
PRITARTA 

Vilniaus  Šolomo Aleichemo ORT 

Gimnazijos tarybos 2021 m. gruodžio 22 d.  

nutarimu (protokolas Nr. GT-5) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT gimnazijos direktoriaus 

 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-104 
 

 

 

 

 

VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 

 2021-2022 M.M. 

 

 

 

 

 

 



Rengiant veiklos planą vadovautasi gimnazijos 2021 -2025 metų strateginiu planu, apklausos „Ugdymas ir mokymasis“ rezultatais. Vyko 
konsultacijos su įvairiomis gimnazijos bendruomenės darbo grupėmis.    
 

I. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 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. 

 

                 Filosofija 

 
              „Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“. 
                                                                         (Seneka )        

    
 

Gimnazijos vykdomos programos 

 

 

• Pradinio ugdymo 

• Pagrindinio ugdymo (1-joji dalis, 2-joji dalis) 

• Vidurinio ugdymo 



Klasių komplektų ir mokinių skaičius 

 

Klasė komplektų 
sk. 

mokinių 
skaičius 

1 klasė 2 44 

2 klasė 2 44 

3 klasė 2 47 

4 klasė 2 43 

5 klasė 2 57 

6 klasė 2 52 

7 klasė 2 53 

8 klasė 2 43 

9 klasė 2 34 

10 klasė 2 48 

11 klasė 1 28 

12 klasė 1 28 

Viso 22 521 

Vidurkis klasėse  23,7 

 

Gimnazijos vadovai: 

 

Direktorė 

Ruth Reches 

   

Pavaduotojai 

Lina Morkūnienė 

Tamara Lukoševičienė 

Egidija Žukauskienė 

 

Mokytojai: 

 

53 mokytojai, iš jų: 3 ekspertai,  6 mokytojai metodininkai,  14 vyresnieji mokytojai,  19 mokytojai,  11  mokytojų kvalifikacinės kategorijos  
neturi.  



Kiti darbuotojai:  

       

Gimnazijoje dirba psichologas, socialinis pedagogas,  spec.pedagogas – logopedas, bibliotekininkas, 2 mokytojo padėjėjai ,visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistas. 

 

II. GIMNAZIJOS 2020-2021 M.M. VEIKLOS ATASKAITA 

Gimnazija 2020-2021 mokslo metus pradėjo kontaktiniu būdu ir taip dirbo  iki rudens atostogų, tačiau dėl Covid-19 pandemijos buvo 

paskelbtas visuotinis karantinas ir buvo pereita prie nuotolinio ugdymo(si). Tai tapo dideliu iššūkiu mokytojams,  mokiniams,  kitam 

personalui. Nepaisant sunkumų, mokytojai pakankamai sėkmingai susitvarkė su nuotolinio mokymo iššūkiais. Nuotolinio ugdymo metu 

gimnazija pradėjo naudoti Teams  virtualią  mokymo aplinką. Organizuoti mokytojų mokymai, kaip naudotis šia mokymo erdve. Mokant bei 

mokantis nuotoliniu būdu, pagerėjo mokytojų ir mokinių skaitmeninis raštingumas, šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimas 
mokymo(si) procese. 

2020 – 2021 m. m. nupirkti 9 stacionarūs ir 20 nešiojamų kompiuterių, viena grafinė planšetė, 7 klaviatūros ir 7 spausdintuvai. Taip pat 31 

kamera su integruotu mikrofonu, 25 kompiuterių pelės, 2 projektoriai ir 8 monitoriai. Nešiojami kompiuteriai išdalinti mokytojams ir 

mokiniams, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos nuotolinio ugdymo vykdymui.  

2020-2021 m.m. pagrindinė Vaiko gerovės komisijos veiklos kryptis buvo  pagalba visiems mokiniams nuotolinio mokymosi metu.  Visiems 
mokiniams, turintiems spec. ugdymosi poreikių, buvo  rašomos programos, konsultuojant spec. pedagogui ir psichologui. Ne rečiau nei vieną 
kartą per mėnesį (esant poreikiui – dažniau) mokytojai, dirbantys su spec. poreikių mokiniais, susirinkdavo  aptarti mokinių ugdymosi 
pasiekimų.  

Karantino metu mokiniai, turintys ugdymosi, emocinių, elgesio sunkumų, buvo kviečiami mokytis iš gimnazijos patalpų. Kiekvienam mokymosi 

sunkumų turinčiam mokiniui pagalbos specialistai teikė individualią pagalbą, siekiant gerinti mokinių mokymąsi ir pažangą.  

Nuolat buvo teikiamas grįžtamasis ryšys mokinių tėvams. Suorganizuotos tėvų konsultacijos mokinių ugdymo klausimais.  
Efektyvios pagalbos sistemos dėka visi mokiniai padarė pažangą ir buvo keliami į aukštesnę klasę. Gimnazijos 5-12 klasių mokinių pažangumas 

96 proc., kokybė 74 proc. 

