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I. MOKYKLOS PRISTATYMAS  

 

Mokyklos misija  

       

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ugdo kritiškai mąstantį bei 

savarankiškai veikiantį šiuolaikinėje visuomenėje žmogų, kuris turi nuostatą 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 2012 - 2013 mokslo metais: 

 

□ klasių komplektai:     39; 

□ mokiniai:                889; 

□ mokytojai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai: 102, iš jų – 95 mokytojai (3 mokytojai yra vaiko priežiūros atostogose). 

 

Mokykloje dirba 2 mokytojai ekspertai, 23 mokytojai metodininkai, 50 vyresniųjų mokytojų, 11 mokytojų, 9 būrelių vadovai,  specialusis 

pedagogas metodininkas, vyresnysis logopedas, psichologas ir vyresnysis socialinis pedagogas. 2 vadovai turi antrą vadybinę kategoriją. 

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

skaitykla. 

 

2011-2012 m. m. mokykloje buvo iškelti šie tobulinimo tikslai:  

 

□ įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas; 

□ užtikrinti visapusiškai saugią  ugdymo(si) aplinką; 

□ mokinių lankomumo gerinimas; 

□ stiprinti mokyklos, mokinių, tėvų tarpusavio ryšius. 

 

Uždaviniai tikslams įgyvendinti: 

□ diegti naujas ugdymo bei vertinimo formas; 

□ tobulinti mokytojų kompetencijas ugdymo proceso ir refleksijos srityje;  

□ kurti psichologiškai saugią ugdymo(si) aplinką; 
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□ užtikrinti mokinių saugumą mokykloje ir jos teritorijoje; 

□ sumažinti mokinių praleidžiamų pamokų skaičių; 

□ optimizuoti mokinių mokymosi krūvį; 

□ taikyti naujas ryšių tarp vaiko, tėvų ir mokyklos formas; 

□ stiprinti klasės auklėtojo vaidmenį klasės kolektyve. 

 

2011 – 2012 m.m. ugdymo rezultatai: 

 

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

Mokinių skaičius mokslo metų 

pabaigoje 

 

261 

 

317 

 

170 

 

 

166 

Teigiamais įvertinimais mokslo metus 

baigė 

 

261 

 

317 

 

170 

 

 

166 

Puikiais ir labai gerais įvertinimais 

mokslo metus baigė 

 

61 

 

56 

 

13 

 

 

17 

Perkelta į aukštesnę klasę su neigiamais 

įvertinimais 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Pradinio ugdymo programą baigė 68 

 

   

Pagrindinio ugdymo pirmąją dalį baigė  65 

 

  

Pagrindinio ugdymo antrąją dalį baigė   92 

 

 

Vidurinio ugdymo programą baigė    89 

 

Abiturientų, kurie gavo atestatus su 

pagyrimų, skaičius 

   11 
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Gimtosios (lenkų) kalbos bei valstybinių egzaminų rezultatai 
 

 

Egzaminai 

 

Abiturientų, išlaikiusių egzaminą, bendras 

skaičius 

 

 

Procentas nuo bendro abiturientų 

2011-2012 m.m. skaičiaus 

Gimtoji (lenkų ) kalba 89 100 

Pažymys: 9-10 43 48 

               7-8 34 38 

Lietuvių kalba 75 84 

Pažymys: 90-100 8 9 

                 50-100 47 53 

Matematika 34 38 

Pažymys: 90-100 3 3,3 

                 50-100 9 10 

Istorija 36 40,4 

Pažymys: 90-100 1 1,1 

                 50-100 10 11,2 

Biologija 6 6,7 

Pažymys: 90-100 - - 

                50-100 3 3,4 

Chemija 6 6,7 

Pažymys: 90-100 - - 

               50-100 - - 

Anglų kalba 40 45 

Pažymys: 90-100 5 6 

                50-100 19 21,3 

Rusų kalba 60 67 

Pažymys: 90-100 18 20 

                50-100 32 36 

Fizika 4 4,4 

Pažymys: 90-100 2 2,2 

                50-100 - - 

Informacinės technologijos 4 4,4 
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Pažymys: 90-100 1 1,1 

                 50-100 1 1,1 

Geografija 11 12,3 

Pažymys: 90-100 - - 

                50-100 5 5,6 

 

 

Abiturientų įstojimo į aukštas ir aukštąsias mokyklas rezultatai 

 

 

Bendras abiturientų 

2011 -2012 m.m. 

skaičius 

 

 

Abiturientų, įstojusių į aukštas ir aukštąsias 

mokyklas, skaičius 

 

 

Procentas nuo bendro 

abiturientų 

2011-2012 m.m. 

skaičiaus 

 

Abiturientų, įstojusių į 

valstybės 

finansuojamas 

studijas, skaičius 

 

 

Abiturientų, įstojusių į 

mokamas studijas, 

skaičius 

 Įstojo Lietuvoje Įstojo užsienyje 

 

89 

 

 

62 

 

20 

 

92,1 

 

44 

 

38 
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II. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ  

 

2011-2012 m.m. mokykloje buvo  atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (vidaus auditas). Išanalizavus plačiojo įsivertinimo duomenis, 

išryškėjo probleminė sritis – „Pagalba mokiniui“ (rodiklis „Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas“). 

 

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės  Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Mokyklos 

kultūra 

Bendruomenės nariai tapatinasi su 

mokykla, didžiuojasi ja ir dalyvauja 

kuriant mokyklos viziją. 

 

 

 

 

 

Laikydamiesi lygių 

galimybių principo, sudaryti 

sąlygas ugdytis savarankiškai 

ir atsakingai asmenybei. 

 

 

 

 

Mokykla dalyvauja įvairioje projektinėje 

veikloje, organizuoja renginius. 

Finansuojamų projektų stoka. 

 

 

 

 

 

Trūksta patirties 

rengiant finansuojamus 

projektus. 

 

Mokykloje kasmet vyksta įvairūs 

tradiciniai renginiai, kuriuos noriai 

organizuoja ir kuriuose aktyviai dalyvauja 

mokyklos bendruomenė. 

 

 

 

 

Siekti aktyvesnio ir 

kūrybiškesnio mokinių ir 

tėvų dalyvavimo mokyklos 

veikloje. 

 

 

 

 

Mokykla bendradarbiauja su kitomis 

miesto, šalies mokyklomis, institucijomis. 

Palaiko ryšius su kitų valstybių 

mokyklomis.  

 

 

 

 

 

 

Mokykla turi internetinę svetainę.    

Mokytojai ir dauguma mokinių visada 

drausmingi, laikosi susitarimų. 

 

 

Dalis mokinių dėvi mokyklinę 

uniformą. 

 

 

 

 

 

Dėl nepalankios 

finansinės situacijos 

šalyje, ne visi tėvai 

pajėgūs įsigyti 

mokyklinę uniformą. 

Geri bendruomenės narių santykiai.    

Klasių mikroklimatas yra palankus 

mokymuisi. 

 Pagarbiu elgesiu, tolerancija, 

draugiškais santykiais ir 

toliau kurti šiltesnį 

mikroklimatą. 
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Ugdymas ir 

mokymasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,1 % abiturientų įstojo į aukštąsias 

mokyklas. 

   

Atnaujinta mokinių pažangos ir vertinimo 

sistema. 

Ne visi mokytojai laikosi kai kurių 

susitarimų dėl vertinimo 

planavimo, individualizavimo ir 

diferencijavimo principų taikymo, 

prevencinių ir kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį. 

Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdomąją 

veiklą. Efektyviai naudoti 

paskatinimus, padrąsinimus, 

stiprinti pasitikėjimą savo 

jėgomis. 

 

Mokytojai sukuria darbingą klimatą. Nepakankamas mokytojų 

bendradarbiavimas optimizuojant 

mokinio mokymosi krūvį. 

Mokytojai turi galimybę 

tobulinti kvalifikaciją, 

dalyvauti įvairiose 

konferencijose, gauti 

naujausios informacijos apie 

mokytojo veiklos planavimą, 

individualizuoti, 

diferencijuoti darbą. 

 

Tik kai kurie mokytojai veda 

integruotas pamokas. 

Ne visada pamokų tikslai ir 

uždaviniai yra aiškūs. 

 

Nemaža mokytojų dalis retai 

pamokose taiko IKT. 

 Informacinės 

technologijos ir jų 

programos tobulėja, 

neįvaldę turimų 

programų, negebėsime 

naudotis 

sudėtingesnėmis. 

Trūksta kompiuterizuotų mokytojų 

darbo vietų bei IKT priemonių. 

Mokykloje atliekama mokinių poreikių 

analizė; mokyklos specialistai konsultuoja 

mokytojus, kaip nustatyti mokinių 

poreikius ir parinkti mokymo(si) formas. 

Dalis moksleivių stokoja 

mokymosi motyvacijos ir turi 

elgesio problemų. 

Mokytojai turi galimybę 

bendradarbiauti su Vilniaus 

pedagogine psichologine 

tarnyba. 

 

Dalis mokytojų tikslingai skiria 

namų darbus, sieja juos su darbu 

klasėje. Namų darbų apimtis 

neatitinka mokinių gebėjimų, ne 

visada derinama su kitais klasėje 

dirbančiais mokytojais. 

Beveik visi mokytojai vertinant gautą 

informaciją analizuoja su tėvais 

individualiai bei per tėvų susirinkimus. 
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Pasiekimai Beveik visų mokinių mokymosi 

pasiekimai atitinka mokyklos mokymo 

programų reikalavimus. 

  

 

 

Nepakankamai dažnai 

akcentuojama mokinių asmeninė 

pažanga. 

Tobulinti mokytojų 

kvalifikaciją ir dalintis gerąja 

patirtimi. 

Siekti, kad kiekvienas 

mokinys pagal savo 

gebėjimus patirtų sėkmę.  

Ne visose klasėse kils 

ugdymo kokybė. 

Dėl 2011-2013 metų 

pradinio ugdymo 

programos bendrojo 

ugdymo plano V 

skyriaus 46, 47, 50 

punktų bei 2011-2013 

metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų 

ugdymų planų XII 

skyriaus 72, 73 punktų 

vykdymo gali kilti 

grėsmė mokinių 

pasiekimams. 

Visi mokiniai išlaikė valstybinius 

egzaminus. 

Beveik visi tęsia tolesnį mokymąsi 

aukštosiose mokyklose, įgyja atitinkamą 

išsilavinimą. 

   

Daug mokinių yra įvairių olimpiadų, 

konkursų, varžybų laimėtojai bei 

prizininkai. Mokiniai dalyvauja įvairiose 

konferencijose. 

   

Sukurta 1-4-ų klasių mokinių 

apdovanojimų lenta. 

 Sukurti vyresnių klasių 

mokinių apdovanojimų lentą. 

 

Mokykla domisi savo buvusiais 

mokiniais. 

 Efektyviau naudoti 

informaciją apie buvusius 

abiturientus. Kurti garbės 

galeriją. 

 



 10 

Pagalba 

mokiniui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenė kuria gerą 

mikroklimatą, mokykloje rūpinamasi 

moksleivių saugumu (įrengtos vaizdo 

kameros). Mokiniai jaučiasi saugūs, žino, 

į ką gali kreiptis iškilus problemai. 

 

 

Ugdymo procesas 

diferencijuojamas tik daliai 

ugdytinių, dažniausiai tiems, kurie 

turi mokymosi sunkumų ir 

specialiųjų poreikių moksleiviams. 

 

 

Panaudoti mokyklos 

pedagogų ir vidinių bei 

išorinių specialistų 

kompetenciją, tenkinant 

saugumo emocinius, 

socialinius ir specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniams sudaromos palankios sąlygos 

saviraiškai ir savarankiškumui reikštis – 

dalyvauti projektų veikloje, renginiuose, 

akcijose 

Neformaliojo ugdymo būrelių 

pasiūla tenkina tik dalį mokinių 

polinkius ir poreikius 

  

Mokykloje vykdoma žalingų įpročių 

prevencija. Mokinius globoja socialinės 

pedagoginės bei psichologinės pagalbos 

specialistai. 

Mokiniais sudaroma galimybė rinktis 

įvairias programas, dalykus, modulius. 

Mokinių žalingi įpročiai. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti socializacijos 

programas. 

 

 

 

 

Smurto ir patyčių 

demonstravimas 

žiniasklaidoje. 

Dėl lėšų stokos ne visos 

programos 

įgyvendinamos. 

Mokykloje yra specialioji pedagogė, 

psichologė, socialinė pedagogė, logopedė  

 

 

 

 

 

Nesistemingai dirbama papildomai 

su gabiais vaikais. 

 

 

 

 

 

Nuosekliai ir sėkmingai 

siekti specialiųjų poreikių 

moksleivių ugdymo 

programose suformuluotų 

uždavinių, derinti prie 

individualių moksleivių 

poreikių. 

 

 

 

 

 

 

 

Laiku yra nustatomi mokinių specialieji 

poreikiai, gabumai, sunkumai 

Trūksta galimybių naudotis 

kompiuteriu ir internetu. Itin 

gabiems mokiniams nėra siūlomos 

atskiros užduotys namų darbams. 

  

Rengiami susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais, mokiniai dalyvauja įvairių 

mokymo organizacijų atvirų durų dienose. 

Trūksta tėvų pedagoginio švietimo. 

Tėvams teikiama informaciją yra 

neišsami. 

Sukurti naują tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokykla sistemą. 

Tėvų abejingumas vaikų 

ugdymosi rezultatams. 

Mokyklos 

strateginis 

valdymas 

Mokyklos tikslai aktualūs mokyklai, 

atspindi mokyklos vertybes, atitinka 

vidaus audito išvadas. 

