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Puslapio lūžis  

I. ĮVADAS  

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 2022 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Vilniaus 

„Laisvės“ gimnazijos 2018–2022 m. strateginiu planu, 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo analize.  

Gimnazijos veiklos planą rengė direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-13 

(1.3E) sudaryta darbo grupė. Planuojant 2022 m. veiklas dalyvavo visa pedagoginė bendruomenė, 

mokinių savivalda.   

  

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS  

  

Gimnazijos statistika 2022 m. sausio 1 d. duomenimis:  

• gimnazijoje mokosi 277 mokiniai, sudaryti 11 klasių komplektai: I klasė – 89 

mokiniai, II klasė – 62 mokinys, III klasė – 69 mokiniai, IV klasė – 57 mokiniai.  
• gimnazijos vadovų komanda: direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams Gintautas Pūtys.  
• gimnazijoje dirba 30 mokytojų: 3 mokytojai metodininkai, 17 vyresniųjų 

mokytojų, 11 mokytojų.  
• gimnazijoje dirba psichologas (0,75 etato) ir socialinis pedagogas (0,75 etato).  

 



2021 M. VEIKLOS  PLANO ANALIZĖ 

 

1.  PROGRAMA: Inovatyvus mokymas(is) 

Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę ugdant ateities asmenybę. 

Priemonės Veikla 
Planuotas 

rezultatas 
Esama situacija Pastabos 

Dalyvavimas 

projektuose 

Pateikta paraiška dėl 

dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose.  

2 Paraiška pateikta:  

DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award), 

projektas patvirtintas 2019 m. gegužės 9 d., sutarties Nr. F-

16-82/ĮS-5. 

 

+- 

Finansavimą gavusių paraiškų 

dėl dalyvavimo 

tarptautiniuose projektuose 

kiekis 

1 Finansavimą gavusi paraiška – DofE projektas. + 

Gimnazija dalyvauja šalies ir 

miesto projektuose. 

3 Gimnazija dalyvavo 2 šalies ir miesto projektuose: 

• Gimnazija antri metai dalyvauja darnaus vystymosi 

programoje „Darni mokykla”; 

• Vilniaus visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamame projekte „Vilnius sveikiau“. 

• Geros savijautos programa I-IV klasių mokiniai, 

mokytojai 

+ 

Gimnazija organizuoja miesto 

ir šalies projektus. 

2 • Gimnazija organizavo Tarptautinį šalies projektą 

„Pasaulio Lietuva“ (3 etapai)  

+- 



• Antrasis suplanuotas šalies projektas „Keliauk ir 

pažink savo kraštą“ neįvyko dėl Covid-19 padėties 

šalyje. 

IT naudojimas 

ugdymo procese 

100 proc. mokytojų naudoja 

IT  

100 proc. 100 proc. mokytojų naudoja IT + 

Mokytojai naudoja 

interaktyvias mokymosi 

aplinkas, objektus, programas. 

80 proc. 61 proc. mokytojų naudoja interaktyvias mokymosi 

aplinkas, objektus, programas. 

 

+- 

Mokinių, pasirinkusių 

kryptingą IT ugdymo 

programą, skaičius. 

75 mok. 61 gimnazistas pasirinko kryptingą IT programą. +- 

Gerinti pamokos 

kokybę 

Mokytojai veda ugdomąsias 

veiklas už klasės ribų. 

85 proc. Dėl Covid – 19, tik 1 proc. mokytojų vedė pamokas už 

klasės ribų. 

- 

Mokytojai taiko aktyviuosius 

ugdymo(si) metodus. 

85 proc. 89 proc. mokytojų pamokose taiko aktyviuosius mokymo 

metodus. 

+ 

Gimnazijos mokytojai veda 

mokymus apie aktyviuosius 

ugdymo(si) metodus. 

Taip 10 proc. mokytojų veda mokymus apie aktyviuosius 

ugdymo(-si) metodus. 

+ 

Renginiai, skirti informacijos 

apie gimnaziją sklaidai. 

Taip Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui  dalyvavo 

susitikimuose su Vilniaus Barboros Radvilaitės ir Vilniaus 

Pavilnio progimnazijose. 

+ 

Mokinių ugdymo 

karjerai sistemos 

tobulinimas 

Ugdymo karjerai sistemos 

įgyvendinimas I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams 

Taip Veikla gimnazijoje:  

•  2021-01-14 Nuotolinė klasės valandėlė 

"Įdarbinimo sąlygos. Nelegalaus darbo žala ir 

pasekmės. Veda  VDI inspektorius Marijus Dargis. 
• 2021-02-01 Nuotolinis mokymas(is). Klasės 

valandėlė „Pažink save". Testas, nustatantis žmogaus 

temperamentą. Probleminis klausimas: kaip 

+ 



temperamentų savybės, bruožai gali padėti siekti 

savajonių profesijos? 
• 2021-02-11 Nuotolinė klasės valandėlė "Karjera 

kariuomenėje - ką verta žinoti konsultuojant 

mokinius?". Veda št. srž. Igoris Bartanovičius. 
• 2021-03-03 Nuotolinis karjeros ugdymo renginys 

su LKA "Kas būtų, jei įstotum į Karo akademiją" 
• 2021-03-12 Nuotolinė klasės valandėlė su VAVM 

atstove Inga Žydeliene. 
• 2021-03-29 Nuotolinis mokymas(is). Klasės 

valandėlė.  Karjeros ugdymas: kokių žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų prireiks mano ateities planams? Mokiniai 

užpildo dvi apklausas. 
• 2021-05-4,5,6 Nuotolinės pamokos "Mano karjeros 

kelias". Supažindinimas su stojimo tvarka ir profesijų 

perspektyvas 
• 2021-05-17 Nuotolinis renginys "Studijų patirtis 

Olandijoje" 
• 2021-05-11 Paskaita su "KASTU" atstovais 
• 2021-10-20 Klasės valandėlė: Karjeros 

kompetencijų, įgalinančių individą valdyti savo 

karjerą, ugdymas. Veda soc. pedagogė Valerija ir 

bibliotekininkė, etikos mokytoja Lina 
• 2021-11-12 Klasės valandėlė: Karjeros 

kompetencijų, įgalinančių individą valdyti savo 

karjerą, ugdymas. Veda bibliotekininkė, etikos 

mokytoja Lina 
• 2021-11-12 Klasės valandėlė: "Profesijų 

labirintas". Veda bibliotekininkė, etikos mokytoja 

Lina 
• 2021-11-15 Susitikimas su Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovėmis 
• 2021-11-15 Profesijų mugė 



• 2021-11-18 Renginys "Studijos užsienyje". 

Nuotolinis susitikimas su KASTU atstove. 
• 2021-11-19 Klasės valandėlė: "Profesijų 

labirintas". Veda bibliotekininkė, etikos mokytoja 

Lina 
• 2021-12-10 Klasės valandėlė: Karjeros 

kompetencijų, įgalinančių individą valdyti savo 

karjerą, ugdymas. Veda bibliotekininkė, etikos 

mokytoja Lina 
Gimnazijos organizuotos karjeros ugdymo veiklos/dienos: 

• 2021-11-15 Profesijų mugė 
• 2021-11-15-19 Radijo laidos "Kai užaugsiu būsiu"  
• 2021-11-15-19 Karjeros savaitė 
• 2021-11-17 Integruoto ugdymo diena "Profesijų 

pasaulyje" 
Ugdymo karjerai planą 

pasirengusių mokinių skaičius 

100 proc. Mokiniai dalyvavo karjeros ugdyme. Plano nepildė. - 

IV gimnazijos klasių mokinių, 

įgyvendinusių savo ugdymo 

karjerai planą, skaičius. 

70 proc. Abiturientai nepildė karjeros plano  - 

Ugdymo turinio 

integralumo 

didinimas 

Integruotų ugdymo dienų I–IV 

klasių mokiniams 

organizavimas 

3 Gimnazijoje vyko dvi integruoto ugdymo dienos I-IV klasių  

mokiniams: 

• 2021-04-28 “Tvarus pasaulis” (2021 m. balandžio 15 

d. dir. įsak. Nr. V-45(1.3E) 
• 2021-11-17 “Profesijų pasaulyje” (2021 m. lapkričio 

11 d. dir. įsak. Nr. V-174(1.3E) 
• Taip pat 2021 m. birželio 7-18 d. integruotų veiklų 

savaitė, siekiant gerinti mokinių kultūrinius, 

socialinius ir emocinius įgūdžius 

+ 

Mokinių 

visuminės 

pažangos 

Gimnazijos mokytojai veda 

mokymus apie IT naudojimą 

grįžtamajam ryšiui kaupti. 

