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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS: 

 

1.1. Gimnazijos prioritetai: 

2015 metų 2016 metų 

 Užtikrinti kokybišką mokinių 

ugdymo(si) poreikių tenkinimą, 

emocinį bei fizinį saugumą ir švietimo 

įvairovę. 

 Skatinti ugdymo(si) lyderystę 

gimnazijoje. 

 Stiprinti pilietinį ir etninį ugdymą.  

 

• Kiekvieno mokinio kokybiško 

ugdymo(si) poreikių tenkinimo 

užtikrinimas, skiriant ypatingą dėmesį 

skaitymui ir rašymui mokant(is) visų 

dalykų. 

• Pilietinio ir etninio ugdymo 

stiprinimas.  

• Gimtosios ir valstybinės kalbos 

ugdymo kokybės gerinimas. 

• Demokratiško valdymo formų 

plėtojimas. 

 

1.2.Gimnazijos filosofija: 

Esu Žmogus. Žmogus iš didžiosios raidės. 

Mokausi + tikiu = gyvenu. 

1.3. Gimnazijos misija: 

 Organizuojamas ugdymas lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. 

 Perteikiamos pagrindinės vertybės, kuriomis remiasi visuomeninis gyvenimas, 

mokiniai skatinami mokytis ir ruoštis gyventi bei veikti visuomenėje, užtikrinamas geras 

parengimas tolesnėms studijoms. 

 Žadinamas ir puoselėjamas kiekvieno mokinio kūrybiškumas, atsižvelgiant į jo 

polinkius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaroma galimybė imtis iniciatyvos ir 

atsakomybės. 

 Ugdomas geras Lietuvos pilietis, puoselėjantis žmogaus savigarbą ir orumą, gebantis 

bendrauti ir bendradarbiauti, skatinamas harmoningas vystymasis. 

 Padeda pažinti, suprasti ir paremti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, įsisąmoninti 

demokratinės valstybės piliečio teises ir pareigas. 

 Mokiniams sudaromos sąlygos perimti Europos žmogui reikalingus kalbinės 

komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros sampratą, aukštos moralės 

pagrindus. 

1.4.Gimnazijos vizija: 



  

 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – trikalbė Nemėžio gimnazija, puoselėjanti 

tautinių bendruomenių tradicijas ir kultūrą. 

 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – demokratiniais principais organizuota 

ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas lietuvių, 

lenkų, rusų kalbomis, tenkinanti mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikius. 

 Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – šiuolaikiška, aprūpinta moderniomis 

informacinėmis technologijomis mokykla, kurioje ugdomas aukštos moralės, šiuolaikiškas 

žmogus, gerbiantis savo valstybę, atsakingas, nemenkinantis savosios kultūros ir gimtosios 

kalbos, saugioje ir estetinėje aplinkoje išugdytas kompetentingos ir kvalifikuotos pedagogų 

bendruomenės, humanizuojant ir demokratizuojant tarpasmeninius santykius tarp įvairių 

tautybių bendruomenės narių. 

 

2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS: 

 

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. 

2016 m. Gimnazijos struktūra patvirtinta Vilniaus r. Savivaldybės Tarybos švietimo įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo sprendimu Nr. T3-193 (2016-05-27). Skirta 49,25 

etato. 

 

  



 
 

3. DIREKTORIAUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

2015 metais gimnazijos direktorius tobulino kvalifikaciją 2 dienas. 

2016 metais kvalifikaciją tobulino 3 dienas: 

1. „Nauczyciel – przewodnik do polskości“(metody efektywnej nauki; zarządzanie przez 

budowanie zespołu; motywowanie siebie i zespołu; rozwiązywanie konfliktów i sytuacji 

trudnych; autoprezentacja i prowadzenie zebrań; radzenie sobie ze stresem). 

2. „Skaitymo skatinimas įvairių dalykų pamokose“ (kadangi pirmasis gimnazijos prioritetas 

susijęs su ypatingu dėmesiu skaitymui, tobulinausi seminare.) 

 

4. 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  - 33 12 - 3 2 

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo 20 - - 1 - - 

Bendras skaičius 

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

2016 

Nemėžio gimnazija 397 246 - 20 13 - 

Grigaičių pradinio ugdymo  - 31 10 - 3 2 

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo 16 - - 1 - - 

Bendras skaičius 

(700 mokinių ir 39 komplektai) 
413 277 10 21 16 2 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

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

bendro mokinių skaičiaus. 

