


PRIĖMIMAS 2019-2020 M. M.  

 Priėmimas į Vilniaus Senvagės gimnaziją vykdomas pagal Priėmimo į Vilniaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950.  

 Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus teikia kovo 1-31 d. 

 Prašymai pildomi Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje 
https://svietimas.vilnius.lt/ 

 Prie prašymo būtina pridėti (prikabinti) vaiko mokymosi pasiekimus: padėkos, I 
pusmečio vertinimai ir kt. raštai) ir pastabose nurodo į kokią klasę stoja (EKOklasė, 
sportinė). 

 Pasirinkę Ekologijos ir aplinkos technologijų mokymosi kryptį mokiniai dalyvauja 
motyvacijos patikrinime, kurį kuris vyks balandžio mėn. 

https://svietimas.vilnius.lt/


MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJOJE 2019-2020 M. M ĮVERTINIMO TVARKA 

Gimnazija organizuoja tokius motyvacijos mokytis testus:  

 į 1 klasę – motyvacijos mokytis testas ir piešinys. 

 į kitas klases – motyvacijos mokytis testas.  

Motyvacijos mokytis įvertinimas organizuojamas:  

 balandžio 23 dieną 9.00 val. – į 5 klasę ir I, III gimnazijos klasę;  

 balandžio 24 ir 25 dienomis 15.00 val.– į 1klasę;  

 balandžio 26 dieną 13.00 val. – organizuojama patikra pakviestiems mokytis į 1, 5, I 

gimnazijos klasę pretendentams, norintiems mokytis kryptingoje sveikos gyvensenos 

(sportinėje) klasėje.  

 gegužės – birželio mėnesiais – į laisvas mokymosi vietas kitose klasėse.  

 



MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJOJE 2019-2020 M. M ĮVERTINIMO TVARKA 

Laisvų mokymosi vietų skaičius skelbiamos Gimnazijos interneto 

svetainėje http://www senvagesgimnazija.lt iki gegužės 1 dienos. 

Laisvų mokymosi vietų skaičius gali būti tikslinamas.  

Motyvacijos įvertinimo grupių sudarymas:  

 pretendentai į 1 klasę suskirstomi grupėmis iki 20 asmenų;  

 pretendentai į kitas klases suskirstomi į grupes iki 14 asmenų.  

Motyvacijos mokytis įvertinimo testai koduojami pagal e. sistemos 
numerį MOK-  

 

http://www/


MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJOJE 2019-2020 M. M ĮVERTINIMO TVARKA 

Priemonės, kurias privalo turėti pretendentai per įvertinimą:  

 į 1 klasę – paprastą arba spalvotą pieštuką; 

 į 5 klasę – juodai ar mėlynai rašantį rašiklį (parkerį ar tušinuką), pieštuką, liniuotę, 
trintuką; 

 į kitas klases – juodai ar mėlynai rašantį rašiklį (parkerį ar tušinuką), pieštuką, liniuotę, 
trintuką skaičiuotuvą. 

Motyvacijos mokytis įvertinimo vykdymo tvarka:  

 į 1 klasę įvertinimo testo trukmė – 60 min. su 15 min. pertrauka. Po įvertinimo vaikus 
iš vertinimo patalpos į jų tėvų laukimo vietą palydi pradinių klasių mokytojai ar 
pagalbos mokiniui specialistai.  

 į 5 klasę įvertinimo testo trukmė – 45 min. be pertraukos. Pretendentas, atlikęs 
įvertinimo testą anksčiau, iš patalpos gali išeiti. 

 į kitas klases įvertinimo trukmė – 60 min. be pertraukos. Pretendentas, atlikęs 
įvertinimo testą anksčiau, iš patalpos gali išeiti.  

 



MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJOJE 2019-2020 M. M ĮVERTINIMO TVARKA 

Motyvacijos mokytis įvertinimo didžiausias galimas taškų skaičius:  

 į 1, 5 klases – 50 taškų;  

 į 6–8 klases ir į I ir III gimnazijos klases – 100 taškų.  

Pretendentų priėmimo eiliškumą lemia:  

 į 1, 5 klasę motyvacijos mokytis įvertinimo rezultatai (pretendentas turi surinkti ne 

mažiau 50% visų testo taškų); 

 į kitas klases – pretendentas turi surinkti ne mažiau 50% visų testo taškų - 

motyvacijos mokytis įvertinimo rezultatas (50 taškų) ir visų mokomųjų dalykų 

susumuotų I pusmečio įvertinimų (50 taškų) suma.  