Taip 

 

2021 m. rugsėjo mėn. organizuoti kaupiamojo balo 

skaičiuoklės naudojimo mokymai mokytojams. 

 

+ 



fiksavimo 

sistemos 

tobulinimas 

Mokytojai naudoja IT 

grįžtamajam  ryšiui kaupti. 

80 proc. 77 proc. mokytojų IT naudoja grįžtamajam ryšiui kaupti 

(išskyrus mokomuosius dalykus, kurie vertinami įskaitomis). 

+ 

Mokinių, naudojančių IT 

įsivertinimui, skaičius per 

metus. 

50 proc. 84 proc. mokytojų per pamokas taiko įsivertinimui IT. + 

Bendruomenės 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

plėtra 

I gimnazijos klasių mokiniai 

atlieka metinius projektinius 

darbus (2020–2021 m. m.). 

II gimnazijos klasių mokiniai, 

atlieka metinius projektinius 

darbus (2021–2022 m. m.). 

 

100 proc. 2021 m. projektinius darbus rengia visi I–II gimnazijos klasių 

mokiniai (temos patvirtintos 2021 m. kovo 1 d. dir. įsak. Nr. 

M-5; 2021 m. rugsėjo 29 d. įsak. Nr. M-67).  

100 proc. mokinių parengė projektinius darbus.  

+ 

Šalies ir miesto renginių, 

kuriuos organizuoja 

gimnazija, kiekis per metus. 

3 Gimnazijoje organizuotos dvi šalies konferencijos: 

• šalies konferencija  „Emocinis intelektas”; 

• mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencija 

„Knyga – būdas pažinti save ir pasaulį“. 

• 2021 m. balandžio mėnesį organizuota miesto  

konkursas-skirtukų paroda „Dovana knygai”. 

(Dalyviai – Naujosios Vilnios ir Pavilnio bendrojo 

ugdymo mokyklos; atsakingos L. Paškauskienė, I. A. 

Lytkina) 

Miesto konferencija „Socialinė dilema“ neįvyko dėl Covid19 

situacijos šalyje.  

 

Gimnazijoje vykusių 

kokybiškų renginių skaičius 

per metus 

80 proc. Gimnazijoje vyko 94 proc. kokybiškų renginių per metus. . 



Sausio 13-osios minėjimas Taip • 2021 m. sausio 12 d. vyko viktorina „Ką žinau apie 

Laisvės gynėjų dieną“; 

• 2021 m. sausio 13 d. vyko akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

+ 

Saugaus interneto diena Taip 2021 m. vasario 8 d. paminėta saugaus interneto diena + 

Vasario 16-osios minėjimas Taip Minėjimas vyko 2021 m. vasario 9 d. + 

Tarmių diena (Užgavėnių 

minėjimas) 

Taip Minėjimas vyko 2021 m. vasario 21 d. + 

Šimtadienis Taip Nuotolinė šventė vyko 2021 m. kovo 26 d. + 

Gimnazijos 15-asis 

gimtadienis – Laisviečių 

susitikimas 

Taip  2021 m. kovo 5 d. vyko nuotolinė gimnazijos 15-ojo 

gimtadienio šventė. 

+ 

Kovo 11-osios minėjimas 

 

Taip Paskaita „Laisvės kaina“ Lietuvos ypatingasis archyvas vyko 

2021 m. kovo 9 d. 

+ 

Draugystės mėnuo Taip Draugystės mėnuo (Be patyčių) vyko 2021 m. kovo mėnesį. + 

Tarptautinės Žemės dienos 

minėjimas 

Taip 2021 m. kovo 19 d. vyko nuotolinis protmūšis skirtas 

Tarptautinei Žemės dienai paminėti. 

+ 

Kūrybiškumo ir inovacijų 

diena 

Taip 2021m. balandžio 21 d. paminėta kūrybiškumo ir inovacijų 

diena 

+ 

Paroda-konkursas „Dovana 

knygai“ 

Taip 2021 m. balandžio mėnesį vyko paroda-konkursas „Dovana 

knygai“ 

+ 



Pasaulinė knygos ir autorių 

teisių diena 

Taip 2021 m. balandžio 23 d. vyko pasaulinės knygos ir autorių 

teisių dienos minėjimas 

+ 

Paskutinis skambutis Taip 2021 m. gegužės 21 d. gimnazijos kiemelyje vyko Paskutinio 

skambučio šventė.  

+ 

Sporto šventė „Linksmosios 

estafetės“ 

Taip 2021 m. birželio 16 d. vyko sporto šventė I klasių 

mokiniams. 

+ 

Mokslo metų pabaigos šventė 

– šeimos šventė „Būkime 

kartu“ 

Taip  Gimnazijos bendruomenės šventė – „Būkime kartu“ vyko 

2021 m. birželio 18 d. 

 

+ 

Išleistuvės Taip  Brandos atestatų įteikimo šventė vyko 2021 m. liepos 30 d. + 

Rugsėjo 1-oji Taip Šventė įvyko 2021 m. rugsėjo 1 d. + 

Kalbų savaitė Taip Europos kalbų diena vyko per užsienio kalbų pamokas 2021 

m. rugsėjo 24 d. 

+ 

I gimnazijos klasių krikštynos Taip Krikštynos vyko 2021 m. rugsėjo mėn. + 

Muzikos diena Taip 2021 m. spalio 1 d. paminėta muzikos diena. + 

Mokytojų diena Taip Šventė vyko 2021 m. spalio 5 d. + 

Pasaulinė psichikos sveikatos 

diena 

Taip Minėjimas vyko 2021 m. spalio II savaitę. + 

Arbatos magija Taip 2021 m. spalio 27 d. vyko arbatos degustacija. + 

Gyvūnų globos diena Taip 2021 m. spalio mėn.  buvo minima „Gyvūnų globos diena“. + 

Mokinių meninis konkursas 

„Kūrybos virusas” 

Taip 2021 m. spalio mėnesį vyko mokinių meninis konkursas 

„Kūrybos  virusas“. 

+ 



Tolerancijos diena Taip  Minėjimas įvyko 2021 m. lapkričio 16 d. etikos ir 

psichologijos pamokų metu. 

+ 

Pyragų diena Taip 2021 m. lapkričio 12 d. paminėta Pyragų diena. + 

Draugo diena Taip 2021 m. lapkričio 29 d. paminėta Draugo diena. + 

Geros savijautos programa Taip 2021 m. spalio-gruodžio mėn. mokiniai dalyvavo Geros 

savijautos programoje. 

+ 

Maltos ordino sriuba Taip 2021 m. gruodžio 17 d. vyko akcija Maltos ordino sriuba. + 

Pižamų diena Taip 2021 m. gruodžio 17 d. paminėta Pižamų diena + 

Knygų kalėdos. Knygų 

gamybos dirbtuvės 

Taip 2021 m. gruodžio mėnesį klasės valandėlių metu vyko 

„Knygų gamybos dirbtuvės“, gimnazijos Facebook 

paskyroje buvo renkama gražiausia pagaminta knyga. 

+ 

Kalėdinis renginys Taip Renginys vyko 2021 m. gruodžio 23 d. + 

Bendrų gimnazijos 

bendruomenės veiklų skaičius 

per metus 

2 Gimnazijoje vyko du renginiai gimnazijos bendruomenei: 

• Gimnazijos 15-asis gimtadienis – Laisviečių 

susitikimas 2021 m. kovo 5 d. 

• Mokslo metų pabaigos šventė –  „Būkime kartu“ 

+ 

Mokinių, vertinančių 

neformaliojo ugdymo veiklą 

kaip efektyvią, skaičius per 

metus.  

80 proc.  81 proc. vertina neformaliojo ugdymo veiklą kaip efektyvią + 

 

2. PROGRAMA: Besimokanti organizacija 

Tikslas – kurti besimokančią organizaciją. 



Priemonės Veikla 

Planuotas 

rezultatas 

pagal 

strateginį 

planą 

Esama situacija Pastabos 

Mokytojų 

kompetencijų 

ugdymas 

Kiekvienas mokytojas kelia 

savo kvalifikaciją ne mažiau 

kaip 5 dienas per metus. 

100 proc. 86 proc. mokytojų kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus.  

+- 

Mokytojų, vertinančių  

mentorystę kaip efektyvią, 

skaičius. 

80 proc. 88 proc. mokytojų vertina mentorystę kaip efektyvią. + 

Mokytojų inicijuojama 

savitarpio pagalbos grupių 

veikla 

 

15 proc.  

 

 

 

20 proc. inicijavo įvairius mokymus mokytojams. + 

Savitarpio pagalbos grupės 

veikė mokykloje 

5 5 savitarpio pagalbos grupės veikė mokykloje + 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų savitarpio pagalbos 

grupė. 

