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1. GIMNAZIJOS  PRISTATYMAS. 

 

            1.1. Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija yra savivaldybės biudţetinė 

bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo) ir neformaliojo švietimo programas. Išduodami mokymosi 

pasiekimus įteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimų paţymėjimai, pradinio ugdymo 

pasiekimų paţymėjimai, pradinio išsilavinimo paţymėjimai, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

paţymėjimai, paţymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo programos I dalį, pagrindinio 

išsilavinimo paţymėjimai, vidurinio ugdymo pasiekimų paţymėjimai, brandos atestatai ir jų priedai. 

            1.2. Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen., LT-14102, Vilniaus r., 

el. paštas – ursules.vid.mok@gmail.lt, telefonas/faksas - (8-5) 2 698 127, internetinė svetainė 

www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt;.  

            1.3. Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija įregistruota Juridinių asmenų 

registre, kodas 191315067. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 

savivaldybės herbu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo 

veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Gimnazijos nuostatais, Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.  

            1.4.Mokyklos veiklos pradţia – 1919 metai. 2014 metais akreditavus vidurinio ugdymo 

programą, mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 

            1.5. GIMNAZIJOS MISIJA. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija yra vaikų ir 

jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir 

vidurinį išsilavinimą lenkų dėstoma kalba, besivadovaujanti krikščioniškomis ir bendromis 

ţmogiškomis vertybėmis. 

1.6 GIMNAZIJOS VIZIJA. Savarankiška, atvira pozityviai kaitai ir inovacijoms institucija, 

siekianti aukštos ugdymo kokybės, sudaranti sąlygas dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam 

vaikų ir mokinių brandumui, skatinanti bendruomenės narių poreikį mokyti ir mokytis, 

ugdant sugebančius vienytis ir atsinaujinti pilietinės visuomenės narius.  

1.7 GIMNAZIJOS FILOSOFIJA. Mokykla miela visiems. 

1.8 GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI: 

1.8.1 Mokytojo kvalifikacijos tobulinimas, orientuotas į mokymo bei mokymosi kokybės 

gerinimą; 

1.8.2 Emocinio ir fizinio saugumo uţtikrinimas dalyvaujant prevencinėse programose ir 

projektuose; 

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/
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1.8.3 Neformaliojo švietimo įvairovė ir kokybė. 

            1.9. Naudojamos patalpos: 

 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabos 

a) Mokyklos g. 20, Juodšilių k., 

Juodšilių sen., LT-14102, Vilniaus r.  

 

b) Mokyklos g. 18, Juodšilių k., 

Juodšilių sen., LT-14102, Vilniaus r.  

574,69 

 

 

2253,36 

Ugdomi 3-6 metų amţiaus 

vaikai, socialinio, specialiojo 

pedagogo, logopedo, 

psichologo kabinetai. 

Mokosi 1-12 klasių mokiniai 

 

2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS. 

 

            2.1. Gimnazijos vadovai:  

            2.1.1. direktorius – Mečislav Jasiulevič. Išsilavinimas – aukštasis, pedagoginis darbo staţas 

– 34 metai, vadybinis staţas – 20 metų, atestuotas III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. 2015 

metais nustatyta atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai; 

            2.1.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Ligija Koţenevska, Išsilavinimas – aukštasis, 

pedagoginis darbo staţas – 25 metai, vadybinis staţas – 22 metai, atestuota III vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai. 2015 metais nustatyta atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai; 

            2.1.3. direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Kristina Gaidulevič. Darbo staţas – 15 

metų, vadybinis staţas – 3 metai.  

            2.2. 2016 metais gimnazijai skirta: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, raštinės vedėjo, bibliotekininko, socialinio pedagogo, 

mokytojo padėjėjo, vairuotojo, drabuţininko, kiemsargio, vyresniojo virėjo – po 1 etatą; logopedo, 

specialiojo pedagogo, psichologo ir laboranto – po 0,5 etato; ikimokyklinio ugdymo pedagogo – 3 

etatai,  priešmokyklinio ugdymo pedagogo – 0,6 etato; auklėtojo padėjėjo, kūriko, virėjo, sargo – po 

2 etatus; einamojo remonto darbininko – 2,5 etato; valytojo – 4,75 etato; informatiko inţinieriaus – 

0,75 etato. Iš viso: 32,6 etato. Šis skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didţiausio 

leistino etatų skaičiaus. Vakansija: vyresniojo vyrėjo – 0,25 etato, ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

– 0,5 etato.  

