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Nemėžis 

 

1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS: 

1.1.Gimnazijos prioritetai: 

2015 metų 2014 metų 

 Užtikrinti kokybišką mokinių 

ugdymo(si) poreikių tenkinimą, emocinį 

bei fizinį saugumą ir švietimo įvairovę. 

 Skatinti ugdymo(si) lyderystę 

gimnazijoje. 

 Pilietinio ir etninio ugdymo stiprinimas. 

 

• Tobulinti gimnazijos vadovų, mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų 

profesines bei asmenines kompetencijas. 

• Užtikrinti kokybišką mokinių 

ugdymo(si) poreikių tenkinimą, emocinį 

bei fizinį saugumą. 

• Skatinti ugdymo(si) lyderystę 

gimnazijoje. 

• Pilietinio ir etninio ugdymo stiprinimas. 

1.2.Gimnazijos filosofija: 

Esu Žmogus. Žmogus iš didžiosios raidės. 

Mokausi + tikiu = gyvenu. 

 

2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS: 

2014 m. Gimnazijos struktūra patvirtinta Vilniaus r. savivaldybės tarybos švietimo įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo sprendimu Nr. T3-126 (2014-04-25). Skirta 

48,25 etato. 

2015 m. Gimnazijos struktūra patvirtinta Vilniaus r. savivaldybės tarybos švietimo įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo sprendimu Nr. T3-359 (2015-

08-21). Skirta 49,25 etato. 

 

3. MOKYKLOS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

Metai Mokyklos 

direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojo/-ų 

ugdymui 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2015 2 29 6,2  

2014 4 40 8,8  

 

4. MOKYKLOS DIREKTORIAUS INICIATYVA (-OS): 

4.1. Vėliučionių darželio pastato renovacija; 

4.2. Prašymo pateikimas Grigaičių pradinės mokyklos priestatui statyti; 

4.3. Nemėžio gimnazijos pastato renovacija; 
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4.4. Gimnazijos rėmėjų paieška; 

4.5. Gimnazijos IKT bazės atnaujinimas ir turtinimas (visuose kabinetuose yra dvilypės terpės 

projektoriai bei 5 kabinetuose įrengtos išmaniosios lentos, senesni kompiuteriai keičiami naujais); 

4.6. Gimnazijos savivalda (nuostatų atnaujinimas, naujų darbo grupių sudarymas); 

4.7. Gimnazijos darbuotojų motyvacijos skatinimas; 

4.8. Naujų tradicijų inicijavimas („Šeimadieniai“, „Ištiesk pūkuočiui gėrio letenėlę“ ir kt.); 

4.9. Naujų projektų inicijavimas: „Gyvenu laisvai“, „Vilties laukai“ ir kt.; 

4.9. Seminaras „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – skirtingų mokinių poreikių 

tenkinimo galimybė“; 

4.10. Seminaras „Microsoft Excel 2010 pažengusiems“; 

4.11. Seminaras „Mažos vertės viešųjų pirkimų ypatumai ir naujovės“; 

4.12. Seminaras „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos modeliavimas, išmokimo 

stebėjimo bei pasiekimų vertinimo tobulinimas, siekiant mokinių geresnių mokymosi rezultatų“. 

 

5. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

Metai Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudota lėšų 

(Eur)  

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%) 

Pastabos 

2015 2207 2207 100%  

2014 1600 Eur (5700 Lt) 1600 Eur (5700 Lt) 100%  

 

6. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

Metai Gimnazijos skyrius Mokinių skaičius Komplektų skaičius 

  LT PL RU LT PL RU 

2015 

Nemėžio gimnazija 391 246 - 20 13 - 

Grigaičių pradinio ugdymo skyrius - 33 12 - 3 2 

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 
20 - - 1 - - 

Bendras skaičius 

(702 mokiniai ir 39 komplektai) 
411 279 12 21 16 2 

2014 

Nemėžio gimnazija 389 241 - 19 13 - 

Grigaičių pradinio ugdymo skyrius - 27 18 - 3 2 

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 
19 - - 1 - - 

Bendras skaičius 

694 mokiniai ir 38 komplektai) 
408 268 18 20 16 2 

 

6.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

2015 m. mokėsi 36 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 5,1 procento. 

2014 m. mokėsi 5 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 0,7 procento. 

 

6.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

Metai Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%)    

Pastabos 

 Lenkų k. Lietuvių k.   