Mokykloje veikianti valdymo 

struktūra nepakankamai tenkina 

bendruomenės narius.  

 Mokyklos 

bendruomenės 

nesaugumo jausmas dėl 
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Analizuojamos mokymosi sėkmės, 

vertinami pasiekimai. Priimami 

sprendimai problemoms spręsti. 

 Rėmėjų ugdymo procesui 

tobulinti paieška. 

būsimos mokyklos 

reorganizacijos. 

 

 Vadovai dalijasi patirtimi su kitų švietimo 

institucijų vadovais. Įtraukia mokytojus į 

mokyklos veiklos formavimo procesus. 

 Mokyklos valdymą pagrįsti 

vadovų, mokytojų ir 

aptarnaujančio personalo 

telkimu. 

Efektyvinti mokyklos 

savivaldos veiklą. 

Iš aktyvių mokyklos 

bendruomenės narių sudaryti 

komandų, kurios prisidėtų 

gerinant mokyklos valdymą. 

Metinės veiklos programos priemonės 

skiriamos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti. 
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III. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS 

I prioritetinė kryptis – BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS  (vadovaujantis atnaujintomis bendrosiomis programomis bei 2011-2013metų 

mokyklos ugdymo planu, patvirtintu 2011m. spalio 5d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-17). 

  

I tikslas – įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas. 

 

1. Vadovaujantis atnaujintomis bendrosiomis programomis bei 2011-2013metų mokyklos ugdymo planu, patvirtintu 2011m. spalio 5d. mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-17  buvo parengta Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos mokinių vertinimo tvarka, pagal kurią 

mokytojai planavo, organizavo ugdymo procesą ir pagal kurią buvo vertinami mokiniai 2011-2012 m.m.  

 

2. Naujos ugdymo bei vertinimo formos buvo aptartos Mokytojų tarybos posėdžiuose: 

 „5-10 klasių moksleivių pirmojo trimestro pasiekimų analizė. Pakeitimai programoje, kuria mokomi moksleiviai, turintys specialiųjų poreikių“  

2011-12-09 Nr.MKT-03 

 „1, 5 klasių mokinių bei atvykusių naujų mokinių adaptacija. 1-4 ir 11-12 klasių moksleivių I-ojo pusmečio mokymosi rezultatai ” 2012-01-25 

Nr.MKT-4 

  „5-10 klasių moksleivių antrojo trimestro rezultatai. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai. Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimas“ 2012-03-06 Nr.MKT-5 

 „Leidimas 12 klasių moksleiviams laikyti brandos egzaminus“ 2012-05-22 Nr. MKT-7 

 „4 klasių moksleivių pradinio ugdymo programos baigimas. 1-3, 5 klasių moksleivių kėlimas į aukštesnes klases, papildomas darbas nepažangiems 

moksleiviams“ 2012-05-28 MKT-8 

 ,,6-9 ir 11 klasių moksleivių kėlimas į aukštesnes klases, papildomo darbo skyrimas nepatenkinamus pažymius turintiems mokiniams. PUPP 

rezultatai“ 2012-06-05 Nr.MKT-9 

 „Brandos egzaminų rezultatų analizė. Mokyklos abiturientų stojimas į studijas“ 2012-08-30 Nr. MKT-10 

 

3. Naujos ugdymo bei vertinimo formos buvo aptartos Metodinės tarybos posėdžiuose: 

 „Pamokos kokybės gerinimas: pamokos tikslų ir uždavinių kėlimas, metodų parinkimas, darbo diferencijavimas ir individualizavimas, vertinimas, 

refleksija” 2011-12-28, Protokolo Nr.3 

 ,,2012 m. brandos egzaminų ir PUPP naujovių aptarimas” 2012-01-20, Protokolo Nr.4 

 ,,Mokyklos dalyvavimo projektuose galimybių aptarimas” 2012-02-29, Protokolo Nr. 5 

 ,,Kompiuterinių programų ir interneto panaudojimo galimybės pamokose” 2012-06-15, Protokolo Nr.6 

 ,,Vestų atvirų pamokų, dalyvavimo jose aptarimas” 2012-06-15, Protokolo Nr.6 
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4. Gabiems mokiniams buvo suteiktos sąlygos dalyvauti mokyklos, miesto, šalies olimpiadose ir konkursuose.  

 

Pradinių klasių mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Mokyklinis teatro būrelis „Spalvotas pasaulis“ XVI Mokyklinių teatrų festivalyje užėmė III vietą. „Nagroda brązowego dzwoneczka“. 

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ (mok. A. Zenkevič) 

 4b klasės mokinių komanda – Saugaus eismo viktorina „Traukiniu į saugaus eismo žinių šalį“  - I vieta (mok. L.Godvod) 

 Lukaš Skurko – Vilniaus miesto 3- 4 klasių mokinių Lenkų gimtosios kalbos olimpiada – I vieta (mok. L.Godvod) 

 Aleksander Petkevič – Vilniaus miesto 3- 4 klasių mokinių Lenkų gimtosios kalbos olimpiada  - II vieta (mok. L. Godvod)) 

  4-ų klasių mokinių komanda – Vilniaus miesto ortografinis konkursas „Ortografija linksmai“ - I vieta (mok. L. Godvod, A. Lakštauskienė, K. 

Chvoinicka) 

 Daniel Gansevski – Vilniaus miesto 4 klasių žingeidžių mokinių konkursas – III vieta (mok.A. Lakštauskienė) 

 Justina Aleksa – Vilniaus miesto ortografinis konkursas „Mistrz dyktando“ – padėka (mok.A. Lakštauskienė) 

 Dominik Gotovski – Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lenkų (gimtosios) kalbos olimpiada – padėka (mok. T. Kolenda) 

 Daniel Cholondač ir Emilia Novoselska - Matematikos konkurse ,,Kengūra” pateko į geriausiųjų 50-tuką (mok. K. Chvoinicka) 

 Anastasija Kiričenko -   Tarpmokyklinis religinės poezijos konkursas -  I vieta (mok. A. Bielska) 

 Donata Klimantavičiūtė -  Vilniaus miesto pradinio ugdymo dailyraščio konkursas – dešimtukas gražiausiai rašančių (mok. R. Songin) 

 Eva Tubelevič - Vilniaus miesto 3-4 kl. mokinių lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiada – I vieta (mok. R. Songin) 

 Eva Tubelevič - Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lenkų k. (gimtosios) olimpiada – padėka (mok. L. Bliuj) 

  Lukaš Skurko - 3-4 kl. anglų kalbos „Kengūra“ – auksinis diplomas (mok. N. Dlugauskienė) 

 Aleksander Petkevič - 3-4 kl. anglų kalbos „Kengūra“ – auksinis diplomas (mok. N. Dlugauskienė) 

 Dorota Rud – Vilniaus miesto 3 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada -13 iš 47 (mok. N. Dlugauskienė) 

 Lukaš Skurko - Vilniaus miesto 4 klasių anglų kalbos ortografijos konkursas „Spelling bee“ – finalistas (mok. N. Dlugauskienė) 

 3-ų klasių mokinių grupė dalyvavo konkurse „Teatralki“ – diplomas už geriausią meninę išraišką (mok. L. Bliuj)  

 Lukaš Skurko dalyvavo tarptautiniame projekte „Kurkime savo apsakymą“ ir užėmė II vietą (mok. L.Godvod)  

 

Lenkų kalbos mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 K. Gžibovska (5c) – Vilniaus m. skaitovų konkursas, skirtas J.I. Kraševskiui -II vieta (mok. D. Korkus) 

 M. Paškovska (10a) – Vilniaus m. skaitovų konkursas, skirtas J.I. Kraševskiui - I vieta (mok. D. Korkus) 

 B. Chatinovska (6c) – Vilniaus m. lenkų kalbos diktantas ,,Mistrz ortografii“ - II vieta (mok. D. Korkus) 

 K. Germanovič (10a) – VIII Respublikinis lenkų kalbos diktantas - II vieta  (mok. D. Korkus) 

 T. Kurovski (10a) – VIII Respublikinis lenkų kalbos diktantas - II vieta (mok. D. Korkus) 

 E. J.Novogrodski (10a) - Lenkų ambasados organizuojamas Šalies rašinėlių konkursas ,,Euro‘ 2012“ - III vieta (mok. D. Korkus) 

 A. Osipovič (8b) – XX Respublikinis skaitovų konkursas ,,Kresy 2011“ – diplomas su pagyrimu (mok. L. Minovič) 

 J. Orševski (11c) – Vilniaus m. lenkų kalbos olimpiada – finalistas (mok. L. Minovič) 
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 A. Volosevič (8b) – Vilniaus m. lenkų kalbos diktantas ,,Mistrz ortografii“ - II vieta (mok. L. Minovič) 

 L. Ciunaitis (7c) – Vilniaus m. lenkų kalbos diktantas ,,Mistrz ortografii“ - III vieta (mok. L. Minovič) 

 A. Volosevič (8b) – Šalies lenkų kalbos mažoji olimpiada – diplomas su pagyrimu (mok. L. Minovič) 

  T. Šerlat (12a) – Lenkų ambasados organizuojamas Šalies rašinėlių konkursas ,,Euro‘ 2012“ - apdovanojimas (mok. L. Minovič) 

 K. Grunt (6b) –  Respublikinis raiškiojo skaitymo konkursas ,,W kręgu poetów wileńskich“ – diplomas su pagyrimu (mok. R. Levicka) 

 M. Palevič (11b) - Vilniaus m. lenkų kalbos olimpiada – finalistas (mok. I. Matoško) 

 G. Gulbinovič (11a) –  Vilniaus m. skaitovų konkursas, skirtas J.I. Kraševskiui - padėkos raštas  (mok. I. Suchocka) 

 M. Sosna (11a) Lenkų ambasados organizuojamas Šalies rašinėlių konkursas ,,Euro‘ 2012“ - apdovanojimas (mok. I. Suchocka) 

 A. Greitiun (12d) – Vilniaus m. lenkų kalbos olimpiada – finalistas (mok. J. Kuckienė) 

 D. Sokolovska (5a) – Vilniaus m. skaitovų konkursas, skirtas J.I. Kraševskiui - padėkos raštas (mok. J. Kuckienė) 

 M. Voitkevičiūtė (8a) - Šalies lenkų kalbos mažoji olimpiada – diplomas su pagyrimu (mok. E. Žilinska) 

 

Lietuvių kalbos mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Karolina Kazimerevič (12d) - Respublikinė  lietuvių kalbos (valstybinės) olimpiada – III vieta, III laipsnio diplomas (mok. R. 

Kleniauskienė) 

 Karina Germanovič (10a) - 10 klasių mokinių diktanto „Geriausias iš lietuvių kalbos“ konkursas II etapas Lenkų namuose - Padėka 

(mok. L. Aleksandrovič) 

 Karolina Grunt (9a) - Raiškiojo skaitymo konkursas,  Vilniaus miesto etapas - Padėkos raštas (mok. I. Staikūnienė) 

 Justyna Kolesnik (10a) 2012m. Nacionalinis konkursas „Švari kalba-švari galva“ - surinko 88% (mok. I. Staikūnienė) 

 Kornelija Vilutytė (9a) - Raiškiojo skaitymo konkursas, Vilniaus miesto etapas - Padėkos raštas (mok. N. Kozlovskaja) 

 

 

Užsienių kalbų mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Agneška Pažusinskaitė (7c) – Vilniaus miesto rusų kalbos (užsienio) olimpiada – II  vieta (mok. H.Untanienė) 

 Joana Petkevič (11b) - Respublikinė rusų (užsienio) kalbos olimpiada – I vieta (mokytoja H. Kulik) 

 Beata Jasiulevič (11c) - Respublikinė rusų (užsienio) kalbos olimpiada – III  vieta (mokytoja H. Untanienė) 

 Ernest Rozepal (8c) - Anglų kalbos  Kengūra 2012 - Auksinės Kengūros diplomas (mokytoja A.Jackevič) 

 Karolina Stankevič (8b) - Anglų kalbos  Kengūra 2012 - Oranžinės Kengūros diplomas (mokytoja M.Vartač-Vartecka) 

 Valdemar Lovcik (10a) - Anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „V. Šekspyro sonetai“ (Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje mokykloje)-  I vieta (mok. 

M. Sutugina-Zverugo) 
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 Socialinių mokslų mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Patricija Daškevič ir Dorota Sokolovska (5a) - Europos žmonių teisių fundacijos konkursas „Europa kasdien“: komiksų „Kelionė po Europą“ 

kūrimas - I vieta (mokytoja Helena Bogdiun) 

 

 Eva Mincevičiūtė (5a) - Europos žmonių teisių fundacijos konkursas „Europa kasdien“:  rašinėlių „Keista kelionė po Europą“ kūrimas - III 

vieta (mokytoja Helena Bogdiun) 

 Lukas Ciunaitis (7c) - Č. Kudabos nacionalinis mokinių konkursas -  23 vieta iš 170 (mok.I. Golubovska) 

 Kamil Rud (6b) - Č. Kudabos nacionalinis mokinių konkursas - 71 vieta iš 158 (mok. K.Macuk) 

 M. Palevič (11b) - Vilniaus m. istorijos olimpiada - 12 vieta is 39 (mok. M. Taraškevič) 

 8 klasių moksleivių komanda – Vilniaus m. tarpmokyklinis konkursas „Vilniaus barokas“ (Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinėje mokykloje) – I 

vieta  (mokytoja Marija Narkevič). 

