
Vilniaus Užupio gimnazija



Lietuviškai mokyklai Užupyje – 75 metai

• 1944 m. įkurta  pradinė  mokykla 

(13-oji pradinė);

• 1949 m. reorganizuota į 6-ąją septynmetę;

• 1954 m. įsteigta  vidurinė mokykla 

(16-oji vidurinė);

• 1993 m. mokykla pavadinta Užupio vidurine 

mokykla;

• 2000 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas 

(Užupio gimnazija);



Gimnazijos bendruomenė

Mokykloje mokosi 602 mokiniai (po 5 paralelines  I-

as, II-as, III-ias ir IV-as klases);

Dirba 57 mokytojai (28 – metodininkai, 21 – vyr. mokytojas, 

8 - mokytojai);

Vadovauja 4 administracijos darbuotojai

(direktorė Virginija Navickienė, 

pavaduotojai ugdymui Violeta Motiejūnienė ir Vaidas Raižys, 

ir pavaduotojas ūkio reikalams Romas Stasytis)



Mokyklos vizija

Užupietiškos dvasios, pokyčiams ir iššūkiams 

atvira, savitas ir Vilniaus tradicijas sauganti bei 

puoselėjanti švietimo įstaiga, ugdanti asmenybę, 

gebančią integruotis į ketvirtosios industrinės 

revoliucijos dinamišką pasaulį. 



misija
Gimnazijos paskirtis - suteikti kokybišką pagrindinį ir 

vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

vertybines nuostatas, sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių 

mokinių ūgčiai, išsilavinusios, socialiai atsakingos ir pilietiškai 

brandžios asmenybės formavimuisi.

filosofija
Nenugalėk, nesigink, nepasiduok! 

(Iš Užupio Respublikos Konstitucijos)



Gimnazijoje ugdomas tapatumo 
jausmas

Gimnazijos vėliava

Gimnazijos ženkliukas



Kaip kŪrĖme strategijĄ ?
„Kaip veikti kartu, kad būtų saldu?“ - tai 

strateginio planavimo sesijos, vykusios 2018 m. spalio 

29-30 d. Užupio gimnazijoje kryptis.

Renginys ypatingas tuo, kad jame dalyvavo mokytojai, 

mokiniai, jų tėvai ir bendruomenės nariai (76 žmonės). 

Pagrindinis tikslas – nustatyti gimnazijos ateities viziją 

iki 2023 metų, suformuoti esmines ugdymo kryptis. 

Susitikimą fasilitavo Eglė Daunienė ir Ieva Šližienė, 

žinomos patirtinio mokymo specialistės.



Kaip kŪrĖme strategijĄ ?



Strateginiai tikslai ir 
uždaviniai (2019-2023)

1. Stiprinti emociškai saugią ugdymosi aplinką ir socialiai 

atsakingą gimnazijos bendruomenę: 

1.1. Ugdyti mokinio savivertę, vidinę harmoniją ir 

savireguliaciją; 

1.2. Ugdyti atsparumą neigiamoms įtakoms ir skatinti 

sąmoningą sveiko gyvenimo būdo pasirinkimą; 

1.3. Ugdyti teisinę mokinių kultūrą. 

2. Ugdymo kokybės kiekvienam užtikrinimas: 

2.1. Papildyti ugdymo aplinkas interaktyviomis priemonėmis ir 

naudoti pamokose; 

2.2. Pagalba mokantis (sukurti mokinių konsultacinį centrą, 

dirbančių mokytojų 1 kl. konsiliumas); 

2.3. Stiprinti ryšius tarp vaikų, tėvų ir mokytojų užtikrinant 

ugdymo tikslų įgyvendinimą. 



