
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO  PLANO 

ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA 

 

Vizija. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija 2023 m. – pažangi mokykla, tenkinant kiekvieno mokinio 

poreikius, sudaranti galimybes darbuotojams save realizuoti ir tobulėti. 

Misija. 

1. Gimnazija, suteikianti mokiniams pagrindinį (II pakopos) ir vidurinį išsilavinimą, ugdanti mokinių 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas, sudaranti palankias sąlygas ugdyti(s) skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokiniams, kryptingai skirianti dėmesį mokinių karjeros planavimui.  

2. Humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės 

siekianti gimnazija, veikloje besivadovaujanti susitarimais bendruomenėje. 

 

Veiklos prioritetai 2021–2023 m.  

 

1. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas. 

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas. 

 

Veiklos 2021–2023 m.:  

1. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.  

2. Aktyvinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdyti asmeninę atsakomybę už mokslo rezultatus.  

3. Sudaryti tinkamas sąlygas gabių ir talentingų mokinių ugdymui(si). 

4. Puoselėti palankų ugdymuisi mikroklimatą.  

5. Puoselėti gimnazijos tradicijas gimnazijos bendruomenėje.  

6. Formuoti santykius bendruomenėje, grįstus aukšta saviverte, pagarba vienas kitam, tikslų 

įgyvendinimu. 

 

1. Strateginis tikslas – Mokyti mokinius planuoti savo mokymąsi ir būti atsakingais už savo 

mokymosi rezultatus. 

Mokinių mokymosi gerinimo programa 

 
Eil. 

Nr. 
Rezultatų kriterijai Rezultatas 2022 m. 

Įgyvendi-

nimo laikas 
Atsakingi 

I.1.1. Kiekvienas gimnazijos 

mokytojas 

metodikos  grupėje(se) 

perskaito bent vieną 

pranešimą apie šiuolaikinę 

pamoką.  

87,0 proc. mokytojų skaitė pranešimus 

metodikos grupėse apie šiuolaikinę pamoką. 

Suorganizuota Metodinė diena: skaityti 12 

pranešimų šiuolaikinės pamokos tema, 2 

pranešimai UTA tema.  

Dvi gimnazijos mokytojos parengė 

kvalifikacijos tobulinimo programą ir  

2021–2022 R. Šlivinskienė, 

mokytojai 

I.1.3. Visiems mokytojams 

suorganizuoti du 

seminarai / mokymai (per 

metus) apie mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymą ir šiuolaikinę 

pamoką. 

2022-06-22 – „Ugdymo įstaigos darbuotojų 

emocinio intelekto lavinimo bei profesinio 

meistriškumo pamokos, užtikrinant asmeninę 

mokinio pažangą“. 
2022-08-26 – „Šiuolaikinės pamokos 

receptai“.    

2021–2023 A. Serneckas 

I.1.4. I–II klasių vadovai du 

kartus per mokslo metus, 

organizuoja susitikimus su 

mokiniu ir jo tėvais dėl 

mokymosi pažangos. 

Klasių vadovų pokalbiai su I–IV mokiniais ir jų 

tėvais vykdyti vasario ir birželio mėnesiais.   

2021–2023 R. Laukaitienė, 

Klasių vadovai 

I.1.5. Tenkinami ne mažiau 99,0 

proc. mokinių poreikiai. 
III klasių mokiniams sudarantiems individualius 

ugdymo planus, jų poreikiai tenkinami 100,0 

proc. Mokiniams, norintiems gilinti žinias, yra 

galimybė pasirinkti neformalaus švietimo 

veiklas, papildančias formalųjį švietimą: anglų 

2023 D. Voitiuk 



kalba (dvi programos), programavimas, dailė 

(dvi programos), technologijos, muzika (dvi 

programos), fizinis ugdymas (trys programos).  
.2.1. Tikslingai panaudojamos 

mokinių poreikiams 

tenkinti bei mokymosi 

pagalbai teikti valandos.  