 

Tiksliųjų mokslų mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Daniel Voinickis (10d) I etapo OMG - I vieta, dalyvavo II etape Lenkijoje (mok. K. Piotrovska) 

 Dorota Lukaševič (6a) - Vilniaus miesto matematikos olimpiada - Padėkos raštas (mok. T. Michnevič) 

 Marta Chmelevska (6a) - Vilniaus miesto matematikos olimpiada - Padėkos raštas (mok. T. Michnevič) 

 Ernest Rozepal (8c) - Vilniaus miesto fizikos olimpiada – Padėkos raštas (mok. M. Bortkevič) 

 Katažyna Michnevič - Matematikos konkursas „Kengūra-2012“ - geriausių 50-kas (mok.V. Geben) 

 Karolis Marač (10d) - Jaunujų fizikų mokykla „Fotonas“ ir 2012m. sėkmingai  baigė šios mokyklos I pakopą  (2 metų kursą baigė per 1 metus), 

paž. Nr. 6023 – mok. M. Rynkevič 

 Damian Piurko (5a) - IT konkurso Bebras 50-kas geriausių moksleivių Lietuvoje – 6 vieta (mok. H.Stankevič) 

 Dorota Sokolovska (5a) - IT konkurso Bebras 50-kas geriausių moksleivių Lietuvoje – 9 vieta (mok. H.Stankevič) 

 Emil Borovik (5a) - IT konkurso Bebras 50-kas geriausių moksleivių Lietuvoje – 11 vieta (mok. H.Stankevič) 

 Robertas Mitunevičius (5a) - IT konkurso Bebras 50-kas geriausių moksleivių Lietuvoje – 31 vieta (mok. H.Stankevič) 

 Sandra Kalinovska (4b) - Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ - geriausių piešinių dešimtukas (mok. H. 

Stankevič) 

 Anželika Damaškaitė (10a) - Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ - geriausių piešinių dešimtukas (mok. H. 

Stankevič) 

 Rafal  Zaryč (10b) - Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ - geriausių piešinių dešimtukas (mok. H. Stankevič) 

 Dominika Vincel (7c) - Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ - geriausių piešinių dešimtukas (mok. I. Jančevska) 

 Justyna Jančevska  (1b) Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ - geriausių piešinių dešimtukas (mok. I. Jančevska) 

 Anželika Damaškaitė (10a) – IT Naujametinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2011“ - geriausias piešinys 9-12 kl. (mok. H. 

Stankevič) 

 Mokyklos 6-7 klasių mokinių komanda – Konkursas A. Mickevičiaus gimnazijoje „Tangramai“ – I vieta (mok. I. Jančevska, M. Bortkevič) 
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Gamtos mokslų mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Karol Marač - 10 klasių integruotas biologijos ir chemijos konkursas Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje -  II vieta (mok. H. Pažusinskienė, 

A. Novogrodskaja) 

 Katažyna Stankevič - 8 klasių integruotas biologijos ir chemijos konkursas Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje - II vieta (mok. H. Pažusinskienė, 

A. Novogrodskaja) 

 Darius Burinskis - 8 klasių integruotas biologijos ir chemijos konkursas Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje - I vieta (mok. H. Pažusinskienė, 

A. Novogrodskaja) 

 Justyna Novogrodska - 5-8 klasių mokinių Lietuvos edukologijos universitetas gamtos mokslų olimpiada II etapas -  X vieta  

(A. Novogrodskaja, H. Pažusinskienė) 

 Dominika Vasilevska - 5-8 klasių mokinių Lietuvos edukologijos universitetas gamtos mokslų olimpiada II etapas - IV vieta  

(A. Novogrodskaja, H. Pažusinskienė) 

 Dorota Sokolovska - 5-8 klasių mokinių Lietuvos edukologijos universitetas gamtos mokslų olimpiada II etapas - VII vieta  

(mok. H. Bogdiun) 

 

Kūno kultūros mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Mergaičių tinklinio komanda mergaičių tinklinio varžybose finaliniame etape laimėjo 4 vietą (mok. Z. Mikonis, L. Kroman) 

 Krepšinio varžybos tarp lenkiškų mokyklų - 4 vieta (mok. Z. Mikonis) 

 Krepšinio varžybos Jono Pauliaus II gimnazijos taurei laimėti – padėka  (mok. Z. Mikonis, L. Kijevič) 

 Futbolo varžybos „Golas“ – 2 vieta (mok.R. Dubinskienė) 

 Mokyklos sporto komanda - Tarpmokyklinės estafečių varžybos, skirtos Jonui Pauliui II (Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje) – III vieta (mok. Z. 

Mikonis, L. Kijevič) 

 

Dorinio ir estetinio ugdymo dalykų mokytojų paruoštų mokinių svarbiausi rezultatai (už mokyklos ribų): 

 Agneška Reutt (8c) - Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Mano kūrinys- Lietuvos muziejui” - III vieta (mok.V. Oleškevič) 

 Evelina Uždel (10b) - Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Mano kūrinys- Lietuvos muziejui” - IV vieta (mok. A. Rynkevič) 

 Kamila Grunt (6b) - „Vaikų ir jaunimo lenkų dainų festivalis“ - Lenkų kultūros namai. - II vieta (mok. J. Dekevičienė) 

 V. Lukaševič (6c) - Tarptautinis edukacinis konkursas „Profesorius Mečislovas Albertas Skompiec – Kunigas, filosofas, pedagogas“, 

Liublinas – Lvovas – Padėka (mok.A. Zločevska) 

 Dailės konkursas Lenkijoje „Euro‘2012 oczyma dziecka“. Dalyvavo 5-7 kl. – 64 padėkos su dovanomis (mok.Danuta Lipska) 

 Ansamblio „Vilenka” dalyvavimas festivalyje „Pieśń znad Wilii” - Lenkų kultūros namuose Vilniuje (mok. J. Labul) 

 „Vilenkos“ choro perklausa festivalyje „Tradicijos palikuoniai” Etnografiniame Lietuvos centre, kur choras gavo laureato vardą ir 

rekomendaciją dalyvauti festivalyje “Pokrovskije kolokola”  (mok. J. Labul) 

 „Vilenkos“ dalyvavimas tarptautiniame  festivalyje „Kwiaty polskie" Nemenčinėje (mok. J. Labul) 

 „Vilenkos” koncertinė išvyka į Bulgariją į tarptautinį festivalį Bulgarijoje„Balkan Folk Fest-2012” (mok. J. Labul, D. Korkus) 
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  „Vilenkos” dalyvavimas tarptautiniame festivalyje „Košalin-2012” Lenkijoje (mok. J. Labul) 

 

5. Mokytojai parengė užduočių  įvairių dalykų mokyklos,  miesto olimpiadoms bei konkursams:   

 

Pradinių klasių mokytojų: 

 Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiada - 2011-10-12 Įsak. Nr. A-15-2652 - Alina Lakštauskienė 

 2-4 klasių mokinių lenkų kalbos dailyraščio konkursas - Kristina Chvoinicka 

 Vilniaus miesto 3-4 kl. mokinių konkursas „Diktanto meistras“- 2011-09-23 - Valeria Skirtun, Kristina Gailevič 

 Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lenkų (gimtosios) kalbos olimpiada - 2012-01-06 Įsak. Nr. A-15-43 - Teresa Kolenda 

 

Lenkų kalbos mokytojų: 

 Mokyklos 5-10 kl. lenkų kalbos olimpiadai - 2011-12-07 Įsak. Nr. V – 34 - Barbara Dainovič, Danuta Korkus, Janina Kuckienė, Irena Matoško, 

Liucija Minovič, Irina Suchocka 

 Mokyklos 11-12 kl. lenkų kalbos olimpiadai - 2012-01-31 įsak. Nr. V – 63 - Regina Levicka, Barbara Dainovič 

 Mokyklos 8 kl. Mažoji lenkų kalbos olimpiadai - 2012-03-28 įsak. Nr. V- 110 - Regina Levicka, Barbara Dainovič, Danuta Korkus 

 Mokyklos lenkų kalbos konkursui ,, Mistrz ortografii“ - 2011-10-04 lenkų kalbos met. grupės prot. Nr.3 - Barbara Dainovič, Danuta Korkus, 

Janina Kuckienė, Irena Matoško, Liucija Minovič, Irina Suchocka 

 

Lietuvių kalbos mokytojų: 

 10 klasių mokinių diktanto ,,Geriausias iš lietuvių kalbos - 2011“ - Marija Česonienė                    

 

Užsienių kalbų mokytojų: 

 Mažosios mokyklinės rusų  kalbos olimpiados (6-7 kl.) I dalies (raiškiojo skaitymo konkurso organizavimas ir vertinimas) 2011-11-25 įsak. Nr. 

V-30) - 2011-11-29 - T.Barkovska 

 9-11 kl anglų kalbos mokyklinės olimpiados organizavimas ir vertinimas - įsakymas V-50, 2012-01-17 - J.Gromova, M. Sutugina –Zverugo, A. 

Jackevič, E. Ivinski, M.Vartač-Vartecka 

 5-8 kl anglų kalbos olimpiados organizavimas - įsakymas V-39, 2011-12-09 - V.Liachovičienė, M.Vartač-Vartecka, V.Buinovska, A.Jackevič 

 Konkursas tarp 9 kl. „Want to know everything“ – 2012-04-11 - M. Sutugina-Zverugo, V. Buinovska 

 4 kl. anglų  kalbos olimpiados vykdymas ir vertinimas - įsakymas Nr.V-59 – 2012-01-26 - V.Buinovska 

 3 kl. anglų kalbos olimpiados rengimas (I etapas) - įsakymas V-112, 2012 03 28 - V.Buinovska  

 3 kl. anglų kalbos mokyklinė olimpiada  - įsak.  Nr V-91, 2012 03 05 - N.Dlugauskienė  
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Socialinių mokslų mokytojų:  

 9-12 klasių mokyklinės istorijos olimpiados organizavimas, Įsak. Nr. V-54  2012-01-24  - M. Taraškevič 

 10– 12 klasių geografijos olimpiados organizavimas Įsak. Nr. V – 68  2012–02 -15 - I. Golubovska 

 Paruošė ir surengė mokyklinę geografijos olimpiadą 10-12 kl. mokiniams, Įsak. Nr. V-68  2012-02-15 - K. Macuk 

 Surengė Europos egzaminą 11-12 klasių mokiniams 2012-05-09 - K. Macuk 

 Paruošė ir surengė geografinę-ekonominę moksleivių konferenciją 9-11 klasių mokiniams „Konfliktai šiuolaikiniame pasaulyje, jų priežastys ir 

sprendimo būdai“.  Įsak. Nr. V-138  2012-05-14 - K. Macuk 

 

Tiksliųjų mokslų mokytojų: 

 5-8 klasių matematikos olimpiada - Ivona Jančevska, Teresa Michnevič, Jadviga Šilobrit 

 9-12 klasių matematikos olimpiada - Kristina Piotrovska, Jolanta Kozak, Vladislava Geben 

 8 klasių fizikos olimpiada - 2012-02-27 - Marija Rynkevič, Henryk Sinkiewicz 

 9-12 klasių fizikos olimpiada - 2011-12-07 - Marija Rynkevič 

 

Gamtos mokslų mokytojų: 

 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiada I etapas - 2011-12-08 Dir. įsak. Nr. V- 37 - Anželika Novogrodskaja, Liucija Pidganiuk 

 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų olimpiada I etapas - 2012-03-27 Dir. įsak. Nr. V-109 - Anželika Novogrodskaja, Liucija Pidganiuk, Liucija 

Minovič 

 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiada I etapas - 2011-12-06 Dir. įsak. Nr. V- 33 - Kristina Tučkovska, Helena Pažusinskienė 

 

6. Aktyvios savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinančios ugdymo formos buvo įgyvendintos mokiniams dalyvaujant projektuose: 

 

Įgyvendinti projektai Data Mokytojai 

Tarptautiniai 

„Bendri istorijos įvykiai“ su Krokuvos miesto Jono Pauliaus II gimnazija  ,,Jogailaičių dinastija 

bendroje Lietuvos ir Lenkijos istorijoje“ 

 

2011 rugsėjis 

 

Liucija Minovič 

Maryna Taraškevič 

Marija Narkevič 

Lenkijos –Lietuvos projektas ,,Mus sieja mus bendra praeitis“. Mūsų mokyklos 9a ir 11b klasės 

mokiniai  viešėjo  Kielcų apylinkos gimnazijoje Manchocicose, Lenkijoje. 

 

2012-05-13-16 

 

Barbara Dainovič 

Natalija Kozlovskaja  

Marina Sutugina - 

Zverugo 

1a, 1c, 4b, 4c klasių mokiniai dalyvavo Radijos „Znad Wilii“ organizuotame projekte „Biblioteka 

kuprinėje“  

Per metus Valerija Skirtun 

Veslava Černigovska 

Lucija Godvod 

Alina Lakštauskienė 
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Pradėtas mainų projektas su Marki miesto Kornelio Makušinskio pagrindine mokykla (Lenkija) 2012 gegužė 

 

Liucija Minovič 

Viktor Lovčik 

Mokyklos ansamblio „Vilenka“ dalyvavimas tarptautiniame festivalyje Bulgarijoje ,,Balkan Folk Fest 

2012“ 

2012 birželis Danuta Korkus 

Janina Labul 

„Tarpkultūrinis dialogas demokratiniu procesu vystyme“                                        2012-07-27 Liucija Pidganiuk 

,,Lietuva – istorijos kryžkelėse“     2012-08 Liucija Pidganiuk 

Šalies, tarpmokykliniai: 

Organizuotas ir surengtas mūsų mokykloje tarpmokyklinis integruotas projektas - paroda „Prakartėlė 

2011“, 5-11 kl. 