            2.3. 2016 m. gruodţio 31 d. duomenimis gimnazijoje dirbo 32 etatiniai darbuotojai bei 26 

mokytojai (iš jų: 2 – vaiko prieţiūros atostogose). Bendras darbuotojų skaičius – 58 asmenys. 

Pagrindinėse pareigose dirbo 31 iš 32 etatinių darbuotojų bei 20 mokytojų, nepagrindinėse 

pareigose – 6 mokytojai. 

 

Bendras 

darbuotojų 

skaičius 

Administracijos 

darbuotojai 

(direktorius ir jo 

pavaduotojai) 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Nepedagoginiai 

darbuotojai 

(pagalbinis 

personalas) 

Techninio 

personalo 

darbuotojai 

58 3 32 3 20 

 

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

            3.1. Gimnazijos vadovai ir pedagogai sėkmingai kėlė savo kvalifikaciją įvairių švietimo 

institucijų organizuojamuose seminaruose ir kursuose. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta 

Semionova studijuoja LEU pradinio ugdymo pedagogiką ištęstinių studijų 5-ame kurse. Psichologė 

Kristina Pasevičė yra LEU psichologijos specialybės ištęstinių studijų IV kurso studentė. 25 iš 

likusių 30 dirbančių gimnazijoje pedagogų (kas sudaro 83 %) dalyvavo mokamuose ir 
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nemokamuose seminaruose ir kursuose 103 dienas, kartu sudėjus. Vidutiniškai po 4,12 dienų 

kiekvienam iš dalyvavusiųjų pedagogų. Dauguma iš mokytojų lankytų kursų ir seminarų yra susiję 

su mokinių mokymosi kokybės gerinimo klausimu. 

            3.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimui panaudotos lėšos: 

 

Metai Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudota lėšų (Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti panaudotų 

lėšų procentas (%)    

Pastabos 

2016 2292 Eurai 873,21 Eurai 38  

2015 944 Eurai 287,62 Eurai 30  

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI) 

 

4.1. 2016-2017 mokslo metais (2016 m. gruodţio 31d. duomenimis) gimnazijoje mokosi 

166 mokiniai. Yra 12 klasių komplektų. Pradinio ugdymo programos mokosi 57 mokiniai (klasių 

vidurkis -14,25), pagrindinio ugdymo programos mokosi 88 mokiniai (klasių vidurkis: I dalis – 14, 

II dalis – 16), vidurinio ugdymo programos mokosi 21 mokinys (klasių vidurkis -10,5). Visose 

klasėse dėstoma lenkų kalba. Berniukų yra 12 mokiniais daugiau negu mergaičių: 89 berniukai, 77 

mergaitės.  

            4.2. 16 vaikų lanko priešmokyklinio ugdymo vaikų grupę „Bitutės“. Grupė dirba pagal V 

modelį. 35 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo grupes „Boruţėlė“ ir „Spindulėlis“.  

 

            5. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

2016 m. gruodţio 31 d. duomenimis gimnazijoje mokėsi 10 specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių, t. y. 6,0 procentai. 

 

            6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

Metai Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

2016 57 31  

2015 63 33  

 

            7. MOKINIŲ PAVĖŢĖJIMAS Į GIMNAZIJĄ. 

 

117 mokinių, kas sudaro 64 %, gyvena toliau kaip 3 km nuo gimnazijos. Visi jie paveţami į 

gimnaziją. Mokykliniu autobusu paveţami 34 mokiniai (29 %, 2 reisai), 77 mokiniai (66 %) 

paveţami privačiu maršrutiniu PĮ „Irzimas“ autobusu. Likusieji 6 mokiniai (5 %) – kitu transportu. 

