Procentas nuo bendro abiturientų 

skaičiaus 

86% 

Abiturientų, kurie įstojo į valstybės finansuojamas studijas, 

skaičius 

 

44 

Abiturientų, kurie įstojo į mokamas studijas, skaičius 

 

36 
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II. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 

Mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pasididžiavimas mokykla, jos 

istorija, tradicijomis. 

 

Daugumos mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos 

personalo geranoriškas bendravimas. 

 

Visuomenės informavimas apie mokyklos veiklą. 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 

Aukštas pasiekimų lygis pagal standartus, labai geri brandos 

egzaminų rezultatai. 

 

Mokinių motyvacijos skatinimas organizuojant pamokas kitoje 

aplinkoje: muziejuose, planetariume, laboratorijose, 

observatorijoje, bankuose, universitetuose, Vilniaus saugaus 

eismo mokykloje. 

 

Darbas su gabiais mokiniais, labai gerų rezultatų pasiekimas 

mokyklos, miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, 

konkursuose. 

 

Įvairios popamokinės mokinių veiklos organizavimas. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie jų vaikų pasiekimus 

individualiai, elektroniniame dienyne. 

 

Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos su prieiga prie interneto. 

 

 

Nepakankamai efektyvus mokinių  individualios pažangos 

fiksavimas, mokinių įsivertinimas. 

 

Nepakankamai efektyviai  ugdymo procese išnaudojamos 

diferencijavimo ir individualizavimo galimybės. 

 

Ne visada racionaliai taikomos informacinės komunikacinės 

technologijos. 

 

Tik dalis mokytojų dalijasi gerąja patirtimi, vesdami atviras 

pamokas mokykloje. Nevedamos atviros pamokos miesto, 

respublikos mastu. 

 

Nežymus tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvumas ir iniciatyvumas 

mokyklos veikloje, ne visada tiksli jų pagalba mokantis. 

Neišnaudotos tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio-psichologinio 

 švietimo galimybės. 

 

Nepakankamas lyderystės kaip atsakomybės ir pasitikėjimo 

formavimas.  

Neišnaudojamos įvairių fondų, rėmėjų ir kitų finansavimo šaltinių 

pritraukimo galimybės. 

 

Nepakankamas mokyklos finansavimas: ypač lėšų stoka aplinkai. 
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Tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas seminaruose, 

kursuose, konferencijose. 

 

Mokytojų veiklos įsivertinimas, pildant mokytojo veiklos bei 

kompetencijos įsivertinimo lentelę. 

 

Ugdymo(si) aplinkos atnaujinimas ir turtinimas. 

 

Higienos paso gavimas. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Tikslingas mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose. 

 

Pamokos vadybos tobulinimas. Ugdymo turinio 

individualizavimas ir diferencijavimas, aktyviųjų metodų, 

kompiuterinių programų, skaitmeninių priemonių  taikymas.  

 

Mokytojų skatinimas analizuoti savo darbą, siekiant gerinti 

tarpdalykinę integraciją, dalijimasis gerąja patirtimi, stebint kitų 

mokytojų pamokas „Kolega-kolegai“, atvirų pamokų,  renginių 

vedimas, aptarimas. 

 

Kvalifikuotos socialinio pedagogo, logopedų, psichologo, 

specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalbos teikimas. 

 

Dalyvavimas tyrimuose: IEA TIMSS 2015 pagrindinis 

testavimas; 15-mečių dalyvavimas OECD PISA 2015 tyrimo 

pagrindinis testavimas; 4, 8 klasių mokinių standartizuotų testų 

vykdymas. Mokymosi motyvacijos tyrimo organizavimas. 

Dalyvavimas šalies, tarptautinių, savivaldybės organizuojamuose 

projektuose, stiprinant intelektualinį, vadybinį ir materialinį 

potencialą. 

Savivaldybės vykdoma bendrųjų mokyklų tinklų pertvarka ir 

artėjanti mokyklos reorganizacija. 

 

Nepalankūs demografiniai pokyčiai, mažėjantis mokinių skaičius 

mieste ir mokykloje. 

 

Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas, didėjantis dėl ligos 

praleistų pamokų skaičius mokykloje, kai pamokas teisina tėvai. 

 

Kalbos ir komunikacijų sutrikimų turinčių mokinių didėjimas. 
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Profesinis mokinių informavimas ir konsultavimas. 

 

Sistemingas tėvų (globėjų, rūpintojų)  informavimas apie vaikų 

mokymosi pasiekimus ir pažangą, pamokų lankomumą. 

 

Tėvų, (globėjų, rūpintojų) švietimo organizavimas, 

 įtraukimas į mokyklos veiklą, jų pagalbos mokantis 

panaudojimas. 

 

Artėjanti mokyklos reorganizacija. 

 

 

III. MOKYKLOS PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS METAIS 

 

1. Svarbiausi mokinių laimėjimai 2014 metais 

 

Mokyklos mokinių laimėjimai įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, Vilniaus 

miesto konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

(tarptautiniai, respublikiniai laimėjimai yra paryškinti tamsiu šriftu) 

 Mokytojų, kurie 

ruošė mokinius, 

vardai, pavardės 

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė 

Justyna Jančevska, 4c – Vilniaus miesto religinės poezijos konkursas, III vieta. 11-21 A. Belska 

Justyna Jančevska, 3c – Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“,  I vieta 03-20 V.Černigovska  

 

Kamila Makovska, 3a-Vilniaus miesto Lenkų kalbos olimpiada, pagyrimo raštas. 04-02 V. Skirtun 

 

Jakub Rogoža, 2c – Skaitovų konkursas „Kresy-2014“, Vilniaus m. etapas, III vieta; 

Jakub Rogoža, 2c – Skaitovų konkursas „Kresy-2014“, respublikinis etapas, dalyvis. 

10-24 

11-13 

T. Kolenda 

 

Robert  Perepečo, 4b – Vilniaus miesto 4 klasių mokinių matematikos olimpiada, I vieta. 

Evelina Salatynska, 4b – Vilniaus miesto 4 klasių mokinių ortografijos konkursas 

,,Ortografijos šalyje“, II vieta 

Katažyna Patrycja Liman, 4b – Vilniaus miesto 4 klasių mokinių lenkų kalbos olimpiada, 

03-13 

 

03-26 

 

B. Bolondz 
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I vieta.  

Roland Diugevič, 4b – Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas ,,Diktanto 

meistras“, II vieta. 

04-02 

 

05-07 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių viktorina „Lietuva Europos širdyje“ „Žiburio“ 

pradinėje mokykloje,  I vieta. 

03-10 V.Černigovska 

V. Skirtun 

A.Klimantavičienė 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių Geležinkelio muziejaus organizuota viktorina 

„Traukiniu į saugaus eismo žinių šalį“,  I vieta 

02-26 A.Klimantavičienė 

V.Černigovska 

Robert Perepečo, 4b – Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių (valstybinės) kalbos 

olimpiada, I vieta. 

Robert Perepečo, 4b – Vilniaus miesto 4 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo 

konkursas, I vieta. 

Izabela Joana Taškunaitė, 4b - Vilniaus miesto 4 klasių mokinių lietuvių kalbos 

raštingumo konkursas, II vieta.  

Evelina Salatynska, 4b - Vilniaus miesto 4  klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo 

konkursas, IV vieta. 

04-02 

 

05-03 

A.Klimantavičienė 

Dorinio ir estetinio ugdymo mokytojų metodinė grupė: 

Marjuš Kijakovski, 9a kl. – Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Metų 

laikai”, II vieta, LEU; 

03-14 

 

V. Oleškevič 

 

Karolina Grunt, 11a kl. – XV Lenkų dainos festivalis Lietuvoje,  I vieta, Lenkų 

kultūros namai; 

Januš Jagelo, 10b kl. –Vilniaus miesto mokinių muzikos olimpiada, III vieta; 

Daniel Daniševski - Angliškų kalėdinių dainų „Christmas Bells“ konkursas, III vieta, 

Vilniaus S. Kovalevskajos vidurinė mokykla; 

05-20 

 

02-25 

12-19 

 

J. Dekevičienė 

 

 

 

 

Karolina Slotvinska, 10c kl. – Religinės poezijos konkursas „Šventoji šeima –pavyzdys 

mūsų šeimoms“ (Święta Rodzina – wzór dla naszych rodzin), Ivieta; 

9 klasių mokinių komanda: Ivetta Ignatavičiūtė, Agata Paškovska, Loreta Salmanovič, 

Ivona Lapin, Roland Okinčic, Artūr Šimanskij, Tomaš Subotovič, - Religinis 

tarpmokyklinis konkursas „Mūsų krašto šventųjų pėdomis. Šv Kazimieras“, III vieta. 