2011-12-14-23 
 

Anna Rynkevič 

Valdemar Oleškevič 

Sandra Valevič 

Jolanta Dekevičienė 

,,Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011-2012“. 10a klasės mokiniai su Elektrėnų mokyklos 

mokiniais 

2011-2012 

m.m. 

 

Danuta Korkus 

Lilija Aleksandrovič 

 

,,Lyderystės akademija“- 11b kl. mokinys M.Palevič 

 

2011-11 Ina Jurgelienė                  

 

8a, 10c, 11a, 11c klasių mokiniai Vilniaus miesto mokyklų kinofestivalyje „Kinomeškutis“ 

(«КИНОМИШКА»)  

 

2012-03-22 T.Barkovska 

Lietuvos mokyklų projekte „Drąsinkime ateitį“ mūsų mokykla visus metus buvo TOP 10-tuke 2011-2012 

m.m. 

Halina Stankevič 

M. Taraškevič 

M. Narkevič 

V. Lovčik 

I. Golubovska 

Respublikinė istorijos ( 1- 4 gimnazijos) 9- 12 klasių moksleivių konferencija „Prancūzmečio Lietuvoje  

200- ios metinės. Atgarsiai, palikimas, vertinimai“. 

2012-04-12 

 

V. Lovčik 

M. Taraškevič 

 

Teminis laidų ciklas „Lietuvos ir Lenkijos istorijos puslapiai“, kuris buvo transliuotas per LR kanalą: 

„Klasika“  
 

 

2011-09-01, 

2012-11-11, 

2012-03-11. 

V. Lovčik 

 

Mūsų mokykloje vyko pirmas etapas mergaičių tinklinio varžybų klubo „Polonija“ taurei laimėti tarp 

lenkiškų mokyklų. 

2012-01-05 

 

Zbignev Mikonis 

Liucija Kroman 

Mokyklos: 

„Europos kalbų diena“ – visų mokomų mokykloje kalbų bendras projektas 

 

2011-09-26 

 

Kalbų mokytojai 
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7c klasės mokinių projektas “Famous People Related to Vilnius”  

 

Spalio mėn. M.Vartač-Vartecka 

V.Liachovičienė 
Projektas „Rusų pėdsakai Vilniaus istorijoje ir kultūroje“ ("Русский след в истории и культуре Вильнюса" ): 

 
Sausis-balandis T.Barkovska 

H.Untaniene 

4 klasių mokinių anglų kalbos projektas „Extreme animals“ 2011-10-10   N.Dlugauskienė 

V.Buinovska 

„Vienas vardas – Lietuva“-11c klasės mokinių projektas 

 

2011-10-16 

 

Natalija Kozlovskaja  

Vida Navelskienė  

Socialinė akcija „Žvakelė Rasų kapinėms“  2011 spalis Jolanta Novoselska 

Futbolo turnyras skirtas Vasario 16-ajai Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dienai paminėti. 2012-01-31 

 

Romualda Dubinskienė 

 

„Ką man reiškia Tėvynė?“ – istorijos-literatūrinis projektas skirtas Vasario 16-osios – Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai paminėti (8a, 9a kl.) 

2011-2012 

vasario 16 

Eva Žilinska 

Integruotas matematikos ir dailės projektas  

6a, b kl. „Piešinių ir uždavinių kūrimas koordinačių plokštumoje“ 

2012-04 Teresa Michnevič 

Trikampių panašumo taikymas sprendžiant praktines  užduotis“,10b 2012-12-12 

 

Jolanta Kozak 

 

„Lygčių sistemų kūrimas ir sprendimas“ 11kl. 2012-04-27 

 

Jadviga Šilobrit 

 

„Mano bičiulis kompiuteris“ 7 kl. 

 

2012-05-23  Ivona Jančevska 

Halina Stankevič 

„Senosios Vilniaus kapinės – tautos istorija (literatai, mokslininkai, menininkai)“ (5c ir 10d)  2012-05-10 

 

Irena Matoško 

Jolanta Novoselska 

„Vilnius ir Varšuva lenkų literatūroje“ (8a) 2012-02-08 

 

Eva Žilinska 

 

Europos dienos minėjimas - Europos savaitės organizavimas ir surendimas 2012-05-07 

 

I.Golubovska 

„Skaitau ir atrandu“ – 10a klasės antro pogrupio moksleiviai 2012-05-21 

 

Lilija Aleksandrovič 

 

 „Lietuvos kinas“ - Karolinos Kazimerevič 2012-01-20  Regina Kleniauskienė 

,,Dvasia ko ieško, kas atspės?"- 11b klasės mokiniai 2012-05-12 Natalija Kozlovskaja  

,,Ką reikia žinoti bendraujant?‘‘- 6b klasės mokiniai 2012-03-29 Ina Jurgelienė                  
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4 klasių mokinių projektas „English around us“ 2012-04-11 Natalija Dlugauskienė 

Gamtos mokslų mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas: 
„Tausojantis vartojimas ir maistas“ 

2012-02-28 Anželika Novogrodskaja 

Futbolo turnyras, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. 2011-11-30 

 

Romualda Dubinskienė 

 

Tarpklasinės 6-7 klasių berniukų futbolo varžybos  

 

2011 lapkičio- 

gruodžio m. 

Romualda Dubinskienė 

Romualda Dubinskienė 

Tarpklasinės10-tų klasių berniukų krepšinio varžybos  2011-12- 2012-

02 

Leokadija Kijevič 

 

Tarpklasinės mergaičių tinklinio varžybos  

 

2011-11- 2012-

03 

Liucija Kroman 

 

    

7. Edukacinės pamokos  muziejuose,  planetariume,  Molėtų observatorijoje,  SWED banke, universitetuose,  įvairių ekskursijų metu. 

 

Rumšiškių liaudies ir buities muziejus 6b kl. 2011-09-27 Natalija Kozlovskaja  

Kalbos muziejus  2012-05-03 Ina Jurgelienė                  

11a ir 11b kl. moksleiviai dalyvavo edukacinėje programoje „Baltasis romantizmo angelas“ Vilniaus 

paveikslų galerijoje. 

2012-02-10 Ina Jurgelienė                  

Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse (5a,b,c) 2011-09-29 

 

Janina Kuckienė 

Danuta Korkus 

Jolanta Novoselska 

Jolanta Dekevičienė 

Konkursas-ekskursija A. Mickevičiaus muziejuje. 2011-12-20 Barbara Dainovič 

Pinigų muziejus (11c) 2011-10-26 Liucija Minovič 

Ekskursija į Lietuvos Banko „Pinigų muziejų“ 10a/10c/10d  2012 03 07   Eduard Ivinski 

A. Mickevičiaus gimimo metinių minėjimas muziejuje  2011-12-23 Irina Suchocka 

Pamoka-ekskursija šv. Petro i Povilo bažnyčioje: „Baroko architektūros šedevrai“ 2012-02-28 Barbara Dainovič 

Vilniaus architektūros paminklai – senamiestis 2012-03-21 Irina Suchocka 

Pažintinė ekskursija į V. Krėvės muziejų 9b kl. 2011-10-27   H.Untanienė 

Ekskursija į  A. Puškino muziejų  Markučiuose 7a kl.  2012-05-23 H.Kulik 

Muitinės muziejus, 5c  2011-11-24 J.Novoselska 

Geležinkelio muziejus stotyje su 5c klase  2011-12-08 J.Novoselska 
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Energetikos muziejus  8a klasė 2011-10-21 Marija Rynkevič 

Įvairiuose muziejuose 2012-03-01 

2011-09-21 

2011-11-11 

2011-11-25 

2012-04-20 

2012-05-11 

2012-03-21 

Alina Lakštauskienė 

Kristina Gailevič 

 

Renata Jablonska 

 

Planetariume, manufaktūroje 2012-03-21 

2012-05-04 

2012-05-09 

Kristina Chvoinicka 

Edukacinė išvyka į Vilniaus planetariumą su 10b,c,d 

8 c kl.  

2012-04-12 Marija Rynkevič 

Marija Bortkevič 

Vitražo manufaktūra  5c 2012-04-20 J.Novoselska 
Edukacinė išvyką į LEU oranžeriją su 8a klasės moksleiviais 2012-01-26 Anželika Novogrodskaja 

Išvyka į Litekspo parodų ir kongresų centrą, parodos „Mokykla’2011” ir “Žiemos puokštė”,11b kl. 2011-11-06 
 

Anna Rynkevič 

Valdemar Oleškevič 

Nacionalinė Saugesnio interneto vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų konferencija „Saugiai atskleiskime ir pažinkime 

skaitmeninį pasaulį kartu!” LITEXPO.  

„Saugesnio interneto akademija 2012“ TEO LT organizuojamoje pamokoje (5 a, c) 

2012-02-07 

 

2012-02-09 

Halina Stankevič 

 

Halina Stankevič 

Henryk Sinkevič 

Išvyka į Leonardo da Vinči parodą. 2011-11-03 Jolanta Dekevičienė 

Ekskursija į Policijos nuovadą. 2012-04-26 Jolanta Dekevičienė 

Edukacinė pamoka Swedbanke ,,Matematikos taikymai banko sistemoje“. 

10
d
,11

b,c
 klasės mokinių susitikimas su  Vilniaus edukologijos universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto 

dekanu. Tema: ,,Matematika mano gyvenime“  

 Kristina Piotrovska 

Ekskursiją į Vilniaus šiluminę elektrinę 2011-12-19 Marija Rynkevič 

11c kl. organizuota edukacinė pamoka-ekskursija Vilniaus universitete „Vilniaus barokas“  2011-11-18 Natalija Kozlovskaja  

Vida Navelskienė  

Edukacinė ekskursija su 7c kl. mokiniais VU bibliotekoje  2012-04-17 Lilija Aleksandrovič 

Edukologinė ekskursija į LEU Rusų kalbos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų katedrą  12a,b,c,d kl  2011-10-11 T.Barkovska,H.Untanienė 

Ekskursija į Vilniaus A. Mickevičiaus biblioteką, 10d  2012-03-25 E.Ivinski 
Edukacinė ekskursija į VU 2012-04-02 Marija Rynkevič 

Ekskursija į Vilniaus Universitetą su 5c klase 2012-03-21 J.Novoselska 



 23 

 

2 tikslas - tobulinti mokytojų kompetencijas ugdymo proceso ir refleksijos srityje. 

 

1. Mokytojai per metus tobulino kompetencijas ugdymo proceso klausymais, dalyvavo seminaruose, konferencijose. 

 

Nr. Seminarai, konferencijos Data Dalyvavę mokytojai 

1 Seminare „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas“ dalyvavo: 

Lucyna Pidganiuk, Kristina Tučkovska, Lilija Bliuj, Alina Lakštauskienė, Kristina 

Chvoinicka, Kristina Gailevič, Teresa Kolenda, Alina Zenkevič, Lucija Godvod, Renata 

Jablonska, Veslava Černigovska, Alia Klimantavičienė, Renata Songin, Natalija 

Dlugauskienė, Lilija Aleksandrovič, Halina Untanienė, Regina Kleniauskienė, Vida 

Navelskienė , Ina Staikūnienė, Natalija Kozlovskaja, Marija Česonienė, Barbara Dainovič, 

Janina Kuckienė, Regina Levicka, Irena Matoško, Liucija Minovič, Irina Suchocka, Eva 

Žilinska, Ivona Jančevska, Kristina Piotrovska, Vladyslava Geben, Halina Stankevič, 

Marija Bortkevič, Teresa Michnevič, Henrik Sinkevič, Valdemar Oleškevič, Anna 

Rynkevič, Jolanta Dekevičienė, Katažina Macuk, V.Buinovska, E. Ivinski, A. Jackevič, 

T.Barkovska, H.Kulik, V.Liachovičienė, J.Novoselska,V. Lovčik, M. Taraškevič,  

H. Bogdiun 

2011-11-21 49 mokytojai 

2 Seminare „Klasės auklėtojas kaip ambasadorius“ dalyvavo: 

Anželika Novogrodskaja, Albina Drževecka, Lilija Bliuj, Alina Lakštauskienė, Kristina 

Chvoinicka, Kristina Gailevič, Teresa Kolenda, Alina Zenkevič, Beata Bolondz, Lucija 

Godvod, Renata Jablonska, Veslava Černigovska, Alia Klimantavičienė, Lilija 

Aleksandrovič, Vida Navelskienė, Natalija Kozlovskaja, Marija Česonienė, Barbara 

Dainovič, Janina Kuckienė, Regina Levicka, Irena Matoško, Liucija Minovič, Irina 

Suchocka, Eva Žilinska, Ivona Jančevska, Marija Rynkevič, Vladyslava Geben, Marija 

Bortkevič, Teresa Michnevič, Jolanta Dekevičienė, Katažina Macuk, Sandra Valevič, 

Anna Rynkevič, A.Jackevič, J.Novoselska, V. Lovčik, M. Taraškevič, H. Bogdiun 

2011-12-09 

 

38 mokytojai 

3 Seminare „Šiuolaikinė pamoka šiuolaikinėje mokykloje“ dalyvavo: 

Helena Pažusinskienė, Lilija Bliuj, Alina Lakštauskienė, Kristina Chvoinicka, Kristina 

Gailevič, Teresa Kolenda, Alina Zenkevič, Beata Bolondz, Lucija Godvod, Renata 

Jablonska, Veslava Černigovska, Alia Klimantavičienė, Renata Songin, Natalija 

Dlugauskienė, Regina Janč, Lilija Aleksandrovič, Halina Untanienė, Regina 

Kleniauskienė, Vida Navelskienė, Ina Staikūnienė, Natalija Kozlovskaja, Barbara 

Dainovič, Danuta Korkus, Janina Kuckienė, Regina Levicka, Irena Matoško, Liucija 

Minovič, Irina Suchocka, Eva Žilinska, Jadviga Šilobrit, Marija Bortkevič, Marija 

Rynkevič, Ivona Jančevska, Valdemar Oleškevič, Anna Rynkevič, Jolanta Dekevičienė, 

2011-12-28 

 

50 mokytojų 
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Sandra Valevič, Katažina Macuk, Danuta Lipska, V.Buinovska, E. Ivinski, A. Jackevič, 

H.Kulik, V.Liachovičienė, J.Novoselska, M.Sutugina-Zverugo, K. Macuk, V. Lovčik, M. 