 

Metai Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

procentas (%)    

Mokinių, 

paveţamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, 

skaičius ir (%) 

Mokinių, paveţamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

2016 117 64 34 29  77 6  

2015 119 63 44 23  67 8  

 

             8. MOKINIŲ PAVEŢĖJIMAS IŠ GIMNAZIJOS. 
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Metai Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

procentas (%)    

Mokinių, 

paveţamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, 

skaičius ir (%) 

Mokinių, paveţamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

2016 117 64 35 30  76 6  

2015 119 63 38 23  74 7  

 

9. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

            9.1. Brandos egzaminus 2015-2016 mokslo metais laikė 19 abiturientų. Iš viso laikė 74 

brandos egzaminus (iš jų - 42 valstybinius brandos egzaminus), kas sudaro 3,89 egzaminai vienam 

abiturientui. Išlaikytų valstybinių brandos egzaminų bendras vidurkis – 62,9 %.  Nijolė Veršalovič 

iš rusų valstybinio brandos egzamino gavo 100 balų. Dar 10-es valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai nėra maţesni kaip 86 balai (tarp jų: 99 balai – iš informacinių technologijų, 94 balai – iš 

rusų kalbos, 91 balas – iš anglų, rusų kalbos, biologijos, 90; 86; 86 balai vėl iš rusų kalbos, 89 balai 

– iš matematikos ir fizikos. Dar 13-os valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra didesni kaip 50 

balų (tarp jų: 83; 80 balai – iš rusų kalbos, 77 balai – iš istorijos, 74 ir 66 balai iš lietuvių kalbos ir 

literatūros, 69; 67; 67 ir 56 balai – iš anglų kalbos, 68 balai – iš geografijos, 63 ir 57 balai – iš 

biologijos, 52 balai – iš fizikos ir dar nemaţai gerų rezultatų. Visi abiturientai gavo brandos 

atestatus bei jų priedus ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo 8 

abiturientai, kas sudaro 42%, į aukštąsias neuniversitetines mokyklas (kolegijas) įstojo 3 

abiturientai, kas sudaro 16%, kartu sudėjus –  58%. (Vilniaus rajone vidurkis: 33 % - į universitetus, 

24 % - į kolegijas, 57 % - kartu sudėjus). Į profesines mokyklas įstojo 2 abiturientai, 3 – dirba (16 

%), 3 – nebedirba ir nestudijuoja (16 %).  

 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%)    

Pastabos 

2016 19 19 100  

2015 13 13 100  

 

            9.2. 2016 metų savaitraščio „Veidas“ 13-ame Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų 

reitinge mūsų gimnazija uţėmė garbingąją 23-ąją vietą, tarp 346-ų Lietuvos mokyklų. Kriterijai: a) 

valstybinių brandos egzaminų vidurkis; b) abiturientų įstojimas į Lietuvos Respublikos aukštąsias 

mokyklas pirmuoju pageidavimu (proc.); c) prizinės (I-III) vietos respublikinėse olimpiadose. Mūsų 

gimnazijos rodikliai pagal šiuos kriterijus – 62,9; 62,5 ir 0. Bendras balas – 56,54. 

            9.3. XXII-ame Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz szkolna“ 

organizuotame konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“ mūsų gimnazija uţėmė 

garbingą III-ąją vietą Vilniaus rajono mokyklų kategorijoje. Šiame konkurse apdovanoti buvo 

taipogi 3 mūsų gimnazijos mokytojos: Halina Grigorovič, fizikos mokytoja metodininkė; Violeta 

Trifonovienė, biologijos ir chemijos vyresnioji mokytoja; Jolanta Liachovičienė, informacinių 

technologijų vyresnioji mokytoja. 

            9.4. Pasiekimų patikrinimuose dalyvavo visi aštuoniolika IIG klasės mokinių, Dalykų 

vidurkiai: matematika – 5,72; lietuvių kalba – 6,17; lenkų kalba ir literatūra -7,11. Visi dešimtokai 

baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą.           
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            9.4.1. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą, 

skaičius: 

Metai Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%)    

Pastabos 

2016 18 100  

2015 12 100  

 

            9.4.2. mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, tolimesnis mokymasis: 

 

Metai Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi: 

Iš jų 

vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba Nesimoko 

ir nedirba 

2016 18 17 13 4 - 1 

2015 12 12 11 1 - - 

 

            9.5. Gimnazijos mokiniai dalyvavo įvairių dalykų 13-ose rajoninėse olimpiadose, 10-yje 

įvairiuose konkursuose, šokių bei mokyklinių teatrų festivaliuose, XVII-ame Vaikų ir Jaunimo 

Dainų festivalyje, sporto bei „Šviesoforo“ varţybose. Geriausiai pasirodė mūsų mokinys Robert 

Antonovič (IVG kl.), kuris biologijos olimpiadoje uţėmė I-ąją vietą, lenkų kalbos ir literatūros 

rajoninėje olimpiadoje – III-ąją vietą. Robert Antonovič atstovavo Vilniaus rajoną lenkų kalbos ir 

literatūros respublikinėje olimpiadoje Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Oţeškovos gimnazijoje. 