Strateginiai tikslai ir 
uždaviniai (2019-2023)

3. Skatinti savivaldų mokymąsi: 

3.1. Plėtoti patirtinį mokymąsi, ugdyti aktualias kompetencijas 

ruošiant mokinį gyvenimui; 

3.2. Mokyti mokinius iškelti optimalius tolesnio mokymosi tikslus ir 

analizuoti alternatyvas; 

3.3. Stiprinti ugdymą karjerai.



Akademiniai mokiniŲ pasiekimai

• 2018-2019 m.m. 27 egzaminų įvertinimai 
100-tukais;

• 2017-2018 m.m. 10 egzaminų įvertinimų
100-tukais;

• 2016-2017 m.m. 25 egzaminų įvertinimai 
100-tukais;

• 2015-2016 m.m. 8 egzaminų įvertinimai 
100-tukais;

• 2014-2015 m.m. 22 egzaminų įvertinimai 
100-tukais;



Mokinių ugdymas ir rezultatų analizė

• Mokinių mokymosi stilių nustatymas;
• Gabių mokinių ugdymo sistema;
• Mokytojų kvalifikacijos kėlimo principai;
• Kūrybiniai tiriamieji darbai;
• Pusmečių rezultatų analizė;
• Brandos egzaminų rezultatų apžvalga;
• Brandos egzaminų įvertinimų ir metinių

pažymių koreliacijos analizė;
• PUPP ir metinių pažymių korealiacijos 

analizė;



Mokinių ugdymas ir rezultatų analizė

• Asmeninės mokinio pažangos stebėjimas ir 
analizė;

• Ugdymo poreikių ir mokymosi aplinkos 
tyrimai;

• Mokinių skatinimas;
• Saviugdos knygelė.



Akademiniai mokiniŲ pasiekimai
• Prizinės vietos respublikoje ir mieste:

– Filologų konkursai 
– Dainuojamosios poezijos konkursai
– Vokiečių kalbos olimpiados
– Debatai vokiečių kalba
– Anglų kalbos olimpiados
– Biologijos, chemijos, fizikos olimpiados
– Matematikos olimpiados
– Informacinių technologijų olimpiados



Akademiniai mokiniŲ pasiekimai

– Skaitymo ir diskusijų konkursas vokiečių
kalba LESEFÜCHSE;

– Vokiečių kalbos tarptautinio diplomo egzaminai 
DSD I ir DSD II;
• 2017-2018m.m.

– DSD I išlaikė 12 mokinių;

– DSD II išlaikė 8 mokiniai;

• 2018-2019m.m.
– DSD I išlaikė 10 mokinių;

– DSD II išlaikė 5 mokiniai.



























GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO SISTEMA 
 

PAMOKOJE UGDYMO PLANO GALIMYBIŲ 
PANAUDOJIMAS 

NEFORMALUSIS UGDYMAS 

                                          ↓                                                                                              ↓                                                                                        ↓  

MOKYMOSI STILIŲ NUSTATYMAS DIFERENCIJUOTAS UGDYMAS PAGAL PASIEKIMŲ 
LYGMENIS(lietuviųk., matematika) 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 

                                          ↓                                                                                              ↓                                                                                            ↓ 

INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS KONSULTACIJOS GIMNAZIJOS IŠMINČIAUS KONKURSAS 

                                          ↓                                                                                              ↓                                                                                            ↓ 

ATEITIES TECHNOLOGIJŲ KLASĖS KALBŲ, MENŲ, SPORTO BŪRELIAI 

          ↓                                                                                            ↓ 

VGTU KLASĖS PROJEKTAI 

          ↓                                                                                            ↓ 

NUOTOLINĖ MATEMATIKOS MOKYKLĖLĖ NEAKIVAIZDINĖS MOKYKLOS 

          ↓                                                                                            ↓ 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS VGTU 
LABORATORIJOSE, PASKAITOS 

                                                                                                           ↓ 

SMALSIŲ GIMNAZISTŲ KLUBAS 

 



Gimnazijos išminčiaus konkursas

• Organizuojamas 2 etapais.

• Antrojo etapo renginys 

skiriamas gimnazijos 

gimtadieniui.

• Pirmojo etapo nugalėtojai

(atrenkami atlikę bendrą visų 

dalykų testą) varžosi dėl gimnazijos išminčiaus vardo 3 

pakopų turnyre.

