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ĮŽANGA 
 

Šiuo Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės mokyklos veiklos ir kaitos kryptys 
2021–2025 metams. 

Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, institucijos misijai vykdyti, numatytiems tikslams 
ir rezultatams pasiekti, efektyviai panaudojant žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius. 

Strateginis planas – ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatomi atitinkami strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir 
planuojamas jų įgyvendinimas. 

Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V –70. Į strateginio 
plano rengimą buvo įtraukti gimnazijos bendruomenės nariai – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Jie dalyvavo analizuojant ir vertinant gimnazijos veiklą, 
nustatant stipriąsias ir tobulintinas gimnazijos veiklos puses. 

Strateginis planas bus įgyvendinamas jame nurodytas priemones perkeliant ir konkretinant į kasmet rengiamus gimnazijos veiklos planus 
mokslo metams. 

Keičiantis veiklos sąlygoms ir aplinkybėms, atsirandant naujiems poreikiams ar galimybėms, planas bus peržiūrimas ir atitinkamai 
koreguojamas. 

Pagrindinės strateginiame plane vartojamos sąvokos: 
Besimokanti organizacija – tai tokia organizacija, kurioje mokymasis vyksta visuose trijuose organizacijos lygiuose – individų 

(mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir kt.), grupių, mokyklos organizaciniame lygmenyje, kai nuolat kaupiamas ir tobulinamas individualus ir 
organizacinis žinojimas bei gebėjimai veikti visiems drauge, siekiant organizacijos tikslų. 

Misija – mokyklos organizacijos paskirtis, atspindinti mokyklos egzistavimo prasmę. 
Vizija – sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas apie tai, kokia organizacija bus, kodėl, kur ir kaip veiks ateityje. 
Plėtra – fizinių ar kitokių kiekybinių veiklos parametrų didinimas. 
Tobulinimas – mokyklos veiklos įprastinių kokybių gerinimas, nesiekiant mokyklos būvio esminio pokyčio. 
Vystymas – kokybinė kaita, siekiant mokyklos būvio esminio pokyčio. 
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I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos strateginis planas 2021–2025 metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XI–1281, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 „Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, 
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės 
pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308, Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1–1778, 2018–2019 mokslo metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 
išvadomis, gimnazijos veiklos ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis, Gimnazijos sutartimis 
su rėmėjais: pasauline ORT organizacija, Izraelio švietimo ministerija ir organizacija „Hefziba“. 

Strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti Gimnazijos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo 
problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas Gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus. 
Gimnazijos bendruomenė strategiškai planuoja savo veiklą 2021–2025 metams, laikydamasi viešumo, atvirumo, partnerystės principų. Siekiama, kad 
gimnazija išsaugotų savitas tradicijas, išliktų patraukli mokiniams mokytis ir atitiktų tėvų (globėjų) lūkesčius. 
 Penkeriems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet, jeigu tam kyla būtinumas ir tikslingumas. Jam 
įgyvendinti Gimnazija rengia metų veiklos planą ir Gimnazijos ugdymo planus dvejiems mokslo metams. Metų veiklos planas yra kuriamas 
atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo procesą, papildomas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų veiklomis numatomomis mokslo metų 
eigoje. Metų veiklos planas tikslinamas, sudarant gimnazijos mėnesio veiklos planus. 
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II SKYRIUS 
GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 
Pavadinimas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 
Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190009352 
Gimnazijos veiklos rūšys Pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas 
Mokymo kalba Lietuvių kalba 
Gimnazijos atributika Vėliava, emblema, himnas 
Adresas J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius 08118 
Telefonas +370 5 2410235 
el.paštas rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt 
Internetinė svetainė http://jewishschool.lt/ 

 
Vilniaus žydų nacionalinė mokykla buvo įsteigta LTSR švietimo ministro 1989 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.172 ir pradėjo veikti 

1989 m. spalio 2 d. 1992–1993 m. m. tapo Šolomo Aleichemo pradine mokykla, nuo 1993 m. rugsėjo 3 d. – pagrindine mokykla. Vilniaus miesto 
tarybos 1999 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. 343 pagrindinė mokykla reorganizuota į Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinę mokyklą.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V–1753 akredituota vidurinio ugdymo programa. 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1–1082 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos (struktūros) 
pertvarkos“ Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnaziją. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1–1244 „Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos pavadinimo pakeitimo“ mokyklai suteiktas Vilniaus 
Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavadinimas. ORT – organizacija, kuri globoja ir remia pasaulio žydų mokyklas. 

Gimnazijos koncepcijoje aiškiai ir suprantamai yra išdėstyti pagrindiniai akcentai: puoselėti ilgaamžę žydų tautos kultūrą, auklėti jaunąją 
kartą dorais ir sąžiningais Lietuvos Respublikos piliečiais, ugdyti vaikus remiantis žydų tautos tradicijomis. Žydų tautos tradicijų ir istorijos pradedama 
mokytis nuo 7 klasės. Gimnazijos mokiniai turi galimybę gerai išmokti 5 kalbas: lietuvių (turi gimtosios kalbos statusą) ir 4 užsienio kalbas: hebrajų 
(hebrajų kalbos mokiniai pradeda mokytis nuo 1 klasės), anglų, prancūzų ir rusų.  

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 504 mokiniai, dirba 51 mokytojas, turintis reikiamą pedagoginę ir profesinę kvalifikaciją: 23 mokytojai, 
20 vyresniųjų mokytojų, 5 metodininkai, 3 mokytojai ekspertai, 5 mokytojams suteiktas mokslo daktaro vardas. Gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui 
specialistai: socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, keturi mokytojo padėjėjai.  
Per visą gimnazijos egzistavimo laikotarpį ją baigė apie 320 abiturientų, kurie sėkmingai studijuoja, dirba, kopia karjeros laiptais. Mokykla siekia 
sukurti modernią XXI a. ugdymo įstaigą.  
  

http://jewishschool.lt/
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III SKYRIUS 
IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 
Politiniai – teisiniai veiksniai 

 
Savo veiklą gimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės formuojama švietimo 

politika, įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, vadovaujasi Valstybine švietimo 
2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 „Dėl valstybės švietimo 2013–
2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. 
nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, „Geros mokyklos koncepcija“, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1308, Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu 
planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1–1778, 2018-2019 mokslo metų gimnazijos veiklos 
kokybės įsivertinimo išvadomis, gimnazijos veiklos ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis, 
Gimnazijos sutartimis su rėmėjais: pasauline ORT organizacija, Izraelio švietimo ministerija ir organizacija „Hefziba“. 
Šie dokumentai yra orientyras gimnazijos veiklos tobulinimui.  
 

Ekonominiai veiksniai 
 

Gimnazija – biudžetinė̇ įstaiga, kurios steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, finansavimo šaltiniai yra LR ir Vilniaus 
miesto savivaldybės biudžetų̨ lėšos. 

Valstybės finansavimas yra palankus organizuojant gimnazijos ugdymo procesą.  
2013 m. mokykla buvo renovuota. Papildomai 2020 m. ORT rėmėjų lėšomis įrengtas technologijų kabinetas su visa reikalinga įranga: 2 siuvimo 
mašinos, viena siuvinėjimo mašina, 5 pjaustymo staklės, du 3D spausdintuvai, 9 kompiuteriai bei įvairios medžiagos ir priemonės, reikalingos darbams 
atlikti.  

2020 m. kompiuterizuotas hebrajų k. kabinetas, kuriame paruošta 18 darbo vietų. 
Gimnazija išnaudoja 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gimnazijos reikmių panaudojimui. 
 

Socialiniai – demografiniai veiksniai 
 

Mokinių priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintu „Priėmimo į 
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“ ir gimnazijos mokinių priėmimo tvarka. 
Į gimnaziją mokiniai atvyksta iš viso Vilniaus miesto, rajono ir priemiesčių. Pastaraisiais metais mokinių skaičius nuolat auga. Tačiau, mažėjant 
gimstamumui ir didėjant migracijai, kyla mokinių skaičiaus mažėjimo pavojus. Gimnazijai kyla nemažai iššūkių priimant vaikus, atvykusius iš 
užsienio, ir integruojant juos į ugdymo procesą.  
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Keičiantis ugdymo sąlygoms, kai mokinių mokymasis vyksta nuotoliniu būdu, pastebimas mokinių sveikatos blogėjimas bei ryškėja 
psichologinės pagalbos poreikis.  

Kasmet didėja specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus. 
Menka kai kurių tėvų atsakomybė ir priežiūra auklėjant vaikus. 
 

Technologiniai veiksniai 
 

Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas daro didelę įtaką gimnazijos veiklai. Gimnazijoje TAMO elektroniniu dienynu 
naudojasi dauguma mokinių tėvų̨. Gimnazijos pamokų tvarkaraštis yra sudaromas kompiuterine programa Timetables. Įdiegtos Teams ir Zoom 
platformos, kuriomis naudojasi visa gimnazijos bendruomenė. Mokytojai ugdymo procese naudoja įvairias mokomąsias platformas: Eduka, Ema 
pratybos, etest.lt, Eduten, egzaminatorius.lt. 

Gimnazijoje įrengti 2 informacinių technologijų kabinetai, kompiuteriais ir daugialypės terpės projektoriais aprūpinti visi kabinetai, 
biblioteka –skaitykla aprūpinta kompiuteriais, ugdymo procese naudojamos interaktyvios lentos, mokymo tikslams mokiniai per pamokas turi 
galimybę naudoti planšetes. 

Atnaujinta gimnazijos internetinė svetainė. Sukurta socialinio tinklo Facebook paskyra. Nuolatos atnaujinama informacija gimnazijos 
svetainėje ir Facebook paskyroje, kur pateikiama įdomi ir tikslingai bei kruopščiai atrinkta informacija apie ugdymo įstaigą ir kuriamas sėkmingos 
ugdymo įstaigos įvaizdis. 

Testuoti mokinių mokymosi pasiekimus, sukuriant patrauklią šiuolaikišką ugdymo(si) erdvę, o mokyklos administracijai tinkamai 
organizuoti gimnazijos darbą̨. 

Nuolatinė IKT programinės ir techninės įrangos kaita reikalauja iš̌ mokytojų nuolat tobulinti darbo įgūdžius IKT srityje. 
Augant IKT priemonių̨ naudojimo poreikiui, mokykla susiduria su techninių priemonių̨ ir skaitmenizuotų ugdymo erdvių trūkumų.  
 

Edukaciniai veiksniai 
 

Aukštas gimnazijos mokymosi lygis mokiniams suteikia galimybę studijuoti Lietuvos ir užsienio universitetuose. Didžioji dauguma 
abiturientų renkasi STEM arba socialinių mokslų studijų kryptis. 