11-21 

 

05-22 

A. Zločevska 

 

 

Lenkų kalbos mokytojų metodinė grupė: 

Barbara Chatinovska, 8c kl. – Tarptautinis lenkų kalbos diktantas „XV Podlaskie 

Mistrzostwa w Ortografii“ Lenkijoje , III vieta; 

04-15 D. Korkus 
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Tomaš Sokolovski, 6b kl. – Tarptautinis lenkų kalbos diktantas „XV Podlaskie 

Mistrzostwa w Ortografii“ Lenkijoje. Padėka. 

Kamilė Adlytė, Barbara Taraškevič ir E. Oleškevičiūtė,11a kl. – Vilniaus miesto Lenkų 

kalbos olimpiada – laureatės; 

02-21  

 

B. Dainovič 

Karolina Slotvinska, 9c kl. – Vilniaus miesto Lenkų kalbos 6-9 klasių taisyklingo rašymo 

konkursas, I vieta;  

Dominika Vincel, 9c kl. – Vilniaus miesto literatūrinis konkursas „Ant vaizduotės 

sparnų“, II vieta; 

Dominika Vincel, Karolina Slotvinska, 9c kl.,  ir Katažina Michnevič, 10b kl.,  – 

Tarptautinis XXX Literatūrinis jaunimo kūrybos  konkursas Slupske (Lenkija), 

laureatai. Mokinių eilėraščiai publikuoti knygoje; 

Karolina Slotvinska,10c kl. –Skaitovų konkursas „Kresy-2014“, Vilniaus miesto etapas,  

laureatė; 

Karolina Slotvinska,10c kl. – Skaitovų konkursas „Kresy-2014“, respublikinis 

etapas, diplomas su pagyrimu;  

Karolina Slotvinska,10c kl. – Respublikinis rašybos konkursas „Mistrz ortografii“, I 

vieta. 

02-20 

 

04 

 

05-19  

 

 

 

 

11-13 

 

11-18  

L. Minovič 

12d kl. mokinys Eryk Tatol – Vilniaus miesto XXV lenkų kalbos olimpiada, IIIvieta; 

12d kl. mokinys Eryk Tatol – Lietuvos mokinių XXV lenkų kalbos olimpiada, III 

vieta; 

12d kl. mokinys Eryk Tatol  - Tarptautinė XLIV Literatūros ir lenkų kalbos 

olimpiada, finalininkas. 

8a kl. mokinė Marta Chmelevska – Tarptautinis XXX Literatūrinis jaunimo 

kūrybos  konkursas Slupske (Lenkija), laureatė, mokinės eilėraščiai publikuoti 

knygoje. 

02-21 

 

03-21 

 

04 – 9-12 

 

05-19 

I.Matoško 

10b klasės mokinė Jolanta Rakovska – Tarptautinis lenkų kalbos diktantas „XV 

Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii“ Lenkijoje,  I vieta 

04-15 E.Žilinska 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė: 

Anželika Damaškaitė,12a – Vilniaus miesto pilietinės-patriotinės tematikos rašinių 

konkursas, skirtas rašytojo K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, II-ojo 

laipsnio diplomas;  

Justina Kolesnik, 12a – Vilniaus miesto pilietinės-patriotinės tematikos rašinių konkursas, 

05-13 

 

 

 

I.Staikūnienė 
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skirtas rašytojo K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, II-ojo laipsnio 

diplomas. 

Karolina Slotvinska, 9c kl. mokinė – Vilniaus A.Mickevičiaus gimnazijoje nelietuviškų 

mokyklų raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas K.Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms paminėti, III vieta;  

Agnieška Pažusinskaitė, Dominika Vasilevska, 9c kl. mokinės - „Protų mūšio“ konkursas, 

II vieta. 

Dominika Vincel, 9c kl. mokinė – Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų  9-11 

klasių raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Tėvynei Lietuvai,  III vietą. 

Dominika Vasilevska, 9c – Vilniaus miesto 9-10 klasių lietuvių kalbos (valstybinės) 

olimpiada, I vieta. 

Dominika Vasilevska, 9c – Lietuvos 9-10 klasių mokinių tautinių mažumų mokyklų 

lietuvių kalbos (valstybinės) olimpiada, I-ojo laipsnio diplomas. 

Dominika Vasilevska, 10c – Vilniaus miesto 10 klasių lietuvių kalbos diktanto  

„Geriausias iš lietuvių kalbos“, I vieta. 

Karolina Slotvinska, 10c – Vilniaus miesto 10 klasių lietuvių kalbos diktanto  „Geriausias 

iš lietuvių kalbos“, II vieta.  

01-24 

 

 

 

 

02-21 

 

03-21 

 

05-23,24 

 

 

12-17 

 

 

M.Česonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė: 

7a klasės mokinė Ivona Emilija Orševska – Vilniaus miesto Mažoji rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada, III vieta; 

9c klasės mokinių komanda «RusUmProm»:Karolina Slotvinska, Dariuš Šikšnian ir 

Dominika Vasilevska – Vilniaus miesto Mažoji rusų (užsienio) kalbos olimpiada, II vieta. 

01-30 

 

01-30 

 

 

H. Untanienė 

 

 

 

 

4b  kl. mokinys Robert Perepečo – Vilniaus miesto 4 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas „English is great”, Pagyrimo raštas. 

02-27 N. Dlugauskienė 

Lukaš Skurko, Sandra Kalinovska, 7b – Vilniaus miesto 7 klasių mokinių rusų kalbos 

(užsienio) olimpiada, II vietos laimėtojai; 

Emilia Novoselska, 7a – Vilniaus miesto 7 klasių mokinių rusų kalbos (užsienio) 

olimpiada, III vieta; 

Sabina Pileikaitė, 7a – Vilniaus miesto 7 klasių mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada. 

Pagyrimo raštas. 

12-11 

 

H.Kulik 

 

8a kl. mokinių komanda: Dorota Sokolovska, Maria Savicka, Evelina Rovdanovič – 12-11 T. Barkovska 
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Vilniaus miesto 8-9 klasių mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada, I  vieta.  

 

 

 

11a,11b mokinių komanda: Edyta Rynkun, Edmond Petkevič, Voicech Aleksiuk, Tomaš 

Orlovski, Zbignev Stankevič, Artūr Kološevski, Ričard Remis - tarpmokyklinis konkursas 

„Give a Little More Love this Christmas“, organizuotas J.I.Kraševskio gimnazijoje, I 

vieta. 

12-17 A. Šliachtovič, 

M. Vartač-

Vartecka 

Respublikinio anglų kalbos konkurso „Kengūra“ laimėtojai: 

Barbara Chatinovska 8c – auksinis diplomas  

Dorota Lukaševič 8a –sidabrinis diplomas 

Fabiana Levon 8c – sidabrinis diplomas 

Rafal Jastšemski,Agata Černigovska 8b – oranžiniai diplomai 

Silvija Kološevska 7a - oranžinis diplomas 

Ernest Rozepal 10a - oranžinis diplomas 

Severyna Levon 6a - oranžinis diplomas 

Damian Arkadiusz Piurko 7a – auksinis diplomas 

Dorota Sokolovska 7a – sidabrinis diplomas 

02 

 

 

J. Novoselska 

 

 

 

E.Ivinski 

A. Šliachtovič 

V.Buinovska 

M.Vartač-

Vartecka 

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė: 

E.Mincevičiutė, D.Sokolovska, S.Kološevska, G.Andruškevič, M.Savicka, 7a kl. mokinių 

komanda– tarpmokyklinis konkursas-protų mūšis „Senovės Graikija“, Barboros 

Radvilaitės pagrindinė mokykla, II vieta.  

 

04-11 

 

M. Taraškevič 

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė: 

Marta Chmelevska, 8a kl. – Vilniaus miesto matematikos konkursas „Mini Euklidas“. 