Maţojoje matematikos olimpiadoje aštuntokas D. Šaranda buvo antras, o septintokė K. Chimiak 

lenkų kalbos ir literatūros konkurse „Raštingiausias mokinys“ – trečia. I-ąją vietą rajoniniame 

religinės poezijos konkurse uţėmė Karina Kataţyna Januškevič, II-ame rajoniniame mokyklinių 

teatrų festivalyje „Mim-2016“ grupė „Kartu“ (vad. Ieva Kupcevič) iškovojo III-ąją vietą. 

               9.6. Tarp mokinių populiarūs matematikos ir internetinis kalbų „Kengūros“ bei edukacinis 

„Olimpis 2016“ konkursai, kuriuose dalyvavo pakankamai daug mūsų gimnazijos mokinių. Anglų 

kalbos Auksinės Kengūros diplomu apdovanota 4 klasės mokinė Kamilia Julija Koţenevska, 

„Olimpis“ konkurso dalyviai apdovanoti I-ojo, II-ojo ir III-ojo laipsnio diplomais, paţymėjimais, 

medaliais, tušinukais.  

               9.7. 2015-2016 mokslo metais mūsų gimnazijos 4-ų, 6-ų ir 8-ų klasių mokiniai dalyvavo 

NEC organizuojamame „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių 

bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ projekte. Antros klasės mokiniai rašė diagnostinius testus. 

Testų rezultatai pagal dalykus buvo giliai išanalizuoti (palyginti su šalies vidurkiu) ir aptarti 

Mokytojų tarybos posėdţiuose, pristatytos testų rezultatų ataskaitos ir pateikti siūlymai. Gimnazija 

taip pat dalyvavo tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo ICCS 2016 penkiolikmečių 

tyrime, kuris padeda įvertinti mokinių sukauptas ţinias ir išvystytus gebėjimus, reikalingus 

visaverčiam dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

               9.8. Vilniaus rajono sporto varţybose iškovotos: I-osios vietos smiginio (berniukai) ir 

šaškių (mišri komanda) varţybose, II-osios vietos – smiginio (mergaitės) bei šachmatų ir šaudymo 

(mišrios komandos) varţybose, III-osios vietos – lengvosios atletikos kroso estafečių (mišri 

komanda) bei lengvosios atletikos rungčių (berniukai) finalinėse varţybose. Robert Antonovič ir 

Rafal Veromej IVG klasės mokiniai atstovavo Vilniaus rajoną finalinėse respublikinėse smiginio 

varţybose Šiauliuose, kur uţėmė III-ąją vietą, o šaškių respublikinėse varţybose Mariampolyje 

mūsų gimnazijos mišri komanda uţėmė VIII vietą iš 25 komandų bei kaimo vietovių mokyklų 

šaškių respublikinėse varţybose Jonavoje – XVIII vietą iš 31 komandų. 2015-2016 mokslo metų 
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Vilniaus rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokinių olimpinio festivalio sporto šakų varţybų 

bendrojoje suvestinėje mūsų gimnazija, surinkusi 1127,50 taškus, išsirikiavo ketvirtoje vietoje, 

tokioje pat suvestinėje, tik kaimo vietovių – mes septinti.  

               9.9. Pamokų lankomumas 2015-2016 mokslo metais:  

 

Klasės  

PRALEISTA PAMOKŲ: 
M

o
k
in

ių
 

sk
ai

či
u
s 

 Iš
 v

is
o

 

D
ėl

 l
ig

o
s 

D
ėl

 k
it

ų
 p

at
ei

s.
 

p
ri

eţ
as

či
ų

 

B
e 

p
at

. 
p
ri

eţ
. 

V
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u
ti

n
iš

k
ai

 

p
ra

le
is

tų
 

p
am

o
k
ų
 s

k
. 

 

1
 m

o
k
in

iu
i 

V
id

u
ti

n
iš

k
ai

 

p
ra

le
is

tų
 

p
am

o
k
ų
 s

k
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b
e 

p
at

. 
p
ri

eţ
. 