Gimnazijoje didelė ugdymosi programų įvairovė, naudojamos naujos technologijos bei interaktyvios priemones. Gimnazijoje sėkmingai 
naudojamos edukacinės erdvės už mokyklos ribų (muziejai, teatrai, kino teatrai, parodos, koncertų salės, įvairios mokslo įstaigos, siūlančios 
edukacines programas). Gimnazija optimaliai išnaudoja savo patalpas edukacinėms veikloms. Tačiau dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo stokojama 
dėmesio gabiems mokiniams. Taip pat mažėja mokinių motyvacija, jų noras siekti gilių žinių. 
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IV SKYRIUS 
VIDINĖ ANALIZĖ 

 
Gimnazijos savivalda 

 
Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos, kurios dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialines, finansines ir kitas 

gimnazijos veiklos sritis, inicijuoja pokyčius gimnazijoje: 
Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos 
bendruomenei. Už̌ savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams. 
Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija. Tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, 
direktoriaus pavaduotojai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas.  
Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, atstovaujantis mokiniams ir ginantis jų̨ teises bei interesus. 
Tėvų taryba – susikūrusi gimnazijos mokinių tėvų iniciatyva, atstovaujanti gimnazijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), jos tikslas yra 
užtikrinti galimybę tėvams tiesiogiai ir efektyviai dalyvauti gimnazijos veikloje, sprendžiant aktualius mokinių tėvams klausimus. 
Metodinė taryba – gimnazijos pedagogų savivaldos organizacija, kuri siekia nuolatinio mokytojų profesinių kompetencijų̨ tobulėjimo ir ugdymo 
proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

Gimnazijos administracija 
Gimnazijai vadovauja direktorė Ruth Reches, konkurso būdu į pareigas priimta 2020-09-01.  
Gimnazija turi du pavaduotojus ugdymui ir vieną pavaduotoją ūkio reikalams.  

Mokytojai 
2019–2020 m. m. iš gimnazijos išėjo 5 mokytojai, 2020–2021 m. m. priimta 20 naujų mokytojų.  
Gimnazijoje dirba iniciatyvūs, kūrybingi mokytojai. Daugiausia gimnazijoje dirba 40–49 amžiaus tarpsnio pedagogų (18 žmonių), 

mažiausiai (7 žmonės) – daugiau nei 60 metų. Dauguma mokytojų turi didelę pedagoginio darbo patirtį: pedagoginio darbo stažas yra daugiau nei 15 
metų. Per pastaruosius dvejus metus į gimnaziją dirbti atėjo nemažai jaunų pedagogų. 2019 m. – 8, 2020 m. – 14 jaunų mokytojų. Pradedantieji yra 
kuruojami, jiems priskiriami mentoriai, sudaroma galimybė stebėti ir analizuoti kitų pedagogų vedamas pamokas, yra stebimos jų vedamos pamokos, 
organizuojamos tikslingos paskaitos apie ugdymo procesą. Yra parengtas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pradedančiųjų ir naujai 
pradėjusių dirbti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2020–2021 m. m. veiklos planas.  

Gimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją mažiausiai 3-4 dienas per metus. Kvalifikaciją kelia ne tik Vilniaus miesto, bet šalies 
bei užsienio institucijų organizuojamuose kursuose, seminaruose.  
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Mokytojų pasiskirstymas pagal amžių, darbo stažą ir kvalifikacines kategorijas 
Mokytojų amžius 

Mokslo 
metai 

Mokytojų 
skaičius iki 30 m. 30-39 m. 40-49 m. 50-59 m. virš 60 m. 

2016–2017 39 2 (5%) 8 (20,5%) 10 (26%) 13 (33%) 6 (15%) 
2017–2018 38 0 (0%) 9 (24%) 12 (31,5%) 13 (34%) 4 (10,5%) 
2018–2019 38 1 (2,6%) 7 (18%) 11 (29%) 13 (34%) 6 (16%) 
2019–2020 42 5 (12%) 6 (14%) 14 (33%) 12 (28,5%) 5 (12%) 
2020–2021 51 9 (18%) 8 (16%) 18 (35%) 9 (18%) 7 (14%) 

Pedagoginio darbo stažas 

Mokslo 
metai 

Mokytojų 
skaičius iki 3 m. 3-9 m. 10-15 m. virš 15 m. 

2016–2017 39 6 (15%) 6 (15%) 4 (10%) 23 (59%) 
2017–2018 38 2 (5%) 5 (13%) 5 (13%) 26 (68%) 
2018–2019 38 3 (8%) 3 (8%) 5 (13%) 27 (71%) 
2019–2020 42 8 (19%) 5 (12%) 3 (7%) 26 (62%) 
2020–2021 51 14 (27%) 5 (10%) 5 (10%) 27 (53%) 

Kvalifikacinė kategorija 

Mokslo 
metai 

Mokytojų 
skaičius Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 
Mokytojas 

metodininkas Ekspertas Neturi 

2016–2017 39 13 (33%) 15 (38%) 8 (20,5%) 2 (5%) 1 (3%) 
2017–2018 38 11 (29%) 15 (39%) 7 (18%) 3 (8%) 2 (5%) 
2018–2019 38 8 (21%) 16 (42%) 7 (18%) 3 (8%) 4 (10,5%) 
2019–2020 42 12 (29%) 16 (38%) 6 (14%) 2 (5%) 6 (14%) 
2020–2021 51 13 (26%) 20 (39%) 6 (12%) 3 (6%) 9 (18%) 
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Pagalbos mokiniui specialistai 

Švietimo pagalbos 
specialistai 

2016-–2017 
m. m. 

2017–2018 
m. m. 

2018–2019 
m. m. 

2019–2020 
m. m. 

2020–2021 
m. m. 

Socialinis pedagogas 1 1 1 1 1 
Psichologas 1 1 1 1 1 
Logopedas 1 1 1 1 1 
Specialusis pedagogas – – – – 1 
Mokytojo padėjėjai – – – – 4 

Aptarnaujantis personalas 

Nepedagoginiai 
darbuotojai 

2016–2017 
m. m. 

2017–2018 
m. m. 

2018–2019 
m. m. 

2019–2020 
m. m. 

2020–2021 
m. m. 

Personalas 18 18 18 18 21 

Mokiniai. Mokinių kaita gimnazijoje 
Nuo 2016–2017 m.m. mokinių skaičius gimnazijoje reguliariai didėja. Kiekvienais metais suformuojamos dvi pirmos klasės. 

Kiekvienoje klasėje mokosi nuo 21 iki 28 mokinių. Daugėja mokinių, kurie ateina mokytis į 2-8 bei I-IV gimnazijos klases. 

Mokslo metai 2016–2017 
m. m. 

2017–2018 
m. m. 

2018–2019 
m. m. 

2019–2020 
m. m. 

2020–2021 
m. m. 

Bendras mokinių skaičius 
gimnazijoje 

385 417 432 458 504 

Priimta į 1 klasę 56 56 34 49 43 
Priimta į 2-8 ir I-IV 
gimnazijos klases 

24 15 17 7 38 

Ugdymosi pasiekimai 
Mokinių ugdymosi pasiekimai per pastaruosius ketverius metus (nuo 2016–2017 m. m. iki 2019–2020 m. m.) iš esmės išlieka stabilūs, 

galima sakyti, kad pažangumas netgi po truputį gerėja: 2016–2017 m. m. pažangumas buvo 99,89%, 2017–2018 m. m. – 99,90%, o vėlesniais metais 
jau netgi 99,99%. Taigi nepažangių mokinių yra nedaug, tačiau nerimą kelia tai, kad nepatenkinamus pažymius mokiniai turi iš lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos bei anglų kalbos. Verta atkreipti dėmesį, kad dažniausiai nepatenkinamus pažymius turi 8-9 klasių mokiniai. Gimnazijoje 
geriausiai mokosi pradinių klasių mokiniai, tarp jų daugiausiai aukščiausią lygį pasiekusių mokinių, vyresnėse klasėse jų skaičius mažėja, o ypač labai 
gerai besimokančių sumažėja I ir II gimnazijos klasėse.  

Nuo 2016–2017 m. m. PUPP egzaminus išlaiko visi. 2019–2020 m. m. PUPP nebuvo. Lygindami trejų metų pasiekimų rezultatus, 
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matome, kad lietuvių kalbos ir literatūros vidurkis yra stabilus, svyruoja neženkliai nuo 7,2 iki 7,57 balo. Matematikos vidurkis yra kritęs nuo 8,6 iki 
7,2 ir išliko stabilus 2018–2019 m. m.  

 
Kiekvienais metais gimnaziją baigia apie 20 abiturientų, kurie valstybinius egzaminus laiko pakankamai gerai. Gimnazija visada patenka 

į geriausiai egzaminus laikančių gimnazijų penkiasdešimtuką. Šimtukų skaičius nuo 2016–2017 m. m. ženkliai išaugo. Pagal išlaikytų valstybinių 
egzaminų vidurkius ir šimtukų skaičių abiturientams geriausiai sekasi rusų ir anglų kalbos. Prasčiausiai lietuvių kalba. Lietuvių kalbos vidurkis 
pastaruosius ketverius metus svyruoja nuo 48 iki 69 proc. Matematikos egzamino vidurkis taip pat tai krenta, tai kyla. Kitų dalykų VBE mokiniai 
renkasi ne kiekvienais metais. Tarp pasirenkamųjų dalykų mokiniai geriausiai išlaiko rusų kalbos, fizikos, biologijos egzaminus. Istorijos, chemijos 
ir geografijos rezultatai yra pakankamai geri. Informacinių technologijų egzamino rezultatai svyruoja labiausiai. 2016–2017 m. m. vidurkis buvo 92 
proc., 2019–2020 m. m. krito iki 34 proc. 
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Nuo 2016–2017 m. m. PUPP egzaminus išlaiko visi. 2019–2020 m. m. PUPP nebuvo. Lyginant trejų metų pasiekimų rezultatus, matome, 

kad lietuvių kalbos ir literatūros vidurkis yra stabilus, svyruoja neženkliai nuo 7,2 iki 7,57 balo. Matematikos vidurkis yra kritęs nuo 8,6 iki 7,2 ir 
išliko stabilus 2018–2019 m. m. 

Neformalus ugdymas 

 
Neformalusis ugdymas gimnazijoje yra kryptinga veikla, kuria, plėtojant mokinio asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, 

siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 
Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, 
ugdančioms savarankiškumą, sudarančioms sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. 
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Nuo 2019 m. m. neformaliojo ugdymo veiklų pasiūla mokiniams pradėjo augti. 2020–2021 m. m. mokiniams yra siūlomos įvairių 
krypčių programos: meninės, sporto, STEAM, žurnalistikos, žydų tautos tradicijų, tiksliųjų mokslų, kalbų.  