 

2020-2021 m.m. gimnazija dalyvavo NŠA organizuojamuose NMPP 4, 8 klasių diagnostiniuose testavimuose, PUPP pasiekimų patikrinime. 
2021 m. gegužės - birželio mėnesiais 5, 7, 9, 11 klasių mokiniai atliko lietuvių k., anglų k., matematikos, gamtos mokslų diagnostinius testus. 



Dalykų metodinėse grupėse buvo analizuojami testų rezultatai ir numatomos veiklos tobulinimo kryptys. 

Gabūs mokiniai dalyvavo įvairių  dalykų olimpiadose ir užėmė prizines vietas:             

• 1 vieta  tarptautinėje  žydų istorijos olimpiadoje;  

• 1 vieta tarptautinėje žydų tradicijų olimpiadoje; 

• 1 vieta Vilniaus miesto anglų kalbos olimpiadoje; 

• 1 vieta Nacionalinėje viešo kalbėjimo olimpiadoje; 

• 1 vieta Vilniaus m. technologijų olimpiadoje; 

• 1 vieta Vilniaus m. geografijos olimpiadoje; 

• 3 vieta lietuvių k. rašinių konkurse; 
• tarptautinėje ORT matematikos olimpiadoje 4 mokiniai užėmė prizines vietas;  
• 2 prizines vietas tarptautiniame ORT animacijos konkurse;  

• užimtos 1 ir 2 vietos hebrajų kalbos Tarptautinėje olimpiadoje; 
• Mokiniai, dalyvaudami matematikos Kings, Olympis, Pangea 2021,  fizikos Olympis, biologijos Olympis, informatikos Olympis,  

istorijos Olympis, geografijos Olympis, anglų k. Olympis, užėmė prizines vietas. 

Visi 12-ųjų klasių  mokiniai sėkmingai išlaikė valstybinius brandos egzaminus ir gavo brandos atestatus. Keturi mokiniai gavo aukščiausius 
įvertinimus -100 balų iš anglų kalbos ir rusų kalbos dalykų.  

Atsižvelgiant į atliktą mokinių ir tėvų apklausą apie būrelių poreikį, mokiniams buvo pateikta didelė pasiūla naujų būrelių (iš viso 24 būreliai). 
Pradinukai lankė žydų tradicijų, lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, mentalinės aritmetikos, Lego, karate, programavimo, keramikos, 

gamtos mokslų, futbolo, krepšinio būrelius, chorą. Vyresnių klasių mokinai lankė programų kūrimo išmaniais telefonais, krepšinio, stalo 
teniso, anglų kalbos, prancūzų kalbos, dailės, robotikos, programavimo, žurnalistikos, foto/video būrelius. Dauguma būrelių pandemijos metu 

vyko nuotoliniu būdu. 

2020-2021 m.m. gimnazija dalyvavo tarptautiniuose ORT, Izraelio švietimo ministerijos, Izraelio Diasporos muziejaus organizuojamuose 

projektuose:   

•  „Mano kelionė po Izraelį“ (6 klasė); 
•  „Mano šeimos istorija“ (7 klasė); 



•  „Žydiškas objektyvas“ (8 klasė); 
•  „Kapų istorijos“ (8 klasė); 

Visuose projektuose dalyvavo ir mokinių  tėvai. 

Buvo organizuojami projektai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe,  Vilniaus PPT, Vilnius Gaono muziejumi, Lietuvos žydų (litvakų) 
bendruomene,  Akmenės  gimnazijos  Tolerancijos centru: „Žydiški valgiai“, "Sapnų gaudyklės", "Šalom, Akmene". 

Bendradarbiaujant su Lietuvos žydų bendruomene organizuotos žydiškos šventės, sporto turnyras su organizacija Macabi, stovykla mokiniams, 

projektas „Kapų skaitymas“ su Gaono muziejumi. 

3-12 klasių mokiniai dalyvavo NŠA inicijuotame prevenciniame projekte „Savu keliu“ . 

Buvo suburta gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė, kuri organizavo mokinių, mokytojų ir tėvų apklausą „Ugdymas ir mokymasis“. 

Apklausoje dalyvavo  65,3 proc. mokytojų, 35,3 proc. mokinių, 44,9 proc. tėvų. 
Darbo grupė įvertino 2020 - 2021 m.m. ugdymo proceso ir pagalbos mokiniui rodiklius  IQES sistemos instrumentais ir pateikė  2-3 

rekomendacijas tobulintinų sričių gerinimui. Apklausų išvados pristatytos gimnazijos bendruomenei. 
 

Remiantis apklausų rezultatais sudarytas gimnazijos metinis veiklos planas, tobulinamas ugdymo procesas. 

Gimnazijos bendruomenei  buvo  pateikiama nuolat atnaujinama informacija, susijusi su Covid 19 reikalavimais, kurių laikėsi mokyklos 

bendruomenė. 

 

 



 

 

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 

Mokytojų, mokinių ir tėvų apklausos „UGDYMAS IR MOKYMASIS“  

ataskaita už 2020 - 2021 m.m. 