Pagyrimo raštas; 

02-20 T. Michnevič 

Barbara Chatinovska,8c kl.  – Vilniaus miesto matematikos konkursas „Mini Euklidas“. 

Pagyrimo raštas; 

02-20 I. Jančevska 

Dariuš Burinskij, 10a kl. – Vilniaus miesto 9-10 klasių mokinių matematikos olimpiada. 

Padėka. 

02-07 M.Bortkevič 

Justyna Jančevska, 4c kl. – XI Lietuvos mokinių informacinių technologijų 

konkursas „BEBRAS“, I vieta. 

Dar 4 mokiniai pateko į geriausių 50-ką Lietuvoje:  

Kacper Songin, 5b kl. – 16 vieta, Tomas Mincevič, 4a kl. – 26, Edvard Smoliakov, 4a 

kl. – 38 vieta, Patricija Rinkevičiūtė, 4a kl. – 38 vieta. 

2014-11 –  

10-14 

 

I.Jančevska, 

H.Stankevič, 

M.Turlinska  
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(Iš viso dalyvavo 126 mokyklos mokiniai penkiose amžiaus grupėse)  

Mark Sivicki, 8c kl. – Respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka”, II vieta. 

Dar 6 mokiniai pateko į geriausių konkurso 10-tuką:  

Katažyna Stankevič, 11b kl., Barbara Chatinovska, 9c kl.,  

Sabina Pileikaitė, 7a kl., Ernesta Prišmont, 5c kl.,  

Justyna  Jančevska, 4c kl., Dominika Vincel, 10 c kl. 

12-15 I.Jančevska, 

H.Stankevič, 

M.Turlinska 

9b kl. mokinių komanda: Daniel Daukševič, Edvin Jožica, Konrad Čeglik, Jolanta 

Dunovska – Informatikos konkursas „Infožinovai“, II vieta, Vilniaus Jono Pauliaus II 

gimnazijoje. 

04-11 I.Jančevska, 

H.Stankevič 

Adam Roževič, 11 b kl.mokinys įstojo į VU neakivaizdinę Jaunųjų matematikų mokyklą. 2014-2015 T. Michnevič 

Justyna  Jančevska, 4c kl., Mark Sivicki, 8c kl., – Tarptautinis kompiuterinių 

kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2014“, laimėtojai. 

12-05 I.Jančevska, 

H.Stankevič 

Dominika Vasilevska, 9c klasė – 47-oji Lietuvos mokinių biologijos II etapo (miesto) 

olimpiada. Padėka;  

Dariuš Burinski, 10a klasė – 47-oji Lietuvos mokinių biologijos II etapo (miesto) 

olimpiada. Padėka. 

02-25 A.Novogrodskaja 

 

L.Pidganiuk 

 

2. Projektinės veiklos organizavimas 

Mokykliniai projektai: 

Lenkų kalbos projektai 

 „Mūsų globėjas – Vladislav Sirokomlė” – 3 klasių. 

 

 „Skaitome Agnešką Stelmašyk“ (Czytamy Agnieszkę Stelmaszyk) – 2-6 klasių. 

 

 „Poeto (A.Mickevičiaus) pėdsakais“ – 4 klasių. 

 

 

 

10-27 

 

2014-01-07 – 2014-

05-31 

 

2014-2015m.m. 

A.Lakštauskienė, 

L. Godvod, 

K.Chvoinicka 

H. Marcikevič, 

D.Korkus, 2-4 

klasių auklėtojos 

V. Skirtun, 

V.Černigovska, 

A.Drževecka 
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Lietuvių kalbos projektai 

 „Noriu pakalbinti įžymybę“  8d klasėje. 

 „Mano pomėgiai“  9a klasėje. 

 

2014-04-04 

2014-05-15 

 

I. Jurgelienė 

R. Kleniauskienė 

Anglų kalbos projektai  

 Anglų kalbos projekto „Kengūra“ organizavimas ir vykdymas -3-4 klasėse. 

 Anglų kalbos projekto „Kengūra“ organizavimas ir vykdymas -5-11 klasėse. 

 Keeping Up-to-date – 9-10 klasių 

 

 Weird festivals - 10 kl. 

 Steps into Business - 11 kl. 

 

 Winter poems - 7kl. 

 

02-26 

02-27 

01-05 

 

10 

11-12 

 

12 

 

N. Dlugauskienė 

V.Buinovska 

M.Vartač-

Vartecka 

S.Žurovič 

A.Šliachtovič, 

S.Žurovič 

S.Žurovič 

Rusų kalbos projektas 

 „Šlovinu tave, atsidėkodama“ – 9c, 11a klasių ir Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

vidurinės mokyklos mokinių bendras projektas  

 

03-05 

 

H. Kulik, 

T. Barkovska 

Biologijos projektai: 

 5-9 klasių mokinių sveikatos ugdymo projektas „Pasaulinė sveikatos diena“ 

 5-12 klasių mokinių biologijos projektas ,,Gyvūnai ir mes“ 

 

04-07 

 

10-30 

A.Novogrodskaja,

G.Berdešiutė-

Starynina  

A.Novogrodskaja 

Integruoti projektai: 

 matematikos ir IT projektas 8a,8b kl. „Pitagoro mokykla“; 

 matematikos ir dailės projektas 8a kl. „Simetrija matematikoje ir gyvenime “ – 

kūrybinių užduočių aplanko sukūrimas; 

 11a kl. mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto integruotame projekte ,,Pažink ir 

dalinkis“: Lenkų kultūros pristatymas; 

 7b kl. mokinių dalyvavimas  respublikiniame projekte „Pažink Lenkiją“, kurį 

organizavo Lenkų Institutas Vilniuje; 

 7c kl. mokinių dalyvavimas tarpmokykliniame projekte-konkurse „Mano Vilnius“ 

Jono Pauliaus II progimnazijoje; 

 9-12 kl. mokinių dalyvavimas projekte „Europejczycy, Polacy, Obywatele“, kurį 

organizavo Europos žmogaus teisių fondas; 

 

2014-03 

2014-09 

 

2013-11-18 iki 

2014-01-20 

 

2014-2015 m. 

 

2014-04-25 

 

10-02– 12-20 

 

 

T. Michnevič 

T. Michnevič 

 

B. Dainovič 

 

 

D. Korkus 

 

M. Narkevič 

 

V. Lovčik, 

M. Taraškevič 
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 12a kl. mokinių komandos dalyvavimas tarpmokykliniame projekte-konkurse 

„Protų mūšis“, kurį organizavo Balstogės universiteto (Vilniaus filijalo) studentai 

ir dėstytojai. Mūsų mokyklos komanda laimėjo I vietą ir ekskursiją į Balstogę; 

 10 kl. mokinių užsienio (anglų, rusų) kalbų ir dailės projektas „Europos šalių 

kultūriniai stereotipai” (European Cultural Stereotypes). 

 

 

 

 

 

 

 7 klasių mokinių dailės ir ekologijos projektas „Plastikinių kamščių 

panaudojimas“; 

 10a klasės mokinių biologijos ir informacinių technologijų projektas ,,Organizmų 

prisitaikymas prie aplinkos sąlygų“; 

 8a klasės mokinių biologijos ir sveikatos ugdymo projektas ,,Dantukai ir jų 

sveikata“ pradinukams; 

 Tarpdalykinis projektas ,,ERUDITAI 2014“  8 klasėse; 

 Lietuvių kalbos ir dailės projektas ,,Viežlybieji metai”, skirtas K.Donelaičio 300-

osioms gimimo metinėms paminėti, 12a klasėje. 

 Lietuvių kalbos ir dailės projektas ,,Buitinis realizmas Žemaitės kūriniuose“ 9c 

klasėje; 

 8a, 10c ir 11b klasių mokinių lietuvių kalbos projektas „Skaitymo valandos”, kurį 

organizavo Lietuvos rašytojų  sąjunga. 

