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BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Planas parengtas remiantis licėjaus strateginiu planu 2019 – 2023 m. 

2. Planą įgyvendins licėjaus administracija, pedagogai ir kiti specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

 

LICĖJAUS VIZIJA 
  

Licėjus – moderni, tobulėjanti mokymo įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą, kintanti, atvira bendruomenės poreikiams bei informacijai institucija, visiems 

mokiniams užtikrinanti saugumą ir galimybę įgyti būtinų kompetencijų, reikalingų visaverčiam gyvenimui sparčios kaitos ir konkurencijos sąlygomis. 

  

LICĖJAUS MISIJA 
  

Licėjus padeda mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi, ugdytis gebėjimus būti konkurencingam besikeičiančioje 

visuomenėje. 

 

LICĖJAUS VERTYBĖS - atsakomybė; sąžiningumas; pagarba vieni kitiems; kūrybiškumas, tobulėjimas; dėmesys aplinkai. 

 

VYKDOMOS PROGRAMOS: pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

 

MOKOMOJI KALBA - lenkų. 

 

LICĖJAUS STRATEGINIAI TIKSLAI: 
 

 Užtikrinti ugdymo(-si) kokybę, orientuotą į mokinio asmeninę pažangą. 

 Įgyvendinti Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus. 

 Stiprinti licėjaus bendruomenę kaip nuolat besimokančią, refleksyvią ir atvirą pasauliui organizaciją. 

 Kurti jaukią, saugią ir motyvuojančią licėjaus ugdymo(-si) aplinką. 

 

 

Klasių komplektai ir mokinių skaičius 2022 - 2023 m. m.: 

Klasių komplektai - 19 

Mokinių sk.  – 473 
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Mokytojai, darbuotojai – 3 mokytojai ekspertai, 13 mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojai, 1 psichologas, 1 soc. pedagogas, 1 logopedas, 

4 mokytojų padėjėjai, 2 bibliotekos darbuotojai, 24 kiti darbuotojai, 4 vadovai. 

 

 

 

1. 2022 m. veiklos plano įgyvendinimas 

  

  

1 tikslas: Ugdymo, orientuoto į mokinio asmeninę pažangą,  kokybės gerinimas 

  
  

Uždaviniai     

1. 1. Ugdymo organizavimas 

siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 m. rudenį parengtas Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas. Pagal jį mokslo metų pradžioje 5-8, I-IV kl. mokiniai planavosi savo mokslo metų tikslus ir pasiekimus. Šiame 

procese nuo 2022 m. rudens aktyviai dalyvauja mokyklos psichologė. 
Asmeninės pažangos stebėjimui didelės įtakos turėjo: 
II kl. mokinių (24 mok.) dalyvavimas „Geros savijautos“ programoje, 
I ir II kl. mokinių (95 mok.) dalyvavimas “Lobių archipelago” programos pilotiniame VPPT projekte,   
I - III kl. mokinių(150 mok.) dalyvavimas  trenerio V. Chmelevskio "Mano gyvenimo motyvas" mokymuose 

(https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/359/, https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/413/, 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/507/)    
 

Siekiant įvertinti mokinių žinias po nuotolinio mokymo, 70 proc. mokinių grupių atliko diagnostinius testus. Įvertinus 

testų rezultatus, mokytojai koregavo planus ir parinko ugdymo metodus, padėsiančius likviduoti mokiniams žinių 

spragas. 

 

Vyko:  
2022-05-27 d.  integruota muzikos ir anglų kalbos pamoka ,, Vivaldi metų laikai “ (mok. M. Salnik, J. Kuzborska),  

2022-03-15 d. integruota matematikos ir dailės pamoka ,,Matematika kaip meno kalba” (mok. R. Nemeiko, S. 

Bogdanova), 

integruota pasaulio pažinimas ir sveikos gyvensenos pamoka „Asmens higiena“ (sveikatos priežiūros specialiste H. 

Murmulienė, mok. I. Skuder),  
2022 balandžio mėn. integruotas muzikos ir biologijos renginys ,,Ekologiškai reiškia logiškai” (mok. D. Berdiugina, M. 

Salnik) , dalyvavo V i VI kl. mokiniai,  mokyklos choras ,,Świerszczyki”, 

  

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/359/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/413/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/507/
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Lietuvių kalbos mok. G. Valeikienė vedė pamokos  netradicinėse erdvėse:  A.  Mickevičiaus bibliotekoje – perskaitytų 

knygų pristatymas , J. Meko skvere- pamoka apie J. Meką , Reformatų skvere – pamoka apie M. Mažvydą. 

Mokiniai dalyvavo konkursuose: 
2022-03-17 d. tarptautiniame matematikos ,,Kengūra‘‘, matematikos „Euklides“ – III kl. Mokiniai, 2022-10-10 d. 

tarptautiniame ,,Daugybos lentelė” (2 – 5 kl. mokiniai). 