Apklausa sudaryta remiantis mokyklų įsisvertinimo platformos IQES online pateiktomis apklausomis  ugdymo ir mokymosi rodikliui ištirti.  
 



Apklausos tikslas -  ištirti Ugdymo ir mokymosi rodiklį bei išsiaiškinti, kaip mokytojai, mokiniai ir tėvai vertina pamokos kokybę, klasės 

valdymą, mokymuisi palankų mikroklimatą, vertinimo sistemą bei pagalbą mokiniui mūsų gimnazijoje. 

Mokytojų atsakytų klausimynų kvota, įskaitant iš dalies atsakytus, 65,3 proc. 

Mokinių atsakytų klausimynų kvota, įskaitant iš dalies atsakytus, 35,3 proc. 

Tėvų atsakytų klausimynų kvota, įskaitant iš dalies atsakytus, 44,9 proc. 

Kokybė vertinima nuo 1 iki 4. Neutrali vertė 2,5. Vertė didesnė nei 2,5 reiškia, kad kokybė įvertinta teigiamai. Vertė žemesnė – kokybė įvertinta 

neigiamai. 

5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 

Mokytojai Vertė Procentas 

Pamokų metu naudoju papildomą medžiagą (skaidres, video, edukacinius žaidimus ir 
kt.), kad mokiniai geriau įsisavintų pamoką. 

3,9 100% 

Mokiniai tiksliai žino kur ir iki kada atlikti/atsiųsti paskirtas užduotis. 3,9 100% 

Tarp manęs ir mokinių pamokose nėra įtampos ar baimės jausmo (kartais 
pasijuokiame). 

3,9 100% 

Supažindinu mokinius su dalyko vertinimo sistema. 3,9 96% 

Aiškiai pasakau, kad netoleruosiu tam tikro elgesio. 3,9 100% 

 

Mokiniai Vertė Procentas 

Namuose turiu geras sąlygas mokytis (turiu asmeninę darbo vietą, galiu mokytis tyloje 
ir pan.)  

3,7 91% 

Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje.  3,6 95% 



Mano tėvai/globėjai žino, kokius įvertinimus gavau paskutiniu metu, stebi mano 

pasiekimus Tamo dienyne.  

3,6 93% 

Esu pajėgus atlikti namų darbus pats, be niekieno pagalbos.  3,5 93% 

Tarp manęs ir mokytojų vyraujančiam bendradarbiavimo tonui būdinga pagarba ir kito 
vertinimas.  

3,4 95% 

 

Tėvai 
 

  

Man įdomu, kaip mano vaikui sekasi mokytis. 3,9 100% 

Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano vaikas yra gavęs. 3,8 98% 

Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali 
mokytis tyloje ir pan.) 

3,8 99% 

Organizuojami vaiko pasiekimų aptarimai su mokytojais yra naudingi. 3,4 88% 

Esant reikalui mes (tėvai, globėjai) galėtume padėti vaikui ruošti namų darbus – mūsų 
žinių pakaktų. 

3,4 88% 

 

5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS 

Mokytojai Vertė Procentas 

Mokant nuotoliniu būdu mokymosi rezultatai suprastėjo. 2,4 40% 

Mokant nuotoliniu būdu mokymosi rezultatai pagerėjo. 2,6 60% 

Mano pamokose visi mokiniai dalyvauja įsijungę vaizdo kameras. 
 

2,9 79% 

Nuotolinių pamokų metu naudoju Teams kambarių erdvę. 
 

3,1 68% 

Mano nuotolinės pamokos dažniausiai išlaiko standartinės pamokos struktūrą. 
 

3,1 79% 

 



Mokiniai Vertė Procentas 

Mokantis nuotoliniu būdu mano mokymosi rezultatai suprastėjo.   1,7 84% 

Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko ruošiu namų darbus.  2,0 76% 

Mokytojai informuoja mano tėvus apie tai, kaip man sekasi mokykloje.  2,3 57% 

Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis.  2,4 56% 

Mokytojai per pamokas skiria užduotis, kurias atliekame atskiruose Teams 

kambariuose.  

2,4 48% 

 

Tėvai 
 

  

Nebūna taip, kad mūsų vaikui tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti 
kontrolinius darbus. 

2,7 62% 

Norėčiau, kad mokykla organizuotų tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis 
ugdymo temomis. 

2,9 72% 

Jei mūsų vaikui iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems 
neaiškumams paaiškinti. 

2,9 71% 

Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko vaikas ruošia namų darbus. 3,0 71% 

Aš noriai dalyvaučiau mokyklos šviečiamuosiuose užsiėmimuose tėvams įvairiomis 
vaikų ugdymo temomis. 

3,0 73% 

 

IV. 2021-2022 M.M. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

2021 – 2022 m.m. numatoma tęsti išsikeltų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

1. Tikslas. Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas. 

    Uždaviniai:  
1.1. Plėtoti mokytojų kolegialią veiklą. 



1.2. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus.       
1.3. Atnaujinti, sukurti naujas edukacines aplinkas ir skatinti juose 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. 
 