Taraškevič, H. Bogdiun 

4 Konferencija „Europos Sąjungos jaunimo programos – YOUTH IN ACTION – plėtros 

galimybių studijos“ 

2012-01- 27-29 

 

Lucija Pidganiuk 

5 Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos konferencija 2012-02-25 Helena Pažusinskienė 

6 Seminaras „Nanotechnologijos ir jų panaudojimas“ 2012-04-02 

 

Helena Pažusinskienė 

Kristina Tučkovska 
7 Seminaras „Integruoto biologijos ir chemijos žinių konkurso darbų vertinimas“ 2012-04-03 Anželika Novogrodskaja 

8 Seminaras „Atradimų pamokos gamtamoksliniame ugdyme“ 2012-04-26 Lucyna Pidganiuk 

9 Seminaras „Tarpkultūrinis dialogas-visuomenės ateities garantas“ 2012-05-02 Anželika Novogrodskaja 

10 Seminaras „Multimedialna szkoła  na Litwie” (Lenkija) 2011-09-30- 

2011-10-03 

Veslava Černigovska 

11 Disputai „Tvarka sąsiuviniuose“ 2011-10-27 Alia Klimantavičienė 

12 Seminaras „Geroji lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo 1-oje klasėje patirtis 2011-11-02 

 

Alia Klimantavičienė 

Renata Songin 

Regina Janč 

13 Seminaras „Lietuvių kalba tautinių mažumų mokykloje: problemos, iššūkiai, galimybės“ 2011-11-03 Alia Klimantavičienė 

Renata Songin 

Regina Janč 

14 Seminarų ciklas „Mokykla be smurto“. Seminarus vedė direktoriaus pavaduotoja Regina 

Levicka, psichologė Anželika Andžejevska, anglų kalbos mokytoja Ana Jackevič 

 

2011-11-02-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-08-30, 

2012-01  4 -5 

Liucija Pidganiuk 

Lilija Bliuj 

Alina Lakštauskienė 

Kristina Chvoinicka 

Kristina Gailevič 

Teresa Kolenda  

Lucija Godvod 

Barbara Dainovič 

Danuta Lipska 

K. Macuk 

Natalija Dlugauskienė 

V.Buinovska 

M.Vartač-Vartecka 

E. Ivinski 

H.Kulik 

J.Novoselska 
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M.Sutugina-Zverugo 

T.Barkovska 

Marija Bortkevič 

15 Kelionė – rekolekcijos Agluonoje 2011-11-07 Alina Bielska 

16 Seminaras „Bendradarbiavimo su tėvais formos pradiniame ugdyme“ 2011-11-17 Lilija Bliuj 

Alina Zenkevič 

17 Seminaras – praktiniai užsiėmimai „Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z 

piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych. Praktyczne 

wykorzystywanie tablicy interaktywnej w dydaktyce. Doskonalenie kompetencji 

logopedycznych” (Lenkija) 

2011-11-24-25 

 

Lucija Godvod 

 

 

 

18 Konferencija „Gabių mokinių ugdymas – gerosios patirties sklaida 2011-12-06 A.Klimantavičienė 

19 Seminaras – išvyka „A.Mickevičiaus gyvenimo takai Kaune. A.Mickevičius, jo kūryba ir 

sąsajos su šiandiena“ 

20121-12-07 Lucija Godvod 

Veslava Černigovska 

20 Seminaras „Mokyklos mokytojų patirties sklaida. Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir 

motyvavimas sėkmei“  

2011-12-14 Regina Janč 

21 Seminaras „Kaip mokiniams atskleisti Pal. J.Matulaičio asmenybę?“ 2012-02-10 

 

Alina Bielska 

Anna Zločevska 

21 Seminaras „Pažangos ir pasiekimų vertinimas pradinėse klasėse“ 2012-02-20 Alia Klimantavičienė 

22 Seminaras – konferencija „Pamoka ir mokslas, ir menas“ 2012-02-21 Lilija Bliuj 

Alina Lakštauskienė 

Alina Zenkevič 

Lucija Godvod 

Veslava Černigovska 

23 Seminaras „Kaip mokyti vaikus skaityti kūrybiškai“ 

 

2012-02-24 

 

 

Alina Lakštauskienė 

Teresa Kolenda 

Lucija Godvod 

Veslava Černigovska 

24 Seminaras „Konfliktų valdymas“ 2012-03-07 Alina Bielska 

25 Seminaras „Naujos kompiuterinės mokymo(si) priemonės pradiniam ugdymui“ 2012-03-12-13 Kristina Chvoinicka 

Veslava Černigovska 

26 Seminaras „Interaktyvios lentos panaudojimo pradiniam ugdymui galimybės“ 2012-03-28-29 Alia Klimantavičienė 

Renata Songin 

27 Seminaras „Interaktyvios lentos panaudojimas matematikos pamokoje“ 2012-04-02 

 

Alina Zenkevič 

Renata Jablonska 

28 Seminaras „Consistency, clarity and calm“ 2012-04-04 Natalija Dlugauskienė 

29 Seminaras – praktiniai užsiėmimai „Multimedialna szkoła na Litwie” (Lenkija) 2012-05-04-07 Lucija Godvod 
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30 Seminaras „Tobulėkime kartu“ 2012-05-31 Alina Bielska 

Anna Zločevska 

31 Dalyvavimas kursuose „Kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo pagal bazinės 

kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą“. 

2011-09-26 

 

Zbignev Mikonis 

Romualda Dubinskienė 

32 Seminaras „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. 

 

2011-11-14-16 ir 

21-22 

Zbignev Mikonis 

Romualda Dubinskienė 

K. Macuk 

V. Lovčik 

M. Taraškevič 

H. Bogdiun 

33 Seminaras „Žaidimo metodo taikimo socialiniai aspektai. Judrieji žaidimai per kūno 

kultūros pamokas“. 

2012-04-04 

 

Zbignev Mikonis 

Romualda Dubinskienė 

34 Seminaras „Asmenybės psichologija sporte ir per kūno kultūros pamokas“. 2011-12-07 Leokadija Kijevič 

Lucija Kroman 

35 Seminaras ,,Naujas požiūris į lietuvių kalbą ir literatūrą ugdymo procese“  

 

2011m.spalio 24-

26 d., lapkričio 

24d. 

Lilija Aleksandrovič 

Natalija Kozlovskaja  

 

36 Seminaras „Projekto rezultatų pristatymas. Standartizuotos mokinių pasiekimų vertinimo 

programos bei standartizuoti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai: pagrindinės idėjos bei jų 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“ 

2012-01-12 Lilija Aleksandrovič 

 

37 Konferencija ,,Knyga vaiko rankose“ Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje 2012-02-14 Lilija Aleksandrovič 

38 Dalykinis metodinis seminaras lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose, 

vykdančiose ugdymo programas tautinės mažumos kalba 

 

2011m. 

rugpjūčio 24-25 

d. 

 

Regina Kleniauskienė 

Vida Navelskienė  

 

39 Seminaras „ Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių 

kalbos ir literatūros programą“ VU  

2011m. spalio 

26-27 d. 

Regina Kleniauskienė 

Ina Jurgelienė                  

 

40 Seminaras „Vidurinio ugdymo bendrųjų programų pokyčiai lietuvių  kalbos ir literatūros 

srityse: naujovės ir iššūkiai“ 

2012-05-16 

 

Regina Kleniauskienė 

 

41 Seminaras  „Lanksčios  literatūros didaktikos taikymo galimybės 5-oje klasėje“ 2011-05-19 Regina Kleniauskienė 

 

42 Seminaras „2012-2013m.m. bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinio atnaujinimas ir 

praplėtimas, sukuriant ir pritaikant naujus mokymo metodus“. Pažymėjimas Nr.003948; 

2011-08-24-25  

 

Ina Staikūnienė 
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43 Literatūrinių ir samprotavimo rašinių kūrimas, analizavimas ir vertinimas.(Renesanso 

epocha mokinių rašiniuose) 

2011-10-18 

 

Ina Jurgelienė                  

 

44 Gimtosios kalbos kvalifikacijos tobulinimo mokymai (96 val.) (NMA pažymėjimas ESF-

030-098); 

2012-05-12 Ina Jurgelienė                  

 

45 Tęstinis 2012-2013 m. seminaras ,,Inovatyvios lietuvių gimtosios kalbos mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“ (dar nesibaigė). 

2012-2013 m. Ina Jurgelienė                  

 

46 Seminaras – išvyka „A.Mickevičiaus gyvenimo takai Kaune. A.Mickevičiaus kūryba ir 

sąsajos su šiandiena“ 

2012-02-17 Barbara Dainovič 

47 Seminaras ,, Metodinės rekomendacijos dirbant su B. Dainovič ir K. Syrnickos vadovėliu 

8 klasei“ 

2012-04-26 Barbara Dainovič 

Danuta Korkus 

Janina Kuckienė 

Regina Levicka 

Irena Matoško 

Liucija Minovič 

Irina Suchocka 

Eva Žilinska 
48 LMMA Konferencija: ,,Matematikos mokymo aktualijos“  2011-11-03 Jadviga Šilobrit 

Kristina Piotrovska 

Teresa Michnevič 

Vladislava Geben 

Marija Bortkevič 
49 Seminaras Vilniaus miesto ir rajono mokytojams „Kompiuterinių mokymo priemonių prie 

vadovėlių ,,Matematika Tau 5 ir 6 klasė“ galimybės ir taikymas mokymo procese.“ Seminarą vedė 

mokytoja metodininė Teresa Michnevič 

2012-02-13 Jadviga Šilobrit 

Kristina Piotrovska 

Marija Bortkevič 

Vladislava Geben 
50 “Interaktyvios lentos panaudojimas pradiniam ugdymui galimybės“  2012-03-29 Jolanta Kozak 
51 UPC seminaras „Standartizuotos mokinių pasiekimų vertinimo programos bei standartizuoti 

vertinimo ir įsivertinimo įrankiai: pagrindinės idėjos bei jų pasinaudojimo galimybės ugdymo 

procese“ 

2012-01-12 Teresa Michnevič 

Marina Taraškevič 

52 NEC matematikos brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų mokymai „PUPP ir brandos 

egzaminų sistemos tobulinimas“ 
2012-04-12 Teresa Michnevič 

 

53 Seminaras Vilniaus miesto mokytojams „Interaktyvios lentos panaudojimas matematikos 

pamokoje“.  Seminarą vedė mokytoja metodininė Jolanta Kozak 

 

2012-04-02 

 

Ivona Jančevska 

Kristina Piotrovska 

Halina Stankevič 

Marija Bortkevič 

Jan Dovgialo 
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Valdemar Oleškevič 
54 Seminaras: ,,Matematika XI-XII klasėse pagal naująsias programas ir vadovėlius ,,Matematika Tau 

plius“ 2011-11-17 
2011-11-17 Kristina Piotrovska 

 
55 ,,Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įvairovė ir jų panaudojimas mokant  

matematikos“  

2012-02-24 Kristina Piotrovska 

Jadviga Šilobrit 

Marija Bortkevič 

Vladislava Geben 
56 Seminaras: ,,Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów“ Warszawa  

 
2012-01-07 Kristina Piotrovska 

 
57 Seminaras: „Fizikos pamoka.Priemonių pristatymas“ 2011-11-05d Marija Rynkevič 

 
58 Seminaras: „Pamokos rengimas naudojant interaktyvią lentą“, 2011-11-05d Marija Rynkevič 

 
59 Seminaras: „Fizikos laboratoriniai darbai VGTU mokomosiose laboratorijose šalies gimnazijų ir 

vidurinių mokyklų moksleiviams: galimybės ir perpektyvos“, 

2012-01-04d Marija Rynkevič 

 
60 Seminaras:  „Vadovėlio Fizika 8 klasei komplektas – priemonė gamtamokslinei ir bendrosioms 

kompetencijoms ugdyti“, 

2012-04-30 Marija Rynkevič 

 
61 Seminaras: „Leidybinių ir metodinių darbų padalijamosios medžiagos pristatymas“ ir IT taikymas 

fizikos pamokose ugdant 7-10 kl.gabiuosius ir spec. poreikių mokinius. 

2012-05-22d Marija Rynkevič 

 
62 Projekto „Drąsinkime ateitį“ parengtos istorijos tematika priemonės ir iniciatyvos pristatymas 2012-05-10 Halina Stankevič 

 
63 „Infobalt iniciatyvos  neformaliame mokinių ugdyme ir informatikos mokytojų vaidmuo. 

Informacinių technologijų konkurso moksleiviams „Bebras“ pristatymas“. 

2011-11-05 Halina Stankevič 

 
64 Seminaras „E. mokykla, E. paslaugų pritaikymo ir naudojimo galimybės švietimo bei transporto 

sektoriuose 

2012-05-02 Ivona Jančevska 

65 Renginys seminaras „Specialios technologinės įrangos panaudojimas technologijų 

pamokose“. Renginio kodas 9656, Lietuvos parodų centras. 

2011-11-06 Valdemar Oleškevič 

Anna Rynkevič 

66 Seminaras Europos struktūrinių fondų paramos projekto „Gyvenk ir dirbk naujai“ pagal e-

Citizen programą. 

