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I. ĮVADAS 

 „VIMS – International Merdian School” (toliau VIMS) 2017-2019 metų strateginis planas 

parengtas, atsižvelgiant į valstybinę švietimo strategiją,  Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos 

nuostatas, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą, 2017-2019 m. Vilniaus miesto strateginį veiklos 

planą, „VIMS – International Merdian School” įstatus ir VIMS bendruomenės poreikius. Strateginį 

planą direktoriaus įsakymu 2017.10.16 Nr.65.1 rengė darbo grupė. 

 

II. MOKYKLOS ISTORIJA 

MOKYKLOS PRISTATYMAS.  

 2006 m. rugsėjo 1-ąją Viešoji įstaiga „VIMS“, Vilniaus tarptautinė Meridiano mokykla (Vilnius 

International Meridian School) įkurta kaip privati pradinė mokykla, teikianti puikios kokybės 

pradinį išsilavinimą lietuvių kalba. 

 Nuo 2010-2011 m.m. VIMS mokykloje pradėta taikyti pagrindinio ugdymo programa. 

 2010-2011 m.m. atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė. 

 Nuo 2012 m. VIMS mokykloje pradėta taikyti Kembridžo mokymo programa 

(CambridgeEducation System), skirta 5-8 kl. mokiniams. 

 2015 m. neformaliąją tarptautinę Kembridžo mokymo programą patvirtino LR Vyriausybė. 

 2016 m. pavasarį pirmieji 10-okai (dabartiniai 12-okai) gavo Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. 

 2016 – 2017 m. m. pirmieji VIMS 11-okai pradėjo mokytis  pagal individualius mokymo 

planus. 

 2017 – 2018 m. m. – pirmieji 12-okai rugsėjo 1 d. į mokyklą palydėjo 1-okus. 
 

Mokykla vadovaujasi valstybine mokymo programa, savo veiklą grindžia LR Konstitucija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministerijos norminiais aktais. 

VšĮ „VIMS – International Meridian School“ – tai vieninga erdvė, kuri nuolatos kuriama ir 

tobulinama, apjungiant žinias ir meilę, profesines kompetencijas ir visą mokyklos bendruomenę.  

2011 m. VIMS mokiniai pradėjo dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose: 

 2011 m. balandžio 06-10 d.  tarptautinėje Aplinkosaugos projektų olimpiadoje INEPO 

EUROASIA (Baku, Azerbaidžanas), kurioje kasmet susirenka apie 400 mokinių iš 42 

pasaulio šalių.  

 2011 m. balandžio 09-12 d. mokyklos mokinės dalyvavo tarptautinėje dizaino olimpiadoje 

DREAMLINE (Ankara, Turkija). 

 2012 m. gegužės 03-07 d. mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniame informatikos 

konkurse „INFOMATRIX 2012“ (Rumunija); IT olimpiadoje E-BIKO (Turkija).  

 2012 m. birželio mėn. Tarptautinėje aplinkosaugos olimpiadoje GENIUS (Niujorke, JAV). 



  2011-2012 m.m. ir 2012-2013 m.m. COMENIUS projekte „Arts and Music in 

Intercultural Action – AMICA“ (kiti dalyviai – Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos, 

Olandijos, Turkijos, Rumunijos mokyklos). 

 2013 m. gegužės 07 – 15 d. Subalansuoto pasaulio tarptautinėje projektų olimpiadoje I-

SWEEEP, the International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment) Project 

Olympiad (Hiustonas, Teksaso valstija, JAV). 

 2013 m. rugsėjo 10 d. VIMS mokinys kartu su 134 jaunaisiais muzikantais iš 50 šalių grojo 

pirmajame Pasaulio taikos orkestro koncerte (Niujorko Linkolno centro „Avery Ficher 

Hall“ salėje, JAV). 

 2014 m. vasario 01 d. LEGO robotų būrelio nariai dalyvavo FIRST LEGO League 

regioninėse varžybose, jaunųjų išradėjų lygoje, ir laimėjo I bei II vietas.  

 2014 m. gegužės 28-31 d. – VIMS mokiniai atstovavo Lietuvai FIRST LEGO League 

OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP – International Robotics Competition (Pamplona, 

Ispanija). 

 2014 m. gegužės 04 – 09 d. Projektų olimpiadoje ISPRO – International Science Project 

Olympiad (Environment, Biology, Chemistry, Physics, Technology), Jakarta/Indonesia. 

 2014 m. birželio 01-06 d. mokiniai dalyvavo INESPO – International Environment & 

Sustainability Project Olympiad (Amsterdamas, Nyderlandai). 

 

 VIMS ne tik skatina savo mokinius dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, bet nuo 2014 m. 

pavasario organizuoja ir vykdo Lietuvoje tarptautinę matematikos olimpiadą PANGEA. 

 

 2015 m. – mokyklos mokiniai pirmą kartą dalyvavo projekte „Po lietuvių kalbos ir kultūros 

skėčiu“, kurio tikslas yra skatinti užsieniečius, gyvenančius Lietuvoje, mokytis lietuvių kalbos ir 

pažinti lietuvių kultūrą per kalbą.  

