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2023 metų gimnazijos veiklos planas sudarytas vadovaujantis gimnazijos 2022-2026 m.   

strateginiu planu, Novatoriško verslumo ugdymo samprata, gimnazijos bendruomenės anketinės 

apklausos rezultatais, žodinių apklausų rezultatais bei 2022 metų gimnazijos veiklos plano 

įgyvendinimo analize.  

Šiame plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, 

apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2023 metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

 

2022 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė 

 

Įgyvendinant gimnazijos strateginio plano tikslą „Ugdyti mokinio pažangą, asmeninę ūgtį, 

atradimų ir sėkmės patirtį“ mokykla Novatoriško verslumo ugdymo programos elementus integruoja 

į ugdymo turinį, remiasi moksliniais tyrimais ir pasiekimų vertinimais.  

  Džiugina, kad visi gimnazijos mokiniai įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus.  

Žurnale „Reitingai“, kuris pristato šalies mokyklų, kolegijų ir universitetų reitingus bei vertinimus 

pagal atskirus kriterijus, Vilniaus Simono Konarskio gimnazija pateko tarp gimnazijų, geriausiai 

išmokančių užsienio kalbas (2022 m. 14 vietoje, 4 – 100-ai – iš užsienio (rusų) kalbos). Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo palyginimas su šalies vidurkiu ir dažniausiai gimnazijos abiturientų 

pasirenkamų valstybinių brandos egzaminų rezultatų palyginimas su šalies išlaikiusiųjų VBE 

vidurkiu (%): 
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Naudojantis ,,Microsoft Office 365“ platforma, nuolat tobulinamos ir plečiamos mokytojų 

kompetencijos, pamokų vedimo metodika, tobulinama pagalbos mokiniui sistema. Iškilusios 

problemos aptariamos įprastu ir nuotoliniu būdu Gimnazijos taryboje, administracijos pasitarimuose, 

Metodinėje taryboje, metodinėse grupėse. Mokslo metų pabaigoje mokytojai įvertina savo veiklą 

pildydami savianalizės anketas. Gimnazija, siekdama aukštesnės ugdymo kokybės, analizuoja 

mokinių lankomumo ir individualios pažangos duomenis klasėse, Metodinės tarybos pasitarimuose, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose ir informuoja tėvus. Sukurta ir tobulinama veiksminga individuali 

mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo sistema. Individualios mokymosi patirties reflektavimas 

ir planavimas parodė, kad  vykstant nuolatinei ugdymo stebėsenai, beveik 0,2 procentų padidėjo 5–

8 klasių mokinių metinių pasiekimų vidurkis, I-IV klasių – 0,26: 

 
 

 
 

Gimnazija daug dėmesio skiria mokinių tėvų ir mokytojų bendradarbiavimui. Organizuojami  

tėvų susirinkimai, tėvų komiteto pasitarimai, tėvų susitikimai su dalykų mokytojais, individualūs 

pokalbiai rūpimais klausimais su specialistais. Tėvus tenkina informacijos teikimo operatyvumas. 

Efektyviausios informacijos perteikimo formos – elektroninis dienynas „Veritus“, integruotas 

programų ir tarnybų paketas Office 365 bei individualūs pokalbiai. Pagalba vaikui mokantis teikiama 

bendradarbiaujant su klasių vadovais, dalykų mokytojais susirinkimų, individualių pokalbių bei 

konsultacijų metu.  

Gimnazijos interneto svetainėje www.konarskio.lt informacija apie aktualias naujienas iš 

gimnazijos gyvenimo operatyviai pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų. Siekiant sklaidos 

apie gimnazijoje įgyvendinamą verslumo ugdymo sampratą, veikia novatoriško verslumo elementų 

taikymo skiltis, kurioje 2022 metais savo veiklą įdomiai pristatė lietuvių ir anglų kalbų, pradinių 

klasių, muzikos, istorijos bei kitų dalykų mokytojai. Integruotų pamokų metu mokiniai gamino 

lankstinukus, žaislus, kūrė mini knygas, organizavo savo darbelių parodas, ruošė skanius patiekalus. 
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Straipsniai apie gimnazijos projektines veiklas, renginius, konkursų ir olimpiadų nugalėtojus 

skelbiami lenkų spaudoje, interneto svetainėse. 

Įgyvendinant novatoriško verslumo ugdymo programos elementus pradiniame ugdyme ir 

tęsiant dalyvavimą projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, gimnazijos 3b, 4a ir 4b klasės jau 

trečius metus dalyvauja projekte „Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos 

įgyvendinimas pradinėse klasėse“. Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos 

centras, finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Gimnazija tęsia informatikos ir technologinės 

kūrybos programų integraciją pradiniame ugdyme. Pradinių klasių mokytojai papildomai dalyvauja 

programoje „Vedliai“. 

