
VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Ozo gimnazijos 2021 m. veiklos planas (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius 

gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus 

bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  

2. Planas atitinka valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją ir Lietuvos pažangos strategijos – 

„Lietuva 2030“ nuostatas. Rengiant planą atsižvelgta į Geros mokyklos koncepciją. Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti gimnazijos ugdymosi poreikius, ugdyti kritiškai 

mąstančias, kūrybingas asmenybes, suprantančias inovacijų svarbą, pasiruošusias gyventi žinių 

visuomenėje ir būti konkurencingas ekonomine prasme, laiduoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, 

racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

3. Planas parengtas atsižvelgus į Vilniaus Ozo gimnazijos 2018-2022 metų strateginį planą, 

patvirtintą Vilniaus Ozo gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.V-62 ir 2019-

2020 ir 2020-2021 mokslo metų Vilniaus Ozo gimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Vilniaus Ozo 

gimnazijos 2019 m. rugsėjo 1 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V-65.  

4. Planą įgyvendins Vilniaus Ozo gimnazijos administracija, pedagoginiai, treneriai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai.  

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

5. Europinės civilizacijos, humanizmo ir demokratijos vertybėmis grįsta mokykla:  

5.1. sukurta pilietiška, demokratijos principais savo veiklą grindžianti mokyklos bendruomenė; 

5.2. mokytojų-mokinių santykiai pagrįsti aukštais moraliniais standartais ir humanistine 

pedagogika;  

5.3. mokykla, atliepianti visus žinių visuomenės keliamus reikalavimus, žengia jos raidos procesų 

avangarde; 

5.4. reprodukcinė pedagogika pakeista interpretacine; 

5.5. optimaliai tvarkomas mokyklos ūkis. 



  

 

III. GIMNAZIJOS MISIJA 

6. Gimnazija vykdo mokslo žinių, humanistinių vertybių, pilietiškumo ir patriotiškumo, 

aukštų moralinių standartų propagandą ir sklaidą tarp besimokančio jaunimo ir žmogaus, 

kaip  asmenybės, ugdymo  misiją. IKT priemonėmis gimnazija vykdo lituanistinį švietimą 

ir atlieka lietuvybės išsaugojimo misiją tarp pasaulyje pasklidusių lietuvaičių. 

 

IV. 2019-2020 M. M. GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 

7. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metiniai 

uždaviniai 
Rodikliai 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Intensyvus 

mokytojų 

edukacinių IKT 

kompetencijų ir 

mokinių  bei kitų 

bendruomenės 

narių IKT 

kompetencijų 

ugdymas, siekiant 

gerinti ir tobulinti 

ugdymo turinį ir 

metodus., 

1. Kiekvienas mokytojas dalyvaus 

bent 2 kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose arba webinaruose 

per mokslo metus. 

2. Kiekvienas mokytojas ves bent 

vieną atvirą pamoką per mokslo 

metus. 

3. Gimnazijoje bus organizuoti 

bent 3 seminarai/kursai, iš kurių 

kiekviename dalyvaus ne 

mažiau kaip 80 proc. mokytojų. 

 

 

1. Pagal pateiktas mokytojų ataskaitas per 

2020 m. kiekvienas mokytojas 

dalyvavo 2–4 seminaruose 

(vidutiniškai 3 seminarai kiekvienam 

mokytojui). 

2. Gimnazijos mokytojai vedė 

atviras/integruotas pamokas. Iš viso 

buvo vesta integruotų/atvirų pamokų: 

 Sausio 24 d. IV B - IV P Finansinio 

raštingumo laboratorija. Kūno 

kultūra ir ekonomika (mokytojai 

R.Šilingis ir K.Banienė). 

 Integruota lietuvių kalbos ir 

muzikos pamoka:  „Laisvė – tai 

atsakomybė ir galimybė rinktis“ 

(mokytojos Inga Mozūraitytė ir 

Aušra Šlapelienė). 

 Integruotų sporto pažinimo ir 

muzikos pamokų ciklas (vasario 



mėn.). Muzikos įtaka asmenybės 

raidai, populiarioji – klasikinė 

muzika. Sportininkų mėgstama 

laisvalaikio muzika. Sportininkų 

klausoma muzika prieš startus. 

Muzika skambanti sporto renginių / 

varžybų metu. Skirtingos sporto 

šakos – skirtinga muzika? 

Komercinio ir nekomercinio 

renginio / varžybų metu skambanti 

muzika. Atvejo tyrimai, aptarimas, 

diskusija. I – IV kl. (I.Mozūraitytė 

ir V.Ivanauskas) 

 Integruota lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos 

pamoka  Laisvo žmogaus 

laikysena, Televizijos bokštas, II A 

kl., mokytojos: D. Gaušienė, J. 

Riaubytė. 

 Anglų k. ir istorijos integruota 

pamoka. Mokomės iš praeities. 

Mokytojai: D. Mačiulienė, I. 

Greviškienė, V. Malakauskas ( 1 

dalis). 

 Anglų k. ir istorijos integruota 

pamoka. Mokomės iš praeities. 

Mokytojai: D. Mačiulienė, I. 

Greviškienė, V. Malakauskas ( 2 

dalis). 

 Matematikos ir technologijų 

integruota pamoka ,,Erdviniai 

kūnai“ vasario 25 d. Mokytojos 

I.Alekšiūnienė, A.Milkevičienė. 

 Kovo 5 d. „Kelionė: pažintis, 

išlaidos, problemų sprendimas“. 



Matematikos ir geografijos 

integruota pamoka Lietuvos banko 

muziejuje (mokytojos K.Banienė, 

J.Subačienė).  

 Kovo 10 d. integruota matematikos 

ir istorijos pamoka prie televizijos 

bokšto su III A klase (mokytoja 

Dijana Švaikevičienė). 

 Sporto pažinimas ir užsienio kalbos 

(anglų, rusų). Sporto sveikatos, 

psichologijos, filosofijos temos. 

Diskusijos remiantis citatomis iš 

OlympicWay.lt. Citatų iš 

OlympicWay.lt vertimas į užsienio 

kalbą ir diskusijos pasirinkta tema. 

I – IV kl. (mokytojas 

V.Ivanauskas). 

 Sporto pažinimas ir Istorija. Antika 

– Olimpinės žaidynės. Olimpinių 

žaidynių raida ir svarba. 7- 8 

kl. (mokytojas V.Ivanauskas). 

 Istorija. Sporto, sporto šakų 

vystymasis ir situacija, įvykiai 

Lietuvoje, pasaulyje (istorinis 

kontekstas). I – IV kl. (mokytojai 

V.Ivanauskas ir V.Malakauskas). 

3. Gimnazijoje buvo organizuoti 3 

seminarai-mokymai:  

 Kovo mėn. mėnesį organizuotas 

seminaras mokytojams ,,Mokinų 

darbas grupėse naudojant Zoom 

programą“. Dalyvavo 100 procentų 

mokytojų.  

 Kovo mėn. mėnesį vyko seminaras-

mokymai mokytojams ,,Mokinių 



veiklos stebėsena virtualioje 

mokymos aplinkoje Zoom”. 

Dalyvavo 98 procentai mokytojų. 

(Lektoriai – IT specialistas 

Algimantas Liubinskas ir 

direktoriaus pavaduotoja Dovilė 

Balcevičienė). 

 Rugsėjo mėnesį vyko seminaras-

mokymai mokytojams ,, Pradinio 

ugdymo vertinimas nuotolinio 

mokymo aplinkoje Moodle“. 

Dalyvavo 100 procentų pradinio 

ugdymo mokytojų. (Lektoriai – IT 

specialistas Algimantas Liubinskas 

ir direktoriaus pavaduotoja Dovilė 

Balcevičienė). 

Mokytojai intensyviai taiko IKT naujoves, tai 

skatina mokinių mokymosi motyvaciją, 

ženkliai pagerėjo mokomosios medžiagos ir 

jos turinio kokybė. Tai lems mokininių 

mokymosi ir viso ugdymo proceso pozityvią 

kaitą ir teigiamus rezultatus. 

1.3 uždavinys: 

Individualizuoti ir 

diferencijuoti 

ugdymo turinį ir 

metodus, siekiant 

kuo efektyvesnės 

kiekvieno mokinio 

savirealizacijos. 

(Kryptingas 

moksleivių 

orientavimas, 

pasirenkant 

1. Bus organizuoti 7-8, I–IV klasių 

kuratorių ir dalykų mokytojų 

pasitarimus  dėl mokinių 

pažinimo, jų pasiekimų, 

pažangos ir motyvacijos 

gerinimo mažiausiai 3 

susirinkimai per mokslo metus. 

2. Sukuriama ir patvirtinama 

mokinių pažangos stebėsenos 

sistema. 

3. Per mokslo metus bus 

organizuotos bent 3 savęs 

1. 2020 m. buvo suorganizuoti keturi 7-8, 

I–IV klasių kuratorių ir dalykų 

mokytojų susirinkimai: 

 2020-03-22 susirinkimas (Zoom) 

dėl paskelbto visuotino nuotolinio 

mokymo, dėl mokslo kokybės 

gerinimo. 

 2020-04-12 Mokytojų pasitarimas 

(Zoom) „Dėl pažangos ir 

motyvacijos gerinimo bei 

nuotolinio mokymosi tvarkos 



mokomuosius 

dalykus, ugdymo 

turinio pasirinkimo 

įvairovė, stebėsena, 

konsultacijos) 

pažinimo ir saviugdos paskaitos 

mokiniams. 

4. Bus sukurtos individualizuotos 

ir pritaikytos ugdymo 

programos visiems specialiųjų 

poreikių mokiniams. 

5. Bent 5 procentais padidės 

pasirenkamųjų dalykų pasiūla. 

6. Sukurtas namų darbų centras. 

7. Bent 30 procentų mokinių 

dalyvaus projektinėse veiklose. 

8. Bus organizuoti mažiausiai 3 

seminarai mokiniams, bent 

viena išvyka, susijusi su karjeros 

planavimu. Veikloje dalyvaus 

bent 80 procentų mokinių. 

9. Organizuoti dalykų metodinių 

grupių pasitarimus apie 

pamokos kokybę ir mokytojo 

profesionalumą, dirbant su  

skirtingų  poreikių ir gebėjimų 

mokiniais, individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą(si). 

10. Mokinių diagnostinis 

mokomųjų dalykų pasiekimų 

įvertinimas ir turimų žinių lygio 

nustatymas. 

Teikti veiksmingą, savalaikę 

pedagoginę pagalbą itin gabiems ir 

patiriantiems mokymosi sunkumų 

mokiniams. 

tobulinimo specializuoto sporto 

ugdymo klasių mokiniams.“ 

 2020-06-02 7-8, I–IV klasių 

kuratorių susirinkimas (Zoom)  dėl 

nuotoliniu būdu besimokančių 

mokinių ugdymo, tėvų 

informavimo. 

2. Atsižvelgiant į gimnazijoje 

organizuotos visuotinės tėvų ir 

mokinių apklausos duomenis (2020-

04-03) patobulintas Vilniaus Ozo 

gimnazijos Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas (2020-08-31). 

Siekiant aukštesnių specializuoto 

sporto ugdymo klasių mokinių sporto 

rezultatų ir didesnės individualios 

pažangos, atsižvelgiant į trenerių ir kitų 

specialistų pastabas ir pasiūlymus, 

patobulintas specializuoto ugdymo 

sporto krypties klasių moksleivių 

pasirinktų sporto šakų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašas. Nuolat 

stebimi specializuoto ugdymo sporto 

krypties klasių moksleivių pasirinktų 

sporto šakų pasiekimai ir pažanga. 

Teikiama veiksminga pagalba. 

3. Per mokslo metus bus organizuotos 3 

savęs pažinimo ir saviugdos paskaitos 

mokiniams: 

 Vasario 6 diena – Tarptautinė 

saugesnio interneto diena.  Vyko 

renginys, skirtas kompiuterinių 



žaidimų prevencijai, kurio metu 

buvo skaitomi pranešimai. 

 Antidopingo seminaras/mokymai 

sportinių klasių mokiniams ir 

treneriams (vasario 17 d.), Lietuvos 

antidopingo agentūra. 

 Lapkričio 11 d. paskaitos 

mokiniams tolerancijos tema 

(Klasių vadovės). 

4. Sukurtas ir patvirtintas Vilniaus Ozo 

gimnazijos nuotolinio mokymo klasių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ir mokinių su GKK 

pažymomis ugdymo aprašas (2020-08-

31, V-45). 

Sukurtos pritaikytos ugdymo 

programos visiems specialiųjų poreikių 

mokiniams (32 mokiniai). 

5. 5 procentais padidėjo naujų mokomųjų 

dalykų pasiūla. Sukurtas naujų 

mokomųjų dalykų, pasirenkamųjų 

dalykų, modulių e.turinys: 

 Sukurtos informacinių technologijų 

mokomojo dalyko 26 naujos 

pamokos ir vaizdo paskaitos IV  

gimnazijos klasei (A lygis). 

 Sukurtos informacinių technologijų 

mokomojo dalyko (kompiuterinė 

leidyba ir 3D projektavimo 

pamokos TINKERCAD programa) 

26 naujos pamokos II gimnazijos 

klasei. 



 Sukurtas matematikos dalyko 

modulis III gimnazijos klasei (A 

lygis) (iš viso 37 pamokos). 

 Sukurtas matematikos dalyko 

modulis III gimnazijos klasei (B 

lygis) (iš viso 37 pamokos). 

 Sukurtos karjeros planavimo 

mokomojo dalyko 24 naujos 

pamokos III-IV  gimnazijos klasei. 

6. Veikia namų darbų centras. Mokiniai 

gauna reikalingas konsultacijas, 

pagerėjo mokymosi kokybė ir 

rezultatai. 

7. Daugiau kaip 80 proc. mokinių 

dalyvavo įvairiuose projektuose: 

 Matematikos projektas „Kambario 

remontas“   I kl.  

 Projektinis darbas (informacinės 

technologijos ir kiti mokomieji 

dalykai) ,,Interaktyvūs plakatai“ 8 

kl. 

 III gimn. Projektas „Matematika 

realiame gyvenime“ 

 I gimnazinių klasių istorijos 

projektas ,,XIX a. pab. - XX a. 

pradžios kultūros, meno, mokslo 

raida Lietuvoje” 

 II gimnazinių klasių istorijos 

projektai ,,Lietuvą kūrusios 

asmenybės” 

 5 kl. etikos projektas ,,Etika ir 

žaidimas“ 

 6 kl. etikos projektas ,,Mitai ir 

visuomenė“ 



 7 kl. etikos projektas ,,Mano 

augintinis“. 

 8 kl. etikos projektas ,,Šuo 

geriausias žmogaus draugas“ 

 I gimn. kl. etikos projektas ,,Visi 

mes lygūs ir galime džiaugtis 

gyvenimu“ 

 II gimn. kl. etikos projektas 

,,Žmonės ir NSO“ 

 III gimn. kl. etikos projektas 

,,Perdėtas emocionalumas“  

 III gim. kl. psichologijos projektas 

„Emocijos ir aš“  

 I kl. Fizikos projektas  ,,Elektros 

variklio surinkimas ir išbandymas“ 

 7 kl. Fizikos projektas ,,Fizikiniai 

reiškiniai aplink mus. Ko 

nematome plika akimi?“ 

 III kl. Fizikos projektas ,,Vanduo“ 

 Biologijos projektas ,,Kūno 

galimybių ribos“ ( I kl.) 

 Biologijos projektas ,,Miško 

ekosistema Antano Baranausko 

poemoje Anykščių šilelis“ (II kl.) 

 Biologijos projektas ,,Gyvi 

organizmai buityje“ (7 kl.) 

 Biologijos ir chemijos projektas 

,,Klimato kaita“ (8 kl.) 

 Žmogaus saugos projektas ,,Kaip 

saugiai elgtis su cheminėmis 

medžiagomis buityje“ (5-8 kl.) 

 Anglų kalbos projektas III 

gimnazijos klasėms ,,Anglų ir 

lietuvių kalbos frazeologizmų 

palyginimas“  

https://moodle.ozogimnazija.lt/mod/resource/view.php?id=125706


 Anglų kalbos projektas II 

gimnazijos klasėms ,,Mokinių 

kalbinės raiškos ugdymas“ 

 Anglų kalbos projektas 5 klasėms 

,,Learn english through dancing“ 

 Anglų kalbos projektas 6 klasėms 

,,Famous people in history“ 

 Geografijos projektas 6 kl. ,,Savo 

gyvenamosios aplinkos geografinis 

tyrimas“ 

 IV klasės projektas „Mano karjeros 

kelias“ 

 IV klasės projektas „Mano 

įkvėpimo šaltinis“ 

 7 – IV kl. projektinė veikla „Sporto 

kinas“ 

 7 – IV kl. projektinė veikla „Laiko 

planavimas ir asmeninė 

dienotvarkė“ 

 5kl. Fizinio ugdymo projektas: 

Sportiniai šokiai. 

 6kl. Fizinio ugdymo projektas: 

Populiariausios sporto šakos. 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas 8 klasei 

,,Neasmenuojamosios 

veiksmažodžio formos 

komiksuose“ (8 kl.)  