I TIKSLAS Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1.1. Užtikrinti 
tiesioginio ir/ar 

nuotolinio ugdymo 

kokybę. 

1. Plėtoti vaiko gerovės 
komisijos, švietimo 
pagalbos specialistų veiklą 
siekiant laiku identifikuoti 

mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų, 
praleidžiančius pamokas be 

pateisinamos priežasties.  
2. Paruošti mokymosi 
praradimų nuo COVID-19 

kompensavimo priemones. 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 
 

 

 

 

Klasės vadovai ir 
vaiko gerovės 
komisija 

 

 

 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Dalykų metodinės 
grupės  

 

Vaiko gerovės komisija susitars su 

švietimo pagalbos specialistais dėl darbo 
formų su mokiniais, kuriems reikia 

papildomo dėmesio ir pagalbos. Pagerės 

mokinių lankomumas bei pažangumas. 
 

 

 

Pagrindinių dalykų mokytojai po 
diagnostinių testų nustatys mokinių žinių 
spragas ir suteiks  jiems veiksmingą 
pagalbą.  
 



3. Išnaudoti Bendrųjų planų 
galimybės dalinti klasę į 
grupės: 
 - per lietuvių kalbos 
pamokos 5 klasėse; 
- per matematiką 5, 6, 10 

klasėse 

 

4. Stebėti individualią 
kiekvieno mokinio pažangą. 
 

 

 

5. Organizuoti mokinių, 
juos mokančių mokytojų ir 
tėvų “Apskritojo stalo“ 

diskusijas klasės mokinių 
ugdymo(si)problemoms 

spręsti. 
 

6. Organizuoti mokiniams 

VISŲ  mokomųjų dalykų 
konsultacijas. 

 

7. Skatinti 4-8 klasių  
mokinius dalyvauti Vilniaus 

miesto  programoje 

„Mokau(si) internetu“ 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

Kas menėsį 
 

 

 

 

Visi mokslo 

metai pagal 

poreikį 
 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Visi mokslo 

metai 

Administracija  

 

 

 

 

 

 

 

Klasės vadovai 
Švietimo pagalbos 
specialistai 

 

 

Administracija 

Klasių vadovai 
Mokytojai 

 

 

 

 

Administracija 

Dalykų mokytojai  
 

 

Švietimo pagalbos 
specialistai 

Mokinių tėvai 

Mokytojai turės galimybę suasmeninti 
mokinių ugdymą. Pagerės  mokinių 
lietuvių kalbos bei matematikos žinios. 

 

 

 

 

 

Klasės vadovai pastoviai  analizuoja savo 
klasių mokinių pažangumą. 
Bendradarbiaujant su švietimo pagalbos 
specialistais, mokiniams laiku suteikiama 

efektyvi pagalbą.  
“Apskritojo stalo“ diskusijos padės 
nustatyti  atskirų klasių ugdymo problemų  
sprendimo būdus.  

 

 

 

 

Sudarytas dalykų konsultacijų tvarkaraštis. 
Lankydami konsultacijas mokiniai 

pagerins dalykų žinias ir gebėjimus. 
 

 

4-8 klasių mokiniai turėdami prieigą iš 
visuomeninės organizacijos ,,Kartu tikrai 

galime“ gaus mokymosi pagalbą iš savo 
namų. 

1.2. Plėtoti mokytojų 
kolegialią veiklą. 

1. Sudaryti sąlygas 
mokytojams kartu dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

 

 

Mokytojai tikslingai pasirinks 

kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

tobulinti profesines kompetencijas. Metų 



 

 

 

2. Skatinti pedagoginę 
bendruomenę dalintis darbo 
patirtimi.Organizuoti 

konferenciją - mugę 

„Mokomės kartu“. 

 

3. Suburti  darbo grupes 

pagal mokytojų interesus ir 
gimnazijos prioritetus. 

 

 

 

 

 

4. Plėtoti tarpdalykinę 
integraciją ir projektinę 
veiklą: 

- organizuoti tarpdalykinius 

kūrybinius projektus; 
- plėtoti integruotų pamokų 
vedimą. 
 

5. Stiprinti STEM ugdymą: 

- organizuoti mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimą(si) 
- integruoti į gamtos 
mokslų, technologijų, IT, 
matematikos dalykų turinį 
ORT paruoštas dalykų 
programas. 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

Gegužė- 

birželis 

 

 

Rugsėjis  
Spalis 

 

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

 

 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

Darbo grupės 

 

 

 

 

STEM mokytojų 
darbo grupė 

 

 

 

 

 

 

pabaigoje bus parengta mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo ataskaita. 

 

Suaktyvės mokytojų bendradarbiavimas ir 
kolegialus pasidalijimas patirtimi.  

50 proc.  mokytojų pasidalins gerąją 
patirtimi gimnazijoje/šalyje. 
 

 

75 proc. mokytojų pasirinko keturias 
veiklų sritis: integruotų pamokų/dienų 
organizavimas, skaitymo strategijų 
taikymas pradinėse klasėse, aukštesnųjų 
gebėjimų mokinių lavinimas pradinėse 
klasėse, STEM dienų/ projektų 
organizavimas. 