 

Mokytojai tobulino kvalifikaciją mokymuose “Asmeniniai ir grupiniai tiriamieji projektiniai darbai: planavimas, 

organizavimas ir vertinimas".  
Žinias ir kompetencijas panaudojo organizuojant projektus: 
metinį tarpdalykinį “Lietuvos ir Latvijos lenkai - panašumai ir skirtumai” (dalyvavo 45 II – IV kl.  mokiniai, mok. A. 

Makovska, L. Zaričnaja); 
istorijos metinį ,, ... ir jų pėdsakai liko Vilniuje " (IIa kl. mokinės D. Geben, J. Bienkevičiūtė, G. Ivanovaitė; mok. A. 

Makovska) - 2022 m. gegužės mėn. vyko projekto gynimas ; 
anglų kalbos metinį „Investigating School Snacks and Amount of Sugar Found in the Most Popular Ones“ (Ib kl. 

mokinės -  J. B. Lakis ir P. Makovska, mok. T. Kalašnik) - 2022 m. gegužės mėn. vyko projekto gynimas; 
lenkų kalbos metinį “Adomo Mickevičiaus Vilniaus adresai”  (IIb kl. mokiniai M. Lotyš, G. Chrapovickaja, N. Herman, 

M. Bužynska, mok. A. Poliakevič) - 2022 m. gegužės mėn. vyko projekto gynimas; 
biologijos metinį „ Žalias kampelis” (dalyvavo IIa kl. mokiniai, mok. D. Berdiugina); 
anglų kalbos metinį susirašinėjimo su Krokuvos mokyklos “Inspiracja” mokiniais „My penfriend“  (dalyvavo 7 b kl. 

mokiniai, mokytoja I. Litvinovič) 
 

Atlikta mokinių apklausa apie skirtingų užduočių parinkimą pamokoje diferencijuojant laiką, tempą ir užduočių kiekį. 

Joje dalyvavo 60 proc. 8, I - III kl. mokinių. Rezultatai aptarti pedagogų posėdyje. 
 

1. 2. Mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 

  

Visi mokyklos mokytojai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir mokymuose. 

Seminare “Savivaldus mokymasis - savanoriškos ir sėkmingos asmenybės ugdymui” pagilino savivaldaus mokymosi 

būdų, metodų ir tinkamų užduočių parinkimo bei pritaikymo ugdymo procese žinias. 

Seminare “Vertinimo tipai, kriterijai, savalaikis ir tinkamas grįžtamasis ryšys” pagilino bendrąsias žinias bei susipažino 

su vertinimo tipais ir grįžtamojo ryšio taikymu pamokose. 

Seminaro "Efektyvus mokymas, palankios klasės atmosferos kūrimas" metu pagilino bendradarbiavimo, klasės valdymo 

bei profesines žinias. 

2 kartus per metus ir esant poreikiui organizuojami pasitarimai, kurių metu mokytojai dalijasi savo įžvalgomis apie 

mokinių pažangą, patirtimi, kaip sekasi dirbti įvairiose klasėse, su įvairiais mokiniais. 
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Organizuoti mokymai mokytojams "Mokinių ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokykloje" 

 

2 kartus per metus ir esant poreikiui organizuojami pasitarimai, kurių metu mokytojai dalijasi savo įžvalgomis apie 

mokinius, patirtimi, kaip sekasi dirbti įvairiose klasėse, su įvairiais mokiniais. 

  
 

Mokymai mokytojams "Mokinių ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokykloje" 
 

1. 3.  Licėjaus bendruomenės 

sveikos gyvensenos ir 

ekologinės savimonės 

ugdymas 

  

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementai integruojami į gamtos mokslų, technologijų, socialinių 

mokslų, kalbų, tikybos pamokas, klasės valandėles, neformalųjį švietimą: 
2021 m. lapkričio mėn. susitikime su Joana Smirnoviene, VU Gyvybės mokslų centro (GMC) Biotechnologijos instituto 

doktorante, kuri buvo įvertinta „L’ORÉAL Baltic“ programos „Moterims moksle“ (angl. „Women in Science“) 

apdovanojimu, dalyvavo III kl. mokiniai (https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/367/); 
2022 m. kovo – balandžio mėn. biologijos mokytojų ir klasių auklėtojų organizuotoje akcijoje “Žalioji palangė” 

dalyvavo 95 proc. mokinių; 
2022 m. lapkričio mėn. dr. A. Palavenis nuotraukų parodos “"Pakelti ar palikti: niekieno šiukšlės gamtoje" atidaryme 

dalyvavo 3, 8 kl. mokiniai, o  susitikime su LR Seimo nariu, aplinkos apsaugos komiteto nariu Kasparu Adomaičiu I ab 

kl. mokiniai (https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/478/, https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/550/, 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/560/) 
 