. VšĮ „VIMS – International Meridian School“ yra  inovatyvi mokykla, taikanti pačius  

pažangiausius ugdymo metodus, diegianti interaktyvų mokymą  ir besiorientuojanti į stiprų mokinių 

paruošimą konkursams ir olimpiadoms, ugdymas vyksta lietuvių kalba pagal Bendrąsias ugdymo 

programas ir Išsilavinimo standartus. Mokykloje ugdomi vaikai nuo ikimokyklinio amžiaus iki 12 

klasės, kur 90 proc. moksleivių yra iš lietuvių šeimų, kiti 10 proc. – iš mišrių ir užsieniečių šeimų. 

Sudarome sąlygas integruotis į Lietuvos švietimo sistemą ir visuomenę imigrantų ir reemigrantų 

(grįžusių į tėvynę iš emigracijos) vaikams: mokome lietuvių kalbos, supažindiname su papročiais ir 

tradicijomis. Per 12 metų nuo mokyklos įkūrimo mokinių skaičius nuo 7 vaikų išaugo iki 187. 

Mokiniai nuo 5-os klasės turi galimybę papildomai mokytis  pagal tarptautinę Kembridžo 

mokymo programą. Ji taikoma VIMS mokykloje, siekiant kelti matematikos, anglų kalbos, gamtos 

mokslų žinių lygį. Taip pat ši programa puikiai paruošia Kembridžo viduriniojo lavinimo pakopoms ir 

suteikia kvalifikaciją, įskaitant ir Kembridžo TBVLBA (Tarptautinio bendrojo vidurinio lavinimo 

baigimo atestatą). 5-7 klasės mokinių pažanga tikrinama naudojant Kembridžo pažangos testus, o 8 

klasės mokiniai turi laikyti kontrolinius testus: ESL (anglų kaip antrosios kalbos), gamtos mokslų ir 



matematikos žinioms patikrinti. Kembridžo pagrindinio lavinimo programa prasideda 5 klasėje ir 

baigiama 8 klasėje kontroliniais testais. Po šių testų mokiniai mokosi pagal Kembridžo vidurinio 

lavinimo programą. VIMS mokykloje šią programą yra pasirinkę 97  moksleiviai iš 5-12  klasių. 

Kembridžo ugdymo programos patikrinamųjų testų bei egzaminų rezultatai: 2016-2017 m.m. 8-os 

klasės Checkpoint testų rezultatai iš 17 laikiusiųjų 15 išlaikė puikiai, labai gerai ir gerai. Testus 

parengia ir vertina tarptautinis Kembridžo egzaminų centras: Cambridge International Examinations, 

Cambridge Assessment DC10, Hill Farm Road, Whittlesford, Cambridde CB22 4FZ, UK.  

Mokykloje veikia šios savivaldos organizacijos: Mokytojų taryba, Mokinių savivalda, Metodinė 

taryba, Metodinės grupės, Klasių tėvų komitetai, Vaiko gerovės komisija. Mokykloje mokosi 186 

mokiniai, suformuota14 klasių komplektų: 4 pradinio ugdymo, 8 pagrindinio ugdymo ir 2 vidurinio 

ugdymo. Pradinėse klasėse vidutiniškai mokosi po 18 mokinių, 5–8 klasėse – po 14 mokinių, 9–10 

klasėse mokosi 18 mokinių, 11-12 klasėse – 13 mokinių. Ugdymas vyksta vieną pamainą.  

Mokykla racionaliai panaudoja patalpas ir žmogiškuosius išteklius formaliajam ir 

neformaliajam ugdymui organizuoti. Pamokose naudojamos magnetinės ir interaktyvios (SMART) 

lentos, geros kokybės suolai, specialios kėdės, moderni kompiuterių klasė ir laboratorija. Mokykloje 

yra biblioteka, kur yra šviesos stalas, šachmatai ir, žinoma, daug knygų (grožinės, mokslinės 

literatūros) bei žurnalų ne tik lietuvių, bet ir kitomis kalbomis, galima naudotis elektroninėmis 

skaityklėmis. Mokiniai per pertraukas gali pasklaidyti knygas skaitymo kampelyje, pažaisti stalo tenisą, 

sulošti šaškių partiją, padėlioti lego, pasidžiaugti žuvytėmis akvariume. Mokyklos kieme įrengta 

žaidimų aikštelė, kuria per pertraukas ir po pamokų mokiniai aktyviai naudojasi. Didelis dėmesys 

skiriamas mokinių saugumui: įdiegtos stebėjimo kameros ir veikia magnetinės įėjimo kortelės.   

Mūsų moksleiviai Lietuvos vardą jau garsino 26 skirtingose pasaulio šalyse. Tarptautiniuose 

konkursuose ir olimpiadose iškelta Lietuvos trispalvė leidžia didžiuotis aukštais VIMS mokinių 

rezultatais ne tik mūsų mokyklai, bet ir visai Lietuvai. VIMS ragina ne tik savo moksleivius dalyvauti 

konkursuose bei olimpiadose, bet inicijuoja ir pati organizuoja įvairius konkursus ir festivalius. Vienas 

iš tokių – tarptautinis matematikos konkursas PANGEA, kurio būstinė Vokietijoje. Šiuo konkursu 

pritraukiami kitų Lietuvos mokyklų pedagogai ir sudaromos sąlygos visiems gabiems Lietuvos 

moksleiviams parodyti savo žinias. 

Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialinėms kompetencijoms ugdyti. Vyksta daug 

projektų, renginių, akcijų, skatinančių mokinius būti atviriems ir empatiškiems, pripažinti ir gerbti kitų 

žmonių teises, kitokią elgseną, nuomonę, būti tolerantiškus, rūpintis kitais. Mokiniai yra pilietiškai 

aktyvūs – dalyvauja pilietinėse akcijose, socialinėje, gailestingumo ar kt. veikloje: 

 Tarptautinė kalėdinė labdaros mugė Rotušėje, kuriai šiais metais mūsų moksleiviai paaukojo ir 

surinko, parduodami savo rankdarbius, 1354 eurus. 

 „Maisto banko“ akcijų metu VIMS mokiniai surinko 3705 vnt. įvairių ilgai negendančių maisto 

produktų.  



 Tarptautinės labdaros organizacijos „Time to help“ vykdomas projektas „Švarus vanduo“, kurio 

metu surinktomis lėšomis (1225 eurai) buvo įrengtas vandens gręžinys Kenijoje.  

 Tarptautinės labdaros organizacijos „Time to help“ vykdomas labdaros projektas, kurio metu 

gauta iš Vokietijos siunta (32 tonos drabužių, avalynės, buities apyvokos daiktų, žaislų, 

medikamentų) buvo išdalinta 48 organizacijoms, besirūpinančioms  įvairiomis socialiai 

pažeidžiamomis gyventojų grupėmis: globos namų vaikams, nepasiturintiems gyventojams, 

daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims. 

 Kiekvienais metais VIMS mokykla organizuoja gerumo akcijas: mokiniai vyksta į Vilniaus 

Gerontologijos ir reabilitacijos centrą ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kuriuose 

koncertuoja ir atveža gausių VIMS mokyklos bendruomenės suneštų dovanų. 

 Mokykloje yra veiksminga šeimos įtraukimo į ugdymo procesą sistema. Pakankamai kryptingai 

vyksta bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas, kuris grindžiamas abipusiu 

pasitikėjimu. Tėvų informavimui, švietimui ir įtraukimui į bendruomenės veiklą dėmesio skiriama 

pakankamai: organizuojama bendruomenės šventė „Būkime sveiki“, „Maisto išdaigos“, projektas 

„Tėvai-Vaikams“, Tėvų dienos, projektas „Bendrystės pusryčiai“, bendruomenės išvyka į gamtą, 

„STEP“ mokymai tėvams. 

STEAM - INTEGRUOTAS GAMTAMOKSLINIS, MENINIS UGDYMASIS 

Mokymosi motyvacijai stiprinti ir mokinių pasitikėjimui savimi ugdyti nuo 2014 m. mokykloje 

organizuojamos integruoto ugdymosi veiklos. Integruotas ugdymasis šiuo metu mokykloje apjungia 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno bei matematikos dalykus. 2014 m. mokykloje buvo 

organizuojama chemijos eksperimentų mugė, trukusi vieną dieną, vėliau ugdymasis buvo 

organizuojamas integruojant gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos bei matematikos dalykus. Nuo 

2016 m. prijungtas technologinio ugdymosi dalykas. Pavadinimas „VIMS STEAM“ reiškia pirmąsias 

integruojamo ugdymosi dalykų raides: „Science“, „Technology“, „Engineering“, „Art“.  

Integruoto ugdymosi veiklų metu mokiniai ir moksleiviai kelias dienas yra įtraukiami patys 

atlikti mokslinius bandymus ir eksperimentus, praktiškai pritaikyti matematinius dėsnius, įžvelgti 

sąsajas tarp skirtingų mokomųjų dalykų. Vyresnieji mokiniai ir moksleiviai įtvirtina savo žinias, 

rodydami eksperimentus ir juos aiškindami jaunesniesiems. Taip pat vyresnieji mokiniai ir moksleiviai, 

rodydami eksperimentus, iš praktinės pusės įsigilina į mokomuosius programinius dalykus, išbando, 

įgyja mokymo patirtį, gilesnį supratimą, ekspertiškumą. Integruotos meninės veiklos kaip, pavyzdžiui, 

tapyba muilo burbulais naudojant pigmentus, skatina mokinių kūrybiškumą, draugiškumą, spalvų 

suvokimą, pažinimą bei stiprina gamtamokslinį pažinimą kūrybinėje veikloje. Mokytojai turi galimybę 

pažinti mokinius ir moksleivius neformalioje veikloje, įžvelgti jų kūrybinį potencialą, atskleisti ir 

pažinti asmenybes.          

Eil. 

Nr. 

Data Pavadinimas Organizavo Įsakymo Nr. 

1.  2014 03 21 

d. 

„Eksperimentų mugė“ 

pradinių klasių mokiniams 

Chemijos mokytojas 

Domas Briedis su 8 kl. 

2014 m. kovo 21 d. Nr. V-45 



mokiniais 

2.  2015 04 11-

12 d. 