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas I klasei,,Rašytojų ir poetų 

slapyvardžių kilmė ir pasirinkimo 

motyvai” 

 Integruotas II kl. lietuvių kalbos ir 

literatūros ir informacinių 

technologijų projektas „Kūrybinės 



dirbtuvės. Dokumentinio filmo 

kūrimas“ 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas 5-6 klasei ,,Įžvelk 

stebuklą paprastuose dalykuose“ 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas 8 klasei ,,Virtualus 

turistinis žygis „OZOTURAS 

2020“ 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas 7 klasei Kelionė 

„Lietuvos UNESCO paveldas“ 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas III klasei ,,Kelionė laiku 

– atgimusi Vilniaus istorija“.  

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

projektas 5-6 klasei „Skaitome 

Lietuvai“ 

8. Organizuotos 3 paskaitos/seminarai 

mokiniams, su karjeros planavimu. 

Veikloje dalyvavo apie 85 procentai 

mokinių: 

 IVC gimnazijos sporto klasės 

mokiniams ,,Karjeros diena“, 

VDU/ŠA studijų programų 

pristatymas (02.26) 13.50-14.35 

val., atstovas - profesorius Kazys 

Milašius. 

 2020-04-06 vyko paskaita apie 

galimybes studijuoti užsienyje 

(lektorė I.Gedgaudienė). 

 Lietuvos sporto universiteto (LSU) 

atstovų ir gimnazijos IVC sporto 

klasės mokinių bei 



mokytojų  virtualus susitikimas 

Zoom programa (2020-05-11). 

9. 2020-09-07 įvyko dalykų metodinių 

grupių pasitarimai apie pamokos 

kokybę ir mokytojo profesionalumą, 

dirbant su  skirtingų  poreikių ir 

gebėjimų mokiniais, individualizuojant 

ir diferencijuojant ugdymą(si). 

Pristytas Vilniaus Ozo gimnazijos 

nuotolinio mokymo klasių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir 

mokinių su GKK pažymomis ugdymo 

aprašas (2020-08-31, V-45). 

10. Iki 2020-09-18 Buvo atlikti 5-8 ir I 

gimnazijos klasių mokinių 

diagnostiniai mokomųjų dalykų 

pasiekimų įvertinimai. 

Mokytojai pamokose kryptingai dirba 

su įvairių gebėjimų mokiniais, 

individualizuoja mokymo/si procesą. 

Sukurtos pritaikytos ugdymo 

programos visiems specialiųjų poreikių 

mokiniams (32 mokiniai). 

Mokiniams skirtos individualios ar grupinės 

konsultacijos. Parengtas konsultacijų 

tvarkaraštis, mokinių individualūs planai. 

Nuotolinių klasių mokiniams skiriamos 

akivaizdžios konsultacijos, organizuojamos 

sinchroninės pamokos. Jos vykdomos 

Zoom/Skype programomis. 

2.2. uždavinys: 

Kokybiško 

nuotolinio 

1. Kiekvienas mokytojas pateiks 

mėnesio ataskaitą, 10 procentų 

pagerės darbo efektyvumas. 

1. Kiekvienas mokytojas kiekvieną 2020 

m. mokymo proceso pirmadienį iki 

17.00 val. pateikė nuotolinio mokymo 

ataskaitą direktoriaus pavaduotojai 



mokymosi 

užtikrinimas. 

2. Bus organizuota bent viena 

apklausa per mokslo metus, 

siekiant kokybiško nuotolinio 

mokymo. 

3. Dalyvavimas Lietuvos 

nuotolinio ir e. mokymosi 

(LieDM) asociacijos veikloje, 

mokytojai ir techniniai 

specialistai dalyvaus bent 2 

rengiamose konferencijose, 

seminaruose, įgis naujų IKT 

kompetencijų, vyks 

bendradarbiavimas su Lietuvos 

ir užsienio partneriais. 

Vilniaus Ozo gimnazijos pamokų, 

kuriose taikomas nuotolinio 

mokymo būdas, mokytojų ir 

mokinių darbo režimo, žinių 

vertinimo ir lankomumo, praleistų 

pamokų apskaitos, skatinimo ir 

nuobaudų skyrimo tvarkos aprašo 

tobulinimas. 

ugdymui. Darbo efektyvumas pagerėjo 

10 procentų. Ataskaitas siunčia 90-95 

procentai mokytojų. 

2. 2020 m. balandžio 3-5 dienomis buvo 

vykdoma nuotolinio mokymo klasių 

mokinių tėvų/globėjų ir mokinių 

apklausa apie nuotolinio mokymosi 

kokybę bei poreikį.  

3. Gimnazija vykdo bendradarbiavimą su 

Lietuvos ir užsienio partneriais. 

Gimnazija dalyvauja Lietuvos 

nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) 

asociacijos veikloje. 

4. Atsižvelgiant į 2020 m. balandžio 3-5 

dienomis vykdytą nuotolinio mokymo 

klasių mokinių tėvų/globėjų ir mokinių 

apklausą apie nuotolinio mokymosi 

kokybę, patobulinta Vilniaus Ozo 

gimnazijos nuotolinio mokymo(si) 

tvarka 2020 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu Nr. V-46.  

 

2.3. uždavinys: 

Nuotolinio 

mokymo(si) plėtra. 

1. 1-4 klasių nuotolinio mokomojo 

turinio kūrimas. 

2. 7-8 ir I-IV gimnazijos klasių 

nuotolinio mokymo(si) sukurtų 

pamokų tobulinimas, 

koregavimas. 

Lituanistinio ugdymo plėtra. 

1. Sukurtas naujas 1-4 klasių nuotolinio 

mokymo turinys: 

 Sukurtas naujas matematikos kursas 

3 ir 4 pradinio ugdymo klasei (iš 

viso sukurtos 184 pamokos). 

 Sukurtas naujas pasaulio pažinimo 

kursas 2 pradinio ugdymo klasei (iš 

viso sukurtos 72 pamokos).  

 Sukurtos lietuvių kalbos ir 

matematikos virtualios mokytojų 

paskaitos 1, 2 pradinio ugdymo 

klasei (iš viso 112 paskaitų). 



2. 7-8 ir I-IV gimnazijos klasių nuotolinio 

mokymo(si) sukurtų pamokų 

tobulinimas, koregavimas, kūrimas: 

 Sukurtas naujas lietuvių kalbos ir 

literatūros kursas 8 klasei (iš viso 

186 pamokos). 

3. 9 procentais padidėjo lituanistinio 

nuotolinio mokymo klasių ir mokinių 

skaičius: 

 lituanistinio mokymo klasių 

skaičius: 2018-2019 m. m. įsteigtos 

26 klasės, 2019-2020 m. m. 

įsteigtos 33 klasės, 2020-2021 m. 

m. įsteigtos 36 klasės. 

Neplanuotas, bet pasiektas 

rezultatas: 

Sukurtas naujas nuotolinio mokymo 

turinys: 

 lietuvių kalbos ir literatūros kursas 

5 klasei (Literatūra) (iš viso 96 

pamokos); 

 storijos mokomojo dalyko 27 

naujos pamokos I-II gimnazijos 

klasei. 

 muzikos mokomojo dalyko 25 

naujos pamokos 5 klasei. 

 matematikos mokomojo dalyko 28 

naujos vaizdo paskaitos 5-6  klasei. 

 informacinių technologijų 

mokomojo dalyko (kompiuterinė 

leidyba ir 3D projektavimo 

pamokos TINKERCAD programa) 

26 naujos pamokos II gimnazijos 

klasei. 



 karjeros planavimo mokomojo 

dalyko 24 naujos pamokos III-IV  

gimnazijos klasei. 

 informacinių technologijų 

mokomojo dalyko 26 naujos 

pamokos ir vaizdo paskaitos IV  

gimnazijos klasei (A lygis). 

 matematikos dalyko modulis III 

gimnazijos klasei (A lygis) (iš viso 

37 pamokos). 

 matematikos dalyko modulis III 

gimnazijos klasei (B lygis) (iš viso 

37 pamokos). 

 karjeros planavimo mokomojo 

dalyko 24 naujos pamokos III-IV  

gimnazijos klasei. 

3.1. uždavinys: 

Mokinių 

neformaliojo 

ugdymosi poreikių 

monitoringas, kad 

būtų užtikrinamas 

reikiamas ir 

tikslingas mokinių 

kūrybinių gebėjimų 

ugdymas, efektyvus 

šio proceso 

valdymas. 

1. Įvykdyta bent 1 apklausa per 

mokslo metus. 

2. Kartą per mokslo metus 

neformalaus ugdymo būrelių 

vadovų pristatys metines veiklų 

programas, vyks būrelių 

prezentaciniai pasirodymai 

Kiekvienas mokinys įsitrauks bent į 

vieną savanoriškos ir visuomeninės 

veiklos sritį. Bus plėtojami ryšiai su 

savanorišką veiklą vykdančiomis 

organizacijomis, jų dalyviai bus 

integruojami į neformaliojo ugdymo 

veiklas, bendruose renginiuose. Bus 

sudarytos galimybės kuo daugiau 

gimnazijos moksleivių įtraukti į 

savanorišką, visuomeninę veiklą, 

1. 2020-06-07/11 nuotoliniu būdu 

įvykdyta mokinių apklausa apie 

neformaliojo ugdymo poreikį, 

pageidavimus ir kt. Elektroninės 

apklausos metu išsiaiškinti moksleivių 

norai, pageidavimai dėl neformalaus 

ugdymo veiklų kitiems mokslo 

metams. Atsižvelgus į gimnazijos 

galimybes, sudarytas planuojamų 

būrelių bei kitų neformaliojo ugdymo 

formų sąrašas. 

2. 2020-12-14 vyko neformalaus ugdymo 

būrelių veiklų pristatymas (gimnazijos 

svetainė). 

3. Dėl Covid-19 pandemijos 30 procentų 

specializuoto sporto ugdymo klasių 

mokinių įsitraukė bent į vieną 

savanoriškos ir visuomeninės veiklos 

sritį.  



kuri skatins mokinius užsiimti 

pozityvia   popamokine veikla. 

 

3.2. uždavinys: 

Mokinių 

saviraiškos 

kūrybiniai 

pasiekimai ir jų 

sklaida. 

1. Moksleivių neformaliojo 

ugdymosi pasiekimų 

apibendrinimas ir analizė, 

rezultatų skelbimas 

gimnazijos bendruomenei 

mokyklos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose 

(gimnazijos Facebook 

paskyroje), 

elektroniniame dienyne, Moodle 

aplinkoje, 

mokyklos erdvėse. 

Mokinių kūrybos ekspozicijos 

gimnazijos erdvėse 

(informaciniame centre-

bibliotekoje, koridoriuose). 

1. Moksleiviai apdovanoti už pasiekimus 

neformaliojo ugdymo veiklose (sporto 

varžybose, konkursuose, 

festivaliuose), tradicinių gimnazijos 

renginių metu (per PU pažymėjimų 

įteikimą; per brandos atestatų įteikimo 

šventę, metodinių savaičių metu). 

Informacija apie laimėtojus nuolat 

skelbiama gimnazijos tinklapyje. 

2. Mokinių kūrybos ekspozicijos: 

 Balandžio mėnesį organizuota 

virtuali paroda ,,Mano Šv. Velykų 

margutis“. 

 Gegužės mėnesį organizuotas 

atvirukų konkursas ,,Tau, 

mamyte“. Vyko mokinių darbų 

paroda. Darbai atlikti mišriomis 

technikomis. 

Lapkričio mėn. Tolerancijos dienai klasės 

valandėlių metu sukurtų 7-IV kl. mokinių 

kūrybinių darbų paroda ,,Tolerancijos dėlionė“ 

(gimnazijos tinklapyje). 

4.1. uždavinys: 

Humanistinės 

pedagogikos 

principų taikymas 

ir humanistinių 

vertybių ugdymas. 

1. Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su humanistinės 

filosofijos pagrindais ir jos 

vertybių sklaida. 

Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su humanistinės 

pedagogikos  nuostatomis ir jos 

vertybių sklaida bei taikymas 

ugdymo procese 

1. Vykdyta veikla:  

 Organizuotos paskaitos ir renginiai 

tolerancijos tema.  

 Lapkričio 9-17 dienomis 

gimnazijoje vyko renginiai, skirti 

Tarptautinei tolerancijos dienai. 

Organizuotos paskaitos ir renginiai 

tolerancijos tema. 

 Nuo 2019-10-16 Vilniaus Ozo 

gimnazijoje vykdoma ilgalaikė 



konfliktų prevencinė programa 

„Taiki mokykla“. 28 mokytojai 

dalyvavo konfliktų prevencinės 

programos mokymuose, gavo 

pažymėjimus. Įvyko 3 mokymai 

(po 8 val.) mokiniams Konfliktų 

prevencijos pagrindai 

moksleiviams“ (2020-02-13, 2020-

03-08, 2020-09-28 po 8 val.). 

Mokymuose dalyvavo 28 mokiniai. 

Mokymų dalyviai (mokiniai) 

dalyvavo ir pravedė po 4 konfliktų 

prevencijos pamokas žemesnių 

klasių mokiniams. Gimnazijoje bus 

įgyvendinama draugiškų santykių 

kūrimo sistema, paremta 

bendraamžių pagalba 

bendraamžiams. Stiprinami ir 

gerinami mokinių tarpusavio 

santykiai. Įvyko 2 (3 val./3 val./4 

val.) konsultacinės pratybos 

mokytojams ir mokiniams. 

 Sukurta ir patvirtinta gimnazijos 

poreikius atitinkanti konfliktų 

įveikimo ir prevencijos strategija. 

 Gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

Danguolė Mačiulienė parengė 

paraišką projektų konkursui, kurį 

organizavo Olga Lengyel institutas 

(ang. The Olga Lenggyel Institute 

for Holocaust Studies and Human 

Rights – TOLI, Niujorkas, 

Jungtinės Amerikos Valstijos) 

bendradarbiaudamas su 

Tarptautinės komisijos nacių ir 



sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatu bei Lietuvos žydų 

bendruomene. Projektas 

,,Pažinkime ir prisiminkime!“ gavo 

TOLI finansavimą. Suplanuotas ir 

vykdomas gimnazijos 

bendruomenės supažindinimas su 

Žydų kultūra ir istorija vykta 

skaitant ir nagrinėjant įvairią 

literatūrą. Gimnazija nusprendė 

įkurti teminę biblioteką, kurios 

knygos bus  naudojamos paskaitose 

tolerancijos, žmogaus teisių, 

holokausto ir kitomis temomis, 

integruotose pamokose, 

projektinėse veiklose, lietuvių 

kalbos, istorijos, etikos pamokose, 

klasės valandėlėse. Už gautą 

paramą įsigyta 13 skirtingų knygų 

(po 1-3 egzempliorius, iš viso – 27 

knygos, trys iš kurių – 

elektroninės). Keturis lapkričio 

mėnesio trečiadienius per klasių 

valandėles vyko paskaitų ciklas 

mokiniams tolerancijos, stereotipų, 

žydų, jų istorijos temomis. 

Bendrų darbuotojų susirinkimų, Mokytojų 

tarybos posėdžių ir individualių pokalbių metu 

aptartos humanistinės pedagogikos filosofijos 

ir jos diegimo aktualijos. 

4.2. uždavinys: 

Saugios, 

tolerantiško

Patyčių prevencijos programų 

komplekso įgyvendinimas. 

1. Efektyviai įgyvendinama Patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo 

veiklos programa (2018-09-03, V-75).  



s aplinkos 

mokiniui 

kūrimas ir 

puoselėjima

s. 

Kovo mėn. gimnazijoje organizuota 

savaitė be patyčių. Vyko diskusijos 

klasių valandėlėse patyčių tema. 

 

Neplanuoti, bet pasiekti rezultatai: 

1. Nuo 2019-10-16 Vilniaus Ozo 

gimnazijoje vykdoma ilgalaikė 

konfliktų prevencinė programa „Taiki 

mokykla“. 28 mokytojai dalyvavo 

konfliktų prevencinės programos 

mokymuose, gavo pažymėjimus. Įvyko 

3 mokymai (po 8 val.) mokiniams 

Konfliktų prevencijos pagrindai 

moksleiviams“ (2020-02-13, 2020-03-

08, 2020-09-28 po 8 val.). Mokymuose 

dalyvavo 28 mokiniai. Mokymų 

dalyviai (mokiniai) dalyvavo ir 

pravedė po 4 konfliktų prevencijos 

pamokas žemesnių klasių mokiniams. 

Gimnazijoje bus įgyvendinama 

draugiškų santykių kūrimo sistema, 

paremta bendraamžių pagalba 

bendraamžiams. Stiprinami ir gerinami 

mokinių tarpusavio santykiai. Įvyko 2 

(3 val./3 val./4 val.) konsultacinės 

pratybos mokytojams ir mokiniams. 

Sukurta ir patvirtinta gimnazijos 

poreikius atitinkanti konfliktų įveikimo 

ir prevencijos strategija. 

Gimnazijos anglų kalbos mokytoja Danguolė 

Mačiulienė parengė paraišką projektų 

konkursui, kurį organizavo Olga Lengyel 

institutas (ang. The Olga Lenggyel Institute for 

Holocaust Studies and Human Rights – TOLI, 

Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos) 



bendradarbiaudamas su Tarptautinės 

komisijos nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatu bei Lietuvos žydų bendruomene. 

Projektas ,,Pažinkime ir prisiminkime!“ gavo 

TOLI finansavimą. 

5.2. uždavinys: 

Gimnazijos erdvių 

estetinis 

išbaigtumas ir 

jaukios ugdymosi 

aplinkos 

sukūrimas, 

panaudojant 

mokinių meninę 

kūrybą. 

Kabinetų, koridorių remontas. 