 

 

2014 

sausio-birželio 

 

09-15 – 09-26 

 

 

 

 

 

 

05-15 – 09-30 

 

01-20 – 03-20 

 

02-15 – 03-15 

 

05-13 

 

11-07 

 

11-13 

 

2014-10 – 2014-12 

 

M. Narkevič 

 

M.Vartač-

Vartecka, 

A.Šliachtovič, 

S.Žurovič, 

H.Kulik, 

J.Snežko, 

J.Novoselska 

 

J.Snežko,  

L.Pidganiuk 

L.Pidganiuk 

 

 

 

N.Kozlovskaja 

 

 

J.Snežko 

I.Staikūnienė 

 

M.Česonienė 

Tarptautiniai  projektai: 

 „Biblioteka kuprinėje“ (Biblioteka w plecaku) – 2-4 klasių mokiniai 

 

 „Pamatyk, pajusk, paliesk“ (Lietuva - Lenkija) - 2b , 2c , 3c klasių mokiniai 

 

 „Mus vienija bendra praeitis“ – mainų projektas su Markį Kornelio Makušinskio 

pagrindine mokykla: 6-9 klasių mokinių išvyka į Markį miestą (Lenkija). 

Per metus 

 

2013-10-11 – 2014-

04-25 

 

05-22–26 

 

2-4 kl. auklėtojos 

 

V.Černigovska, 

L. Godvod, 

A.Lakštauskienė 

V. Lovčik, 

L. Minovič 
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 „Bendri istorijos įvykiai“ – mainų projektas su Krokuvos Jono Paulio II gimnazija 

ir Krokuvos gaisrinės vardo pagrindine mokykla Nr. 24: 5-11 klasių mokinių 

išvyka į Krokuvą (Lenkija). 

  „Mažosios Lietuvos reikšmė Lietuvos istorijai“ – mainų projektas su 

Kaliningrado Jurijaus Gagarino gimnazija Nr.40: 6-10 klasių mokinių išvyka į 

Kaliningradą (Rusijos Federacija). 

 Mokyklos estradinio dainavimo ansamblio „Vaivorykštė“ dalyvavimas 

Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro organizuotame tarptautiniame 

projekte: Tarptautiniame dainos festivalyje Lomžoje, skirtame Europos Sąjungos 

narystės dešimtmečiui.  

 Mokyklos mokinių M.Stankevič, K.Lukšo, A.Kurlovič dalyvavimas 

Tarptautiniame XIV moksleivių meninės saviraiškos konkurse „Mano 

Aleksandras Puškinas“, kurį organizavo Vilniaus A. Puškino muziejus. 

 

09-23–28 

 

 

05-14–17 

 

 

 

06-09 –15 

 

 

 

05-06 

 

M. Narkevič, 

L. Minovič 

 

M. Taraškevič, 

H.Stankevič 

 

 

J. Dekevičienė 

 

 

 

J. Snežko 

 

3. Bažnyčios liturgijos ir kiti renginiai, per kurias puoselėjamas krikščioniškųjų vertybių ugdymas 

 Rekolekcijos 9-12 kl. mokiniams mokyklos aktų salėje. 

 Rekolekcijos mokytojams mokyklos aktų salėje. 

 Šventos mišios už mokyklos bendruomenę Šv.Teresės bažnyčioje, skirtos mokyklos 60-mečio jubiliejui. 

 Šventų mišių liturgija Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje, skirta Naujųjų mokslo metų inauguracijai.  

 Piligriminė eisena į Aušros Vartų bažnyčią (Marijos gimimo diena). 

 5-9 kl. mokinių Šv. Rožančio pamaldos Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje. 

 5-8 kl. mokinių dalyvavimas Visų mirusiųjų Oktavoje Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje. 

 Vaikų, jaunimo, tėvų ir mokytojų dalyvavimas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose. 

 Mokinių kūrybinių plakatų paroda apie Šv.Kazimierą. 

 Mokinių asambliažų paroda „Velykų verbos“. 

 2 kl. mokinių darbų paroda „Velykinis margutis“. 

 5-8 kl. mokinių kūrybinių plakatų konkursas-paroda "Draugystė". 

 Pradinių klasių paroda „Rožančius – malda Marijai“. 

 Pradinių klasių paroda „Būkite šventieji“. 

 Pradinių klasių paroda „Advento kalendorius“. 

 Mokyklos langų dekoravimo projekto paruošimas ir įgyvendinimas Šv.Kalėdų proga. 
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 Kalėdinis renginys mokytojams ir 5-12 kl. mokiniams „Prakartėlė”. 

 Bendras 4 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų renginys „Kūčių vakaronė“. 

 Pradinių klasių mokinių Kalėdiniai renginiai „Žaidimai prie eglutės“. 

 3 kl. mokinių darbų paroda  „Kalėdinis žaisliukas“. 

 5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis atvirukas". 

 5-10 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdiniai akcentai“. 

 

4. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas įvairiose socialinėse akcijose: 

 „Pasidalink su mažesniu draugu“. 

 Mokyklos globėjo ir jo šeimos kapų tvarkymas ir priežiūra. 

 Vilniaus miesto senų kapinių tvarkymas (Rasų, Bernardinų), bendradarbiavimas su UAB „Aketonas“ ir Visuomenine Rasų 

kapinių draugija. 

 9a kl. mokinių dalyvavimas VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso organizuotame renginyje „Vilties laukai“. 

 Visuomeninė akcija „Švieselė Rasų kapinėms“. 

 Labdaros akcija ,,Pinigėlis keturkojui draugui”. 

 „Mažas Kalėdų stebuklas senjorams“- mokinių apsilankymas Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. 

 Akcija „Atviros širdys“: litas Vaikų namams ir hospicijui Vilniuje. 

 

5. Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblio „Wilenka“ koncertai: 

 Tarptautinis projektas „Su šokiu ir daina“: „Vilenkos“ dalyvavimas „Vilniaus Kaziukas“ Tarptautiniame Balstogės festivalyje 

(Lenkija), koncertas Gardine (Baltarusija) ir Lenkų kultūros namuose Vilniuje. 

 „Vilenkos“ dalyvavimas koncerte Lenkų kultūros namuose, skirtame LLS 25-mečiui. 

 Mokyklos 60-mečio jubiliejinis koncertas. 

 Tarptautinio XVI Festivalio Balkan Folk Fest-2014 dalyviai (Bulgarija). 

 Dalyvavimas Tarptautiniame XX Mrongovo festivalyje (Lenkija) 

 Dalyvavimas Vilniaus miesto VI Tautų mugėje ir festivalyje „Pokrovskije kolokola“. 

 Kalėdinis koncertas Lenkų kultūros namuose „Mūsų širdžių Kalėdos“ pagal projektą „Kolęda naszych serc“, iš dalies 

finansuotą Lenkijos. Respublikos Užsienio reikalų ministerijos pagal programą „Kultūra ir menas“. 
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6. Sporto laimėjimai: 

 Futbolo turnyras Dariaus Gerbutavičiaus taurei laimėti – 3 vieta. Turnyrą organizavo Vilniaus statybininkų rengimo centras. 

 Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų mažojo futbolo varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti – 2 vieta. Varžybos vyko Jono Pauliaus II gimnazijoje. 

 Lietuvos seniūnijų mokyklų (2001-2003 ir 1998-2000 metų gimimo mokinių) futbolo žaidynės „GOLAS“: 2001 m.g. – 1 vieta 

ir 1998 m.g. – 2 vieta Vilniaus mieste. Varžybas organizavo Lietuvos futbolo federacija. 

 Vilniaus apskrities futbolo turnyras federacijos taurei laimėti – 1 vieta. Turnyrą organizavo Lietuvos futbolo federacija. 

 Futbolo turnyras skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti – 2 vieta. Turnyras vyko Jono Pauliaus II gimnazijoje. 

 Vilniaus miesto mokinių sporto žaidynių futbolo varžybos,  kurias vykdė Vilniaus futbolo mokykla: mergaičių – 2 vieta, 

berniukų – 2 vieta. 

 Vilniaus miesto salės futbolo turnyras patriotinio jaunimo taurei laimėti – 2 vieta. Turnyrą organizavo Vilniaus sporto klubas 

„Polonija”. 

 

 

IV.  PRAĖJUSIŲ METŲ MOKYKLOS PROBLEMOS 

 

Atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ ir Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją mokykloje buvo 

analizuojamas solidarumas, mokymasis ir veiklumas. Atliekant mokyklos įsivertinimą, naudodamiesi „IQESonline.lt“ sistemos 

apklausa, pildant „Įsivertinimo ir pažangos anketą 2013-2014 m.m.“, išryškėjo šios problemos: 

□  Nepakankamai efektyvus mokinių  individualios pažangos fiksavimas, mokinių įsivertinimas. 