  

1
 m

o
k
in

iu
i 

1-4 52 2117 2094 2 21 40,7 0,4 

5-8, IG-

IIG 

90 10151 5645 2424 2082 112,8 23,1 

IIIG-IVG 30 4517 2692 966 859 150,6 28,6 

Iš viso: 172 16785 10431 3392 2962 97,6 19,7 

 

 

 

   10. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA 

 

               10.1. Gimnazija yra Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų valdytoja, naudoja lėšas 

pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas biudţeto išlaidų sąmatas. 2016 metų 

gimnazijos biudţetą sudarė: krepšelio lėšos – 386 057,00 Eurų (2015 metais - 388 868,00 Eurų); 

aplinkos lėšos – 179 826,00 Eurų (2015 metais - 145 203,10 Eurų); socialinė parama (maitinimas) – 

17 750,00 Eurų (2015 metais – 20 057 Eurų); kompensacija uţ mokinių veţimą – 3 500,00 Eurų. 

Kartu sudėjus, 2016 metais, mūsų gimnazija valstybei „kainavo“ – 587 133 Eurų (2015 metais - 554 

128,10 Eurų). 2016 metais gimnazijai nereikėjo papildomai skirti MK lėšų. 

   10.2. Uţ sutaupytas MK lėšas nupirkta: kompiuterinė įranga kainavo 15 393,55 Eurų; 

įvairių dalykų mokymo priemonės – 6 970,18 Eurų; sportinis inventorius – 1978,40 Eurų; 

įgarsinimo aparatūra – 4 891,55 Eurų; muzikos instrumentai – 1 153,50 Eurų. Bendra suma – 30 

386,82 Eurų. 

   10.3. Uţ Lenkijos Respublikos „Pomoc Polakom na Wschodzie“ Fondo skirtas lėšas 

nupirkta: kompiuterinė įranga kainavo 1 325,00 Eurų; vadovėliai ir logopedinės priemonės – 679,74 

Eurų; baldai ir ţaidimo aikštelė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amţiaus vaikams – 1 840,42 Eurų; 

premijos mokytojams – 1 001,00 Eurų. Bendra suma – 5 751,20 Eurų. 

   10.4. Tarptautinio projekto „Bukime madingi veikdami“ pagal Erasmus+ programą lėšos 

sudaro  4 500,00 Eurų (2016-2018 metams). 

               10.5. 2 % gyventojų pajamų mokesčių parama uţ 2015 metus sudarė 1134,62 Eurų. Šie 

pinigai naudojami kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms įsigyti. 

   10.6. Renovuotas gimnazijos mūrinis pastatas, pastatyti valgyklos ir sporto salės priestatai, 

sutvarkytas kiemas. Pilnai įrengti įvairių dalykų kabinetai. Kompiuteris prijungtas prie interneto, 

projektorius ir ekranas yra kiekvienoje gimnazijos klasėje. Sudarytos puikios sąlygos mokiniams 

mokytis, o mokytojams dirbti. Vyksta pakankamai daug gimnazijos bei rajoninių renginių. 

Mokiniams, jų tėvams ir visuomenei ţinios apie gimnazijos veiklą skelbiamos gimnazijos interneto 

svetainėje www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt. Gimnazijoje naudojamas elektroninis „Tamo“ 

dienynas.  

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/
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  11. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

 

              11.1. Gimnazija palaiko ryšius su Seserų Uršuliečių Kongregacija Lenkijoje, katalikiškojo 

savaitraščio „Niedziela“ redakcija Čenstochovos mieste, Vengrijos Respublikos Garbinguoju 

Konsulu Lenkijoje, Lenkijos Respublikos Lodzės miesto Vladislavo Jagiello būtų kooperatyvu, 

Draugijos „Wspolnota Polska“ Lodzės miesto skyriumi. 2016 metų rugpjūčio mėnesį gimnazija 

pasirašė dvišalę sutartį dėl dalyvavimo tarptautiniame projekte „Bukime madingi veikdami“ pagal 

Erasmus+ programą. Projekto organizatoriais yra Lenkijos Respublikos Lodzės miesto „Inicjatywa 

Rozsądnych Polaków“ draugija, mes esame jų partneriais. Įvairioms iniciatyvoms organizuoti 

gimnazijai skirta 4500 Eurų. 2016 metais įvyko dvi (sporto ir kulinarijos) šio projekto iniciatyvos. 