• Mokiniai apdovanojami gimnazijos padėkos raštais, 

nugalėtojas –specialiu prizu ir dovanomis.



Gimnazijos išminčiaus konkursas



Ugdymo kokybės pokyčių valdymas 
 

Tėvai Mokiniai Mokytojai 

↓                                                         ↓                                                               ↓ 

Informavimas ir grįžtamasis ryšys Pažangos stebėjimas Kompetencijų vertinimas 

 ↓                                                         ↓                                                               ↓ 

Individualiai Auklėtojas ir pavaduotojas(kartą 
per mėnesį) 

Išorinis 

↓                                                         ↓                                                               ↓ 

Trišaliai susirinkimai Išplėstiniai direkciniai pasitarimai 
srautais(2 kartus per metus) 

Vidinis 

↓                                                         ↓                                                               ↓ 

Bendri susirinkimai Individualūs pokalbiai su 
administracija 

Kvalifikacijos kėlimas 

                                                                   



Kūrybiniai tiriamieji darbai



Kvalifikacijos kėlimo principai 
↓                                                                                                                                                 ↓ 

Individualūs poreikiai Gimnazijos poreikiai 
                               ↓             ↓                                                                                                ↓ 

Dalykinės kompetencijos Bendrosios kompetencijos Bendrosios kompetencijos 

       ↓ 

Dalijimasis gerąja patirtimi 
                                ↓                                                       ↓                                                                              ↓                                                         ↓ 

Kolega- kolegai Metodinės dienos Konferencijos Mokytojų vedami seminarai 
         ↓ 

Pasidalytoji lyderystė 
 



Pusmečių ataskaitos











Metinių pažymių ir brandos egzaminų 

įvertinimų korealiacijos tyrimas



Metinių pažymių ir PUPP įvertinimų 

koreliacijos tyrimas



Metinių pažymių ir PUPP įvertinimų 

koreliacijos tyrimas



AsmeninĖs paŽangos raidos 
stebĖjiams









Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Saviugdos knygelė



Gimnazijos bendruomenė santykius grindžia  

vadovaudamasi 

• Užupio gimnazijos 

moksleivių teisių 

chartija

• Tolerantiško 

žmogaus kodeksu

• Vidaus tvarkos 

bendrais sutarimais



Tolerantiško žmogaus kodekso pasirašymas



1.Myliu  žmogų

Nes niekuomet mums meilės nebus per daug.

Meilė man leidžia pamatyti ir padaryti daugiau.

2.Gerbiu  kito nuomonę

nes ji padeda susidaryti savąją.

Nejau išradinėti   dviratį.

3.Nesišaipau iš kitokio.

Kiekvienas žmogus truputėlį praturtina pasaulį.

Nes normalių  žmonių nėra, yra tik tokiais apsimetantys, vadinasi jie 

meluoja.

4.Gerbiu kitos tautybės, rasės, religijos, lyties asmenis

nes kiekvienam kitataučiui kitatautis esu aš. Kiekvienas kitos rasės, 

religijos, lyties žmogus tą  gali pasakyti apie mane.

5.Suprantu, kad tobulų nebūna

nes ne be reikalo mus išmetė iš rojaus.

Aš taip pat  netobulas.

6.Nepiršu savo nuomonės, visada randu kompromisą.

Nes tai tobulina galutinį sprendimą. Tai demokratijos principas. Juo 

vadovaujasi pažangiausios pasaulio valstybės

7 Ginčą sprendžiu kultūringai, nes taip kur kas daugiau šansų pasiekti 

savo nei viską patikėti likimo valiai.

,,Jei išsilavinimas turėtų vardą, jis būtų kultūra’’

8. Pripažįstu savo klaidas

tai būdas tobulėti., nes pripažintas klaidas dar galima ištaisyti.

9.Nebijau atsiprašyti

O ko bijoti? Tik šiuo būdu galima gauti atleidimą.. Kito kelio nėra.