2021 m. spalio mėn. įvairių klasių mokiniai dalyvavo VU gamtos mokslų fakulteto mokymuose: 
3 kl. ir 5 kl. mokiniai dalyvavo edukacijoje "Šlykštuko gamyba“,  
III – IV kl. mokiniai dalyvavo užsiėmimuose "Organinių dažų ir indikatorių sintezė", "Jonų atpažinimas". 
2022 m. kovo mėn. tarptautinėje miško sodinimo akcijoje Lenkijoje “Solidarni z Ukrainą” dalyvavo Ia ir IIa kl. 20 

mokinių.  
Parodoje “Body Worlds Vital” dalyvavo III kl. 20 mokinių, planuojantys savo ateitį sieti su gamtos mokslais.   
Įgyvendinant projektą „Žolelės auginamos namų sodely“ mokiniai susipažino su augalų galia, aplankė vaistažolės 

auginančius ūkius Lietuvoje ir Lenkijoje (100 mokinių, 3 mokytojai, https://zw.lt/radar-wilenski/domowy-zakatek-

ziolowy-zakatek/) 
II kl. mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tyrime įgyvendinant Planet Youth 

projektą.  
Mokyklinis projektas  ”Žaloji palangė” dalyvavo 40 proc. mokyklos moksleivių  

 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/367/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/478/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/550/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/560/
https://zw.lt/radar-wilenski/domowy-zakatek-ziolowy-zakatek/
https://zw.lt/radar-wilenski/domowy-zakatek-ziolowy-zakatek/
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2022 m. gruodžio mėn. pradėtas vykdyti projektas “Augalai kaip simboliai”; pirmoje veikloje, išvykoje į Kauno 

botanikos sodo edukaciją apie augalus minimus Biblijoje, dalyvavo 5b ir IIa kl. mokiniai 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl viruso COVID-19 grėsmių nuolat teikiamos bendruomenei TaMo 

dienyne. Rekomendacijos padeda užtikrinti saugias ir sveikas darbo ir mokymosi vietas dėl pandemijos reikšmingai 

pasikeitusioje aplinkoje.   
 

1.4. Licėjaus bendruomenės 

parengimas įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui 
 

Siekiant pasirengti įtraukiąjam ugdymui visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvavo mokymuose 

“Įtraukusis ugdymas”. 
Mokykla iki šiol nėra renovuota, dėl to patalpos nepritaikytos mokiniams su fizinėmis negaliomis. Tačiau kartu su 

Odra-Niemen draugija įgyvendintas projektas, kurio lėšomis buvo įsigyti 2 akustiniai minkštasuoliai ir sensorinis 

ekranas. Šiuo metu vieta nusiraminimo kampeliui  pasirinkta mokyklos bibliotekoje. 
 

Vykdant projektą Erasmus+ „Kartu nepaisant skirtumų: priimk mane tokį, koks esu” 10 mokytojų 4 vizitų partnerių 

mokyklose (Italijoje, Ispanijoje, Juodkalnijoje, Graikijoje)  metu susipažino ir  dalijosi patirtimi, kai jų šalyse 

įgyvendinamas SUP mokinių ugdymas, pristatė patikrintus būdus, sėkmingai taikomus siekiant integruoti šiuos 

mokinius ne tik į mokyklos bendruomenę, bet ir į visuomenę (https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/538/, 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/477/, https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/441/, 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/549/) 

 

 

  

2 tikslas   

Uždaviniai:     

2. 1. Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais, sudarant jiems 

sąlygas dalyvauti mokyklos 

veikloje. 

Programos “Lobių archipelagas” pristatyme dalyvavo ir su mokyklos anketos duomenimi susipažino 50 proc. mokytojų 

ir 60 proc. 8 ir I gimn. kl. mokinių tėvų. 
 

2021 m. rudenį pradėti organizuoti individualūs mokinių tėvų susitikimai su dalyko mokytojais. Jose dalyvauja apie 40 

proc. tėvų. 
Kai kurių klasių tėvai dalijosi su mokiniais savo profesine patirtimi (https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/570/) 
Karjeros diena tapo tradicinių rudens renginių. Kasmet joje dalyvauja 12 – 13 aukštųjų mokyklų. Muge domisi apie 90 

proc. IV gimn. kl., 60 proc. III gimn. kl., 50 proc. II gimn. kl. mokinių. 
2022 m. gegužės mėn. įgyvendintas renginys “Šeimos ir bendruomenės diena”. Organizuotos muzikos, kulinarinės 

dirbtuvės, sporto varžybos. Renginys susilaukė visos mokyklos bendruomenės susidomėjimo ir palaikymo. 