2022 m. kiekvieną savaitę mokiniams 

organizuotos dalykų konsultacijos. Jas 

kiekvieną savaitę teikė 36 mokytojai (skirtos 36 

val./sav. 2021–2022 m. m.; skirtos 38 val./sav. 

2022–2023 m. m. ir viena valanda trumpalaikės 

konsultacijos mokinio mokymosi spragoms 

likviduoti). 756 konsultacijos 2022 m. sausio–

birželio mėn., 578 konsultacijos 2022 m. 

rugsėjo–gruodžio mėn. Iš viso – 1334 

konsultacijos. 

2021–2023 D. Voitiuk,  

R. Laukaitienė  

I.2.2. Kiekvienais mokslo 

metais organizuojamos 

dalykų modulių, 

neformaliojo švietimo 

programų, tikslingai 

papildančių formaliojo 

ugdymo ugdymui, 

programas, mugės karjeros 

dienos / savaitės.  

2022 m. kovo 21–25 d. vykdyta „Karjeros 

savaitė 2022“. Šios savaitės metu suorganizuoti 

23 susitikimai ir 5 praktiniai užsiėmimai. Su 

mokiniais susitiko VilniusTECH, VDU, 

ISM,  KTU universitetų, Vilniaus ir 

Marijampolės kolegijų, Marijampolės karo 

prievolės ir komplektavimo poskyrio, Kalba.lt 

atstovai bei buvę gimnazistai. Susitikimnuose 

dalyvavo 1236 mokiniai. 

II klasių mokiniams antrą pusmetį vedamos 

ugdymo karjerai pamokos. 

Įgyvendinamas projektas „Mano ateitis – 

mano rankose“ (pagal Kokybės krepšelio 

projektą). Dvejose išvykose į aukštąsias 

mokyklas ir įmones Vilniuje ir Kaune dalyvavo 

96,42 II klasių mokinių.    

2021–2023 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui,   
J. Arbačiauskienė 

I.2.3. Kiekvieną pusmetį I–II kl. 

mokiniams skiriama viena 

dalyko pamoka mokinių 

mokymosi pažangai 

aptarti.  

Mokytojų ir mokinių pokalbiai apie mokymosi 

pažangą organizuoti vasario ir birželio 

mėnesiais.  

2021–2023 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

I.2.1.1 Kiekvienais mokslo metais 

organizuojamas renginys 

I–IV kl. mokiniams – 

Pažangos diena. 

Pažangos dienos renginys įvyko 2022 m. 

vasario 21 d.  

2021–2023 Metodikos 

taryba 

I.2.1.2 Mokymasis kitose 

edukacinėse erdvėse 

vienam mokiniui yra 

vidutiniškai ne mažiau 1,5 

dienos per mokslo metus.  

Kitose edukacinėse erdvėse mokiniams buvo 

organizuotos 58 veiklos, kuriose dalyvavo 2235 

mokiniai. 16 veiklų iš Kultūros paso (987 

mokiniams), 42 veiklos muziejuose, teatre, 

parodose, gamtoje, baseine (1248 mokiniams) 

Vienam mokiniui mokymasis kitose erdvėse 

vidutiniškai organizuotas 3,96 dienos per 

mokslo metus.  

2023 R. 

Laukaitienė, 

Mokytojai 

I.2.1.3 Pagerėjęs pamokų 

lankomumas ir I–IV kl. 

mokiniai be pateisinamos 

priežasties praleidžia 

vidutiniškai ne daugiau 

kaip 2 pamokas per 

metus. 

Be pateisinamos priežasties per mokslo 

metus  vienam mokiniui I klasėje tenka 11 

pamokų, II klasėje – 36 pamokos, III klasėje – 

17,78 pamokos, IV klasėje – 44.99 pamokos. 