Įgyvendinant „Inovatyvaus verslumo“ mokymo programą ir padedant ekonominio švietimo 

ir verslumo ugdymo programų lyderio Lietuvos Junior Achievement organizacijai, kasmet 

steigiamos mokinių mokamosios bendrovės, kurios dalyvauja Junior Achievement veikloje.  Mūsų 

gimnazija dalyvauja „Lietuvos Junior Achievement“ ir „Women Go Tech“ organizuojamame 

projekte „Empowering Girls“. Projekto veiklose nagrinėjama apie lyderystę ir verslumą bei 

sėkmingo verslininko „paslaptis“. 

Balandžio - gegužės mėnesiais pagal Erasmus+ programą buvo įgyvendindinamas 

tarptautinis edukacinis projektas „Sukurk idėją dėžutėje! Metodinių STEAM priemonių rinkinys 

mokykloms“ („Think Inside the Box! Metodinis STEAM priemonių rinkinys mokykloms“). 

Projekte dalyvavo 8a klasės mokiniai. Projekto veiklos siejamos su novatoriško verslumo ugdymu. 

Gimnazija dalyvauja eTwinning programos projekte „Christmas Cards Exchange“.  Šio tarptautinio 

projekto „Kalėdinių atvirukų mainai“ tikslas, keistis savo pagamintais kalėdiniais atvirukais su kitų 

šalių mokiniais. Į Lenkiją, Italiją, Slovėniją, Graikiją, Prancūziją ir Kiprą buvo išsiųsti anglų kalba 

parašyti atvirukai, dekoracijos ir lietuviški saldainiai (dalyvavo 3 ir 4 klasės).  

Ia klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte: „My Digital Footprints“ 

(„Mano Skaitmeninis Pėdsakas“), kartu su bendraamžiais iš Turkijos, Ispanijos ir Moldavijos 

mokiniai nagrinėjo problemą, kad mūsų elgesys internete gali būti lengvai sekamas ir panaudotas 

mums nežinomiems tikslams. 

Gimnazijoje tęsiamas trijų šalių (Lenkijos, Danijos, Lietuvos) projektas „Kaimynai“. Dėl 

pandemijos pavojaus 2022 metais nebuvo organizuojamos pažintinės išvykos į Daniją ir Lenkiją 

(Gdansko miestą), bet pavyko sukurti bendrą „Kalėdinių receptų knygą“ ir bendrą tinklalapį.  

Toliau realizuojama Kulčyk fondo „Žinau. Jaučiu... Padedu“ programa.  

Bendradarbiaujant su TILS („Transparency International“ Lietuvos skyrius), organizuoti 

užsiėmimai apie dalyvaujamojo biudžeto sudarymą. Mokymų tikslas – pagilinti mokinių žinias 

apie pačią pilietinio biudžeto idėją, atpažinti įvairių mokinių grupių poreikius ir gebėjimą pristatyti 

savo idėją kitiems. Gruodžio 15 dieną vyko 4-ojo Dalyvaujamojo biudžeto  pristatymas 5-8 ir I-III 

klasėms.  Šiais metais pristatyti 3 projektai:  „Sportinė sienelė ir treniruočių suoleliai“ – 8a klasė, 

„Kompiuteriai skaitykloje“ – III ir 7b klasės bei „Pramogų zona (Išsikrovimo zona)“ – 8b klasė. 

Geriausiu išrinktas  „Pramogų zona (Išsikrovimo zona)“ 8b klasės projektas. 2023 metais 

planuojamas antras dalyvaujamasis biudžetas 3-4 klasių mokiniams. 

Gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, 

Vilniaus lenkų kultūros namais, dalyvauja Lietuvos lenkų mokytojų draugijos veikloje, 

bendradarbiaujama su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Vaikų teisių skyriumi, kitomis 

Vilniaus miesto mokyklomis ir lopšeliais-darželiais.  

Laimėtas Vilniaus m. savivaldybės skelbtas vaikų vasaros dienos stovyklos konkursas (3800 

eurų), vykdyta vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Pagauk atostogų nuotykį“ vasaros dieninėje 

stovykloje „Linksmoji karuselė“.  
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Siekiant sukurti dalykų integracijos sistemą, paruošta metodinės medžiagos šaltinių bazė 

(elektroninė ir spausdinta), kuri yra prieinama Office 365 OneDrive saugykloje. Mokytojai stengiasi 

išnaudoti įvairias galimybes organizuoti pamokas netradicinėse erdvėse. Per mokslo metus (pagal 

