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2021-2022 m. m. mokyklos veiklos analizė 

 
2021-2022 m. m. veiklos planas buvo sudarytas atsižvelgiant į Nacionalinės mokyklos 

vertinimo agentūros 2018-06-20 Nr. 1S-683 išorinio vertinimo ataskaitą, mokyklos darbo grupių 

vidaus įsivertinimo rekomendacijas.  Priimti mokyklos veiklos prioritetai:  

 

1. Skatinti mokinių pažangą mažinant atotrūkį tarp mokinių pasiekimų, orientuotis į 

skirtingus mokinių poreikius; 

2. Tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas; 

3. Gerinti mokinių savijautą mokykloje, veiksmingiau vykdyti prevencines programas; 

4. Skirti daugiau dėmesio cpilietiniam ir dvasiniam mokinių ugdymui. 

  

Mokykla vykdė tikslus: 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei 

gebėjimus ir siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos. 

2. Skatinant lyderystę ir kūrybiškumą ugdyti brandžią ir sėkmingą asmenybę per patirtinį 

ugdymą(si) integruojant STEAM ir CLIL metodikas.  

3. Ugdyti žingeidžią, kūrybingą, aktyvią ir atsakingą asmenybę. 

4. Efektyvinti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

 

            Iš viso rugsėjo 1 d. mokėsi 172 mokiniai, iš jų: 112 – mokykloje, 7 - skyriuje, 56  -

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo grupėse.   2 mokiniai  (7 klasės) mokėsi pagal pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi poreikių programas.   

Iš viso buvo 12 klasių komplektų ir 3 grupės. Veikė 14 neformaliojo švietimo būrelių.   

72 mokiniai gaudavo nemokamą maitinimą. Visi pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

ugdytiniai  gaudavo vaisių ir pieno produktų iš ES programų ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisiai vaikams“. 

Mokykliniu autobusu buvo pavežami 51 mokinys pagal 4 maršrutus.   

Mokykloje dirbo: 33 pedagogai, turintys kvalifikacijas: mokytojai metodininkai – 7, vyresnieji 

mokytojai - 12,  mokytojai – 11, neatestuotos 1 – studijuoja,  socialinis pedagogas (įgijo veresniojo 

socialinio pedagogo kvalifikaciją), logopedas, psichologas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkė, 

techninio personalo darbuotojai – 30. 

Mokykla gavo Kokybės Krepšelio projekto finansavimą, aktyviai vykdėme pirkimus ir 

gerinome mokyklos infrastruktūrą. Įsigijome geo kupolą, kuriame įrengta papildoma mokymosi 

erdvė,  interaktyvių ekranų, nešiojamų kompiuterių ir kitos įrangos bei priemonių, kurių dėka tikimės 

gerinti ugdymo kokybę ir atliepti mokinių poreikius.  

Visi mokytojai kėlė savo dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją kursuose, seminaruose, 

vebinaruose, aktyviai dalinosi patirtimi su kolegomis, skleidė gerąją STEAM patirtį. Vyko labai daug 

patirties sklaidos renginių – atvirų/ integruotų pamokų bei edukacijų. Mokslo metų pabaigoje 

vykdėme išvažiuojamąjį edukacinį integruotą projektą panaudojant STEAM metodikas „Palangos 

miesto praeitis ir dabartis“ dalinai finansuojamą Kokybės Krepšelio lėšomis. Paskutinę mokslo metų 

savaitę skyrėmė integruotų pamokų panaudojant STEAM metodika/ veiklas organizavimui – 

mokykloje ir už mokyklos erdvių mokėmės per patirtinę veiklą.  

100% mokinių 2020-2021 m. m. įsisavino dalykų bendrąsias programas ir buvo perkelti į 

aukštesnes klases. 5 (penki)  5-10 klasių mokiniai baigė mokslo metus vien 9-10 balų įvertinimais, 

vien tik aukštesniuoju lygiu baigė 5 (penki) 1-4 klasių mokiniai. 6 mokiniai tapo mokyklinio konkurso 

,,Dešimtukų gaudytojas“ laimėtojais. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai 10 klasės 

mokiniams vyko elektroniniu būdu. Mokykloje buvo vykdomas 16-mečių PISA 2022 patikrinimas 

(kompiuterinis testavimas) bei 8 klasių ICCS 2022 MS tyrimas. 4, 6, ir 8 klasių mokiniai dalyvavo 

Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (NMPP).  

100% mokinių 10 klasės  tęsia mokslus gimnazijoje ir profesinėse mokyklose. 
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Mokytojai atsakingai ruošė mokinius olimpiadoms, konkursams ir geriausieji mokiniai 

dalyvavo  įvairiuose dalykiniuose konkursuose, olimpiadose. (Mokinių dalyvavimo suvestinė 

pridedama).  

 

Akademiniai mokyklos pasiekimai respublikiniuose, tarptautiniuose ir rajono konkursuose:  

 

 Konkurse „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ lietuvių kalbos mokytojos V. 