 

Taip Sukurta grupė Microsoft Teams platformoje, kurioje 

dalinamasi mokomąja medžiaga, aktualia informacija, 

gerąja patirtimi ir kt.; sukurtas OneDrive aplankas, kuriame 

dalyko mokytojai dalinasi sukurta mokomojo dalyko 

medžiaga, pamokų planais, gerąja patirtimi ir kt. 

 

Matematikos mokytojų 

savitarpio pagalbos grupė. 

Taip Sukurta grupė Microsoft Team platformoje, kurioje 

dalinamasi mokomąja medžiaga, aktualia informacija, 

suteikiama pagalba ir kt.; organizuota apie 10 dalyko 

stebimųjų pamokų, kuriose buvo dalijamasi gerąja patirtimi.  

 



Projektinių darbų rengimo Taip Atnaujintas Projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 

(2020-03-02; V-48(1.3E); organizuojami mokymai I ir II 

klasių  mokiniams ir visų dalykų mokytojams,  kaip rengti 

metinį projektinį darbą; koordinuojama veikla; 

organizuojamas II klasių mokinių metinių projektinių darbų 

pristatymas ir vertinimas. Atsakingi J. Gutauskaitė-

Janulevičienė, J. Rancovienė. 

 

Sukurta mokytojų ir 

gimnazijos specialistų 

savitarpio pagalbos grupė, 

dirbanti su SUP turinčiais 

mokiniais. 

Taip VGK nariai-mokytojai mentoriai nuolat susitinka su SUP 

turinčiais mokiniais; bendradarbiaujama, susitinkama su 

tėvais pagal numatytą grafiką; grupės nariai nuolat kas 

mėnesį aptaria problemas ir mokinių pažangą. 

 

IKT mokymo savitarpio 

pagalbos grupė. 

Taip Organizuojami mokymai gimnazijos mokytojams, nuolat 

dalinamasi gerąja patirtimi, teikiama pagalba mokytojams 

taikant IKT.  

 

IKT mokymai Taip 1. IT mokymai mokytojams – visus metus. Atsakingi I. 

Kovoliova, J. Berniukevič. 

2. Pabėgimo kambario kūrimas OneNote – 2021 m. 

balandžio 28 d. per Microsoft Teams. Organizavo V. 

Mockevičius. 

3. Mokymai mokytojams „Hibridinis ugdymas” 

(Swivel) – 2021 m. lapkričio 9 d.. Organizavo 

Baltrus Norvaišas, Laura Aleksaitė-Norvilė. 

4.  Mokymai mokytojams, kaip prisijungti ir naudotis 

„Eduroam” (belaidės prieigos (Wi-Fi) tinklas) 

paslaugomis – 2021 m. lapkričio mėn. Organizavo J. 

Berniukevič. 

+ 



Mokymai mokytojams 

„Dėkingumas kaip gyvenimo 

būdas.” 

Taip 2021-12-30 Mokymai mokytojams „Dėkingumas kaip 

gyvenimo būdas.” (S. Jankoic) 

+ 

Mokytojai dalyvauja 

savitarpio pagalbos grupių 

veiklose. 

60 proc.  Veiklose dalyvauja 87 proc. mokytojų. + 

Elektroninių 

priemonių 

įdiegimas ir 

naudojimas  

Darbuotojai naudojasi eDVS 90 proc. 71 proc. (35 iš 49) darbuotojų naudojasi eDVS. + 

Mokytojai naudoja Office 

365  

90 proc. 100 proc. mokytojų naudojasi Office 365. 

Organizuoti mokymai apie 

Office 365.  

Taip 1. Dalykų mokytojų kaupiamojo vertinimo, nuotolinio 

mokymo metodų, Office 365 mokymai – 2021 m. 

sausio mėn. pagal individualų planą. Organizavo J. 

Gutauskaitė-Janulevičienė, I Kovaliova, V. Košeleva. 

2. IT mokymai mokytojams –  2021 m. vasario mėn. per 

Microsoft Teams. Organizavo I. Kovaliova, J. 

Berniukevič. 

3. Mokymai mokytojams „Skirstymas į grupes 

Teams’uose” – 2021 m. vasario 24 d. Organizavo J. 

Berniukevič. 

4. IT mokymai mokytojams – 2021 m. kovo mėn. per 

Microsoft Teams. Organizavo I. Kovaliova, J. 

Berniukevič. 

5. IT mokymai mokytojams – 2021 m. balandžio mėn. 

per Microsoft Teams. Organizavo I. Kovoliova, J. 

Berniukevič. 

6. IT mokymai mokytojams – 2021 m. gegužės mėn. per 

Microsoft Teams. Organizavo I. Kovoliova, J. 

Berniukevič. 

 Fiksuota 8 

veiklos 



7. IT mokymai mokytojams – 2021 m. birželio–

rugpjūčio mėn. per Microsoft Teams. Organizavo I. 

Kovoliova, J. Berniukevič. 

8. Mokymai mokytojams „Office 365 naudojimas” – 

2021 m. lapkričio 9 d. Organizavo J. Gutauskaitė-

Janulevičienė.  

Mokinių 

lyderystės 

ugdymas 

Mokinių savitarpio pagalbos 

grupių skaičius 

 

  

4 Sukurta viena IVA klasėje savitarpio pagalbos grupė – trys 

nariai (Artūras, Darius ir Daukantas; nuolat teikiama 

pagalba Daukantui mokslo klausimais). 

+- 

Mokinių tarybos 

inicijuojamų veiklų skaičius  

8 

 

Suplanuota 11 veiklų  

Šv. Valentino diena Taip 2021 m. vasario 14 d  vyko Šv. Valentino diena + 

Miego diena Taip Neįvyko dėl Covid19 situacijos šalyje. - 

Kūrybiškumo ir inovacijų 

diena 

Taip 2021 m. balandžio 21 d. organizuota Kūrybiškumo ir 

inovacijų diena 

+ 

Profesinis veiklinimas 

„Pasimatuok tėvų batus” 

Taip Neįvyko dėl Covid19 situacijos šalyje. - 

Muzikos diena. Taip 2021 spalio 1 d. vyko Muzikos diena  + 

Mokytojų diena Taip 2021 m. spalio 10 d. organizuota Mokytojo diena  + 

Pyragų diena. Taip 2021 m. lapkričio 12 d vyko Pyragų diena  + 

Tolerancijos diena Taip 2021 lapkričio 16 d - Tolerancijos diena  + 



Draugo diena Taip 2021 m. lapkričio 29 d. organizuota Draugo diena  + 

Savanorių diena  Taip Neįvyko - 

Tarptautinė arbatos diena Taip 2021 m. spalio 27 d. -  Arbatos diena + 

Mokinių tarybos įgyvendintų 

veiklų skaičius 

6 Įgyvendinta 8 veiklos + 

 Mokiniai dalyvauja DofE 

programoje 

Visus 

metus 

 12 mokinių dalyvauja DofE programoje.  + 

Socialinio ir 

emocinio intelekto 

ugdymas 

 

Programos „Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinamas:  

I–III 

gimnazijos 

klasėse 

I gimnazijos klasėse visi mokiniai dalyvauja programje 

„Raktai į sėkmę“. 

 

 

Dalykų mokytojai, naudoja 

programą „Raktai į sėkmę“. 

80 proc. 50 proc. dalykų mokytojų pamokose naudoja programą 

„Raktai į sėkmę”. 

+- 

Mokinių, vertinančių 

programą „Raktai į sėkmę“ 

kaip efektyvią, skaičius. 

80 proc. I–

III 

gimnazijos 

klasių 

63 proc. I gimnazijos klasių mokinių vertina programą 

„Raktai į sėkmę“ kaip efektyvią.  

59 proc. II gimnazijos klasių mokinių vertina programą 

„Raktai į sėkmę“ kaip efektyvią. 

64 proc. III gimnazijos klasių mokinių vertina programą 

„Raktai į sėkmę“ kaip efektyvią. 

+- 

Sukurtų savitarpio pagalbos 

grupių tėvams ir šeimai 

skaičius 

1 Nesukurta - 

Mokymai tėvams pagal 

STEP programą 

Taip Nevyko  - 

Mokinių, dalyvaujančių 

savanorystės veikloje, 

skaičius. 

15 proc.  23 proc. mokinių dalyvauja savanorystės veikloje: 

 „Maisto banko”, Naujosios Vilnios kultūros centro, gyvūnų 

prieglaudų, zoologijos sodo „Insektariumas”,  Maltos ordino 

+ 



„Maltiečių sriuba 2021”, architektūros savaitgalio „Open 

House Vilnius”. 