 

Mokytojai bendradarbiaus planuojant ir 

organizuojant įvairias integracines veiklas. 

Pravestos 25 integruotos pamokos, kuriose 

dirbo bent dviejų dalykų mokytojai. 
Suplanuoti ir organizuoti 8 integruoti 

projektai ir 5 tarptautiniai projektai su 

Izraeliu. 

 

STEM mokytojai dalyvaus ORT 

organizuojamuose kvalifikacijos 

tobulinimose kursuose. Parengtos ORT 

programos bus integruojamos į dalykų 
ugdymo turinį. Mokytojai dalinsis patirtimi 
gimnazijoje , įsitrauks į STEM veiklą už 
mokyklos ribų.   

 



- organizuoti gimnazijoje 

STEM CUP.  

- dalyvauti STEM veiklose 

Vilniaus mieste. 

 

6. Plėtoti vidinę integraciją: 

- mentorystės veikla; 
- jaunų mokytojų mokymai. 

  

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Mentoriai 

 

 

 

 

 

Kiekvienam jaunam mokytojui skiriamas 

patyręs mokytojas mentorius. 
Jauniems mokytojams organizuojamos  

įvairios individualios/grupinės 
konsultacijos, metodinės dienos, kurybinės 
dirbtuvės.   

1.3. Individualizuoti 

ugdymo turinį, 
atsižvelgiant į 
individualius 

mokinių gebėjimus 

  

1. Taikyti pamokose 

diferencijuoto ugdymo 

elementus. Naudoti 

skaitmenines mokymosi 

platformas ir elektronines 

pratybas diferencijuojant 

užduotis. 
 

 

2. Sukurti 3-5 klasių 
mokiniams, turintiems 

aukštesniųjų gebėjimų, 
specialųjį modulį 
gabumams lavinti. 

3. Dalyvauti tarptautiniame 

projekte aukštesniųjų 
gebėjimų turintiems 
mokiniams „Gifted“. 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis- 

spalis 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

 

 

 

 

 

 

Darbo su gabiais 

mokiniais grupė 

 

 

 

Darbo su gabiais 

mokiniais grupė 

 

 

Lietuvių kalbos 
metodinė grupė 

Pradinių klasių 
metodinė grupė 

Dauguma mokytojų pamokose siūlo 
mokiniams skirtingo lygio užduotis, 
diferencijuoja  namų darbus. 

Diferencijuojant užduotis mokytojai 
naudoja pradinėse klasėse matematikos 

EMA pratybas, Eduten platforma 

(matematika 3-4 klasėse), Eduka pratybas 
per lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, 

dailės pamokas.  

3-5 klasių mokiniams paruošti atrankos 
kriterijai. Sukurtos 6 skitingų dalykų 
programos mokiniams, turintiems 

aukštesniųjų gebėjimų. 
 

7-8 klasių aukštesnbiųjų gebėjimų turintys 
mokiniai dalyvauja Izraelio tarptautiniame 

projekte „Gifted“. 
 

Patikrintas naujai atvykusių mokinių 
lietuvių k. mokėjimo lygis. Mokiniams, 
kurių lietuvių k. nėra gimtoji, sudarytos 



 

 

 

4. Identifikuoti 1-4, 5 

klasėse mokinius, kuriems  

lietuvių kalba nėra gimtoji. 
Nustatyti jų lietuvių kalbos 
žinojimo lygį. 
 

5. Pritaikyti lietuvių kalbos 
programą, skirtą Tautinių 
mažumų mokyklų 
mokiniams, kurių lietuvių 
kalba nėra gimtoji. 
 

6. Aktyvinti „Vyturio“ 

bibliotekos elektroninės 
skaityklos panaudojimą. 

 

 

 

Rugsėjis – 

spalis 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Lietuvių kalbos 
metodinė grupė 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos 
metodinė grupė 

Bibliotekininkė 

 

sąlygos mokytis lietuvių kalbos 
individualiai. 

 

Pritaikyta lietuvių kalbos programa, skirta 
Tautinių mažumų mokyklų mokiniams, 
kurių lietuvių kalba nėra gimtoji. 
 

 

 

Suteikta prieiga prie „Vyturio“bibliotekos 

elektroninės skaityklos. 500 mokiniams 
individualiai suteikta galimybė surasti 

reikiamus literatūros kūrinius. 

1.4. Atnaujinti 

edukacines aplinkas 

1. Modernizuoti ugdymo 

procesą panaudojant 
virtualias aplinkas, 

skaitmenines mokymo 

priemones. 

2. Atnaujinti ir papildyti 

gimnazijos kompiuterinę 
įrangą. 
 

3. Įrengti technologijų 

kabinetą. 

4. Pabaigti įrengti lauko  
žaidimų aikštelę. 
 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Rugpjūtis 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

 

Administracija 

 

 

 

Dauguma mokytojų  naudos ugdymo 
procese virtualias mokymo 

aplinkas/skaitmeninės mokymo priemonės 

 

 

Atnaujinta kompiuterinė įranga 
informatikos kabinete. 