2015 (80 mokinių) 29 51 100%  

2014 (50 mokinių) 18 32 100%  
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6.3. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

Metai Moki

nių 

skaiči

us 

Tęsia mokymąsi: Iš jų vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų profesinėse 

mokyklose 

Dir

ba 

Nesimoko 

ir nedirba 

 Lenkų 

k. 

Lietuvių 

k. 

Lenkų 

k. 

Lietuvių 

k. 

Lenkų 

k. 

Lietuvių 

k. 

 

2015 80 29 50 27 42 2 8 - 

1 (Išvyko į 

Norvegiją 

pas mamą) 

2014 50 18 32 14 25 4 7 - - 

 

6.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲJŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SKAIČIUS: 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%)    

Pastabos 

 
Lenkų 

k. 

Lietuvių 

k. 
   

2015 (39 mokiniai) 14 25 39 100% 

2014 (34 mokiniai) 17 17 34 100%  

 

7. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

Metai Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

2015 163 23%  

2014 194 28%  

 

8. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS: 

Metai Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

procentas 

(%) 

Mokinių, 

pavežamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, 

skaičius ir (%) 

Mokinių, pavežamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

2014 248 35% 57 8% (23%) 57 74 60 Paveža 

tėvai 2015 256 37% 72 10% (28%) 59 68 57 

 

9. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA: 

 

2014 

m. 
 Iš „Wspólnota Polska“ įsigyta garso bei kompiuterinė įranga (14304,00 Lt) 

 Iš „Wspólnota Polska“ įsigyta kanceliarinių prekių, vadovėlių, kuprinių 

pirmokams (5382,00 Lt) 

 Rėmėjų lėšomis aptverta futbolo aikštelė (44780,00 Lt) 

 Karjeros ugdymui gauta nauja kompiuterinė įranga: 28 planšetiniai 

kompiuteriai (13078,08 Eur) 

 Įsigyti baldai iš MK lėšų (15830 Lt) 

 Iš MK lėšų įsigyta kompiuterinė įranga (23470 Lt) 
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 Iš MK lėšų įsigyta kompiuterinė programa „Biofeedback“ (16000,00 Lt) 

 Atliktas remontas kai kuriuose klasėse tėvų lėšomis 

2015 

m.  
 Iš „Wspólnota Polska“ – kompiuteriai, baldai, vadovėliai, kuprinės pirmokams 

(6460 Eur) 

 Iš MK lėšų – baldai (2715,00 Eur) 

 Iš MK lėšų – 174 kėdės aktų salei (3493,00 Eur) 

 Iš MK lėšų – 4 interaktyvios lentos (7860,00 Eur) 

 Iš MK lėšų – 12 stendų koridoriuose (2300,00 Eur) 

 Atliktas remontas kai kuriuose klasėse tėvų lėšomis 

 Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykdomas projektas dėl 

geoterminio šildymo įrengimo (59994,86 Eur) 

 Vykdomas projektas dėl gimnazijos statinio kapitalinio remonto 

 

10. PASIEKIMAI: 

10.1. Šalies ir tarptautiniai renginiai: 

2014 metai 2015 metai 

I vieta 

 XX Skaitovų konkursas „KRESY-2014“ 

(Laureatas) 

 Lietuvos mokinių olimpinio festivalio futbolo 

tarpzoninės varžybos (Balbieriškis) 

 Lietuvos mokinių olimpinio festivalio futbolo 

tarpzoninės kaimo vietovių mokyklų mažojo 

futbolo 5x5 varžybos 

 XVI Lietuvos mokyklų vaikų ir jaunimo 

lenkiškos dainos konkursas 

 VIII tarptautinis fizikos konkursas 

Vengoževe 

II vieta 

  XVI Lietuvos mokyklų vaikų ir jaunimo 

lenkiškos dainos konkursas 

 Respublikinis 9-12 klasių mokinių meninių –

mokslinių darbų konkursas „Meilės 

koordinatės“ 

III vieta 

  Projektas „Skaitymo valandos“ (Lietuvos 

rašytojų sąjunga) 

 Lenkų kalbos olimpiada (respublikinė) 

 

10.2. Savivaldybės, apskrities renginiai: 

2014 metai 2015 metai 

I vieta 

 „KRESY-2014“ 

 Berniukų kvadrato komandų rajono vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 2014 – 2015 m. m. 

olimpinio festivalio zoninės varžybos 

 Vilniaus rajono kalėdinis futbolo turnyras 

 Krepšinio triatlono varžybos 

 Biologijos olimpiada 

 Chemijos olimpiada 

 Olimpinio festivalio šachmatų finalinės 

varžybos 

 Rusų olimpiada 

 Religinės poezijos konkursas „Pójdz za 

mną“ 

 Lietuvių kalbos konkursas „Raštingiausias 

septintokas“ (zonos) 