2011 spalio mėn 
 

Jolanta Dekevičienė 

67 Istorijos konferencija „Prancuzmečio Lietuvoje 200-ios metinės. Atgarsiai, palikimai, 

vertinimai“. 

2012-04-12 Danuta Lipska 

 

68 Seminaras „2011-ieji Dievo Gailestingumo metai”  2011-11-16 Anna Zločevska 

69 Seminaras „Dekalogas“ 2012-03-16 Anna Zločevska 

70 Seminaras „Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės mokantis užsienio kalbos vid. 

mokykloje“ 

2011 spalio 7-8 d 

 

T.Barkovska 

 

71 „Naudingiausi anglų k mokymo/si metodai pradinėje mokykloje“ 2011 11 18 V.Buinovska 
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72 Seminaras „Methodology of teaching Russian as a foreign language“ 28 val. (Maskvos 

valstybinis Lomonosovo universitetas) 

2011-11-11-18d. 

 

H.Kulik 

 

73 Making digital sense (Nr. 1125; Oxford);  2012 02 24 V.Buinovska 

74 Teaching with teenagers in mind (Nr. 12-03-15/69; Cambridge) 

 

2012 03 15 

 

V.Buinovska 

V.Liachovičienė 

75 Paauglių ugdymas: kaip skaitmeninis pasaulis įtakoja mokinius? (Nr. L-260, LAKMA);  

 

2012 03 30 

 

 

V.Buinovska 

M.Vartač-Vartecka 

A.Jackevič 

76 Consistency, clarity and calm: three Cs for A plus Teaching (Nr. 69891; Kauno rajono 

švietimo centras).  

 

 

 

2012 04 04 

 

 

 

 

V.Buinovska 

M.Vartač-Vartecka 

A.Jackevič 

V.Liachovičienė 

N.Dlugauskienė 

77 Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Suaugusiųjų mokymas XXI-ame amžiuje: kaip 

paruošti nepriklasomą anglų kalbos vartotoją“ (CUP, VU, LAKMA) 

2011 10 26   M.Vartač-Vartecka 

78 Seminaras „Profesinės kompetencijos tobulinimas, naudojant IKT (lietuviškos bei 

užsieninės edukacinės svetainės, švietimo portalai, mokymosi objektų saugyklos)“  

2011 10 17 

 

M.Vartač-Vartecka 

 

79 Seminaras  “Tradicija, inovacija ir realybė modernioje anglų kalbos pamokoje”  

 

2012 -03 -24 

 

M.Vartač-Vartecka 

A.Jackevič 

V.Liachovičienė 

80 Ugdymo plėtotės centro kursai „Lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems 

mokyklose tautinės mažumos kalba“  

2011-09-27 –

2011-11-25 

J.Novoselska 

V. Lovčik 

H. Bogdiun 

81 Vadybos pagrindų kursai 2011-2012 Regina Levicka 

Eva Žilinska 

82 Metodinis seminaras, skirtas geografijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojams, dirbantiems 

mokyklose, vykdančiose ugdymo programas tautinių mažumų kalbomis 

2011–08-25 

 

I. Golubovska 

K. Macuk 

H. Bogdiun 

83 Seminaras „Lietuvos geografijos ir pilietiškumo pagrindai lietuviškai mokyklose,ugdymo 

programas vykdančiose tautinių mažumų kalbomis“ 

2011-11-14-16d. 

 

I. Golubovska 

H. Bogdiun 

84 Seminaras „Ekonomikos ir verslumo ugdymas naudojant atnaujintą kompiuterizuotą 

ekonomikos mokymo priemonių komplektą IX-XII klasėms“ 

2012-03-28 I. Golubovska 

K. Macuk 



 30 

85 Mokslinė konferencija: „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai - mokytojams“ 2011-04-02 I. Golubovska 

K. Macuk 

H. Bogdiun 

86 Geografijos tęstinis seminaras „Geografijos mokslo aktualijos“ 2011-2012m.m I. Golubovska 

87  

Seminaras „Mūsų atmintis apie žydų žudynes“ 

2011-10-25 

 

V. Lovčik 

 

88 Konferencija „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę Tėvynei?“.   2011-10-27 

 

V. Lovčik 

89 Praktiniai užsiėmimai „Kaip įdomiai mokyti istorijos“; 

 

2011-11-04 

 

V. Lovčik 

90 Tarptautinė konferencija „Istorija ir atmintis. Sovietinė praeitis 1953-1990“  

 

2011-11-28-29 d. 

 

V. Lovčik 

91 Konferencija „Šiuolaikinis istorijos mokymas(is)“. 2012-04-03 

 

V. Lovčik 

92 Įvadinis istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojų, dirbančių mokyklose, vykdančiose 

ugdymo programas tautinių mažumų kalbomis metodinis seminaras.  

2011-08-26 

 

M. Taraškevič 

93 Konferencija „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę Tėvynei?“ 2011-10-27 M. Taraškevič 

 

2.  Atviros pamokos mokyklos / miesto mastu – gerosios patirties sklaida.  

 

Šiemet padaugėjo mokytojų vestų atvirų pamokų. Mokytojai dalijosi patirtimi. Mokytojų pagalbai Metodinės tarybos iniciatyva buvo parengtas Atviros 

pamokos organizavimo tvarkos aprašas (Atviros pamokos planas bei Atviros pamokos stebėjimo aprašas).  

 

2011-2012 m.m. buvo pravestos atviros pamokos: 

Nr. Pamokos tema Data  Mokytojas 

1 Atvira lenkų kalbos pamoka „Jau sugebu“ 1c kl. 2011-11-30 Veslava Černigovska 

2 Atvira integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo bei civilinės saugos pamoka 

„Pagalbos telefonas“ 1c kl. 

2012-01-19 Alia Klimantavičienė 

Helena Marcinkevič 

3 Atvira lenkų kalbos pamoka „Pisownia wyrazów z ubezdźwięcznioną spółgłoską”  

3c kl. 

2012-01-26 Teresa Kolenda 

4 Atvira integruota muzikos, dailės ir technologijų pamoka „Ežys“ 3a kl. 2012-03-22 Renata Jablonska 

5 Atvira lenkų kalbos pamoka „Minkštieji priebalsiai“ 1b kl. 2012-03-29 Albina Drževecka 

6 Atvira pamoka tėvams „Atsisveikinimas su elementoriumi“ 1a kl. 2012-04-27 Valerija Skirtun 

7 Atvira anglų kalbos pamoka „Time for rhyme“ 4a kl. 2012-05-17 Natalija Dlugauskienė 
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8 Atvira klasės valandėlė  „Prasivardžiavimas“ 2c kl. 2012-03-20 Kristina Gailevič 

9 Atvira lenkų kalbos pamoka-konkursas ,,Deklamuojame Česlovo Milošo eilėraščius“ 

6b klasėje 

2011-09-29 Regina Levicka 

10 Atvira lenkų kalbos pamoka-projekto „Vilnius ir Varšuva literatūroje“ pristatymas 8a 

klasėje  

2012-02-28 Eva Žilinska 

11 Atvira lenkų kalbos pamoka 11c klasėje ,,Šiuolaikinis susitikimas su „Ponu Tadu“  2012-03-27 Liucija Minovič 

12 Literatūrinė popietė 200-osioms J. I. Krašėvskio metinėms paminėti  2012-05-17 Irina Suchocka 

13 Atvira lietuvių kalbos pamoka – projekto „Ką reikia žinoti bendraujant?“ pristatymas 

6b kl. 

2012-03-29 Ina Jurgelienė 

14 Atvira lietuvių kalbos pamoka – projekto ,,Skaitau ir atrandu“ pristatymas 10a kl. 2012-05-21 Lilija Aleksandrovič 

15 Atvira lietuvių kalbos pamoka –  projekto „Kalbos dalys“ pristatymas 7b kl..  2012-05-11   Edita Rud 

16 Atvira klasės valandėlė  „Jau šiandien mąstau apie savo  profesiją ir karjerą” 10b kl. 2012-02-09  Ana Jackevič 

17 Matematikos pamoka „Trikampių panašumas“ 10b klasėje 2011-12-12 Jolanta Kozak 

18 Matematikos pamoka-diskusija „Iksai-mūsų kūrybos herojai“ 7a klasėje  2012-02-17 Jadvyga Šilobrit 

19 Atvira technologijų pamoka „Maišelių siuvimas“ 6c kl.  2012-03-16 Anna Rynkevič 

20 Atvira istorijos pamoka „Šaltojo karo priežastys ir jo poveikis politiniam ir 

visuomenės gyvenimui“ 10b klasėje 

2012-02-07 

 

V.Lovčik 

 

21 Atvira istorijos pamoka „Gyvosios istorijos pamoka- Kaip rašė senovinėje 

Mesopotamijoje?“ 7a  klasėje 

2011-02-13 

 

V.Lovčik 

 

22 Atvira pilietiškumo pamoka „ Atmintis gyva, nes liudija“ 9- 10  klasėse 2012-01-13 V.Lovčik 

23 Atvira geografijos pamoka „ES – pagrindinė organizacija vienijanti Europą“ 8a 

klasėje 

2012-05-09   I.Golubovska 

24 Atvira geografijos pamoka „Atlasas – žemėlapių rinkinys“ 6b klasėje 2011-10-21 K.Macuk 

25 Atvira geografijos pamoka „Litosferos  plokščių judėjimas“ 11ac klasėje 2011-11-23 K.Macuk 

26 Atvira geografijos pamoka „Ką žinau apie Pasaulinį vandenyną...?“ 11ac  klasėje 2012-03-27  K.Macuk 

27 Atvira anglų kalbos pamoka „Globalinės problemos ir jų sprendimo būdai“ (11 c) 2011-12-15 J.Gromova 

28 Atvira anglų kalbos pamoka „Reported speech“ (Netiesioginė kalba) ( 12 b)  2012-03-05 J.Gromova 

29 Atvira  anglų kalbos pamoka: „Jobs and activities people do at work“ 2012-10-14   Miroslava Vartač-Vartecka 

30 Atvira anglų kalbos pamoka ‚Stay Strong – Live Long!‘ (10A) 2012-04-24   A.Jackevič  

E.Ivinski 

31 Atvira anglų kalbos pamoka “Food, Glorious Food“ (Maistas) 7c kl. 

 

2012-03-07 

 

V.Liachovičienė 

32 Atvira kūno kultūros pamoka „Futbolas. Kamuolio perdavimas įvairiais būdais, 2012-01-10 Leokadija Kijevič 
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33 

 

34 

šuoliukai su šokdyne“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Bendrojo fizinio lavinimo pratimų kompleksas ratų 

sistema“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Bendrojo fizinio lavinimo pratimų kompleksas 

estafečių ir žaidimų metu“ 

 

2012-01-18 

2012-01-21 

35 

 

36 

Atvira kūno kultūros pamoka „Lengvoji atletika. Estafetinis bėgimas, lazdelės 

perdavimas tam skirtoje zonoje“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis. Kamuolio priėmimo ir padavimo 

tobulinimas iš apačios ir viršaus žaidimo metu“ 

2011-09-28 

 

 

2012-03-08 

Lucija Kroman 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

Atvira kūno kultūros pamoka „Lengvoji atletika. Estafetinis bėgimas, lazdelės 

perdavimas tam skirtoje zonoje“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Krepšinis. Kamuolio perdavimai įvairiais būdais. 

Kamuolio mėtymai į krepšį“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis. Kamuolio priėmimo ir padavimo technikos 

tobulinimas“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Estafetės, ugdančios fizines savybes. Judrieji 

žaidimai-„kvadratas“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis. Kamuolio priėmimai iš apačios ir iš viršaus, 

padavimai“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Krepšinis. Kamuolio perdavimai įvairiais būdais. 

Kamuolio varymas. Kamuolio metimai į krepšį“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Futbolas. Kamuolio perdavimai, stabdymai, smūgiai į 

vartus“  

2011-09-28 

 

 

2011-12-02 

 

 

2011-01-21 

 

2012-05-21 

Zbignev Mikonis 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

Atvira kūno kultūros pamoka „Futbolas. Kamuolio perdavimas įvairiais būdais, 

šuoliukai su šokdyne“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Krepšinis. Kamuolio perdavimai, kamuolio varymas, 

kamuolio metimas į krepšį po dvižingsnio“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Futbolas. Kamuolio perdavimas šonu vidinės pėdos 

dalimi, kamuolio stabdymas“ 

Atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis. Kamuolio perdavimai dviem rankomis 

Kamuolio priėmimas iš apačios“ 

2011-11-10 

 

 

2011-12-02 

 

 

2012-05-03 

 

Romualda Dubinskienė 
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II prioritetinė kryptis – SAUGIOS MOKYKLOS APLINKOS KŪRIMAS 

I tikslas – užtikrinti visapusiškai saugią  ugdymo(si) aplinką – 2011-2012 m.m. buvo įgyvendinamas šiais būdais:  

 Mūsų mokyklos mokytojai: Ana Jackevič, Irena Matoško, psichologė Anželika Andžejevska ir direkroriaus pavaduotoja ugdymui Regina 

Levicka dalyvavo seminare „Mokykla be smurto“, kurį organizavo Lenkijos Respublikos Fundacija „Pagalba lenkams, gyvenantiems rytuose“ 

kartu su „Mažojo Princo fondu”. Šios programos globėjas – radijas „Znad Wilii“. Po seminaro mokytojos mokykloje organizavo keletą 

užsiėmimų prevencijos temomis, kuriuose dalyvavo 20 mokyklos mokytojų. 