Projekto veikla bus tęsiama iki 2018 metų sausio mėnesio.  Numatytos yra mokinių išvykos į 

Lenkijos Respubliką. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais uţsienyje gimnazijos mokiniai 

kasmet dalyvauja tarptautiniame teatrų festivalyje „Teatralia Jagielonskie“ Lodzės mieste, skleidţia 

informaciją apie įstaigą uţsienyje, formuoja gimnazijos įvaizdį. 2016 metų rudenį teatras „Kartu“ 

dalyvavo taip pat IX-ame slavų poezijos Festivalyje Varšuvoje.  

              11.2. Gimnazija glaudţiai bendradarbiauja taipogi su Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų  

„Macierz szkolna“ Draugija, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi bei 

Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus rajono PPT, Juodšilių pal. Mykolo Sopockos baţnyčia bei 

Juodšilių seniūnija, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centru bei Rudaminos 

daugiafunkcio kultūros centro Juodšilių skyriumi, kaimyninėmis gimnazijomis, rūpinasi ir tvarko 

seserų uršuliečių kapinaites Juodšiliuose. 

 

             12. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT GIMNAZIJOS VEIKLĄ 

 

             12.1. Inicijavau šeimos šventės „Pod dachem domu rodzinnego“ organizavimą ir jaunimo 

ansamblio „Słoneczna Gala Biesiadna“ iš Lenkijos Respublikos dalyvavimą.  

             12.2. Inicijavau sutarties pasirašymą dėl gimnazijos dalyvavimo tarptautiniame projekte 

„Bukime madingi veikdami“ pagal Erasmus + programą. 

             12.3. Gimnazijos dalyvavimas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Vyriausybės finansuojamame projekte „Aš noriu plaukti“ bei ankstyvosios prevencijos programos 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas. 

             12.4. Mokinių išvykos į Lenkijos Respubliką ir dalyvavimas tarptautiniame teatrų 

festivalyje „Teatralia Jagielonskie“ Lodzės mieste bei IX-ame slavų poezijos Festivalyje Varšuvoje. 

             12.5. Inicijavau Vaikų ir jaunimo projekto „Stiprūs ir sveiki“ 1-5 klasių mokiniams 

rengimą. 

             12.6. Gimnazijos IKT bazės turtinimas. Inicijavau sutaupytų MK lėšų racionalų ir tikslingą 

panaudojimą. Uţ sutaupytas MK lėšas nupirkta kompiuterinė įranga, sportinis inventorius, įvairių 

dalykų mokymo ir logopedinės priemonės, kitos prekės. 

             12.7. Gimnazijos rėmėjų paieška. Inicijavau papildomų lėšų pritraukimą ir koordinavau jų 

panaudojimą. Gimnazija gauna 2% GPM išteklių, turi rėmėjų Lenkijoje. 

             12.8. Gimnazijos internetinės svetainės atnaujinimo ir kūrimo darbai. 

             12.9. Gerumo akcijos „Mikołajki“ organizavimas gimnazijoje. 

 

             13. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA. 

 

       13.1. Mokinių mokymosi motyvacija, nepakankamas tėvų dėmesys savo vaikams; 



8 
 

       13.2. Visuomenės sveikatos prieţiūros specialisto trukumas;  

       13.3. Didėja rizikos grupės šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. To pasėkoje didėja vaikų, 

turinčių ţalingų įpročių, elgesio ir emocinių problemų, skaičius; 

       13.4. Didėja turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius. Tai apsunkina mokytojo 

darbą klasėje, nes reikia dirbti su skirtingų gebėjimų mokiniais. Reikia parengti ir pritaikyti 

mokymo programas taip, kad būtu maksimaliai patenkinti visų klasėje ugdomų mokinių 

poreikiai;  

       13.5. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas; 

       13.6. Medinio gimnazijos pastato šildymas; 

       13.7. Gimnazijos teritorijos aptvėrimas; 

       13.8. Gimnazija neturi higienos paso. 

 

Direktorius                                                                                                              Mečislav Jasiulevič 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2017 m balandţio 13 d. posėdţio 

nutarimu ( Protokolas Nr. 2 ) 

 

 