 



MOKINIŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJOJE 2019-2020 M. M ĮVERTINIMO TVARKA 

Motyvacijos mokytis įvertinimo užduotys (testai) nekomentuojamos, nekopijuojamos ir 

neatiduodamos. 

Kai priimant pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą pateiktų prašymų skaičius yra 

didesnis, negu Gimnazija gali tenkinti, asmenys priimami, skiriant 1 papildomą tašką:  

 našlaičiams; 

 asmenims, kurių broliai ar seserys jau mokosi šioje gimnazijoje; 

 darbuotojų vaikams. 

Informaciją apie įtraukimą į pretendentų eilę asmuo informuojamas http://www 

senvagesgimnazija.lt iki gegužės 15 d. nurodant e. sistemos numerį MOK- ir pridedant 10 

pretendentų, kurie nepateko pirmu stojimu. 

Motyvacijos mokytis įvertinime gautų taškų skaičių asmuo gali sužinoti atvykęs į gimnaziją. 

 

http://www/


MOTYVACIJOS MOKYTIS TESTINĖS UŽDUOTIES TEMOS 

1 klasė 

 Sveika gyvensena 

 Atliekų rūšiavimas, jo poreikis 

 Gyvoji gamta 

5-8 klasė 

 Sveika gyvensena 

 Gamta ir žmogus 

 Krašto pažinimas 

I - IIgimnazijos klasė 

 Ekologija 

 Aplinkosauga 

 Sveika gyvensena ir mityba 

 Krašto pažinimas 

III gimnazijos klasė 

 Ekologija 

 Aplinkos technologijos 

 Sveika gyvensena 

 Globalinės aplinkosaugos problemos 

 Žiedinė ekonomika 



 

VILNIAUS SENVAGĖS  
EKOLOGIJOS IR APLINKOS 

TECHNOLOGIJŲGIMNAZIJA 
 



PASTABA: 

Norėdami šioje 

skaidrėje 

pakeisti vaizdą, 

pasirinkite 

paveikslėlį ir jį 

panaikinkite. 

Tada vietos 

rezervavimo 

ženkle 

spustelėkite 

paveikslėlių 

piktogramą, 

kad 

įterptumėte 

nuosava 

vaizdą. 

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu 
metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi. 

 Mokiniai moko ir mokosi;  
mokytojai moko ir mokosi;  

mokyklos vadovai moko ir mokosi“.  
[Roland S. Barth] 

1976, 1993, 1995, 2007, 2011, 2013, 2016, 2018 



2007 m. sausio 1 d.  

buvo 

 įteikta valstybės 

vėliava nuo 

Gedimino pilies 

bokšto.  

Gimnazijoje 

keliama 

valstybės 

vėliava. 



GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA IR MOKYTOJAI 

Gimnazijos 
direktorius ir 

jo  
pavaduotojai

: 

•Ana Staniukėnienė - I-oji vadybinė kategorija; 

•Daiva Lebednikaitė - II-oji vadybinė kategorija; 

•Kristina Kazlauskaitė. 
 

Mokytoj
ai: 

• 10 mokytojų metodininkų; 

• 18 vyresniųjų mokytojų; 

• 3 mokytojas. 

• Iš jų 13 brandos egzaminų vertintojų ir 1 komisijos 
primininkas 

Pagalbos 
specialistai 

• Socialinis pedagogas; 

• Specialusis pedagogas; 

• Psichologas; 

• Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Konsultantai 
UPC  

•3 švietimo konsultantai UPC 

•2 vadovės Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, 

chemijos mokytojų asociacijos 



PASTABA: 

Norėdami šioje 

skaidrėje 

pakeisti vaizdą, 

pasirinkite 

paveikslėlį ir jį 

panaikinkite. 

Tada vietos 

rezervavimo 

ženkle 

spustelėkite 

paveikslėlių 

piktogramą, 

kad 

įterptumėte 

nuosava 

vaizdą. 

Stiprieji  gimnazijos veiklos aspektai: 
 Gimnazijos  atvirumas  ir  svetingumas; 

 Gimnazijos  vaidmuo  vietos  bendruomenėje; 

 Bendroji  rūpinimosi  mokiniais  politika; 

 Mokytojo  ir  mokinio  dialogas;  

 Tradicijos  ir  ritualai; 

 Partnerystė su kitomis  institucijomis; 

 Profesinis  konsultavimas  ir  informavimas.  

 
 
 



LIETUVOS MOKYKLOS, KURIOS IŠSISKIRIA KOKYBIŠKOMIS 
PAMOKOMIS 

2017 m. gegužės – gruodžio žurnalas ,,Reitingai“ . Šaltinis NMVA, 2009 – 2016 m. 