2016 m. mokėsi 46 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai (iki 2016 m. gruodžio 31 

d. 13 mokinių buvo atlikti įvertinimai pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu- 

pedagoginiu aspektais), t. y. 6,6 procento nuo bendro mokinių skaičiaus. 

2017 m. ruošiami 18 mokinių įvertinimai pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu - pedagoginiu aspektais. Planuojama, kad 2017-2018 m.m. gimnazijoje mokysis 52 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t.y. apytiksliai 7 procentai nuo bendro mokinių 

skaičiaus. 

 

5. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

5.1. 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%  

2016 (51 mokinių) 14 37 100%  

 

 

 

 

 



  

5.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

 

Metai 
Mokinių 

skaičius 
Tęsia mokymąsi: 

Iš jų vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dir

ba 

Nesimoko 

ir nedirba 

 
Lenkų 

k. 

Lietuvių 

k. 

Lenkų 

k. 

Lietuv

ių k. 

Lenk

ų k. 

Lietuv

ių k. 
 

2015 80 29 50 27 42 2 8 - 

1 (išvyko į 

Norvegiją 

pas mamą) 

2016 51 14 37 10 35 3 2 - 

1 (išvyko į 

Vokietiją 

pas brolį) 

 

5.3. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

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% 

2016 (42 mokiniai) 15 27 42 100%  

 

 2016 m. 5 gimnazijos abiturientai gavo aukščiausius įvertinimus („šimtukus“) iš rusų 

(užsienio) kalbos VBE; o 2015 metais – buvo 2 gimnazijos abiturientai. 

 2016 m. aukštesniuoju lygiu išlaikyti 23 valstybiniai brandos egzaminai iš 137, tai sudaro 17 

proc. nuo bendro laikytų egzaminų skaičiaus. O 2015 m. aukštesniuoju lygiu išlaikyti 18 

valstybinių brandos egzaminų iš 110, tai sudaro 16 proc. nuo bendro laikytų egzaminų 

skaičiaus. 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNĖ 

KARJERA: 

 

 

Švietimo 

įstaigos 

pavadinimas 

 

Abitu

rientų 

skai-

čius 

 

Įstojusių į 

universitetus 

Įstojusių į 

kolegijas/ 

aukštąsias 

mokyklas 

Viso: 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas/ 

profesinio 

rengimo centrus 

Dirba/ išvyko 

į užsienį/ 

Neįstojo, eina 

į kariuomenę 

  
skai

čius 
% 

skai

čius 
% % 

skai

čius 
% 

skai

čius 
% 

skai

čius 
% 

Vilniaus r. 

Nemėžio šv. 

R. 

Kalinausko 

gimnazija 

42 16 38.1 12 28.6 66.7 4 9.5 7 16.7 3 7.1 

Lenkų k. 15 10 66.7 4 26.7 93.3 0 0 1 6.7 0 0 

Lietuvių k. 27 6 22.2 8 29.6 51..9 4 14.8 6 22.2 3 11.1 

 

 



  

5.5. PASIEKIMAI: 

 

 

metai 

Šalies ir 

tarptautiniai 

renginiai 

 

Laimėjimai 
Savivaldybės, 

apskrities renginiai 
Laimėjimai 

 2016 XI vaikų teatrų 

užsienyje vasaros 

festivalis  

I vieta 

Teatras 

„Klajonė“ 

Muzikos olimpiada IV vieta 

E. Galin, IVC kl. 

 III edycja projektu 

edukacyjnego 

„Europejczycy, Po-

lacy, Obywatele“ 

VŠĮ „Europos 

žmogaus teisių 

fondas“ 

Certyfikaty: 

D. Baranovski, 

IIIC kl. 

J. Baranovski, 

IIIC kl. 

Biologijos olimpiada I vieta 

D. Kodis, IIIB kl.;  

II vieta 

A. Bobin, IVA kl. 

Chemijos olimpiada I vieta 

E. Potapov, IA kl. 

II vieta 

A. Bobin, IVA kl. 

Rusų kalbos olimpiada I vieta 

K. Veikšnia, IIIA 

kl. 

 Respublikinė rusų 

kalbos olimpiada 

III vieta  

K.Veikšnia, 

IIIA kl. 

Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas (rajoninis 

etapas) 

II vieta 

L.Ganseniauskaitė, 

5a kl. 

 XXVII lenkų kalbos 

ir literatūros 

olimpiada 

III vieta 

A. Sobieska, 

IVC kl. 