„STEM“ (gamtos mokslų, 

technologijos, inžinerijos ir 

matematikos) dienos 1-9 kl. 

bei priešmokyklinės grupės 

mokiniams 

Direktoriaus pavaduotoja 

Rita Losevič 

 

 

2015 m. balandžio 8 d. Nr. V-

45 

3.  2016 05 19-

20 d. 

„STEAM – 2016“ dienos Direktoriaus pavaduotoja 

Jolanta Riaukienė 

2016 m. gegužės 17 d. Nr. V-

49 

4.  2017 02 27 

d. – 03 03 

„VIMS STEAM” 

integruotų pamokų savaitė 

Tarptautinės Kembridžo 

mokymo programos 

matematikos ir IT anglų 

kalba mokytoja Adelajda 

Korra 

2017 m. vasario 22 d. Nr. V-

21 

    5. 2017 12 20 STEAM eksperimentai Gamtos mokslų ir 

Kembridžo mokytojai 
 

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 

MOKYKLOS TIKSLAS 

 Organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas patirtų asmeninę pažangą ir įgytų mokymuisi  

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

UŽDAVINIAI 

1. Stiprinti mokinių individualių poreikių tenkinimą, gilinant jų pažinimą.  

2. Kurti individualios mokinio pažangos stebėsenos sistemą.  

3. Padėti integruotis kiekvienam pagal poreikius.  

4. Kurti bendruomenišką mokyklą. 

5. Integruoti STEAM veiklas pamokose. 

VIZIJA 

Moderni, atvira kaitai ir tobulėjimui mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės 

nariui patirti individualią, jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę. 

MISIJA 

Teikti kokybišką bendrąjį išsilavinimą, padėti integruotis pagal kiekvieno individualius poreikius, 

tenkinti ir plėtoti kompetencijas, ugdant brandų asmenį, gebantį adaptuotis visuomenėje. 

MOKYKLOS VERTYBĖS 

Modernumas, jaukumas, saugumas. 

Tolerancija ir pagarba. 

Teisingumas ir atsakingumas. 

Bendrystė ir atvirumas. 

Kūrybiškumas ir aktyvumas. 



Tobulėjimas ir išsilavinimas.   

FILOSOFIJA 

Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.  

(Amerikiečių rašytojas Elbert Green Hubbard) 

 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 MOKYKLOS BENDRUOMENĖ 

 2014-2015 

m.m. 

2015-2016 

m.m. 

2016-2017 

m.m. 

2017-2018 

m.m. 

PUG 14 15 13 14 

1-4 klasės 92 91 65 63 

5-8 klasės 55 70 61 80 

9-12 klasės 7 13 17 29 

Darbuotojai 45 46 51 48 

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS  

 

 2016-2017 m.m. Planuojama  

2017-2019 m. 

Mokytojai metodininkai  5 8 

Vyresnieji mokytojai  9 11 

Mokytojai  28 23 

Socialinis pedagogas 1 1 

Psichologas  1 1 

Logopedas 1 1 

 

MOKYKLOS APLINKA 

Kabinetas/patalpa Kompiu

teriai 

Interaktyvios 

Smart lentos 

Magnetinės 

lentos 

Kita 

PUG, 1-4 klasių 

kabinetai 

4 4 4 Televizorius. 

Mokyklos biblioteka 

ir skaitykla 

4 1 - Smėlio stalas. 

Įvairių dalykų 

kabinetai 

10 7 9 

3D 

Siuvimo mašina, įrengta 

virtuvėlė, molbertai. 



Viso 10 interaktyvi 

lenta 1 

3D akiniai 

16 vnt. 

Įranga, medžiagos ir jų 

rinkiniai, laboratoriniai indai, 

skirti tyrimams. 

IT kabinetas  18 1 1 3D spausdintuvas (1), 

kopijavimo aparatas, LEGO 

stalas. 

Muzikos kabinetas 1 1 1 9 elektroniniai pianinai, 1 

pianinas, 1 sintezatorius, būgnų 

sistema, mokyklinės dūdelės, 

ritminiai instrumentai. 

Mokytojų kambarys 2 - 1 Kopijavimo aparatas, 

informaciniai stendai, 

darbui/susirinkimams skirti 

baldai, kampelis poilsiui, 

virtuvėlė. 

Mokyklos 

administracijos 

kabinetai 

6 - - Televizorius, 4 kopijavimo 

aparatai. 

Pagalbos specialistų 

kabinetai 

4 - - Minkšti baldai, šaldytuvas. 

Kitos mokyklos 

patalpos 

 

   Televizoriai 2  

Sėdmaišiai 4  

Stalo teniso stalai 3 

Stalo futbolo stalai 2 

Ledo ritulio stalas 1 

Lego stalas 1  

Šachmatų stalai 10 

Poilsio kampeliai 7 

Lauko žaidimų 

aikštelė 

   Minkšta danga, krepšinio 

stovas, medinis žaidimų 

kompleksas. 

Iš viso 49 14 17  

 

 APLINKOS ANALIZĖ  

 Išorės ir vidaus veiksniai  

Išorės veiksniai  

 

Politiniai ir 

teisiniai veiksniai 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;  

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos;  

Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos aprašai;   

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai. 

