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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS: 

 

1.1. Gimnazijos prioritetai: 

2017-2018 m. m. 2016-2017 m. m. 

 Teikti kokybišką, praktine veikla 

besiremiantį, mokinius įtraukiantį 

ugdymą ir savalaikę mokymo(si) 

pagalbą kiekvienam mokiniui, skiriant 

ypatingą dėmesį skaitymui ir rašymui 

mokantis visų dalykų. 

 Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų 

ugdymo kokybę. 

 Tobulinti mokytojų saugios mokymo(si) 

aplinkos kūrimo mokykloje 

kompetencijas bei sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui dalyvauti patyčių 

ir smurto prevencinėse programose. 

 Skirti didesnį dėmesį mokinių 

pažintinei veiklai, stiprinančiai 

pilietines, etnines ir dvasines vertybes. 

• 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, 

skatinami mokiniai mokytis ir ruoštis gyventi ir 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. 
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 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, teikianti 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: 

 

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. 

2017 m. Gimnazijos struktūra patvirtinta Vilniaus r. Savivaldybės Tarybos švietimo įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo sprendimu Nr. T3-233 (2017-

05-26). Skirta 51,05 etato. 

 

 



MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bibliotekininkas 

(1,75 etato) 

Direktorius               

(1 etatas) 

Vėliučionų 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

Aptarnaujantis 

personalas            

(7,6 etato) 

Pedagoginis 

personalas            

(1,85 etato) 

Grigaičių pradinio 

ugdymo skyrius 

Psichologas             

(0,1 etato) 

Pedagoginis 

personalas                 

(9 mokytojai) 

Aptarnaujantis 

personalas            

(6,75 etato) 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Psichologas              

(1 etatas) 

Logopedas                

(1 etatas) 

Socialinis pedagogas 

(1 etatas) 

Specialusis 

pedagogas           

(1,25 etato) 

Pavaduotojai 

ugdymui                    

(3 etatai) 

Mokytojai 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Aptarnaujantis 

personalas            

(6,75 etato) 



3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudota lėšų (Eur)  

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%)    

Pastabos 

2017 1478,00 1478,00 100 %  

 

2016 metais direktorius kvalifikaciją tobulino 3 dienas. 

2017 metais kvalifikaciją tobulino 5 dienas: 

1. „Darbo užmokesčio apskaičiavimas švietimo įstaigose: apskaitos ypatumai ir naujovės nuo 

2017-02-01“ (2017-2018 m. m. 3-iojo prioriteto tobulinimas). 

2. „Darbo kodekso taikymas švietimo įstaigose“ (2016-2017 m. m 4-ojo prioriteto tobulinimas). 

3. „Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas“ (2017-2018 m. m. 3-

iojo prioriteto tobulinimas). 

4. „Viešųjų pirkimų vykdymo pokyčiai 2017 m.“ (visų prioritetų tobulinimas). 

5. „Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių pasiekimų individualios pažangos 

vertinimas“ (2017-2018 m. m. 2-ojo prioriteto tobulinimas). 

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 
 

Metai Gimnazijos skyrius Mokinių skaičius Komplektų skaičius 

  LT PL RU LT PL RU 

2017 

Nemėžio gimnazija 387 226 - 20 13 - 

Grigaičių pradinio ugdymo  - 26 11 - 3 2 

Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo 18 - - 1 - - 

Bendras skaičius 

(668 mokiniai ir 39 komplektai) 
405 252 11 21 16 2 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

2016 m. mokėsi 46 specialieji ugdymosi poreikių mokiniai (iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 

atlikti 13 mokinių įvertinimai pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais, t. y. 6,6 procento. 

2017 m. mokėsi 64 specialieji ugdymosi poreikių mokiniai (duomenys pateikti 2017 m. 

gruodžio 31 d.) (10 iš jų II ir IV gimnazijos klasių mokiniai, kurie 2018 m. laikys pritaikytus PUPP 

ir BE pagal Vilniaus r. pateiktas pažymas), t. y. 9,6 procento. 