 Mokykloje buvo organizuota prevencinė akcija „Savaitė be patyčių“, kurios metu buvo įgyvendintas konkursas „Agresijai ir smurtui sakome -

NE” tarp 9-11 klasių, 5-6 klasėse buvo pintos „draugystės“ apyrankės, organizuota akcija „Diena su šypsena”, parengtas stendas “Šypsokis“ 

 Buvo pravesti užsiėmimai patyčių, bendravimo bei tolerancijos temomis problemiškose klasėse:  

- prevenciniai užsiėmimai „Saugumas ir atsakomybė”, „Mokinio elgesio taisyklės”, „Draugystės vertybės”, prevencinė paskaita „Saugumas 

internete”, prevencinė pamoka „Alkoholio žala jaunam organizmui“, integracinis užsiemimas „Apkalbos”, „Elgesys agresijos atveju“  6b 

klasėje (socialinės pedagogės S. Valevič ir J. Ovčinikova, psichologė A. Andžejevska, VPK nepilnamečių reikalų inspektorė Gražina 

Jarašiūnaitė) 

- prevencinis pokalbis „Vagysčių atvejai mokykloje”, prevencinė pamoka „Vagystė baudžiama“ 4c klasėje (socialinė pedagogė S. Valevič, VPK 

nepilnamečių reikalų inspektorė Gražina Jarašiūnaitė) 

- prevencinis užsiėmimas „Būti draugu“ 5c, 5a, 5b klasėse (socialinė pedagogė Janina Ovčinikova) 

- prevencinė paskaita “Vagystė ir atsakomybė“ 11c klasėje (socialinė pedagogė Janina Ovčinikova, VPK nepilnamečių reikalų inspektorė 

Gražina Jarašiūnaitė) 

- prevencinis užsiėmimas „Turiu teisių ir pareigų“ 7b klasėje (socialinė pedagogė Janina Ovčinikova) 

 

 Įgyvendinta vaikų vasaros stovykla “Atrandu save”. 

 Per klasės valandėles buvo organizuotos prevencinės pamokos saugaus eismo, pirotechnikos naudojimo temomis. 

 Mokykloje nuolat vyksta darbas su probleminiais vaikais, kurį organizuoja socialinė pedagogė, VPK nepilnamečių reikalų inspektorė, 

psichologė, klasės auklėtojai, Vaiko gerovės komisijos nariai, sveikatos priežiūros specialistė:  

- darbas su mokyklos nelankančiais ir elgesio problemų turinčiais vaikais 

- individualios vaikų konsultacijos 

- pokalbiai su VPK nepilnamečių reikalų inspektore 

- pokalbiai su tėvais 

- nukreipimas į kitus specialistus 

- Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

- lankymasis vaikų namuose 

- bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

- individualių pagalbos planų sudarymas ir įgyvendinimas. 

- mokinių savijautos ir poreikių mokykloje tyrimai 
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 Tam, kad užtikrinti mokinių saugumą mokykloje ir jos teritorijoje, buvo 

- parengtos mokyklos patalpų vaizdo kameromis stebėjimo vietos 

- įrengtos mokyklos vidinio kiemo stebėjimo kameros 

- vyksta pašalinių asmenų, norinčių patekti į mokyklą, registracija. 

 

II tikslas – mokinių lankomumo gerinimas. 

Tam, kad sumažinti mokinių praleidžiamų pamokų kiekį, mokykloje parengtas Mokinių lankomumo reglamentavimo tvarkos aprašas (2012  sausio 

24 d. Įsak.Nr.V-57). 

Tam, kad optimizuoti mokinių mokymosi krūvį buvo padaryta: 

- Kiekvieną mėnesį sudaromas kontrolinių darbų grafikas. Pagal mokyklos vertinimo aprašą per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas, 

o per savaitę – ne daugiau kaip du kontroliniai darbai. Mokytojai gali planuoti kontrolinių darbų pamokas, deridami su kitais mokytojais 

kontrolinių darbų grafiką, pakabintame mokytojų kambaryje.  

- Balandžio mėnesį prie klasės dienynų buvo pridėtos lentelės, kad mokytojai parašytų, kas ir kiek yra užduodama mokiniams į namus. 

Mokytojai turėjo pažymėti, kiek laiko galės skirti mokiniai tam darbui, tarpusavyje reguliuodami, kad neviršytų higienos normų. (2-4 klasių 

mokiniai gali ruošti namų darbus  iki 1 valandos, 5-6 klasių mokiniai  - apie 1,5 val., 7-8 klasių – 2 val., 9-12 – apie 2,5 val). 

- Direktorės pavaduotojos ugdymui po stebėtų pamokų, aiškinosi namų darbų skirimą, jų diferencijavimą ir individualizavimą, kad neperkrautų 

mokinius, kad jie noriai eitų į mokyklą. 

- Įvairių metodinių grupių posėdžiuose buvo kalbėta apie mokinių mokymosi krūvio optimizavimą, integraciją ugdymo procese, formuojamąjį 

mokinių žinių vertinimą ir mokymosi motyvacijos didinimą, sėkmingą pamoką, mokinių aktyvinimo pamokoje metodus, mokymąsi mokytis, 

mokinių mokymąsį įsivertinti, projektinio metodo veiksmingumą, namų darbų skyrimo veiksmingumą. 

- Mokytojų tarybos posėdyje buvo kalbėta apie mokinių mokymosi krūvio reguliavimą (2012-03-06 Nr.MKT-5) 

 

III  prioritetinė kryptis – MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS. 

 

I tikslas – stiprinti mokyklos, mokinio, tėvų tarpusavio ryšius. 

 Periodiškai yra pateikiama informacija mokyklos stenduose: bendruomenės renginių planas; nuotraukų, diplomų ekspozicijos; nuolat 

atnaujinama mokyklos internetinė svetainė. 

 Mokykloje organizuojamos Tėvų dienos: mokytojų-dalykininkų ir mokinių tėvų susitikimai. 

 Bendri moksleivių – tėvų renginiai klasėse arba koncentrais (vakaronės, popietės, šeimos šventės ir kita). 

 Klasės pažintinių  – ugdomųjų renginių organizavimas. 

 Atviros klasės valandėlės. 

 Klasės auklėtojų, dalykų mokytojų ir pagalbos specialistų  bendradarbiavimas aptariant ugdytinių mokymosi galimybes, elgesį 
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IV. PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRĖ MOKYKLA PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS 

 

□ 9-10 klasių mokinių mokymosi motyvacijos stoka; 

□ 9-10 klasių mokinių nepateisinamų praleistų pamokų skaičiaus didėjimas; 

□ neformaliojo ugdymo būrelių pasiūla tenkina tik dalį mokinių polinkius ir poreikius; 

□ trūksta mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo sprendžiant lankomumo problemas; 

□ nepakankamas mokyklos finansavimas: per mažai lėšų skiriama higienos priemonėms, trūksta lėšų informacinių technologijų įdiegimui   

visuose mokyklos kabinetuose. 

 

V.  2012-2013 MOKSLO METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetinė kryptis:  PALANKAUS EMOCINIO KLIMATO MOKYTIS KŪRIMAS 

I tikslas: Gerinti mokinių mokymosi motyvaciją 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 

(mėnesiai) 
Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. Ieškoti ir 

praktiškai 

taikyti 

mokinių 

aktyvumą 

pamokoje 

skatinančias 

ugdomasias 

veiklos 

formas. 

Atvirų pamokų, kur rodoma mokinių mokymosi motyvaciją ir 

aktyvumas, organizavimas ir stebėjimas - gerosios patirties sklaida, 

mokytojo kvalifikacijos tobulinimas 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokiniai gebės mokytis 

bendradarbiaujant su kitais 

mokiniais ir mokytojais. 

 

Mokiniai mokymosi 

procese taikys 

informacines technologijas. 

 

Gerės mokinių aktyvumas 

ir noras mokytis. 

 

Didės mokinių 

domėjimasis dėstomais 

dalykais ir sumažės 

praleidžiamų pamokų 

skaičius. 

 

 

 

Gerės mokymo ir 

Seminaras mokytojams „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas“ 11 R. Levicka 

Metodinių grupių posėdžiai temomis: 

 Dėl mokymosi motyvacijos didinimo 

 Dėl IKT panaudojimo ugdymo procese 

 Dėl šiuolaikiškos pamokos organizavimo 

 Sėkminga pamoka mokinio ir/ar mokytojo akimis 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinių aktyvumo bei motyvacijos didinimas rengiant  projektus: 

Mokykliniai projektai: 

 Mano vasaros atostogos 

 Gimtinė pro rasos lašelį 

 Vilniaus pasakojimai 

 Simetrija mūsų gyvenime 

 Mano būsimoji profesija-medikas 

 Esu kultūringas  internete 

 Mokyklos bendruomenės gyvenimo būdo tyrimas 

 Erdvinių figūrų gamyba 

 Kaip veikia bankas 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Dalykų mokytojai 
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 Gabus mokinys 

 Nuostabiausios pasaulio  šventės (The most exciting festivals 

in the World) 

 Русский след в истории и культуре Вильнюса 

 Mano pirmasis kryžiažodis ( My First Crossword Puzzle Book) 

 Teatro diena- variacijos Šekspyro temomis 

 Senovės architektūra (Ancient Buildings and Civilisations) 

 Tarptautinė moters diena – Moteris per amžius 

 Biblioteka kuprinėje 

 Judanti knyga (The moving book) 

Tarpmokykliniai projektai: 

 Angelai 

 Baltijos simboliai 

Integruoti projektai: 

 Erdvinės figūros (matematika ir dailė) 

 Duomenų rinkimas ir apdorojimas programa Excel  

 ( matematika ir IT) 

mokymosi kokybė. 

 

Gerės pamokų kokybė, 

mokymo metodų įvairovė. 

 

Gerės mokinių elgesys 

pamokose bei jų 

motyvacija mokytis. 

 

 

 

Edukacinių pamokų muziejuose, bankuose, švietimo įstaigose (VU, 

VPU), bibliotekose, įvairių ekskursijų metu organizavimas 

Per metus Mokytojai 

Seminaras mokytojams 

„Formuojamasis vertinimas ugdymo procese“ 

11 R. Levicka 

Metodinės tarybos posėdis:„Formuojamasis vertinimas – mokymosi 

motyvacijos didinimui“ 

11 V. Skirtun 

Seminaras mokytojams  

„Interaktyvi lenta šiuolaikinėje pamokoje“ 

12 R. Levicka 

Metodinės tarybos posėdis: „Mokytojo vaidmuo šiuolaikiškoje 

mokykloje“ 

12 M. Vartač-Vartecka 

Metodinės tarybos posėdis: „Sėkmingos pamokos bruožai“ 02 M. Taraškevič 

Metodinės tarybos posėdis: „Kompiuterinių programų ir interneto 

panaudojimo galimybių pamokose aptarimas“ 

03 I. Jančevska 

Ugdomosios veiklos priežiūra: mokymosi motyvacijos didinimas 

pamokos metu 

02-03 Kuruojantys vadovai 

Direkcijos posėdis dėl mokymosi motyvacijos didinimo būdų 02 Kuruojantys vadovai 

Mokytojų tarybos posėdis „Mokinių/mokytojų veiklos efektyvumas 

siekiant išmokti/išmokyti pamokoje“ 

03 Direktoriaus 

pavaduotojai 
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2. Reguliuoti 

mokymosi 

krūvį pagal 

mokinių 

gebėjimus ir 

poreikius, 

atsižvelgiant į   

atnaujintas BP 

 

Bendradarbiavimas tarp metodinių grupių dėl krūvio mažinimo 11-12 

klasėse 

09-10 Lituanistai ir polonistai Mažės mokinių mokymosi 

krūvis.  

 

Mokiniai saugiai jausis per 

pamokas, galės atskleisti 

savo gebėjimus. 

 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija, 

suinteresuotumas. 

 

Gerės ugdymo kokybė ir 

lankomumas.  

 

Mokytojai dalinsis gerąja 

patirtimi: atviros pamokos 

„Kolega – kolegai“ 

Atvirų pamokų (kuriose matomas įvairių poreikių ir gebėjimų mokinių 

darbo diferencijavimas ir individualizavimas) organizavimas ir 

stebėjimas – geros patirties sklaida 

Per metus Mokytojai 

Kontrolinių darbų grafiko sudarymas ir kontrolė 09-06 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Konsultacijos dėl darbo su mokiniais turinčiais 

pritaikytą/individualizuotą  programą 

09-06 J. Stankevičienė,  

A. Andžejevska 

Gabiausių mokinių rengimas įvairių dalykų 

mokyklos/miesto/respublikos olimpiadoms ir konkursams 

09-06 Dalykų mokytojai 

Užduočių rengimas įvairių dalykų mokyklos/miesto olimpiadoms ir 

konkursams 

09-06 Dalykų mokytojai 

Metodinės tarybos posėdis: „Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašo“ aptarimas 

09-10 E. Žilinska 

Direkcijos posėdis: „Dėl mokinių kontrolinių darbų apskaitos 

optimizavimo“ 

11 Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Ugdomosios veiklos priežiūra: „1, 5 klasių mokinių adaptacijos 

stebėjimas per pamokas“ 

10-11 Kuruojantys vadovai 

Direkcijos posėdis: „Dėl mokytojų darbo 1, 5 klasėse“ 11 Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Mokytojų tarybos posėdis: „1, 5 klasių, naujai atvykusių mokinių 

adaptacija mokykloje“ 

12 H. Marcinkevič 

R. Levicka 

Klasės auklėtojai 

Ugdomosios veiklos priežiūra: pamokų stebėjimas, siekiant išsiaiškinti 

klasės ir namų darbų diferencijavimą ir individualizavimą 

12-01 Kuruojantys vadovai 

Direkcijos posėdis: „Namų darbų skyrimo dydis ir efektyvumas“ 01 Pavaduotojos ugdymui 

Metodinės tarybos posėdis:,,2013 m. brandos egzaminų ir PUPP 

naujovių aptarimas.” 

