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• Vadovaujantis mokyklų išorinio vertinimo rezultatais ir

gimnazijos pasiekimais, Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2018-11-13 įsakymu Nr. V-888, Šiaulių Juliaus

Janonio gimnazija pripažinta stiprią geros mokyklos požymių raišką

turinčia mokykla.

• Tai leido gimnazijai 2019-2021 metais dalyvauti projekte

„Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“,

kuris suteikia naujų galimybių įvairiomis formomis, būdais bei

metodais siekti mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo.

• Viena iš gerai vertinamų sričių – „Ugdymas mokyklos gyvenimu“



Kuriama saugi aplinka

• Gimnazijoje visada svarbus mikroklimatas.

• Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. klausimyno duomenimis, didžioji 

dauguma mokinių gimnazijoje 2020–2021 m. m. jautėsi saugūs. 

• 94 proc. mokinių teigė, kad per paskutinius 2 mėnesius iš kitų mokinių 

nesityčiojo ir iš jo(-s) niekas nesityčiojo, tam pritarė 97 proc. tėvų. 

• 98 proc. I klasių mokinių adaptacijos tyrimo duomenimis patinka mokytis 

šioje gimnazijoje.



Galimybės savirealizacijai

ir savęs paieškai



Neformalusis švietimas

• Gimnazijoje veikia 23 būreliai;

• Dirba 17 vadovų;

• Turime pripažintus respublikoje 

kolektyvus:

• Merginų choras „Viva 

melodica“, vadovaujamas 

Loretos Mikutienės, 2020 m. 

apdovanotas „Aukso paukšte“;

• Liaudies šokių kolektyvui 

„Liuoksinis“, vadovaujamam 

Astos Rimkuvienės, 2019 m. 

suteikta I kategorija. 



• Muzikos studija

• Gitaros studija

• Dailės studija „Koloritas“

• Robotika

• Fotografija 

• „Jaunieji samariečiai“

• Jaunųjų tyrėjų klubas „Mes“ 

• Klubas „Žemės draugai”

• Žurnalistų klubas „Tebūnie šviesa“

• Teatro studija „Jeigu…”

Neformalusis švietimas



Sporto būreliai
• Vadovauja 5 mokytojai. Jų iniciatyvumo dėka eilę metų 

gimnazija yra pripažįstama viena iš respublikos 

sportiškiausių gimnazijų (I-III vietos).

Veikia:

• Moksleivių mėgėjų krepšinio lyga

• Aerobika

• Tinklinis

• Badmintonas

• Futbolas

• Stacionarūs dviračiai

• Tenisas

• Orientavimosi sportas



Renginiai

• I. Poželaitė-Davis, AM ir K. Butkaus 

(Australija) anglų kalbos

bei kitų dalykų konkursai

• Australijos savaitė 

• Respublikinė gimtosios kalbos konferencija

• Respublikinė Olego Truchano konferencija ir 

fotografijų paroda-konkursas

• Mokinių kūrybos vakarai

• Talentų šventė 

• Realinių mokslų žvaigždės“

• Abiturientų susitikimas

• Kalėdinis koncertas

• Savaitė „Atverk širdį gerumui“

• Šimtadienio šventė

• „Metų geriausi“

• Metų nominacijos „Mokslo šaknys“ ir kt.



Iš „Kokybės krepšelio“ 

projekto finansuota: 

• „Robotikos“ būrelio 

priemonės, vadovas 

Ričardas Gečas,

• Skatinamos Jaunųjų 

bendrovių, DofE programos 

veiklos,

• „Žemės draugų“ ir Jaunųjų 

tyrėjų klubo „Mes“ veiklos

„Žemės draugų“ klubo vadovė Gitana 

Kazimieraitienė yra aktyvi protų kovų 

rengėja ir dalyvė, todėl gimnazijoje vyksta 

audringos protų kovos. 



Skatinamas verslumas

• Aktyviai veikia Jaunosios 

bendrovės.

• Kasmet susikuria po 2-3 verslo 

skatinimo bendrovės.

• Jos sukuria produktus, pristato 

savo idėjas respublikoje, 

dalyvauja verslo renginiuose.