2018 m. yra atliekami 14 (7 pakartotini įvertinimai ir 7 – nauji) mokinių įvertinimai 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais. Planuojama, kad 2018-

2019 m.m. gimnazijoje mokysis 61 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys. 

 

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.   

2017 (49 mokiniai) 20 29 100%  
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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. 

Lenkų 

k. 

Lietuv

ių k. 
 

2017 49 20 26 14 22 6 4 3  

 

5.3. 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. 
   

2017 (71 mokinys) 30 41 70 98,59% 

Neatvyko į 

pakartotinę 

sesiją 

 

 Gimnazijoje 2016 m. abiturientai buvo įvertinti 5 aukščiausiais įvertinimais („šimtukais“) iš 

rusų kalbos; 

 2017 m. 6 gimnazijos abiturientai gavo aukščiausius įvertinimus („šimtukus“): 5 iš užsienio 

kalbos (rusų) VBE ir 1 iš užsienio kalbos (anglų) VBE. 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR JŲ 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 kariuom. 

  
skai

čius 
% 

skai

čius 
% % 

skai

čius 
% 

skai

čius 
% 

skai

čius 
% 

Vilniaus r. 

Nemėžio šv. 

R. 

Kalinausko 

gimnazija 

71 16 22,5 34 47,9 70,4 6 8,49 12 16.9 3 4,2 

Lenkų k. 30 6 20 15 50 70 3 10 3 10 3 10 

Lietuvių k. 41 10 24,4 19 46,3 70,7 3 7,3 9 22 - - 

 

5.5. PASIEKIMAI 

 

Metai Šalies ir 

tarptautiniai 

renginiai 

Laimėjimai Savivaldybės, 

apskrities renginiai 

Laimėjimai 
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 2017  VII Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis . 

X chemijos kon-

kursas „Ceres“ 

IV vieta:  

D.Bartoševič, 

S.Tomaševič, 

M.Baranovska 

(IC) 

 

Mergaičių (gim. 2005 

m. ir jaun.) Vilniaus 

rajono  gimnazijų 2017 

– 2018  m. m. Lietuvos 

mokyklų žaidynių 

kvadrato zoninės 

varžybos 

 III vieta 

 VII Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis . 

X fizikos konkursas 

„Mobiaus juosta“ 

II vieta:  

A.Romanovska 

(IIC), 

L. Lavcel, 

E.Romanovski 

(IC)  

 

Gim. 2004 m. ir jaun. 

berniukų komandų 

Vilniaus rajono gimna-

zijų  2017-2018 m. m. 

Lietuvos  mokyklų 

žaidynių futbolo 5x5 

finalinės varžybos 

III vieta  

 

 VII Tarptautinis 

gamtos mokslų 

festivalis (Planeta 

TERRA) 

„Węgorzewo 2017“ 

IV vieta:  

B.Lokutijevska, 

E.Veselova, 

K.Petruš (IIC) 

KRESY - 2017 I vieta: I. Guščo 

(5c kl.); 

III vieta: 

A.Baltrukovič 

 (III C kl.) 

 

 Lietuvių kalbos 

konkurso „Olympis 

2017- Rudens 

sesija“ 

I vieta: I. Vasi- 

levski, A. Nača 

jūtė (5a); 

II vieta: D.Jan- 

koit, E.Oleini- 

kov, K.Petraitis 

K.Bogdanovič, 

G.Kuznecovai- tė, 

A.Glemžaitė (5a), 

A.Petke- vič 

(IVC); 

III vieta: 

M.Kurpickaja, 

L.Gaidelis (5a), 

J.Tankeliun(8c) 

Berniukų (gim.2004 m. 