 

1. Atlikti gimnazijos patalpų remonto darbai: 

 Atlikti sporto salės grindų dangos 

remonto darbai, įrengta aukštos 

kokybės danga. (Su UAB ,,Kitoks 

požiūris“  pasirašyta statybos rangos 

sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas). 

 Sumontuoti nauji sporto salės 

radiatorių apsauginiai uždangai. (Su 

UAB ,, Ars opus“  pasirašyta statybos 

rangos sutartis ir priėmimo-perdavimo 

aktas). 

 Suremontuotos berniukų WC patalpos. 

(Su UAB ,,Invus“  pasirašyta statybos 

rangos sutartis ir priėmimo-perdavimo 

aktas). 

 Sumontuota nauja santechnika 

dušinėms persirengimo kambariuose, 

juose atlikti remonto darbai, nupirkti 

nauji suoliukai-kabyklos. (UAB ,,AJ 

produktai“). 

 Atlikti pvc grindų įrengimo darbai 

gamtos mokslų kabinete. (Su UAB 

,,Ostas“  pasirašyta statybos rangos 

sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas). 

 Aktų salėje sumontuota oro 

kondicionavimo įranga. (Su UAB 

,,City - Line LT“  pasirašyta statybos 



rangos sutartis ir priėmimo-perdavimo 

aktas). 

 

Neplanuoti, bet pasiekti rezultatai: 

 

 I-ojo aukšto koridoriuje sumontuotas 

geriamojo vandens fontanėlis. 

 Prie mokyklos įrengta tinklinio 

aikštelė. (Su UAB ,,Kitoks požiūris“  

pasirašyta statybos rangos sutartis ir 

priėmimo-perdavimo aktas). 

 Mokiniams nupirktos 35 argonominės 

kėdės. (UAB ,,Undena“). 

Pasirašytas susitarimas su UAB ,,Homa 

group“ (2020-01-10) dėl gimnazijos lauko 

sporto aikštelės aptvėrimo. 

5.3. uždavinys: 

Gimnazijos 

inventoriaus 

turtinimas, kuriant 

novatorišką ir 

interaktyvią 

edukacinę aplinką. 

Nuolat gerinamos specializuoto 

sportinio ugdymo krypties klasių 

mokinių treniravimosi sąlygos. 

1. Nuolat gerinamos specializuoto 

sportinio ugdymo krypties klasių 

mokinių treniravimosi sąlygos. 

Nupirkta naujas sporto inventorius ir 

įranga, sportinė apranga ir avalynė, 

sporto inventoriaus priežiūros 

priemonės ir medžiagos.  

 

6.1. uždavinys: 

Optimalių bendrojo 

ugdymo dalykų 

mokymosi sąlygų 

sudarymas. 

Kiekvienais mokslo metais 

sudarytas optimalus klasės ir 

mokinio pamokų ir treniruočių 

tvarkaraštis. 

 

Patvirtintas ir mokyklos tinklapyje įkeltas 

pamokų tvarkaraštis (2019-08-31, 2020-08-

31), sudarantis galimybę specializuoto 

ugdymo klasių mokiniams mokytis ir sportuoti 

2 kartus 

6.2. uždavinys: 

Specializuoto 

ugdymo sporto 

ugdymo dalies 

1. Sukurtas ir patvirtintas sporto 

šakų programų įgyvendinimo 

nuolatinės stebėsenos aprašas. 

2. Pasirašyta bent viena nauja 

1. Siekiant aukštesnių specializuoto 

sporto ugdymo klasių mokinių sporto 

rezultatų ir didesnės individualios 

pažangos, atsižvelgiant į trenerių ir kitų 



programų, 

atitinkančias 

mokinių sporto 

ugdymosi 

poreikius, 

diegimas.  

bendradarbiavimo su sporto 

federacija sutartis. 

3. Sudaryti optimalias sąlygas 

specializuoto 

ugdymo klasės mokiniams 

dalyvauti 

varžybose, stovyklose, 

žaidynėse ir kt 

 

specialistų pastabas ir pasiūlymus, 

patobulintas specializuoto ugdymo 

sporto krypties klasių moksleivių 

pasirinktų sporto šakų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo aprašas. Nuolat 

stebimi specializuoto ugdymo sporto 

krypties klasių moksleivių pasirinktų 

sporto šakų pasiekimai ir pažanga. 

Teikiama veiksminga pagalba. 

2. Pasirašytos sutartys: 

 2020-10-07 pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo sutartis su 

Lietuvos greitojo čiuožimo 

asociacija, suformuota asociacijos 

greitojo čiuožimo 7 sportininkų 

grupė, trenerė Virginija 

Vilčinskaitė – Ogulevičienė.  

 Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Vilniaus miesto sporto 

centru (2020-06-01) dėl treniruočių 

patalpų suteikimo. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Vilniaus krepšinio 

mokykla (2020-09-03) dėl mokinių 

treniruočių vykdymo. 

 Pasirašyta paramos sutartis su LFF 

dėl nepiniginės paramos skyrimo, 

aprūpinant specializuoto ugdymo 

sporto klases (2020-11-24). 

3. Padidėjo specializuoto sporto ugdymo 

klasių ir mokinių skaičius: 

 specializuoto sporto ugdymo klasių 

skaičius: 2018-2019 m. m. buvo 

įsteigtos 7 klasės, 2019-2020 m. m. 



buvo įsteigtos 9 klasės, 2020-2021 

m. m. įsteigta 11 klasių. 

 2020 metai buvo sukaustyti Covid-

19 pandemijos ir ribojimų, 

gimnazijos treneriai specializuoto 

sporto ugdymo programos 

nestabdė: atsižvelgiant į 

rekomendacijas buvo rengiamos 

treniruotės, dalyvauta Lietuvos 

čempionatuose, tarptautinėse 

varžybose.  

 2020 metų aukščiausias pasiekimas 

– III B klasės moksleivio gruodžio 

9-13 dienomis Turkijoje iškovotas 

Europos sportinės gimnastikos 

jaunimo čempiono ir vicečempiono 

titulai.  

 Tenisininkė (II A klasė) lapkričio 

25-29 dienomis Lenkijoje 

tarptautinės teniso federacijos (ITF 

J3) serijos jaunių (iki 18 metų) 

turnyre kartu su olande sportininke 

nugalėtojo dvejeto turnyre. Iš viso 

2020 metais Patricija Paukštytė 

laimėjo vieną ITF jaunių vienetų 

turnyrą ir penkis – dvejetų. 

 Aštuoni gimnazijos moksleiviai 

kartu su Lietuvos rinktine dalyvavo 

Europos jaunių ir jaunimo 

čempionatuose: dviračių sporto, 

bokso, šiuolaikinės penkiakovės. 

Dziudo kovotoja išbandė jėgas 

Europos suaugusiųjų čempionate. 

 Trys gimnazijos žaidėjos Europos 

atrankoje debiutavo Lietuvos 



moterų suaugusiųjų futbolo ir 

krepšinio rinktinėse. 

 Lietuvos suaugusiųjų 

čempionatuose 5 sportininkai tapo 

Lietuvos čempionais (graikų-

romėnų imtynės, sunkioji atletika, 

irklavimas, futbolas), 9 mokiniai 

iškovojo sidabro ir 10 mokinių – 

bronzos medalius. 

 LTOK olimpinės pamainos 2021 

metų sportininkų sąrašuose – 20 

gimnazijos sportininkų, potencialių 

kandidatų į būsimas vasaros ir 

žiemos olimpines žaidynes. 

6.3. uždavinys: 

Sporto 

infrastruktūros 

vystymas ir plėtra. 

Nuolat gerinamos specializuoto 

sportinio ugdymo krypties klasių 

mokinių treniravimosi sąlygos. 

2. Nuolat gerinamos specializuoto 

sportinio ugdymo krypties klasių 

mokinių treniravimosi sąlygos. 

Nupirkta naujas sporto inventorius ir 

įranga, sportinė apranga ir avalynė, 

sporto inventoriaus priežiūros 

priemonės ir medžiagos.  

3. Mokiniai aprūpinti maisto papildais, 

sporto reabilitacijos ir gydymo 

priemonėmis. 

4. Siekiant kuo aukštesnių gimnazistų 

sporto rezultatų nuomoja daugiau kaip 

10 miesto sporto objektų: Lietuvos 

sporto centro Vingio stadioną, 

lengvosios atletikos maniežą, 

treniruoklių salę, „Sportima“ arenos 

futbolo maniežą, imtynių ir 

treniruoklių sales, Fabijoniškių baseino 

plaukimo takelį, privačias bokso ir 

sunkiosios atletikos sales, krepšinio 

(vaikinų), tinklinio ir rankinio grupėms 



skirtas žaidimo sales. Gimnazijos 

sporto infrastruktūrą sudaro žaidimų 

salė ir prieš metus įrengta dziudo 

mokymo klasė. 

Siekiant kuo aukštesnių gimnazistų sporto 

rezultatų ir treniruočių kokybės, 2020 metais 

atlikti 3 fiziniai testavimai sporto grupėms: 2 

kartus vaikinų futbolo grupei (27 sportininkai) 

birželio ir rugsėjo mėnesiais – futbolo sezono 

viduryje, merginų futbolo grupei (10 

sportininkių) – lapkričio mėn. pasibaigus 

futbolo sezonui. Kiekvienai sporto šakų grupei 

pagal sporto gydytojų rekomendacijas 

nupirktos atstatomosios priemonės. 

   

 

8. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje vyko tradiciniai renginiai: 

 

8.1. Rugsėjo 1-osios šventė; 

8.2. Pamoka, skirta Europos kalbų dienai; 

8.3. Europos mokyklų sporto diena; 

8.4. Mokytojų diena; 

8.5. Atradimų diena“ (ekskursijos, išvykos); 

8.6. Pyragų diena; 

8.7. Europos sveikos mitybos diena. Paskaita ,,Sveika mityba“ II-IV gimnazijos klasių 

mokiniams; 

8.8. Tėvų diena; 

8.9. Gimnazijos puošimas kalėdine tematika;  

8.10. Gruodžio 20 diena – tarpklasinis Kalėdinių dainų konkursas 

8.11. 2020 m. vyko šie gimnazijos tradiciniai renginiai ir šventės (Dėl COVID-19 pandemijos 

ir visuotinio karantino daugelis renginių vyko nuotoliniu būdu, Zoom programa). 

8.12. Sausio 13-osios minėjimas. 

8.13. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. (Gimnazijos vadovybė, istorijos 

mokytojai). 



8.14. Šimtadienio šventė (III klasių vadovai, mokiniai, gimnazijos vadovybė). 

8.15. Vasario 21 d. rašytojų diena. 

8.16. Nacionalinis diktantas 

8.17. Kovo 14 d. Pi diena (renginys vyko nuotoliniu būdu). 

8.18. Kovo 20 d. Žemės diena (gamtos mokslų mokytojai), (renginys vyko nuotoliniu būdu). 

8.19. Paskutinio skambučio šventė (III klasių vadovai, mokiniai, gimnazijos vadovybė) 

(renginys vyko Zoom programa). 

8.20. Birželio 1 d Vaikų gynimo diena (renginys vyko nuotoliniu būdu). 

8.21. Mokslo metų pabaigos šventė (klasių vadovai, treneriai, mokiniai, gimnazijos 

vadovybė), (renginys vyko nuotoliniu būdu, Zoom programa). 

8.22. Rugsėjo 1-osios šventė. 

8.23. Lapkričio mėnuo – Karjeros dienos (Gimnazijos vadovybė, mokomųjų dalykų 

mokytojai, karjeros specialistas, socialinė pedagogė, psichologė) (renginiai vyko nuotoliniu 

būdu, Zoom programa). 

8.24. Lietuvos karių diena (istorijos mokytojai), (renginys vyko nuotoliniu būdu). 

8.25.  

 

9. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje vyko mokomųjų dalykų renginiai: 

 

9.1. Bandomieji mokomųjų dalykų egzaminai; 

9.2. Robotikos studijos edukaciniai renginiai. ,,Kosmosas ir robotika“. 

9.3. Rašytojų diena; 

9.4. Lapkričio 20 d. edukacinis renginys Lietuvos nacionaliniame muziejuje ,,Kiekvienas 

žingsnis palieka pėdsaką“ 

9.5. Gruodžio 10 d. edukacinis renginys ,,Lazeriai, eksperimentai, sprogimai ir kelionė laiku – 

spektaklis „Eureka! PLIUS“ 

9.6. Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka: III A kl. , MO muziejus, ,,Poezija ir dailė: 

ieškome lyrinio subjekto" 

9.7. Ekskursija Televizijos bokšte, edukacija apie Sausio 13-osios įvykius; 

9.8. IIIa, 7a, IVc klasių mokinių išvyka į pažintinę ekskursiją į Klaipėdą. 

9.9. Dalyvavimas matematikos  Kengūroje; 

9.10. Atviros mokomųjų dalykų pamokos;  

9.11. Dalyvauti Tarptautinėje  anglų k. ir matematikos olimpiadoje ,,Kings” (pavasario 

atrankos sesija)  

9.12. Dalyvavimas ,,Kengūros” konkurse. UK mokytojai; 



 

10. 2019-2020 mokslo metais gimnazijos specializuoto (sporto) ugdymo klasių mokiniai 

dalyvavo įvairiuose sporto renginiuose, turnyruose, varžybose ir kt.: 

 

10.1. Boksininko Narūno Grebnevo (IIB) dalyvavimas Lietuvos rinktinės sudėtyje 

tarptautiniame turnyre (09.3-7) Baltarusijoje. 

10.2. Dalyvavimas sportinio ėjimo (6 žm.) tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose (09.6-8) 

Gdanske, Lenkija (treneris Juzefas Romankovas). 

10.3. Futbolininkių I.Inčytės (IB) ir A.Špakovskajos (IIIA) dalyvavimas Lietuvos  rinktinės 

sudėtyje Europos U-17 futbolo atrankos turnyre (09.10-17) Marijampolėje ir Alytuje. 

10.4. Futbolo merginų grupės (10 žm.) dalyvavimas Lietuvos WU-19 rinktinės sudėtyje 

MTS (09.11-15) Kaune. 

10.5. Kosto Butkaus (IVC) dalyvavimas Europos jaunimo dziudo čempionate (09.12-16) 

Vanta, Suomijoje. 

10.6. Slidininkų grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionate 

(09.14) Ignalinoje (treneris Ričardas Panavas). 

10.7. Sportinio ėjimo grupės (7 žm.) dalyvavimas sportinio ėjimo varžybose (09.15) 

Druskininkuose (treneris Juzefas Romankovas). 

10.8. Slidininkų grupės (3 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių ir jaunučių vasaros slidinėjimo 

čempionate (09.21) Ignalinoje ir (09.28) Anykščiuose (treneris Ričardas Panavas). 

10.9. Dviratininkų A.Gedraitytės (IVD), Ž.Noručio (IIIA), Ž.Matuzevičiaus (IIIA) ir 

trenerio V.Juchnevičiaus dalyvavimas Pasaulio jaunių čempionate (09.22-30) Jorkšyre, 

Anglija. 

10.10. Graikų-romėnų imtynių grupės (13 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(09.27-28) Daugpilyje, Latvija (treneris Oleg Antoščenkov). 

10.11. Lengvosios atletikos grupės (9 žm.) dalyvavimas Lietuvos mokinių metimų 

čempionate (09.27-29) Palangoje (treneris Jurdanas Radžius). 

10.12. Bokso grupės (3 žm.) dalyvavimas tarptautiniame bokso turnyre (09.27-29) Torunėje, 

Lenkija (treneris Miroslav Krepštul). 

10.13. Dziudo imtynių grupės (12 žm.) dalyvavimas tarptautiniame turnyre ir MTS (09.27-

30) Varšuvoje, Lenkija (treneriai S. Vetrova ir O. Čursinas). 

10.14. Graikų-romėnų imtynių grupės (7 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių žaidynėse (09.28) 

Panevėžyje (treneris Vladimiras Audickas). 



10.15. Futbolininkų G.Jarusevičiaus (IIA), K.Kontauto (IIA) ir A.Spyčiaus (IIIA) 

Lietuvos  rinktinės sudėtyje dalyvavimas Europos U-17 atrankos turnyre (09.29-10.02) 

Helsinborge, Švedijoje.  

10.16. Futbolo merginų grupės (10 žm.) dalyvavimas Lietuvos WU-19 rinktinės sudėtyje 

Europos atrankos turnyre (10.1-9) Suomijoje. 

10.17. Graikų-romėnų imtynių grupės (6 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(10.3-5) Gomelyje, Baltarusija (treneris Oleg Antoščenkov). 

10.18. Futbolininkų J.Lubo (IIIA), V.Paulausko (IVC) ir R.Rasimavičiaus (IVC) 

dalyvavimas Lietuvos U-19 rinktinės MTS ir Europos atrankos turnyre (10.4-15) Belgrade 

(Serbija). 

10.19. Tenisininko Nikitos Petrusenko (IIA) dalyvavimas tarptautiniuose teniso turnyruose 

(10.6-17) Portugalijoje. 

10.20. Graikų-romėnų imtynių grupės (10 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(10.11-13) Radome, Lenkija (treneris Aleksandr Kazakevič). 

10.21. Bokso grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautiniame bokso turnyre (10.11-12) Daugilyje, 

Latvija (treneris Miroslav Krepštul). 

10.22. Lengvaatlečių E.Broškaitės (8B) ir V. Bakhovkin (IIB) dalyvavimas bėgimo 

varžybose “Gintarinė jūrmylė” (10.12) Klaipėdoje. 