• Joms vadovauja ekonomikos 

mokytoja Aurelija Šmitienė.



Tarptautinė programa

DofE
Aktyviai veikia neįkainojamą patirtį suteikianti DofE 

programa, kuriai vadovauja iniciatyvios mokytojos Irena 

Vidžiūnienė ir žygių vadovė Danutė Kratukienė



Skatinama kūryba

• Gimnazijoje skatinamas mokinių ir mokytojų 

kūrybiškumas – kasmet rengiamos mokinių ir mokytojų 

parodos. Surengiama apie15 parodų, 2-3 autoriniai 

koncertai per metus.

• Nuotraukos



Leidiniai
• Aktyviai veikia žurnalistų 

klubas „Tebūnie šviesa“, 

kuriam vadovauja Sigutė 

Stonkienė.

• Leidžiamas laikraštis „Tebūnie 

šviesa“.

• Į metų leidinį „Gyvenimas JJG“  

sudedami metų įvykiai, veiklos, 

laimėjimai, parodos, koncertai, 

projektai. 

• Į metraštį rašo mokiniai, 

savivaldos nariai, būrelių 

vadovai, mokytojai. 

• Leidžiami mokinių kūrybos 

leidiniai.



Projektai ir programos

• Mokiniai ir mokytojai bendradarbiaudami tobulėja gimnazijoje ir už 

jos ribų tarptautiniuose (3), nacionaliniuose (6), gimnazijos (4) 

projektuose bei programose. 

• Vykdoma nacionalinė sporto Olimpinių vertybių programa. 

• Gimnazijoje veikia savanorystę skatinančios veiklos: Jaunųjų 

samariečių organizacija, Sporto komitetas „Sportas JJG”.

• 14 metų gimnazijoje vykdomas savanorystės projektas „Mokinys-

mokytojas“, bendraamžiai padeda mokytis vieni kitiems. Šiuo metu 

yra 22 projekto dalyviai.



Gimnazistai skatinami dalyvauti 

olimpiadose ir konkursuose

• Kasmet, pavasarį 

vykstančioje šventėje, 

pagerbiami metų 

olimpiadų, konkursų 

nugalėtojai ir jų 

mokytojai.

• 2020 m. ir 2021 m. 

gegužės mėn. mokiniai 

ir juos ruošę mokytojai 

apdovanoti knygomis, 

kurios įsigytos iš 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ lėšų.



Mokinių skatinimas

• Gimnazijoje už mokslo ir meno pasiekimus gimnazistai skatinami 

premijomis iš Australijos lietuvio K. Butkaus fondo;

• Finansuojamas mokymasis neformaliose „Nacionalinės moksleivių 

akademijos“ ir kt. mokyklose;

• Kasmet 5-6 abiturientams skiriamos stipendijos bakalauro studijoms 

Lietuvoje. 

• 24-26 I-IV kurso studentai-janoniečiai gauna po 2000 Eur K. Butkaus 

stipendijas. 



Naujos erdvės 
Projekto lėšomis Įrengtos 3 funkcionalios erdvės skirtingiems ugdymosi 

poreikiams: mokytis individualiai, grupėse, ilsėtis per pertraukas.

Į šių erdvių projektavimą aktyviai įsitraukė gimnazijos Mokinių seimo 

nariai, mokytojai. 



Atnaujinta 

sporto bazė



Sporto aikštynas



Modernizuoti kabinetai

Įrengtos chemijos ir fizikos laboratorijos



Kuriamos naujos patalpos 

• Robotikai

• Technologijoms

• Ekonomikos bendrovėms

• Gitaros studijai

• „Rūsio galerija“



Mokinių lyderystės 

skatinimas

• „Kokybės krepšelio“ lėšos skirtos lyderystės ugdymui. 

• Dvi dienas vyko mokinių savivaldos nuotoliniai lyderystės mokymai, kuriuose 

dalyvavo 56 mokiniai. 

• Įgytomis žiniomis mokymų dalyviai pasidalijo organizuodami veiklas savo 

klasėse. 