 Olimpinio festivalio šachmatų finalinės 

varžybos (5- 12 klasių ) 

 Mokyklų teatrų festivalis „Mi*m 2015“ 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

 Lenkų kalbos olimpiada 

 Tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių 

mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 
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 Mažoji matematikos olimpiada ( 5 – 8 kl. ) 

 Užsienio (rusų) kalbos meninio skaitymo 

konkursas 

olimpiada 

 Rusų (užsienio) kalbos olimpiada 

(Eitminiškių vid. mokykla) 

II vieta 

 Mergaičių kvadrato komandų rajono 

vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2014 – 2015 

m. m. olimpinio festivalio zoninės varžybos 

 Lenkų kalbos rašybos konkursas ir mini 

olimpiada 

 Vilniaus rajono vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų 2013-2014 m. m. mokinių 

olimpinio festivalio šaudymo finalinės 

varžybos 

 Užsienio (rusų) kalbos meninio skaitymo 

konkursas 

 Mergaičių kvadrato komandų rajono 

vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2015 – 2016 

m. m. olimpinio festivalio zoninės varžybos 

 Biologijos olimpiada 

 Chemijos olimpiada 

 Lenkų kalbos mini olimpiada 

III vieta 

 „KRESY-2014“ 

 Berniukų kvadrato komandų rajono vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 2013 – 2014 m. m. 

olimpinio festivalio finalinės varžybos 

 Lietuvos mokinių olimpinio festivalio mažojo 

futbolo 5x5 (bern.) zoninės varžybos 

 Skaitovų konkursas, skirtas popiežiui Jonui 

Pauliui II pagerbti 

 Matematikos olimpiada 

 Užsienio (rusų) kalbos meninio skaitymo 

konkursas 

 Berniukų kvadrato komandų rajono 

vidurinių mokyklų ir gimnazijų 2015 – 2016 

m. m. olimpinio festivalio zoninės varžybos 

 Olimpinio festivalio šaškių finalinės 

varžybos (1- 4 klasių ) 

 Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 2015-

2016 m. m. futbolo zoninės varžybos 

 Biologijos olimpiada 

 „KRESY – 2015“ 

 

11. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI: 

1. Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje 

2. VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ 

3. VšĮ „Vaiko labui“ 

4. Vilniaus rajono Policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio 

Rudaminos policijos nuovada 

5. Lietuvos edukologijos universitetas 

6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

7. Blaivios gyvensenos sporto ir turizmo draugija „Optimalietis“ 

8. Paramos vaikams centras 

9. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos centras 

10. Nemėžio seniūnija 

11. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 

12. Vilniaus darbo biržos Jaunimo darbo centras 

13. Vilniaus kooperacijos kolegija 

14. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla 

15. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla 

16. Vilniaus rajono Rudaminos meno mokykla 

17. Vilniaus r. Skaidiškių mokykla – darželis 

18. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija 

19. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija 
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20. Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras 

21. Vilniaus r. Nemėžio lopšelis – darželis 

22. Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 

23. Rukainių gimnazija 

24. Lenkų kultūros namai 

25. Gdansko miesto laivynų ir bendrojo lavinimo mokyklos CONRADINUM  (Lenkija) 

26. Bendrojo lavinimo gen. Mariušo Zaruskio vardo licėjus Vegoževo mieste (Lenkija) 

27. „Na obcej ziemi“ fondas (Sulejovek, Lenkija) 

28. Varmijos – Mozurijos universitetas 

29. Draugijos „Wspólnota Polska“ skyrius Ostrudės mieste (Lenkija) 

30. Draugijos „Wspólnota Polska“ skyrius Pultusko mieste (Lenkija) 

31. Bendradarbiavimas su teatru „Klusownicy“, Suvalkų miestas (Lenkija) 

32. Krokuvos bendrojo lavinimo šv. Rapolo Kalinausko mokykla (Lenkija)  

33. Draugija „Wspolnota Polska“ Varšuvoje (Lenkija) 

 

 

12. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA. 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos trūkumas. 

2. Ugdymo kokybė. 

3. Kabinetų trūkumas gimnazijoje. 

4. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu. 

____________________________ 

 

Direktorius     Zbigniev Maciejevski 
 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 

2016-04-14 posėdžio 

protokolu Nr. 3 
 

 

 