10.23. Slidininkų grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos riedslidžių finaliniame taurės etape 

(10.12) Anykščiuose (treneris Ričardas Panavas). 

10.24. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas turnyre “Žemaitijos taurė” (10.12) 

Degaičiuose, Telšių raj. (treneris Mindaugas Janulis).  

10.25. Tenisininkės Patricijos Paukštytės (IA) dalyvavimas tarptautiniame teniso turnyre 

(10.13-19) Danijoje. 

10.26. Kosto Butkaus (IVC) ir trenerės Svetlanos Vetrovos dalyvavimas Pasaulio jaunimo 

dziudo čempionate (10.13-20) Marakeše (Marokas). 

10.27. Dziudo imtynininkų M.Leonovo (IA) ir N.Zolotariov (IIB) dalyvavimas 

Nacionaliniame dziudo čempionate (10.17-18) Alytuje. 

10.28. Boksininkų grupės (3 žm.) dalyvavimas tarptautiniame turnyre Kaune ir varžybose 

(10.17-19) Marijampolėje, treneris Miroslav Krepštul. 

10.29. Rankinio merginų grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos rankinio čempionato 

rungtynėse (10.17-20), treneris Karolis Kaladinskas. 

10.30. Graikų-romėnų imtynių grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautiniuose imtynių 

turnyruose (10.17-21) Ukrainoje (treneris Vladimiras Audickas). 



10.31. Fechtuotojos Anastasijos Pylinovos (IA) dalyvavimas Šiaurės šalių 

čempionate  (10.18-21) Osle (Norvegija). 

10.32. Krepšinio merginų grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 

varžybose (10.19-20 ir 10.25-28), trenerė Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. 

10.33. Tenisininkų P.Vaitiekūno (IIID) ir P.Paukštytės dalyvavimas tarptautiniuose U-18 

teniso turnyruose (10.20-26 ir 10.27-11.02) Minske (Baltarusija). 

10.34. Graikų-romėnų imtynininkų V.Savicko (IVC), M.Venckaičio (IVC) ir E.Vilimo (IVC) 

dalyvavimas tarptautiniame turnyre ir MTS (10.24-31) Švedijoje. 

10.35. Graikų-romėnų imtynių grupės (7 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(10.26) Marijampolėje (treneris Vladimiras Audickas). 

10.36. Sportinio ėjimo grupės (6 žm.) dalyvavimas MTS (10.25-11.03) Druskininkuose 

(treneris Juzefas Romankovas).   

10.37. Boksininkų N.Grebnevo (IIB) ir A.Bielskaus (IIIA) dalyvavimas tarptautiniame bokso 

turnyre (10.31-11.03) Lucke, Ukraina (treneris Miroslav Krepštul). 

10.38. Tenisininkų P.Paukštytės (IA), N.Petrusenko (IIA) ir A.Sabaliausko (IIA) 

dalyvavimas tarptautiniame teniso turnyre (11.3-9) Kipre. 

10.39. Futbolininkių Juditos Sabatauskaitės (IIIA) ir Ugnės Lazdauskaitės (IIIA) 

dalyvavimas Lietuvos moterų rinktinės sudėtyje MTS Europos 2021 m. atrankos turnyre 

(11.4-13) Rumunijoje ir Belgijoje. 

10.40. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos atskirų veiksmų čempionate 

ir jaunių turnyre “Alytus 2019” (11.8-10) Alytuje (treneris Mindaugas Janulis).  

10.41. Graikų-romėnų imtynių grupės (14 žm.) dalyvavimas Lietuvos mokinių imtynių 

pirmenybėse (11.09) Šiauliuose (treneris Vladimiras Audickas). 

10.42. Šiuolaikinės penkiakovės grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautinėje MTS (11.11-16) 

Spala sporto centre, Lenkija (treneris Artūras Kalininas).  

10.43. Boksininkų D.Paškevičiaus  (IA) ir K.Karavackaitės (IB) dalyvavimas Lietuvos 

moksleivių jaunių bokso pirmenybėse (11.14-16) Marijampolėje (treneris Miroslav 

Krepštul). 

10.44. Tenisininko Pijaus Vaitiekūno (IIID) dalyvavimas Lietuvos  teniso jaunių TOP-8 

turnyre (11.14-17) Šiauliuose. 

10.45. Graikų-romėnų imtynių grupės (6 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(11.14-18) Mukačeve, Ukraina (treneris Aleksandr Kazakevič). 

10.46. Dziudo imtynių grupės (7 žm.) dalyvavimas tarptautiniame dziudo jaunių turnyre 

(11.15-17) Breste, Baltarusija (trenerė Svetlana Vetrova). 



10.47. Lengvaatlečio R.Bogomolnikovo (7 kl.) dalyvavimas lengvosios atletikos olimpinių 

vilčių  varžybose (11.16) Šiauliuose (treneris Jurdanas Radžius). 

10.48. Graikų-romėnų imtynių grupės (8 žm.) dalyvavimas tarptautiniame pasaulio čempiono 

R.Bagdono imtynių turnyre (11.16) Šiauliuose, (treneris Vladimiras Audickas). 

10.49. Rankininkių  A.Šponės (IVC) ir K.Vasiliauskaitės (IVC) dalyvavimas 

Lietuvos  moterų rankinio rinktinės MTS ir turnyre (11.21-25) Lenkijoje (treneris K. 

Kaladinskas). 

10.50. Boksininkų D.Paškevičiaus (IA), N.Grebnevo (IIB) ir A.Bielskaus (IIIA) dalyvavimas 

tarptautiniame jaunių bokso turnyre (11.21-25) Ščecine, Lenkija (treneris Miroslav 

Krepštul). 

10.51. Graikų-romėnų imtynių grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių imtynių 

turnyre (11.22-23) Kaliningrade, Rusija (treneris Oleg Antoščenkov). 

10.52. Graikų-romėnų imtynių grupės (7 žm.) dalyvavimas Lietuvos imtynių taurės 

varžybose (11.23) Panevėžyje, (treneris Vladimiras Audickas). 

10.53. Graikų-romėnų imtynių grupės (9 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių imtynių 

turnyre (11.29-30) Liepojoje, Latvija (treneris Aleksandr Kazakevič). 

10.54. Lengvaatlečių E.Broškaitės (8B) ir V.Bakhovkin (IIB) dalyvavimas SK “Greitas 

spurtas” taurės varžybose (11.30) Panevėžyje. 

10.55. Stalo tenisininkų M.Mikalauskytės (8B) ir Luko Rimkaus (IIA) dalyvavimas 

tarptautiniame jaunių turnyre (12.1-5) Mogiliove (Baltarusija). 

10.56. Dviratininkės A.Gedraitytės (IVD) dalyvavimas MTS (12.2-20) Panevėžyje. 

10.57. Krepšininkių G.Sederavičiūtės (IB) ir G.Raulušaitytės (IB) dalyvavimas Lietuvos 

merginų U-16 rinktinės MTS (12.3-5) Anykščiuose ir tarptautiniame turnyre (12.5-8) 

Minske (Baltarusija). 

10.58. Boksininko Dovydo Paškevičiaus (IA) dalyvavimas tarptautiniame jaunių turnyre 

(12.5-9) Kaliningrade, Rusija (treneris Miroslav Krepštul). 

10.59. Lengvaatlečių metikų grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautinėse varžybose “Maniežo 

taurė” (12.5-7) ir  MTS (12.8-13) Klaipėdoje, treneris Jurdanas Radžius. 

10.60. Lengvaatlečių E.Broškaitės (8B), G.Steponaitės (IA), M.Ubio (IA) ir V.Bakhovkin 

(IIB) dalyvavimas tarptautinėse varžybose “Maniežo taurė” (12.6-7) Klaipėdoje. 

10.61. Irkluotojos V.Putnaitė (IVC) dalyvavimas Lietuvos žiemos irklavimo  čempionate 

(12.6-7) Trakuose. 

10.62. Dziudo grupės (5 žm.) dalyvavimas Nacionaliniame dziudo U-23 čempionate (12.07) 

Šiauliuose, treneris Olegas Čursinas.  



10.63. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas MTS Klaipėdoje (12.8-12) ir 

Anykščių miesto taurės varžybose (12.13), treneris Mindaugas Janulis. 

10.64. Sportinio ėjimo grupės (5 žm.) dalyvavimas varžybose (12.11) Kaune ir (12.20) 

Alytuje, treneris Juzefas Romankovas. 

10.65. Graikų-romėnų imtynių grupės (8 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių imtynių 

turnyre (12.13-14) Daugpilyje, Latvija (treneris Aleksandr Kazakevič). 

10.66. Slidininkų Kasparo Misiūno (IB) ir Kristupo Merkelio (IIB) dalyvavimas MTS 

(12.16-20) Druskininkuose, treneris Ričardas Panavas. 

10.67. Šiuolaikinės penkiakovės mokinių P.Gudlevičiūtės (IA), M.Gineitytės (IIIA) ir 

M.Rėkutės (IIIA) dalyvavimas tarptautiniame turnyre (12.17-20) Minske (Baltarusija), 

treneris Artūras Kalininas. 

10.68. Boksininkų grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių turnyre (12.18-22) 

Minske, Baltarusija (treneris Miroslav Krepštul). 

10.69. Irkluotojų K.Kralikaitės (IVC) ir V.Putnaitės (IV) dalyvavimas MTS  (12.20-23 ir 

12.26-31) Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis. 

10.70. Rankininkės E.Rusakevičiūtės dalyvavimas merginų talentų stovykloje (12.21-22) 

Kaune. 

10.71. Slidininkų Daujoto Joniko (7 kl.) ir Igno Rakštelio (7 kl.) dalyvavimas MTS (12.21-23 

ir 26-31) Ignalinoje, treneris Ričardas Panavas. 

10.72. Graikų-romėnų imtynininkų V.Adomavičiaus (IA), R.Čepausko (IA) ir D.Matveiko 

(IIA) dalyvavimas tarptautiniame jaunių imtynių turnyre (12.25-28) Maskvoje, Rusija 

(treneris Vladimiras Audickas). 

10.73. Lengvaatletės Sandros Gurskaitės dalyvavimas MTS (12.26-01.04) Liepojoje, Latvija. 

10.74. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas MTS ir Lietuvos irkluotojų testavime 

(01.1-4) Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis. 

10.75. Rankininkės E.Rusakevičiūtės dalyvavimas Lietuvos merginų U-16 MTS ir 

draugiškame turnyre (01.2-4) Rygoje (Latvija). 

10.76. Graikų-romėnų imtynių grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunimo imtynių 

turnyre (01.3-4) Minske, Baltarusija (treneris Oleg Antoščenkov). 

10.77. Dviratininkės A.Gedraitytės (IVD) dalyvavimas MTS ir varžybose (01.04-02.02) 

Zadare (Kroatija). 

10.78. Lengvosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas Kauno atvirame jaunučių 

čempionate (01.7-8) ir Lietuvos jaunučių čempionate (01.18) Kaune, treneriai Jurdanas 

Radžius ir Juzefas Romankovas.  



10.79. Fechtuotojos A.Pylinovos (IA) dalyvavimas Europos fechtavimo lygos U-17 turnyre 

(01.9-12) Bratislavoje (Slovakija). 

10.80. Krepšininkių U.Ratavičiūtės (8A) ir G.Strolytės (8B) dalyvavimas Europos merginų 

jaunimo krepšinio lygos čempionato 2-ame ture (01.9-13) Liubline, Lenkija. 

10.81. Graikų-romėnų imtynių grupės (11 žm.) dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų 

čempionate (01.10-11) Kaune (treneriai V.Audickas, O.Antoščenkov ir A.Kazakevič). 

10.82. Lengvosios atletikos grupės (6 žm.) dalyvavimas sportinio ėjimo varžybose (01.12) 

Kėdainiuose ir (01.31) Kaune, treneris Juzefas Romankovas.  

10.83. IVC klasės rankininkių A.Šponės, B.Ruseckaitės ir K.Vasiliauskaitės dalyvavimas 

Baltijos moterų lygos turnyre (01.15-17) Lvove (Ukraina), treneris K.Kaladinskas. 

10.84. Lengvaatlečių K.Gelažio (IIIA) ir S.Rudytės (IVC) dalyvavimas Kauno atvirame 

suaugusiųjų ir jaunimo čempionate (01.16), treneris J. Radžius. 

10.85. Tenisininkų P.Paukštytės (IA), N.Petrusenko (IIA) ir A.Sabaliausko (IIA) 

dalyvavimas ITF pasaulio teniso jaunių turnyruose (01.17-02.01) Nairobyje (Kenija).  

10.86. Penkiakovininkų L.Gaudiešiaus (8A), P.Gudlevičiūtės (IA) ir M.Gineitytės (IIIA) 

dalyvavimas MTS (01.19-25) Spaloje (Lenkija), treneris Artūras Kalininas. 

10.87. Lengvosios atletikos (10 žm.) grupės dalyvavimas Kauno atvirame jaunių čempionate 

(01.22-23), treneriai Jurdanas Radžius, Juzefas Romankovas ir Edmuntas Matusevičius. 

10.88. Fechtuotojos A.Pylinovos (IA) dalyvavimas Europos fechtavimo lygos U-17 turnyre 

(01.23-26) Espas (Suomija). 

10.89. Lengvosios atletikos (3 žm.) grupės dalyvavimas Panevėžio atvirame jaunių ir 

jaunimo čempionate (01.24), treneris Jurdanas Radžius.  

10.90. Graikų-romėnų imtynių grupės (16 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių ir jaunimo 

imtynių turnyre (01.24-25) Kohtla-Jarva, Estija (treneris Aleksandr Kazakevič ir Oleg 

Antoščenkov). 

10.91. Boksininkų grupės (3 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunių ir jaunimo turnyre 

(01.24-25) Daugpilyje, Latvija.  

10.92. Dziudo grupės (8 žm.) dalyvavimas Baltijos šalių dziudo U-18 čempionate (01.25) 

Rygoje (Latvija). 

10.93. Futbolo merginų (6 žm.) grupės dalyvavimas Lietuvos studenčių salės futbolo turnyre 

(01.26) VDU/ŽŪA salėje, Kauno raj. (treneris Aurimas Tamaliūnas). 

10.94. Krepšinio merginų grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos merginų U-17 rinktinės 

sudėtyje tarptautiniame turnyre (01.30-02.02) Rygoje (Latvija), trenerė J.Štreimikytė. 



10.95. Penkiakovininkų L.Gaudiešiaus (8A), P.Gudlevičiūtės (IA), M.Gineitytės (IIIA) ir 

M.Rėkutės (IIIA) dalyvavimas tarptautinėse jaunių varžybose (01.30-02.03) Drzonkow 

(Lenkija), treneris Artūras Kalininas. 

10.96. Lengvosios atletikos grupės (3 žm.) dalyvavimas Lietuvos lengvosios atletikos taurės 

varžybose (02.01) Kaune, treneris Jurdanas Radžius. 

10.97. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas MTS ir Lietuvos rinktinės testavime 

(02.08) Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis. 

10.98. Lengvosios atletikos grupės (10 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių čempionate (02.7-

8) Kaune, treneriai Jurdanas Radžius ir Juzefas Romankovas. 

10.99. Dziudo grupės (13 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių (U-18) ir jaunučių (U-15) 

čempionate (02.7-8) Kėdainiuose, trenerė Svetlana Vetrova. 

10.100. Dviratininkų Ž.Matuzevičiaus (IIIA), Ž.Noručio (IIIA) ir E.Aželio (IVC) dalyvavimas 

Baltijos šalių ir Lietuvos dviračių elito treko čempionate (02.7-9) Panevėžyje, treneris 

Vytautas Juchnevičius. 

10.101. Dviratininko Dovydo Lukšo (IIIA) dalyvavimas Lietuvos jaunių rinktinės sudėtyje 

MTS (02.08-04-05) Ispanijoje. 

10.102. Tenisininkės P.Paukštytės (IA) dalyvavimas Europos teniso jaunių U-16 turnyre 

“Toyota Cup” (02.10-14) Šiauliuse. 

10.103. Boksininkų D.Paškevičiaus (IA), N.Grebnevo (IIB) ir A.Bielskaus (IIIA) dalyvavimas 

tarptautiniame bokso turnyre (02.13-15) Taline, Estija (treneris M.Krepštul). 

10.104. Sunkiosios atletikos grupės (4 žm.) dalyvavimas Marijampolės taurės varžybose 

(02.14-15), treneris Mindaugas Janulis. 

10.105. Graikų-romėnų imtynių grupės (8 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių jaunių ir 

jaunučių turnyre (02.14-16) Čysčiuje, Baltarusija (treneris V.Audickas). 

10.106. Slidinėjimo grupės (3 žm.) dalyvavimas Ignalinos taurės varžybose ir MTS (02.14-18) 

Ignalinoje, treneris Ričardas Panavas. 

10.107. Sportinio ėjimo grupės (6 žm.) dalyvavimas MTS (02.14-21) Druskininkuose, treneris 

J.Romankovas. 

10.108. Lengvosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas MTS (02.14-22) Klaipėdoje, treneris 

J.Radžius. 

10.109. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos rinktinės MTS (02.14-23) 

Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis. 

10.110. Dziudo sportininkės Gretos Kublickytės (IA) dalyvavimas Europos jaunių dziudo 

taurės varžybose ir MTS (02.15-19) Fuenchirole, Ispanija.  