 

 

Technologijų kabinete įrengta virtuvės 
įrangą.  
Gimnazijos teritorijoje įrengta nauja 

žaidimų aikštelė. 1-4 klasių mokiniai turės 
galimybės aktyviai leisti laiką lauke. 



5. Atnaujinti poilsio erdvę 
pradinių klasių mokiniams 

 

6. Įkurti  lauko klasę. 
 

7. Atnaujinti ir papildyti 

informaciją apie gimnazijos 
veiklą interneto svetainėje.  

Rugpjūtis - 
rugsėjis 

 

Rugsėjis - 
sausis 

 

Rugsėjis - 
spalis 

Administracija  

 

 

Administracija  

 

 

Darbo grupė 

  

Įkurtos naujos aplinkos koridoriuose 2 
aukšte. 
 

Gimnazijos teritorijoje įrengta lauko klasė 
aktyviam patraukliam  ugdymuisi. 

 

Interneto svetainėje atnaujinta ir papildyta   

informacija apie gimnazijos veiklą. 
  

 

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

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

2.1. Puoselėti 
palankų emocinį ir 
socialinį 
mikroklimatą 
gimnazijoje 

1. Parengti „Darbuotojų 
psichologinio saugumo 

užtikrinimo politikos 
įgyvendinimo tvarkos 
aprašą“. 
 

2. Paskatinti mokytojus 

dalyvauti savitarpio 

pagalbos ir palaikymo 

grupėje, kuriuos organizuoja 
geros savijautos biuras  

“Vilnius Sveikiau”. 
 

3. Organizuoti intervizijos 

darbo aplinkos ir savijautos 

aptarimus. 

 

4. Atlikti 5-11 klasių 
gimnazijos mikroklimato 

tyrimą. 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Kartą per 
mėnesį 
 

 

 

 

 

Nuo 2022 m. 

sausio mėnesio 
kartą per 
mėnesį. 
Rugsėjis - 

lapkritis 

 

Administracija 

 

 

 

 

 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė 

 

 

 

 

 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė 

 

 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė, 

Parengtas „Darbuotojų psichologinio 
saugumo užtikrinimo politikos 
įgyvendinimo tvarkos aprašas“. 
Gimnazijos bendruomenė jausis saugiai 
žinodama, kur kreiptis pagalbos. 
 

Dalis mokytojų (apie 5 proc.) prisijungia 

prie savitarpio pagalbos ir palaikymo 

grupės, kurią organizuoja biuras „Vilnius 
sveikiau“. 

 

 

 

Prisijungia 10 proc. mokytojų, kurie 
dalyvauja intervizijos darbo aplinkos ir 

savijautos aptarimuose. 

 

Tyrimo rezultatai pristatyti klasių 
vadovams, aptarti VKG posėdyje. 



 

 

 

5. Įgyvendinti 5-10 klasėse 
pshichoaktyviųjų medžiagų 
prevencinę programą „Savu 
keliu“. 

 

6. Įgyvendinti 2-3 klasėse 
prevencinę programą 
„Obuolio draugai“. 
 

 

7. Vykdyti mokinių 
socialinės ir emocinės 
mokymosi aplinkos 

stebėseną ir aptarimą. 
 

8. Stiprinti mokytojų ir  5-

11 klasių mokinių socialinio 
emocinio intelekto galias  ir 

kompetencijas koligialaus 

darbo metu. 

 

9. Skatinti mokinių fizinį 
aktyvumą: 

- varžybų tarp klasių 
organizavimas; 

- aktyvios pertraukos; 

- žaidimų gimnazijos 
teritorijoje organizavimas; 

- dalyvavimas Vilniaus 

miesto sporto varžybose. 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

socialinė pedagogė 
V.Augulevič 

 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė, 
socialinė pedagogė 
V.Augulevič ir klasės 
vadovai 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė, 
socialinė pedagogė 
V.Augulevič 

 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė, 
socialinė pedagogė 
V.Augulevič ir klasės 
vadovai 

Psichologė B. 
Višniak-Bakšienė, 
socialinė pedagogė 
V.Augulevič ir klasės 
vadovai. 

  

Kūno kultūros 
mokytojai  

 

Numatytos priemonės gimnazijos 

mikroklimato gerinimui. 

 

Pagal prevencinę programą „Savo 
keliu“ organizuota  ne mažiau kaip 10  

teminių klasės valandėlių  kiekvienoje 

klasėje. 
 

Pagal prevencinę programą „Obuolio 
draugai“ organizuota ne mažiau kaip 24   

teminių klasės valandėlių. 
 

 

Organizuoti trys  klasių vadovų 
susirinkimai, skirti socialinės ir emocinės 
ugdymosi aplinkos aptarimui. 

 

 

Sustiprėja mokytojų ir 5-11 klasių mokinių 
socialinio emocinio intelekto įgūdžiai, 
atsparumas trikdžiams, savivertė, 
pasitikėjimas savimi. 
 