ir jaun.) Vilniaus 

rajono  gimnazijų 

2017–2018  m. m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių futbolo 

zoninės varžybos 

I vieta     

       Regioninių 

mokyklų/ 

gimnazijų III- IVG 

klasių rusų 

(užsienio) kalbos 

olimpiados meninio 

skaitymo konkursas 

III  vieta: 

A. Dičkovska   

(IIIC)                  

Berniukų (gim.2005 m. 

ir jaun.) Vilniaus 

rajono gimnazijų  

2017–2018 m. m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių kvadrato 

zoninės varžybos 

III vieta 

 

 

 Regioninių mokyk-

lų/ gimnazijų III- 

IVG klasių rusų        

(užsienio) kalbos 

olimpiada 

II vieta: 

A. Dičkovska,     

D. Akuto (IIIC)               

XVII Lietuvos moks-

leivių meninės 

saviraiškos konkursas 

„Mano Aleksandras 

Puškinas“ 

Dalyvio 

diplomas: A. 

Dičkovska,     D. 

Akuto  (IIIC)        

 Geriausiai atliko 

2017 m. nacionali-

nio matematinio ir 

gamtamokslio raš-

tingumo konkurso 

užduotis (ŠMM) 

Diplomas:  

M. Grodz (IB), 

O. Baškardin 

(IIB), J.Bara- 

nauskas (8a) 

Vilniaus r. Mokyklinių 

teatrų festivalis Mi*m 

2017 

III vieta 
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 7-8 klasių varžy-

tuvės „Sveikatos 

skrynia“ 

III vieta 

 

Rajono gimnazijų 2016 

-2017 m. m. Lietuvos 

mokyklų žaidynių 

šachmatų finalinės 

varžybos  

I vieta (berniukų 

komanda)             

 Skaitovų konkursas 

„Aš myliu Lietuvą“ 

I vieta: 

J.Urbonavičius 

(IIA), 

L.Ganseniauskaitė 

(7a) 

Gim. 2006 m. ir 

jaunesnių rajono 

gimnazijų 2016 -2017 

m. m. Lietuvos 

mokyklų žaidynių 

šachmatų finalinės 

varžybos 

III vieta             

   50-oji biologijos 

olimpiada 

 

I vieta:  E. Pota-

pov (IIA kl.),       

D. Kodis (IVB) 

   55-oji chemijos 

olimpiada 

I vieta: Ernest 

Potapov (IIA kl.) 

   Lietuvos mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas 5-8 klasių 

amžiaus grupė 

II vieta: L. Gan- 

seniauskaitė  

(7a kl.)           

   Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų 

dainelė“ 

Diplomas: 

E. Lanevska 

(IIIC kl.) 

 

   Vilniaus krašto 

konkursas „Talentai 

2017“ 

III vieta: I. Guščo 

(5c kl.)  

   Vilniaus r. pradinių 

klasių mokinių 

meninio skaitymo 

konkursas „Poezijos 

šventė“ 

 I vieta: I. Guščo 

(4c  kl.)  

   

   2016-2017 m. m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių šachmatų 

finalinės varžybos (5- 

12 klasių ) 

 

 I vieta (mergaičių 

komanda)                    

   Meninio skaitymo 

konkursas (rusų kalba) 

I vieta: 

E. Lisovski (IIIA 

kl.), 

K.J. Kodytė (IA) 

   Vilniaus r. vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 

2016-2017m.m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių šaškių 

finalinės varžybos gim. 

2006 m. ir jaunesn. 

II vieta 

   13-sios Lietuvos 

mokyklų futbolo 

žaidynės Vilniaus 

I vieta 

 

 



8 
 

rajone vyresniųjų (gim. 

2004 m. ir jaun.) 

amžiaus grupėje 

 

 

                               

   Lenkų kalbos 

olimpiada 

I vieta: 

A. Lokutijevska 

(IVC)                                  

   Vilniaus regiono 

mokinių dailės 

kūrybinių darbų 

konkursas „Rinkis 

sveiką gyvenimo būdą 

užkrėsk kitus“ 

Bronzinis 

diplomas: Janas 

Voitkevič (8a kl.)                                