Organizuojama socialinį 

atsakingumą skatinanti 

veikla. 

4 

 

Organizuotos 5 socialinį atsakingumą saktinančios veiklos + 

Kaziuko mugė „Suteik 

daiktui antrą gyvenimą” 

Taip 2021-03-12 konkursas „Daikto antras gyvenimas”.  + 

Akcija „Darom” Taip Ne - 

Kraujo donorystės akcija Taip Ne - 

Gyvūnų globos diena Taip 2021 m. spalio mėn. paminėta „Gyvūnų globos diena“. + 

Knygų Kalėdos Taip 2021 m. gruodžio mėn. renginys-konkursas „Knygų 

Kalėdos”.  

+ 

Pažink savanorystę - būk 

aktyvus, prisijunk! 

Taip 2021 m. pagaminti atvirukai sergantiems senoliams.  + 

Maltos ordino sriuba Taip 2021m. gruodžio 17 d. įvyko  renginys „Maltos ordino 

sriuba”.  

+ 

Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

ir sprendimų 

priėmimo kultūros 

kūrimas  

Virtualios aplinkos bei 

elektroninės priemonės pagal 

poreikį naudojamos priimant 

svarbius gimnazijos 

sprendimus.  

Taip Dalis gimnazijos tarybos, mokytojų,  posėdžių vyksta 

elektroninėje erdvėje ir sprendimai priimami elektroniniu 

būdu. Mokytojai naudoja Office 365, Mano dienynas,  

EDVS. 

+ 

Gimnazijos dokumentų 

atnaujinimas 

Taip Vaiko gerovės  komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašas (2021-04-02 V-41 (1.3E).  

+ 



Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus “Laisvės” gimnazijoje 

tvarka (2021-04-16 V-48 (1.3E).  

Klasių vadovų skyrimo tvarka (2021-04-29 V-53 (1.3E).  

Vilniaus “Laisvės” gimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu aprašas (2021-06-02 V- 69 

(1.3E).  

Vilniaus “Laisvės” gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 

(2021-08-31 V-102 (1.3E)). 

Tėvai ir buvę gimnazijos 

mokiniai dalyvauja ugdymo 

karjerai renginiuose. 

40 Nedalyvavo dėl COVID-19 situacijos. - 

Gimnazijos 

įvaizdžio 

gerinimas  

 

Gimnazijos organizuojama 

veikla (konkursai ir pan.) 

miesto ir šalies mastu 

3 Organizuotas 1 miesto mastu ir 2 mokyklos mastu renginiai +- 

Skirtukų paroda „Dovana 

knygai” 

Taip 2021 m. balandžio mėnesį organizuota miesto  konkursas-

skirtukų paroda „Dovana knygai”. (Dalyviai – Naujosios 

Vilnios ir Pavilnio bendrojo ugdymo mokyklos; atsakingos 

L. Paškauskienė, I. A. Lytkina) 

+ 

Sporto renginys 

„Linksmosios estafetės” su 

Naujosios Vilnios 

bendruomene 

Taip 2021 m. birželio 16 d. organizuota gimnazijos 

bendruomenei sporto šventė „Linksmosios estafetės”. 

2021 m. gruodžio mėn. organizuotas tarpklasinis tinklinio 

turnyras 

+- 

Mokinių grožinės kūrybos 

konkursas „Kūrybos virusas” 

Taip 2021 m. spalio mėn. organizuotas gimnazijos mokinių 

meninis konkursas „Kūrybos virusas”. Atsakinga L. 

Aleksaitė-Norvilė. 

+- 



Gimnazijos mokytojai skaito 

pranešimus miesto, šalies 

mokytojams. 

Taip 2021-04-09 Mariaus Janulevičiaus pranešimas „Literatūrinis 

ugdymas kuriant kiną“ lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų seminare „Literatūros klasika mokykloje“ 

(organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

2021-05-19 Valerijos Košelevos pranešimas respublikinėje 

mokytojų konferencijoje „Nuotolinio ugdymo(si) sėkmės ir 

grėsmės” (nuotoliniu būdu). 

2021 m. Jolantos Gutauskaitės-Janulevičienės pranešimas 

Vilniaus miesto mokinių ir mokytojų konferencijoje „~170 

dienų nuotoliniame mokyme - ką man tai reiškia?” 

2021-05-28 Jolantos Gutauskaitės-Janulevičienės ir 

psichologės Irenos Zdanovič pranešimas „Nuotolinis 

mokymas - tobulėjimo menas”. 

4  

Gimnazijos bendruomenė 

dalyvauja miesto, šalies, 

tarptautiniuose projektuose, 

konkursuose ir pan. 

Taip 2021 m. gimnazistai ir mokytojai dalyvavo šalies projekte 

„Darni mokykla”. 

2021-01-13 Gimnazistė Jorė Vilkelytė dalyvavo 

nacionaliniame jaunimo plakatų konkurse „Apgynę laisvę”. 

2021-01-29 Deividas Liubertas (II kl.) dalyvavo 

respublikinėje nuotolinėje mokinių konferencijoje 

„Kūrybiškumo mokymosi būdai kaip atradimų kelias“ 

(organizuoja Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija; 

mokinį ruošė Marius Janulevičius).  

2021-02-11 gimnazistė Jana Jagelo  dalyvavo XXVIII 

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados Vilniaus miesto 

etape ir apdovanota už labai gerai atliktas užduotis. 

+ 



2021-02-15 gimnazistė Simona Stukaitė dalyvavo Vilniaus 

etninės kultūros centro Užgavėnių kaukių konkurse 

„Užgavėnių kaukės”. 

2021-03-02 Du gimnazistai dalyvavo šalies mokinių I–II 

gimnazijos klasių anglų kalbos konkurso II etape. 

2021-03-09 Gimnazistai dalyvavo respublikiniame vaikų ir 

mokinių dailės ir muzikos festivalyje-konkurse „Laisvė - tai 

kūrybos pradas”; Ineta Sebestinaitė, Justė Maksėlytė ir Arina 

Sandra Aleksejeva įvertintos laureato diplomu, o Valerija 

Adamonis, Arina Sandra Aleksejeva, Kamilė Žemaitytė, 

Donata Artiševskaja, Erika Romanovskaja, Rasa Vaičiulytė, 

Deivydas Jakeliūnas ir Simona Stukaitė pelnė nominaciją už 

atlikimo meistriškumą. 

2021-03-18 Bendradarbiavimas organizuojant nuotoliniu 

būdu vykusį tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra”. 

2021-03-31 II kl. gimnazistai dalyvavo Vilniaus miesto 

matematikos konkurse „Nelygybių sprendimo turnyras”. 

2021-04-05 Kino klubas dalyvavo linksmiausio video 

vaizdelio konkurse „Mes karantinavomės 2021“ (organizuoja 

Naujosios Vilnios kultūros centras). Kino klubo filmai 

įvertinti paskatinamuoju prizu. 

2021 m. balandį-gegužę dalyvavimas respublikiniame Kauno 

moksleivių techninės kūrybos centro projekte „Kadroskopas“ 

(II kl. gimnazistai dalyvavo kuriant edukacines-pažintines 



TV laidas „Kadroskopas“, kurios transliuojamos LNK kanalų 

grupės „Info TV”. Mokinius ruošė Marius Janulevičius. 

2021 spalio mėn. - dalyvavimas tarptautinio siaubo filmų 

festivalio „Horror and Fantasy Film Festival“ atrankoje 

(organizuoja  DONOSTIA KULTURA, Victoria Eugenia 

Theater, Donostia / San Sebastián, Ispanija). Festivaliui 

išsiųsti Kino klubo filmai „The Jester“ ir „The Barber“ 

(vadovas Marius Janulevičius). 

2021-10-29 dalyvavimas Lietuvos mokinių filmų konkurse 

„Lietuvos istorinės asmenybės“ (organizuoja  Kauno 

moksleivių techninės kūrybos centras). Kino klubo filmas 

„14 makaulių ir kiti Jono Basanavičiaus nutikimai“ 

pripažintas geriausiu ir įvertintas I vieta. 

2021-11-26 dalyvavimas Lietuvos mokinių kino filmų 

festivalyje „REC 2021“ (organizuoja  Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centras). Laimėjimai: 

• Gimnazijos Kino klubas apdovanotas kaip viena iš 

trijų geriausių mokyklinių kino studijų Lietuvoje; 
• Karolis Jablonskas (IIIB) apdovanotas kaip geriausias 

operatorius; 

• Filmas „Antras mokytojos Džuljetos nutikimas“ 

pripažintas geriausiu vaidybinių filmų kategorijoje. 