 

30 proc. mokinių aktyviai dalyvaus  

neformalioje kūno kultūros veikloje, gins 

gimnazijos vardą įvairiose miesto  

varžybose. 



2.2. Sudaryti sąlygas 
gimnazijos 

bendruomenės 
iniciatyvoms ir 

lyderystei. 

1. Dalyvauti Lietuvos 

valstybinių švenčių, 
atmintinų  istorinių dienų  
minėjimuose. 
2. Skatinti mokinių 
iniciatyvas,kūrybiškumą ir 
lyderystę: 

- mokinių savitarpio 
pagalbos grupių veiklą; 

- labdaros akcijos, Tu Bišvat 
mugė; 

- švaros bei ekologijos 
akcijos; 

- renginiai. 

3. Sudaryti galimybes 

mokiniams, mokytojams, 

tėvams dalyvauti 
savanorystės ir pilietiškumą 
ugdančiose veiklose:  

pasaulinėje iniciatyvoje „Go 
Red for Dyslexia“,  
Geradarystės dienoje. 
4. Parengti socialinės 
pilietinės veiklos aprašą. 

 

5. Vykdyti mokinių 
socialinę pilietinę veiklą ir 
jos aptarimus. 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Visi mokslo 

metai 

Administracija 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų taryba 

Tėvų komitetai 
Mokinių taryba 

Administracija 

Mokinių taryba 

Klasių vadovai 
 

 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė 
A.Augulevič 

 

Socialinė pedagogė 
V.Augulevič ir klasės 
vadovai 

Dauguma bendruomenės narių rodo 
iniciatyvą ir aktyviai prisideda 
organizuojant Lietuvos valstybinių 
švenčių, atmintinų  istorinių dienų  
minėjimuus. 
 

 

60 proc. mokinių aktyviai dalyvaus 

gimnazijos gyvenime. Palaikomos jų 
iniciatyvos, lyderystė. 
Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 
atsakomybė. 
 

 

Mokiniai, mokytojai, tėvai inicijuoja ir 
dalyvauja įvairiuose pilietinėse akcijose, 
veiklose,  savanoriauja gimnazijoje ir už 
jos ribų.  
 

 

 

 

Parengtas socialinės pilietinės veiklos 
aprašas. Su aprašu supažindinta gimnazijos 
bendruomenė. 
Dauguma 5-10 klasių mokinių  galės 
pasirinkti socialines pilietines veiklas pagal 

savo polinkius. Ugdysis mokinių lyderystė, 
bendruomeniškumas. 

2.3. Plėtoti 
bendruomenės narių 
reflektavimo, 

įsivertinimo kultūrą 

1. Vykdyti gimnazijos 

įsivertinimo ir anketos 
pildymą. 
 

Sausis – 

vasaris 

 

 

Tėvai, mokiniai, 
mokytojai. 

 

 

Anketą užpildys daugiau nei 30 proc. 
mokinių, tėvų ir mokytojų. Apklausos 
rezultatai pateikti NŠA, pristatyti ir aptarti 
mokytojų taryboje, metodinėje taryboje ir 



 

 

 

2. Parengti metinės veiklos 
vertinimo ir pokalbių su 
pedagoginiais darbuotojais 

tvarkos aprašą. 
 

3. Organizuoti mokytojų 
metinius (veiklos vertinimo) 

pokalbius. 

 

4. Organizuoti mokinių 
asmeninės pažangos 
stebėjimą ir vertinimą. 

 

5. Organizuoti klasės 
valandėles, skirtas mokinių 
mokymosi perspektyvų 
atpažinimui. 
 

6. Organizuoti trišalius 
pokalbius: mokinys – tėvai -
klasės vadovas. 

 

 

 

Rugsėjis- 

spalis 

 

 

 

Gegužė – 

birželis 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

Darbo grupė 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

Administracija 

Metodinė taryba 

Metodinės grupės 

  

Administracija 

Klasių vadovai 
 

 

 

Administracija 

Klasių vadovai 
Tėvai 

tėvų komiteto posėdžiuose. Apklausos 
duomenis panaudoti gimnazijos veiklos 

planavimui, tobulinimui. 

Parengtas aiškiai reglamentuotas metinės 
veiklos įsivertinimas ir pokalbio su 
pedagoginiais darbuotojais tvarkos aprašas. 
 

 

Organizuoti indiivdualūs pokalbiai su 
mokytojais. Aptarta ugdomoji veikla per 

mokslo metus ir suderintos sekančių metų 
veiklos. 

Mokytojai parengia kiekvienos klasės 
refleksijų apibendrinimus, aptaria su 
mokiniais ir tobulina savo veiklą pagal 
gautus rezultatus.  

Kiekvienas 5-10 klasių mokinys mokslo 
metų pradžioje išsikėle sau mokomųjų 
dalykų lūkesčius, mokosi reflektuoti, 
įsivertinti.  

 

Individualių pokalbių metų kiekvienas 
mokinys turės galimybę reflektuoti savęs 
pažinimą.  