  

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/538/,
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/477/,
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/441/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/549/
https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/570/
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2. 2. Mokinių pasitikėjimo, 

tolerancijos, tarpasmeninių 

santykių ir kultūringo 

bendravimo ugdymas 

Projekto Erasmus+ „Kartu nepaisant skirtumų: priimk mane tokį, koks esu” partnerių susitikimas Vilniuje tapo puikia 

proga supažindinti mokyklos bendruomenės narius su projekto partnerių šalių tradicijomis, istorija, patirti projekto 

partnerių šalių ir kultūrų skirtumus ir panašumus (https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/538/) 
Kiekviena klasė yra parengusi klasės taisykles 
Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS 2022 dalyvavo 8 kl. 45 mokiniai ir 18 mokytojų. 
Visus metus vykdomos veiklos, orientuotos į mokinių atsakomybės skatinimą, ypač ugdant empatiją gyvūnams. 2021 

m. ir 2022 m. rudenį organizuotos ėdalo rinkimo prieglaudos “Tautmilės globos” globojamiems gyvunams 

(https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/582/) 
Švietimo pagalbos specialistai nuolat teikia konsultacijas elgesio, lankomumo, mokymosi problemų turintiems 

mokiniams ir jų tėvams. 
Švietimo pagalbos specialistai nuolat teikia konsultacijas mokytojams, dirbantiems su SUP mokiniais. Konsultacijos 

teikiamos tų mokinių tėvams. Gerėja komunikavimas su SUP mokiniais, konsultacijų informacija leis kokybiškiau 

pritaikyti ugdymo procesą  
Mokyklos psichologė ir socialinė pedagogė pagal poreikį konsultuoja mokyklos bendruomenės narius. 
 

 

2.3. Licėjaus bendruomenės 

įsitraukimo į pilietinę ir tautinę 

veiklą skatinimas 

2021 m. spalio mėn. savo veiklą  pradėjo  Lenkų filmų klubas. Filmus peržiūrai renkasi kartu mokytojai ir mokiniai. 

2022 m. vyko 5 filmų peržiūros ir aptarimai. 2022 m. spalio - lapkričio mėn. kartu su Draugija Odra-Niemen 

įgyvendintas projektas, kurio dėka įsigijome naujausiųjų lenkų režisierių filmų kolekciją ir sėdmaišių patogioms filmų 

peržiūroms.  

 

Mokykla yra UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo nare ir dalyvauja jo veikloje. Kasmet švenčiama Tarptautinė 

mokytojų diena. 2022 m. mokyklos bendruomenė minėjo Tarptautinę šviesos dieną 

 

90 proc. mokyklos mokinių dalyvauja veikloje, skatinančioje gilinti žinias apie Lietuvą ir Lenkiją. Tai protmūšiai, 

organizuojami Lenkų kultūros namu (https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/473/), kiti renginiai.  
Kasmet organizuojamos dvi išvykų dienos. Kiekvienas mokinys turi galimybę dalyvauti išvykoje po Lietuvą. Kai kurios 

klasės organizuoja išvykas taip pat į Lenkiją (https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/331/, 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/485/, https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/537/) 
2022 m. pavasarį III gimn. kl. mokiniai dalyvavo Valdovų rūmų surengtos parodos, skirtos Abiejų Tautų Respublikos 

tarpusavio įžado 230-osioms metinėms, edukaciniuose užsiėmimuose. 
2022 m. balandžio mėn. mokyklos atstovai (4 mokytojai ir 10 mokinių) dalyvavo pilietinėje akcijoje “Sodiname mišką. 

Solidarus su Ukraina”. Akcija suteikė progą susipažinti su Kętrzyno (Lenkija) gyventojais, apylinkėmis ir palikimu 

(https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/450/) 

 

https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/538/
https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/582/
https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/473/)
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/331/
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/485/,
https://www.liceum.lt/lt/aktualijos/i/537/
https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/450/
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2022 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje mokinių atstovai dalyvavo TVP Wilno surengtame šventiniame piknike, skirtame 

paminėti lenkų romantizmo metines. 

2022 m. rugsėjo 9 d. vyko tradicinis renginys “Nacionalinis skaitymas”, skirtas paminėti lenkų romantizmo epochos 

pradžios 200-asias metines (https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/515/) 
2022 m. rudenį įgyvendintas projektas, kuris supažindino II-IV kl. mokinius su lenkų tautine mažuma, gyvenančia 

Latvijoje (https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/572/). Projekto įgyvendinimui papildomai pritrauktos lėšos iš Lenkijos. 