2021-12-03 Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių 

vokiškų dainų festivalyje gimnazistų vokiškos dainos klipas 

įvertintas laureatų diplomais. Mokinius ruošė mokytojos 

Jolita Rancovienė ir Natalja Kitkovskaja; video klipo 

kūrybinės grupės vadovas – mokytojas Marius Janulevičius.  



2021-12-05 - dalyvavimas tarptautiniame filmų konkurse 

„My Cinema 2021“ (organizuoja  Kauno moksleivių 

techninės kūrybos centras). Kino klubo filmas „Sekmadienis. 

Henrikas Radauskas“ įvertintas II vieta eksperimentinių 

filmų kategorijoje.  

Spaudoje viešinamos 

gimnazijos organizuojamos 

veiklos (projektai, konkursai 

ir pan.) 

10 • Straipsnis „Mokytojai rekomenduoja“ (mokytojo 

Mariaus Janulevičiaus rekomenduojamos knygos 

vaikams) / Literatūrinis žurnalas „Laimiukas“, 2021 

sausis-vasaris, Nr.1(93). 

• Marius Janulevičius. Žmogaus prigimties tyrimas 

kuriant kiną“ / Švietimo naujienos, 2021 kovas 

https://www.svietimonaujienos.lt/zmogaus-

prigimties-tyrimas-kuriant-kina/ 

• Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė. Vilniaus 

„Laisvės“ gimnazijai – jau 15! / Švietimo naujienos, 

2021 kovas 

https://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-laisves-

gimnazijai-jau-15/ 

• Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė. Lietuvos mokinių 

ir mokytojų konferencija „Emocinis intelektas: ar tai 

tik jausmai?“ / Švietimo naujienos, 2021 kovas 

https://www.svietimonaujienos.lt/lietuvos-mokiniu-

ir-mokytoju-konferencija-emocinis-intelektas-ar-tai-

tik-jausmai/ 

• Marius Janulevičius. Apie visuomenės stereotipus ir 

dvigubas moralės normas“ / Švietimo naujienos, 

2021 kovas https://www.svietimonaujienos.lt/apie-

visuomenes-stereotipus-ir-dvigubas-morales-normas/ 

• Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė. Integruotų 

pamokų diena „Tvarus pasaulis“ / Švietimo 

naujienos, 2021 gegužė 

18 publikacijų 

 



https://www.svietimonaujienos.lt/integruotu-

pamoku-diena-tvarus-pasaulis/ 

• Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė. Prasidėjo 

tarptautinis projektas „Pasaulio Lietuva“ / Švietimo 

naujienos, 2021 gegužė 

https://www.svietimonaujienos.lt/prasidejo-

tarptautinis-projektas-pasaulio-lietuva/ 

• Marius Janulevičius. Nuotykių filme gimnazistai 

atgaivino Veisiejų miestelio legendas / Švietimo 

naujienos, 2021 birželis 

https://www.svietimonaujienos.lt/nuotykiu-filme-

gimnazistai-atgaivino-veisieju-miestelio-legendas/ 

• Marius Janulevičius. Nuotykių filme gimnazistai 

atgaivino Veisiejų legendas / Lazdijų žvaigždė, 2021 

m. birželio 11 d., Nr.23(1275). 

• Jurgita Lieponė. Mokyklos ruošiasi rugsėjui: kokiu 

atveju galėtų įsijungti griežtesnis scenarijus? 

(interviu su Jūrate Lutinskaite-Kalibatiene) / 15 min. 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/

mokyklos-ruosiasi-rugsejui-kokiu-atveju-galetu-

isijungti-grieztesnis-scenarijus-1028-1551442 

• Marius Janulevičius. Ar tikrai siaubo žanrui 

mokyklose – ne vieta? / Švietimo naujienos, 2021 

spalis https://www.svietimonaujienos.lt/ar-tikrai-

siaubo-zanrui-mokyklose-ne-vieta/ 

• Guoda Pečiulytė. Mokytojas apie tai, kodėl 

paauglius atstumia lietuvių literatūros programa: 

kuriame įvaizdį, kad lietuviai rašė tik apie žemės ūkį. 

Interviu su Mariumi Janulevičiumi / LRT radijo 

laida „Tuzinas“ 2021-10-17, LRT.lt 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1512601/mo

kytojas-apie-tai-kodel-paauglius-atstumia-lietuviu-



literaturos-programa-kuriame-ivaizdi-kad-lietuviai-

rase-tik-apie-zemes-uki 

• Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė. Tarptautinė 

konferencija „Knyga – būdas pažinti save“ / 

Švietimo naujienos, 2021 spalis 

https://www.svietimonaujienos.lt/tarptautine-

konferencija-knyga-budas-pazinti-save/ 

• Marius Janulevičius. Kodėl pavojinga ekranizuoti 

Sigitą Parulskį? / Švietimo naujienos, 2021 lapkritis 

https://www.svietimonaujienos.lt/kodel-pavojinga-

ekranizuoti-sigita-parulski/ 

• Marius Janulevičius. 14 makaulių ir kiti Jono 

Basanavičiaus nutikimai / Švietimo naujienos, 2021 

lapkritis https://www.svietimonaujienos.lt/14-

makauliu-ir-kiti-jono-basanaviciaus-nutikimai/ 

• Lina Paškauskienė. Karjeros savaitė Vilniaus 

„Laisvės“ gimnazijoje / Švietimo naujienos, 2021 

lapkritis https://www.svietimonaujienos.lt/karjeros-

savaite-vilniaus-laisves-gimnazijoje/ 

• Gedimino pilies bokšto vėliava bus perduota saugoti 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai / 15 min. 2021-12-18 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/gedimino-

pilies-boksto-veliava-bus-perduota-saugoti-vilniaus-

laisves-gimnazijai-55-1615954 

• Gedimino pilies bokšto vėliava bus perduota saugoti 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijai 

https://madeinvilnius.lt/naujienos/miestas/gedimino-

pilies-boksto-veliava-bus-perduota-saugoti-vilniaus-

laisves-gimnazijai/  

Aktyviai veikianti Facebook 

paskyra 

450 sekėjų Facebook paskyra turi 849 sekėjus. + 



Aktyviai veikiantis 

gimnazijos YouTube kanalas  

400 

prenumera

torių 

480 prenumeratoriai 

94 tūkst. peržiūrų  

+ 

Aktyviai veikia gimnazijos 

Instagram paskyra 

Taip 139 sekėjai, įkelti 33 pranešimai + 

Aktyviai veikiantis 

gimnazijos „Laisvės“ radijo 

YouTube kanalas 

Taip 128 prenumeratoriai 

10 tūkst. peržiūrų 

+ 

  

3. PROGRAMA: Inovatyvios aplinkos 

Tikslas – kurti inovatyvų mokymą(si) skatinančią aplinką. 

Priemonės Rodikliai 
Planuotas 

rezultatas 
Esama situacija Pastabos 

Edukacinių 

erdvių kūrimas 

Bendruomenės pastangomis 

įrengtų naujų edukacinių erdvių 

skaičius per metus 

1 Neįrengta - 

Bendruomenės pastangomis 

įrengta nauja edukacinė erdvė:  

antrasis etapas – „Žaliosios 

klasės įrengimas“. 

1 Neįrengta 

 

- 

Kneipo tako įrengimas Taip Įrengta + 

Gamtos laboratorijos įrengimas Taip Neįrengta 

 

- 

Medijų įsigijimas Taip Įsigyta: 

• 3 projektoriai; 

• 2 mobilūs „Swivl“ robotukai; 

• 2 mobilūs „Swivl“ robotukai; 

• 3 stacionarūs hibridinio mokymo įrenginiai; 

+ 

 

Savomis lėšomis 

Savivaldybės lėšos 

 



• 2 nešiojami kompiuteriai; 

• 20 nešiojamų kompiuterių. 

Savomis lėšomis 

Savivaldybės lėšos 

 

Kabinetų atnaujinimas 

16,23 kabinetų sienų tapyba 

Taip Atnaujinta:  

• 16 kabineto sienos. 