 

2015 -2016 m. m.  

olimpinio festivalio 

šachmatų finalinės 

varžybos 

II vieta 

Gimnazijos 

komanda 

       12-osios Lietuvos 

mokyklų futbolo 

žaidynės (gim. 

2003m. ir 

jaunesnių) Vilniaus 

apskrityje 

III vieta 

Gimnazijos 

komanda 

2015 -2016 m. m.  

olimpinio festivalio 

šachmatų finalinės 

varžybos 

I vieta 

Gimnazijos 

komanda 

 Tarptautinis 

literatūros 

konkursas „Žodis ir 

tapatybė“ 

III vieta 

L.Romanovska, 

IC kl. 

2015 -2016 m. m.  

olimpinio festivalio 

šachmatų finalinės 

varžybos 

II vieta  

Gimnazijos 

komanda 

 Tarptautinis 

kikbokso 

čempionatas 

III vieta 

A.Lukoit, IIIC 

kl. 

2015 -2016 m. m.  

olimpinio festivalio 

šachmatų finalinės 

varžybos 

I vieta 

Gimnazijos 

komanda 

 VI Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis. IX 

Chemijos Kon-

kursas „Ceres“ 

III vieta 

A.Baltrukovič, 

L.Romanovska, 

A.Dzičkovska 

IIC kl. 

2015-2016 m.m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių šaudymo 

finalinės varžybos 

III vieta 

Gimnazijos 

komanda 

 VI Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis . IX 

Fizikos konkursas 

„Mobiaus juosta“ 

II vieta 

I.Kupcevič, IIC 

kl. 

D.Volček, IVC 

kl. 

12-osios Lietuvos 

mokyklų futbolo 

žaidynės (gim. 2003m. 

ir jaunesni) 

I vieta 

Gimnazijos 

komanda 



  

D.Baranovski, 

IIIC kl. 

 VI Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis 

„Węgorzewo 2016“ 

III vieta 

D.Baranovski, 

IVC kl. 

Atviras Lietuvos kik- 

bokso čempionatas 

I vieta 

A.Lukoit, IIIC kl. 

 KRESY - 2016 Pagyrimas 

 J. Bil, 5c kl. 

 

Mergaičių kvadrato (g. 

2004 m. ir jaun.) rajono 

vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų 2016 – 2017 

m. m. Vilniaus rajono 

žaidynių zoninės 

varžybos 

 II vieta 

Gimnazijos 

komanda 

 XVI Lietuvos 

moksleivių meninės 

raiškos konkursas 

„Mano A. 

Puškinas“ 

Laureatas  

I. Muravskytė, 

IIIB kl. 

Vilniaus rajono 

mokyklų ir gimnazijų 

2016-2017 m.m. 

Lietuvos  mokyklų 

žaidynių futbolo 5x5 

finalinės varžybos 

II vieta 

Gimnazijos 

komanda 

 

   KRESY - 2016 I vieta 

I. Guščo, 3c kl.; 

Pagyrimas: 

J. Bil, 5c kl.; 

A.Baltrukovič, IIC 

kl. 

 

   28-oji informatikos 

olimpiada 

 I-II vieta 

Leonardas 

Stankevičius, IVB 

kl. 

   Regioninių mokyklų 

rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada  11-12 kl. 

 I vieta 

Agata Prokopovič, 

IVB kl. 

   Regioninių mokyklų 

rusų (užsienio) kalbos 

olimpiados 9-12 kl. 

meninio skaitymo 

konkursas 

I vieta 

Agata Prokopovič, 

IVB kl. 

   2015 -2016 m. m. 

futbolo olimpinio 

festivalio zoninės 

varžybos 

III vieta 

Gimnazijos 

komanda 

   Mažoji matematikos  

olimpiada 

I vieta 

E. Romanovski, 

7c kl.; 

II vieta 

J. Baranauskas, 6a 

kl. 

   Kūrybinių darbų 

konkursas „Pavasario 

simfonija“ (PPT) 

II vieta 

M. Baranovskaja, 

IIIC kl. 

 



  

 Laimėta I vieta konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“ tarp Vilniaus rajono 

mokyklų. Buvo apdovanoti 5 gimnazijos mokytojai. 

 Projekte „Gyvenu laisvai“ gauta nominacija „Už Vilnijos jaunimo tapatybės kūrybines paieškas“, 

o kūrybinė komanda apdovanota išvyka į Briuselį. 