Neformaliajam ugdymui išnaudojamos visos pagal ugdymo planą skirtos valandos. Daugiausia valandų skiriama meninės pakraipos 
veiklai – 288 val. per mokslo metus, sporto ir sveikos gyvensenos ugdymui – 107 val., STEAM veiklai – 105 val., kalbinių įgūdžių lavinimui ir žydų 
tautos tradicijų ugdymui po 72 val. Gimnazijoje vyksta socialinio partnerio ORT remiami būreliai: „Lego“, fotografijos ir video, žurnalistikos. Dalis 
mokinių lanko karate, futbolo, teniso, mentalinės aritmetikos, programavimo būrelius.  

Vaikams organizuojami užsiėmimai vyksta pasibaigus pamokoms pagal sudarytą tvarkaraštį, palankiu mokiniams laiku. Neformaliojo 
ugdymo programos sudaromos taip, kad vieno koncentro mokiniai galėtų pasirinkti veiklą, ugdančią įvairias kompetencijas. Gimnazijoje ir užklasinėje 
neformaliojo ugdymo veikloje daugiausia dalyvauja 1-4 klasių mokiniai, jų užimtumas siekia 95 %. 

Gimnazija dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose: socialinio partnerio ORT organizuojamuose 
projektuose, Geros Valios fondo projekte „Žydų tradicijos ir Chiunė Sugichara“, TELAVI (bendradarbiavimas su Tel Avivo ir Los Andželo 
mokyklomis), ŠAKNYS (žydiškų šaknų atradimas), projekte su Tel Avivo Diasporos muziejumi. Bendraujama su keliomis Lietuvos mokyklomis, su 
Lietuvos žydų bendruomene. 

Kiekvienais metais gimnazijoje skaitomos paskaitos: „Ateitis be patyčių“, „Patyčios elektroninėje erdvėje ir kovos su jomis būdai“, 
„Saugus internetas", „Teisinė atsakomybė", „Saugus eismas“, „Aš – kritiškas, atviras, stiprus". Rengiamos prevencinės veiklos: prevencinė programa 
„Savu keliu“, stendai-parodos „Patyčios bijo tavo nepritarimo", „Atpažinti smurtą", „Triukšmo poveikis sveikatai". Dalyvaujama programoje „Vaisių 
ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigoje“, burnos higienos projekte „Graži šypsena" 1-2 klasių mokiniams, 
judrumo savaitėje „Aktyvi pertrauka", projektuose: „Pertrauka tyloje", „Kelrodė žvaigždė“. Gimnazija aktyviai dalyvauja prevencinėje akcijoje – 
bėgime „Gelbėkit vaikus", kurio metu yra paremiami vaikų dienos centrai, skurstančios šeimos bei Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) ir LSK 
„Makabi“ organizuojamame bėgime „Fun Run“. Gimnazijoje įdiegta ugdymosi karjerai sistema. Aktyviai dalyvaujama tarptautiniuose „WORLD 
ORT“ organizacijos organizuojamuose renginiuose.  

 
Pagalba mokiniui 

 
Sukurtas ir įgyvendintas pagalbos mokiniui teikimo gimnazijos vidinio tinklo modelis. Tarpusavyje bendradarbiaudami ir 

vadovaudamiesi šiuo pagalbos teikimo modeliu, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokinio tėvai, pagalbos mokiniui specialistai pagalbą 
pakankamai efektyviai teikia mokiniams, patiriantiems mokymosi, socialinių, psichologinių, bendravimo, sveikatos sunkumų. Vaikų gerovės 
komisijos posėdžiuose vyksta individualūs mokinių mokymosi pasiekimų aptarimai dalyvaujant mokytojui, mokinio tėvams, pagal poreikį ir vaikui, 
numatomas mokinio mokymosi pagalbos planas.  

Pagal mokinio specialiųjų poreikių lygį ir pagal mokyklos galimybes mokiniui gali būti skiriama specialioji pedagoginė, logopedinė, 
socialinė ir /ar psichologinė pagalba. Mokykloje dirba specialistų komanda: 1 logopedas, 1 specialusis pedagogas, 1 psichologas, 1 socialinis 
pedagogas, 4 mokytojų padėjėjai. Specialiųjų poreikių mokiniams ir švietimo pagalbos gavėjams ugdymą organizuoja ir sprendžia iškilusias 
problemas mokyklos Vaiko gerovės komisija. 

Gimnazijoje yra taikomi šie mokymosi pagalbos būdai: grįžtamasis ryšys per pamoką, koreguojantis mokymąsi, yra suteikiama galimybė 



13 
 

per dvi savaites išsitaisyti nepatenkinamą įvertinimą ar neįskaitą, trumpalaikės konsultacijos, ilgalaikės pamokos – konsultacijos, skatinama mokinių 
pagalba vienas kitam. Mokinių pasiekimai stebimi e. dienyne ir klasės auklėtojo su mokiniais aptariami kartą per savaitę klasės valandėlės metu. 
Kiekvieno mėnesio pabaigoje klasės auklėtojai pavaduotojoms ugdymui pateikia einamojo mėnesio klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą, 
kuri suteikia galimybę nuosekliai stebėti mokinių pažangą. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Bent du kartus 
per metus, prieš I ir II pusmečio pabaigą, vyksta individualūs pokalbiai tarp mokinių tėvų ir dalykų mokytojų. Jų metu aptariami mokinių mokymosi 
rezultatai, asmeninė pažanga bei pasiekimai, numatoma tolimesnė darbo kryptis.  

Gimnazijoje sudarytos sąlygos karjeros ugdymui ir planavimui. Tėvai pasidalina savo profesine patirtimi per sėkmės pamokas, klasės 
valandėles. II-IV gimnazijos klasių mokiniai bent 1-2 kartus per metus išvyksta į įmones. Mokiniai išsamiau susipažįsta su juos dominančiomis 
profesijomis. Mokiniams yra nuolat suteikiama galimybė dalyvauti karjeros ugdymo ir planavimo respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.  
Gimnazija nuolat bendradarbiauja su pagalbą mokiniui teikiančiomis institucijomis. Socialiai remtiniems mokiniams progimnazijoje skiriamas 
nemokamas maitinimas. 
 

Ryšiai su socialiniais partneriais 
 

Gimnazija daugiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su ORT pasauline žydų organizacija, kuri rengia mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
seminarus, remia neformalųjį ugdymą, padeda modernizuoti ugdymo erdves, vyksta mokinių mainai.  

Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos žydų bendruomene, Izraelio ambasada Lietuvoje, Izraelio švietimo ministerija, 
„Sochnut“, Izraelio mokyklomis, Vilniaus Žvėryno, V. Sirokomlės, Anykščių J. Biliūno gimnazijomis bei organizacija „Centropa“.  

Vyksta bendradarbiavimas su Vilniaus miesto institucijomis: Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus miesto sveikatos biuru, Žvėryno 
seniūnija, I policijos komisariatu, vaikų teisių institucijomis, Vilniaus psichologine pedagogine tarnyba, Vaiko raidos centru, nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir Vilniaus kultūros įstaigomis. 

Bendradarbiaujama su Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionaline švietimo agentūra, švietimo centrais. 
 

Emocinis klimatas gimnazijoje 
 

2015–2020 metų įsivertinimo duomenimis, emocinis klimatas įstaigoje yra pakankamai geras. Mokiniai jaučiasi saugiai visose mokyklos 
erdvėse (klasėse, koridoriuose, valgykloje, kieme, tualetuose). Mokiniai saugumo jausmą gimnazijoje įvertino 3,5 balo, tėvai 3,6 balo iš 4. Mokytojai 
taip pat gimnazijoje jaučiasi saugiai, tai patvirtino beveik visi dirbantys mokytojai. 

Kelerių metų apklausų duomenimis pastebima tendencija, kad tarpusavio santykiai gimnazijoje yra pakankamai geri. Mokiniai santykius 
su bendraamžiais įvertino 3,3 balo iš 4, tėvai savo vaiko santykius su bendraklasiais įvertino 3,5 balo iš 4. Tarpusavio santykius bei santykius su 
administracija mokytojai vertina tik gerai ir labai gerai.  

Apie savo bendraklasius mokiniai namuose atsiliepia gana teigiamai. Tėvai šį teiginį įvertino 3,1 balo iš 4. Mokytojų ir administracijos 
geranorišką bendravimą tėvai įvertino 3,5 balo iš 4. Mokinių įvertinimas, kad jie su mokytojais elgiasi draugiškai ir pagarbiai siekia 3 balus iš 4. Pagal 
apklausų rezultatus, tėvų nuomone, mokytojai su vaikais elgiasi pagarbiai ir geranoriškai. Šio teiginio įvertinimas kelerių metų duomenimis vyrauja 
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nuo 3,3 iki 3,5 balo iš 4.  
Draugišką atmosferą gimnazijoje parodo apklausos rezultatai, susiję su patyčių klausimais mokykloje. Didelė dalis apklaustų mokinių 

ir tėvų pažymėjo, kad mokiniai nesityčioja, nesijuokia, nesišaipo iš kitų vaikų. Šį teiginį tiek mokiniai, tiek tėvai įvertino 3,3 balo iš 4. Teiginį, kad 
patys mokiniai nesijuokia, nesišaipo ir nesityčioja iš kitų gimnazistų, mokiniai įvertino 3,3 balo, tėvai – 3,5 balo iš 4. 

Tiek mokiniai, tiek jų tėvai, tiek mokytojai džiaugiasi, kad yra būtent šios gimnazijos nariai. Pasitenkinimo jausmą, kad priklauso būtent 
šios gimnazijos bendruomenei mokiniai įvertino 3,1 balo, o tėvai 3,6 balo iš 4. Išėję į visuomenę, mokiniai ir tėvai apie gimnaziją atsiliepia pakankamai 
gerai. Teiginį, kad apie mokyklą atsiliepia teigiamai, mokiniai įvertino 3,1 balo, tėvai 3,3 – 3,4 balo iš 4.  

Vertinimas, kad mokykla žinoma kaip sėkminga, turinti pasiekimų įvairiuose konkursuose, olimpiadose mieste, šalyje siekia 3,5 balo iš 
4 mokinių ir tarp tėvų. 

Apibendrinant mokinių, tėvų ir mokytojų nuomones, galima teigti, kad gimnazija yra sėkminga, joje vyrauja draugiška atmosfera, saugi 
aplinka, geri tarpusavio santykiai. Su pašaipomis, patyčiomis susiduria retas mokyklos mokinys. Mokiniai, tėvai ir mokytojai džiaugiasi būdami šios 
gimnazijos bendruomenės dalimi.  

