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PRITARTA 

Vilniaus licėjaus tarybos 

2018 m. sausio 11 d. protokoliniu 

nutarimu (protokolas Nr. 1) 

 

VILNIAUS LICĖJAUS  2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Vilniaus licėjus (toliau – Licėjus) įkurtas 1990 metais. Tai bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti 

formaliojo švietimo programas: pagrindinio (antroji dalis) vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato 

diplomo (pradėta vykdyti 1997 m.). Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymosi. Grupinio 

mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu ir savarankišku mokymo būdu. Mokymo kalba – lietuvių, 

tarptautinio bakalaureato klasėse – anglų. 

 

II. MOKYKLOS KULTŪRA 

 

Licėjaus kultūrą ryškiai atspindi kasmet mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai 

(Nepriklausomybės šventės minėjimas, Šimtadienis, Mediumas, Naujametinis renginys, Menų dienos, 

„Muzikinės dėžutės“, folkloro vakaronė, turistinis sąskrydis ir kt.), kurių organizavimas remiasi aktyviu 

mokinių įsitraukimu ir dalyvavimu. Šias metais kūrybingus ir prasmingus renginius iniciavo mokinių 

senatas:  visiems licėjaus mokiniams organizuota netradicinio ugdymo diena - Kitokia diena licėjuje, Jazz 

vakaras, tarpmokyklinis protmūšis ir kt. Mokinių lyderystė, organizuojant renginius, yra išskirtinis 

Licėjaus kultūros požymis. 2017 metais mokiniai ir tėvai apklausoje šį Licėjaus požymį išskyrė kaip 

savitą mokyklos bruožą. 

2017 metais sėkmingai buvo tęsiamas Licėjaus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

Vilniaus universitetu, Goethe‘s institutu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetu. 2017 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Valstybinis mokslinių tyrimų 

institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru. Vykdyti tarpmokykliniai mainai su Vokietijos 

Wiesbaden'o gimnazija, Prancūzijos St. Malo Jacques Cartier licėjumi, Kauno jėzuitų gimnazija, KTU 

gimnazija ir Vilniaus Žirmūnų bei Užupio gimnazijomis.  

 

III. UGDYMAS IR MOKYMASIS 

 

Mokinių skaičius Licėjuje yra pastovus. Mokinių priėmimas į Licėjų organizuojamas konkurso 

tvarka. Išeinančių iš Licėjaus mokinių beveik nėra.  

Mokinių skaičiaus kaita 2013-2017 m. 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Mokinių skaičius I-IV klasėse  459 465 453 462 468 

Mokinių skaičius tarptautinio 

bakalaureato klasėse  

79 66 71 83 77 

Bendras mokinių skaičius  538 531 524 545 545 

 

Mokytojų kolektyvas siekia, kad ugdymas būtų aukštos kokybės ir atitiktų licėjaus bendruomenės 

lūkesčius. Šiam tikslui pasiekti skiriamas dėmesys ugdymo proceso individualizavimui ir 

diferencijavimui. Pirmos licėjaus klasės mokiniams siūloma rinktis matematinės, biologinės ir 
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humanitarinės pakraipos klases. Vidurinio ugdymo programoje sudaroma galimybė rinktis lietuvių 

kalbos, matematikos ir istorijos tikslines grupes, kurios skirtos ypač motyvuotiems mokiniams. Tai vienas 

iš gabių mokinių Licėjuje ugdymo aspektų, kurio koncepciją, atrankos kriterijus ir išplėstines ugdymo 

programas parengė Licėjaus mokytojai. Taip pat mokiniai skatinami gilinti dalykines žinias ir gebėjimus 

gabių mokinių ugdymui skirtose neformaliojo švietimo mokyklose. 