Ekonominiai Valstybės skiriamos lėšos – mokinio „krepšelis“;   



veiksniai 2 proc. mokesčių mokėtojų (tėvų, bendradarbių, buvusių mokinių) lėšos;   

Tėvų lėšos (mokestis už mokslą); 

Rėmėjų lėšos;  

Steigėjo lėšos;  

Projektų lėšos. 

Socialiniai veiksniai Kintanti gyventojų socialinė-ekonominė padėtis;   

Gyventojų emigracija ir imigracija;   

Gyventojų reemigracija 

Demografija 

Vidaus veiksniai  

 

Žmonių ištekliai Mokyklai vadovauja direktorius; 

Dvi  pavaduotojos ugdymui;  

Kembridžo programos koordinatorius; 

Dirba 48 mokytojai; 

Aptarnaujantis personalas – 2 žmonės; 

1 psichologė; 

2 socialinė pedagogė, kuruojanti neformalųjį švietimą; 

1 logopedė; 

 bibliotekininko funkcijas atliekantis, direktoriaus įsakymu paskirtas 

pedagogas; 

administratorė, kuruojanti mokyklos tinklalapį. 

  

MOKSLEIVIŲ MOKYMOSI REZULTATAI ( STANDARTIZUOTI, PUPP) 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (NMPP) 2017 m.  

Mokyklos ataskaita 

4 klasės rezultatai 

 

 



6 klasės rezultatai 

 

8 klasės rezultatai 

 

 

Užsienio kalbos (anglų k.) pasiekimų lygio nustatymas (NEC) 2017 

10 klasė 



 

 

 

 

 



V. ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ 

 

 Klausimai su aukščiausiomis vertėmis (4)  

 

Klausimai su žemiausiomis vertėmis (4)  

 

T
ėv

a
i 

1. Aš tikiu, kad mano vaikas gali padaryti 

pažangą mokydamasis. 3,7   

2. Aš savo vaikui pasakau, ko tikiuosi iš jo 

mokymosi. 3,6   

3. Greta įprastinių pamokų mokykloje 

organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, 

šventės, meno renginiai, projektinės savaitės 

ir pan.). 3,6   

4. Mano vaikas pasitiki savo klasės 

vadove(u). 3,5   

5. Mano vaiko mokykla yra gera mokykla. 

3,5  

6. Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi 

būtent šioje mokykloje. 3,5  

 

1. Mano vaikas gerai jaučiasi kiekvieno(-os) 

mokytojo(-os) pamokose. 2,8 

2. Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir 

pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami. 

2,9 

3. Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš 

mokyklos apie vaiko mokymąsi. 2,9 

4. Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės 

gyvenime. 2,9 

5. Bendraudami su mokytojais mes (tėvai, 

globėjai) jaučiamės tikri vaiko ugdymo 

partneriai. 3,0 

M
o

k
in

ia
i 

1. Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi. 

3,7  

2. Aš atsakingai ir rimtai žiūriu į mokymąsi, 

stengiuosi gerai mokytis. 3,5  

3. Mokytojai su mokiniais bendrauja 

pagarbiai ir geranoriškai. 3,5  

4. Jei mokiniams pamokos metu prireikia 

pagalbos atliekant užduotis, mokytojai 

visada padeda. 3,4   

5. Mokykloje aš išmokau gerbti kitų 

mokinių nuomonę. 3,4  

 

1. Mano tėvai mokykloje aktyvūs – 

įsitraukia į renginių organizavimą, veda 

pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius 

ir kt. 2,3 

2. Individualiam darbui mokiniai gauna 

skirtingas užduotis, priklausomai nuo jų 

pajėgumo. 2,5 

3. Aš noriai įsitraukiu į mokyklos renginių, 

švenčių organizavimą. 2,7 

4. Mūsų mokykloje mokinių nuomonės, 

kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir 

įgyvendinami. 2,7 

5. Prieš egzaminus ar kontrolinius darbus 

mūsų mokytojai(-os) pasako mums, kaip jie 

vertins rezultatus. 

 

 

Stipriosios pusės 

1. Kuriama ir puoselėjama jauki mokyklos aplinka. 

Galimybės   

1.Apsvarstyti ir pagal galimybes įgyvendinti 

mokinių, mokinių tėvų, mokytojų išsakytus 



2. Puoselėjamas turtingas mokyklinis gyvenimas, 

kuriame svarbų vaidmenį vaidina bendruomeninė 

veikla (šventės, sportas, meno renginiai ir kt.). 

3. Ypač didelis dėmesys skiriamas mokinių gerai 

savijautai pamokų ir pertraukų metu. 

4. Individualizuotas mokymas. Sudarytos 

galimybės atvykusiems iš kitų šalių kitakalbiams 

vaikams integruotis į LR Švietimo sistemą, 

lietuviškos bendruomenės gyvenimą, o lietuvių 

vaikams sudaryti galimybę gerai mokėti anglų 

kalbą ir susipažinti su kitų šalių kultūromis. 

5. Sukurta veiksminga šeimos įtraukimo į 

mokyklos gyvenimą sistema. 

6. Sudaryta galimybė papildomai mokytis  pagal 

tarptautinę Kembridžo mokymo programą. 

7. Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos ir 

socialinės kompetencijos, sudaromos galimybės 

ugdytis kūrybiškumą. 

8. Galimybė dalyvauti Tarptautiniuose konkursuose 

ir olimpiadose. 