• Šiuo metu naujinamos 11 kab. sienos 

+- 

Koridoriaus sienų 

apipavidalinimas 

Taip I ir II aukšte dekoruotos sienos + 

Žaliuzių įrengimas kabinetuose Taip Ne 

 

- 

Radijo studijos įrengimas; 

mikrofonų įsigijimas 

Taip Radijo mikrofonų komplektas, sienų garso izoliacija. + 

Pamokos vyksta naujai 

įrengtose edukacinėse erdvėse 

80 - - 

Laisvalaikio 

erdvių kūrimas 

Bendruomenės pastangomis 

įrengtos naujos laisvalaikio 

erdvės 

1 Įrengta lauko treniruoklių aikštelė + 

Gimnazijos stadiono bėgimo 

takų įrengimas ir tinklinio 

aikštelės įrengimas 

 Įrengta + 

IKT 

prieinamumo 

užtikrinimas 

Kompiuterių įsigijimas antrai 

kompiuterinei klasei  

Taip Įsigyta 12 stacionarių kompiuterių + 

Saugios aplinkos 

kūrimas 

Gimnazijoje įrengta CCTV. Taip 1 lauko kamera +- 

 Saugiai gimnazijoje 

besijaučiančių mokinių skaičius 

per metus  

90 proc. 92 proc. mokinių jaučiasi saugiai gimnazijoje + 



 Saugiai gimnazijoje 

besijaučiančių darbuotojų  

skaičius per metus  

95 proc.  100 proc. mokytojų jaučiasi saugiai gimnazijoje 

 

+ 



SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS   

• Gausus mokinių dalyvavimas 

olimpiadose, varžybose, konkursuose  

• Tradicijų puoselėjimas  

• Pagalbos mokiniui sistema  

• Vertinimo ir asmeninės pažangos 

fiksavimo sistema  

• Ugdymo programų įvairovė 

(modulių pasiūla)  

• Atlikta išorės renovacija  

• Geri mokytojų ir mokinių 

santykiai  

  

SILPNYBĖS   

• Šiuolaikinės pamokos 

organizavimas  

• Darbas su spec. poreikių 

mokiniais  

• Mokytojų kvalifikacijos kėlimas  

• Tėvų įtraukimas į ugdomąją 

veiklą  

• Gimnazijos įvaizdis  

• Ugdymosi aplinka  

• Dalyvavimas projektuose  

• Ugdymo (-si) kokybė  

• Mokinių saviraiškos plėtra 

(neformalus ugdymas)   

• Renginių kokybė  

GALIMYBĖS  

• Ugdymo plano pritaikymas ir 

individualizavimas (mažos grupės)  

• Naujosios Vilnios bendruomenė 

palanki bendradarbiavimui  

• Didelė mokyklos teritorija  

• Naujosios Vilnios rajono plėtra ir 

didėjantis gyventojų skaičius  

• Didėjantis valstybės ir 

savivaldybės finansavimas  

• Dalyvavimas ES ir tarptautiniuose 

projektuose  

• Ilgalaikės stažuotės  

GRĖSMĖS  

• Stereotipas dėl prasto Naujosios 

Vilnios rajono įvaizdžio  

• Mokiniai renkasi mokyklas 

mieste.  

• Socialinių įgūdžių stokojančios 

šeimos  

• Kintantys politiniai sprendimai  

  

  

  



STRATEGINĖS IŠVADOS  

  

1. Ugdymo plano pritaikymo galimybės ir gaunamas finansavimas sudaro 

sąlygas gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę.  

2. Naujosios Vilnios bendruomenė palanki bendradarbiavimui ir tėvų įtraukimui 

į ugdomąją veiklą.  

3. Ugdymo programų įvairovė ir geri mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai 

nepakankamai skatina mokinius rinktis mūsų gimnaziją.  

4. Sukurta pagalbos mokiniui sistema nepakankamai įtraukia mokinių šeimas ir 

neužtikrina socialinių įgūdžių stokojančių šeimų skaičiaus mažėjimo.  

5. Didelė gimnazijos teritorija nėra išnaudojama įvairioms ugdymo(si) aplinkoms 

kurti.  

6. Neišnaudotos galimybės dalyvauti tarptautiniuose ir šalies projektuose riboja 

galimybes siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų.  

III. VEIKLOS STRATEGIJA  

  

VIZIJA  

Laisvą ir kūrybišką ateities asmenybę ugdanti inovatyvi gimnazija.  

MISIJA  

Gimnazija per formalias ir neformalias kūrybines veiklas inovatyvioje aplinkoje leidžia patirti 

sėkmę, ugdo dorą asmenybę, gebėsiančią veikti ateities visuomenėje.  

VERTYBĖS  

Pagarba. Tai pagarba kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui, jo lyčiai, tikėjimui, 

nuomonei, darbui, įsitikinimams, privatumui, laikui.  

Kūryba. Tai atvirumas kitokioms patirtims, saviraiška ir drąsa mąstyti kitaip, inovatyvumas, 

požiūrio taško keitimas, idėjų generavimas ir nestandartiniai sprendimai.  

Pasitenkinimas. Tai galimybė skleisti savo idėjas, palaikymas ir konstruktyvus grįžtamasis 

ryšys, darbų prasmingumas ir profesinė bei mokymo(si) sėkmė.  

Tobulėjimas. Tai asmeninis tobulėjimas ir pagalba tobulėti kitiems (mentorystė), naujų 

patirčių paieška, bei profesionalumo auginimas (asmeninis ir bendruomenės narių savitarpio 

mokymosi grupėse).  

STRATEGINIAI TIKSLAI  

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę ugdant ateities asmenybę.  

2. Kurti besimokančią organizaciją.  

3. Kurti inovatyvų mokymą(si) skatinančią aplinką.   

STRATEGINĖS PROGRAMOS  

1. Programa: Inovatyvus mokymas(is).  

2. Programa: Besimokanti organizacija.  

3. Programa: Inovatyvios aplinkos.  

GIMNAZIJOS VYSTYMOSI KRYPTYS  

1. Gimnazijos bendruomenės telkimas.  

Gimnazijos bendruomenė kuria fizines ir virtualias bendravimo ir bendradarbiavimo 

aplinkas. Jose organizuoja įdomias bendras veiklas, neformalųjį ugdymą ir kuria savitarpio 

pagalbos grupes. Gimnazijos bendruomenė dalyvauja tarptautiniuose bei šalies projektuose, ugdo 

socialinį-emocinį intelektą ir skatina socialinį atsakingumą bei kuria sprendimų priėmimo kultūrą.   



2. Įtraukiantis mokymas(is).  

Gimnazijoje aktualizuojamas ugdymo turinys, vykdoma ugdomoji veikla, kurioje yra 

sudarytos sąlygos kasdienei individualiai mokinio pažangai. Suvokdami, kad kiekvienas vaikas yra 

skirtingas ir skirtingais būdais pasiekia geriausių savo mokymosi rezultatų, pedagogai kartu su 

mokiniais planuoja ugdomąsias veiklas. Ugdymas vyksta ir už tradicinės klasės ribų, skatinama 

projektinė veikla, reflektyvus mokymas(is) ir kiti metodai, leidžiantys patirti sėkmę kiekvienam 

mokiniui. Gimnazistams sudaromos sąlygos pažinti save ir karjeros galimybes, mokoma planuoti ir 

įgyvendinti karjerą. Mokytojai kryptingai kelia kvalifikaciją.   

3. Išmanusis mokymas(is).  

Gimnazijoje vyksta kryptingas IT ugdymas. Išnaudojant įvairias technologijas ir jų 

teikiamas galimybes, mažinant mokinių IT atskirtį, organizuojamas įdomus ugdymo procesas. 

Pasitelkiant socialinius partnerius, planuojama įrengti gamtos mokslų laboratorijas.  

4. Kūrybiškumo ugdymas.   

Mokinių saviraiška skatinama per formalųjį ir neformalųjį ugdymą, kokybiškus renginius. 

Bendruomenės narių iniciatyva kuriamos bendravimo ir laisvalaikio erdvės, priimami 

nestandartiniai sprendimai.   

  

STRATEGINIŲ PROGRAMŲ IR GIMNAZIJOS VYSTYMOSI KRYPČIŲ SĄSAJOS  

Strateginės programos  Gimnazijos vystymosi kryptys  

1. Programa:   

Inovatyvus mokymas(is).  

  

2. Programa:   

Besimokanti 

organizacija.    

3. Programa:   

Inovatyvios aplinkos.  

  

Puslapio lūžis  



VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2022 M. 

1. PROGRAMA: Inovatyvus mokymas(is) 

Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę ugdant ateities asmenybę 

PRIEMONĖS KRYPTYS VEIKLA TERMINAS ATSAKINGI FINANSAVI

MAS 

Dalyvavimas 

projektuose 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pateikta paraiška dėl dalyvavimo tarptautiniuose 

projektuose  

Visus metus J. Lutinskaitė-

Kalibatienė 

Projektų lėšos 

Gimnazija dalyvauja Dofe programoje Visus metus J. Lutinskaitė-

Kalibatienė 

Projektų lėšos  

Gimnazija dalyvauja šalies ir miesto projektuose: 

1. Darnaus vystymosi įgūdžių programoje 

„Darni mokykla“; 

2. Visuotinės sveikatos biuro organizuojamame 

projekte „Vilnius sveikiau“. 