 
Materialinė techninė bazė 

 
2013 m. gimnazijoje buvo baigta renovacija, todėl visi kabinetai aprūpinti naujais mokykliniais baldais, kiekviename kabinete įrengta 

darbo vieta mokytojui su kompiuteriu bei spausdintuvu. Visuose kabinetuose yra projektoriai, daugelyje interaktyvios lentos, kai kuriuose televizoriai. 
Visi kabinetai visiškai aprūpinti mokymo priemonėmis.  

Gamtos mokslų kabinetai įrengti pagal atitinkamus standartus ir aprūpinti būtinomis medžiagomis bei įranga, reikalinga laboratoriniams 
darbams atlikti. Biologijos mokytojai gali naudotis mikroskopais ir preparatų rinkiniais. Atliekant chemijos ir fizikos laboratorinius darbus, 
pasitelkiami chemijos bei fizikos priemonių ir medžiagų rinkiniai. Visi gamtos mokslų kabinetai nuolat atnaujinami būtinomis medžiagomis bei 
įranga.  

Įrengti 2 IT mokymo kabinetai, iš kurių viename vykdoma robotikos mokymo programa. Šiame kabinete yra 17 kompiuterizuotų darbo 
vietų mokiniams bei visiškai įrengta mokytojo darbo vieta. Mokiniai ir mokytojai per užsiėmimus gali naudotis trimis 3D spausdintuvais, DJI Phantom 
3 Advenced dronu, virtualios realybės akiniais, konstruktorių rinkiniais LEGO EV3, robotų konstruktoriais LEGO, Arduino Uno startiniais rinkiniais, 
kamera Vuze XR, litavimo stotele bei mokymo priemone NASA „Kosmoso projektai“. Kitame IT kabinete yra 19 kompiuterizuotų darbo vietų 
mokiniams bei darbo vieta mokytojui.  

Papildomai 2020 m. ORT rėmėjų lėšomis įrengtas technologijų kabinetas su visa reikalinga įranga: 2 siuvimo mašinos, viena siuvinėjimo 
mašina, 5 pjaustymo staklės, du 3D spausdintuvai, 9 kompiuteriai bei įvairios medžiagos ir priemonės, reikalingos darbams atlikti.  
2020 m. kompiuterizuotas hebrajų k. kabinetas, kuriame paruoštos 18 darbo vietų.  

Gimnazijoje veikia skaitykla – biblioteka, įrengti kabinetai: 1 informacinių technologijų, 2 technologijų, 2 anglų kalbos, fizikos, gamtos 
mokslų (chemijos, biologijos), socialinių mokslų, 2 matematikos, 3 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 menų, 1 hebrajų kalbos.  

Keičiantis ugdymo programoms, daug lėšų gimnazija skiria vadovėlių pirkimui. Vadovėliams pirkti naudojamos ne tik mokinio 
krepšelio, bet ir 2 proc. bei rėmėjų lėšos. Praktiškai visi poreikiai yra patenkinami.  
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Gimnazijoje dėmesys skiriamas mokinių sveikatingumui. Gimnazija turi 2393 m2 stadioną, kuriame įrengtos krepšinio ir futbolo 
aikštelės bei 134 m2 sporto salę. Sporto priemonių materialinė bazė nuolat atnaujinama, papildoma atsižvelgiant į poreikius. 2020 m. įsigijome įrangą 
mokinių žaidimų aikštelei įrengti gimnazijos kieme. 2021 m. pavasarį aikštelė bus įrengta.  

Atsižvelgiant į šiuolaikines tendencijas, gimnazijoje nuolatos atnaujinamas inventorius, mokymo priemonės, IKT techninė įranga. 
Gimnazijos bendruomenė naudojasi elektroninio dienyno TAMO sistema, mokytojai – skaitmeninėmis EMA pratybomis. Gimnazijos skaitykla taip 
pat įrengta šiuolaikiškai. Kompiuterizuotas knygų išdavimas bei priėmimas, naudojama informacinė sistema „Tavo mokykla“ modulis „Dienynas“ 
bei įrengtos 3 kompiuterinės vietos mokiniams, yra spausdintuvas ir skeneris. 

Gimnazijos bendruomenės saugumui užtikrinti įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bei elektroninė mokinių praėjimo apsauga. 
 

VIDAUS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ 
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ  

 
Veiklos 

sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Mokymasis 
ir ugdymas  

1. Gimnazijoje suteikiamas visavertis 
pradinis, pagrindinis ir vidurinis 
išsilavinimas. 

2. Aukšti mokinių ugdymosi 
rezultatai. 

3. Aukštas įstojusių į aukštąsias 
mokyklas Lietuvoje ir užsienyje 
abiturientų procentas. 

4. Efektyvi mokomųjų dalykų 
konsultacijų sistema mokymosi 
sunkumų turintiems mokiniams. 

5. Gausi neformalaus ugdymo pasiūla. 
6. Suteikiamos visos galimybės 

susiformuoti 11-12 kl. mokinių 
individualias ugdymosi programas 
atsižvelgiant į poreikius ir 
galimybes. 

7. Išnaudotos nuotolinio mokymo 
galimybės. 

1. Menki tarpdalykiniai 
ryšiai ir integracija. 

2. Silpnos lietuvių k. ir 
literatūros žinios 
mokinių, kurių lietuvių 
k. nėra gimtoji. 

3. Nepakankama užduočių 
diferenciacija ir 
individualizavimas. 

4. Nemotyvuotų mokinių 
žemi ugdymosi 
rezultatai, 
nepakankamas 
savarankiškumo ir 
aktyvumo lygis. 

5. Nepakankamai 
išnaudojamas gabių 
mokinių potencialas. 

 

1. Ugdymo turinio 
modernizavimas išnaudojant 
šiuolaikines komunikacines 
technologines galimybes bei 
integruojant pamokas. 

2. Sudaromos sąlygos 
įsivertinti lietuvių k. 
mokėjimo lygį bei gauti 
individualią pagalbą. 

3. Kontrolinių ir savarankiškų 
darbų išsami analizė 
panaudojama 
diferencijuojant ir 
individualizuojant ugdymo 
procesą. 

4. Mokinių skatinimas 
dalyvauti olimpiadose ir 
konkursuose. 

5. Įvairių projektų ir iniciatyvų 
galimybių išnaudojimas. 

1. Ugdymo programų 
nepakankamas 
suderinamumas. 
2. Įtempta moksleivio 
darbo diena, 
nuovargio problemos, 
motyvacijos stoka ir 
praradimas. 
3. Kai kurių tėvų 
įsitraukimo į bendrą 
vaiko ugdymo procesą 
stoka. 
4. Mokinių 
negebėjimas planuoti 
ugdymosi laiką. 
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Pagalba 
mokiniams 

1. Specializuota socialinė, specialioji 
ir psichologinė pagalba SUP 
mokiniams. 

2. Efektyvus Vaiko gerovės komisijos 
darbas. 

3. Profesinio informavimo pagalba 
mokiniams. 

4. Pagalbos mokiniui specialistų 
konsultacijų teikimas mokiniams, 
turintiems ugdymosi sunkumų. 

5. Efektyvi mokomųjų dalykų 
konsultacijų sistema mokymosi 
sunkumų turintiems mokiniams. 

1. Dalykų mokytojai 
menkai diferencijuoja 
namų darbus. 

2. Menkai ugdomi 
mokinių įsivertinimo 
gebėjimai. 

3. Nepakankamas tėvų 
įsitraukimas į ugdymo 
procesą. 

1. Tinkamų metodų 
parinkimas užduočių 
diferencijavimui. 

2. Efektyvus IKT 
panaudojimas, siekiant 
modernizuoti ugdymo 
turinį. 

3. Kokybiškas karjeros 
ugdymo veiklos mokiniams 
organizavimas. 

4. Mokinių savivaldos 
iniciatyva  – “Mokiniai 
mokiniams" (aukštesniųjų 
klasių mokinių pagalba 
silpniau besimokantiems 
mokiniams). 

1. Ne visi mokinių 
pasiekimai atitinka 
bendruosius 
ugdymo standartus. 

2. Kai kurių dalykų 
ugdymo programų 
turinys neatitinka 
šiuolaikinio 
jaunimo interesų, 
todėl krinta 
motyvacija 
mokytis. 

Gimnazijos 
etosas 
 

1. Bendradarbiavimas su Lietuvos 
žydų bendruomene, Izraelio 
ambasada Lietuvoje, Izraelio 
švietimo ministerija, „Sochnut“, 
Izraelio mokyklomis, Vilniaus 
Žvėryno, V. Sirokomlės, Anykščių 
J. Biliūno gimnazijomis, 
organizacija „Centropa“. 

2. Dalyvavimas projektuose: "Žydų 
tradicijos ir Chiunė Sugihara", 
TALAVI, "Šaknys", Erasmus 
Virtualių Geo Trasų kūrimas, 
projektai su Izraelio Diasporos 
muziejumi. 

3. Prevencinės programos „Savu 
keliu“ vykdymas. 

1. Nepakankama mokinių 
motyvacija dalyvauti 
renginiuose ir 
projektuose. 

2. Nepakankama tėvų 
iniciatyva įsitraukiant į 
įvairias gimnazijoje 
vykdomas veiklas. 

1. Gimnazijos interneto 
svetainės, Facebook 
paskyros, elektroninio 
dienyno panaudojimas 
informacijos sklaidai. 

2. Dalyvavimas naujuose 
projektuose. 

3. Naujų socialinių partnerių 
pritraukimas. 

 

1. Mokinių, tėvų ir 
mokytojų lūkesčių 
dėl gimnazijos 
veiklos 
nesuderinamumas. 

2. Nenumatytos 
ekstremalios 
situacijos, 
darančios įtaką 
gimnazijos veiklai. 
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Vidaus įsivertinimo analizė atlikta remiantis: 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 ir 2019–2020 m. m. bendruomenės 
nuomonių tyrimais naudojant „IQES online Lietuva“ instrumentus. 

 
Mokiniai Tėvai 

5 aukščiausios 
vertės 

2015-
2016 

 m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

5 žemiausios 
vertės 

2015-
2016  
m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

5 aukščiausios 
vertės 

2015-
2016 
m. m. 

2016-
2017 
m. m. 

5 žemiausios vertės 
2015-
2016  
m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

Mūsų mokykla 
žinoma kaip 
sėkminga  – 
pasiekimai 
įvairiuose 
konkursuose, 
olimpiadose yra 
žinomi mieste, 
šalyje. 

3,5 3,5 Mano tėvai 
mokykloje aktyvūs 
– įsitraukia į 
renginių 
organizavimą, 
veda pamokas, 
vyksta kartu į 
ekskursijas, žygius 
ir kt. 