   Vilniaus r. vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 

2016-2017m.m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių šaškių 

finalinės varžybos  

(5 – 12 klasių) 

III vieta 

   Saugaus eismo 

varžybos „Šviesoforas“ 

(Kalvelių zonos) 

II vieta 

   Vilniaus r. vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 

2016-2017 m. m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių šaudymo 

finalinės varžybos 

III vieta 

   13-sios Lietuvos 

mokyklų futbolo 

žaidynės Vilniaus 

rajone vyresniųjų (gim. 

2001- 2003 m.) 

amžiaus grupėje 

II vieta 

 

 Mokyklų konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“ buvo apdovanotas 1 gimnazijos 

mokytojas. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Metai 
Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%) 
Pastabos 

2017 145 22%  

 

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 
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2017 249 38% 107 16,5% 59 72 63 
Paveža 

tėvai 

 

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

 

2017 

m.  
 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta kompiuterinė įranga 

 (4 spausdintuvai, 3 magnetolo)s  - 598,50 Eur; 

 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta sporto inventoriaus, bei 

lavinamųjų sportinių žaidimų – 2685,47 Eur; 

 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta kanceliarinių prekių  - 580 

Eur; 

 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta mokomųjų priemonių 

logopedui – 246,00 Eur; 

 Iš fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie“ įsigyta edukacinių žaidimo 

priešmokyklinio ugdymo grupėms – 280,88 Eur; 

 Iš Tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės projektui 

„Tarpkultūrinis dialogas: realybė ar siekiamybė?“ įgyvendinti – 2000 eurų; 

 Iš MK lėšų: 

ilgalaikis turtas –19301,00 Eur. (2 interaktyvios lentos, 3D projektorių 

komplektai, 2 kopijavimo aparatai). 

Trumpalaikis turtas – 28902,00 Eur. (5239,00 eur. – knygos ir vadovėliai, 

849,60 Eur. – sporto inventorius, 2986,00 Eur. – aparatūra aktų salėje, 

300,00 Eur. – laikikliai choreografijos salėje, 16827,00 Eur. – kompiuteriai, 

spausdintuvai, mobiliosios elektroninės knygos. 

      •  Vykdomas projektas dėl gimnazijos statinio kapitalinio remonto. 

      •  Atliktas Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimo techninis 

           Projektas. 

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

prizininkai.    

 

9. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

 

1. Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje 

2. VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ (projekto „Gyvenu laisvai“ 

įgyvendinimas) 

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 
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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 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) 

34. V. Gniazdovskio impresarinis teatras Vloclaveke (Lenkija) 

35. Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas (savanorystė) 

36. Bendrojo lavinimo mokykla Stalova Vola (Lenkija) 

37. Bendrojo lavinimo mokykla Ornontovice (Lenkija) (projekto įgyvendinimas) 

38. Tautinių mažumų departamentas prie LR vyriausybės (projekto įgyvendinimas) 

39. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (projekto įgyvendinimas) 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ. 

 

Gimnazijos prioritetas: 
1. Teikti kokybišką, praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį ugdymą ir 

savalaikę mokymo(si) pagalbą kiekvienam mokiniui, skiriant ypatingą dėmesį 
skaitymui ir rašymui mokantis visų dalykų. 

 Visiškai suformuota pagalbos mokiniui specialistų komanda (specialusis pedagogas 

(1,25 etato), logopedas (1 etatas), psichologai (1,1 etato), socialinis pedagogas (1 etatas), mokytojų 

padėjėjai (2,75 etato). Kokybiška ir savalaikė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, 

įtraukiant juos į įvairias veiklas, projektus. Nuo 2017-2018 m. m. gimnazijoje mokosi 2 silpnaregiai 

mokiniai, vienas iš jų mokosi namuose (pagal GKK sprendimą), kitas – teikiant specialiosios 

pedagogės ir mokytojos padėjėjos pagalbą sėkmingai adaptavosi gimnazijoje. 