Ypač aktyvia veikla pasižymi mokyklos šokio ansamblis „100 šypsenų“. Šokio ansamblio “100 šypsenų” veikla, kuri 

skatina pažinti Lenkijos ir Lietuvos lenkų tautinės mažumos kultūrą, ugdo kūrybiškumą. Ansamblis nuolat dalyvauja 

ERASMUS+ projektuose, konkursuose ir festivaliuose, mokymuose. 2022 m. gruodžio mėn. kartu su Torunės 

muzikiniu teatru įgyvendino bendrą renginį ( https://m.facebook.com/profile.php?id=100063509139230) 
 

 
 

2021 ir 2022 METŲ MOKYKLINIŲ BEI VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ REZULTATAI 

  

BE  metai laikė 

egzaminą 

(mok. sk.) 

4 5 6 7 8 9 10 

   Rezultatai procentais 

Lenkų kalba 2022 40 5 10 20 25 12,5 10 17,5 

  2021 63 3,2 1,6 6,3 17,5 28,6 23,5 19 

                    

Lietuvių kalba 2022 7 45,9 14,3 28,6 14,3  - -  -  

  2021 11 27,3 9,1 63,6  -  - -  -  

                    

Dailė 2022 2             100 

  2021 1             100 

  

  

VBE metai laikė egzaminą 

(mok. sk.) 
16-100 16-35 36-85 86-100 

https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/515/
https://www.liceum.lt/pl/aktualia/i/572/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100063509139230
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   Rezultatai  proc. 

Lietuvių kalba 2022 39 84,6 33,3 33,3 17,9 

  2021 57 91,2 54,4 24,6 12,3 

              

Biologija 2022 9 100 66,7 33,3 0 

  2021 12 100 50 50 0 

              

Chemija 2022 3 100 66,7 33,3 0 

  2021 3 100 33,3 66,7 0 

              

Fizika 2022 - - - - - 

  2021 11 90,9 45,45 45,45 0 

              

Geografija 2022 2 100 0 100 0 

  2021 - - - - - 

              

Istorija 2022 19 100 47,4 47,4 5,3 

  2021 24 100 12,5 79,2 8,3 

              

IT 2022 - - - - - 

  2021 12 83,3 83,3 0 0 

              

Matematika 2022 30 60 53,3 6,7 0 

  2021 44 93,2 59,1 34,1 0 

              

Užsienio kalba (anglų) 2022 27 100 29,6 51,9 18,5 

  2021 54 98,2 16,7 53,7 27,8 
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Užsienio kalba (rusų) 2022 35 100 5,7 17,1 77,2 

  2021 35 100 0 8,6 91,4 

              

 

Šimto balų įvertinimai:  

2022 m.: 1 – lietuvių kalba, 4 – rusų kalba 

2021 m.: 1 – lietuvių kalba, 1 – anglų kalba, 14 – rusų kalba 

 

 

Kiti laimėjimai: 

 

KALBOS XXXIII Lietuvos lenkų kalbos olimpiados Vilniaus m. etapas – III v. Kornelija B. (IIIb kl.) - mok. B. Borovska 

XXXIII Lietuvos lenkų kalbos olimpiados šalies etapas – III v. Kornelija B.(IIIb kl.) - mok. B. Borovska 

IX Vilniaus m. lenkų kalbos miniolimpiada – II v. Paulina G. (8b) – mok. E.Beliavska 

Skaitovų konkurso ,,Kresy 2022“ Vilniaus m. etapas – laureatas Michal L. (IIIb kl.) - mok. A. Poliakevič 

Skaitovų konkurso ,,Kresy 2022“ šalies etapas – II laipsnio diplomas Michal L. (IIIb kl.) - mok. A. Poliakevič 

 

5- 6 kl. lietuvių kalbos diktanto konkursas - IV vieta Lukas S. (6b kl.)  - mok. A. Varkauskaitė 

Vilniaus m. 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas “Ant žodžio sparnų" - finalistas Arnas J. (1a kl.) - mok. E. 

Ališauskienė 

Konkursas „Mūsų kalbinis kraštovaizdis“  - įteikti 3 padėkos raštai 7 b kl. mokiniams – mok. E. Ališauskienė 

Tautinių mažumų lietuvių kalbos olimpiada, skirta 9-10 klasių moksleiviams  - pagyrimo raštas už labai gerai parašytą 

samprotavimo rašinį Michal L. (IIb) - mok. E. Alšauskienė 

Raiškiojo skaitymo konkursas – II v. Dominika K. (III a)  - E. Ališauskienė 

Vilniaus m. tautinių mažumų 3–4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada – VI v. Maja K. (3a kl.) - mok.E. Ališauskienė 

 

Vilniaus m. anglų kalbos konkursas – V v. Lukaš Gabriel G. (8b kl.)  - mok. T. Kalašnik 

 

Konkursas “Gailestingumo kelias.Tu baigsi Faustinos darbą‘‘I - II v. A.Gotovecka (II a kl.) - mok. I. Diugevič 