01 R. Levicka,  

Metodinė taryba 

Metodinės tarybos posėdis: „Darbo su mokiniais, turinčiais spec. 

ugdymosi problemų, aptarimas“ 

04 Spec.pedagogė 

J.Stankevičienė 

Metodinių grupių posėdžiai temomis: 

- Namų darbų individualizavimas ir diferencijavimas  

- Mokinių pasiekimo ir  pažangos nagrinėjimas, atsižvelgiant į 

skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius 

- Darbas su gabiais ir silpnesniais vaikais per pamoką 

Pagal 

metodinių 

grupių 

planus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
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3. Palaikyti 

glaudžius 

santykius su 

mokinių 

tėvais 

mokymosi ir 

ugdymosi 

rezultatams  

gerinti. 

 

Tėvų dienų organizavimas: mokytojų individualūs pokalbiai su tėvais 

 

12, 03 

 

Direkcija, mokytojai 

 

Tėvai žinos, kuo gyvena 

mokykla, matys problemas, 

su kuriomis susitinka jų 

vaikai mokykloje, galės 

padėti jiems laiku jas 

spręsti. 

 

Tėvai galės padėti 

mokytojams geriau pažinti 

savo vaikus. 

 

Didės mokinių ir jų tėvų 

atsakomybė už ugdymosi 

rezultatus. 

 

 

Klasių tėvų susirinkimai Pagal 

klasės 

auklėtojų 

planus 

Klasės auklėtojai 

Tėvų dalyvavimas klasės šventėse, renginiuose, išvykose Pagal 

klasės 

auklėtojų 

planus 

Klasės auklėtojai 

Mokytojai 

Tėvų konferencijos organizavimas 11 Mokyklos taryba 

Apskrito stalo susitikimai mokyklos direkcijos, specialistų su klasės 

auklėtojais ir dalykų mokytojais, su mokiniais ir jų tėvais dėl 

mokymosi, lankomumo problemų išsiaiškinimo 

Pagal 

poreikį 

J. Ovčinikova 

E. Žilinska 

Mokyklos tėvų pedagoginio švietimo programos sudarymas.  

Seminarų ir praktinių užsiėmimų tėvams organizavimas 

Per metus E. Žilinska 

R. Levicka 

H. Marcinkevič 

Bendradarbiavimo su tėvais sistemos kūrimas   Per metus H. Marcinkevič 

10, 12 klasių mokinių tėvų susirinkimai mokinių karieros klausymais 10, 02, 05 E. Žilinska 

S. Valevič 

Informacijos tėvams teikimas įvairiais būdais: lankstinukais, per 

mokyklos svetainę, telefonu, pasiekimų/pažymių knygelėse 

Per metus Klasės auklėtojai 

 

II  tikslas: gerinti mokymąsi skatinančią aplinką 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 

(mėnesiai) 
Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1. Kurti saugią 

mokyklos 

aplinką.  

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintų 

rekomendacijų „Dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams“ aptarimas per klasės valandėles 

09 Klasių auklėtojai Gerės mokyklos 

mikroklimatas. 

 
Bus kuriama palankesnė ir 

saugesnė aplinka vaiko 

ugdymuisi. 

 

Mažės patyčių ir smurto 

atvejų. 

Patyčių masto mokykloje įvertinimo tyrimo atlikimas 
09-02 

J. Ovčinikova 

A.Andžejevska  

„Mūsų radijas mokykloje“ mokinių komandos subūrimas ir veiklos 

atnaujinimas bei organizavimas 

11-06 J. Ovčinikova 

 
Mokyklinės uniformos išvaizdos gerinimas: „Madų šou“ organizavimas, 11 Mokinių savivalda 

M.Sutigina-Zverugo 
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 mokyklos logotipo uniformų emblemoms konkursas, emblemų siuvimas.  

Bus formuojami mokinių 

socialiniai įgūdžiai. 

 
 

 

Mokyklinės uniformos nešiojimo patikrinimai Per metus Mokinių savivalda 

M.Sutigina-Zverugo 

R. Levicka 

7-8 klasių mokinių rašinėlių konkurso „Ar saugus esu mokykloje? Kodėl?“ 

organizavimas  

11 Lituanistai, dirbantys 7-8 

klasėse 

Tolerancijos dienos organizavimas 11 J. Ovčinikova 

A.Andžejevska 

Praktinio seminaro mokytojams „Mokykla be smurto“ organizavimas 01, 04 R.Levicka, 

A.Jackevič,  

A.Andžejevska 

Seminaras mokytojams „Palankaus psichologinio klimato kūrimas 

klasėje“   

01 R. Levicka 

Mokinių lankomumo reglamentavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo 

priežiūra 

Per metus J. Ovčinikova 

E. Žilinska 

 

Individualus darbas su mokyklą nelankančiais mokiniais ir jų tėvais 

 

Per metus J. Ovčinikova 

Nepilnamečių reikalų 

pareigūnė G. 

Jarašiūnaitė 

Klasės auklėtojai 

Užsiėmimų, skirtų smurto, žalingų įpročių bei kitų socialinių 

problemų prevencijai, organizavimas Per metus 

J. Ovčinikova 

A.Andžejevska 

Klasės auklėtojai 

Neigiamų socialinių reiškinių  ir nelaimingų atsitikimų prevencijos 

organizavimas 

10-06 J. Ovčinikova 

Nepilnamečių reikalų 

pareigūnė  

G. Jarašiūnaitė 

Tėvų bei pedagogų konsultavimas ir informavimas dėl vaikų 

specifinių psichologinių problemų (elgesio ir emocijų sutrikimų, 

adaptacijos mokykloje, ugdymo rezultatų, kitų atvejų) 

Per metus A.Andžejevska 

Mokiniams skirtos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 

vykdymas 

Per metus J. Ovčinikova 

Vaiko gerovės 

komisijos darbo grupės 

nariai 
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Mokinių užimtumo didinimas, dalyvaujant būreliuose, organizuojant 

įvairias šventes, renginius, parodas bei dalyvaujant kitų 

organizuojamuose renginiuose 

Per metus Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Saugaus elgesio instruktažai prieš išvykstant į ekskursijas Per metus Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Knygelės „Saugi mokykla“ kūrimas (piešiniai ir komentarai) 

 

01 Lituanistai, dirbantys 5 

klasėse, dailės mokytojai 

 
9b ir 10c klasių debatų „Tėvai ir vaikai“ organizavimas 02, 04 R.Kleniauskienė, 

V. Navelskienė  

Saugesnio interneto diena: 

 5kl klasių mokinių dalyvavimas TEOBUSO ture „Saugesnio 

interneto akademija ant ratų“  

 Filmų „Tinklas“, „Vaikų privatumo apsauga internete“ 

peržiūra ir aptarimas 

02 

 

H. Stankevič,  

I. Jančevska 

 

Prevencinės akcijos „Savaitė be patyčių“ organizavimas 

 

03 Vaiko gerovės komisija 

Mokinių ir mokytojų budėjimo stebėjimas Per metus Direkcija  

Direkcijos posėdis dėl budėjimo  ir drausmės Pagal 

poreikį 

Direkcija 

Ugdomoji priežiūra: saugios aplinkos kūrimas ir mikroklimatas per 

pamokas 

Per metus E. Žilinska 

R. Levicka 

H. Marcinkevič 

2. Kurti 

kultūringą,  

estetišką ir 

jaukią 

mokyklos 

aplinką. 

Kabinetų turtinimas ir estetinio vaizdo gerinimas Per metus Kabinetų vadovai Gerės mokyklos estetinis 

vaizdas. 

Gerės mokinių ugdymo 

sąlygos. 

Jaukės aplinka. 

Bus formuojami socialiniai 

įgūdžiai. 

Mokyklos vidinio kiemo teritorijos aptvėrimas   Per metus T. Narkevič 

Mokyklos stendų atnaujinimas: foto parodų organizavimas, mokinių 

garbės lentų sukurimas koridoriuose 

Per metus T. Narkevič, metodinių 

grupių pirmininkai 

Mokyklos bibliotekos modernizavimas (MOBIS), skaityklos 

tobulinimas 

Per metus R.Narkevič,E.Juralovič 

M. Turlinska 

Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas: „Mokytojo diena“, 

„Rudens peizažai“, „Tarptautinės tolerancijos diena“, „Šv. Kalėdų 

paslaptis”, „Sausio 13-oji“, „Sportiška žiema“, „Pavasario spalvos“, 

„Žaislų pasaulis“, „Inkilai“, „Su šv. Velykom”, „Visos gėlės mamai“  

Per metus Dailės, technologijų, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Mokyklos langų dekoravimai, skirti mokslo metų pradžiai, žiemos 

šventėms 

09, 12 S.Valevič 

D. Lipska 

Klasių valandėlių organizavimas gyvenimo įgūdžių klausimais  Per metus Klasės auklėtojai 
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3. Kurti 

mokyklos 

istoriją, 

puoselėti 

tradicijas, 

ugdyti 

mokinių 

kultūrą, 

pasididžiavimo 

savo 

mokykla 

jausmą. 

Ansamblio ,,Wilenka“ dalyvavimas miesto šventėje ,,Tautų mugė“ 09 J. Labul 

J. Vasiukevič 

Gerės mokyklos įvaizdis, 

informacija visuomenei. 

 

Mokiniai aktyviau domėsis 

mokyklos ir krašto istorija. 

 

Gerės pilietinis, patriotinis 

asmenybės ugdymas. 

 

 

Renginys ,,Europos kalbų diena“ 09 M. Vartač-Vartecka 

Tarptautinio mainų projekto su Krokuvos Jono Pauliaus II gimnazija 

,,Jogailaičių dinastija bendroje Lietuvos ir Lenkijos istorijoje“ tęsinys 

10 M. Narkevič, M. 

Taraškevič. L. Minovič 

Renginis skirtas Vladislavo Sirokomlės 189 gimimo metinėms 

paminėti: ekskursijos-pamokos „Vladislavo Sirokomlės pėdomis 

Vilniuje“ ir mokyklos muziejuje, išvyka į Bareikiškių muziejų 

09 D. Korkus 

B. Dainovič 

I. Matoško 

Ansamblio ,,Wilenka“ koncertas „Tacy sami jak my“ 11 J. Labul 

J. Vasiukevič 

Akcija „Žvakės Rasų kapinėms“ 11 Mokinių parlamentas 

M. Sutugina-Zverugo 

Istorinių kapinių tvarkymas, ekskursijos 11 R. Levicka 

T. Narkevič 

Klasės auklėtojai 

Kalėdinis koncertas Vaikų globos namuose 12 J. Dekevičienė 

Talentų konkursas, naujametinė diskoteka 12 R. Levicka 

M. Sutugina-Zverugo 

Klasės auklėtojai 

Koncertinė kelionė į Baltarusiją, Kaziuko šventei skirta programa 03 J. Labul 

J. Vasiukevič 

Pasaulio festivalis Poznane 03 J. Labul 

J. Vasiukevič 

Atvirų durų diena busimiems pirmokams 04 H. Marcinkevič 

4 klasių auklėtojai 

Tarptautinio mainų projekto su Varšuvos K. Makušinskio pagrindine 

mokykla tęsinys 

04 L. Minovič,  

V. Lovčik 

Dalyvavimas tarpmokykliniame integruotame projekte „Baltijos 

simboliai“ J.I. Kraševskio vidurinėje mokykloje 

04 A.Rynkevič 

V. Oleškevič 

S. Valevič 

Tarptautinio mainų projekto su mokykla Monchocicose (Lenkija) 

„Sėja mus bendra praeitis“ tęsinys 

05 B. Dainovič, 

N.Kozlovska, 

M.Sutugina-Zverugo 

Tradicinių renginių organizavimas: ,,Mokytojų diena“,  

Lapkričio 11-osios minėjimas, „Pirmokų priesaika“, 

Per metus R. Levicka 

mokytojai  
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„Betlejaus žvaigždė“, ,,Senelių diena“, „Šimtadienis“, „Susitikimas 

su absolventais“, „Kaziuko mugė“, „Paskutinis skambutis“ 

auklėtojai 

Valstybinių švenčių minėjimai: Laisvės gynėjų diena, Vasario 16-oji, 

Nepriklausomybės atkūrimo diena 

Per metus M. Taraškevič 

L. Aleksandrovič 

auklėtojai 

Neformaliojo ugdymo būrelių darbo vadovų ataskaitos – koncertai, 

spektakliai, varžybos, parodos, moksleivių darbų aplankai ir kt. 

Per metus 

arba 

mokslo 

metų 

pabaigoje 

R. Levicka 

H. Marcinkevič 

Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai 

Neformaliojo ugdymo būrelių darbo priežiūra Per metus R. Levicka 

H. Marcinkevič 

Mokyklos renginių, išvykų, projektų filmavimas, fotografavimas, 

straipsnių į laikraščius rašymas. Medžiagos rinkimas mokyklos 

istorijai 

Per metus H. Stankevič 

M. Turlinska 

I. Jančevska 

Informacijos mokyklos internetinėje svetainėje atnaujinimas Per metus H. Stankevič 

I. Jančevska 

mokytojai 

 

 

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

□ Už mokyklos veiklos programos įgyvendinimą atsakinga mokyklos direktorė. 

□ Mokyklos veiklos programos įgyvendinimas analizuojamas mokyklos savivaldos institucijose. 

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

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 