Licėjuje dėmesys skiriamas ir mokinių kūrybiškumo bei socialinių įgūdžių ugdymui(si). 2017 

metais mokiniai dalyvaudami KLICK dirbtuvėse Berlyne, tobulino straipsnių rašymo įgūdžius, 

Druskininkuose vokiečių kalbos stovykloje - kalbinius gebėjimus. Licėjaus mokinių trupė „Die kreative 

Zehn“ puikiai pasirodė vokiško teatro festivalyje St. Peterburge, Euroscola konkurso finale, kurį 

organizuoja Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje, licėjaus mokiniai iškovojo teisę atstovauti 

Lietuvai Europos Parlamente Strasbūre, Euroscola renginyje, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių 

technologijų fakultete, Tarptautiniame tarpdisciplininiame forume „Designing the Smart City“ licėjaus 

mokiniai pristatė taikomosios chemijos projektą „How do you choose the best shampoo?“, kurį 

įgyvendinant šampūnų etiketes tyrinėjo 119 licėjaus antro kurso mokinių. Šiais metais sėkmingai 

įgyvendintas ir tarptautinis MARCH projektas „Tvarūs miestai“. Dalyvaujant „Mokyklų atviros techninės 

ir kūrybinės dirbtuvės“ projekte licėjuje įrengtos FabLab inžinierinės kūrybinės dirbtuvės, kurios padės 

ugdyti mokinių praktinius gebėjimus bei realizuoti jų idėjas ir projektus. 

Licėjus savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

tiesiogine internetine sistema IQES online Lietuva. 2017 m. gruodžio mėn. atliktos mokinių ir jų tėvų 

(globėjų ir rūpintojų) apklausos apibendrinti rezultatai. 

2017 m. licėjaus mokinių apklausos rezultatai 

 

 
 

2017 m. licėjaus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos rezultatai 

 

 
IV. POPAMOKINĖ VEIKLA 

 

Licėjuje siūlomi įvairūs neformaliojo švietimo užsiėmimai, kuriuose ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, sportiniai gebėjimai, mokomos papildomos užsienio kalbos, gilinamos dalykinės žinios. 
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2017 m. licėjuje vykdytos 17 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios buvo skirtos kalbinių 

gebėjimų ugdymui – 5, sportui – 4, meniniam ugdymui – 4,  informacinių technologinių įgūdžių 

formavimui – 2 ir kt.. 

Neformaliojo švietimo programos 2013-2017 m. 

Mokslo metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Neformaliojo ugdymo 

programos 
20 23 17 14 17 

 

Kaip ir ankstesniais metais, neformaliojo ugdymo programas Licėjuje pasirinko nedidelis mokinių 

skaičius (36 proc. visų mokinių). Apie 60 proc. mokinių lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus 

Vilniaus mieste, kuriose jie gauna ilgalaikį ir nuoseklų atskirų sričių išsilavinimą. Licėjuje ryškiausiai 

popamokinė veikla plėtojama per tradicinių ir mokinių inicijuotų renginių organizavimą.  

 

V. PASIEKIMAI 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra išskirtinis Licėjaus požymis. 2017 m. visų mokomųjų 

dalykų egzaminų rezultatų vidurkis yra apie 90 balų. Ypač sėkmingai mokiniai laikė anglų kalbos ir 

matematikos egzaminus (2017 metų vidurkis yra apie 97 balus). Gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir 

biologijos) rezultatai kiekvienais metais yra gana stabilus, 2017 m. bendras gamtos mokslų egzaminų 

vidurkis yra apie 88 balų. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatų vidurkis yra 79,8 balų, tačiau 

bendrame Lietuvos mokyklų reitingo sąraše Licėjus patenka į penkių šį egzaminą geriausiai išlaikiusių 

mokyklų sąrašą. Istorijos egzamino rezultatų vidurkis – 90. Informacinių technologijų egzamino bendras 

penkerių metų vidurkis yra 90,7, tačiau 2017 metais balų vidurkio (85) nepakako, kad Licėjus patektų į 

pirmąjį Lietuvos mokyklų dešimtuką. 2017 metais vokiečių, prancūzų kalbų ir geografijos egzamino 

nelaikė Licėjaus mokiniai. Šiais metais Licėjaus mokiniai surinko 172 šimtukus. Visų mokomųjų dalykų 

egzaminų rezultatai yra pateikiami lentelėse.  