Religinės poezijos konkursas  - pagyrimas Magdalena L. (5a kl.) - mok. I. Diugevič  
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GAMTOS MOKSLAI Padėka už konkursą biologijos ir informacinių technologijų „Gyvybės spindesys“ 

 

SOCIALINIAI 

MOKSLAI 

Tarptautinis konkursas Fondo “Patria Nostra” tarptautinis istorinis konkursas - III vieta Katažyna L, Dominika K., Dorota P.(IVa 

kl.) - mok. A. Makovska 

 

TIKSLIEJI 

MOKSLAI 

Vilniaus m. fizikos olimpiada  - padėka Norbert M. IIb kl. – mok. L. Bumbul 

Matematikos konkursas ,,Kengūra‘‘- Edyta T. (IIIb kl.) laimėjo 30 vietą tarp 50 geriausių moksleivių Lietuvoje – mok. R. 

Nemeiko 

 

MENAI IR 

TECHNOLOGIJOS 

Tarptautinis kalėdinių giesmių ir pastoralių konkursas – laureatės Mira G. (8a kl.), Marzena B. (IIIb kl.) - mok. M. Salnik - 2022 

m. sausio mėn. 

V giesmių ir sielovados festivalis ,,Kolędowe serca Wileńszczyzny”  - padėkos - mok. M. Salnik - 2022 m. vasario mėn. 

Giesmių ir pastoralių konkursas ,,Zaśpiewajmy Jezusowi” (Częstochowa) - II ir III v. - mok. M. Salnik 

Konkursas ,,Kresowe Glosy” - Paulina G. (8b kl.), Karina Š. (7a kl.), Dorota G. (III a kl.)  

pateko į II turą Varšuvoje - mok. M. Salnik 2022 sausio mėn. 

Lietuvos lenkų vaikų ir jaunimo dainų konkursas - II v. Marzena B., lauteatas Michal L. -mok. M. Salnik    

VIII Tarptautinis konkursas ,,Muzikos arena"- I v. Marzena B.ir Michal L. mok. M. Salnik 

Konkursas ,,Młody Kresowy Artysta” (Varšuva)   - laureatės Mira G. (8a kl.), Magdalena M. (5a kl.), III v. Marzena B. - mok. M. 

Salnik  

 

MENO 

KOLEKTYVAI  

Iškilmigas jubiliejinis šokių ansamblio “100 šypsenų” koncertas – vad. D. Grydz, M. Grydz – Villems 

Lenkų tautinio šokio turnyras – I v.  -  vad. D. Grydz 
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STIPRIOS SILPNOS 

Tenkinami didžiosios dalies mokinių  poreikiai.  
Suteikiama pagalba mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.  
Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, 

sudaroma galimybė pasirinkti įvairias dalykų ir jų mokymosi kursų 

programas, dalykų modulius.   
Atsižvelgiant į mokinio karjeros planavimo poreikį, sudaromos 

sąlygos keisti individualius ugdymo planus.  
57 proc. dalykų mokytojams buvo skirtos papildomos konsultacijos 

mokiniams.  
Beveik visų dalykų mokytojai vykdo trumpalaikes dalykų 

konsultacijas skirtingų mokymosi poreikių mokiniams.  
Licėjaus aplinka jauki, estetiška ir draugiška.  
Licėjaus bendruomenė puoselėja ir  plėtoja tradicijas.   
Mokytojai ir administracija motyvuoti siekti  geriausių rezultatų savo 

veikloje.   

  

Nepakankamas mokinių veiklos pamokoje diferencijavimas ir individualizavimas, 

personalizavimas.  
Pamokose dirbant su motyvuotais ir gabiais mokiniais  orientuojamasi į didesnį 

užduočių kiekį, o ne į jų kokybę.  
Dideli mokinių mokymosi krūviai.  
Nepakankamai įvairi popamokinė veikla.  
Įsivertinimo procese dalyvauja ne visi licėjaus bendruomenės nariai.  
Nepakankamai dažnai į licėjaus veiklos tobulinimą įtraukiami tėvai.  
Mažai dėmesio skirta tėvų pedagoginiam švietimui (renginiai, paskaitos).  
Mokyklos pastatas nepritaikytas mokiniams su fizinėmis negaliomis. 
Mokiniai nėra atsparūs neįgiamoms įtakoms. 

Dėl nuovargio mokytojai nebenori vykdyti veiklas mokyklos bendruomenei. 