UP) numatytos 6 mokymosi kitaip dienos. 2022 metais 143 pamokos įvyko ne mokykloje. Pamokos 

vyksta VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute (III ir IV kl. „Lietuvos mokslininkų indelis 

tiriant Paukščių taką ir kitas galaktikas“), optikos įrangos gamykloje „EKSMA Optics“, 

kūrybiškumo ir inovacijų centre LinkMenų fabrike, VU Gyvybės mokslų centre mokiniai 

susipažino su naujausiais biochemijos, biofizikos, genetikos, molekulinės biologijos moksliniais 

tyrimais, Energetikos ir technikos muziejuje mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Ignitis 

klasė“, VU Lazerinių tyrimų centre III ir IV klasių gimnazistai dalyvavo jaunimo verslumo 

skatinimo renginyje „Jaunimas veikia“, Etnokosmologijos muziejuje 7a klasės mokiniai susipažino 

su Lietuvos kosmoso įmonės „NanoAvionics“ sukurtais nanopalydovais skraidančiais aplink Žemę 

kosmose.  

Mokykla dalyvauja „Edu Vilnius“ ir Kūrybingumo mokyklos koordinuojamame projekte 

„Fenomenais grįstas ugdymas“. Dauguma mokytojų išklausė paskaitas apie fenomenais grįstą 

ugdymą. 

Fenomenais grįsto ugdymo modelis sėkmingai išbandytas keturiose klasėse (3b, 4b, 5b, IIIa). 

Projekte dalyvavusių grupių koordinatoriai pasidalino gerąja patirtimi metodinių būrelių posėdžiuose 

ir Mokytojų tarybos posėdyje. 

Organizuodami ugdymą mokytojai naudoja Eduka klasę (2-4 kl. mokiniams ir 20 

mokytojams nupirktos licencijos), ebiblioteką „Vyturis“, internetinę sistemą Egzaminatorius, 

matematikos mokymo sistemą „Eduten“, vaizdo įrašų paslaugą YouTube, platformos O365 

programas, įvairias kitas programas, virtualias ekskursijas. Skatinant mokinius mokytis projektiniu 

būdu rugsėjo pradžioje dalykų mokytojai siūlo projektų temas visoms klasėms, kiekvienas mokinys 

privalo dalyvauti bent viename projekte arba siūlyti savo projekto temą, 99% mokinių kasmet 

dalyvauja mokyklos projektinėje veikloje, mokslo metų pabaigoje vyksta metinių projektų 

pristatymas mokyklos bendruomenei. 

Ugdant mokinius daug dėmesio kreipiama savanorystei bei pagalbos teikimui. Mokiniai 

dalyvauja akcijoje „Atminties šviesa Rasų ir Bernardinų kapinėms“, tvarko kapines ir renka žvakes 

(gauta padėka). 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į šventinės pagalbos akciją „Auksinė širdis“, 

skirtą bendruomeniniuose globos namuose gyvenantiems vaikams.  II-III klasių mokiniai kartu su 

gimnazijos mokytojais ir darbuotojais lankėsi bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

Grigiškėse ir Pilaitėje ir kartu kepė pyragus, puošė namus. Mokinių savivalda organizavo Gerumo 

akciją – rinko lėšas Palaimintojo Kunigo Mykolo Sopočkos hospisui, taip pat rinko lėšas MAMŲ 

UNIJOS namams, kur gyvena onkologinėmis ligomis sergantys vaikai. Prasidėjus karui Ukrainoje, 

gimnazijos bendruomenė prisidėjo prie piniginių lėšų ir daiktų rinkimo pabėgėliams.  

Svarbi užduotis – kurti modernią gimnazijos mokymosi ir poilsio aplinką. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas iškeltiems uždaviniams įgyvendinti: gimnazijos bendruomenė naudojasi 

,,Microsoft Office 365“ platforma, tobulinamos ir plečiamos mokytojų kompetencijos, tobulinama 

pagalbos mokiniui sistema bei socialinis emocinis ugdymas, modernizuotos mokymosi erdvės, 

pagerinta gimnazijos aplinka ir saugumas. 

Gimnazijoje veikia moderni ir inovatyvi gamtos mokslų laboratorija, modernizuotos FabLab 

dirbtuvės, įrengta nauja priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių žaidimų aikštelė.  

Gimnazija turi kompiuterizuotą biblioteką, kurioje naudojama MOBIS programinė įranga, 

skaityklą, muziejų. Visoje gimnazijoje veikia belaidžio interneto tinklas.  
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Kompiuterizuotas mokytojų kambarys. Kabinetuose kiekvienas mokytojas turi galimybę 

naudotis IT technologijomis. Pavyko nupirkti keturius naujus interaktyvius ekranus (mokykla jau 

turėjo – šešis). Kabinetai aprūpinti reikalingais baldais.  