Burzdžiuvienės parengta mokinių komanda laimėjo I – ją vietą, tame pačiame 

konkurse dalyvavę mokytojos B. Kilnienės rengti mokiniai gavo padėkos raštus. 

  Šalies bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkurse "Mano 
gimtinė„ lietuvių kalbos mokytojos B. Kilnienės parengta mokinė laimėjo III – čią 

vietą.  

 Mokinių rašinių konkurse ,,Mes esame NATO” lenkų kalbos mokytojos K. 
Stankevičienės parengta mokinė O. Stankevičiūtė laimėjo I – ją vietą.  

 Dalyvavome ir „II Konkurs Recytatorski im. P. Poźlewicza“ kuriame K. 

Stankevičienės mokinė laimėjo II – ją vietą.  

 Vilniaus raj. konkurse ,, Mistrz ortografii” oraz ,,Mała olimpiada” lenkų kalbos K. 
Stankevičienės mokinės E. Judžentytė ir O. Stankevičiūtė laimėjo skirtingose amžiaus 

kategorijose laimėjo dvi  II- as vietas.  

 Vilniaus raj. konkurse ,,Kresy 2021” K. Stankevičienės mokinys K. Danilčik gavo 
padėką.  

 Rajoniniame skaitovų konkurse „Święto Poezji“ A. Miliuškevič parengta mokinė V. 

Volynska laimėjo II-ją vietą.  

 Pirmą sykį mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo „Kalbų Kengūros“ konkurse; A. 
Dainovska, M. Baniukievič ir K. Masalskis laimėjo „Sidabrinės Kengūros“ diplomus, 

o  K. Markovska tapo „Auksinės Kengūros“ diplomo laimėtoja. Mokinius konkursui 

ruošė anglų kalbos mokytojos J. Olševska ir J. Dainovska.  

 Mažojoje matematikos olimpiadoje 8 klasės mokinys K. Masalskis laimėjo  
III-čią vietą, mokinį parengė L. Jastramskienė.  

 Konkurse „Ar žinai Lenkijos istoriją“ 8 klasės mokinys K. Masalskis laimėjo  
III-čią vietą, mokinį parengė istorijos mokytoja L. Lapševič.  

 Konkurse „Niepodległa oczyma dzieci z Wileńszczyzny“ laimėta I vieta.  

 Konkursas „Laiškas Kalėdų Seneliui“ ir sniego figūrų konkursas „Keturkojis draugas“ 
org. NDKC R. Romeiko mokiniai laimėjo I vietą.  

 Respublikiniame konkurse “Atvirukas mylimam žmogui“ org. Jurbarko Naujamiesčio 
progimnazijos R. Romeiko parengta mokinių komanda laimėjo I vietą.  

 Respublikiniame piešinių konkurse „Myliu savo augintinį“ A. Miliuškevič mokinės 

A. Dainovskos parengtas darbas laimėjo I-ją vieta.  

 Respublikiniame konkurse Paukštis ar kiaušinis. B. Kasparienės parengta mokinių 
komanda laimėjo I-ją vietą, o R. Romeiko mokiniai džiaugėsi padėka.  

 Kūrybinių darbų konkurse “Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“ org. Jurbarko 
Naujamiesčio progimnazijos R. Romeiko mokinys G. Butkevič laimėjo II vietą. 

 II lenkiškos dainos konkurse „Wileńska Nuta“ O. Stankevičiūtė Junior kategorijoje 
laimėjo II-ą vietą, mokinę konkursui paruošė I. Buinovska.  

  Dalyvavome XXIII Festiwalyje „Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na 

Litwie“  I. Buinovskos parengta mokinė laimėjo O. Stankevičiūtė laimėjo I-ą vietą.  

 VII Rajoniniame mokyklų teatrų festivalyje „Mi*M“ 2022 – 4 kl. mokiniai gavo 
pagyrimą „Geriausia Scenografija“ ir „Geriausias Aktorius“ kategorijoje.  

 I  Vilnijos krašto „Pirmosios pagalbos čempionate“ mūsų mokinių komanda laimėjo 
II-ją vietą.  
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Mokymasis nuotoliniu būdu visgi turėjo savų privalumų, mokiniai aktyviai dalyvavo 

internetiniuose ir nuotoliniu būdu organizuotuose konkursuose. Dalyvavome internetiniuose 

konkursuose: 21 mokinys dalyvavo įvairių dalykų ,,Olympis“ internetiniame konkurso rudenes ir 

pavasario sesijose, kur gavome 38 I-mo, II-tro ar III- čio lygio diplomus;  ir 15 mokinių dalyvavo 

„Kalbų kengūra“ konkurse kur buvo pasiekta labai aukštų rezultatų – 3 Sidabrinės ir 1 Auksinės 

Kengūros diplomai. Mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo nuotoliniuose konkursuose, kuriuos 

organizavo Polska Szkoła Wirtualna na Litwie, daugiafunkcinis kultūros centras Rudaminoje bei 

Nemenčinėje, Šalčininkų kultūros centras, šalies mokyklos. 40 mokinių dalyvavo matematikos 

kengūros konkurse.  