□  9 klasių mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 

□  Ne visada tikslingai taikomos informacinės komunikacinės technologijos. 

□  Tik dalis mokytojų dalijasi gerąja patirtimi, vesdami atviras pamokas mokykloje. 

□  Neišnaudotos tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio-psichologinio švietimo galimybės.  
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V. 2015 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I prioritetinė kryptis. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS 

Tikslas. Kurti mokinių mokymosi mokytis kultūrą, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą. 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
(mėnesiai) 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai 

1.1.Vertinimo ir 

įsivertinimo 

sistemos 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketos     

2013-2014 m.m. pildymas ir aptarimas. 

01  Sukurtos individualios 

mokinių pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

metodikos. 
1.1.2. Individualios mokinio pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo (pateiktų metodinėse grupėse) 

instrumentų aptarimas metodinių grupių ir 

metodinės tarybos posėdžiuose. 

01 – 02 Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

R.Levicka 

1.1.3. Seminarų dėl individualios mokinių pažangos 

stebėsenos organizavimas. 

03 Direkcija Mokytojai įgis 

kompetencijų dėl 

mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo. 

1.1.4. Pedagoginė stebėsena dėl mokytojų, taikomų 

mokinių individualios pažangos fiksavimo 

metodų, būdų. 

04 Direktoriaus 

pavaduotojos 

Stebima kiekvieno 

mokytojo viena 

pamoka. 

1.1.5. Metodinės dienos, skirtos vertinimo ir 

įsivertinimo būdų aptarimui, organizavimas. 

05 R.Levicka Mokytojai pasidalins 

gerąja patirtimi. 

1.1.6.   Tyrimų, pasiekimų ir pažangos patikrinimų 

organizavimas ir aptarimas: 

 I pusmečio mokinių mokymosi rezultatų 

aptarimas metodinėse grupėse pagal 

koncentrus; 

 12 klasių mokinių bandomųjų brandos 

egzaminų organizavimas ir aptarimas; 

 15-mečių dalyvavimas OECD PISA 2015 

 

 

 

01 

 

 

01 – 03 

04 – 05 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

E.Žilinska, 

R.Levicka 

E.Žilinska 

Bus nustatomas 

mokinių žinių ir 

gebėjimų lygis, 

analizuojami tyrimų, 

pasiekimų, egzaminų 

rezultatai, atitinkamai 

koreguojamas ugdymo 

proceso planavimas, 
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tyrimo pagrindiniame testavime; 

 4,8 klasių mokinių dalyvavimas 

standartizuotuose testuose; 

 4, 8 klasių mokinių dalyvavimas tyrimo IEA 

TIMSS 2015 pagrindiniame testavime; 

 10 klasių užsienio kalbų testų lygiui nustatyti 

organizavimas ir rezultatų aptarimas; 

 II pusmečio mokinių mokymosi pažangos,  

pasiekimų bei sunkumų aptarimas, palyginimas 

su I pusmečio rezultatais; mokinio individualios 

sėkmės stebėjimas ir aptarimas metodinėse 

grupėse ir metodinėje taryboje; 

 Brandos egzaminų aptarimas metodinėse 

grupėse. 

 

04 – 05 

 

03 – 04 

 

 

05 

 

05 – 06 

 

 

 

08 

 

H.Marcinkevič 

 

H.Marcinkevič 

 

 

V.Buinovska 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

numatomos galimybės 

ugdymo procesui 

tobulinti. 

Bus galimybė palyginti 

mokyklos ir kitų 

mokyklų rezultatus 

miesto, šalies ir 

tarptautiniame 

lygmenyje. 

1.2. Tobulinti 

pamokos vadybą, 

kad kiekvienas 

mokinys patirtų 

sėkmę. 

 

 

 

 

1.2.1. Mokytojų kompetencijų tobulinimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose. 

 

01 – 08 Direkcija Mokytojai įgis 

kompetencijų geros 

pamokos vadybai. 

1.2.2. Ugdymo turinio diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokose. 

01 – 06 Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualizuodami ir 

diferencijuodami 

ugdymo turinį, 

mokytojai sudarys 

sąlygas kiekvienam 

mokiniui patirti 

mokymosi sėkmę, 

gerės mokinių 

mokymosi rezultatai. 

1.2.3. IKT panaudojimo pamokose tobulinimas. 01 – 06 Mokytojai 

 

Gerės mokymo ir 

mokymosi kokybė. 

1.2.4. Atvirų pamokų organizavimas, stebėjimas ir 

aptarimas. Mokomės vieni iš kitų pamokose: „Kolega-

kolegai“. 

01 – 06 Mokytojai 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi, įgis 

naujų kompetencijų, 

gerės mokymo kokybė. 
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1.2.5. Gabių mokinių rengimas įvairių dalykų 

mokyklos/miesto/respublikos olimpiadoms ir 

konkursams. 

01 – 06  

 

Pagal metodinių 

grupių planus 

 

Mokiniai sieks aukštų 

ugdymosi pasiekimų, 

laimės įvairiose 

olimpiadose, 

konkursuose. 

Mokiniai įgis 

pasitikėjimo savimi 

jausmą. 

1.2.6. Projektų rengimas mokykloje ir dalyvavimas  

miesto ir šalies projektuose: 

 

Mokykliniai projektai: 

 lenkų kalbos projektas „Biblioteka kuprinėje“ 

(Biblioteka w plecaku) – 2-4 klasių; 

 „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrinėje 

visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų 

literatūrą“ (tęsinys) – 11b, 12b; 

 Ugdymo karjeros užsiėmimai 10 kl. „Mano 

pasirinkimas, kaip save pristatyti“ 

 8a kl. projektinis darbas „Pitagoro mokykla”; 

 8c kl. projektinis darbas „Pitagoro teoremos 

panaudojimas mūsų gyvenime“; 

 Internetinio puslapio „Profesijų pasaulis“ 

parengimas su 10a klasės moksleiviais  

 5b klasės mokinių ir tėvų projektas „Viskas 

prasidėjo nuo...“  

 lenkų kalbos projekto ,,Poeto pėdsakais“, 4c kl. 

tęsinys; 

 „Už viską Тau esu dėkingas...“(За всё Тебя 

благодарю…) - rusų kalbos projekto medžiagos 

kaupimas ir pristatymas. Baigiamasis renginys 

mokyklos aktų salėje, 10-12 kl.; 

 

 

 

 

01 – 05 

 

01 

 

 

01 

 

02 

02 

 

01 – 02 

 

02 – 03 

 

 

03 – 04 

 

 

04-IV sav. 

 

 

 

 

 

2-4 klasių 

vadovai 

H.Untanienė 

 

 

H.Stankevič 

 

T.Michnevič 

I.Jančevska 

 

H.Stankevič 

 

D.Korkus 

 

 

V.Černigovska 

 

 

H.Kulik,  

T.Barkovska 

 

 

 

Mokiniai gebės 

mokytis 

bendradarbiaudami su 

kitais mokiniais ir 

mokytojais. 

 

Didės mokinių 

susidomėjimas 

dėstomais dalykais. 

 

Mokiniai įgytas žinias 

pritaikys praktiškai. 

 

Gerės mokinių 

aktyvumas, kils 

mokymosi motyvacija 

ir rezultatai. 

 

Mokiniai geriau pažins 

individualias savybes, 

įvertins jas, 
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 7a, 8b kl. projektas „Kaip veikia bankas" 

 Projektinis darbas „Erdviniai kūnai 

architektūroje ir statyboje“ 

 6-ų klasių projektas „Mūsų skaitymų herojų 

šventė“ 

 

 Mokyklinis 6-7 klasių projektas „Susitikimas su 

„Ponu Tadu“ 

 Ilgalaikis projektas  12 klasėse ,,Dievoieška 

lietuvių literatūroje“. 

 9b klasėje ilgalaikis projektas ,,Devintokai 

šeštokams”, II dalis. 

 10c, 11a,b klasėse ilgalaikis projektas ,,Kultūra 

ir aš”. 