 

5.6. GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS INICIATYVA (-OS): 

 

5.6.1. Vėliučionių darželyje įrengtas geoterminis šildymas, atliktas kapitalinis remontas; 

5.6.2. Atliktas gimnazijos pastato ir stogo apšiltinimas bei pastato apdaila; 

5.6.3. Nuolat ieškoma gimnazijos rėmėjų; 

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

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

5.6.5. Gimnazijos savivalda (nuostatų atnaujinimas, naujų darbo grupių sudarymas, tvarkos aprašų 

tobulinimas); 

5.6.6. Gimnazijos darbuotojų motyvacijos skatinimas; 

5.6.7. Tradicijų tęstinumo inicijavimas („Šeimadieniai“, „Ištiesk pūkuočiui gėrio letenėlę“, 

„Baltosios Kalėdos“ ir kt.); 

5.6.8. Tęstinio projekto „Gyvenu laisvai“ pristatymo gimnazijos bendruomenei inicijavimas; 

5.6.9. Dalyvavimo projekte „Tarpkultūrinis dialogas: realybė ar siekiamybė“ inicijavimas (2017 m. 

gautas finansavimas). 

5.6.10. Naujo projekto „Šv. Pranciškus – gyvūnų globėjas“ inicijavimas. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Metai 
Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%) 
Pastabos 

2015 163 23%  

2016 148 21%  

 

7. 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 

2015 256 37% 72 10%  59 68 57 Paveža 

tėvai 2016 298 43% 100 14% 66 72 60 

 

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

 

2016 

m.  Rėmėjų lėšomis įrengti futbolo vartai sporto aikštelėje (UAB „Nemedas“); 

 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta: 

 kompiuterinės įrangos bei spausdinimo priemonių (3655 Eur); 

 kanceliarinių prekių (200 Eur); 

 sporto prekių bei lavinamųjų žaidimų (2716,79 Eur); 

 skirta lėšų pedagogų skatinimui (368 Eur); 

 Gauta suma kapitaliniam gimnazijos remontui (518000 Eur): 

 Iš savivaldybės lėšų 400000 Eur; 

 iš valstybės lėšų 118000 Eur; 



  

 Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimas iš MK lėšų (31287 Eur): baldai, 

kompiuterinė technika, interaktyvios lentos; 

 Lenkijos ambasada finansavo piligriminę kelionę „Šv. Rapolo Kalinausko 

pėdomis“ (2000 Eur); 

 Lenkijos ambasada finansavo edukacinius žaidimus ir priemones (619,73 

Eur); 

 Iš „2 proc. lėšų“ buvo apdovanoti olimpiadų, konkursų bei varžybų prizininkai 

(mokytojai); 

2015 

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

(22680,00 Eur); 

 Iš MK lėšų:  

 mokykliniai baldai (2715,00 Eur); 

 174 kėdės aktų salei (3493,00 Eur); 

 4 interaktyvios lentos (7860,00 Eur); 

 12 stendų koridoriuose (2300,00 Eur); 

 Atliktas remontas kai kuriose klasėse tėvų lėšomis; 

 Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyriuje pradėtas vykdyti projektas dėl 

geoterminio šildymo įrengimo (59994,86 Eur); 

 Vykdomi projektavimo darbai dėl patalpų ir lauko erdvių atnaujinimo 

(modernizavimo).  

 

 

9. 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 gimnazija 

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 

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 mokykla 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) 

34. V. Gniazdovskio impresarinis teatras Vloclaveke (Lenkija) 

 

 

10. GIMNAZIJOS PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA: 

 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos trūkumas. 

2. Ugdymo kokybė. 

3. Kabinetų trūkumas gimnazijoje (trūksta bent 4 kabinetų). 

4. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu. 

5. Vilniaus r. savivaldybės autobuso parko nenoras keisti priemiestinių autobusų tvarkaraščius. 

6. 2017-2018 m. m. padidėjus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiui, iškyla poreikis 

didinti specialistų etatus: iki 2,5 etato specialiojo pedagogo, 2 etatų logopedo, 2 etatų 

psichologo, 2 etatų socialinio pedagogo, 2,5 etato  mokytojo padėjėjo. 17 specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba. Šiuo metu turime 2 

mokytojo padėjėjus, kurie dalinasi tik 1 etatą. 

____________________________ 

 

 

 

Direktorius     Zbigniev Maciejevski 
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