Atlikti bibliotekos ir 44 (technologijų) kabineto kapitalinio remonto darbai, nupirkti nauji 

baldai ir įranga, pakeistos kėdės 17 (geografijos) kabinete. Lauke įrengti nauji suoliukai, tvarkomi 

gėlynai. Yra parengti sporto aikštyno ir gimnazijos sklypo sutvarkymo projektai. Dėl labai didelio 

skaičiaus ekspertų pastabų ir derinimo būtinybės, statybą leidžiančio dokumento gavimas 

planuojamas iki 2023 metų pavasario. 

Gimnazijoje kuriama saugi emocinė ugdymo aplinka. Kas mėnesį kiekvienoje klasėje vyksta 

prevencinės programos LIONS QUEST pamokos, tai fiksuojama klasių auklėtojų veiklos planuose, 

elektroniniame dienyne. Sprendžiant mokinių saugumo, lankomumo priežiūros klausimus, įtraukta 

dauguma bendruomenės narių. Socialinė pedagogė vykdo pamokų lankomumo patikrinimus, 

organizuoja prevencinius renginius: „Kvaišalams STOP“, „Tarptautinė diena be smurto“, Šauniausio 

mokinio rinkimo konkursą, susitikimus su PPT specialistais, policijos atstovais. Nuolat vyko Vaiko 

gerovės komisijos susitikimai. Gimnazijoje sukurtas veiksmų planas teikiant pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 40% sumažėjo probleminių situacijų dėl nemokėjimo 

suvaldyti situacijas su SUP mokiniais. Esant poreikiui kiekvienam mokiniui (Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos nutarimas, individualiai besikreipiantys mokiniai ar jų tėvai) suteikiama 

mokymosi bei socialinė-psichologinė pagalba. Mokykloje per 2022 metus nustatyti tik 4 rimtesni 

mokinių elgesio taisyklių pažeidimai, kas sudaro apie 1 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.  

Gimnazijos vaiko gerovės komisija atliko anketavimą ir duomenų tyrimą dėl nuotolinio ugdymo 

įtakos mokinių pasiekimams. Rezultatai buvo aptarti Mokytojų tarybos posėdyje. Metodinių grupių 

posėdžiuose, atsižvelgus į tyrimo rezultatus, įvyko geros patirties sklaida apie veiksmingą IT taikymą 

pamokoje. 

 Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių sveikatos ugdymui. 2021 m. kovą 

gimnazija gavo „Aktyvios mokyklos“ statusą. Organizuojami sportiniai renginiai, varžybos, aktyvios 

pertraukos, organizuojamos sveikatingumo dienos, mokiniai dalyvauja akcijose „Apibėk mokyklą“, 

klauso paskaitų, dalyvauja įvairiuose tyrimuose. Iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto gauta padėka už mokinių dalyvavimą 

tarptautiniame Mokinių gyvensenos HBSC tyrime, kuris organizuojamas bendradarbiaujant su 

Pasaulio sveikatos organizacija.  I, III ir IV klasių mokiniai dalyvavo lytiškumo tyrime, II klasės 

mokiniai jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos modelio „Planet Youth“ tyrime. 

2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų 

veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir pripažino mūsų 

gimnaziją Sveikatą stiprinančia mokykla.  

Gimnazijos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams sudarytos sąlygos tobulinti 

kvalifikaciją. Mokinio krepšelio lėšos tikslingai naudojamos mokytojų kolektyvui skirtiems 

mokymams, užtikrinantiems sėkmingą Novatoriško verslumo programos elementų įgyvendinimą. 

Gimnazijos mokytojai 17% daugiau dalyvavo seminaruose/ mokymuose negu 2021 metais. Darbo 

grupei patobulinus gimnazijos komunikacijos modelį, susidarė sąlygos efektyviam ir betarpiškam  

vidiniam bendravimui, pagerėjo gimnazijos bendruomenės emocinis klimatas (2022 m. anketinė 

bendruomenės apklausa). Vykdoma patyčių prevencija ir intervencija, propaguojamos sveikos 

gyvensenos idėjos.  

Gimnazijoje sėkmingai vyko ir dauguma tradicinių švenčių: Mokytojo diena, „Mikolajki“, 

Senelių diena, mokyklos gimtadienis, Nepriklausomybės dienos minėjimas, Kaziuko mugė, 
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Šauniausios klasės rinkimai, Paskutinio skambučio šventė, Saugaus interneto diena, Tarptautinė 

tolerancijos diena.  