1,9 2,4 Mano vaikas 
jaučiasi saugiai 
visoje 
mokykloje: 
klasėje, 
koridoriuose, 
kieme, 
valgykloje, 
tualetuose. 

3,7 3,6 Mokykla 
organizuoja tėvams 
šviečiamuosius 
užsiėmimus 
įvairiomis vaikų 
ugdymo temomis. 
 

2,6 2,7 

Aš jaučiuosi 
saugiai visoje 
mokykloje: 
klasėje, 
koridoriuose, 
kieme, valgykloje, 
tualetuose. 

3,5 3,5 Mūsų mokykloje 
mokinių 
nuomonės, kritika 
ir pasiūlymai yra 
aptariami ir 
įgyvendinami. 
 

2,1 2,6 Mano vaiko 
mokykla yra 
gera mokykla. 
 

3,7 3,6 Tėvų išsakytos 
nuomonės, kritika ir 
pasiūlymai yra 
aptariami ir 
įgyvendinami. 

2,7 3,1 

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

3,3 3,3 Mokykloje kartu 
su mokytojais 
kuriame 
mokymosi erdves 
(klasėse ir 
mokykloje 
demonstruojame 
savo darbus, 
perstatome baldus 
ir kt.). 

2,1 2,3 Aš esu 
patenkintas( –a), 
kad vaikas 
mokosi būtent 
šioje mokykloje. 
 

3,6 3,6 Nesamdėme ir 
nesamdome vaikui 
korepetitorių tam 
tikrų dalykų 
mokymuisi 

2,7 2,5 
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Mokiniai Tėvai 

5 aukščiausios 
vertės 

2015-
2016  
m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

5 žemiausios 
vertės 

2015-
2016  
m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

5 aukščiausios 
vertės 

2015-
2016 
m. m. 

2016-
2017 
m. m. 

5 žemiausios vertės 
2015-
2016  
m. m. 

2016-
2017  
m. m. 

Daugelis mano 
mokyklos 
mokinių 
tarpusavyje 
sutaria gerai. 
 

3,3 3,3 Mūsų mokyklos 
mokiniai 
drausmingai 
elgiasi net ir tada, 
kai nemato 
mokytojai. 

2,3 2,6 Mano vaiko 
mokykla žinoma 
kaip sėkminga  – 
pasiekimai 
įvairiuose 
konkursuose, 
olimpiadose yra 
žinomi mieste, 
šalyje. 

3,5 3,6 Esu patenkintas (-a) 
savo vaiko 
mokymosi 
rezultatais. 

2,9 2,9 

Aš mielai padedu 
organizuoti 
mokyklos 
renginius, šventes. 
 

3,2 3,3 Mano tėvai noriai 
dalyvauja 
mokyklos 
renginiuose 

2,4  – Mokyklos 
personalas yra 
geranoriškas 
bendraudamas su 
tėvais. 

3,5  – Tėvams mokykla 
suteikia pakankamai 
galimybių dalyvauti 
mokyklos 
veikloje.,9 

2,9  – 

   Aš nebijau 
pamokose daryti 
klaidų ar 
neteisingai 
atsakyti. 

 – 2,5 Tėvams yra 
aišku, į ką, kilus 
klausimams, 
galima kreiptis. 
 

 – 3,6 Mokykloje yra 
skatinamas 
mokytojų, mokinių 
ir tėvų dalyvavimas 
mokyklos 
bendruomenės 
 gyvenime. 

 – 3,1 
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Mokiniai Tėvai 
5 

aukščiausios 
vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 
žemiausios 

vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 
aukščiausios 

vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 
žemiausios 

vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

Man yra 
svarbu 
mokytis 
 

3,6 3,7 3,5 Per 
pamokas aš 
turiu 
galimybę 
pasirinkti 
įvairaus 
sunkumo 
užduotis 

1,9 2,1 1,7 Per 
paskutinius 2 
mėnesius 
mano vaikas 
iš kitų 
mokinių 
nesijuokė, 
nesišaipė 

3,5 3,5 3,4 Mano 
vaikas per 
pamoką gali 
pasirinkti 
užduotis 
pagal savo 
gebėjimus 

2,5 2,5 2,3 

Per 
paskutinius 2 
mėnesius aš 
iš kitų 
mokinių 
nesijuokiau, 
nesišaipiau 
3,4 

3,4 3,3 3,2 Su 
mokytoju 
planuojame 
mano 
mokymosi 
tikslus ir 
galimybes 
tikslams 
pasiekti 

2,1 2,2 2,1 Mokykloje 
mokytojai 
vaikus moko 
bendradarbia
uti, padėti 
vienas kitam 
 

3,4 3,4 3,3 Į mano 
vaiko 
klaidas per 
pamokas 
yra žiūrima 
kaip į 
mokymosi 
galimybę 

2,8  – 2,7 

Per 
paskutinius 2 
mėnesius iš 
manęs 
mokykloje 
niekas 
nesijuokė, 
nesišaipė 

2,9  – 2,8 Mokykloje 
su manimi 
aptariamos 
mokymosi 
sėkmės 
 

2,4  – 2,3 Mokytojai 
padeda 
vaikams 
suprasti 
mokymosi 
svarbą 
gyvenime 
 

3,3 3,5 3,3 Mokykloje 
mano vaikas 
sužino apie 
tolimesnio 
mokymosi 
ir karjeros 
galimybes 

2,8 2,8 2,8 
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Mokiniai Tėvai 
5 

aukščiausi
os vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020
m. m. 

5 žemiausios 
vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020
m. m. 

5 aukščiausios 
vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 
žemiausios 

vertės 

2017-
2018 
m. m. 

2018-
2019 
m. m. 

2019-
202 

m.m. 
Mokykloje 
esame 
skatinami 
bendradarbi
auti, padėti 
vieni 
kitiems 

2,8  – 3,1 Aš noriai einu į 
mokyklą 
 

2,5 2,4 2,2 Į mokyklą mano 
vaikas eina 
noriai 
 

3,3  –  – Mokykloje 
mano vaikas 
mokomas 
planuoti 
savo 
mokymąsi 

3,0 3,0 2,8 

Man įdomi 
ir naudinga 
mokyklos 
organizuoja
ma 
socialinė ir 
visuomenin
ė veikla 
 

2,8  –  – Mokykloje aš 
sužinau 
pakankamai 
informacijos apie 
tolimesnio 
mokymosi ir 
karjeros 
galimybes 

2,5 2,4 2,2 Aš esu 
įtraukiamas į 
vaiko mokymosi 
sėkmių 
aptarimus 
mokykloje 
 

3,3  –  – Mokykloje 
atsižvelgiam
a į mano 
vaiko 
savitumą 
(gabumus, 
polinkius) jį 
ugdant ir 
mokant 
 

3,0  –  – 

Mokytojai 
man padeda 
pažinti 
mano 
gabumus ir 
polinkius 
 

 – 3,0 2,8 Dalykų mokymas 
anglų, vokiečių, 
prancūzų kalba 
būtų naudingas tik 
popamokinėje 
veikloje, 
projektuose, 
būreliuose, bet ne 
pamokose 
 

 – 2,4  – Jei kai kurių 
dalykų 
(muzikos, 
istorijos, 
biologijos ir 
pan.) pamokose 
būtų mokoma 
užsienio (anglų, 
vokiečių, 
prancūzų) kalba, 
noriai leisčiau 
savo vaiką į 
tokias pamokas 

 – 3,4  – Dalykų 
mokymas 
anglų, 
vokiečių, 
prancūzų 
kalba būtų 
naudingas tik 
popamokinėj
e veikloje, 
projektuose, 
būreliuose, 
bet ne 
pamokose 

 – 2,4  – 
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Mokiniai Tėvai 

5 aukščiausios 
vertės 

2017-
2018  
m. m. 

2018-
2019  
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 aukščiausios 
vertės 

2017-
2018  
m. m. 

2018-
2019  
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

5 žemiausios 
vertės 

2017-
2018  
m. m. 

2018-
2019  
m. m. 

2019-
2020 
m. m. 

Man labai patinka 
integruotos 
pamokos, kai 
vienoje pamokoje 
mokoma kelių 
dalykų (pavyzdžiui, 
užsienio kalbos ir 
geografijos, 
istorijos ir lietuvių 
kalbos, dailės ir 
muzikos, ir pan.) 

 – 2,9  – Mokykla skatina 
mokinius būti 
aktyviais mokyklos 
gyvenimo kūrėjais 
 

 – 3,3 3,1 Visų dalykų 
mokymasis tik 
gimtąja kalba 
sustiprintų ir 
praturtintų 
gimtosios kalbos 
mokėjimą 

 – 2,7  – 

Jei kai kurių dalykų 
(muzikos, istorijos, 
biologijos ir pan.) 
pamokose būtų 
mokoma užsienio 
(anglų, vokiečių, 
prancūzų) kalba, 
noriai eičiau į tokias 
pamokas. 

 – 2,8  – Mokykloje 
organizuojama 
socialinė ir 
visuomeninė veikla 
mokiniams yra 
įdomi ir prasminga 
 

 –  – 3,1 Į mokyklą mano 
vaikas eina su 
džiaugsmu. 

 –  – 2,8 

Remdamiesi apklausų aukščiausiais teiginių įvertinimais pastebime, kad dauguma mokinių ir tėvų pripažįsta, jog mūsų gimnazija žinoma 
kaip sėkminga, turinti pasiekimų įvairiose konkursuose, olimpiadose, yra žinoma mieste ir šalyje. Mokiniai jaučiasi saugiai visose gimnazijos erdvėse. 
Patyčios tarp mokinių yra retas atvejis, mokiniai nesišaipo ir nesityčioja iš bendramokslių bei teigia, kad gerai sutaria tarpusavyje. Tėvai sutinka, kad 
vaiko mokykla yra gera mokykla, ir džiaugiasi, kad jų vaikai mokosi būtent šioje gimnazijoje. Tėvų nuomone, gimnazijos personalas geranoriškai 
bendrauja su tėvais, jiems aišku, į ką kreiptis gimnazijoje, kilus įvairiems klausimams. Mokiniai sutinka, kad jiems yra svarbu mokytis ir kartu su 
tėvais akcentuoja, kad mokykloje mokiniai yra skatinami bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems. Mokytojai padeda pažinti kiekvieno gabumus ir 
polinkius bei akcentuoja mokymosi svarbą. Kai vedamos integruotos pamokos, mokiniams tai labai patinka. Jei būtų galimybė jiems lankyti dalyko 
pamokas, vedamas užsienio kalba, noriai jas lankytų. Tėvai taip pat džiaugtųsi, jei tokios pamokos būtų organizuojamos jų vaikams. Dauguma tėvų 
sutiko su teiginiu, kad yra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimą mokykloje. Gimnazijoje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 
mokiniams yra įdomi ir prasminga. 
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Apibendrindami žemiausias vertes, pastebime, kad, mokinių nuomone, ne visi mokiniai į mokyklą eina noriai, nors tėvų nuomonė 
kitokia. Mokiniai pripažįsta, kad gimnazijoje ne visada elgiasi drausmingai nematant mokytojui. Stokoja tėvų įsitraukimo į gimnazijos veiklas 
(renginių organizavimo, pamokų vedimo, vykimo į ekskursijas ir išvykas). Mokinių bei tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai ne visada yra 
aptariami ir įgyvendinami. Tėvams trūksta gimnazijoje organizuojamų šviečiamųjų užsiėmimų įvairiomis vaikų ugdymo temomis. Kai kurie tėvai 
nėra patenkinti savo vaiko rezultatais. Pakankamai daug tėvų samdo korepetitorius. Problema išlieka užduočių diferencijavimas per pamokas. Nedaug 
tėvų ir mokinių pažymėjo, kad mokinys per pamokas gali pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. Informavimas apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 
galimybes nėra stiprioji gimnazijos sritis. Ne visi tėvai sutinka, kad į jų vaiko klaidas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę.  
 