10.Neapkalbu

Niekad nesakyk už akių to , ko nepasakytum  į akis , nes tai tolygu durti 

peiliu nugaron, pulti iš pasalų. 

11.Neįžeidinėju

Man nereikia žeminti kito, kad pasijusčiau stiprus.Aš turiu teisę kritikuoti, 

o tai gali turėti teigiamų rezultatų.

12.Nekonfliktuoju

nes konfliktas atima daug jėgų, kurias galima panaudoti kur kas geriau.

13 Rodau gerą pavyzdį

nes visi kurie netampa bandos vedliais privalo sekti



Myliu žmogų



Gerbių kito nuomonę



Nesišaipau iš kitokio



Gerbiu kitos tautybės, rasės, 

religijos, lyties asmenis



Suprantu, kad tobulų nebūna



Neperšu svo nuomonės, visada 

randu kompromisą



Ginčą sprendžiu kultūringai



Pripažįstu savo klaidas



Nebijau atsiprašyti



Neapkalbu



Neįžeidinėju



Nekonfliktuoju



Rodau gerą pavyzdį



Išleisti leidiniai

Stiprinant bendruomenės

tapatumo jausmą išleistos trys 

knygos : 

„Ir mes kuriame Užupio 

legendą”, 

„Ir mokykla suteikia 

sparnus”,

„Gyvenimas – mozaika, 

mozaika – akmenėlių 

sutartinė“.

Stiprinant bendruomenės

tapatumo jausmą

su aplinka išleista knyga 

,,Užupis- mano namai’’



Teminiai metai ugdant vertybes:

• „Mokymosi mokytis metai”, 2011-12m.m.

• „Saviraiškos metai”,  2012-13 m.m.

• „Asmeninės atsakomybės už bendrus susitarimus 

metai”, 2013 – 2014 m.m. 

• „Savianalizės ir vertybinių nuostatų stiprinimo 

metai”, 2014-2015m.m.

• „Asmeninės atsakomybės už ugdymo(si) pažangą 

metai”, 2015-2016 m.m.

• „Saugi aplinka – kelias į asmenybės ūgtį”, 2016-2017 

m.m.

• „Asmenybė ir savarankiškumas – kelias į asmenybės 

pažangą”, 2017-2018 m.m.

• „Asmenybės saviraiška – savivokos, dalykinių 

kompetencijų ir bendruomeniškumo dermė”, 2018-

2019 m.m.

• „Suasmeninto mokymo metai”, 2019-2020 m.m.



Gimnazijoje vykdomi projektai

• „Epochų ratu“ (kiekvienais mokslo metais);

• „Dvi Virginijos, menininkai ir užupiukai“ 
(kiekvienais metais birželio mėn.);

• Pilietinės visuomenės instituto projektas 

„Kuriame respubliką“;

• Ugdymo karjerai projektas;

• „Baltijos šalių mokomasis mokinių 

parlamentas;

• „Comenius” daugiašalės partnerystės 

projektas; 



INTEGRUOTAS PROJEKTAS 
„EPOCHŲ RATU“
VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJA



„Kai po pirmojo pusmečio gimnazijoje įsijungiame į projektą 

„Epochų ratu“, pamoka virsta nuotykiu...“
G. Stravinskaitė. 



„EPOCHŲ RATU“

Vilniaus Užupio gimnazijoje penkerius 

metus organizuojamas integruotas 

projektas „Epochų ratu“. Projekte 

dalyvauja visi 1–3 gimnazijos klasių 

mokiniai ir mokytojai. Pasibaigus 

pirmajam pusmečiui, tris dienas 

mokiniai aktyviai veikia projektinėje 

veikloje.



PROJEKTO TIKSLAS:

Integruojant mokomuosius dalykus 

ugdyti bendrąsias kompetencijas, 

gilinti dalykines žinias, ugdyti 

bendruomeniškus santykius.