Mokiniai silpnai suvokia savo gabumus ir polinkius, nepasitiki savo jėgomis. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Skatinti glaudesnį klasės vadovų ir dalykų mokytojų 

bendradarbiavimą.  
Skatinti klasės vadovus kurti ir gerinti  klasės atmosferą.   
Tobulinti dalykų mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą ir su 

mokinių tėvais.   
Pamoka, įtraukianti į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, skatintų 

mokinių atsakomybę už mokymosi rezultatus.   
Stiprinti mokyklą nelankančių mokinių mokymosi motyvaciją ir 

gerinti pamokų lankomumą.  
Aktyviau įtraukti tėvus į ugdymo proceso tobulinimą.  
Propaguoti mokyklos bendruomenei sveikos gyvensenos įgūdžius ir 

domėjimąsi ekologijos problemomis.  
Dalyvauti įvairių institucijų finansuojamuose projektuose. Stiprinti 

mokytojų tarpusavio patirties sklaidą, dalykinį bendradarbiavimą.  

  

Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija, prastėjanti jų psichologinė savijauta.   
Mokytojai visą dėmesį sutelkia į mokinių akademinius rezultatus ir nepakankamai  

dėmesio skiria jų psichologinei savijautai, tarpusavio santykiams.  
Nepakankamas naudojimasis šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis ir įrankiais.  
Jaunų mokytojų specialistų trūkumas.   
Mažėjantis miesto lenkų tautinės bendruomenės mokyklų mokinių skaičius.   
Mažėja licėjaus gaunamos paramos lėšos.   
Mokytojai kvalifikacijos kėlime dalyvaują neturėdami motyvacijos.  
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2. 2023 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, JŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI   

 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai   

Terminai Atsakingi vykdytojai 

Ugdymo organizavimas 

siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos 

Įvairių dalykų  

išlyginamosios pamokos 

žinių spragoms likviduoti.  

5 ir I gimnazijos klasės 

mokiniams, kurie nepasiekė 

patenkinamo lygio per NMPP 

bus paskirtos gimtosios kalbos 

ir matematikos konsultacijos 

žinių spragoms likviduoti 

 

Visus metus Įvairių dalykų 

mokytojai 

Muziejų edukacinių 

programų  pasiūlos 

panaudojimas įvairių dalykų 

ugdymo procese 

 

Kiekviena klasė panaudos ne 

mažiaus nei vieną  pasiūlą 

dalykų ugdymo procese 

 

Visus metus Įvairių dalykų 

mokytojai 

Netradicinio ugdymo diena 

(dalykų renginiai, klasių 

išvykos) 

 

Įvykdyti ne mažiau nei  5 

netradicinio ugdymo dienos  

Pagal ugdymo planą Dir. pavaduotojos 

Kultūros paso edukacinių 

programų pasiūlos 

panaudojimas ugdymo 

procese 

 

Ne mažiau nei 80% mokinių  

išnaudos jiems priskirtos 

kultūros paso lėšas  

Visus metus Klasių auklėtojai, 

dalykininkai 

Bendradarbiavimas su  

ekologinės pakraipos 

švietimo ir kitomis 

įstaigomis. 

Licėjaus mokiniai dalyvaus 3 

ir daugiau akcijose. Įvyks 2 

paskaitos apie sveiką vaiko ir 

paauglio mitybą 

 

Visus metus Dir. pavaduotojos 
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Pasirengti ir pradėti 

įgyvendinti atnaujintų 

Bendrųjų ugdymo 

programų turinį 

Atnaujintų programų 

aptarimas, diskusijos, 

programų pokyčių analizė 

 

 Parengtas pamokos plano 

pavyzdys ir pamokos 

stebėjimo protokolas 

Sausis - balandis UTA komandos nariai 

ir mokytojai 

Mokinių kompetencijų 

(komunikavimo, kultūrinė, 

kūrybiškumo, pažinimo, 

pilietiškumo, skaitmeninė,  

socialinė, emocinė ir sveikos 

gyvensenos) ugdymas 

dalykų pamokose 

 

Metodiniai būreliai aptars ir 

išanalizuos kompetencijų 

ugdymą  įvairių dalykų 

pamokose. 

 

Visus metus Įvairių dalykų 

mokytojai 

Skaitmeninių ir kitų 

mokymo priemonių, skirtų 

atnaujinto  

ugdymo turinio 

įgyvendinimui, analizė 

 

Metodiniai būreliai aptars ir 

parinks mažiausiai 2 tinkamas 

priemones  

 

Visus metus Metodinių būrelių 

pirmininkai 

Kvalifikacijos kėlimas UTA 

klausimais 

 

Kiekvienas mokytojas 

dalyvaus UTA mokymuose 

Sausis - gegužė Direktorė 

Diskusija „Dalykų turinys 

per kompetencijų ugdymą. 

Kaip tai įgyvendinti?“ 

 

Pedagogų tarybos posėdis    Sausis Dir. pavaduotojos 

Siūlymo paketo „30 proc. 

ugdymo turinio“ parengimas 

Metodiniai būreliai aptars ir 

priims sprendimą, kaip bus 

panaudoti šie 30 proc. 