SSGG ANALIZĖ 
 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 
Gimnazija žinoma mieste ir šalyje kaip sėkminga, turinti pasiekimų 
įvairiuose konkursuose, olimpiadose.  
Aukšti mokinių ugdymosi rezultatai. 
Aukštas įstojusių į aukštąsias mokyklas Lietuvoje ir užsienyje 
abiturientų procentas. 
Gimnazijoje dirba kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai. 
Sudarytos geros sąlygos mokytojų kvalifikacijai kelti. 
Gimnazijos atvirumas, ryšiai su švietimo institucijomis, kitomis ugdymo 
įstaigomis, užsienio partneriais ir rėmėjais. 
Žydų tradicijų ir kultūros paveldo puoselėjimas. 
Gausi neformalaus ugdymo pasiūla.  
Aukštas mokinių saugumo lygis gimnazijos patalpose ir visoje 
teritorijoje.  
Turtinga gimnazijos materialinė bazė.  
 

Menki tarpdalykiniai ryšiai ir integracija.  
Nepakankama užduočių diferenciavimas ir individualizavimas. 
Per menkas dėmesys individualiai mokinių pažangai. Nepakankamai 
ugdomi mokinių įsivertinimo gebėjimai. 
Silpnos lietuvių k. ir literatūros žinios mokinių, kurių lietuvių k. nėra 
gimtoji, trukdo mokytis kitų dalykų. 
Nepakankamas dėmesys darbui su gabiais mokiniais.  
Nepakankamas įsivertinimo rezultatų panaudojimas planuojant 
gimnazijos veiklą. Silpnai išplėtota bendruomenės narių įsivertinimo ir 
reflektavimo kultūra. 
Gimnazijos bendruomenės narių, ypatingai tėvų, įsitraukimo į 
gimnazijos gyvenimą stoka. 
Nepakankamas mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, iniciatyvos 
trūkumas, gerosios patirties sklaidos stoka.  
Mažai išplėtotas komandinis darbas gimnazijos savivaldoje. 
Dalis mokytojų dirba keliose darbovietėse. 

Galimybės Grėsmės 
Geros ugdymo kokybės gimnazijoje išlaikymas. 
Didesnis informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas 
ugdymo procese. 
Kokybiškas karjeros ugdymo mokiniams organizavimas. 
Efektyvus įvairių projektų ir iniciatyvų teikiamų galimybių 
išnaudojimas. 

Švietimo politikos nepastovumas ir neapibrėžtumas. 
Stiprėjanti konkurencija tarp atskirų gimnazijų Vilniaus mieste ir 
Lietuvoje. 
Visuomenės socialinės diferenciacijos didėjimas. 
Prastėjanti mokinių psichologinė būsena.  
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Mokinių motyvacijos kėlimas ir pasiekimų rezultatų gerinimas. 
Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistema.  
Efektyvus ir racionalus gyventojų pajamų 1,2 proc. ir rėmėjų lėšų 
panaudojimas. 

 
STRATEGINĖS IŠVADOS 

 
Išanalizavus vidinius ir išorinius veiksnius, atlikus SSGG analizę, apklausus bendruomenės narius bei atsižvelgus į švietimo dokumentus, 

nuspręsta, kad strateginiame veiklos plane siekiama šių esminių pokyčių:  
• Mokytojų ir kitų bendruomenės narių bendradarbiavimo ir kolegialios veiklos plėtojimo. 
• Ugdymo turinio pritaikymo įvairių poreikių, gabumų ir galimybių mokiniams. 
• Aktyvaus tėvų dalyvavimo gimnazijos gyvenime. 
• Bendruomenės narių įsivertinimo ir reflektavimo kultūros plėtojimo. 
• Toliau puoselėti ir plėtoti Žydų kultūros paveldą. 

 
V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STRATEGIJA 
 

Filosofija 
„Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, –Seneka. 

Vizija 
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija saugo ir puoselėja žydų kultūrą ir tradicijas, yra saugi, atvira ir demokratiškais principais 

besivadovaujanti ugdymo įstaiga. Jos veikla orientuota į bendražmogiškas vertybes, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam 
mokymuisi, mokanti gyventi besikeičiančios visuomenės sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės ir bendruomenės poreikius ugdant mokinius, 
diegianti inovacijas, teikianti aukštos kokybės išsilavinimą. Gimnazija, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, ugdantį kūrybišką ir kritiškai ir 
savarankiškai mąstančią laisvą asmenybę. 

Misija 
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija ugdo atsakingą, veiklų, aukštos dorovės principų, gebantį konkuruoti žmogų. Jos misija – 

būti ugdymo įstaiga, puoselėjančia žydų tradicijas, teikiančia geros kokybės išsilavinimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo politikos 
pagrindinius principus. Mokiniams ir mokytojams gimnazijoje sudarytos palankios sąlygos siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno 
gebėjimus, kad kiekvienas moksleivis būtų atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. 
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Strateginiai tikslai ir uždaviniai 
 

1. Tikslas. Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas. 
Uždaviniai:  
1.1. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 
1.2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgus į individualius mokinių gebėjimus.  
1.3. Atnaujinti, sukuri naujas edukacines aplinkas ir skatinti jose aktyvų, patrauklų ugdymo(si) procesą. 
1.4. Tikslingai ugdyti mokinių, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, gebėjimus. 
2. Tikslas. Bendravimo, bendradarbiavimo ir reflektavimo kultūros tobulinimas gimnazijos bendruomenėje.  
Uždaviniai: 
2.1. Puoselėti palankų emocinį ir socialinį mikroklimatą gimnazijoje, kuriant visos bendruomenės gerus tarpusavio santykius.  
2.2. Sudaryti sąlygas gimnazijos bendruomenės iniciatyvoms ir lyderystei. 
2.3. Plėtoti bendruomenės narių reflektavimo, įsivertinimo kultūrą.  
3. Tikslas. Žydų kultūros paveldo kryptingas plėtojimas. 
Uždaviniai: 
3.1. Organizuoti gimnazijos bendruomenei žydų istorijos bei kultūros švietimą. 
3.2. Skatinti gimnazijos bendruomenę įsitraukti į žydų kultūrinius renginius. 

 
Gimnazijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas 

 
1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas. 
 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Ištekliai 
1.1. Plėtoti 
mokytojų 
kolegialią 
veiklą. 

1. Organizuoti 
mokytojų 
mokymąsi drauge 
ir vieniems iš kitų. 

 

2021–2025 m. Gimnazijos 
administracija, metodinė 
taryba, metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

Gimnazijos mokytojai veikia kaip vieninga 
komanda, kurios santykiai grindžiami 
geranoriškumu ir pagalba vienas kitam. 
80 proc. mokytojų kartu dalyvauja 
kompetencijų tobulinimo(si) renginiuose. 
Skatinama mokytojų saviugda, kūrybiškumas 
ir lyderystė. 
Atsiranda galimybė pasimokyti iš kolegų 
patirties. Kiekvienais metais mokytojai 
aplanko 1-2 kolegų pamokas. 
Plėtojama partnerystė. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, 
kvalifikacijai 
skirtos lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 
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2. Skleisti tarp 
mokytojų gerąją 
patirtį. 

2022 m.,  
2024 m. 

Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

Kasmet organizuojami 2-3 patirties sklaidos 
renginiai gimnazijoje (metodinės dienos). 
Mokytojai skatinami dalintis patirtimi mieste, 
šalyje. 
Kas dvejus metus organizuojama metodinė 
konferencija, kurioje dalyvauja 90 proc. 
gimnazijos mokytojų. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, 
kvalifikacijai 
skirtos lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 

3. Pritaikyti ugdymo 
plano galimybes 
vesti pamokas 
netradiciniais 
metodais už 
gimnazijos erdvės 
ribų. 

2021–2025 m. Gimnazijos 
administracija, metodinė 
taryba, metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

Auga pamokų, vedamų už mokyklos sienų, 
skaičius: muziejuose, kino teatruose, teatruose, 
gamtoje ir kitose miesto erdvėse. 
Kiekvienam mokiniui pamokose už mokyklos 
ribų sudaroma galimybė išbandyti įvairių rūšių 
užduotis ir kuo įvairesnes veiklas skirtinguose 
kontekstuose. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, 
kvalifikacijai 
skirtos lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 

 4. Išplėsti visuminio 
integralaus 
ugdymo(si) 
apimtis 
pradiniame 
ugdyme. 

2021–2025 m. Metodinė taryba, pradinių 
klasių metodinė grupė ir 
pradinių klasių mokytojai 

Visi pradinių klasių mokytojai 
bendradarbiaudami gilinasi į integralaus 
ugdymo organizavimą, koreguoja ilgalaikius 
planus, dalinasi patirtimi. 

Intelektualieji 
ištekliai, mokinio 
krepšelio lėšos. 

5. Plėtoti 
tarpdalykinę 
integraciją, 
atsižvelgiant į 
mokomųjų dalykų 
ir ugdymo sričių 
ryšius.  

2021–2025 m. Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

Derinami metodinių grupių veiklos planai. 
Skirtingus dalykus dėstantys mokytojai 
organizuoja bendrus integruotus projektus, 
integruotas pamokas, skatinančias probleminį 
mąstymą, kūrybiškumą, nukreiptus į mokėjimą 
mokytis kompetencijų ugdymą. 
 

Intelektualieji 
ištekliai, mokinio 
krepšelio lėšos. 