Gimnazijos mokiniai tradiciškai dalyvavo edukacinėse išvykose: lankėsi Vygrių 

nacionaliniame parke Lenkijoje, aplankė vakarų Beskidus ir Krokuvą, Liubliną, Estijoje apsilankė 

Taline ir Tartu AHHAA mokslų populiarinimo centre, keliavo senuoju Panemunės keliu. 
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MOKYKLOS PASIEKIMAI  

 

Olimpiados, konkurso 

pavadinimas 

Laureato 

vardas, 

pavardė 

Olimpiadose ir konkursuose  

Laimėtos vietos 

 

Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

Miesto Respubli

ki 

nės 

Tarptauti 

nės 

LENKŲ  KALBA 

Diktanto konkursas 

„Ortografijos meistras“ 

Patricija Lis III vieta   Liucina 

Jaglinska 

Respublikinis religinės 

poezijos konkursas 

  

Jakub 

Golubovski 

 I  Jolanta 

Pacyno, 

Jolanta 

Steckevič 

Daniel 

Kondratovič 

 I  Jolanta 

Steckevič 

3-4 klasių mokinių lenkų 

kalbos olimpiada 

Violeta 

Lučinska 

III   Barbara 

Zinkevič 

Respublikinis Adomo 

Mickevičiaus meninio 

skaitymo konkursas 

„KRESY“ 

 

Dominik 

Volkanovski 

laureatas III laureatas, 

specialusis 

prizas 

 

Liucina 

Jaglinska 

Jan Benedykt 

Józef 

Rudnicki 

laureatas I  Barbara 

Zinkevič 

Konrad Rafal 

Sokolovski 

laureatas   Jolanta 

Pacyno 

Lenkų kalbos rašybos 

konkursas „Diktantas 2022“ 

Dominika 

Štura 

I   Liucina 

Jaglinska 

Jakub 

Golubovski 

III   Jolianta 

Pacyno 

LIETUVIŲ KALBA 

Vilniaus 7-8 klasių 

konkursas „Lietuviškai 

rašyti moku“ 

Izabelė 

Suščenkovait

ė 

II   Nijolė 

Baliukonienė 

Vilniaus miesto tautinių 

bendrijų mokyklų 3-4 

klasių lietuvių kalbos 

olimpiada 

Ursula 

Šeibak 

III   Loreta 

Skulskytė 

Pradinių klasių mokinių 

meninio skaitymo 

Eva 

Lašakevič 

I   Lina 

Spetylaitė 
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konkursas „Gražiausi 

žodžiai mamai ir žemei“ 

RUSŲ KALBA 

Rusų kalbos olimpiada Justina 

Rudzianec 

III vieta   Leonora 

Kadevičienė 

MATEMATIKA 

Tarptautinis konkursas 

„Kengūra 2022“ 

Uršulia 

Skurko 

  I laipsnio 

diplomas 

Joldana 

Vincel 

Tarptautinis konkursas 

„Kengūra 2022“ 

Joanna 

Konstancja 

Mazur 

  I 

laipsnio 

diplomas 

Janina 

Kostecka 

TECHNOLOGIJOS 

Vilniaus miesto 

technologijų olimpiada 

Daniel 

Kondratovič 

III   Božena 

Ambrozeviči

enė 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

Vilniaus miesto ir Vilniaus 

rajono lenkų dėstomąją 

kalba mokyklų X-XII klasių 

mokinių IT konkursas 

Boguslav 

Pacyno 

I   Pavel 

Mechovičius 

ANGLŲ KALBA 

Anglų kalbos olimpiada Emilija 

Berazo 

III vieta   Aurelija 

Urbonavičien

ė 

Anglų kalbos ir dailės 

kūrybinių darbų konkursas 

„Mano žiema“ 

Beata 

Šinkovska 

 III  Alina 

Možeiko 

Selezneva 

Anglų kalbos olimpiada Lukrecija 

Vonsovič 

 bronzos 

medalis 

 Božena 

Prokopovič 

MENAI 

VIII Lenkijos tautinių šokių 

turnyras „O Palmę 

Wileńszczyzny” 

Kamila 

Ježinska 

Bartoš Šeibak 

 III  Teresa 

Andruškevič 

II lenkų dainų konkursas 

„Vilenska nota“ 

Tomaš 

Mordas 

 III  Barbara 

Zinkevič 

XXIII lenkų dainų festivalis Agnieška 

Stachovska 

II   Eleonora 

Ligieikienė 
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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

 

VIZIJA 

Novatoriškas ugdymas modernioje aplinkoje. 

 

MISIJA 

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija ugdo kūrybišką, tolerantišką, atvirą, saviraiškos kelią 

gebančią rinktis asmenybę, puoselėjančią lenkų kultūros tradicijas. 