9. Vaikai jaučiasi mokykloje gerai, puikiai sutaria 

su bendraklasiais. 

10. Glaudus ir nuoširdus bendradarbiavimas su  

klasių vadovais. 

pasiūlymus,  nuomonę. 

2. Didinti praktinių pamokų skaičių (daugiau 

jų organizuoti kitose erdvėse, už mokyklos 

ribų). 

3. Daugiau organizuoti integruotų pamokų. 

4. Suteikti daugiau įvairių bendradarbiavimo 

formų su mokinių tėvais. 

5. Laikytis informavimo apie kontrolinius 

darbus tvarkos, paaiškinti mokiniams, kas 

yra kontrolinis darbas. 

6. Įtraukti mokinius į renginių, švenčių 

organizavimą, pamokų vedimą, ekskursijas, 

žygius ir kt.  

7. Stiprinti mokyklos savivaldos institucijas. 

8. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, įgyti 

naujų dalykinių, asmeninių, socialinių, 

emocinių kompetencijų. 

 

VI. VEIKLOS TURINYS 

1. TIKSLAS.  Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas  

 

 
Uždaviniai Priemonės pavadinimas 

Įgyvendinimo 

laikas 
Vykdytojai 

Reikalingos 

lėšos 

1 uždavinys. 

Mokytojų 

bendradarbiavimas 

formuojant  ugdymo 

turinį ir organizuojant 

ugdymo procesą.  

Bendradarbiavimas rašant 

ilgalaikius planus. 

2017, 2018, 

2019 rugsėjo 

mėn. 

Metodinės grupės 

Intelektualinės 

lėšos 

 

Vesti ir stebėti kolegų atviras 

pamokas. 

 

2017-2019 m.  Administracija, 

metodinės grupės 



2 uždavinys. 

Bendradarbiavimas 

skleidžiant gerąją 

patirtį mokyklos 

bendruomenei ir už 

mokyklos ribų. 

Dalyvauti miesto metodinių 

grupių  veikloje, dalyvauti 

susirinkimuose. 

2017-2019 m. Metodinės grupės  

Intelektualinės 

lėšos 

Vesti seminarus, praktines 

veiklas, praktines/edukacines 

pamokas, praktines išvykas.  

2017-2019 m. Metodinės grupės 

Tarpdalykinė integracija.  2017-2019 m. Dalykų mokytojai. 

Metodinė taryba. 

3 uždavinys. 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas, siekiant 

aktyviau diegti 

informacines 

technologijas 

ugdymo procese.  

Dalyvauti šios srities 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

2017-2019 m. Metodinės grupės Mokinio 

krepšelio lėšos 

Kaupti naujas idėjas vedant 

pamokas su SMART 

technologijomis. 

2017-2019 m.  Metodinės grupės Intelektualinės 

lėšos 

4 uždavinys. 

Ugdymo proceso 

modernizavimas. 

Pamokose naudoti 

informacines technologijas, 

SMART lentą. 

2017-2018 m.    

Elektroninis dienynas ir jo 

galimybių panaudojimas. 

2017-2019 m. El. dienyno 

administratorė, 

mokyklos vadovai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Elektroninių EMA pratybų, 

Egzaminatoriaus naudojimas. 

2017-2019 m. El. dienyno 

administratorė, 

dalykų mokytojai 

2 proc. lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos. 

Vidinio mokyklos 

kompiuterių tinklo 

tobulinimas, jo galimybių 

panaudojimas. 

2017-2019 m.  IT mokytojas Rėmėjų ir  2 

proc. lėšos 

Projekto „Programavimo 

pagrindai pradinukams“ 

vykdymas. 

2018-2019 m. D. Mieliauskienė 2 proc. lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos. 

2 TIKSLAS. Pagalbos mokiniams efektyvinimas. 

1 uždavinys. 

Mokymosi 

konsultacijų 

mokiniams teikimas. 

Jų plėtojimas.  

1 savaitinė valanda mokinių 

konsultacijoms (pagal 

poreikį). 

2017-2019 m. J. Martinaitienė, 

dalykų mokytojai 

Steigėjo lėšos. 

Kembridžo Akademijos 

užsiėmimai šeštadieniais 

(pagal poreikį).  

2017-2019 m. S. Sayin, dalykų 

mokytojai 

Tėvų lėšos. 

2 uždavinys. 

Prevencinio darbo 

efektyvinimas.  

Akcijų, projektų, konkursų, 

netradicinių pamokų 

organizavimas. 

2017-2019 m. Metodinės grupės Intelektualinės 

lėšos, steigėjo 

lėšos. 

Mokinių tėvų įtraukimas į 

prevenciją. 

2017-2019 m. V. Lunienė Intelektualinės 

lėšos, tėvų lėšos 

3 uždavinys. Darbo 

su gabiais mokiniais 

sistemos kūrimas.  

Olimpiadų, konkursų 

rezultatų analizė ir 

planavimas 2017-2019 m.m. 

2017-2019 m. J. Martinaitienė 

Metodinės grupės 

Intelektualinės 

lėšos 

Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose, konkursuose, 

olimpiadose. 