2023 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojai 

I.3.2. Reguliariai 

organizuojamos 

mokomųjų dalykų 

olimpiados, konkursai – 

Savivaldybės, šalies etapai 

mokykloje, konferencijos, 

mokymai, mokiniams ir 

Gimnazijoje 2022 m. sausio – birželio mėn. 

organizuotos gimnazijos, rajono mokinių 

olimpiados, konkursai, varžybos – 25 

gimnazijos ir 3 šalies renginiai (šokio 

konkursai ir šalies dailės, informacinių 

technologijų olimpiados, organizuotos 

nuotoliniu būdu). Mokinių ir mokytojų 

2022 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Metodikos 

taryba 



stovyklos gabiems ir 

talentingiems mokiniams. 
konferencijos, forumai (viso – 3). Mokiniams, 

besimokantiems labai gerai ir gerai, 

padariusiems didžiausią mokymosi pažangą, 

garsinusiems gimnaziją regione ir šalyje 

mokinių olimpiadose, konkursuose, varžybose 

organizuotos išvykos į Kauną (Dramos teatrą) 

gegužės mėn. ir Vilnių (Valdovų rūmus) spalio 

mėn., Klaipėdą – birželio mėn.  
 

2. Strateginis tikslas – Skatinti gimnazijos bendruomenės kultūrinę veiklą. 

 

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimo programa 

 
Eil. 

Nr. 
Rezultatų kriterijai Rezultatas 2022 m. 

Įgyvendi-

nimo laikas 
Atsakingi 

II.1.1. Parašyta gimnazijos 

istorijos knyga 

„Gimnazija 2016–2021 

m.“  

Parengta elektroninė knyga „Gimnazijos 

istorija 2016–2021 m. Ypatingos laikmečio 

akimirkos“. Knyga paskelbta gimnazijos 

internetinėje svetainėje.   

2022 A. Serneckas, 

V.Balandienė,

  

II.1.2. Organizuojami pokalbiai, 

diskusijos gimnazijos 

bendruomenėje dėl gerų ir 

tobulintinų veiklų 

(„Emocija+“, mokytojų, 

mokinių ir jų tėvų forumas, 

diskusijų klubas 

bibliotekoje). 

Organizuota diskusija Emocija+, kurioje 

dalyvavo mokytojai ir kiti gimnazijos 

darbuotojai. 

2022-02-22  vyko diskusija „KULTŪRA. Ar 

galime gyventi be kultūros?“, dalyvavo 

mokiniai ir nuotoliniu būdu diskusijoje dalyvavo 

dėstytoja, meno kuratorė, verslo įvaizdžio 

konsultantė Alvyda Jasilionytė. 

2022 R. Laukaitienė 

II.1.4. Puoselėjama patobulinta 

gimnazijos mokinių 

skatinimo sistema.  

Organizuojama padėkos dėka mokiniams ir jų 

tėvams, mokytojams.  

Mokiniai, padarę pažangą ir labai gerai baigę 

pusmečius, vežami į ekskursijas. Suorganizuotos 

3 išvykos.  

2022  D. Voitiuk, 

Metodikos 

taryba  

II.2.2. Organizuojamos 

gimnazijos 

bendruomenės narių 

edukacinės išvykos. 

Dalis gimnazijos mokytojų lapkričio 4 d. vyko į 

Kauno Kovo 11-osios gimnaziją, susipažinti su 

įtraukiojo mokymo sistema.  
Bendruomenės nariams birželio 16 d. 

suorganizuota išvyka į Panemunės pilis (40 

dalyvių).  

2021–2023 A. Serneckas 

II.2.4. Puoselėjami kryptingi ir 

veiksmingi santykiai su 

kitomis švietimo 

įstaigomis (universitetais, 

kolegijomis, gimnazijomis, 

švietimo centrais 

profesinio rengimo 

centrais). 

Puoselėjami dalykiški santykiai su Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis. Jų atstovai atvyksta į 

gimnazijoje organizuojamas Karjeros 

dienas/savaites, kitu sutartu metu, pristato 

studijų galimybes, stojimo sąlygas.  