10.111. Sunkiosios atletikos grupės (4 žm.) dalyvavimas MTS (02.17-21) Trakuose, treneris 

Mindaugas Janulis. 

10.112. Stalo tenisininkės M.Mikalauskytės (8B) dalyvavimas Švedijos jaunučių čempionate 

Erebru (02.19-23), treneris Artūras Orlovas. 

10.113. Graikų-romėnų imtynių grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautinėje jaunimo MTS 

(02.19-25) Minske (Baltarusija), treneris Oleg Antoščenkov. 

10.114. Lengvosios atletikos grupės (8 žm.) dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo 

čempionate (02.21-22) Klaipėdoje, treneriai Jurdanas Radžius ir Juzefas Romankovas. 

10.115. Graikų-romėnų imtynių grupės (8 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių jaunimo 

turnyre (02.21-23) Lydoje, Baltarusija (treneris A.Kazakevič). 

10.116. Krepšininkių U.Ratavičiūtės (8A) ir G.Strolytės (8B) dalyvavimas “Talentų karta” 

stovykloje (02.21-23) Kėdainiuose. 

10.117. Graikų-romėnų imtynių grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių jaunučių 

turnyre (02.21-23) Svetlogorske, Rusija (treneris V.Audickas). 

10.118. Bokso grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos bokso jaunimo čempionate (02.23-27) 

Panevėžyje, treneris M.Krepštul. 

10.119. Boksininkų E.Kovalevskij (7 kl.) ir D.Paškevičiaus (IA) dalyvavimas tarptautiniame 

turnyre (02.25-29) Mogiliove (Baltarusija). 

10.120. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos irklavimo rinktinės MTS 

(02.25-29) Šveicarijoje. 

10.121. Dviratininkų Ž.Matuzevičiaus (IIIA), Ž. Noručio (IIIA) ir G.Raugalos (IVC) 

dalyvavimas Lietuvos jaunių rinktinės sudėtyje MTS (02.25-04-09) Ispanijoje. 

10.122. Lengvosios atletikos grupės (4 žm.) dalyvavimas varžybose “Nevėžio taurė - 2020” 

(02.18) Panevėžyje, treneris Jurdanas Radžius. 

10.123. Krepšininkių U.Ratavičiūtės (8A) ir G.Strolytės (8B) dalyvavimas Lietuvos rinktinės 

U-16 sudėtyje Europos krepšinio lygos turnyre (02.21-23) Rygoje (Latvija). 

10.124. Graikų-romėnų imtynių grupės (17 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunimo čempionate 

(02.28-29) Šiauliuose (treneriai V.Audickas, A.Kazakevič ir O.Antoščenkov). 

10.125. Dviratininkų Ž.Matuzevičiaus (IIIA), Ž. Noručio (IIIA), D.Lukšo (IIIA) ir G.Raugalos 

(IVC) dalyvavimas Lietuvos jaunių rinktinės sudėtyje MTS (02.25-03.19) Ispanijoje. 

10.126. Boksininkės D.Bajalytės (IIB)  dalyvavimas tarptautinėje MTS (03.1-7) Kijeve, 

Ukraina (treneris Miroslav Krepštul). 

10.127. Futbolo merginų U.Lazdauskaitės (IIIA) ir D.Vaiginytės (IIIA) dalyvavimas Lietuvos 

moterų rinktinės sudėtyje tarptautinėse rungtynėse (03.2-7) Armėnijoje. 



10.128. Graikų-romėnų imtynių grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautiniame jaunimo turnyre 

(03.5-8) Doroge (Vengrija), treneris Oleg Antoščenkov. 

10.129. Graikų-romėnų imtynių grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių jaunių 

turnyre ir MTS (03.5-13) Kišiniove, Moldavija (treneris A.Kazakevič). 

10.130. Lengvaatlečių P.Stuglytės (IB) ir M.Rudzevičiaus (IIA) dalyvavimas Baltijos šalių 

jaunių čempionate (03.07) Klaipėdoje, treneris Jurdanas Radžius. 

10.131. Rankinio merginų grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos moterų I-os lygos finalo 

ketverte (03.7-8) Šiauliuose, treneris Karolis Kaladinskas. 

10.132. Futbolo vaikinų grupės (6 žm.) dalyvavimas Lietuvos futbolo U-16 rinktinės MTS 

(03.9-11) Kaune. 

10.133. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos rinktinės MTS (02.09-15) 

Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis. 

10.134. Boksininkų N.Grebnevo (IIB) ir A.Bielskaus (IIIA) dalyvavimas tarptautiniame Dano 

Pozniako vardo jaunimo turnyre (03.09-13) Vilniuje.  

10.135. Rankininkių B.Ruseckaitės (IVC), A.Šponės (IVC), K.Vasiliauskaitės (IVC) ir 

E.Rusakevičiūtės (IB) dalyvavimas Baltijos lygos turnyre (03.12-14) Garliavoje, Kauno r. 

(treneris K.Kaladinskas).  

10.136. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) dalyvavimas MTS (03.15-27) Trakuose, treneris 

Vladislavas Sokolinskis.  

10.137. Irkluotojų K.Kralikaitės (IVC) 05.11-31 ir V.Putnaitės (IVC) 05.18-31 dalyvavimas 

Lietuvos rinktinės MTS Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis.  

10.138. Merginų krepšininkių vilniečių (05.11-29) dalyvavimas sporto ugdymo individualiose 

krepšinio treniruotėse, trenerė Jurgita Štreimikytė. 

10.139. Šiuolaikinės penkiakovės mokinių vilniečių (05.18-29) dalyvavimas sporto ugdymo 

individualiose plaukimo ir jojimo treniruotėse, treneris Artūras Kalininas. 

10.140. Graikų-romėnų imtynininkų vilniečių (05.18-29) dalyvavimas sporto ugdymo 

individualiose fizinio rengimo treniruotėse, treneris Vladimiras Audickas. 

10.141. Irkluotojų K.Kralikaitės (IVC) ir V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos irklavimo 

MTS (05.31-06.21) Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis.  

10.142. Dviratininkų D.Lukšo (IIIA), Ž.Noručio (IIIA), Ž.Matuzevičiaus (IIIA) ir G.Raugalos 

(IVC) dalyvavimas Lietuvos dviračių plento taurės varžybose (06.06-07) Šakiuose, treneris 

V.Juchnevičius. 

10.143. Boksininkių D.Bajalytės (IIB) ir S.Kardokaitės (IIB) dalyvavimas Lietuvos moterų 

bokso MTS (06.14-20) Panevėžyje. 



10.144. Stalo tenisininkės M.Mikalauskytės (8B) dalyvavimas Lietuvos jaunių komandiniame 

čempionate (06.16) Telšiuose, treneris Artūras Orlovas. 

10.145. Graikų-romėnų imtynių grupės (20 žm.) dalyvavimas MTS (06.18-19) Valkininkuose, 

Varėnos raj., treneriai V.Audickas ir O.Antoščenkov. 

10.146. Rankininkių E.Rusakevičiūtės (IB), A.Šponės (IVC) ir K.Vasiliauskaitės (IVC) 

dalyvavimas rankinio trenerių stovykloje (06.19-20) Molėtuose, treneris K.Kaladinskas. 

10.147. Dviratininkų G.Ališauskaitės (IIIA), D.Lukšo (IIIA) ir Ž.Matuzevičiaus (IIIA) 

dalyvavimas atvirose Utenos dviračių plento pirmenybėse (06.19-20) Utenoje, treneris 

V.Juchnevičius. 

10.148. Irkluotojų K.Kralikaitės (IVC) ir V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas MTS ir tarptautinėje 

irklavimo regatoje “Gintariniai irklai” (06.21-07.06) Trakuose, treneris Vladislavas 

Sokolinskis.  

10.149. Dziudo grupės (14 žm.) dalyvavimas MTS (06.22-26) Elektrėnuose, treneriai 

O.Čursinas ir S.Vetrova. 

10.150. Sportinio ėjimo grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose 

(06.24-28) Banska Bistrica (Slovakija), treneris J.Romankovas. 

10.151. Lengvaatlečių S.Rudytės (IVC) ir P.Stuglytės (IB) dalyvavimas Birštono miesto 

metimų varžybose (06.25), treneris J.Radžius. 

10.152. Dviračių sporto grupės (4 žm.) dalyvavimas atvirose Lietuvos dviračių plento 

pirmenybėse (06.26-27) Molėtų raj., treneris V.Juchnevičius. 

10.153. Slidininkų grupės (4 žm.) dalyvavimas vasaros slidinėjimo MTS (06.27-07.04) 

Ignalinoje, treneris R.Panavas. 

10.154. Graikų-romėnų imtynių grupės (18 žm.) dalyvavimas MTS (06.28-07.04) 

Anykščiuose, treneriai O.Antoščenkov ir A.Kazakevič.  

10.155. Dviratininkų Ž.Noručio (IIIA) ir Ž.Matuzevičiaus (IIIA) Lietuvos jaunių rinktinės 

sudėtyje dalyvavimas tarptautinėse dviračių plento varžybose (07.1-5) Tartu (Estija), 

treneris Vytautas Juchnevičius. 

10.156. Lengvosios atletikos grupės (4 žm.) dalyvavimas tarptautinėse “Sūduvos taurė” 

varžybose (07.3-4) Marijampolėje, treneris E.Matusevičius. 

10.157. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas tarptautiniame sunkiosios atletikos 

turnyre (07.3-4) Telšiuose, treneris Mindaugas Janulis. 

10.158. Stalo tenisininkų M.Mikalauskytės (8B) ir L.Rimkaus (IIA) dalyvavimas MTS (07.03-

12) Dauguose, Alytaus r., treneris Artūras Orlovas. 

10.159. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas MTS (07.5-11) Anykščiuose, treneris 

Mindaugas Janulis. 



10.160. Merginų krepšinio grupės (4 žm) dalyvavimas MTS (07.6-10 ir 07.13-17) Klaipėdoje. 

10.161. Irkluotojų K.Kralikaitės (IVC) ir V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas MTS (07.07-27) 

Trakuose, treneris Vladislavas Sokolinskis.  

10.162. Dviratininkų Ž.Matuzevičiaus (IIIA) ir Ž.Noručio (IIIA) dalyvavimas Lietuvos 

porinių lenktynių čempionate (07.10) Druskininkuose, treneris V.Juchnevičius. 

10.163. Lengvosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunučių čempionate 

(07.10-11) Marijampolėje, treneriai J.Radžius ir J.Romankovas. 

10.164. Sunkiosios atletikos grupės (4 žm.) dalyvavimas sunkiosios atletikos “Žuvinto taurė” 

varžybose (07.11) Alytaus raj., treneris Mindaugas Janulis. 

10.165. Dviratininkų G.Ališauskaitės (IIIA), Ž.Matuzevičiaus (IIIA) ir Ž.Noručio (IIIA) 

dalyvavimas dviračių plento lenktynėse (07.12) Kaišiadoryse, treneris V.Juchnevičius. 

10.166. Krepšininkių U.Ratavičiūtės (8A) ir M.Vyšniauskaitės (8B) dalyvavimas MTS (07.13-

18) Molėtuose. 

10.167. Tinklininkės A.Rudkovskajos (IIA) dalyvavimas MTS (07.13-19) Latvijoje. 

10.168. Bokso grupės (4 žm.) dalyvavimas MTS (07.13-23) Pasvalyje, treneris Mindaugas 

Krepštul. 

10.169. Dviratininkų G.Ališauskaitės (IIIA), D.Lukšo (IIIA), Ž.Matuzevičiaus (IIIA) ir 

Ž.Noručio (IIIA) dalyvavimas tarptautinėse dviratininkų lenktynėse (07.16-19) Šilalės raj., 

treneris Vytautas Juchnevičius. 

10.170. Lengvosios atletikos grupės (12 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių čempionate (07.17-

18) Alytuje, treneriai J.Radžius, J.Romankovas ir E.Matusevičius. 

10.171. Slidininkų D.Joniko (7 kl.), I.Rakštelio (7 kl.) ir K.Merkelio (IIB) dalyvavimas 

Lietuvos riedslidžių taurės etape (07.18) Anykščiuose, treneris R.Panavas. 

10.172. Irkluotojos V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos irklavimo taurės I-ame ir II-ame 

etapuose (07.19 ir 07.24) Šiauliuose ir Klaipėdoje, treneris V.Sokolinskis. 

10.173. Šiuolaikinės penkiakovės sportininkų L.Gaudiešiaus (8B), P.Gudlevičiūtės (IA) ir 

M.Gineitytės (IIIA) dalyvavimas MTS (07.19-31) Palangoje, treneris A.Kalininas. 

10.174. Irkluotojos V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas Lietuvos irklavimo taurės I-ame ir II-ame 

etapuose (07.19 ir 07.24) Šiauliuose ir Klaipėdoje, treneris V.Sokolinskis. 

10.175. Teniso grupės (7 žm.) dalyvavimas Lietuvos jaunių U-18 čempionate (07.26-30) 

Šiauliuose. 

10.176. Graikų-romėnų imtynių grupės (20 žm.) dalyvavimas MTS (07.26-08.01) Liepojoje 

(Latvija), treneriai O.Antoščenkov ir A.Kazakevič. 



10.177. Krepšininkės G.Raulušaitytės (IB), A.Zdanevičiūtės (IIA) ir krepšinio trenerės 

J.Štreimikytės-Virbickienės dalyvavimas Lietuvos moterų krepšinio rinktinės MTS (07.27-

08.09) Druskininkuose. 

10.178. Lengvaatlečio M.Rudzevičiaus (IIA) ir trenerio E.Matusevičiaus dalyvavimas 

Lietuvos rinktinės MTS (07.27-08.13) Palangoje. 

10.179. Lengvaatlečių R.Bogomolnikovo (7 kl.) ir G.Vaščenkaitės (8B) dalyvavimas Baltijos 

šalių jaunučių čempionate (07.28) Uogrėje (Latvija). 

10.180. Lengvosios atletikos grupės (6 žm.) dalyvavimas Baltijos šalių jaunių ir jaunimo 

čempionate (07.31-08.02) Piarnu (Estija), treneris Jurdanas Radžius. 

10.181. Rankinio merginų grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos rankinio trenerių stovykloje 

(08.1-2) Molėtuose, treneris Karolis Kaladinskas. 

10.182. Stalo tenisininkų M.Mikalauskytės (8B) ir L.Rimkaus (IIA) dalyvavimas MTS (08.01-

10) Dauguose, Alytaus r., treneris Artūras Orlovas. 

10.183. Lengvosios atletikos grupės (9 žm.) dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų čempionate 

(08.06-09) Palangoje, treneriai J.Radžius ir E.Matusevičius. 

10.184. Irkluotojos V.Putnaitės (IVC) dalyvavimas Baltijos jūros šalių irklavimo čempionate 

(08.7-8) Trakuose, treneris V.Sokolinskis. 

10.185. Rankinio merginų grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos rankinio paplūdimio 

stovykloje (08.8-9) Pasvalyje, treneris Karolis Kaladinskas. 

10.186. Fechtuotojos A.Pylinovos (IA) dalyvavimas MTS (08.8-22) Estijoje. 

10.187. Dziudo grupės (10 žm.) dalyvavimas MTS (08.10-20) Biržuose, treneris Olegas 

Čursinas. 

10.188. Slidininkų grupės (4 žm.) dalyvavimas Lietuvos riedslidžių II-ame taurės etape 

(08.15) Ignalinoje, treneris R.Panavas. 

10.189. Sunkiosios atletikos grupės (5 žm.) dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų čempionate 

(08.15-16) Telšiuose, treneris Mindaugas Janulis. 

10.190. Tinklininkės A.Rudkovskajos (IIA) dalyvavimas TOP SPORT Lietuvos paplūdiminio 

tinklinio čempionate (08.15-16) Vilniuje. 

10.191. Dviratininkų grupės (6 žm.) dalyvavimas Lietuvos dviračių plento čempionate (08.19-

20) Jonavos raj., treneris Vytautas Juchnevičius. 

10.192. Irkluotojos V.Putnaitės (IVC)  dalyvavimas Lietuvos irklavimo jaunimo ir 

suaugusiųjų čempionate (08.20-22) Trakuose, treneris V.Sokolinskis. 

10.193. Graikų - romėnų imtynių grupės (7 žm.) dalyvavimas tarptautiniame imtynių turnyre 

(08.21-23) Viandra (Estija), treneris Vladimiras Audickas. 

10.194. Krepšininkių U.Ratavičiūtės (8A) ir G.Strolytės (8B) 



10.194.1.1. dalyvavimas Lietuvos U-15 merginų rinktinės sudėtyje “Baltijos taurės” 

turnyre (08.21-23) Kaune. 

10.195. Šiuolaikinės penkiakovės sportininkų L.Gaudiešiaus (8B), P.Gudlevičiūtės (IA) ir 

M.Gineitytės (IIIA) dalyvavimas MTS (08.22-29) Estijoje, treneris A.Kalininas. 

10.196. Sportinio ėjimo grupės (4 žm.) dalyvavimas sportinio ėjimo varžybose “Kėdainiai - 

2020” (08.28) Kėdainiuose, treneris Juzefas Romankovas. 

10.197. Stalo tenisininkų M.Mikalauskytės (8B) ir L.Rimkaus (IIA) dalyvavimas Pabaltijo 

stipriausių TOP-10 pirmenybėse (08.29) Vilniuje, treneris A.Orlovas. 