 

Integruoti projektai: 

 2a,2b, 2ckl. mokinių dalyvavimo Vilniaus 

miesto projekte ,,Mūsų maži bičiuliai“ tęsinys; 

 Lithuanian churches („Lietuvos bažnyčios“) -  

anglų kalbos, tikybos ir dailės integruotas 

projektas.  Pamokos Vilniaus bažnyčiose. 

Paroda ir baigiamasis renginys mokyklos aktų 

salėje. – 9-11 kl. 

 „Mano svajonių mokykla“ - anglų, lietuvių, 

dailės ir informacinių technologijų projektas - 

6b,6c,7a,8a,9a 

 9a, b klasėse integruotas lietuvių kalbos ir 

dailės projektas ,,Ekslibrisai, skirti Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti“; 

 8 klasių integruotas dailės ir istorijos projektas 

„Lietuvos statutai“. 

 

04 

05 

 

03 – 05 

 

 

01 – 05 

 

01 – 05 

 

01 – 05 

 

01 – 05 

 

 

 

 

01 – 05 

 

01 – 05 

 

 

 

 

02 

 

 

02 

 

 

03 

 

K.Piotrovska 

I.Jančevska 

 

V.Gaverska-

Žvrblis 

J.Kuckienė 

L.Minovič 

D.Korkus 

I.Staikūnienė, 

M.Česonienė 

I. Jurgelienė 

 

M.Česonienė 

 

 

 

 

L.Bliuj 

 

S. Žurovič, 

A. Šliachtovič 

 

 

M. Vartač-

Vartecka, 

I.Jurgelienė 

 

N.Kozlovskaja 

 

 

J.Snežko 

 

atsižvelgdami  į 

karjeros galimybes. 

 

Bus motyvuotas 

mokinių pasirengimas 

tolimesniam 

mokymuisi. 
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 5-11 klasių integruotas tikybos, technologijų ir 

muzikos projektas ,,Jono Pauliaus II garbei”. 

 

 

 10 klasės mokinių ,,Žemės ekosistemų 

įvairovė“ integruoto projekto apibendrinimas ir 

rezultatų pristatymas 

  „Atvira istorijos pamoka“– integruotas lenkų, 

istorijos, tikybos projektas su Visuomenine 

Rasų Kapinių Draugija. Atviros pamokos Rasų 

kapinėse su 8c ir harceriais, kapinių tvarkymas. 

 9-11 klasėse  integruotas ilgalaikis projektas 

,,Krikščionių šventyklos Vilniuje: praeitis ir 

dabartis“. 

 5b, 8a, 10c klasėse integruotas ilgalaikis 

projektas ,,Gyvename pagal krikščioniškas 

vertybes“. 

  

Respublikinis  projektas: 

 „Kalbų Kengūra“ – dalyvavimas vaikų 

kūrybinės iniciatyvos fondo projekte – 3-11 kl. 

  

Tarptautiniai  projektai: 

 „Mus vienija bendra praeitis“ su Varšuvos 

Kornelio Makušinskio pagrindine mokykla 

(Lenkija); mokinių iš Lenkijos priėmimas mūsų 

mokykloje. 

 Tarptautinis „Vilenkos“ projektas „Nuo 

Lovičiaus iki Vilniaus“. Projektas ruošiamas 

vykdyti Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir 

Austrijoje. 

 

 

03 – 04 

 

 

 

03 

 

 

01 – 05 

 

 

 

02 – 06 

 

 

03 – 05 

 

 

 

02 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

04 – 07 

 

A. Zločevska, 

I. Geben, 

J. Dekevičienė, 

V. Oleškevič 

 

L.Pidganiuk 

 

 

J.Novoselska 

 

 

H.Untanienė, 

I.Jurgelienė 

 

 

M.Česonienė 

 

 

 

V.Buinovska, 

N.Dlugauskienė 

 

 

 

V.Lovcik 

 

 

 

 

J.Labul 
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1.2.7. Edukacinės pamokos kitoje aplinkoje: 

muziejuose, planetariume, observatorijoje, 

universitetuose, institutuose ir kita.  

 4a , 4b klasėms pamoka planetariume: ,,Norint 

išlikti, reikia prisitaikyti‘‘ 

 12a, 12b klasėms spektaklio „Ačiū, Margo!“ 

stebėjimas Rusų dramos teatre ir vėlesnis jo 

aptarimas pamokose.  

 11a klasei pamoka „Žymus nežinomas mums 

A.Puškinas“ A. Puškino muziejuje 

Markučiuose.  (Известный неизвестный нам 

А. С. Пушкин).  

 9-11 klasėms išvykos į teatrą pagal S. Mrožko 

kūrinius „Pėsčiomis“ ir „Emigrantai“ 

 9a, 9b klasėms pamoka  „A. Puškino metai 

licėjuje“ A. Puškino muziejuje Markučiuose.   

(Лицейские годы  А. С. Пушкина).  

 1-4 klasių edukacinės pamokos Vilniaus 

Saugaus eismo mokykloje. 

 9b klasei išvyka į Darbo rinkos mokymo centrą. 

Pažintis su kirpėjo profesija. Ugdymas karjerai. 

 1a,1b,1c klasėms pamoka ,,Mūsų mažieji 

globotiniai“ planetariume.  

 10-12 kl.mokinių dalyvavimas XIII 

tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodoje STUDIJOS 2015 Lietuvos 

parodų ir kongresų centre LITEXPO, 

 8c kl.edukacinės išvykos į Valdovų rūmų 

muziejų. Pamokų temos: „Amatai Lietuvos 

didžiųjų kunigaikščių dvare“, „Renesanso 

dailininko dirbtuvė“. 

 9a ir 9d klasių mokinių pamoka – ekskursija į 

 

 

 

01-14 

 

 

01-15 

 

 

01-20 

 

 

01-08 

01-30 

 

01-21 

 

 

01 – 19-23 

 

01 

 

02-03 

 

 

02 

 

 

 

02 

 
02 

 

 

 

V.Skirtun 

A.Drževecka 

 

H.Kulik 

 

 

H.Untanienė 

 

 

I.Suchocka, 

L.Minovič 

 

T.Barkovska 

 

1-4 klasių 

vadovai 

 

N.Kozlovskaja 

 

1 klasių vadovai 

 

T. Michnevič,  

H. Stankevič,  

I. Jančevska,  

J. Šilobrit 

 

M.Narkevič 

 
M.Rynkevič 

 

 

 

Netradicinė pamokų 

aplinka padės 

mokiniams įsiminti ir 

atgaminti išmoktą 

medžiagą, ją sisteminti, 

skatins mokinių 

kūrybinę saviraišką. 

 

 

Mokiniai domėsis 

moksline, tiriamąja 

veikla. 

 

Didės mokymosi 

motyvacija. 

 

Gerės mokymosi 

rezultatai. 

 



26 

 

Energetikos muziejų ir Vilniaus Šiluminę 

elektrinę Nr.3. 

 9 klasių mokinių ekskursija į VU senąją 

observatoriją 

 2a,2b,2c klasėms pamoka ,,Surask žvaigždelę 

danguje‘‘  planetariume;  

 10a, 10b, 12a klasėms edukacinė išvyka į LR 

Seimą. Pamokos tema: „Įstatymų leidžiamoji 

valdžia: LR Seimas“. 

 10 kl. karjeros galimybės IT rinkoje; 

 9 klasių mokinių išvyka į ,,Grindos“ sanitarinę 

tarnybą. 

 10c kl. edukacinė išvyka į LR Prezidentūrą. 

Pamokos tema: „Įstatymų vykdomoji valdžia: 

LR Prezidentas“ 

 5b kl. pamoka ,,Viską žinau apie Europą“. 

Europos Sąjungos informacijos centre.  

 10 klasių mokinių pamoka ,,Lapų prisitaikymas 

vykdyti skirtingas funkcijas” LEU Oranžerijoje. 

 1 klasėms kaligrafijos edukacinė pamoka 

Bareikiškėse. 

 7a, 8b kl. išvyka į banką 

 9c kl. ekskursija į AB „Swedbank” 

administracinį pastatą 

 7c klasei edukacinė pamoka  ,,Lietuvių kalba – 

viena iš baltų kalbų” Kalbos muziejuje; 

 6a, b klasėms edukacinė pamoka ,,Knygų 

pasaulyje“ M.Mažvydo nacionalinėje 

 Su jaunimu apie pašaukimą (12 klasių 

susitikimas su kunigu ir vienuole). 