Projektas organizuojamas keliais etapais:

I. Supažindinimas su epocha.

II. Projekto vykdymas.

III. Vertinimas ir refleksija.

2012–2013 m. m. startavo šiam projektui skirtas 

tinklaraštis www.epochuratu.wordpress.com

http://www.epochuratu.wordpress.com/
http://www.epochuratu.wordpress.com/
http://www.epochuratu.wordpress.com/


PROJEKTO EIGA



1-3kl. mokiniai burtu keliu 

traukia temas (lapkričio mėn.)



TEMOS

 Kasdienybė antikoje

 Meilės tema antikos literatūroje

 Žaidynės Olimpijoje

 Antikos menas

 Dievų ir žmonių santykiai Graikų 

mitologijoje

 Graikijos teatras - žmogus ir pilietis

 Antikos filosofija

 Sparnuoti antikos posakiai

 Nuo pagonybės iki krikščionybės 

antikoje
 Nuo astrologijos link astronomijos

 Antikos matematika

 Informacijos saugojimas ir sklaida 

antikoje

 Eureka!

 Antikos geografija

 Antikos atspindžiai Vilniuje 

 Nuo knygų rašymo iki spausdinimo

 Kasdienybė (darbas, mityba, miestai) 

 Viduramžių Lietuva. Krikščionybės 
atėjimas į Lietuvą

 Viduramžių menas

 Viduramžių vienuolynai - mokslo ir kultūros 
centras

 Nemirštančios Biblijos tiesos

 Viduramžių rūmų kultūra

 Viduramžių filosofija

 Mokslas viduramžiais

 Islamo įtaka viduramžių kultūrai

 Žmogaus vertė viduramžių literatūroje

 Riteriai

 Kryžiaus žygiai

 Viduramžių geografiniai atradimai

 Viduramžių atspindžiai Vilniuje



TEMOS

Literatūra

Dailė

Muzika

Filosofija

Architektūra

Mokyklos gimimas

Mokyklos mokinių antisovietinė 

veikla

Mokyklos gyvenimo akimirkos 

pirmųjų mokytojų lūpomis

 Iš mokyklos gyvenimo

Gimnazija jais didžiuojasi



Paskaitos mokytojams apie epochą 

(lietuvių k., istorija, dailė, muzika) 

gruodžio mėn.

Pamokos mokiniams (fizika antikoje, 

istorija antikoje, matematika antikoje 

ir pan.) gruodžio mėn.



Pasiskirstymas veiklomis klasėse
Pateiktis „Mokyklos gimimas“
1. Gabrielė Narbutytė 2. Saulė Zareckaitė

3. Jonė Strakšytė    4. Dominykas Zapolskas

Bukletas – lankstinukas „VUG šiandien“
1. Karina Matias 2. Evelina Obrazcova

3. Matas Puidokas  4. Aušra Maskeliūnaitė

Laikraštis
1. Gaudentas Stravinskas 2. Jonas Aistis Skuja  3. Audrius Dorofėjus   

4.Ugnė Vilūnaitė 5.Kristina Korsakaitė

Daina mokyklai/ vaidinimas „Mokyklos gimimas“
1. Aušrinė Juodėškaitė 2. Amanda Arsabaitė  3. Paulina Zujūtė

Reklaminis VUG filmukas
1.Vanesa Blaževičiūtė 2.Viktorija Lanštein   3.Neringa Turkaitė   4.Ieva 

Mikoliūnaitė

Piešinys „ Mano mokykla“     Lina Mickevičiūtė

Suvenyrai gimnazijos jubiliejui
1. Dovilė Vavilova  2. Kotryna Saplytė

2-3 knygos apie VUG puslapiai „Mokyklos gimimas“
1. Lukas Ragelis  2. Dominykas Ramanauskas   3. Vilius Sakalauskas  

4. Edvinas Buinovskis

1 D  klasė Projektas „Epochų ratu“ 2013 - 2014m.m. „Mokyklos gimimas“



Veiklos sritys

(pristatymo laikas)

Konsultantai, vertintojai Kuruojantis vadovas Konsultacijų vieta

Temos pateiktis

(3-5 min.)