2022–2023 m. m. gimnazijoje lankėsi 

VilniusTECH, VDU, KTU, MRU, LSMU 

Veterinarijos akademijos, ISM atstovai, Vilniaus 

ir Marijampolės kolegijų, Marijampolės karo 

prievolės ir komplektavimo poskyrio, Suvalkijos 

šaulių 4-osios rinktinės, Lietuvos policijos 

mokyklos, Kalba.lt atstovai. Gimnazistai 

aplankė VilniausTECH (VGTU) universitetą, 

VU Gyvybės mokslų centrą, VU bibliotekos 

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą 

(MKIC), Kauno kolegiją, Vytauto Didžiojo 

universitetą (VDU) Karaliaus Mindaugo PMC, 

dalyvavo Marijampolės PMC organizuojamose 

atvirų durų renginiuose. 

2022–2023 A. Serneckas, J. 

Arbačiauskienė 

II.3.3. Socialiniai, pedagoginiai, 

psichologiniai, mokinių 

adaptacijos tyrimai 

Atliktas I klasių mokinių adaptacijos tyrimas 

(apklausa) 2022 m. spalio mėn. Vyko kiekvienos 

2021–2023 R.Šlivinskienė, 
J. Skinkienė 



padeda išaiškinti ir įvertinti 

mokinių siekius, gebėjimus 

ir savijautą, mokiniams 

laiku teikiama reikiama 

pagalba. 

klasės adaptacijos aptarimas, kuriame dalyvavo 

visi konkrečią klasę mokantys mokytojai.  

Išvados: 92,0 proc. apklaustų pirmų klasių 

mokinių yra patenkinti, kad mokosi Vilkaviškio 

„Aušros“ gimnazijoje; 84,0 proc. mokinių 

gimnazijoje jaučiasi saugūs; 68,0 proc. mokinių  

noriai lanko mokyklą. Pagrindinis adaptacijos 

sunkumas pirmų klasių mokiniams (79,0 proc.) 

– didelis mokymosi krūvis. 

Rekomendacijos: Mokymosi krūvio klausimus 

analizuoti Metodikos taryboje, administracijoje 

dėl mokymosi krūvio mažinimo pritaikant 

šiuolaikinius ugdymo metodus; atkreipti dėmesį 

į mokinius, turinčius įvairių poreikių ir pritaikyti 

mokymosi metodus, kreiptis pagalbos į pagalbos 

mokiniui specialistus; pasitelkti vyresnių klasių 

mokinius savanorius, kurie būtų pagalbininkai 

pirmokams adaptacijos metu. 
I.3.4. Gerėja mokinių 

savijauta, mokymosi 

motyvacija, formuojasi 

teigiamas elgesys, gerėja 

pamokų lankomumas. 

I kl. mokiniai rugpjūčio mėn. pabaigoje, 

Pirmoko dienos metu, susipažįsta su mokytojais, 

gimnazijos edukacinėmis aplinkomis. Jiems 

skirtas vieno mėnesio trukmės adaptacijos 

laikotarpis, perprasti mokymosi tvarką ir kt. 

Klasių valandėlių metu dėmesys skiriamas 

kolektyvo formavimui. III kl. mokiniams 

suorganizuotos komandos formavimo veiklos. 

Organizuojami renginiai kartu su tėvais, 

mokytojais; veiklos kitose erdvėse skatina 

bendradarbiavimą ir gerina komunikavimo 

įgūdžius.   

2022–2023 R. 

Šlivinskienė 

II.3.5. Mokinių savivaldos 

institucijos – aktyvios 

gimnazijos veiklų 

puoselėtojos. 

Mokinių parlamentas, klasių seniūnai ir klasių 

kolektyvai organizavo akcijas, skirtas Laisvės ir 

gynėjų dienai, Ukrainos palaikymo, Pyragų 

dienai, „Padėk vienišam seneliui“,  pilietines 

iniciatyvas Ukrainos vaikams, „Tolerancijos 

namas“.  Dalis mokinių dalyvavo Erasmus+ 

projektų veiklose Lietuvoje, Čekijoje. 

Dalyvavimas projektinėse veiklos skatina 

lyderystę, įkvepia veikloms, ugdo socialines, 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas, 

toleranciją.   

2021–2023 R. Laukaitienė 

 

__________________________ 

 