 9c, 9b klasėms pamoka : „A. Puškinas ir 

 

 

02 

 

03 

 

03 

 

 

03 

 

03 

 

04 

 

 

04 

 

04 

 

04-II sav 
 

04 

04 

 

04 

 

04 

 

05-12 

 

05 

 

 

 

M.Rynkevič 

 

2 klasių vadovai 

 

V.Lovčik 

 

 

I.Jančevska,  

H. Stankevič 

A.Novogrodska 

 

V.Lovčik 

 

 

V.Buinovska 

 

L.Pidganiuk 

 

1 klasių vadovai 

 

K.Piotrovska 

I.Jančevska 

 

I.Jurgelienė 

 

H.Untanienė 

 

I.Geben 

 

H.Kulik 
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Lietuva“ A. Puškino muziejuje Markučiuose. 

(А. С. Пушкин и Литва).  

 6a kl.edukacinė programa „Gusto blyninė“. 

 10a,11 kl. edukacinė pamoka „Europos 

namuose“ . Tema „ ES bendrai ir jaunimo 

galimybės“  

 Edukacinė pamoka „Europos namuose“ 

Pamoka-kūrybinės dirbtuvės „ES mozaika“, 6 -

7 kl. 

 11 klasių mokinių ekskursija į ,,Vilniaus 

vandenis“. 

 10 a, b, c kl. edukacinė išvyka į Genocido aukų 

muziejų. Pamokos tema: „Laisvės kovos 1944-

1953“ 

 5-12 klasėms pamokos gamtoje “Žemės 

menas”, “Instaliacijos iš natūralių medžiagų”. 

 7c klasei edukacinė pamoka Pinigų muziejuje. 

 9b klasei edukacinė pamoka  ,,V.Krėvės  

išdaigos” V.Krėvės muziejuje; 

 9b klasei išvyka į viešbutį ,,Genovali“. Pažintis 

su viešbučių administratoriaus specialybe. 

Ugdymas karjerai. 

 6-11 klasėms pamokos: eskizavimai plenere. 

 

 

05-II sav. 

 

 

05 

 

05 

 

05 

 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

06 

 

 

V.Gaverska-

Žvirblis 

 

I.Golubovska 

 

I.Golubovska 

 

L.Pidganiuk 

 

 

V.Lovčik 

 

J.Snežko 

 

M. Bortkevič 

 

I.Jurgelienė 

 

N.Kozlovskaja 

 

J.Snežko 

1.2.8. Psichologiniai tyrimai ir analizė: 

 9 klasių mokinių mokymosi motyvacijos 

nustatymas. 

 

 Asmenybės bruožų nustatymas 11-12 klasių 

mokiniams „NEO-PI-R“ testu 

 

02 

 

 

 

03 – 05 

 

Psichologė 

L.Chaleckaja 

 

Mokytojai koreguos 

ugdymą, atsižvelgdami 

į mokinių poreikius ir 

galimybes. 

Savęs pažinimas padės 

mokiniams siekti 

užsibrėžtų tikslų. 

1.2.9. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

 Mokinių I pusmečio pažanga ir pasiekimai; 

 

01 

 

Direkcija 

Visi mokiniai baigs 

mokslo metus be 
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 Mokinių 2014-2015 mokslo metų pažanga ir 

pasiekimai; 

 PUPP rezultatai; 

 Brandos egzaminų rezultatai. 

06 

 

 

08 

neigiamų pažymių. 

10 ir 12 klasių mokiniai 

patikrins savo žinias, 

įvertins savo galimybes 

ir išrinks tolesnį 

mokymąsi. 

1.2.10. Ugdomosios veiklos priežiūra: 

 1-12 klasių mokinių I pusmečio ugdymosi 

pažangos ir pasiekimų suvestinių analizė; 

 Klasių vadovų darbas įgyvendinant mokyklos 

tikslus ir uždavinius; 

 Mokytojų pamokų stebėjimas ir analizė, 

atkreipiant dėmesį į užduočių diferencijavimą 

pagal mokinių poreikius ir galimybes, 

kiekvieno mokinio mokymąsi ir pažangą; 

 Mokytojų pamokų stebėjimas ir analizė, 

atkreipiant dėmesį į IKT panaudojimą 

pamokose; 

 Elektroninio dienyno pildymas. 

 

01 

 

02 

 

03 

 

 

 

 

05 

 

06 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

 

Mokytojai gaus 

metodinę pagalbą.  

 

Gerės ugdymo proceso 

kokybė. 

 

1.3.Palaikyti 

glaudžius 

santykius su 

mokinių tėvais 

mokymo(si) 

rezultatams 

gerinti. 

 

1.3.1. Tėvų dienų organizavimas:  

Pradinių klasių mokytojų individualūs pokalbiai su 

tėvais. 

5-12 klasių mokytojų individualūs pokalbiai su tėvais. 

 

01 – 02 

 

04 

 

Direkcija, 

mokytojai 

 

Didės mokinių ir jų 

tėvų atsakomybė už 

ugdymosi rezultatus. 

 

Tėvai operatyviai gaus 

išsamią, aktualią 

informaciją apie savo 

1.3.2. Tėvų konferencijos organizavimas. 02 Mokyklos 

tarybos  

pirmininkas, 

direktorius 
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1.3.3.  Mokyklos tėvų pedagoginis-psichologinis 

švietimo organizavimas:  

 1-2 klasių mokinių tėvams seminaras „Kaip 

protingai mylėti vaiką“;  

 3-4 klasių mokinių tėvams seminaras 

„Internetas vaiko gyvenime“ 

 8-9 klasių mokinių tėvams seminaras „Paauglių 

ir tėvų santykių problemos“. 

 10 klasių mokinių tėvų susirinkimai mokinių 

karjeros klausimais; 

 Atvirų durų dienos būsimiems pirmokų tėvams 

organizavimas.  

 

 

02 – 03 

 

04 

 

04 

 

04 

 

03-28 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Klasių vadovai 

 

„Ugdymo 

karjerai...“ 

projekto  

koordinatoriai 

 

4 klasių vadovai 

vaiką ir mokyklos 

gyvenimą. 

 

Bus patobulinta 

mokinių tėvų  

informavimo sistema  

naudojant įvairesnes  

informavimo formas.  

 

 

 

1.3.4. Seminaras klasių vadovams,  tema „Tėvų 

pagalba mokantis“. 

1.3.5. Tėvų susirinkimai-diskusijos,  tema „Tėvų 

pagalba mokantis“. 

03 – 04 Direkcija 

 

Klasių vadovai 

1.3.6. Mokyklos elektroninės svetainės skilties 

„Tėvams“ papildymas. 

01 – 08 Klasių vadovai 

 

2 prioritetinė kryptis.  KRIKŠČIONIŠKŲJŲ VERTYBIŲ UGDYMAS. 

 

Tikslas.Kurti saugią ugdymo(si) aplinką, pagrįstą krikščioniškomis vertybėmis. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
(mėnesiai) 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai 

2.1.Užtikrinti 

mokinių 

saugumą, 

ugdyti 

2.1.1. Prevencinis darbas: psichoaktyvių medžiagų, 

nusikalstamumo, lankomumo problemų, delinkventinio 

elgesio, smurto priemonių planas, sveikos gyvensenos, 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir kt. 

 

01 – 06 

Soc. pedagogė 

L.Chaleckaja, 
klasių vadovai 

Mokiniai mokės elgtis 

įvairiomis situacijomis, 

galės padėti sau ir 

kitiems, gerbs kito 
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sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

 

 

2.1.2. Klasės valandėlės, akcijos temomis: „Elektroninės 

patyčios“, „Aš nerūkau“ (Tarptautinei nerūkymo dienai 

paminėti). „Gegužės mėnuo – be smurto prieš vaikus“. 

03 – 05 Soc. pedagogė 

L.Chaleckaja 

žmogaus nuomonę ir 

privatumą. 

Bus kuriama palanki, 

saugi aplinka mokinio 

ugdymui(si), užkertanti 

kelią smurtui ir 

patyčioms. 