 

 

III TIKSLAS Žydų kultūros paveldo kryptingas plėtojimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

3.1. Organizuoti 

gimnazijos 

bendruomenei žydų 

1. Organizuoti paskaitą 
,,Žydų rudens, žiemos, 
pavasario šventės” naujai 

Rugsėjis 

Gruodis 

Kovas 

 

Hebrajų kalbos  
metodinė grupė 

 

 

Visi nauji mokytojai supažindinami su 
žydų tautos tradicijomis bei papročiais.  
 

 



istorijos bei kultūros 
švietimą. 
 

atvykusiems į gimnaziją 
mokytojams. 

 

2. Sudaryti šabatų ir žydų 
tautos švenčių tvarkaraštį. 
 

3. Organizuoti Lietuvos 

žydų genocido dienos 

minėjimą. 
 

4. Dalyvauti šalies ir  
Vilniaus miesto pilietinėje 
iniciatyvoje „Atminties 
kelias“. 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Administracija 

Hebrajų kalbos 
metodinė grupė 

Administracija 

Tolerancijos centras 

 

 

Tolerancijos centras 

12-ųjų klasių mokiniai 
Klasių vadovai 
Administracija  

Tolerancijos centras 

Muzikos mokytojai 

 

 

 

Sudarytas šabatų ir žydų tautos švenčių 
tvarkaraštis. 
 

Organizuotas minėjimas 9- 12 klasių 
mokiniams 

 

 

Iniciatyvoje „Atminties kelias“ dalyvaus 
gimnazijos choras, 10 -ųjų klasių mokiniai  

3.2.  Skatinti 

gimnazijos 

bendruomenę 
įsitraukti į žydų 
kultūrinius 
renginius. 

1. Įtraukti bendruomenę, 
organizuojant tradicines 

žydų šventės, šabatus. 
 

2. Dalyvauti šalies  projekto 

„Kultūrų ratas“ veiklose. 
 

 

 

 

 

3. Organizuoti projektinę 
darbą 7-10  klasių 
mokiniams, skirtą žydų 
tautos istorijos bei kultūros 
tyrinėjimui. 
 

Visi mokslo 

metai 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

Tolerancijos centras 

 

 

 

 

 

 

Hebrajų kalbos 
metodinė grupė 

Žydų tradicijų 
mokytojai 

 

 

80 proc. bendruomenės narių (mokytojai, 
mokiniai, tėvai) aktyviai dalyvauja 

rengiant šventEs, šabatus. 
 

Mokiniai dalyvaudami projekto „Kultūrų 
ratas“ veiklose, dirbdami komandoje ir 

bendraudarbiaudami  pristatys žydų 
tradicijos bei kultūrą kitų mokyklų 
mokiniams. Bus skatinami pažinti kitų 
tautų kultūrų įvairovę.   
 

Visi  7-10 klasių mokiniai, dirbdami 

individualiai/ grupėmis, tyrinės pasirinktą 
žydų tautos istorijos/kultūros  temą ir 
pristatys klasėse/bendruomenėje. 

 

 



4. Dalyvauti  tarptautiniuose 

projektuose:  

• „Mano kelionė po 
Izraelį“ (6 klasė); 

•  „Mano šeimos istorija“ 

(7 klasė); 
•  „Žydiškas objektyvas“ 

(8 klasė); 
• „Mokyklos dvynės“ (6-

8 klasės); 
• „Šaknys“ (10 klasė); 
• „Gifted“ (7-8 klasė); 
• Bar/bar micva (7 klasė); 
• „Jauni diplOmataI“ (10-

11 klasės) 

     

5. Tęsti socialinį projektą  
„Padėk senoliams“. 

  

6. Surengti 8 -9 klasių   
mokinių dailės darbų 
parodą, skirtą Š.Aleichemo 
gimimo datai. 

Visi mokslo 

metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi mokslo 

metai 

 

Kovas 

Administracija 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių taryba  
Mokiniai savanoriai 

 

Dailės mokytoja, 

bibliotekininkė 

Gimnazija plėtos  bendradarbiavimą su 
tarptautine ORT organizacija, Izraelio 

švietimo ministerija, Tel Avivo Diasporos 

muziejumi.  

Dalyvaudami tarptautinėse   projektuose 

įvairių klasių mokiniai gilins turimas žinias 
apie žydų tradicijas, istoriją, kultūrą, 

bendraus onlain 

su savo bendraamžiais iš įvairių žydų 
mokyklų. 
 

 

 

 

 

 

 

Bent 30 proc. 9 klasių mokinių dalyvauja  
socialiniame projekte  „Padėk senoliams“. 

 

Mokiniai plačiau sužinos apie 
Š.Aleichemo kūrybą. Geriausi mokinių 
darbai bus eksponuojami parodoje. 

 

Veiklos plano  įgyvendinimas: 

1. 2021- 2022 m.m. veiklos  plano  įgyvendinimas  detalizuojamas  mėnesių planuose.  
2. Veiklos planas koreguojamas atsižvelgus į laukiamų rezultatų pasiekimą.  
 

     

 