Sandra Ramanauskienė

Aušra Smaleckienė Vaidas Raižys 3-12 kab.

Baroko rekonstrukcija
Irma Jančienė,

Dalia Samuilienė
Virginija Mackonienė 2-12 kab.

filmukas Barokas ( 3-5 min.)
Andrius Chmieliauskas,

Lina Cholinienė
Violeta Motiejūnienė

3-12 kab.

Sausio 15 dieną po 3 

pamokų

Knygos puslapiai (2-3)

(1 min.)

Alina Bagdonavičienė

Roma Petrauskienė

Dalia Samuilienė

Virginija Navickienė 3-6 kab.

Viktorina
Robertas Ramanauskas, Rimvyda Dagienė, Alius 

Avčininkas
Violeta Motiejūnienė 2-7 kab.

Stalo žaidimas Svetlana Tokareva, Giedrė Dulkaitė 3-4 kab.

Informacijos centras

Laima Namajuškienė

Andrius Chmieliauskas

Alius Avčininkas, Augustas Četkauskas

Nuotrauka

(1 min.)
R. Karalius Violeta Motiejūnienė 2-1 kab.

Mokytojų konsultantų skyrimas ir konsultacijos pagal veiklas. (sausio mėn.)



Projekto „Epochu ratu“ mokytojų veikla
Klasių grupes Klasės Patalpa Klasės auklėtoja Mokytojai pagalbininkai

1- os klasės 1a 4-3 Virginija Bieliauskienė Ž. Juodeikytė, G. Daubarienė

1b 2-6 Milda Brukštuvienė Renata Bakšytė , Dalia Vėželienė

1c 3-8 Anelė Tubutienė Nijolė Šaltenytė, Romualda Petrauskienė

1d 3-5 Margarita Kvedarauskienė Laima Namajuškienė, Augustas Četkauskas

1e 1-7 Rasa Rutkauskienė, Dovilė  Požeckienė, Zoja Mackanec

II-os klasės 2a 1- 9 Alius Avčininkas Irena Šlaitienė

2b 4-3 Svetlana  Tokareva Alina Gabenytė, Jadvyga Gimbutienė

2c 4-1 Rita Kakauskaitė Nijolė Žylienė

2d 1- 3 Giedrė Dulkaitė Lina Cholinienė

2e 2-5 Sandra Ramanauskienė Rimvyda Dagienė,
Violeta Karnišauskaitė

III- os klasės 3a 2- 1 Rita Malakienė Irma Jančienė

3b 3- 3 Lina Tamošiūnienė J. Šipkutė-Daminaitienė

3c 2- 7 Robertas Ramanauskas Darius Zybailo , 
Aurelija Petrauskaitė,

3d 1- 8 Aušra Smaleckienė Nijolė Stankarienė

3e 3- 1 Daiva Kavaliūnienė Jadvyga Dapkienė



PROJEKTO DIENOS

Kino filmų peržiūra

Konsultacijos pagal 

veiklas

Pirma diena



PROJEKTO DIENOS

Darbų ruošimas

Papildomos 

konsultacijos

Viktorina

Antra diena



PROJEKTO DIENOS

Darbų pristatymas

Vertinimas

Refleksija

Trečia diena



Bendra vertinimo lentelė

Turinys Meniškumas Pristatymas Temos 

atskleidimas

Bendras Įvertinimas grupei

10 balų sistema

1a

1b

1c

1d

1e

2a

2b

2c

2d

2e

3a

3b

3c

3d

3e



sužinota daug nauja, pakartota sena, tobulinti meniniai gebėjimai, 

gausu originalių idėjų, gerai, kad įtraukti ne tik auklėtojai, bet ir kiti 

mokytojai, išmokome kurti kryžiažodžius, smagu dirbti 

bendradarbiaujant, pajusti klasės vienybę, tiesiog gera bendrauti, 

kurti, priminė „Babiloną“.

Mokinių mintys:



„Šis projektas padėjo pažinti Antikos laikotarpį iš visų pusių. 