Visus metus 

 

 

 

 

 

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė  

B. Norvaišas 

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė  

Projektų lėšos  

  

Gimnazija organizuoja miesto ir šalies projektus: 

1. Miesto projektą „Priimk mane tokį, koks 

esu...”; 

2. Miesto projektas „Savanoriaujantis 

jaunimas”. 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

J. Rancovienė 

V. Mockevičius 

B. Norvaišas ir 

mokinių taryba 

Savivaldybės 

biudžeto, 

nuomos lėšos  
  

IT naudojimas 

ugdymo procese 
 

 

Mokytojai  naudoja IT pamokose Visus metus Dalykų mokytojai Mokymo lėšos  

Mokytojai naudoja interaktyvias mokymosi aplinkas, 

objektus, programas 

Visus metus Dalykų mokytojai 



Gerinti pamokos 

kokybę 

 

 

 

 
 

 

Mokytojai veda ugdomąsias veiklas už klasės ribų Visus metus J. Berniukevič 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Kultūros paso 

lėšos  

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas: parengtas 

planas, kaip bus siekiama geresnių mokymosi 

pasiekimų. 

2022 m. I 

pusmetis 

Metodinė taryba  

Mokytojai taiko aktyviuosius ugdymo(si) metodus Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokymo lėšos  

  

Gimnazijos mokytojai veda mokymus apie 

aktyviuosius ugdymo(si) metodus 

I pusmetis L. Paškauskienė 

L. Aleksaitė-Norvilė 

Renginiai, skirti informacijos apie gimnaziją sklaidai Sausio-vasario 

mėn.  

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė 

Mokinių ugdymo 

karjerai sistemos 

tobulinimas  
 

Ugdymo karjerai sistemos įgyvendinimas I-IV klasių 

mokiniams 

Visus metus L. Paškauskienė 

I. Kovaliova 

J. Berniukevič 

J. Janušauskienė 

Klasių vadovai 

Mokymo lėšos  

 

Ugdymo turinio 

integralumo 

didinimas  

 

Integruotų ugdymo dienų I–IV klasių mokiniams 

organizavimas: 

1. Menas pažinti save (sveikatingumo diena). 

2. Pažink kitą kultūrą. 

3. Socialinių medijų pasaulyje. 

 

 

Balandis 

Birželis 

Lapkritis 

 

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė 

J. Rancovienė 

 

 

 

 

Mokymo lėšos  

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties į 

gimnazijos veiklas, projektus skatinimas: parengtas 

veiksmų planas, iškylančioms situacijoms dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių spręsti. 

Iki 2022-05-01 VGK 

Gimnazijos mokytojai veda mokymus apie IT 

naudojimą grįžtamojo ryšio kaupimui 

Visus metus I.Kovaliova Mokymo lėšos  

  



Mokinių visuminės 

pažangos fiksavimo 

sistemos tobulinimas  

 

Mokytojai naudoja IT grįžtamojo ryšio kaupimui Visus metus Mokytojai 

Mokytojai inicijuoja mokinių įsivertinimą pamokose 

naudodami IT 

Visus metus Mokytojai 

Bendruomenės 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo plėtra 

 

 

 

I (2021-2022 m. m.) klasių mokiniai, atlieka metinius 

projektinius darbus 

2022 m. I 

pusmetis 

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė 

Mokymo lėšos  

 

II (2022-2023 m. m.) klasių mokiniai, atlieka 

metinius projektinius darbus 

2022 m. II 

pusmetis 

J. Gutauskaitė-

Janulevičienė 

Šalies ir miesto renginių, kuriuos organizuoja 

gimnazija, kiekis per metus: 

1. II-asis Lietuvos mokinių trumpametražių 

filmų festivalis „Laisvas kinas 2022“ 

2. Lietuvos mokinių kūrybinių ir tiriamųjų darbų 

konferencija „Knyga - būdas pažinti save“ 

3. Lietuvos mokinių fotografijų konkursas 

„Gatvės kultūra ir sportas“ 

 

 

2022 gegužė 

 

2022 spalis 

 

 

2022 lapkričio 

 

 

M. Janulevičius 

 

J. Zautraitė,  

L. Aleksaitė-Norvilė 

I.A. Lytkina 

Savivaldybės 

biudžeto, 

nuomos lėšos 

 Gimnazijoje organizuojami renginiai: 

Sausio 13-os minėjimas  2022-01-13 D. Mazūrienė 

J. Rancovienė 

Fotografijos paroda „Naujoji Vilnia atgimsta 

fotografijose“ 

2022 sausio-

vasario mėn.  

I.A. Lytkina 

Istorinio memo kūrimas, skirtas Vasario 16 –ajai 

paminėti  

2022-02-09  V. Mockevičius 

D. Mazūrienė 

I.A. Lytkina 

Šimtadienis 2022-02-25 J. Rancovienė 

L. Paškauskienė 



Užgavėnių šventė 2022-03-01 J. Rancovienė 

L. Paškauskienė 

Kaziuko mugė „Suteik daiktui antrą šansą“ 2022-03-04 R. Kovalkov 

„Atrask Laisvę“ Kovo 11-osios minėjimas 2022-03-09 V. Mockevičius 

Žemės diena 2022-03-21 J. Berniukevič 

Gyvūnų paroda „Mano augintinis“ 2022 kovo mėn.  B. Norvaišas 

Fotografijų paroda „Gyvūnai fotografijose“ 2022 kovo-

balandžio mėn. 

I.A. Lytkina 

Tarpklasinis futbolo turnyras 2022 kovo mėn. M. Bidva 

Poezijos kūrimo konkursas 2022 kovas–

gegužė 

J. Zautraitė,  

V. Sikorskienė 

Fotografijų paroda „Biologinė aplinka ir aš“ 2022 m. 

balandžio-

gegužės mėn.  

I.A. Lytkina 

Paskutinis skambutis 2022-05-26 J. Paškauskienė 

J. Rancovienė 

Išleistuvės 2022-07 J. Rancovienė,  

J. Berniukevič,  

V. Mockevičius 

Rugsėjo 1-oji 2022-09-01 J. Rancovienė 

Kalbų diena 2022-09-26 D. Nainienė,  

V. Stanevičienė,  

D. Adomaitienė 

I klasių krikštynos 2022-09 IV sav. II klasių vadovai 



Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas 2022-10-13 I.Zdanovič,  

D. Bukelytė 

Tolerancijos dienos minėjimas “Mes visi skirtingi” 2022-11 I.Zdanovič,  

L. Paškauskienė,  

D. Bukelytė 

Kalėdinis tarpklasinis tinklinio turnyras 2022-12 M. Bidva 

Kalėdinis renginys 2022-12 J. Rancovienė 

Bendros gimnazijos bendruomenės veiklos:  

Šeimų koncertas 

Gimnazijos bendruomenės šventė „Būkime kartu“ 

 

2022-05-13 

2022 birželio 

mėn. 

 

J. Rancovienė 

J. Rancovienė 

Organizuojamos mokinių poreikius atitinkančios 

neformaliojo ugdymo veiklos 

Visus metus Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

  



3. PROGRAMA: Besimokanti organizacija. 

Tikslas: Kurti besimokančią organizaciją. 

PRIEMONĖS KRYPTYS VEIKLA TERMINAS ATSAKINGI FINANSAVI

MAS 

Mokytojų 

kompetencijų 

ugdymas  

 
 

Sukurtas gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

modelis 

Visus metus J.Lutinskaitė-

Kalibatienė  

Mokymo 

lėšos  

 Kiekvienas mokytojas kelia savo kvalifikaciją ne 

mažiau 5 dienų per metus, atliepdamas šiuos 

prioritetus: 

• Atnaujinto ugdymo turinio programos 

• Įtraukusis ugdymas 

• Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymas 

Visus metus Mokytojai  

Mokytojų kompetencijoms ugdyti taikomas 

mentorystės metodas 

Visus metus Administracija 

mentoriai 

Mokytojai inicijuoja savitarpio pagalbos grupių veiklą: 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų savitarpio 

pagalbos grupė 

Visus metus L. Aleksaitė-Norvilė 

Matematikos ir IT mokytojų savitarpio pagalbos 

grupė 

Visus metus 

 

E. Balinskienė 

Projektinių darbų rengimo mokymai 2022 m. sausio 

mėn. 