 Aktyvi Mokinių savivalda. Mokinių tarybos iniciatyvų palaikymas, organizuojant 

renginius gimnazijoje, Kraujo donorystės akcijas, įsteigiant Savanorystės klubą gimnazijoje. 

Mokinių ir visos bendruomenės savanorystės skatinimas. 

 Pagal Metodinės tarybos parengtą 2017-2018 m.m. planą visi norintys mokytojai 

dalykininkai veda atviras pamokas (veiklas), atsižvelgdami į šiuolaikinės pamokos aspektus. 

 Grupinės bei individualios konsultacijos, skirtos mokinio ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti (tinkamai ir efektyviai išnaudojamos papildomos valandos). 

 

 

Gimnazijos prioritetas: 
2. Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę. 

 Mokinių dalyvavimas mokyklos, rajono, respublikos bei užsienio (tarptautiniuose) 

konkursuose, olimpiadose, viktorinose, dalyvavimas nacionaliniame diktante. 

 Susitikimai su poetais, rašytojais, žurnalistais, universitetų dėstytojais. 
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 Projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas, siekiant gerinti kalbų ugdymo 

kokybę. 

 Projektų įgyvendinimas, bendradarbiaujant su Tautinių mažumų departamentu prie LR 

vyriausybės („Tarpkultūrinis dialogas: realybė ar siekiamybė?“) ir VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos 

ir teisės programų centru“ („Gyvenu laisvai“). 

 Teikiamos grupinės bei individualios konsultacijos, skirtos mokinio ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo kokybę. 

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas konferencijose, kursuose, seminaruose, atvirose 

veiklose. 

 

Gimnazijos prioritetas: 
3. Tobulinti mokytojų saugios mokymo(si) aplinkos kūrimo mokykloje kompetencijas bei 

sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti patyčių ir smurto prevencinėse 
programose. 

 
 Parengtas, aptartas, patvirtintas ir paviešintas „Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos 

aprašas“. 
 SLURŠ programos įgyvendinimas pagal pasirinktą modulį (integracija į kitų dalykų 

pamokas, programai skirti renginiai). Skirta netradicinė diena (2017-11-24) programai įgyvendinti. 
 Veiksmo savaitės Be Patyčių 2017 organizavimas, įtraukiant visą gimnazijos 

bendruomenę. Patyčių ir smurto prevencinių programų integravimas į klasių vadovų planus. 
 Tolerancijos dienos organizavimas (visa gimnazijos bendruomenė susikabina 

rankomis). 

 Mokyklos erdvių pritaikymas neįgaliesiems pagal renovacijos planą. 

 Tęsiama gimnazijos vidaus renovacija. 

 Gimnazijos rėmėjų paieška socialiai remtiniems mokiniams ir įgyvendinant 

socializacijos programas (vasaros stovyklos). 

 Gimnazijos IKT bazės atnaujinimas ir turtinimas (visuose kabinetuose yra dvilypės 

terpės projektoriai bei 26 kabinetuose įrengtos išmaniosios lentos, senesni kompiuteriai buvo 

pakeisti naujais). 

 Gimnazijos savivalda ( naujų darbo grupių sudarymas, tvarkos aprašų tobulinimas). 

 

 

Gimnazijos prioritetas: 
4. Skirti didesnį dėmesį mokinių pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietines, etnines ir 

dvasines vertybes. 

 Projektų įgyvendinimas, renginių organizavimas, siekiant stiprinti pilietines, etnines ir 

dvasines vertybes. 

 Parengti nauji projektai ir pateiktos paraiškos Tautos fondui ir Lietuvos bei Lenkijos 

jaunimo mainų organizacijai kartu su mokykla iš Ornontovice (Lenkija).  