10.198. Futbolininkų D.Aleksos (IA) ir D. Stankevičiaus (IA)  Lietuvos futbolo U-17 rinktinės 

sudėtyje dalyvavimas Baltijos taurės turnyre (08.29-30) Jelgavoje (Latvija).  

10.199. Tenisininkų P.Paukšytės (IA), A.Sabaliausko (IIA) ir P.Vaitiekūno (IIID) dalyvavimas 

tarptautiniame teniso U-18 turnyre (08.30-09.04) Liepojoje (Latvija). 

 

11. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje vyko prevenciniai renginiai: 

 

11.1. Saugus eismas (Klasių vadovai). 

11.2. Prevencinės programos ,,Taiki mokykla“ įgyvendinimo pradžia; 

11.3. Paskaita mokyklų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams “Konfliktų 

valdymas” 

11.4. Nepilnamečių teisės ir atsakomybės 

11.5. Spalio 28-31 dienomis 9.00 - 16.30 val. Konfliktų prevencinės programos „Taiki 

mokykla“ mokymai.  

11.6. Paskaita mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams ,,Konfliktų valdymas“ 

11.7. Prevencinė programa “Taiki mokykla”.  

11.8. Lapkričio 15 d. Tarptautinė nerūkymo diena. (socialinė pedagogė, psichologė, klasių 

vadovės) 

11.9. Lapkričio 15 d. tarptautinė tolerancijos diena. Renginiai mokykloje: Tolerancijos 

švyturiai (stendai mokykloje, organizatoriai - dailės ir technologijų mokytojai), esė 

konkursas ,,Mintys apie toleranciją (organizatoriai - lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai), 

klasių valandėlės tolerancijos tema (socialinė pedagogė, psichologė, klasių vadovės).  

11.10. Patyčių masto tyrimo rezultatų pristatymas bendruomenei 

11.11. Gruodžio 1 diena. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas. 

11.12. Sausio 8 d. 13.50 val. 320 kab. paskaita apie elektros prietaisų, baterijų rūšiavimą. 

Dalyvauja II-III gimnazijos klasių mokiniai. 

 



12. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje suorganizuoti šie projektai/socialinė pilietinė veikla: 

12.1. 2019-09-13 IIIa klasės muzikos grupės mokinių edukacinė išvyka „Nepažintas muzikinis 

Vilnius“. Mokytoja I.Mozūraitytė 

12.2. Dalyvavimas ,,Maisto banko“ akcijoje (I-IV klasių mokiniai); 

12.3. Projektinė veikla 5-8, I-IV gimn. kl.: lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mokiniai 

savo poziciją ir mintis apie toleranciją išsako pasirinkto žanro kūrybiniame darbe (esė, 

miniatiūra ir kt.).  

12.4. Projektinė veikla, per dailės ir technologijų pamokas 5, 7, I-II ir IV klasių mokinių 

sukurti Tolerancijos švyturiai. 

12.5. Kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo projekto “Mus moko patirtis ir praeitis” 

konkursas “atrask žydų kultūrą: tradicijos, gyvensena ir simboliai” (K. Banienė), 

organizatorius (LMNŠC), (VVGŽM). 

12.6. Vasario 6 diena. Tarptautinė saugesnio interneto diena. Renginys, skirtas kompiuterinių 

žaidimų prevencijai. 

12.7. Prevencinė programa ,,Taiki mokykla“ 

12.8. 02-12 Paskaita „Rūšiuoju - vadinasi, galvoju“ (mokyklos taryba, D. Mačiulienė, D. 

Cygankova) 

12.9. Savaitė be patyčių” (priešpaskutinė kovo savaitė) (Socialinė pedagogė, psichologė, 

klasių vadovai, mokytojai). 

 

13. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje vyko šios integruotos pamokos: 

13.1. Sausio 24 d. IV B - IV P Finansinio raštingumo laboratorija. Kūno kultūra ir ekonomika 

(mokytojai R.Šilingis ir K.Banienė). 

13.2. Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka:  „Laisvė – tai atsakomybė ir galimybė 

rinktis“ (mokytojos Inga Mozūraitytė ir Aušra Šlapelienė). 

13.3. Integruotų sporto pažinimo ir muzikos pamokų ciklas (vasario mėn.). Muzikos įtaka 

asmenybės raidai, populiarioji – klasikinė muzika. Sportininkų mėgstama laisvalaikio 

muzika. Sportininkų klausoma muzika prieš startus. Muzika skambanti sporto renginių / 

varžybų metu. Skirtingos sporto šakos – skirtinga muzika? Komercinio ir nekomercinio 

renginio / varžybų metu skambanti muzika. Atvejo tyrimai, aptarimas, diskusija. I – IV kl. 

(I.Mozūraitytė ir V.Ivanauskas) 

13.4. Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pamoka  Laisvo žmogaus 

laikysena, Televizijos bokštas, II A kl., mokytojos: D. Gaušienė, J. Riaubytė. 

13.5. Anglų k. ir istorijos integruota pamoka. Mokomės iš praeities. Mokytojai: D. 

Mačiulienė, I. Greviškienė, V. Malakauskas ( 1 dalis). 



13.6. Anglų k. ir istorijos integruota pamoka. Mokomės iš praeities. Mokytojai: D. 

Mačiulienė, I. Greviškienė, V. Malakauskas ( 2 dalis). 

13.7. Matematikos ir technologijų integruota pamoka ,,Erdviniai kūnai“ vasario 25 d. 

Mokytojos I.Alekšiūnienė, A.Milkevičienė. 

13.8. Kovo 5 d. „Kelionė: pažintis, išlaidos, problemų sprendimas“. Matematikos ir 

geografijos integruota pamoka Lietuvos banko muziejuje (mokytojos K.Banienė, 

J.Subačienė).  

13.9. Kovo 10 d. integruota matematikos ir istorijos pamoka prie televizijos bokšto su III A 

klase (mokytoja Dijana Švaikevičienė). 

13.10. Sporto pažinimas ir užsienio kalbos (anglų, rusų). Sporto sveikatos, psichologijos, 

filosofijos temos. Diskusijos remiantis citatomis iš OlympicWay.lt. Citatų iš OlympicWay.lt 

vertimas į užsienio kalbą ir diskusijos pasirinkta tema. I – IV kl. (mokytojas V.Ivanauskas). 

13.11. Sporto pažinimas ir Istorija. Antika – Olimpinės žaidynės. Olimpinių žaidynių raida ir 

svarba. 7- 8 kl. (mokytojas V.Ivanauskas). 

13.12. Istorija. Sporto, sporto šakų vystymasis ir situacija, įvykiai Lietuvoje, pasaulyje 

(istorinis kontekstas). I – IV kl. (mokytojai V.Ivanauskas ir V.Malakauskas). 

 

14. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje atlikti tyrimai ir testai: 

 

14.1. Valstybinių egzaminų ir PUPP rezultatų analizė. (Direktoriaus pavaduotojos Dovilė 

Balcevičienė, Vilda Skairienė). 

14.2. Diagnostiniai 7, 8, I gimnazijos klasių mokinių  mokomųjų dalykų testai (dalykų 

mokytojai). 

14.3. Moksleivių neformaliojo ugdymosi poreikių  tyrimas. 

14.4. Mokinių adaptacijos tyrimas (Socialinė pedagogė, psichologai). 

14.5. Irkluotojos K.Kralikaitės (IVC) fizinio išsivystymo, raumenų riebalų masės santykio, 

PRL ir judesio dažnio  tyrimai (09.26) VDU/ŠA laboratorijoje (treneris Vladislavas 

Sokolinskis). 

14.6. Patyčių masto paplitimo tyrimas 

14.7. Slidinėjimo grupės (5 žm.) fizinio išsivystymo, raumenų riebalų masės santykio, PRL 

ir judesio dažnio  tyrimai (10.03) VDU/ŠA laboratorijoje (treneris Ričardas Panavas). 

14.8. Futbolo vaikinų grupės (18 žm.) fizinis testavimas (10.24) Sportima manieže (treneris 

Rimvydas Kochanauskas). 

14.9. Nuotolinio mokymo klasių mokinių apklausa dėl kokybiško nuotolinio mokymo 

gerinimo. (Gimnazijos vadovybė, klasių vadovės). 



14.10. 7, 8 klasių ir I-II klasių mokinių rūkymo paplitimo tyrimas. 

14.11. IVC kl. irkluotojų K.Kralikaitės ir V.Putnaitės fizinio išsivystymo, raumenų riebalų 

masės santykio, PRL ir judesio dažnio  tyrimai (11.14) VDU/ŠA laboratorijoje (treneris 

Vladislavas Sokolinskis). 

14.12. IVC kl. irkluotojos Kamilės Kralikaitės dalyvavimas Lietuvos irklavimo rinktinės 

fizinio parengtumo testavime   (11.23) Trakų irklavimo bazėje (treneris Vladislavas 

Sokolinskis).  

14.13. Futbolo merginų grupės (11 žm.) medicininiai tyrimai (12. 2-16) Lietuvos sporto 

medicinos centre (treneris Aurimas Tamaliūnas). 

 

15. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje teikta pagalba mokiniams: 

 

15.1. Brandos darbo aprašo pristatymas IV ir III klasių mokiniams; 

15.2. III-IV klasių mokinių individualių ugdymo planų aptarimas ir redagavimo galimybės;  

15.3. Mokomojo dalyko, modulio, klasės keitimo galimybių paieška ir aptarimas su III-IV 

klasių mokiniais;  

15.4. Supažindinimas su brandos egzaminų aktualijomis; 

15.5. Būrelių, kitų neformaliojo ugdymo veiklų pristatymas moksleiviams; 

15.6. Mokinių ruošimas anglų kalbos ir matematikos olimpiadai “Kings”;  

15.7. Individualūs susitikimai su III-IV klasių mokiniais dėl lankomumo ir vėlavimo į 

pamokas; 

15.8. Būrelių, kitų neformaliojo ugdymo veiklų pristatymas moksleiviams. 

15.9. Individualūs susitikimai su 7-8, I-II klasių mokiniais dėl lankomumo ir vėlavimo į 

pamokas.  

15.10. -II klasės valandėlės apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą  (sveikatos priežiūros specialistė, socialinė pedagogė, psichologė); 

15.11. 11-25 Vilniaus Kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto projektų skyriaus 

nariai veda paskaitą „Karjera ir mes“; 

15.12. VC gimnazijos sporto klasės mokiniams "Karjeros diena", VDU/ŠA studijų programų 

pristatymas (02.26) 13.50-14.35 val., atstovas - profesorius Kazys Milašius. 

15.13. Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovų ir gimnazijos IVC sporto klasės mokinių bei 

mokytojų  virtualus susitikimas per Zoom platformą. 

 

16. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje teikta pagalba mokytojams/treneriams: 



16.1. Metodinės tarybos susirinkimas. Metodinės tarybos veiklos planavimas. VBE ir PUPP 

rezultatų analizė aptarimas (Jolanta Subačienė, direktoriaus pavaduotojos Dovilė 

Balcevičienė, Vilda Skairienė, metodinių grupių pirmininkai). 

16.2. Kuruojamų dalykų ilgalaikių (metų) planų aptarimas su dalyko mokytojais. 

(Direktoriaus pavaduotojos Dovilė Balcevičienė, Vilda Skairienė). 

16.3. Metodinių grupių susirinkimai, metinių planų sudarymas (Direktoriaus pavaduotojos 

Dovilė Balcevičienė, Vilda Skairienė, metodinių grupių pirmininkai). 

16.4. Supažindinimas su brandos egzaminų aktualijomis 2019-2020 m. (Direktoriaus 

pavaduotojos Dovilė Balcevičienė, klasių vadovės). 

16.5. 7-8 klasių kuratorių ir dalykų mokytojų pasitarimas  dėl mokinių pažinimo, jų 

pasiekimų, pažangos ir motyvacijos gerinimo. (Direktoriaus pavaduotojos, pagalbos 

mokiniui specialistai, Vilda Skairienė). 

16.6. IV klasių kuratorių ir dalykų mokytojų pasitarimas  dėl mokinių pažinimo, jų 

pasiekimų, pažangos ir motyvacijos gerinimo. (Direktoriaus pavaduotojos, pagalbos 

mokiniui specialistai Dovilė Balcevičienė). 

16.7. Trenerių metodinės grupės susirinkimas (09.12), metinių ugdymo planų sudarymas 

(Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Alvidas Raškauskas, metodinės grupės pirmininkas 

Jurdanas Radžius). 

16.8. Paskaita mokyklų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams ,,Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais“. 

16.9. I-II klasių kuratorių ir dalykų mokytojų pasitarimas  dėl mokinių pažinimo, jų 

pasiekimų, pažangos ir motyvacijos gerinimo. (socialinė pedagogė, psichologė, Vilda 

Skairienė). 

16.10. III klasių kuratorių ir dalykų mokytojų pasitarimas  dėl mokinių pažinimo, jų pasiekimų, 

pažangos ir motyvacijos gerinimo. (socialinė pedagogė, psichologė, Dovilė Balcevičienė). 

16.11. Dėl trenerių sportinio ugdymo planų ir trenerių metodinės grupės plano tvirtinimo 

(Direktoriaus pavaduotojas Alvidas Raškauskas). 

 

17. 2019-2020 mokslo metais gimnazijoje teikta pagalba mokinių tėvams: 

 

17.1. 7-8, I–IV klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Klasių tėvų susirinkimų 

tiesioginių vaizdo transliacijų organizavimas; 

17.2. Individualūs susitikimai su III-IV klasėse dirbančiais mokytojais dėl mokinių, turinčių 

lankomumo, vėlavimo ir elgesio problemų; 

17.3. Tėvų diena; 



17.4. Paskaitos tėvams: 

17.4.1. Paskaita mokinių tėvams ,,Saugumas kibernetinėje erdvėje“. 

17.4.2. Paskaita mokinių tėvams ,,Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencija“.  

17.4.3. Lapkričio 11 dieną 18.00-20.00 paskaita mokinių 

tėvams/globėjams/rūpintojams „Išmanieji įrenginiai ir paauglystė: kodėl svarbu 

protingai suderinti?“. Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis, kurį vykdo 

Nacionalinė švietimo agentūra. 

17.4.4. Lapkričio 20 dieną 18.00-20.00 paskaita mokinių 

tėvams/globėjams/rūpintojams ,,Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie 

psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“  Europos socialinio fondo finansuojamo projekto 

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis, 

kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. 

 

18. Gimnazijos vidaus įsivertinimas: 

18.1. Sritis: 1. Rezultatai; Tema: 1.1. Asmenybės branda; 1.2. Pasiekimai ir pažanga;  

Veiklos rodiklis: 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Asmenybės tapsmo veiklos rodiklis – 3,0 balo (iš 4 

galimų). Šis rezultatas atspindi 75 proc. mokytojų nuomonę, kad mokiniai suvokia savo asmenybės 

unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti asmeninę kompetenciją. Mokiniai nori 

ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę, 

konstruktyviai spręsti konfliktus. 

Veiklos rodiklis: 1.2.1. Mokinių pasiekimai ir pažanga. Mokinių pasiekimų ir pažangos rodiklis – 3,1 

balo (iš 4 galimų). Šis rodiklis atspindi 78 proc. mokytojų nuomonę, kad  mokiniai turi būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų (t. y. žinių bei supratimo, praktinių gebėjimų bei pozityvią 

vertybinę orientaciją) visumą ir geba pagrįsti savo nuostatas, sprendimus, pasirinkimus).  

Veiklos rodiklis: 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Mokyklos pasiekimų ir pažangos rodiklis – 

3,3 balai (iš 4 galimų). Šis rodiklis atspindi 83 proc. mokytojų nuomonę, kad  mokinių ugdymo(si) 

pasiekimai atitinka Bendrosiose ugdymo programose keliamus tikslus ir mokykloje besimokančių 

mokinių galias. Mokykloje analizuojami apibendrinti, susumuoti atskiro ugdymo(si) laikotarpio ar 

ugdymo pagal tam tikrą programą rezultatai. 

18.2. Sritis: 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys; Tema: 2.1. Ugdymo(si) planavimas; 2.2. 

Vadovavimas mokymuisi; 2.3. Mokymosi patirtys; 2.4. Vertinimas ugdant; 



Veiklos rodiklis: 2.1.1. Ugdymo(si) tikslai. Ugdymo(si) tikslų veiklos rodiklis -3,6 balo (iš 4 galimų). 

Šis rezultatas atspindi 90 proc. mokytojų nuomonę, kad jie žino ko siekia ko siekia ugdydami 

mokinius, ir geba siekius pagrįsti. Keldami ugdymo tikslus, mokytojai atsižvelgia į mokinių 

asmeninę, socialinę ir kultūrinę patirtį, jų gyvenimo ir mokyklos veiklos kontekstą. 

Veiklos rodiklis: 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. Orientavimosi į mokinių poreikius 

rodiklis – 3,4 balo (iš 4 galimų). Šis rezultatas atspindi 85 proc. mokytojų nuomonę, kad mokykloje 

sistemingai analizuojami mokinių ugdymosi poreikiai. Mokykloje aiškiai susitarta dėl paramos ar 

pagalbos teikimo mokiniams tvarkos. Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno mokinio 

gabumus bei talentus. 

Veiklos rodiklis: 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Mokymosi lūkesčių ir mokinių 

skatinimo rodiklis – 3,5 balo (iš 4 galimų). Šis rezultatas atspindi 88 proc. mokytojų nuomonę, kad 

jie planuoja ir parenka prasmingas ugdymo(si) veiklas, pažindami mokinių veiklos ir mokymosi 

motyvus, parenka jiems ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis. 