J.Gutauskaitė-

Janulevičienė 

J.Rancovienė 

I.Kovaliova 

M. Janulevičius 

IKT mokymai Visus metus I. Kovaliova,  



J. Berniukevič 

Įtraukiojo ugdymo mokymai Visus metus J.Lutinskaitė-

Kalibatienė 

Elektroninių 

priemonių įdiegimas 

ir naudojimas   

 

Darbuotojai naudojasi eDVS Visus metus Visi pedagoginiai 

darbuotojai ir 

pageidaujantys 

techninio personalo 

darbuotojai 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokytojai naudoja Office 365  

 

Visus metus Mokytojai 

Organizuoti mokymai apie Office 365   I. Kovaliova 

J. Berniukevič 

Mokymo 

lėšos  

 Atlikta mokytojams skirtos dokumentacijos revizija 

optimizavimo principu. 

Iki 2022 m. 

birželio 15 d. 

J.Lutinskaitė-

Kalibatienė 

Mokinių lyderystės 

ugdymas 

 

 
 

Gimnazijoje veikia mokinių savitarpio pagalbos 

grupės 

Visus metus B. Norvaišas ir 

mokinių taryba 

Mokinių taryba inicijuoja veiklas: 

1. Diena be kuprinių.  

2. Vaflių diena  

3. Juokelių diena  

4. Šokio diena  

5. Valgyk lauke diena 

6. Meilės raštelių diena 

7. Muzikos diena  

8. Mokytojų diena 

9. Diena be namų darbų 

10. Pyragų diena 

11. Draugo diena 

12. Pižamų diena  

13. Kalėdinis karnavalas  

 

Vasario 11 d. 

Kovo 25 d.  

Balandžio 1 d  

Balandžio 29 d.  

Gegužės 18 d. 

Rugsėjo 26 d.  

Spalio 1 d. 

Spalio 5d  

Spalio 21d.  

Lapkričio 11 d. 

Lapkričio 29 d. 

Gruodžio 17 d.  

Gruodžio 23 d.  

B. Norvaišas ir 

mokinių taryba 

Savivaldybės 

biudžeto, 

nuomos lėšos 



14. Spalvos diena  

 

 

Paskutinė 

kiekvieno 

mėnesio diena 

Mokiniai dalyvauja Dofe programoje Visus metus I. Zdanovič 

L. Aleksaitė-Norvilė 

B. Norvaišas 

Projekto lėšos 

Socialinio-emocinio 

intelekto ugdymas 

  
 

Programa „Raktai į sėkmę“ įgyvendinama I-III 

klasėse 

Visus metus Klasių vadovai Mokymo 

lėšos  

 

Dalykų mokytojai naudoja programą „Raktai į 

sėkmę“ 

Visus metus Mokytojai 

Sukurtų savitarpio pagalbos grupių tėvams/šeimai 

skaičius 

2022 sausis 

vasaris 

I. Zdanovič 

Mokymai tėvams pagal STEP programą 

Gimnazijos bendruomenės mikroklimato tyrimas Iki 2022 m. 

birželio 1 d. 

Parengtas veiksmų planas silpnųjų mikroklimato 

tyrimo rodiklių gerinimui 

Iki 2022 m. 

liepos 1 d. 

I.Zdanovič, darbo 

grupė 

Mokinių, dalyvaujančių savanorystės veikloje Visus metus Klasių vadovai 

Organizuojamos socialinį atsakingumą skatinančios 

veiklos: 

Visus metus Dalykų mokytojai Mokymo 

lėšos , 

savivaldybės 

biudžeto, 

nuomos lėšos 

 

 

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 2022-01 J. Rancovienė 

Vasario 16 –osios eisena „Lietuvos valstybės keliu“ 2022-02-16 V.Mockevičius 

Tautinės giesmės giedojimas 2022-03-10 J. Rancovienė 



Akcija „Darom“ 

 

2022-04 

 

J. Berniukevič, 

B. Norvaišas,  

A. Šimkienė  

D. Adomaitienė 

 

 

Konstitucijos egzaminas 2022-10 V.Mockevičius 

Renginys-konkursas „Knygų Kalėdos”.  2022-12 L. Aleksaitė-Norvilė 

L. Paškauskienė 

Maltos sriuba 2022-12 J. Rancovienė 

AIDS - žinoti geriau 2022-12-01 B. Norvaišas 

Bendravimo/ 

bendradarbiavimo ir 

sprendimų 

priėmimo kultūros 

kūrimas  

 

 

 

Virtualios aplinkos bei elektroninės priemonės 

pagal poreikį naudojamos priimant svarbius 

gimnazijos sprendimus  

Visus metus J. Lutinskaitė-

Kalibatienė 

Savivaldybės 

biudžeto, 

nuomos lėšos 

Gimnazijos dokumentų atnaujinimas  J. Lutinskaitė-

Kalibatienė, 

darbuotojai pagal 

atsakomybių sritis 

Tėvai ir buvę gimnazijos mokiniai dalyvauja 

ugdymo karjerai renginiuose 

Visus metus Klasių vadovai 

Gimnazijos 

įvaizdžio gerinimas  

 

Gimnazija organizuoja veiklas ( konkursus ir pan.) 

miesto ir šalies mastu: 

1. π diena  

 

 

 

2022-03-14 

 

 

 

J. Janušauskienė,  

E. Balinskienė 

I.A.  Lytkina 

Mokymo 

lėšos , 

savivaldybės 



 

 

 
 

2. Fotografijų konkursas „Knygos istorija pro 

objektyvą“ 

3. Naujosios Vilnios mokyklų futbolo turnyras 

4. Protmūšis Europos kalbų dienai 

2022-04 

 

2022-05 

2022-09 

L. Paškauskienė 

 

M. Bidva 

V.Stanevičienė 

biudžeto, 

nuomos lėšos 

Gimnazijos mokytojai skaito pranešimus miesto, 

šalies mokytojams 

Visus metus Mokytojai 

Spaudoje viešinamos gimnazijos organizuojamos 

veiklos (projektai, konkursai ir pan.) 

8 Mokytojai 

Aktyviai veikianti Facebook paskyra  M. Janulevičius 

M. Zorytė 

L. Paškauskienė 

(atsakinga už 

bibliotekos veiklos 

viešinimą ne rečiau 

nei 2 kartus per 

mėnesį) 

Aktyviai veikianti gimnazijos Instagram paskyra  B. Norvaišas 

Aktyviai veikiantis gimnazijos YouTube kanalas   M. Janulevičius 

Aktyviai veikiantis gimnazijos „Laisvės“ radijo 

YouTube kanalas 

 V. Stanevičienė 

 

3. PROGRAMA: Inovatyvios aplinkos 

Tikslas: Kurti inovatyvų mokymą(si) skatinančią aplinką 

PRIEMONĖS KRYPTIS RODIKLIAI TERMINAS ATSAKINGI FINANSAVI

MAS 



Edukacinių erdvių 

kūrimas 

 

 

 
 

 

Bendruomenės pastangomis įrengtos naujos 

edukacinės erdvės. 

Visus metus R. Kovalkov 

I.A. Lytkina 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 

Numatyta ir suskurta poilsio vieta emocinių 

sunkumų patiriantiems mokiniams. 

Iki 2022 m. 

rugsėjo 1 d. 

G. Pūtys Savivaldybės 

biudžeto, 

mokymo ir/ar 

nuomos 

lėšomis 

Bendruomenės pastangomis įrengta nauja 

edukacinė erdvė išnaudojant mokyklos 

koridorių erdves, laiptus ir biblioteką 

 

 L. Paškauskienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

G. Pūtys 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 

Kneipo tako didinimas 2022 balandis – 

spalio mėn. 

B. Norvaišas 

R. Kovalkov 

Medijų įsigijimas Visus metus G. Pūtys Savivaldybės 

biudžeto ir 

mokymo 

lėšomis 

Kabinetų atnaujinimas Visus metus G. Pūtys Savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis Žaliuzių įrengimas kabinetuose  Visus metus G. Pūtys 

Pamokos vyksta naujai įrengtose edukacinėse 

erdvėse 

Visus metus Mokytojai  

Laisvalaikio erdvių 

kūrimas 

 

Bendruomenės pastangomis įrengtos naujos 

laisvalaikio erdvės: sveikatinimo erdvės 

Visus metus G. Pūtys Nuomos 

lėšomis ir 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšomis 



IKT prieinamumo 

užtikrinimas 

 

Kompiuterinė technika Visus metus G. Pūtys Mokymo 

lėšomis, 

nuomos 

lėšomis ir 

lėšomis,  

skirtomis  

skaitmeninio 

ugdymo plėtrai 

Įsivertinti kompiuterių ir kitų techninių 

priemonių poreikį ir pateikti rezultatus steigėjui. 

Iki 2022 kovo 15 

d. 

G. Pūtys  

Saugios aplinkos 

kūrimas 

 

Gimnazijoje įrengta CCTV  G. Pūtys Savivaldybės 

biudžeto  

lėšomis 
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