 

2013-2017 m. matematikos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 96,3 88,9 96,6 96,6 97,03 

Šimtukai 62 40 61 64 70 

Mokinių skaičius 94 90 111 97 107 

 

2013-2017 m. anglų kalbos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 98,7 97,8 97,7 98,1 97,8 

Šimtukai 62 48 66 61 67 

Mokinių skaičius 83 90 111 94 105 

 

2013-2017 m. biologijos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 94,3 90,8 95,1 91,7 91,04 

Šimtukai 6 3 15 6 6 

Mokinių skaičius 32 36 41 35 43 

 

2013-2017 m. fizikos brandos egzaminų rezultatai 
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Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 93,4 90,2 92,6 91,4 82,34 

Šimtukai 12 6 8 10 2 

Mokinių skaičius 28 26 25 29 35 

 

 

2013-2017 m. chemijos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 91,6 96,2 86,7 89,7 90,5 

Šimtukai 8 5 3 1 4 

Mokinių skaičius 31 22 24 16 24 

 

2013-2017 m. informacinių technologijų brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 90,7 95,1 89,8 92,9 85,1 

Šimtukai 5 6 13 5 9 

Mokinių skaičius 12 13 24 16 24 

 

2013-2017 m. istorijos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 92 81,6 92,9 89,7 90,4 

Šimtukai 6 2 6 4 8 

Mokinių skaičius 38 39 36 32 30 

 

2013-2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 84,3 82,9 86,8 73,6 79,8 

Šimtukai 15 7 36 6 6 

Mokinių skaičius 103 92 118 97 105 

 

2013-2017 m. prancūzų kalbos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis 99 94 90,5 97 - 

Šimtukai - - 1 - - 

Mokinių skaičius 1 3 2 2 - 

 

2013-2017 m. vokiečių kalbos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis - - 100 - - 

Šimtukai - - 1 - - 

Mokinių skaičius - - 1 - - 

 

2013-2017 m. geografijos brandos egzaminų rezultatai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Vidurkis - - 97,3 93 - 

Šimtukai - - 2 - - 

Mokinių skaičius - - 4 1 - 
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2013-2017 m. 100 balų įvertinimai 

Metai 2013 2014 2015 2016 2017 

100 balų įvertinamų skaičius 176 117 212 157 172 

Mokinių, gavusių 100 balų 

įvertinimą, skaičius 
103 92 118 97 107 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų bendras vidurkis rodo licėjaus mokinių 

aukštus mokymosi pasiekimus ir mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą. 2017 metais ypač 

išsiskyrė matematikos pasiekimai. Šio dalyko penkerių metų vidurkis yra 9,88 balai. Aukšti ir lietuvių 

kalbos rezultatai, kurių bendras penkerių metų vidurkis yra 9,18.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkiai 

  2013 m.  2014 m.  2015 m. 2016 m.  2017 m.  

Mokinių skaičius 

(pagrindinė sesija) 
127 109 132 108 135 

Lietuvių kalba 8,84 9,44 9,08 9,51 9,07 

Matematika 9,67 9,98 9,92 9,83 9,99 

 

Licėjaus mokiniai išsiskiria aktyviu dalyvavimu įvairiose dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. 

2017 m. Vilniaus miesto dalykiniuose renginiuose prizininkais tapo apie 170 licėjaus mokinių, iš jų apie 

70 proc. pelnė apdovanojimus šalies etape. Dalis mokinių sėkmingai dalyvavo ir tarptautinėse 

olimpiadose.  