 

MOKYKLOS ISTORIJA 

Mokykla Nr. 29 įsteigta 1963 metais liepos mėn. 24 d. Lietuvos TSR švietimo ministro 

įsakymu Nr. 222, punktas Nr. 2. 1993 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto tarybos pirmininko potvarkiu 

Nr. 51 mokyklai suteiktas Simono Konarskio vardas. 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Simono 

Konarskio vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Simono Konarskio mokyklą, Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2015-07-29 sprendimas Nr. 1-127. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-

08-28 sprendimu Nr. 1-171 Vilniaus Simono Konarskio mokykla pertvarkyta iš pagrindinės 

mokyklos į gimnaziją, suteikiant Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos vardą ir nustatyta, kad 

Vilniaus Simono Konarskio gimnazija vykdys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

kartu su Novatoriško verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.-655 „Dėl Novatoriško verslumo ugdymo 

sampratos tvirtinimo“, elementais ir priešmokyklinio ugdymo programą. 

Per 57 mokyklos gyvavimo metus išleista 56 abiturientų laidų. Mokyklos ugdytiniai 

sėkmingai tęsia studijas Lietuvoje ir užsienyje, didžioji dalis – valstybės finansuojamose vietose. 

 

Gimnazijos bendruomenė 

 

Gimnazijoje yra 4 administracijos darbuotojai: direktorius, 2 pavaduotojos ugdymui ir 

pavaduotoja ūkio reikalams. 

Gimnazijoje dirba 48 mokytojai, 2 bibliotekininkės, socialinę, psichologinę, pedagoginę 

pagalbą mokiniui teikiantys specialistai: socialinė pedagogė, psichologė, 2 logopedės, specialioji 

pedagogė, 3 mokytojo padėjėjos, 3 VDM pedagogės. Gimnazijoje dirba visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė. Nepedagoginis personalas, aptarnaujantis ugdymo aplinką: 2 sekretorės, 

techninių (IT) mokymo priemonių specialistas, 16 ūkio darbuotojų. 

Priešmokyklinėje klasėje dirba 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir 1 auklėtoja. 

Mokytojų kvalifikacinė kategorija: 

 

Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas  

6 23 16 3 
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Klasių komplektų ir mokinių skaičius 

 

Gimnazijos mokinių skaičius auga. Gimnazijos projektinis pajėgumas – 427 vietos. 

Gimnazijoje pamokos vyksta viena pamaina. 

Mokslo metai 

 

Prieš. 

gr. 

1–4 

kl. 

5–8 

kl. 

9 (I) 

kl. 

10 (II) 

kl. 

11 (III) 

kl. 

12 

(IV) 

kl. 

Iš viso 

2019–2020 m. m. Mokinių 

skaičius  

25 166 122 32 25 21 24 415 

Komplektų 

skaičius  

1 8 5 2 1 1 1 18 

2020–2021 m. m. Mokinių 

skaičius  

17 172 133 32 31 34 21 440 

Komplektų 

skaičius  

1 8 6 1 2 1 1 19 

2021–2022 m. m. Mokinių 

skaičius  

17 167 158 24 34 31 32 463 

Komplektų 

skaičius  

1 8 7 1 2 2 1 21 

2022–2023 m. m. Mokinių 

skaičius  

17 160 176 34 27 35 30 481 

Komplektų 

skaičius  

1 8 8 1 1 1 2 22 
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2. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ: 

 

SSGG 

 

Stiprybės Silpnybės 

- dauguma VBE rezultatų aukštesni už šalies 

vidurkį; 

- efektyvus tėvų informavimas apie mokinių 

mokymosi rezultatus ir pasiekimus; 

- gimnazijos bendruomenės nariams yra 

prieinama aktuali informacija apie gimnaziją; 

- gimnazijoje sudarytos geros galimybės lenkų 

kultūrai puoselėti; 

- novatoriško verslumo sampratos elementai 

sėkmingai integruojami į ugdymo turinį; 

- santykiai su darbuotojais, mokiniais ir tėvais 

grindžiami tarpusavio pagarba, paisoma 

daugumos bendruomenės narių nuomonės; 

- gimnazijos ryšiai su Lenkijos Respublikos ir 

kitų šalių mokyklomis yra įvairūs, tikslingi ir 

daro teigiamą įtaką visos gimnazijos 

bendruomenės veiklai;  

- gimnazijoje dirba kvalifikuoti, kompetentingi 

darbuotojai, turintys reikiamą išsilavinimą; 

- pakanka lėšų mokytojų profesinei 

kompetencijai tobulinti. 