Mokinių seimas

• Gimnazijoje aktyviai veikia Mokinių savivalda.

• Klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkimas;

• Demokratiškai renkamas Mokinių seimas, kurio rinkimai 

vyksta šią savaitę.

• Mokinių seimą pristato prezidentė Augustė Gočelkytė



Renginių ciklas

„Šiandien svečiuose...“

Projektas, kviečiantis moksleivius 

geriau susipažinti su įvairiais, 

aktyviais, sėkmingais, turinčiais ką 

papasakoti žmonėmis.

Renginio metu yra pakviečiamas 

svečias, kuris dalinasi savo patirtimi 

su jaunais gimnazijos mokiniais. 

Dažnai įkvepiančios istorijos 

paskatina moksleivius veikti ir siekti 

savo svajonių. 

Įdomūs pokalbiai neįsivaizduojami 

be užduodamų gimnazistų klausimų 

bei diskusijų su pašnekovu.



Alumnų „Instagram“ 

platformos perėmimas

Šio projekto metu mūsų 

gimnazijos absolventai skatino 

daugiau sužinoti apie ateities 

perspektyvas, studijas, 

profesijas, gyvenimą po 

mokyklos baigimo. 

Kiekvieną savaitę apie save 

pasakojo vis kitas alumnas. 



Projektas „Janoniečių

emocinė sveikata - JES“

2020 metų lapkričio mėnesį 

mokinių savivalda atliko 

mokinių emocinės sveikatos 

situacijos apklausą, kuri 

parodė, kad karantinas 

ypatingai padarė įtakos 

moksleivių psichinei sveikatai.



„Idėja gimnazijai“

Mokyklos 170-mečio jubiliejaus 

proga mokiniai galėjo siūlyti 

savo idėjas gimnazijai, kad jų 

balsas bei iniciatyvos būtų 

išgirstos, o svarbiausia –

įgyvendintos.



Tradiciniai renginiai

„Mokslo šaknys“ – ilgamečiai 

mokinių savivaldos rengiami 

apdovanojimai, kurių metu 

pagerbiami mokyklos 

bendruomenės nariai, jų 

pergalės ir laimėjimai.



Kitos iniciatyvos

• Nacionalinių bei tarptautinių 

švenčių minėjimai;

• Pilietiškumo, savanorystės bei 

tolerancijos skatinimas;

• Mokinių bendruomenės 

stiprinimas, sukuriant platformą 

bendrauti ir bendradarbiauti.



„Kokybės krepšelio”  leidinys 

„Mano gimnazija - čia augu, kuriu, svajoju ir prisimenu“ 

Leidinyje sudėtos projekto veiklos, mokinių kūryba ir janoniečių prisiminimai.

Keletas citatų iš janoniečių prisiminimų

• „JJG man padovanojo erdvę BŪTI ir KURTI GYVENIMĄ mokykloje“. 

Augustė Kavaliauskaitė, 167 laida

• „JJG žymė mano gyvenimui gan ryški – mūsų gimnazija išsiskiria stipriu vertybiniu pagrindu. Joje 

vertinamas kūrybiškumas, atsakingumas, diskusijos ir atvirumas. Janonyje visados tvyrodavo ir, 

manau, dar ilgai tvyros laisvės, kuria naudojamasi atsakingai, atmosfera. 

Beveik jokia idėja mūsų mokykloje nebuvo per drąsi, čia visados buvo vertinamas kiekvienas 

užduotas klausimas ar iškelta diskusija ir čia visados jautėmės saugūs dėl to, kokie esame ir ką 

galvojame“. 

Agnė Oseckytė, 163 laida

• „Juliaus Janonio gimnazija buvo ypatinga savo atmosfera, priėmimu, disciplina, laisve, 

kūrybiškumu, tikėjimu, augimu. Janonio gimnazijos bendruomenė leido netilpti į stalčiukus. Ir tai yra 

esmių esmė.

GIMnazija yra gera vieta GIMti suaugusiu žmogumi. Ačiū”.  

Ieva Ripinskytė, 162 laida



Kviečiame apsilankyti JJG