MOKINIŲ LYDERYSTĖ  

Lyderystės Akademiją baigė: 

 2011 m. Lukas Dubovičius, laimėjo 30 tūkst. Lt stipendiją; 

 2012 m. Ugnė Anelauskaitė, laimėjo 30 tūkst. Lt stipendiją; 

 2013 m. Jonas Lukoševičius, Jonas Leleckas, Augustas 

Buzarevičius; 

 2014 m. Dagnė Biekšaitė; 

 2015 m. Liveta Masevičiūtė, Ieva Jančaitytė, Gabija Marcelytė; 

 2016 m. Darius Dunovski, Monika Kašėtaitė. 

2011 ir 2012 m. gautos padėkos gimnazijai. 

 

 2016 - 2017 m. Metų mokinys  IVt kl. 

mokinys Edgaras Barkovskis. 

 2017-2018 m. Metų mokinys  IVakl. 

mokinys Andrius Jakubauskas 

 

 



MOKOMŲJŲ DALYKŲ PROGRAMŲ KRYPTYS 

 Bendro ugdymo pamokos; 

 Integruoto turinio pamokos; 

 Pamokos netradicinėje 
aplinkoje: 

pamokos, kurias veda svečias 
(iai); 

pamokos, vykstančios 
netradicinėse erdvėse; 

pamokos už gimnazijos ribų. 

 Projektinė veikla; 

 Tradiciniai renginiai ir ritualai; 

 Neformalaus švietimo veikla. 



INTEGRUOTO TURINIO PAMOKOS 



PAMOKOS, KURIAS VEDA KVIESTINIS SVEČIAS 



PAMOKOS NETRADICINĖSE ERDVĖSE 

http://www.etno.lt/


PAMOKOS UŽ GIMNAZIJOS RIBŲ 



PROJEKTINĖ VEIKLA 

Tarptautiniai projektai: 

 2018 m. respublikinis projektas ,,SOCIFACTION: socialinis verslas 
įvairovei ir dalyvavimui“ (laimėjo 48 mokyklos, mokymo centrai);  

 jaunimo projektas. ERASMUS+ VEIKLUS JAUNIMAS. Lenkijoje. 2018 m. 
liepos 25 - 29 d. Tema: Euroskepticizmas. Šalys - dalyvės: Vokietija, 
Lietuva, Lenkija, Prancūzija, Vengrija, Čekija.  

Respublikiniai projektai: 

• mentorystės projektas ,,Tęsk”; 

• projektas „Etninės kultūros atspindžiai fotografijoje“; 

• projektas ,,Mokyklos- Europos parlamento ambasadorės’’ (MEPA). 

Vilniaus m. savivaldybės:  

• visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas ,,Pažink mus supančią 
aplinką ir saugok“; 

• visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Mokiniai mokiniams“. 



TRADICINIŲ 

RENGINIŲ 

PAMOKOS 





Laimingi žmonės – smalsūs, 

juos domina pasaulis ir jo gyventojai. Visada 

yra kažkas, ko dar nežinome. Smalsumas 

suteikia jėgų, 

teigiamai veikia mąstymą ir daro gyvenimą 

prasmingu. 



MOKYKLOS, IŠ KURIŲ ATVYKSTA MOKINIAI 

 Vilniaus Jeruzalės progimnazija  

 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija  

 Vilniaus Maironio progimnazija  

 Vilniaus r. Pagirių gimnazija  

 Vilniaus Sietuvos progimnazija  

 Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija 

 Vilniaus Taikos progimnazija  

 Vilniaus Tuskulėnų gimnazija  

 Vilniaus Viršuliškių mokykla   

 Vilniaus Žemynos progimnazija 

 Vilniaus Žygimanto Augusto progimnazija 

 Iš Druskininkų m.  

 Iš Kauno m. 

 Iš Šiaulių m. 

 Iš Norvegijos 

 Vilniaus Antakalnio progimnazija  

 Vilniaus Balsių progimnazija  

 Vilniaus Baltupių progimnazija  

 Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija 

 Vilniaus S. Daukanto progimnazija  

 Vilniaus Gabijos gimnazija 

 VGTU licėjus  

 Vilniaus Jono Pauliaus gimnazija  

 Vilniaus Radvilų gimnazija 

 Vilniaus E. Pliaterytės progimnazija 

 Vilniaus r. Riešės gimnazija  



EKOKLASĖ 

Siekiame:  

1. lavinti mokinių gebėjimus kūrybiškai ir kritiškai pažvelgti į naujas gamtos mokslų idėjas, atsakingai spręsti teorines 
ir praktines problemas, fornuoti vientisą supančio mus pasaulio vaizdą.  