6. Suplanuoti ir 
organizuoti 1-4, 5-
8, I gimnazijos 
klasėse 
integruotas dienas 
ar pamokas, 
projektinę veiklą. 

2021–2025 m. Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai, mokytojai 

Kiekvienais metais parengtas integruotų 
pamokų ir projektų tvarkaraštis. 

Intelektualieji 
ištekliai, mokinio 
krepšelio lėšos. 
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1.2. 
Diferencijuoti ir 
individualizuoti 
ugdymo turinį, 
atsižvelgiant į 
individualius 
mokinių 
gebėjimus. 
 

1. Koreguoti ir 
individualizuoti 
ugdymo(si) turinį 
atsižvelgiant į 
mokinių pažangą 
ir pasiekimus. 

2021–2025 m. Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai ir mokytojai 

Mokytojai kartu metodinėse grupėse aptaria 
dalyko diferencijavimo ir individualizavimo 
galimybes pamokose. Kiekvienas dalyko 
mokytojas koreguoja savo dalyko ilgalaikį 
planą atsižvelgdamas į mokinių pažangą ir 
pasiekimus.  

Intelektualieji 
ištekliai. 

2. Užtikrinti 
užduočių, veiklų 
per pamokas 
įvairovę. 

 

2021–2025 m. Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai ir mokytojai 

Pamokose mokytojai individualizuoja, 
diferencijuoja užduotis pagal sudėtingumą, 
kiekvieno mokinio patirtį, motyvaciją, 
interesus ir gebėjimus. 
Kasmet ugdymo diferencijavimas ir 
individualizavimas pamokose padidėja bent 5 
proc. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

3. Diferencijuoti 
mokinių namų 
darbus. 

2021–2025 m. Metodinė taryba, 
metodinių grupių 
pirmininkai ir mokytojai 

Namų darbų užduotys yra nenuobodžios, 
skirtingo lygmens. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

4. Užtikrinti mokinių 
konsultavimą 
pagal poreikius 
(spragų 
turintiems, 
gabiems 
mokiniams). 

2021–2025 m. Mokytojai Mokiniai visuomet ir laiku sulaukia tinkamos 
pagalbos. 
Mokiniai patenkinti gimnazijos siūloma 
pagalba (nuomonių tyrimas). 
Tėvai iš gimnazijos sulaukia pagalbos savo 
besimokančiam vaikui (tėvų tyrimas). 

Mokinio krepšelio 
lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 

5. Pagerinti 
kiekvienoje 
pamokoje ugdymo 
individualizavimo 
ir diferencijavimo 
sąlygas. 

2021–2025 m. Administracija Kiekvienas kabinetas aprūpintas spausdintuvu. 
Nupirktas vienas komplektas (15 vnt.) 
nešiojamų kompiuterių. 
Mokytojams sumažėja finansinės išlaidos 
rengiant papildomą individualizavimui ir 
diferencijavimui skirtą medžiagą. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

1.3. Atnaujinti, 
sukuri naujas 
edukacines 
aplinkas ir 
skatinti jose 

1. Atnaujinti 
kabinetus 
interaktyviomis 
ugdymo 
priemonėmis. 

2021–2025 m. Administracija Ugdymo procese naudojamos interaktyvios 
priemonės atitinka šiuolaikinius reikalavimus 
ir pagal poreikį atnaujinamos. 
Mokytojai tikslingai naudojasi pasiūlytomis 
interaktyviomis priemonėmis. Gerėja pamokų 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 
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aktyvų, 
patrauklų 
ugdymo(si) 
procesą. 
 

 kokybė, didėja mokinių motyvacija.  
Papildomai nupirktas 1 komplektas (15 vnt.) 
nešiojamų kompiuterių.  

2. Plėsti mokymąsi 
virtualioje 
aplinkoje. 
Atnaujinti IT 
kabinetą. 

 

2021–2025 m. Administracija Mokytojai pamokose, projektinėje veikloje, 
skirdami namų darbus naudoja informacines ir 
komunikacines technologijas. 
Bendradarbiaujama socialiniuose  – 
edukaciniuose tinkluose su partneriais, ORT ir 
„Hefziba“ organizacijomis, Lietuvos žydų 
bendruomene. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

3. Įrengti lauko 
erdvę  1-4 klasių 
mokiniams.  

2021–2025 m. Administracija Atsiras papildomo galimybės pradinukų 
aktyviai fizinei veiklai. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

4. Papildyti 
edukacines erdves 
gimnazijos 
patalpose. 

2021–2025 m. Administracija Sukurtos naujos edukacinės erdvės II, III ir IV 
aukštuose. 
Gimnazijos mokytojai veda pamokas 
bibliotekoje – skaitykloje, koridoriuose ir 
holuose (klasės be sienų). 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

5. Įsirengti lauko 
klases gimnazijos 
teritorijoje. 

 

2021–2025 m. Administracija Lauko klases gimnazijos teritorijoje pavasarį ir 
rudenį mokytojai panaudoja organizuodami 
mokinių patirtinės veiklos pritaikymą ir 
praktiką bei tyrinėjimus. 

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

6. Bendradarbiauti 
su ORT, LŽB, 
„Hefziba“ siekiant 
techninės, 
finansinės, 
metodinės 
pagalbos. 

2021–2025 m. Administracija Pritraukiamos rėmėjų papildomos lėšos 
gimnazijos ugdymo(si) aplinkos šiuolaikiniam 
ugdymui.  

Mokinio krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

1.4. Tikslingai 
ugdyti mokinių, 
kurių lietuvių 
kalba nėra 

1. Nustatyti 1 klasės 
mokinių lietuvių 
kalbos lygį. 

 

2021–2025 m. Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, lietuvių kalbos 
mokytojai 

Mokytojai įvaldo strategijas (pokalbio, lietuvių 
kalbos žinių taikymo, teksto suvokimo ir 
rišlaus teksto kūrimo), padedančias nustatyti 
mokinių lietuvių k. žinių lygį.  

Intelektualieji 
ištekliai. 
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gimtoji, 
gebėjimus. 
 

2. Organizuoti 
lietuvių k. būrelį 
pirmų klasių 
mokiniams. 

2021–2025 m. Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, lietuvių kalbos 
mokytojai 

Organizuotas ir vedamas lietuvių k. būrelis 
pirmų klasių mokiniams, kurį lanko apie 80 
proc. mokinių, kurių lietuvių k. nėra gimtoji. 
 

Intelektualieji 
ištekliai. 

3. Nustatyti naujai 
atvykusių mokinių 
lietuvių kalbos 
žinių lygį. 

2021–2025 m. Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, lietuvių kalbos 
mokytojai 

Pasiūlytas naujai atėjusiems silpnai 
besimokantiems mokiniams išlyginamasis 
kursas, kurį lanko apie 90 proc. mokinių. 
 

Intelektualieji 
ištekliai. 

4. Organizuoti silpnai 
besimokantiems 
mokiniams lietuvių 
k. ir literatūros 
konsultacijas.  

 

2021–2025 m. Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, lietuvių kalbos 
mokytojai 

Organizuojamos visiems 5-12 klasių 
mokiniams lietuvių k. ir literatūros 
konsultacijas, per kurias suteikiama individuali 
pagalba, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 
mokymosi galimybes ir poreikius. 
Per mokslo metus apie 80-85 proc. mokinių, 
kurių gimtoji kalba ne lietuvių, daro asmeninę 
pažangą mokydamiesi lietuvių k. ir literatūros. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

5. Organizuoti 
vasaros stovyklą 1-
4 klasių 
mokiniams, 
turintiems lietuvių 
kalbos spragų. 

2021–2025 m. Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, lietuvių kalbos 
mokytojai 

Kiekvienais metais parengta ir vykdoma 
vasaros stovyklos programa. 
 

Intelektualieji 
ištekliai, 
savivaldybės lėšos. 

 
2. TIKSLAS. Bendravimo, bendradarbiavimo ir reflektavimo kultūros tobulinimas gimnazijos bendruomenėje. 
 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Rezultatai Ištekliai 
2.1. Puoselėti 
palankų emocinį 
ir socialinį 
mikroklimatą 
gimnazijoje, 
kuriant visos 
bendruomenės 

1. Tirti 
bendruomenės 
narių emocinius ir 
socialinius 
poreikius. 

 
 

2021–2025 m. Administracija, švietimo 
pagalbos specialistai, 
darbo grupė 

 Kiekvienais metais vyksta gimnazijos 
bendruomenės mikroklimato tyrimas. 
Gerėja daugumos gimnazijos narių psichologinė 
savijauta ir tarpusavio santykiai.  
  

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 
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gerus tarpusavio 
santykius. 

2. Teikti 
pedagoginę, 
psichologinę, 
socialinę, 
informacinę 
pagalbą visiems 
bendruomenės 
nariams. 

2021–2025 m. Administracija, švietimo 
pagalbos specialistai, 
metodinė taryba, IT 
specialistas 

Gimnazijos savivaldos, administracijos, mokytojų, 
mokinių ir tėvų santykiai pagrįsti tarpusavio 
pagarba ir geranorišku bendradarbiavimu. 
Užtikrinama visų bendruomenės narių saugumas 
gimnazijoje ir jos teritorijoje. 
 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, 
intelektualieji 
ištekliai. 

2.2. Sudaryti 
sąlygas 
gimnazijos 
bendruomenės 
iniciatyvoms ir 
lyderystei. 

1. Stiprinti 
gimnazijos 
savivaldą. 

 

2021–2025 m. Administracija, darbo 
grupės, mokytojai lyderiai, 
mokinių savivalda 

Gimnazijos vadovai, lyderiai skatina bendruomenę 
diskutuoti ir veikti kartu. 
Daugumos savivaldų atstovai dalyvauja planuojant 
bei vertinant gimnazijos veiklą. 
Sukurta komanda, kuri stebi strateginių tikslų 
įgyvendinimą. Trumpalaikėms užduotims atlikti 
formuojamos laikinos darbo grupės.  

Intelektualieji 
ištekliai. 

2. Skatinti mokinių 
iniciatyvas, 
lyderystę 

 

2021–2025 m. Administracija, mokinių 
savivalda, klasės 
auklėtojai, mokytojai 

Gimnazijoje mokinių iniciatyva vykdomi klasių ir 
gimnazijos renginiai. 
Auga akcijų, parodų, konkursų skaičius. 
Įvairiuose renginiuose dalyvauja nemažiau kaip 70 
proc. mokinių. Ugdomos iniciatyvumo, 
kūrybiškumo, komunikavimo kompetencijos, darbo 
komandoje įgūdžiai. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

 3. Plėtoti mokinių 
savitarpio 
pagalbos 
(mokiniai – 
mokiniams) 
grupių veiklą. 

 

2021–2025 m. Administracija, mokinių 
savivalda, klasės 
auklėtojai, mokytojai 

Klasėse veikia mokinių savitarpio pagalbos 
mokantis grupės. Padidėja bent 5 proc. mokinių 
mokymosi rezultatai. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

4. Ieškoti įvairių 
formų tėvų 
įtraukimui į vaiko 
pažangos 
stebėseną.  

2021–2025 m. Administracija, klasės 
auklėtojai, mokytojai 

Organizuojamos tėvų dienos gimnazijoje 2 kartus 
per metus. 
Kasmet organizuojama „Sėkmės diena“. 
Pagal poreikį sudaromos individualios mokinių 
pasiekimų gerinimo trišalės sutartys. 