 

Sausis  Metodinių būrelių 

pirmininkai 

Susirinkimas:  

„Kaip supažindinti 

mokinius/tėvus su UTA“ 

 

Supažindinti visi mokiniai ir 

80 proc. jų tėvų. 

 

Sausis - gegužė Direktoriaus 

pavaduotojos, UTA 

grupė 



 

 

15 

 

 

Tolesnis Licėjaus 

bendruomenės 

pasirengimas įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimui 

Formuojamos teigiamos 

Licėjaus bendruomenės 

nuostatos įtraukiojo ugdymo 

atžvilgiu.  

  

Kiekvienas mokytojas ir 

pagalbos specialistas per metus 

dalyvaus bent 1 seminare šia 

tema. 75 proc. mokytojų 

pasidalys su kolegomis gerąja 

patirtimi. 

  

Sausis - gegužė Direktoriaus 

pavaduotojos, 

metodinių būrelių 

pirmininkai 

Nuosekliai kuriama 

įtraukiojo ugdymo darbinė ir 

edukacinė aplinka. 

Įvertintos Licėjaus ugdymo 

aplinkos ir priemonių 

pritaikymas pasirengiant 

įgyvendinti įtraukųjį ugdymą  

Parengtas įtraukiojo mokymo 

organizavimo plano projektas, 

numatyti esami ir papildomi 

ištekliai sėkmingam plano 

įgyvendinimui. 

 

Spalis - gruodis Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

Ugdymo karjerai ir 

verslumo ugdymo 

stiprinimas 

Susitikimai-disputai su 

tėvais ir buvusiais licėjaus 

mokiniais (sėkmės istorijos). 

Įvykęs bent 3 susitikimai, 

informacijos apie renginį 

viešinimas 

 

Visus metus Klasių auklėtojai 

„Karjeros diena“ licėjuje  Įvykęs renginys, informacijos 

apie renginį viešinimas 

Spalis Dir. pavaduotojos 

Stiprinti dalyko mokytojų 

vaidmenį ir atsakingumą 

ugdant mokinių socialinė, 

emocinė ir sveikos 

gyvensenos kompetenciją 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos įgyvendinimas 

 

Įvyks 2 paskaitos 5 – 7 ir 8 – 

gimn. 2 kl. mokiniams 

Visus metus VGK komisijos 

pirmininkas 

Prevencinė savaitė „Mes 

prieš patyčias“ 

Licėjuje bus organizuota 

savaitė „Mes prieš patyčias“. 

 

Balandis VGK komisijos 

pirmininkas, klasių 

auklėtojai 
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Stiprinti mokinių 

kūrybiškumo, iniciatyvumo 

ir  ekologinio mąstymo 

ugdymas 

Tęstiniai licėjaus projektai  

„Sveika gyvensena ir 

ekologiška kosmetika”, 

tikybos ir biologijos dalykų 

projektas „Biblijinių augalų 

darželis“ 

 

Įvykęs renginys, 2 projektai, 

informacija paviešinta licėjaus 

internetinėje svetainėje 

Visus metus Dir. pavaduotojos, 

biologijos ir tikybos 

mokytojos 

Ekologinės mados 

konkursas „Drabužiai ir 

aksesuarai iš antrinių 

žaliavų“ 

 

Įvykęs renginys, informacijos 

apie renginį viešinimas 

 

 Kovas Dir. pavaduotojos, 

gamtos dalykų 

mokytojai 

Renginys „Žemės diena“ 

  

Įvykęs renginys, informacijos 

apie renginį viešinimas 

 

Kovas Dir. pavaduotojos, 

gamtos dalykų 

mokytojai 

 Dalyvavimas akcijoje 

„Darom“ ir Vilniaus m. 

istorinių kapinių tvarkymas 

 

Akcijoje dalyvaus apie 80 

proc. licėjaus mokinių 

Balandis -  Spalis Dir. pavaduotojos, 

gamtos dalykų 

mokytojai 

Mokytojų profesinių 

kompetencijų ir  dalijimosi 

lyderyste plėtojimas 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas per savišvietą ir 

refleksiją 

  

Pasidalijimas lyderyste 

mokytojų metodinių būrelių 

posėdžių metu 

Visus metus Dir. pavaduotojos 

Klasės auklėtojų ir 

dalykininkų 

bendradarbiavimo gerinimas 

  

Įvyks bent 2 klasės auklėtojų ir 

mokytojų  dalykininkų   

pasitarimai 

Visus metus Dir. pavaduotojos 

Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukiojo ugdymo temomis  

Įvykęs bent 1 seminaras šia 

tema 

 

Visus metus Direktorė 

___________________________ 