2. kad mokinys drąsiai imtųsi asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, savo ir kitų žmonių sveikatą.  

3. Kad visų gamtos mokslų turinys būtų glaudžiai siejamas su naujomis technologijomis ir jų taikymu, ekologijos, 
gamtonaudos problemomis. 

4. daug sąlyčio taškų yra tarp gamtos mokslų ir matematikos bei informacinių technologijų. Kuo daugiau taikyti 
matematikos ir informacinių technologijų pamokose išugdytus gebėjimus. 

5. ugdyti tiriamojo darbo bendrąsias kompetencijas. Skatinti domėjimąsi moderniosiomis technologijomis, mūsų šalies 
prioritetinėmis gamtos ir technologijos mokslų plėtotės kryptimis,  plačiau supažindinti su profesijomis (biochemija, 
bioinformatika, nanotechnologijos, aplinkosauga, ekologija, biofizika, bioinžinierija).  

7. dalį pamokų ar tiriamųjų darbų organizuoti ne tik gimnazijos aplinkoje, bet ir už jos ribų (Gyvybės mokslų centras , 
VU botanikos sodas Kairėnuose, Vilniaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Gamtos tyrimų 
centras ir kt.). 



EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMOSI KRYPTIES 
EKOKLASĖS 

 Bendrojo ugdymo valandos; 

 Pagilintas tiksliųjų (ekoinžinierija) arba 
humanitarinių (ekokultūra) mokslų 
mokymas; 

 Papildomos valandos skiriamos 
neformaliajam švietimui, moduliams; 

 Sudaroma galimybė mokiniams mokytis 
po pamokų gimnazijoje; 

 Technologijų, matematikos, gamtos ir 
socialinių mokslų pamokos vyksta 
Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino 
technikos universitete, Vilniaus kolegijoje; 

 Pamokų tvarkaraštis derinamas su 
pamokomis kitoje aplinkoje; 

 Vykdomi metų projektiniai darbai. 

EKOKLASĖ 



ŠAULIŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS 

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ MOKSLEIVIAI:  

 

 aprūpinami lauko uniformų 

komplektais pagal patvirtintas 

normas; 

 

 stovyklų metu apdraudžiami nuo 

nelaimingų atsitikimų;  

 

 jei užsiėmimai trunka ilgiau nei 

vieną parą, aprūpinami maistu;  

 

 gali nemokamai dalyvauti 

žygiuose, kursuose, stovyklose, 

tarptautinėse pratybose, žaidynėse, 

ekskursijose. 

 



SVEIKOS GYVENSENOS (SPORTINĖ) KLASĖ 

 Bendrojo ugdymo valandos. 

 Pamokų tvarkaraštis derinamas su rytinėmis ir 

popietinėmis treniruotėmis. 

 Pilnas treniruočių proceso programos funkcionavimas 

(mikrociklai, mezociklai, sezono ciklai); 

 Mokiniai žaidžia U16, U17, U19, Žalgirio B komandose, 

Lietuvos rinktinėje;     

 Ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu sudaroma 

galimybė mokytis nuotoliniu būdu. Sudaroma galimybė 

individualiems mokomųjų dalykų atsiskaitymams; 

 Sudaroma galimybė namų darbus atlikti gimnazijoje; 

 Sudaroma galimybė konsultuotis su mokytojais 

gimnazijoje; 

 Sudaroma galimybė vasaros stovykloms gimnazijoje; 

 Baigus gimnaziją, stojantieji į sporto ir sporto 

pedagogikos studijų programas gauna papildomus stojimo 

balus. 



SOCIALINĖS GARANTIJOS 

 U17 aprūpinami sporto apranga; 

 gauna nemokamas persirengimo spinteles; 

 stovyklų metu apdraudžiami nuo 

nelaimingų atsitikimų;  

 turi nuolatinė trenerių priežiūra; 

 U17 gauna atlygį. 



VILNIAUS SENVAGĖS 
GIMNAZIJA KVIEČIA 

VISUS, KURIEMS 
SVEIKA 

GYVENSENA 
VERTYBĖ 

VISUS, KURIE 
NORI 

JAUSTIS 
REIKALINGI 

VISUS, 
KURIE 

RŪPINASI 
APLINKA 

VISUS,KURIE 
NEBIJO IŠŠŪKIŲ 

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ  