 Tikslinės edukacinės išvykos, išnaudojant netradicines dienas per mokslo metus 

(„Muziejų diena“, „Tyrėjų diena“ ir kt.). 

 Tradicijų pratęsimo inicijavimas („Gerojo ganytojo ir šeimos šventė“, „Ištiesk 

pūkuočiui gėrio letenėlę“, „Baltosios Kalėdos“ ir kt.) 

 Gimnazijos rėmėjų paieška socialiai remtiniems mokiniams ir įgyvendinant 

socializacijos programas (vasaros stovyklos). 

 

Gimnazijos prioritetas: 
5. Demokratiško valdymo formų plėtojimas. 

 Mokytojų lyderystės skatinimas: mokytojai yra Lietuvos mokytojų asociacijų nariai, 

Vilniaus r. matematikos, lietuvių kalbos, biologijos, technologijų, spec. pedagogų ir logopedų 

mokytojų metodinių būrelių pirmininkai ir nariai, Ana Pavilovič-Jančis – Vilniaus r. Metodinės 
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tarybos pirmininkė, NMVA išorės vertintoja. Mokytojai rengia ir vykdo projektus, yra teatrų 

vadovės – respublikinių bei tarptautinių festivalių dalyviai ir nugalėtojai.  

 Mokytojams, siekiantiems aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, suteikiama metodinė 

pagalba ruošiantis atestacijai.  

 Metodinės tarybos idėjų palaikymas ir įgyvendinimas (pvz.: teminės edukacinės 

išvykos, atvirų durų dienos ir kt.). 

 Skatinama ne tik mokytojų, bet ir mokinių lyderystė. Suaktyvėjusi mokinių savivaldos 

veikla. Mokinių tarybos iniciatyvų palaikymas, organizuojant renginius gimnazijoje, Kraujo 

donorystės akcijas. Mokinių ir visos bendruomenės savanorystės skatinimas.  

 Visiems aktyviems mokiniams bei mokytojams šventinių renginių metu yra 

įteikti/įteikiami padėkos raštai, diplomai. 

 Gimnazijos atvirumas ir šiuolaikiškumas: 

 Mokinių tarybos administruojama gimnazijos facebook paskyra yra atvira visai 

gimnazijos bendruomenei. Prenumeratorių skaičius 2017 m. išaugo nuo 25 procentų iki 75 

procentų. 

 Gimnazijos bendruomenė palaiko ryšius Viber, Messenger komunikatorių pagalba. 

 Projekto „Lyderių laikas 2“ Atvirų durų (tėvams) idėja gyvuoja jau 3 metus. 

 

11. GIMNAZIJOS PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA. 

 

1. Kabinetų trūkumas gimnazijoje. 

2. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu (yra poreikis antrajam autobusui). 

3. 2018 m. padidėjus specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičiui iškyla poreikis didinti 

specialistų etatus: iki 2,7 etato specialiojo pedagogo (23 mokiniai 1 etatui, yra 61 SUPM), 

2,5 etato logopedo pagalbai (55 mokiniai 1 etatui – yra 155 mokinių, kuriems reikalinga 

logopedo pagalba), 5 – mokytojo padėjėjo etatų (20  specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba, 7 SUPM reikalinga nuolatinė mokytojo 

padėjėjo pagalba), 2 - psichologo, 2 – socialinio pedagogo pagalbai,. Šiuo metu turime 

1,25 specialiojo pedagogo, 1 logopedo, po vieną psichologo ir socialinio pedagogo etatą, 

2,5 mokytojo padėjėjų etatų. 

4. Poreikis kokybiškai atnaujinti visų mokomųjų dalykų verstinius vadovėlius, mokomąsias 

priemones tautinių mažumų kalbomis (lenkų, rusų). 

 

 

Direktorius                      Zbigniev Maciejevski 

 

SUDERINTA 

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko 

gimnazijos tarybos 2018-03-14 

Protokoliniu nutarimu Nr. 1 
 