Mokykloje buvo organizuoti įvairūs jau tradicija tapę renginiai, įtraukėme ir naujų renginių, 

tokių kaip „Mokyklos derliaus šventė“ ir „Krepšinio turnyras mokyklos globėjo taurei laimėti“, šių 

renginių tikslas yra įtraukti mokyklos bendruomenę į aktyvią veiklą. Pirmą sykį mokyklos choras 

„Suderwianka“ dalyvavo festivalyje „Kwiaty Polskie“. Tradiciškai mūsų mokyklos bendruomenė 

dalyvavo piligriminėje kelionėje  Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio asmenybei atminti. 

Šiais mokslo metais aktyviai dalyvavome daugybėje edukacinių užsiėmimų už mokyklos ribų, 

šiam tikslui naudojome Kūltūros paso skiriamas lėšas; vykome į edukacines – pažintines išvykas. 

Dalyvavome ir Geros savyjautos programoje skirtoje mažinti neigiamas Covid pandemijos pasekmes 

mokinių emocinei būsenai, mokykloje vyko užsiėmimai finansuoti šios programos lėšomis.  

Mokytojų kolektyvas formavo mokinių požiūrį į žmogų, ugdydami moralines vertybes, 

bendruomeniškumo pagrindus. Pilietiškumo mokiniai mokėsi ruošdamiesi ir dalyvaudami 

valstybinių švenčių renginiuose, lankydami buvusių mokyklos direktorių kapus. Būrelio ,,Bočiai“ 

nariai rūpinosi mokyklos globėjo ir jo žmonos kapu Antakalnio kapinėse. Taip pat mokiniai tvarkė 

lenkų karių kapus.  

Klasių vadovai glaudžiai bendradarbiavo su tėvais, kvietė dalyvauti ugdymo procese, tėvų 

pagalba buvo organizuojamos išvykos.  Tėvai noriai įsitraukdavo į mokykloje organizuojamas veiklas 

bei renginius.  

Toliau palaikomi glaudūs ryšiai su globėjo giminėmis ir tęsiamas konkursas: ,,M. 

Zdziechovskio premijos laureatas“. Šiais metais premijos laureatu tapo 10 kl. mokinys K. Danilčik.  

Mokykla toliau vykdė Sveikatos stiprinimo mokykloje programą ,,Mokykla – visų namai“. 

Glaudžiai bendradarbiavome su visuomenės sveikatos specialiste R. Mozarska, kuri mokiniams vedė 

paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Buvo organizuojami Vilniaus miesto sveikatos biuro konkursai: 

,,Švarių rankų šokis“, ,,Gražiausia šypsena“, ,,Aktyvi pertrauka“, prisijungė prie SMLPC 

organizuotos iniciatyvos „Judanti klasė“. Mokiniai dalyvavo projekte „Pozityvių pokyčių 

Olimpiada“, kuriuo tikslas skatinti vaikų ir paauglių dalyvavimą sveikatingumo veiklose, formuoti 

sveikos gyvensenos įpročius. Pirmą sykį buvo organizuotas „Pirmosios pagalbos čempionatas“, kur 

mūsų mokyklos komanda tapo II-sios vietos laimėtojais.  

Mokykla sėkmingai vykdė patyčių prevencinę programą ,,OPKUS“ organizuojant  

,,Sąmoningumo didinimo mėnesį be patyčių“, įvairius renginius.  

Vyko glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, kurie vedė mokiniams prevencines 

paskaitas. 

Pradinio ugdymo mokiniams buvo organizuota vasaros dienos stovykla „Spindulėlis“, kurią 

finansavo Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir joje dalyvavo 42 mokiniai. Vyresnių klasių 

mokiniai dalyvavo vasaros poilsio stovyklose. 3 mokiniai dalyvavo Karate draugai organizuotoje 

stovykloje „Raganė“. 12 mokinių dalyvavo stovykloje „Rugpienių kaimas“ organizuotoje Fizinio 

aktyvumo akademijos. 2 mūsų mokyklos mokiniai O. Stankevičiūtė ir K. Masalskis  dalyvavo 

Vilniaus rajono meres finasuotoje stovykloje gabiems vaikams.  

Atliekant mokyklos vidaus įsivertinimą, darbo grupė tyrė 1 srities „Rezultatai“, 1.2 temos 

„Pasiekimai ir pažanga“ 1.2.1 rodiklį „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. Pateikta SSGG analizė ir 

rekomendacijos. 

Mokyklos renginiai bei pasiekimai nuolat viešinami internetinėje mokyklos svetainėje 

http://smz.lt  O šiais mokslo metais buvo sukurtas mokyklos FaceBook puslapis, kur dalinomės savo 

http://smz.lt/
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veikla ir edukacijų bei išvykų įspūdžiais. Manome, kad tai leido dar labiau priartinti mokyklos veiklos 

sklaidą prie šiuolaikinio medijų vartotojo. 

 