Veiklos rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. Ugdymo(si) organizavimo rodiklis – 3,5 balo (iš 

4 galimų). Šis rezultatas atspindi 88 proc. mokytojų nuomonę, kad jie pripažįsta mokinių skirtybes į 

kurias atsižvelgia organizuodami mokymą(si). Kiekvienam mokiniui sudaroma galimybė patirti 

įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir kuo įvairesnes veiklas 

įvairiuose kontekstuose. 

Veiklos rodiklis: 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu. Ugdymo mokyklos gyvenimu rodiklis – 3,6 

balo (iš 4 galimų). Šis rezultatas atspindi 90 proc. mokytojų nuomonę, kad mokinių tarpusavio, 

mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis 

suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. 

Veiklos rodiklis: 2.4.1. Vertinimas ugdymui.  Vertinimo ugdymui rodiklis – 3,5 balo (iš 4 galimų). ). 

Šis rezultatas atspindi 88 proc. mokytojų nuomonę, kad mokiniai informuojami ir su jais aptariama, 

ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip ra taikomi. 

Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, 

būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos. 

18.3. Sritis: 3. Ugdymo(si) aplinkos  Tema: 3.2. Mokymasis be sienų; 

Veiklos rodiklis: 3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje. Mokymosi virtualioje aplinkoje rodiklis – 

3,7 balo (iš 4 galimų). Šis rezultatas atspindi 93 proc. mokytojų nuomonę, kad jie supranta, kaip ir 

kiek 

pamokose, projektinėje veikloje, atliekant namų darbus gali būti panaudojamos informacinės ir 

komunikacinės technologijos. IKT padeda gilinti dalyko žinias, pristatyti darbus ir diskutuoti, tyrinėti 



ir eksperimentuoti. Virtualios ugdymosi aplinkos palaiko mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant 

socialiniuose-edukaciniuose tinkluose, dalyvaujant mokyklų ir tarptautiniuose mainuose. 

18.4.  Sritis: 4. Lyderystė ir vadyba; Tema: 4.3. Asmeninis meistriškumas. 

Veiklos rodiklis: 4.3.1. Kompetencija. Kompetencijos rodiklis – 3,5 balo (iš 4 galimų). Šis rezultatas 

atspindi 88 proc. mokytojų nuomonę, kad jiems patinka mokytojo darbas. Jie gerbia mokinius ir 

laikosi pedagogo etikos, tobulina savo socialinius emocinius gebėjimus. Mokytojai išmano savo 

ugdymo sritį, dėstomus dalykus, domisi ir seka naujoves. Jie dirba kaip savo srities profesionalai – 

šiuolaikiškai, įdomiai bei veiksmingai – ir siekia dirbti kuo geriau. 

 

18.5. Didžiausi privalumai 

 

Veiklos rodiklis Įvertinimas balais 

3.5. Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,7 

4.7. Ugdymo(-si) tikslai 3,6 

2.7 Ugdymas mokyklos gyvenimu 3,6 

2.8. Vertinimas ugdymui 3,5 

1.11 Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,5 

 

18.6. Teminiam vertinimui pasirinkta sritis – REZULTATAI. 

Savivoka, savivertė 

69 % mokytojų sutinka, kad mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, moka įsivertinti asmeninę 

kompetenciją. 

Socialumas 

70 % mokytojų sutinka, kad mokiniai moka bendrauti ir bendradarbiauti. 

21%  mokytojų net neabejoja, kad mokiniai pripažįsta kitų teisę būti kitokiems nei jie yra, bei gerbia 

kitą asmenį. 

Gyvenimo planavimas  

79 % mokytojų sutinka, kad mokiniai supranta išsilavinimo mokymosi vertę bei turi tolesnio 

mokymosi siekių ir planų. 

 

18.7. Mokinių 5 aukščiausios vertės  

18.7.1. Man yra svarbu mokytis (3,5 ) 

18.7.2. Per paskutinius du mėnesius aš pats(-i) nesijuokiau, nesišaipiau, nesityčiojau iš kitų 

mokinių (3,5). 



18.7.3. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (gimnazijoje) iš manęs niekas nesijuokė, 

nesišaipė, nesityčiojo (3,3); 

18.7.4. Mokykloje esame skatinami bendradarbiaudami, padėti vieni kitiems (3,2) 

18.7.5. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti (3,0) 

18.8. Mokinių tėvų 5 aukščiausios vertės: 

18.8.1. Per paskutinius du mėnesius gimnazijoje mano vaikas iš kitų nesijuokė, nesišaipė, 

nesityčiojo (3,5); 

18.8.2. Per paskutinius du mėnesius iš mano vaiko mokykloje nesijuokė, nesišaipė (3,3); 

18.8.3. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais (3,3) 

18.8.4. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime (3,2) 

18.8.5. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam (3,2) 

19. Formalusis mokinių švietimas. 

Vidurinis ugdymas ir jo pasiekimai:  

Brandos egzaminas 
Tradicinių klasių 

neišlaikymo procentas 

Nuotolinių klasių 

neišlaikymo procentas 

Šalies neišlaikymo 

procentas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokyklinis 

brandos egzaminas 

11,11% 0% 5,4% 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinis 

brandos egzaminas 

(iš 34 laikiusių 

neišlaikė 11) 16,42% 

(iš 33 laikiusių 

neišlaikė 2) 2,98% 
10,73% 

Matematika 
(iš 25 laikiusių 

neišlaikė 14) 42% 

(iš 8 laikiusių 

neišlaikė 1) 3% 
33,39% 

IT 33,4% 6,6% 7,98% 

Biologijos 11,7% 0% 2,26%% 

Anglų kalbos 6% 0% 1,05% 

Istorija 0% 0% 0,22% 

Geografija 0% 0% 1,03% 

Rusų kalba 0% 0% 0,06% 

Chemija 0% 0% 2,62% 

Fizika 0% 0% 6,27% 

 

2020 m. Valstybiniai egzaminai, įvertinti 100 balų: užsienio kalbos (anglų) – 2 darbai.  

 



20. Vilniaus Ozo gimnazijos specializuoto (sporto) ugdymo klasių mokinių aukščiausi 

pasiekimai Pasaulio ir Europos čempionatuose 2019-2020 mokslo metais  

     

20.1. Nors 2020 metai buvo sukaustyti Covid-19 pandemijos ir ribojimų, gimnazijos treneriai 

specializuoto sporto ugdymo programos nestabdė – atsižvelgiant į rekomendacijas buvo 

rengiamos treniruotės, dalyvauta Lietuvos čempionatuose, tarptautinėse varžybose.  

20.2. 2020 metų aukščiausias pasiekimas – IIIB klasės moksleivio Gyčio Chasažyrovo 

gruodžio 9-13 dienomis Turkijoje iškovotas Europos sportinės gimnastikos jaunimo 

čempiono ir vicečempiono titulai. Aukso medalį Gytis iškovojo laisvuosiuose pratimuose, o 

sidabro – pratime ant žirgo.  

20.3. Tenisininkė Patricija Paukštytė (IIA klasė) lapkričio 25-29 dienomis Lenkijoje 

tarptautinės teniso federacijos (ITF J3) serijos jaunių (iki 18 metų) turnyre kartu su olande 

Sophie Schouten  nugalėtojo dvejeto turnyre. Iš viso 2020 metais Patricija Paukštytė laimėjo 

vieną ITF jaunių vienetų turnyrą ir penkis – dvejetų. 

20.4. Aštuoni gimnazijos moksleiviai kartu su Lietuvos rinktine dalyvavo Europos jaunių ir 

jaunimo čempionatuose: dviračių sporto – Akvilė Gedraitytė (asmeninėse lenktynėse – 20 

vieta), Žygimantas Norutis (grupinėse lenktynėse – 53 vieta) ir Žygimantas Matuzevičius 

(grupinėse lenktynėse – nefinišavo), bokso – Dija Bajalytė, Arvydas Dainys ir Rytis Bajalis, 

visiems jiems buvo tarifikuotos 5-8 vietos ir šiuolaikinės penkiakovės – Medėja Gineitytė 

(estafetėje – 10 vieta) bei Patricija Gudlevičiūtė (individualiose – 19 vieta). Dziudo kovotoja 

Ugnė Pileckaitė išbandė jėgas Europos suaugusiųjų čempionate (pralaimėjo pirmąją kovą). 

20.5. Trys gimnazijos žaidėjos Europos atrankoje debiutavo Lietuvos moterų suaugusiųjų 

rinktinėse: futbilininkė Ugnė Lazdauskaitė rungtynėse su Rumunija, Belgija ir Kroatija, 

futbbolininkė Viltė Jurgaitytė – su Kroatija, krepšininkė Audronė Zdanevičiūtė – su Serbija. 

20.6. Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose 5 sportininkai tapo Lietuvos čempionais: Adomas 

Grigaliūnas (graikų-romėnų imtynės), Beata Maskolaitytė (sunkioji atletika), Vilmantė 

Putnaitė (irklavimas), Motiejus Burba ir Gustas Jarusevičius (futbolas), 9 mokiniai iškovojo 

sidabro ir 10 mokinių – bronzos medalių. 

20.7. Kandidatų į Tokijo olimpines žaidynes mes neparengėmė, bet LTOK olimpinės 

pamainos 2021 metų sportininkų sąrašuose – 20 gimnazijos sportininkų, potencialių 

kandidatų į būsimas vasaros ir žiemos olimpines žaidynes.  

21. Neformalusis mokinių švietimas. 

21.1. Pažintinė ir kultūrinė veikla. 2019-2020  m. m. vadovaujantis veiklų planu, gimnazijoje 

buvo vykdoma pažintinė ir kultūrinė veikla. Pagrindinės pažintinės ir kultūrinės veiklos, 

kuriose dalyvavo mokiniai, buvo šios: išvykos į muziejus, parodas, teatrus, aukštojo mokslo 



įstaigas, praktiniai apsilankymai į verslo įstaigas. Visos išvykos buvo susijusios su 

mokomųjų dalykų mokytojų organizuojamais projektais. 

21.2. Pilietinės – socialinės veiklos. Gimnazijoje yra organizuojama pilietinė veikla per šias 

veiklos formas: 

21.2.1. Pilietinio ugdymo formaliojo švietimo programą – pilietiškumo pagrindai 

(integruota į istorijos mokomąjį dalyką). Programa įgyvendinama sėkmingai; 

21.2.2. Gimnazijoje organizuojami įvairūs projektai, socialiniai-pilietiniai 

renginiai, socialinės akcijos ir talkos, kurių iniciatoriais ir/ar organizatoriais neretai yra 

patys mokiniai. Kviečiami įvairių sričių lektoriai, kurie veda paskaitas aktualiomis 

prevencinėmis temomis, tolimesnio mokymosi klausimais. 2019-2020 m. m. mokiniai 

dalyvavo gimnazijoje rengiamose labdaros, gerumo akcijose taip pat aktyviai dalyvavo 

aplinkos tvarkymo ir priežiūros talkose. 

21.2.3. Socialinis ugdymas per klasių valandėles. Klasių valandėlių metu 2019-

2020 m.m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas grupės formavimui. Buvo organizuojamos 

klasės valandėlės įvairiomis temomis: adaptacija naujoje aplinkoje, konfliktai bei jų 

sprendimai, savęs pažinimas, gebėjimas pasakyti NE bei aplinkos poveikis, socialiniai 

vaidmenys gyvenime ir kt. Pastebėta, kad teminėse klasės valandėlėse mokiniai vengia 

būti pakalbinti, labiau linkę matyti ir kalbėti apie kitus klasės narius, tačiau ne apie save. 

Taip pat klasių valandėlių metu buvo aptarinėjamos ir sprendžiamos klasės problemos, 

diskutuojama bei dalijamasi pastebėjimais, nuomone. Per šiuos mokslo metus pastebėta, 

kad į klasės valandėlės veiklas mokinių įsitraukė daugiau nei ankstesniais metais. 

21.3. Būreliai.  

21.3.1.  2019-2020 m. m. mokinių įsitraukimas į gimnazijoje vykdytus būrelius 

išliko mažas – mokinių tyrimo duomenimis, į būrelius, organizuojamus gimnazijoje, 

įsitraukė 14,6 % mokinių. Tokį itin mažą  mokinių skaičių lemia didelis ir intensyvus 

specializuoto ugdymo (sporto) klasių mokinių užimtumas (rytinė ir vakarinė treniruotės 

kasdien). Remiantis mokinių tyrimo duomenimis, apie 75% mokinių nelanko jokios 

meno/sporto veiklos po pamokų (nei gimnazijoje, nei už jos ribų).  

21.3.2. 2019-2020 m. m., atsižvelgiant į mažą mokinių įsitraukimą į būrelius bei 

mokinių pageidavimus, gimnazijoje mokiniams buvo organizuojama 4 būreliai 

(Etnokultūra, muzikos studija, 3D dirbtuvės (grafinis dizainas, krepšinio būrelis). 

Etnokultūros būrelis skirtas 1-8 klasių mokiniams, muzikos studija ir 3D dirbtuvės 

(grafinis dizainas) II-IV gimnazijos klasių mokiniams, krepšinio būrelis – IV gimnazijos 

klasių mokiniams. Šių būrelių, anot mokinių tyrimo rezultatų, veikla mokiniams yra 

žinoma, jos rezultatai matomi bendruomenei. 



21.3.3. Neformaliųjų veiklų, ypatingai būrelių įsitraukimas į gimnazijos veiklas 

yra labai svarus. 2019-2020 m. m. dauguma mokinių įsitraukė į 3D dirbtuves, 

etnokultūros būrelį, muzikos studiją, mažiausiai į krepšinio būrelį. 

22. Vaiko gerovės komisijos veikla.  

22.1. Vaiko gerovės komisija 2019-2020 m. m. dirbo vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V-311 bei 2019-2020 m. m. Vaiko gerovės komisijos planu. 

22.2. Vaiko gerovės komisija reguliariai organizavo posėdžius, kuriuose buvo aptariamos 

specialiųjų poreikių mokinių problemos, pagalbos mokiniams teikimas, planuojamų taikyti 

poveikio priemonių dėl gimnazijos lankymo, darbo tvarkos taisyklių pažeidimo bei elgesio 

korekcijos planas, tvirtinamos specialiųjų poreikių mokiniams skirtos pritaikytos programos 

(prireikus koreguojamos pagal poreikį). Vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo 

individualiose mokinių konsultacijose dėl mokyklos nelankymo, organizavo mokiniams 

pagalbos specialistų konsultacijas. 

22.3. Vaiko gerovės komisija ypatingą dėmesį skyrė ir specialistų pagalbą teikė mokiniams 

dėl mokymosi, netinkamo elgesio, mokyklos nelankymo ar atsidūrusių nepalankiose 

gyvenimo sąlygose dėl gyvenimo, sveikatos ir/ar kt. problemų. Sprendimo. 

22.4. Vaiko gerovės komisijos veiklos 2019-2020 m. m. rezultatai: 

22.4.1. Teikta pagalba 35 specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. Gimnazijos 

mokytojai konsultuoti darbui su specialiųjų poreikių mokiniais, pritaikytų programų 

rašymui, siūlyti darbo metodai ir būdai, kuriuos būtų galima pritaikyti dirbant su 

specialiųjų poreikių mokiniais. Vaiko gerovės komisija dalyvavo bendradarbiaujant su 

mokytojais, mokiniais bei jų tėvais.  

22.4.2. Pagalba siekiant 7-8 klasių mokinių mokymosi ir elgesio pažangos buvo 

suteikta 3 mokiniams. Vyko individualūs pagalbos specialistų pokalbiai su mokiniais, jų 

tėvais. Sudaryti mokymosi ir elgesio korekcijos planai, stebėta daroma mokinio 

asmeninė pažanga bei koreguojamas elgesys. 

22.4.3. Pagalba siekiant I-II gimnazijos klasių mokinių mokymosi ir elgesio 

pažangos buvo suteikta 17 mokinių. Vyko individualūs pokalbiai, mokymosi rezultatų 

aptarimai, kryptingas individualus mokinio asmeninės pažangos planavimas. Taip pat 

vyko intensyvus ir struktūruotas darbas su 34 mokymosi sunkumus patiriančiais 

mokiniais. Kolegialus ir kryptingas darbas su mokytojais. 

22.4.4. Pagalba siekiant III-IV gimnazijos klasių mokinių mokymosi ir elgesio 

pažangos buvo suteikta 68 mokiniams. Vyko individualūs pokalbiai, mokymosi 

rezultatų aptarimai, kryptingas individualus mokinio asmeninės pažangos planavimas.  

Intensyviai, turint konkrečius planus dirbta su 41 mokymosi sunkumus patiriančiu 



mokiniu. Vykdytas kryptingas mokinių konsultavimas tolimesniais mokymosi 

klausimais. 

22.4.5. Siekiant prevencinių tikslų buvo įgyvendinti 14 prevencinių renginių 

lytiškumo, sveikos gyvensenos ir sveikatingumo, žalingų įpročių, delinkventinio elgesio 

(smurto, patyčių, socialinės atstumties), informacijos ir žalingos informacijos gavimo 

klausimais. Buvo dirbama su 29 mokiniais, patiriančiais įvairių socialinių ir 

psichologinių sunkumų.  