- mokinių PUPP ir 8 klasės NMPP rezultatai 

mažesni už šalies vidurkį; 

- nepakankamas ugdymo proceso 

veiksmingumo ir rezultatyvumo tyrimų 

taikymas; 

- nepakankama pagalba mokymosi stresą 

patiriantiems mokiniams; 

- per mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui; 

- gimnazija neturi geros sporto salės ir 

aikštyno;  

- trūksta ugdymui skirtų patalpų, poilsiui ir 

individualiam darbui skirtų erdvių, atskirų 

pagalbos mokiniui specialistų kabinetų. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

- plėsti gimnazijos patrauklumą ir užtikrinti 

gimnazijos pajėgumus atitinkantį mokinių 

skaičių; 

- ugdyti kūrybišką, bendradarbiaujančią ir idėjas 

įgyvendinančią asmenybę, taikant novatoriško 

verslumo ugdymo elementus; 

- sukurti socialiai, emociškai ir fiziškai saugią 

aplinką; 

- dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projektuose kartu su Lenkijos Respublikos ir kitų 

šalių mokyklomis ir organizacijomis; 

- teikti kokybišką kompetencijomis grįstą 

ugdymą; 

- įvairiapusiškas profesinės kvalifikacijos 

kėlimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. 

 

- prastesni PUPP rezultatai galimai darys įtaką 

BE rezultatams; 

- mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija; 

- suprastėjusi mokinių emocinė sveikata; 

- prastėjantys mokinių pasiekimai miesto ir 

šalies olimpiadose bei konkursuose; 

- patalpų ir kabinetų trūkumas neužtikrina 

tinkamo poilsio, pagalbos mokiniui specialistų 

konsultavimo ir ugdymo. 
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VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2023 m. 

 

Tikslai: 

1. Ugdyti mokinio pažangą, atradimų ir sėkmės patirtį 

 

1. Tęsti fenomenais grįsto ugdymo įgyvendinimą. 

2. Pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 

3. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų planavimo, stebėjimo, pagalbos teikimo ir rezultatų 

įsivertinimo sistemą. 

4. Pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. 

5. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 

 

2. Kurti socialiai, emociškai ir fiziškai saugią aplinką 

1.  Sudaryti sąlygas gimnazijos bendruomenės iniciatyvoms.  

3. Įrengti poilsiui, mokymuisi ir pagalbos specialistų darbui būtinas erdves.  

 

Tikslų įgyvendinimo programa 

 

1.  Ugdyti mokinio pažangą, atradimų ir sėkmės patirtį. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Planuojamas 

rezultatas 

Finansavimo 

šaltinis  

Atsakingi 

asmenys 

Planuoja

mas 

įgyvendi

nimo 

laikas 

 

1. Tęsti 

fenomenais 

grįsto ugdymo 

įgyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Išbandyto 

„Miško“ fenomeno 

pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei. 

 

1.2. Naujo fenomeno 

įgyvendinimo 

komandų sudarymas, 

koordinatorių 

parinkimas, klasių 

atranka.  

 

1.3. Fenomenų 

veiklų integravimo į 

ugdymo turinį 

planavimas. 

 

Pristatytas 

keturiose 

klasėse 

įgyvendintas 

fenomenas.  

 

Pasiektas 95% 

klasės mokinių 

įsitraukimas. 

 

 

 

Sudarytas 

lankstus pamokų 

tvarkaraštis. 

 

Organizuotos 4 

konsultacijos.  

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

Gimnazijos 

administracija, 

fenomenų 

koordinatoriai, 

dalykų 

mokytojai 

I-II ketv. 
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1.4.Tęstiniai 

fenomenais grįsto 

ugdymo mokymai ir 

konsultacijos. 

 

30 proc. 

gimnazijos 

mokytojų 

dalyvaus 

fenomenais 

grįsto ugdymo 

mokymuose. 

2. Pasirengti 

įtraukiojo 

ugdymo 

įgyvendinimui. 

 

2.1. Mokymų apie 

įtraukųjį  ugdymą 

organizavimas. 

95-100 proc. 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių susipažins 

su įtraukiojo 

ugdymo 

nuostatomis, 

mokinių 

ugdymosi 

poreikiais ir 

įgyvendinimo 

strategija. 

 

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

 

Gimnazijos 

administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai. 

2023 m. 

3. Tobulinti 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

planavimo, 

stebėjimo, 

pagalbos 

teikimo ir 

rezultatų 

įsivertinimo 

sistemą. 

 

3.1. Ugdymo proceso 

veiksmingumo ir 

rezultatyvumo 

tyrimų taikymas. 

 

 

 

 

Įgyvendinta 80 

proc. gimnazijos 

patvirtintų 

pažangos ir 

pasiekimų 

gerinimo 

priemonių. 

Parengtas 

konsultacijų 

grafikas 

mokiniams, 

nepasiekusiems 

slenkstinio 

lygmens. 

Intelektualieji 

ištekliai 

 

Gimnazijos 

administracija, 

mokytojai, 

pagalbos 

specialistai. 

2023 m. 

 

3.2. Veiksmingos 

mokinių 

motyvavimo 

sistemos kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

Remiantis 

diagnostinių 

testų ir 

signalinių 

pusmečių 

rezultatų 

duomenimis, 

pakoreguoti 

ugdymo dalykų 

planai. 