2017-2019 m. Dalykų mokytojai Projektų, tėvų  ir 

rėmėjų lėšos 



 Individuali veikla. 2017-2019 m. Dalykų mokytojai Intelektualinės 

lėšos 

4 uždavinys. 

Mokinių skatinimo 

sistemos tobulinimas. 

Organizuoti projektą „Naktis 

mokykloje“. 

2017-2019 m. Mokinių 

savivalda, klasių 

vadovai. 

Intelektualinės 

lėšos 

VIMS taškų sistema. 2017-2019 m. J. Riaukienė, 

V. Lunienė 

Intelektualinės ir 

steigėjo lėšos 

Netradicinių pamokų, sporto 

ir STEAM dienų 

organizavimas. 

2017-2019 m. Metodinės grupės 

Paviešinti internetiniame 

mokyklos puslapyje. 

2017-2019 m. V. Tumėnaitė 

Berniukevičienė, 

klasių vadovai 

Intelektualinės 

lėšos 

Bendri projektai ir renginiai 

su kitomis miesto, šalies, kitų 

šalių mokyklomis. 

2017-2019 m. Mokyklos vadovai Tėvų, projektų, 

rėmėjų lėšos 

Išvykos į kitus miestus, šalis. 2017-2019 m. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai. 

Tėvų lėšos 

5 uždavinys. 

Socialinių emocinių 

kompetencijų 

ugdymas.  

 

 

Mokytojų dalyvavimas 

„Emocinio intelekto ir 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo“ 

seminaruose.   

2017-2018 m. V. Lunienė Mokinio 

krepšelio lėšos 

Atlikti su mokiniais įvairias 

socialinį emocinį ugdymą 

skatinančias užduotis, 

žaidimus.  

2017-2019 m. V. Lunienė, klasių 

vadovai 

Intelektualinės 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 

Užpildyti mokinių ir 

mokytojų asmenines 

refleksijų anketas ir jas 

aptarti. 

2017-2018 m. V. Lunienė Intelektualinės 

lėšos 

6 uždavinys. 

Profesinio 

informavimo ir kitų 

karjeros ugdymo 

konsultacijų 

mokiniams 

plėtojimas.  

Karjeros veiklos plano 

parengimas.  

2017-2019 m. Karjeros 

koordinatorius 

Intelektualinės 

lėšos 

3 TIKSLAS. Mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimas.  

1 uždavinys. 

Mokytojų 

kompiuterinio 

raštingumo kėlimas ir 

gebėjimų taikymas. 

Mokytojų dalyvavimas 

kompiuterinio raštingumo 

kursuose 

2017-2019 

m.m.  

J. Riaukienė Mokinio 

krepšelio lėšos 

kvalifikacijai 

Informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese. 

2017-2018 

m.m. 

Dalykų mokytojai Rėmėjų ir 

steigėjo lėšos 

Interaktyvių pamokų 

duomenų bazės kūrimas. 

2018-2019 

m.m. 

IT mokytojas.  Intelektualinės 

lėšos 

 Mokytojo savianalizės ir kitų 

mokslo metų veiklos 

tobulinimo anketos pildymas. 

Mokslo metų 

pabaigoje 

J. Riaukienė 

  2 uždavinys. Metodinių grupių veiklos 2017-2019 m. Metodinių grupių  



Metodinės veiklos 

tobulinimas. 

orientavimas į mokytojų 

bendradarbiavimą. 

pirmininkai Intelektualinės 

lėšos 

Grupių gerosios patirties 

sklaidos planavimas ir jų 

darbo organizavimas 

2017-2019 m.  J. Riaukienė 

Profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

kūrimas  

2018 m. 

pavasaris 

J. Riaukienė, 

metodinės grupės 

Metodinių grupių veiklos 

plano rengimas ir 

įgyvendinimas 

2017-2019 m.  J. Riaukienė 

5 TIKSLAS. Tobulinti mokyklos veiklos planavimą.. 

1 uždavinys. 

Nuolatinis 

pedagoginės veiklos 

stebėjimas, 

analizavimas ir 

vertinimas. 

Sukurti veiklos stebėjimo 

planą. 

2017-2019 m. Mokyklos vadovai Intelektualinės 

lėšos 

Nuolatinis ugdomosios 

veiklos stebėjimas, 

analizavimas ir vertinimas. 

2017-2019 m. Mokyklos vadovai 

Neformalaus ugdymo veiklos 

kokybiškumo analizės 

atlikimas ir aptarimas. 

2017-2019 m. J. Riaukienė,  

V. Lunienė 

Intelektualinės 

lėšos 

Kembridžo programos 

kokybiškumo analizė, 

aptarimas ir vertinimas. 

2017-2019 m. J. Martinaitienė, 

E. Gahramanov 

Intelektualinės 

lėšos 

Popietinės veiklos 

kokybiškumo analizės 

atlikimas,  aptarimas ir 

vertinimas. 

2017-2019 m. J. Riaukienė 

Mokinių pažangumo ir 

lankomumo analizės 

atlikimas ir aptarimas. 

2017-2019 m. J. Martinaitienė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

2 uždavinys. 

Mokyklos 

bendruomenės 

įtraukimas į veiklos 

planavimą. 

Darbo grupių mokyklos 

veiklai planuoti sudarymas 

2017-2019 m. 

m. 

