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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos strateginio ir veiklos planų pagrindiniai tikslai:  

1. užtikrinti kokybišką ir veiksmingą ugdymo proceso organizavimą, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos;  

2. ugdyti kūrybingus ir atvirus, Avižienių gimnazijos tradicijas puoselėjančius aktyvius 

bendruomenės narius, kuriančius savo ateities perspektyvas;  

3. gerinti gimnazijos emocinį klimatą, palankų ugdymuisi, bendravimui ir bendradarbiavimui, 

bei saugią aplinką.  

Pirmam tikslui įgyvendinti buvo iškelti du uždaviniai – gerinti mokymo kokybę ir skatinti 

mokinių fizinį aktyvumą.  

2021 metais buvo sukurtas visiškai naujas pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta 

ne tik bendra įvertinimų fiksavimo tvarka, bet ir sudaryti atskiri priedai, skirti kiekvienam dalykui 

vertinti. Prieduose numatyti konkretūs punktai, už kokius darbus, atsiskaitymus, kontrolinius darbus 

ir kt. mokiniai bus vertinami ateinančius mokslo metus. 

Pakeistas priešmokyklinio ugdymo modelis iš pirmojo į antrąjį – vaikai ugdomi visą dieną, 

atitinkamai sudarytos sąlygos mokymuisi ir poilsiui, organizuotas visos dienos maitinimas, pakeistas 

priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas. 

Sudarytas naujas 2021-2023 m.m. ugdymo planas ir koreguotas nuotolinio mokymo tvarkos aprašas. 

Bendradarbiaujant su vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ projekte „Pozityvių pokyčių olimpiada“ 

buvo organizuota net 12 užsiėmimų Ig-IVg klasių vaikams lavinant jų viešojo kalbėjimo įgūdžius, 

bendraujant pozityvaus mąstymo ir savanorystės temomis. Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams 

buvo surengta 10 pamokėlių sveikos, mitybos, dailės terapijos ir savęs žalojimo temomis.  

Visai gimnazijos bendruomenei buvo organizuota „Judrumo dienos mugė gimnazijoje“. Renginys 

buvo vykdomas sveikatingumo studijai "Balansas" įgyvendinant projektą "Sveikas gyvenimo būdas 

- aktyvus gyvenimo būdas: bendradarbiavimas gerinant vaikų ir paauglių fizinę ir psichinę 

sveikatą". Tuo pat metu Ig-IVg klasėms vyko paskaita-diskusija "Aš ir aktyvus gyvenimo būdas". 

Antrų klasių mokiniai visus mokslo metu dalyvauja projekte „Mokausi plaukti“ ir kartą per savaitę 



lankosi Nacionaliniame mokinių ir jaunimo centro baseine. Gimnazija jau antrus metus tęsia 

dalyvavimą projekte „Sveika mokykla“ organizuodama įvairius renginius skirtus fiziniam 

aktyvumui ir sveikam gyvenimo būdui. 

Gimnazija dalyvavo projekte „Diabusas“ organizuojant mokymus mokiniams, tėvams ir 

mokytojams, kurie dirba ir mokosi tose klasėse, kur yra mokinių sergančių diabetu. 

Stiprinant gamtamokslinį ugdymą pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Tech – mokiniai 

vyksta į universiteto laboratorijas atlikti fizikos laboratorinių darbų ir susipažinti su karjeros 

galimybėmis pasirenkant studijas Vilniaus Tech. Tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus 

universitetu Chemijos ir Geomokslų fakultetu, kuriame mokiniai atlieka chemijos laboratorinius 

darbus, kuriems nėra galimybių atlikti gimnazijoje. Pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus 

kolegijos Agrotechnologijų fakultetu – mokiniai vyksta atlikti biologijos laboratorinių darbų, 

susipažinti su studijų programomis. 

2021 metais pedagogų taryboje buvo skaityti tris pranešimai: 1. Interaktyvių metodų taikymas 

nuotoliniame ugdyme; 2. Erasmus+ projekto dalyvių akimirkos. 3. Internetinių svetainių 

panaudojimas mokant užsienio anglų kalbos ir jų pristatymas. 

Dėka skirtam biudžetui iš Valstybės buvo skirta daug konsultacijų mokiniams, kurie patyrė 

mokymosi sunkumų nuotolinio ugdymo metu. Buvo sudaryti mokinių sąrašai ir atskiras tvarkaraštis. 

Mūsų gimnazijos pedagogai padėjo sunkumą patiriantiems mokiniams ir iš kitų gimnazijų. 

Iš skaitmeninio ugdymo plėtros lėšų visiems gimnazijos mokiniams įsigyta EMA ir Eduka licencijų. 

Buvo pravesta nemažai integruotų pamokų ir pamokų netradicinėse erdvėse: Druskininkuose, 

Trakuose, Dūkštų gamtos rezervate, Europos parke, Rasų kapinėse, Valdovų rūmuose, Hauvalto 

dvare Maišiagaloje, Maišiagalos amatų centre. 

Antram tikslui įgyvendinti buvo iškelti tris uždaviniai – mokinio individualios pažangos 

stebėjimas, stiprinti gimnazijos savivaldą ir stiprinti gimnazijos bendruomeniškumą. 

Mokinių tarybos veikla nukreipta į gimnazijos vardo garsinimą ir pristatymą visuomenei – 

organizavo akciją „Gėlė Hospisui“, buvo surinktos ir perduotos lėšos „M. Sopočkos hospisui“. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus sveikatos centru Avižienių seniūnijos gyventojams organizuotos  

paskaitos „Burnos higiena“ , „Mikroorganizmų atsparumo didėjimas“ ir „Mano širdis – mano 

gyvenimas“ temomis. Kartu su Avižienių seniūnijos atstovais organizuotas bendras Avižienių 

gyvenvietės Kalėdinis konkursas. 

Atnaujinta tėvų tarybos struktūra ir sutarta nauja bendradarbiavimo su gimnazija forma. 

Trečiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti du uždaviniai – prevencinių programų ir projektų 

įgyvendinimas, ugdyti sąmoningą požiūrį į gimnazijos tvarką, gerinti bendruomenės 

mikroklimatą. 

Sudaryta vidaus darbo kontrolės politika, bei mobingo prevencijos tvarkos aprašas. Abu dokumentai 

padeda tinkamai kontroliuoti ir stebėti visų darbuotojų darbą gimnazijoje, nepažeidžiant jų teisių, 

užtikrinant jų emocinį ir psichologinį saugumą, sukuriant palankią darbui aplinką. 

Gimnazija dalyvauja net 24-iuose projektuose (du iš jų tarptautiniai) ir dalyvauja 6-iose prevencinėse 

programose. Programos ugdo vaikų pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą gimnazija ir jos specialistais. 

Organizuoti „Pamokos organizavimas mokytojo praktiko požiūriu“ mokymai visiems gimnazijos 

pedagogams pamokos struktūrai tobulinti . Organizuoti „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos“ mokymai visiems  pedagogams, kuriems mokymų truko arba planuoja atestuotis. 

Susitarta dėl vieningos tvarkos mokinių pagyrimo raštams ir diplomams įteikti. 

Sukurta visiškai nauja Avižienių gimnazijos internetinė svetainė. 

Sudarytos tris pailgintos dienos grupės, kurių dėka patenkinti visi 99 tėvų prašymai. 

 

 

 