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

Gimnazijos 

administracija,

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

2023 m. 
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Sukurta 

bendradarbiavi

mo konsultacijų 

„Mokinys 

mokiniui“ 

sistema. 

Suorganizuotos 

streso valdymo 

pratybos 

mokiniams.  

4. Pasirengti 

įgyvendinti 

atnaujintą 

ugdymo turinį. 

4.1. Mokymasis 

bendradarbiaujant 

ugdymo turinio 

atnaujinimo  

komandose 

13 mokytojų 

dalyvaus UTA 

mokymuose, 

sudaryta 

ugdymo turinio 

atnaujinimo 

darbo grupė 

vykdys sklaidą, 

konsultuos. 

Intelektualieji 

ištekliai 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai. 

 

I-II ketv. 

5. Plėtoti 

mokytojų 

kolegialią 

veiklą. 

 

 

5.1. Atnaujinto 

ugdymo turinio 

metodinių- 

skaitmeninių 

priemonių kūrimas. 

 

 

Atnaujinta 

skaitmeninių 

išteklių bazė. 

Įkeltos 1-2 

kiekvienos 

metodinės 

grupės 

parengtos 

skaitmeninio 

ugdymo 

priemonės.  

Intelektualieji 

ištekliai 

 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

2023 m.  

5.2. Atvirų pamokų 

organizavimas. 

 

Mokytojai per 

metus veda 1–2 

atviras pamokas. 

Intelektualieji 

ištekliai 

 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

mokytojai 

2023 m. 

 

 

 

 

 

2. Kurti socialiai, emociškai ir fiziškai saugią aplinką. 

 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Planuojamas 

rezultatas 

Finansiniai 

šaltiniai 

Atsakingi 

asmenys  

Planuoja

mas 
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įgyvendi

nimo 

laikas 

1. Sudaryti 

sąlygas 

gimnazijos 

bendruomenės 

iniciatyvoms.  

1.1. Mediacinės 

veiklos 

gimnazijoje 

organizavimas. 

Suorganizuoti 1–

2 mokymai 

gimnazijos 

mediacijos grupės 

nariams.  

Mediacijos veikla 

pristatyta 

gimnazijos 

bendruomenei. 

Išbandyti 

praktiniai 

mediacijos 

taikymo būdai. 

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

 

Mediacijos 

grupė, 

administracija, 

klasių 

auklėtojai  

2023 m. 

1.2. Socialinių 

įgūdžių ir 

prevencinių 

programų tąsa. 

 

 

Prevencinių 

programų 

veiklose dalyvaus 

95 proc. 

gimnazijos 

mokinių. 

 

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

 

Gimnazijos 

administracija,

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokiniai 

2023 m. 

 

1.3. Dalyvavimas 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų tinklo 

veikloje. 

Gimnazijos 

mokiniams 

pravestas paskaitų 

ciklas apie 

aktyvumą ir 

sveiką gyvenseną.  

Į programą 

„Sveika 

mokykla“ 

įsitrauks 95 proc. 

mokinių. 

Intelektualieji 

ištekliai 

 

Gimnazijos 

administracija,

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokiniai 

2023 m. 

 

 1.4. 

„Dalyvaujamojo 

biudžeto“ tąsa. 

Įgyvendinta 

gimnazijos 

mokinių 

iniciatyva. 

Intelektualieji 

ištekliai, 

gimnazijos 

lėšos 

Gimnazijos 

administracija,  

mokytojai, 

mokiniai 

2023 m. 

2. Įrengti poilsiui, 

mokymuisi ir 

pagalbos 

2.1. Gimnazijos 

priestato 

projektavimo 

darbų pirkimas. 

Pradėtas 

gimnazijos 

priestato 

projektavimas. 

Savivaldybės 

lėšos 

 

Gimnazijos 

administracija 

2023 m. 
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specialistų darbui 

tinkančias erdves.  

 

2.2. Sporto 

aikštyno 

įrengimas. 

Dalinai įrengtas 

sporto aikštynas. 

Savivaldybės 

lėšos 

 

Gimnazijos 

administracija 

2023 m. 

2.3. Gimnazijos 

informacinio 

centro  įkūrimas. 

Įkurtas 

gimnazijos 

informacinis 

centras. 

Gimnazijos 

lėšos  

Gimnazijos 

administracija 

2023 m. 

I-III 

ketv. 

2.4. Gimnazijos 

geografijos ir 

anglų kalbos 

kabinetų 

modernizavimas. 

Atnaujinti 

geografijos ir 

anglų kalbos 

kabinetai. 

Savivaldybės 

ir gimnazijos 

lėšos 

Gimnazijos 

administracija 

2023 m. 

III-IV 

ketv. 

___________________________________________  

 

 

 

 