22.4.6. 2019-2020 m. m. 2 kartus į metus buvo organizuoti klasių tėvų 

susirinkimai, visuotinis tėvų susirinkimas, Tėvų diena, į šiuos renginius integruotos 

temos, susijusios su tėvams aktualiais paauglio ugdymo būdais, profesiniu orientavimu, 

prevenciniais klausimais.  

22.4.7. Vaiko gerovės komisija ir pagalbos specialistai 2019-2020 m. m. 

kryptingai konsultavo 9 mokytojus, susiduriančių su klasės valdymo, santykio kūrimo, 

bendravimo klausimais. 

23. Metodinės tarybos  2019/2020 m.m. veikla 

23.1. Metodinės veiklos stipriosios pusės: 

23.1.1. Mokinių motyvacijos palaikymas: mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti 

projektinėse veiklose, viktorinose, konkursuose, olimpiadose;  įvairių interaktyvių 

priemonių ir metodų naudojimas, pamokos netradicinėje aplinkoje; integruotos 

pamokos. 

23.1.2. Siekiant aukštesnių ugdytinių rezultatų derinamas formalusis ir 

neformalusis ugdymas. 

23.1.3. Sistemingas mokinių konsultavimas ir pagalbos mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, suteikimas. 

23.1.4. Sistemingas ir kryptingas ugdytinių pažangos vertinimas taikant įvairius 

vertinimo būdus. 

23.1.5. Dalijimasis metodine patirtimi tarp metodinių grupių (nuorodomis, 

mokomosiomis programomis, metodinėmis priemonėmis, per seminarus įgytomis 

žiniomis). 

23.1.6. Savišvieta, įgytos patirties sklaida.  

23.1.7. Mokytojų sutelktumas ir iniciatyvų derinimas, siekiant bendrų ugdymo 

proceso gerinimo tikslų. 

23.2. Metodinės veiklos silpnosios pusės: 

23.2.1. Ugdymo individualizavimas. 



23.2.2. Labiau paveikaus ir mokinius įtraukiančio pamokų turinio 

kūrimas/parinkimas. 

23.2.3. Refleksijos metodų paieška. 

23.2.4. Gabių vaikų ugdymas tobulinant jų asmeninės pažangos stebėseną, 

fiksavimą ir pagalbos teikimą. 

24. Mokinių savivalda 

24.1. Mokinių taryba 2019-2020 m. m. veikė remdamasi mokinių teise ir laisve savarankiškai 

priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, 

prisidėjo organizuojant mokinių veiklą gimnazijoje. Mokinių savivaldą papildė nauji nariai, 

kurie iškart ėmėsi iniciatyvos ir prisidėjo prie gimnazijos renginių. 

 

2020-2021 m. m. vertinimas pagal SSGG:  

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazija – pažangos siekianti 

organizacija, kurios veikla orientuota į 

geros mokyklos siekiamybę. 

 Gimnazijos vaidmuo Lietuvos 

gyventojų ir emigrantų ugdyme. 

 Demokratiniai bendruomenės narių 

santykiai, geras mikroklimatas, 

gimnazijos atvirumas. 

 Gimnazijos tradicijų, pasididžiavimo 

savo mokykla, pilietiškumo ugdymas. 

 Gimnazijos įvaizdžio formavimas, 

perspektyvų numatymas. 

 Įvairus ugdomosios veiklos turinys, 

veiksmingas mokinių poreikių 

tenkinimas. 

 Aukšti pasiekimai specializuoto sporto 

ugdymo srityje, nuolatinis ugdymo 

proceso ir sporto bazių tobulinimas.  

 Aukšti pasiekimai nuotolinio ugdymo 

srityje, nuolatinis ugdymo proceso ir 

turinio tobulinimas.  

 Tėvų įtraukimas į gimnazijos ir klasių 

veiklas. 

 Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų 

mokymuisi. 

 Mokinių mokymosi motyvacija. 

 Nepakankamas ugdymo 

diferencijavimas ir individualizavimas. 

 Tobulintinas specialiųjų mokymosi 

poreikių tenkinimas. 

 Neatitinka standartų sporto aikštynas. 

 Neatlikta gimnazijos pastato renovacija.  

 Gimnazija nuomojasi sporto bazes, 

bendrabutį, valgyklą. 

 



 Stebima ir analizuojama asmeninė 

mokinio pažanga. 

 Kultūriniai renginiai, projektai. 

 Bendroji rūpinimosi mokiniais politika. 

 Sėkmingas socialinės partnerystės 

plėtojimas. 

 Gimnazijoje dirba aukštos 

kvalifikacijos mokytojai, treneriai ir 

pagalbos mokiniui specialistai, 

kompetentinga bei inovatyvi vadovų 

komanda. 

 Lėšų ir turto vadyba. 

Galimybės Grėsmės, pavojai 

 Pranašumo konkurencinėje aplinkoje 

siekimas. 

 Mokytojų skatinimas dirbti 

inovatyviau, kelti kvalifikaciją ir įgyti 

naujas kompetencijas, būtinas 

šiuolaikinei pamokai. 

 Nuotolinio mokymo plėtra. 

 Partnerystės ryšių plėtotė. 

 Įvairesnių bendravimo su tėvais būdų ir 

formų taikymas, sistemingas tėvų 

informavimas ir konsultavimas. 

 Gabių ir talentingų vaikų gimnazijoje 

identifikavimas ir ugdymas. 

 Mokinių ir mokytojų, pasiekusių puikių 

rezultatų, skatinimo sistemos 

gimnazijoje tobulinimas. 

 Gerinti mokymosi kokybę.  

 Plėsti mokinių saviraiškos galimybes. 

 

 Silpnėjanti mokinių mokymosi 

motyvacija. 

 Nepakankama tėvų atsakomybė už 

vaikų mokymąsi. 

 Didėjantis probleminių šeimų skaičius, 

prastas emocinis atsparumas, mokytojo 

profesijos nesaugumas. 

 Sudėtingas specializuoto ugdymo 

(kartu su sporto ugdymo programa) 

klasių komplektavimas dėl reikiamo 

mokinių skaičiaus. 

 Ribotos Vilniaus miesto savivaldybės 

finansinės galimybės gimnazijos 

pastato renovacijai. 

 Įvairių švietimą ir specializuotą sporto 

ugdymą reglamentuojančių dokumentų 

dermės trūkumas. 

 

 

 

GIMNAZIJOS PRIORITETAI 

 



1. Reprodukcinės pedagogikos pakeitimas interpretacine. 

2. Intensyvi informacinių komunikacinių technologijų plėtra mokykloje. 

3. Mokinių ir darbuotojų bendrųjų ir IKT kompetencijų ugdymas, kūrybiškai taikant 

avangardinius mokymo(si) būdus ir metodus.  

 

V. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, LAUKIAMAS REZULTATAS, LĖŠŲ 

ŠALTINIAI 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Gimnazijos teikiamos paslaugos ir jos specifika (vykdomas ugdymas pagal specializuoto ugdymo 

(sporto krypties) programas, vyksta 1-4, 5-8, I-IV klasių ugdymas pagal bendrąsias ugdymo 

programas kasdieniu ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, lituanistinis užsienyje 

gyvenančių LR piliečių ugdymas, suaugusiųjų ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas) reikalauja pasirinkti kiekvienos gimnazijos bendruomenės grupės poreikius atitinkančius 

atskirus strateginius tikslus ir juos realizuoti: 

1. Ugdymo kokybės, kuriant maksimaliai skaitmenizuotą mokyklą ir išnaudojant IKT galimybes, 

gerinimas. 

2. Permanentinis nuotolinio mokymo sistemos tobulinimas ir elektroninio mokomojo turinio 

kūrimas. 

3. Mokinių saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas pasitelkiant meninę kūrybą, sportą ir kitas 

veiklas, išnaudojant neformalaus ugdymo teikiamas galimybes. 

4. Humanistinėmis  vertybėmis ir humanistiniais ugdymo principais paremtos ugdymo sistemos 

mokykloje sukūrimas.  

5. Saugios, estetiškos, novatoriškos ir interaktyvios mokinių ugdymosi aplinkos sukūrimas. 

6. Optimalių bendrojo ugdymo dalykų mokymosi, treniruočių, varžybų bei buities sąlygų sudarymas 

specializuoto sportinio ugdymo krypties klasių mokiniams.   

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021 m.  

 



 

1. Strateginis tikslas: Ugdymo kokybės, kuriant maksimaliai skaitmenizuotą mokyklą ir išnaudojant IKT galimybes, gerinimas. 

1.1.. Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant 

individualios besimokančiojo pažangos: 

1. Veiksmingai padedama mokiniui 

mokytis, įveikiant jam identifikuotus 

mokymosi sunkumus. 

2. Individualizuojamas ir diferencijuojamas 

ugdymo turinys ir metodai, siekiant kuo 

efektyvesnės kiekvieno mokinio 

savirealizacijos. 

Visus mokslo 

metus. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

Metodinė taryba. 

Mokyklos 

taryba. 

Mokinių taryba. 

1.Efektyviai veikia 

konsultacijų sistema, 

naudojama mokinių 

pažangai skatinti: 

dalyvauja bent 30 proc. 

mokinių, siekiančių 

asmeninės pažangos. 

2.Sukurtos 

individualizuotos ir 

pritaikytos ugdymo 

programos visiems 

mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

3.Įtraukiami mokinių tėvai 

ugdant mokinių mokėjimo 

mokytis kompetenciją: 

vyks bendros tėvų, mokinių 

ir mokytojų konsultacijos  

keliant individualius 

mokinio mokymosi 

uždavinius, aptariant 

veiklos planus, kuriose 

dalyvaus bent 20 procentų 

tėvų. Tėvams organizuotas 

bent 1 seminaras arba 

paskaita per metus, 

teikiama informacija klasių 

susirinkimų metu, teikiama 

pagalbos mokiniui 

specialistų pagalba. 

Žmogiškieji ištekliai. 

 



 Tobulinti Vilniaus Ozo gimnazijos 

pamokų, kuriose taikomas nuotolinio 

mokymo būdas, mokytojų ir mokinių 

darbo režimo, žinių vertinimo ir 

lankomumo, praleistų pamokų apskaitos, 

skatinimo ir nuobaudų skyrimo 

tvarkos aprašą. 

Visus mokslo 

metus. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

Nuotolinio 

mokymo 

metodinė taryba. 

10 procentų pagerės 

mokinių lankomumas ir 

pažanga. Patobulės 

nuotolinių klasių mokinių 

vertinimo sistema, darbas 

taps efektyvesnis. 

Žmogiškieji ištekliai. 

 

2. STRATEGINIS TIKSLAS: Permanentinis nuotolinio mokymo sistemos tobulinimas ir elektroninio mokomojo turinio kūrimas. 

2.1. Nuolatinė nuotolinio mokymo(si) kontrolė. Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. Visų 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojai. 

Kiekvienas mokytojas 

pateiks mėnesio ataskaitą, 

10 procentų pagerės darbo 

efektyvumas. 

Gerės mokymas ir 

mokymasis, bus užtikrintas 

mokymo(si) proceso 

sklandumas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.2. Naujų mokomųjų dalykų, pasirenkamųjų 

dalykų, modulių programų kūrimas ir 

pasiūla. 

Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. 

Visų mokomųjų 

dalykų 

mokytojai. 

5 procentais padidės naujų 

mokomųjų dalykų pasiūla.  

Atsiras naujų galimybių 

netradicinių poreikių 

mokiniams. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.3. Vilniaus Ozo gimnazijos pamokų, kuriose 

taikomas nuotolinio mokymo būdas, 

mokytojų ir mokinių darbo režimo, žinių 

vertinimo ir lankomumo, praleistų pamokų 

apskaitos, skatinimo ir nuobaudų skyrimo 

tvarkos aprašo tobulinimas. 

Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. Visų 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojai. 

Gerės mokymas ir 

mokymasis, tobulės 

vertinimo sistema, 

diegiamos IKT naujovės. 

Žmogiškieji ištekliai. 

2.4. Nuotolinio mokomojo turinio kūrimas. Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. Visų 

mokomųjų 

dalykų 

mokytojai. 

Bus sukurtas  mokomųjų 

dalykų (pagal poreikį) 

e.turinys. Gerės nuotolinio 

mokymo ir mokymosi 

kokybė. 

Žmogiškieji ištekliai. 

MK lėšos. 



4 . STRATEGINIS TIKSLAS: Humanistinėmis  vertybėmis ir humanistiniais ugdymo principais paremtos ugdymo sistemos mokykloje 

sukūrimas. 

4.1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, kurios 

užtikrintų mokinių teisių garantijas ir 

psichologinį  saugumą, sukūrimas. 

Nuolat. Gimnazijos 

direktorius. 

Socialinis 

pedagogas 

Mokiniai pagilins savo 

teisines žinias. Pagerės 

mokinio teisių ir pareigų 

įgyvendinimas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

4.2. Informacijos apie tolerancijos kitų ir kitokių 

asmenų atžvilgiu būtinybę platinimas, 

tolerancijos  vertybių mokyklos vidaus 

gyvenime puoselėjimas. 

Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. 

Visų dalykų 

mokytojai. 

Psichologas. 

Mokiniai bus geriau 

paruošti  šiuolaikinio 

postmodernaus pasaulio 

iššūkiams.  

Gimnazijoje bus sukurta 

tolerantiškų santykių tarp 

bendruomenės narių 

atmosfera. 

Žmogiškieji ištekliai. 

4.3. Patyčių prevencijos programų komplekso 

įgyvendinimas.  

Pagal atskirą 

planą – 

periodiškai. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

Socialinis 

darbuotojas. 

Bus minimizuotas patyčių 

atvejų tarp mokyklos 

bendruomenės narių  

skaičius. 

Žmogiškieji ištekliai. 

5. STRATEGINIS TIKSLAS: Saugios, estetiškos, novatoriškos ir interaktyvios mokinių ugdymosi aplinkos sukūrimas. 

5.1. 1. Tobulinama gimnazijos bendruomenės 

informavimo ir narių komunikavimo 

sistema kaip tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo priemonė. 

2. Formuojama bendradarbiaujanti ir 

besimokanti komanda. 

Nuolat. Gimnazijos 

vadovybė. 

Visų dalykų 

mokytojai. 

Psichologas.  

1. Vykdomos apklausos, 

aptariami darbuotojų, 

mokinių poreikiai, 

išklausomi lūkesčiai – taip 

tobulinami organizacijos 

procesai. Organizuota bent 

1 apklausa per metus. 

2. Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklių, kurios užtikrintų 

mokinių teisių garantijas ir 

psichologinį  saugumą, 

tobulinimas. 

3. Kasmet sudaromas, 

tvirtinamas tėvų 

Žmogiškieji ištekliai. 



informavimo/konsultavimo 

tvarkaraštis, skelbimas 

gimnazijos tinklapyje.  

4. Visi mokytojai per metus 

po 1-2 kartus metodinėse 

grupėse dalijasi savo 

praktinių žinių taikymo 

patirtimi, dėstymo 

metodikos naujovėmis. 

5. Informacijos 

gimnazijoje apie 

tolerancijos kitų ir kitokių 

asmenų atžvilgiu būtinybę 

platinimas. 

6. Patyčių prevencijos 

programų komplekso 

įgyvendinimas. 

Gimnazijoje toliau bus 

vykdoma ilgalaikė 

konfliktų prevencinė 

programa „Taiki 

mokykla“. 

6. STRATEGINIS TIKSLAS: Optimalių bendrojo ugdymo dalykų mokymosi, treniruočių, varžybų bei buities sąlygų sudarymas 

specializuoto sportinio ugdymo krypties klasių mokiniams. 

6.1. Optimalaus pamokų ir treniruočių 

tvarkaraščio sudarymas. 

2018-2022 

m. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

Treneriai. 

Kiekvienais mokslo metais 

sudarytas optimalus klasės 

ir mokinio pamokų ir 

treniruočių tvarkaraštis. 

Mokiniai galės derinti 

bendrąjį ugdymą ir 

specializuotas sporto 

ugdymo krypties 

programas.  

Žmogiškieji ištekliai. 

MK lėšos. 



6.2. Sudaryti optimalias sąlygas specializuoto 

ugdymo klasės mokiniams dalyvauti 

varžybose, stovyklose, žaidynėse ir kt. 

2018-2022 

m. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

Treneriai.  

Pagal sporto šakų 

federacijų rekomendacijas 

ir gimnazijos varžybų ir 

stovyklų kalendorių, bus 

galimybė reguliariai 

dalyvauti varžybose, 

turnyruose, čempionatuose 

bei stovyklose. Mokiniai 

galės sistemingai kelti 

sportinį meistriškumo lygį. 

Žmogiškieji ištekliai. 

KKSD lėšos. 

 

6.3. Sudaryti saugią, jaukią, estetišką sportinio 

ugdymo aplinką: renovuoti sportinės 

veiklos objektus (persirengimo kambarius, 

dušų kabinas, žaidimų salę, lauko aikšteles). 

2018-2022 

m. 

Gimnazijos 

vadovybė. 

 

 

Suremontuotos gimnazijos 

sporto veiklos erdvės 

(persirengimo kambariai, 

dušų kabinos, žaidimų salė, 

sporto aikštynas) suteiks 

galimybę treneriams su 

mokiniais dirbti 

individualiai, partneriškai 

bei grupėse, organizuoti 

kontrolinius testavimus, 

varžybas ir rungtynes. 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybės lėšos. 

Ūkio lėšos. 

KKSD lėšos. 

 

IX SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLŲ PLANAS 2021 M. 

 

PRIEDAS NR.1  

INTERAKTYVI LENTELĖ, NUOLAT PILDOMA GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ 

 