Paskatino klasę bendrai kūrybai. Viskas buvo įdomu“(Raminta, 1b 

kl.).

Mokinių mintys:



,,Projektas patiko. Buvo labai svarbu įgyvendinti savo idėjas 

darbe. Supratau, kokių turiu sugebėjimų. Susidraugavau su 

bendraklasiais“.

Mokinių mintys:



,,Patiko, kad pabaigus pusmetį, išvedus pažymius, nebuvo 

tradicinių pamokų, kad pajutome, kaip smagu dirbti 

komandoje, grupėje“.

Mokinių mintys:



,,Projektui galima skirti savaitę.  Patiko veikos įvairumas, 

įdomios užduotys“.

Mokinių mintys:



Man patinka ši idėja. Projektas priverčia susimąstyti giliau, kaip kas 

vyko. Praeitais metais galvojau, kad tai yra puikus projektas. Gaila, 

kad tai tik treji metai. Būtų įdomu sudalyvauti, tarkim, „Epochų ratu. 

Antrasis pasaulinis karas“ ( A. Tamošiūnas).

Mokinių mintys:



2013–2014 m. m   projekto ,,Epochų ratu“ tema – mokykla



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas

http://epochuratubarokas.snack.ws/
http://epochuratubarokas.snack.ws/


2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



2014–2015 m. m.   projekto ,,Epochų ratu“ tema – Barokas



Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas 

ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme

• Gimnazijoje projekto dėka dirbo du 

ugdymo karjerai konsultantai;

• Laimėta  planšetinių kompiuterių klasė;

• Projekto veiklos tęsiamos;

• Gimnazijoje toliau dirba ugdymo karjerai 

konsultantas.







https://youtu.be/w3QF-CvO9d4

https://youtu.be/w3QF-CvO9d4


Projektas „Dvi Virginijos, menininkai ir 

užupiukai“



Projektas „Dvi Virginijos, menininkai ir 

užupiukai“



Baltijos šalių mokomasis mokinių  

parlamentas



Tyrimai
• 1-ų klasių mokinių adaptacijos ir integracijos 

sunkumams nustatyti 
(kiekvienais mokslo metais);

• Saugumo lygio gimnazijoje nustatymas 
(kas antrus mokslo metus);



Skatinimas
• Klasių auklėtojų 

padėkos;

• Gimnazijos padėkos;

• Gimnazijos dovana –

rašikliai ir kt. 

suvenyrai;

• Direktorės nominacija 

,,Užupio vyšnia “;

• Nominacija “Po 

angelo sparnu”;

• Skatinamosios 

ekskursijos. 



Nominacijos ,,Po angelo sparnu”

Tylos pamokos 



Alumni klubo steigimas



Teatro savaitė



Sėkmės pamokos



Gimnazijos gimtadienis (skaitymo pamokos)



Bendradarbiaujame su partneriais

• Bendradarbiavimas su Mykolo Romerio 

universitetu;

• Bendradarbiavimas su Vilniaus Gedimino 

technikos universitetu; 



Bendradarbiaujame su partneriais

• Bendradarbiavimas su Konfucijaus 

institutu;

• Dienos centru ,,Šviesa‘‘;

• Vaikų darželiu ,,Užupiukas‘‘;

• Valstybiniu istoriniu pilių rezervatu;

• Menų inkubatoriumi;

• Br. Pranciškonais, Bernardinų bažnyčia.



Sutartis tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus 

gimnazijų





LIMK narĖ

• Užupio gimnazija jau 25 m. yra LIMK narė. 

Kasmet prisidedame organizuojant 

konferencijas, lankomės respublikos 

mokyklose, dalijamės gerąja darbo 

patirtimi, idėjomis. 

• Išleidome jubiliejinį leidinį, skirtą LIMK 20-

čiui. 2017 metais respublikinė konferencija 

vyko mūsų gimnazijoje.



LIMK narĖ



LIMK narĖ





Sporto aikštyno atidarymaS



Sporto salĖs atidarymas



ATNAUJINTOS VALGYKLOS ATIDARYMAS