J. Riaukienė Intelektualinės 

lėšos 

Išvažiuojamieji kolektyvo 

posėdžiai 

2017-2018 m. Mokyklos vadovai Steigėjo lėšos 

3 uždavinys. 

Mokyklos vadovų 

(direktoriaus ir 

pavaduotojų) 

veiksmingo 

vadovavimo įgūdžių 

bei mokėjimų 

plėtojimas ir 

taikymas. 

 

Nuolatinis mokyklos vadovų 

kvalifikacijos kėlimas 

2017-2018 

m.m.  

S. Sayin,  

J. Riaukienė, 

J. Martinaitienė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Veiksmingas mokyklos 

veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas. Vidaus audito 

organizavimas. 

2018-2019 m.  Mokyklos vadovai Intelektualinės 

lėšos 

5 TIKSLAS.  Kultūros židinio plėtimas bendruomenėje - bendravimo ir bendradarbiavimo tarp mokinių, 

mokytojų ir tėvų efektyvinimas. 

 



 

VII. LAUKIAMI REZULTATAI  

       Siekiant 2017 - 2019 m.m. tikslų  įgyvendinimo, uždavinių taikymo priemones vykdys mokytojų 

metodinės grupės, klasių vadovai, dalykų mokytojai,  mokinio pagalbos specialistai, mokyklos 

savivalda ir gimnazijos vadovai. Ugdymo proceso metu  bus organizuojami mokytojų, mokinių 

savivaldos atstovų ir  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Mokytojų metodinėse grupėse bus 

analizuojami dokumentai,  planuojama veikla. Bus svarstomi aktualūs klausimai, pristatomi tyrimai ir 

analizuojami rezultatai, organizuojami renginiai, puoselėjamos mokyklos tradicijos. Bus sudaromos 

palankios sąlygos mokinių saviraiškai, skatinančiai mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą ir 

toleranciją.  Bus kuriama saugi ir palanki aplinka mokyklos bendruomenės nariams. Stiprinami 

1 uždavinys. 

Mokyklos savivaldos 

dalyvavimas, 

svarstant mokyklos 

veiklos tobulinimo 

klausimus. 

Priimti sprendimai, aptariami 

svarstyti klausimai. 

 Mokyklos 

savivalda 

Intelektualinės 

lėšos 

 

1. 2 uždavinys. Tėvų 

dienų bei individualių 

pokalbių 

organizavimas.  

2.  

Tėvų dienų organizavimas 2017-2019m. 

Lapkričio ir 

balandžio 

mėn. 

J. Riaukienė  

Intelektualinės 

lėšos 

Mokytojų pildomos 

refleksijos ir jų aptarimai po 

susitikimų su tėvais.  

2017-2019 m. Dalykų mokytojai 

3 uždavinys. 

Mokinių ir jų tėvų 

apklausų 

organizavimas. 

Apklausų skaičius, tyrimų 

medžiagos panaudojimas 

ugdymo procesui ir tėvų 

švietimo tobulinimui. 

2017-2019 m. Mokyklos 

vadovai. 

4 uždavinys. 

Tikslinių tėvų grupių 

veikla. 

Mamų klubo susitikimai ir 

veiklos, klasių tėvų komitetų 

atstovų susitikimai. 

2017-2019 m. Mokyklos vadovai Intelektualinės 

lėšos 

5 uždavinys. Tėvų 

įtraukimas į 

bendruomenės 

renginius. 

Tradicinė sveikatingumą 

skatinanti šventė „Maisto 

išdaigos“. 

2017-2019 m. V. Lunienė, 

klasių vadovai 

Tėvų lėšos, 

rėmėjų lėšos 

Klasių bendruomenių 

(mokiniai, tėvai, mokytojai) 

išvykos. 

2017-2019 m. Klasių vadovai Tėvų lėšos 

Mažasis VIMS Kaziukas -  

amatų dienos 

2017-2019 m. Menų metodinė 

grupė 

Šeimos šventė Kiekvienų 

metų pavasarį 

Menų metodinė 

grupė 

Karjeros projektas „Tėvai 

vaikams“. 

2017-2019 m. Karjeros 

koordinatorius, 

klasių vadovai 

Intelektualinės 

lėšos 

Socialinių paramos ir 

labdaros projektų vykdymas. 

2017-2019 m. V. Lunienė Tėvų lėšos 



bendradarbiavimo ryšiai su socialiniais partneriais. Siekiama  aktyvesnio tėvų įsitraukimo į mokyklos 

veiklas.    

Įgyvendinus 2017 - 2019 m. m. tikslus ir uždavinius: 

1. Sustiprės mokytojų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos. 

2. Bus sukurta darbo su gabiais mokiniais sistema. 

3. Pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas.  

4. Padidės mokinių mokymosi motyvacija.  

5. Mokyklos bendruomenė taps veiklesnė, pilietiškesnė ir  tolerantiškesnė. 

6. Mokykloje  modernizuotos ugdymo(si) aplinkos. 

7. Bus veiksmingesnis mokyklos metodinės veiklos darbas. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

     Mokyklos veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui. Priežiūrą 

vykdys direktorius. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos steigėjui ar direktoriui.  

 

 