 

 

2.1.3.  4-6 kl. socialinių įgūdžių ugdymas klasių 

valandėlių metu  temomis: „Kas aš?“, „Mūsų vaidmenys“, 

„Bendravimas – koks jis?“, „Pasitikėjimas savimi“, 

„Pagalbos prašymas“, „Išmoksime pažinti, suprasti ir 

užjausti kitą“, „Sprendimų priėmimo žingsniai“, 

,,Agresyvaus elgesio raiškos ypatumai“ 

01 – 05 Psichologė 

L.Chaleckaja 

2.1.4. Projekto ,,Antinikotininio klubo"  vykdymas. 

 
01 – 06 

Psichologė 

L.Chaleckaja, 

soc. pedagogė 

L.Chaleckaja 

2.1.5. Užsiėmimai 9 –11 klasių mokiniams „Mano 

karjeros plano sudarymas“ 
02 – 04 

Psichologė 

L.Chaleckaja 

2.1.6. Klasės valandėlės, diskusijos tema: „Jausmai lyg 

spalvos“ (1 klasėse) 
03 – 04 

Psichologė 

L.Chaleckaja 

2.1.7.,,Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2015” 

organizavimas. 03 

Mokinių taryba, 

soc.pedagogas, 

psichologas 

2.1.8. Diskusijos 12 klasėse tema: „Kaip įveikti stresą dėl 

egzaminų“  
04 – 05  

Psichologė 

L.Chaleckaja 

2.1.9. Krikšcioniškųjų meditacijų mokytojams, mokiniams 

organizavimas, bendradarbiaujant su tėvais. 

04 

 

V.Lovčik 

V.Chmelevski 

2.2. Skatinti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

didinti 

mokinių 

užimtumą. 

2.2.1. Bažnyčios liturgijos renginių organizavimas. 

5-12 klasių mokinių priešvelykinės rekolekcijos, 9 klasių 

piligriminė išvyka: „Gailestingumo pėdomis Vilniuje“, 

Gegužinės pamaldos Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje, 

Šventos mišios 12 klasėms, konkurso „Pažink Šventąjį 

Raštą“ organizavimas mokykloje 3-5, 6-9 klasių 

 

 

01 – 06 

 

 

 

 

Tikybos 

mokytojai,  

klasių vadovai 

 

 

 

Stiprės krikščioniškųjų  

vertybių ugdymas. 

 

Stiprės įvairių 

bendruomenės grupių 
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mokiniams 

2.2.2. Tradicinių ir kitų renginių organizavimas. 

Betliejaus žvaigždė; Laisvės gynėjų diena; Senelių diena; 

Šimtadienis; Susitikimas su absolventais; Vasario 16 – 

Lietuvos nepriklausomybės diena; Tarptautinė saugesnio 

interneto diena; Kovo 11 - Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena; Matematikos istorijos puslapiai; 

Žaidžiame matematiką; Žemės diena; Gegužės 3-osios - 

Konstitucijos diena; Europos diena; Paskutinis skambutis; 

Išleistuvės. 

2.2.3. Parodų organizavimas. 

2014 metai-šeimos metai, St.Valentines Day, Vasario 16, 

Vektorių 3D panaudojimas gyvenime,Skaičius pi, 

Gyvūnai, Mano mažasis augintinis, I love my friend, 

Mano mėgstamiausi vaisiai, Užgavėnių kaukės, Vilniaus 

verbos, Velykinis margutis, Paukštis,Dievas kalba 

Šventųju Raštu, Istorijos puslapiai, Pavasario spalvos, 

Mokinių D.Maksimovič ir D.Kolontaj asmeninės parodos. 

2.2.4. Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblio „Wilenka“ 

koncertų organizavimas: 

 koncertinė išvyka  „Kaziukai iš Vilniaus“ į Lodzės 

miestą Lenkijoje; 

 koncertinė kelionė į Austriją. Koncertas 

Tarptautiniame mokslininkų suvažiavime, Vienos 

koncertų salėje; 

 dalyvavimas festivalyje Pieśń znad Wilii. 

 dalyvavimas tarptautiniame festivalyje Ispanijoje. 

2.2.5. Sporto varžybų ir turnyrų (pagal kūno kultūros 

mokytojų metodinės grupės planą); mokyklos sporto 

šventės organizavimas. 

2.2.6. Mokyklos mokinių dalyvavimas harcerių 

organizacijose. 

 

 

 

01 – 06 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

04 

 

 

04 

06 

 

 

01 – 06 

 

01 – 06 

 

 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių, būrelių 

vadovai 

 

 

 

 
Pradinių klasių, 

dailės, istorijos, 

technologijų, 

matematikos, 

tikybos mokytojai 

 

 

 

 

 

 

J.Labul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūros 

mokytojai,  

Mokinių taryba 

bendravimas. 

 

Bus formuojami 

mokinių socialiniai 

įgūdžiai. 

 

Bus sudarytos 

galimybės mokiniams  

atskleisti savo talentus 

ir ugdyti kūrybiškumą. 

 

Augs pasididžiavimo 

savimi ir savo mokykla 

jausmas.  

 

Mokiniai aktyviai 

dalyvaus popamokinėje 

veikloje. 
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2.3. Palaikyti 

esamus ir 

užmegzti 

naujus ryšius 

su socialiniais 

partneriais 

2.3.1. Bendradarbiavimas su Vilniaus, Lietuvos ir ES šalių 

švietimo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais: 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus Šv. Arkangelo 

Rapolo bažnyčios bendruomene; 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus Saugaus eismo 

mokykla; 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus Geležinkelio 

muziejumi; 

 Bendradarbiavimas su Vladislavo Sirokomlės 

muziejumi; 

 Bendradarbiavimo su darželiais „Gelvonėlis“, 

„Vėrinėlis“, „Raktelis“, „Vėjelis“ „Spragtukas“ 

tęsinys; 

 Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto 

mokyklomis, organizuojant įvairius renginius; 

 Bendradarbiavimo su Zagurovo karalienės 

Jadvygos gimnazija tęsinys; 

 Bendradarbiavimo su Varšuvos (Marki) Kornelio 

Makušinskio pagrindine mokykla tęsinys; 

 Bendradarbiavimo su Krokuvos mokyklomis 

tęsinys: Jono Pauliaus II gimnazija ir Krokuvos 

gaisrinės vardo pagrindine mokykla Nr.24; 

 Bendradarbiavimas su Visuomenine Rasų kapinių 

draugija. 

 

 

01 – 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-04 

 

 

01 – 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikybos 

mokytojai 

L.Godvod 

 

V.Černigovska 

Lenkų kalbos ir 

pradinių klasių 

metodinė grupė 

 

4 klasių vadovai 

 

 

Direkcija  

 

Projektų 

koordinatoriai 

 

 

 

 

 

J.Novoselska 

 

 

Stiprės krikščioniškųjų  

vertybių ugdymas. 

 

 

 

 

 

Formuosis teigiamas 

mokyklos įvaizdis.  

 

Mokiniai turės 

galimybę saviraiškai, 

bendradarbiavimui  su 

bendraamžiais. 

 

 

 

Bus formuojami 

mokinių socialiniai 

įgūdžiai. 

2.3.2. Mokyklos bendruomenės dalyvavimas įvairiose 

socialinėse akcijose:  

 Dalyvavimas žvakučių įžiebimo languose akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje sausio 13-

osios metinėms paminėti; 

 Dalyvavimas akcijose „Rūšiuokime” ir „Darom“; 

 Mokyklos globėjo ir jo šeimos kapų tvarkymas ir 

priežiūra. 

 

 

 

01 

 

04 

 

04-05 

 

 

 

Visa mokykla 

 

Mokinių taryba 

Lenkų kalbos 

metodinė grupė 

 

Mokiniai gerbs savo 

krašto istoriją; 

supras, kad reikia gerbti 

viską, kas gyva: savo 

gamtą ir kraštą; 

gerbs savo mokyklos 

globėją. 
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VI. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

□ Už mokyklos veiklos programos įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius. 

□ Mokyklos veiklos programos įgyvendinimas analizuojamas mokyklos savivaldos institucijose. 

□ Mokyklos veiklos programos įgyvendinimo ataskaita pateikiama mokyklos bendruomenei mokslo metų pabaigoje. 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