Licėjaus mokinių pasiekimai tarptautinėse olimpiadose 

Metai Matematika Informacinės 

technologijos  

Fizika  Chemija  Biologija  Geografija 

A S B PR A S B PR A S B PR A S B PR A S B PR A S B PR 

2013   3 2  1   1  2    1   1    1   

2014  1 2 2   1   3    1    1   1    

2015   1 1   1   1        1       

2016   3 1   1     1   1   2     1 1 

2017   2 2           1      1    

Iš viso - 1 11 8 - 1 3 - 1 4 2 1 - 1 3 - - 5 - - 2 1 1 1 

A – aukso medalis, S – sidabro medalis , B – bronzos medalis, PR – pagyrimo raštas. 

2017 m. trims licėjaus mokiniams yra įteikti Mažojo Šv. Kristoforo apdovanojimai už nuopelnus 

mokslo srityse ir Vilniaus miesto garsinimą šalyje bei pasaulyje. 

 

VI. PAGALBA MOKINIUI 

 

Licėjuje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 

klausimus sprendžia Vaiko gerovės komisija, dirba kvalifikuota psichologė ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė. Teikiant pagalbą mokiniui, naudojami įvairūs prevencinės veiklos metodai ir 

formos. 2017 metais organizuoti sveikatos saugojimo ir stiprinimo prevenciniai renginiai: 

sporto/sveikatos diena,  socialinio ir emocinio ugdymo renginys „Pasitikėjimo diena“. 

Licėjuje iš esmės nėra nelankančių mokyklą ir linkusių į teisėtvarkos pažeidimus mokinių. Tačiau 

yra vaikų, kurie turi socialinio bendravimo sunkumų. Jiems ir jų tėvams licėjuje teikiama psichologinė 

pagalba. Beveik visų šeimų socialinė aplinka ir materialinė padėtis yra gera, tai liudija mažas mokinių, 

gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius. 
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2013–2017 m. mokinių, gavusių nemokamą maitinimą, skaičius 

Mokslo metai 2013 2014 2015 2016 2017 

Mokinių skaičius 9 13 11 8 7 

 

Kryptingai vykdoma ugdymo karjerai veikla, padedanti daliai mokinių apsispręsti ir tikslingai 

pasirinkti būsimą profesiją. 2017 metais mokiniams buvo organizuota Karjeros diena bendradarbiaujant 

su Vilniaus universitetu, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Fizikinių ir technologijų mokslų 

centru, Gyvybės mokslų centru ir Visorių informacinių technologijų parku. Pavasario atostogų metu 

organizuota darbo praktikos savaitė „Išbandyk profesiją“, kurios metu mokiniai turėjo galimybę atlikti 

praktiką tiek valstybinėse, tiek ir privačiose institucijose. Šiais metais mokinių tėvai ir licėjaus alumni 

pasiūlė 21 darbo stebėjimo ir praktikos vietą įvairiose įstaigose. 2017 metais mokiniai rinkosi vieną ar 

kelias dominančias mokslo ir meno sritis: architektūrą, bankininkystę, biochemiją, dailę, energetiką, 

ekonomiką, informacines technologijas, mediciną, politologiją, teisę, valstybės auditą.  

Mokinių poreikiams tenkinti buvo organizuojamos įvairių mokomųjų dalykų konsultacinės 

pamokos.  

 

VII. PERSONALO FORMAVIMAS  

 

Šiuo metu Licėjuje dirba 53 mokytojai, iš jų 10 ekspertų, 20 metodininkų, 11 vyr. mokytojų, 12 

mokytojų. Taip pat licėjuje dirba psichologė, bibliotekos vedėja, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, 14 techninių darbuotojų. Mokytojai skatinami tikslingai tobulinti savo kvalifikaciją, lankytis 

dalykiniuose seminaruose, kursuose ir konferencijose. Kvalifikacijos lėšų skiriamų iš moksleivio 

krepšelio pakanka, todėl visiems mokytojams sudaromos galimybės įvairiapusiškai tobulinti ir kelti savo 

kvalifikaciją.  

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 2017 m. 

 
 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 2013-2017 m. 

Metai 

Įgyta 

kvalifikacinė kategorija 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Vyr. mokytojo  1 1 - 1 - 

Mokytojo metodininko 2 - - - - 

Mokytojo eksperto 1 2 1 1 1 
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