Intelektualieji 
ištekliai. 
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5. Plėtoti įvairias 
bendradarbiavimo 
su tėvais formas. 

 

2021–2025 m. Administracija, klasės 
auklėtojai, mokytojai 

Sukuriamos priemonės aktyviai tėvų veiklai. Tėvai 
teikia pasiūlymus, padeda juos įgyvendinti, 
dalyvauja organizuojant bendrus renginius.  
Bent 5-10 proc. tėvų įsitraukia į gimnazijos veiklą. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

6. Sudaryti 
galimybes 
mokiniams, 
mokytojams ir 
tėvams dalyvauti 
savanorystę ir 
pilietiškumą 
ugdančiose 
veiklose. 

2021–2025 m. Administracija, gimnazijos 
savivaldos. Mokytojai, 
mokiniai, tėvai 

Auga bendruomenės narių iniciatyvumas, 
kūrybiškumas, gerėja bendradarbiavimas. Kuriama 
atsakinga pilietiška bendruomenė. 
 

Intelektualieji 
ištekliai. 

2.3. Plėtoti 
bendruomenės 
narių 
reflektavimo ir 
įsivertinimo 
kultūrą. 

1. Organizuoti 
mokytojų, 
pagalbos mokiniui 
specialistų, 
mokytojų 
padėjėjų darbo 
veiklos 
įsivertinimą ir 
numatyti darbo 
kokybės gerinimo 
būdus. 

 

2021–2025 m. Administracija mokytojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai, mokytojo 
padėjėjai 

Kiekvienais metais mokytojai, pagalbos mokiniui 
specialistai, mokytojo padėjėjai reflektuoja savo 
pedagoginę veiklą, numato tobulintinas profesines 
sritis. Veiklos apmąstymas ir įsivertinimas padeda 
siekti asmeninio meistriškumo ir augimo.  

Intelektualieji 
ištekliai. 

2. Tobulinti vidaus 
veiklos 
įsivertinimą. 

 

2021–2025 m. Administracija, vidaus 
veiklos įsivertinimo grupė 

Patobulinta įsivertinimo sistema, padedanti nustatyti 
tobulintinas gimnazijos veiklas. 

Intelektualieji 
ištekliai, 
mokinio 
krepšelio 
lėšos. 

3. Organizuoti 
refleksijos 
valandas/pamokas 
su mokiniais. 

2021–2025 m. Administracija, mokytojai, 
klasės auklėtojai 

2 kartus per metus kiekvienas 5-8, I-III gimnazijos 
klasių mokinys turi galimybę reflektuoti savęs 
pažinimą. 

Intelektualieji 
ištekliai. 
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4. Suplanuoti ir 
organizuoti 
individualius 
pokalbius 
(mokinys-klasės 
vadovas-tėvai). 

 

2021–2025 m. Administracija, mokytojai, 
klasės auklėtojai 

Mokytojai, klasės auklėtojai laiku teikia informaciją 
mokiniams bei jų tėvams apie asmeninę mokinio 
pažangą siekdami abipusio grįžtamojo ryšio.  

Intelektualieji 
ištekliai. 

5. Stiprinti mokytojo 
ir mokinio dialogą 
bei grįžtamąjį 
ryšį. 

2021–2025 m. Administracija, mokytojai, 
klasės auklėtojai, IT 
specialistai. 

Mokiniai siekia asmeninės sėkmės, bendradarbiauja 
su mokytojais, klasės auklėtojais, aptariant 
mokymosi sunkumus/sėkmes, prašo ir laiku gauna 
tinkamą pagalbą. 
Kiekvienas mokytojas po I pusmečio mokslo metų 
pabaigoje naudoja grįžtamojo ryšio ir refleksijos 
instrumentus („Tamo“, „Teams“, IQES ir kt.). 
Duomenis naudoja tolimesniam ugdymo turinio 
gerinimui. 

Intelektualieji 
ištekliai. 

3. TIKSLAS. Žydų kultūros paveldo kryptingas plėtojimas. 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Rezultatai Lėšos 
3.1. Organizuoti 
gimnazijos 
bendruomenei 
žydų istorijos 
bei kultūros 
švietimą. 
 

1. Skaityti naujai 
atvykusiems 
mokytojams, 
tėvams paskaitas 
apie žydų tautos 
tradicijas ir 
papročius. 

2021–2025 m. Administracija Gimnazijos bendruomenė giliau susipažįsta su žydų 
tautos kultūra ir tradicijomis bei suvokia istorinių 
įvykių prasmę. 
 

Intelektualieji 
ištekliai. 

2. Organizuoti 
gimnazijos 
bendruomenei 
paskaitas 
„Holokaustas – 
atmintis gyva“. 

 

2021–2025 m. Administracija, istorijos 
mokytojai 

Plečiamas gimnazijos bendruomenės 
bendradarbiavimas su Kauno IX forto muziejumi, 
supažindinat bendruomenę su edukacine programa 
„Holokaustas Lietuvoje“.  
Mokiniai susipažįsta su Pasaulio tautų teisuoliais, 
prisidėjusiais prie žydų gelbėjimo. 
Ugdoma mokinių tolerancija bei atvirumas kitoms 
tautoms. 
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3.2. Skatinti 
gimnazijos 
bendruomenę 
įsitraukti į žydų 
kultūrinius 
renginius. 
 

1. Organizuoti 
tarptautinius 
projektus, 
bendradarbiaujant 
su Izraelio 
švietimo 
ministerija bei 
Diasporos 
muziejumi. 

 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, mokinių taryba, 
gimnazijos taryba, 
mokytojai 

Vykdomi 2-3 tarptautiniai projektai 6-11 klasių 
mokiniams. 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, projektų 
lėšos, 1,2% 
GPM lėšos, 
rėmėjų lėšos. 

2. Organizuoti 
renginius 
gimnazijos 
mokiniams 
bendradarbiaujant 
su Lietuvos žydų 
bendruomenėmis 
ir organizacijomis 
(Macabi, Gaono 
muziejus ir k.t.) 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, gimnazijos 
savivalda, mokytojai, 
mokiniai 

Plečiamas bendradarbiavimas su Lietuvos žydų 
bendruomenėmis ir kitomis žydų organizacijomis 
bei Izraelio švietimo ministerija. 
Kiekvienais metais kartu organizuojami 2-3 
renginiai gimnazijos bendruomenei. 
 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

 3. Organizuoti 
edukacinius 
renginius, skirtus 
žymiems Lietuvos 
žydams paminėti. 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, gimnazijos 
savivalda, mokytojai, 
mokiniai 

Mokiniai per pamokas ir popamokinę veiklą 
susipažįsta su žymiais Lietuvos žydais. Rengia 
parodas, ruošia pranešimus, projektus apie žydų 
rašytojus, aktorius, mokslininkus, sportininkus, 
kurių indėlis į mūsų šalies bei pasaulio mokslą ir 
kultūrą yra labai svarbus.  

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, kultūros 
paso lėšos. 

4. Organizuoti visą 
bendruomenę 
sutelkiantį 
renginį, skirtą 
Izraelio 
gimtadieniui. 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, gimnazijos 
savivalda, mokytojai, 
mokiniai 

Kiekvieną pavasarį organizuojama tradicinė 
bendruomenės šventė, skirta Izraelio gimtadieniui. 
Kuriamos naujos bendruomenės kūrybiškumą 
skatinančios tradicijos. 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos. 

5. Organizuoti 
edukacines 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, gimnazijos 

Kiekvienais metais vedamos pamokos per 
pristatoma mokyklos istorija, organizuojami 

Mokinio 
krepšelio 
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veiklas, skirtas 
Šolomui 
Aleichemui. 

savivalda, mokytojai, 
mokiniai 

renginiai, skirti Šolomui Aleichemui. 
Ruošiamės gimnazijos 35 metų jubiliejui. 

lėšos, rėmėjų 
lėšos, kultūros 
paso lėšos. 

6. Sukurti ir įvykdyti 
projektą „Aš – 
Šolomo 
Aleichemo 
gimnazijos 
mokinys“. 

2021–2025 m. Administracija, būrelių 
vadovai, gimnazijos 
savivalda, mokinių taryba, 
mokytojai, mokiniai 

Tenkinami mokinių pažinimo ir saviraiškos 
poreikiai. Mokiniai skatinami tapti aktyviais 
gimnazijos nariais. Auga mokinių pasididžiavimas 
savo mokykla, bendruomeniškumo jausmas. 
(mokinių tyrimas). 

Mokinio 
krepšelio 
lėšos, rėmėjų 
lėšos, kultūros 
paso lėšos. 

 
VI SKYRIUS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR PRIEŽIŪRA 
 

Šiai strategijai įgyvendinti būtina, kad visa bendruomenė žinotų strateginio plano tikslus bei uždavinius ir aktyviai dalyvautų šio plano 
įgyvendinime, prisiimdami atsakomybę už kasmet vykdomas konkrečias veiklas. Įgyvendinant šį planą, tikimasi, kad plėtosis tvarios bei 
pasidalytosios lyderystės principai, bus formuojamas teigiamas gimnazijos įvaizdis ir pagarba jai, gimnazija bus atvira naujovėms ir idėjoms. 
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma per visą jo įgyvendinimą. Strateginio planavimo grupė plano projektą pristato mokyklos 
bendruomenei. Strateginio plano stebėsenos grupė kiekvienais metais sausio mėnesį pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. Strateginio 
plano neatskiriama dalis yra metinių veiklos programų įgyvendinimas. 

Stebėsenos duomenys fiksuojami strateginio plano strateginių tikslų pasiekimų analizės formoje (patvirtinta Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A15-1738/17-(2.1.4-KS): 
 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 
 

 
Tikslas 

 
(įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 
finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Uždavinys 1 
(įrašyti pavadinimą) 

    



34 
 

Uždavinys 2 
(įrašyti pavadinimą) 

    

Uždavinys 3 
(įrašyti pavadinimą) 

    

Išvada apie pasiektą 
tikslą 

 

Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 
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