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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. 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; 

            1.2. 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.  

1.3.  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.   

1.4. GIMNAZIJOS FILOSOFIJA. Mokykla miela visiems  

            1.5. 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.  

c) Draugystės g. 5, Valčiūnų k., 

Juodšilių sen., LT-13220, Vilniaus r. 

574,69 

 

2253,36 

 

120,00 

Ugdomi 3-6 metų amţiaus 

vaikai 

Mokosi 1-12 klasių mokiniai 

 

Pradinio ugdymo skyriaus 

patalpos nuomojamos iš 

Valčiūnų vidurinės mokyklos 

 

2. GIMNAZIJOS  ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS.  

 

            Gimnazijos vadovai:  

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/
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            direktorius – Mečislav Jasiulevič. Išsilavinimas – aukštasis, pedagoginis darbo staţas – 33 

metai, vadybinis staţas – 19 metų, atestuotas III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. 2015 metais 

nustatyta atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai; 

            direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Ligija Koţenevska, Išsilavinimas – aukštasis, 

pedagoginis darbo staţas – 24 metai, vadybinis staţas – 21 metai, atestuota III vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai. 2015 metais nustatyta atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai; 

            direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Kristina Gaidulevič. Išsilavinimas – vidurinis. 

Darbo staţas – 14 metų, vadybinis staţas – 2 metai. Šiuo metu Kristina Gaidulevič yra Utenos 

Kolegijos ištęstinių studijų III kurso studentė. 

            2015 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 ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo – po 1,5 etato; auklėtojo padėjėjo, kūriko, virėjo, sargo – po 2 etatus; einamojo remonto 

darbininko – 2,5 etato; valytojo – 5 etatai; informatiko inţinieriaus – 0,75 etato. Iš viso: 32,25 etato. 

Šis skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didţiausio leistino etatų skaičiaus. Dėl 

objektyvių prieţasčių po 0,5 vyresniojo virėjo, logopedo, specialiojo pedagogo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo etato buvo laisvi (neuţimti), kadangi šių pareigybių specialistai 

laikinai buvo įdarbinti pradinio ugdymo mokytojais. 

            Gimnazijoje dirbo (2015 m. gruodţio 31 d. duomenimis) 32 mokytojai (iš jų: 3 – vaiko 

prieţiūros atostogose) bei 1 priešmokyklinio ir 1 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Pagrindinėse 

pareigose dirbo 25 mokytojai ir 2 priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

nepagrindinėse pareigose – 7 mokytojai. 31 iš 32 mokytojų ir 1 ikimokyklinio ugdymo pedagogas 

turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją, kas sudaro 94,1 %.  

            Iš 34 dirbančių gimnazijoje mokytojų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

– 27 yra atestuoti, kas sudaro 79,4 %. Iš jų: ekspertai – 0 ( 0 % ), metodininkai – 5 ( 14,7 % ), 

vyresnieji mokytojai – 22 (64,7 %). 7 mokytojų kvalifikacija yra prilygstama mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai ( 20,6 % ). 

 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai 

ir nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti darbuotojai (darbininkai, 

valytojai, budėtojai ir kt.) 

3 32 + 1 + 3 22 

 

3. GIMNAZIJOS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 

 

Gimnazijos vadovai 2015 metais kėlė kvalifikaciją Lietuvos Respublikos akredituotų 

institucijų organizuojamuose seminaruose ir kursuose.  

 

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 5 5 5  

2014 2 3 2,5  

 

4. GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS INICIATYVOS. 
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            Inicijavau elektroninio dienyno „Tamo“ įdiegimą gimnazijoje. Paskyriau asmenis atsakingus 

uţ elektroninio dienyno koordinavimą, administravimą, prieţiūrą bei archyvavimą. 

            Inicijavau Gimnazijos Globėjos šv. Uršulės Leduchovskos kampelio, stendų bei išorinės 

gimnazijos iškabos atnaujintame mūriniame pastate  įrengimą. Rūpinausi Gimnazijos pastato vidaus 

interjero apipavidalinimu bei teritorijos sutvarkymu. 

            Inicijavau Gimnazijos globėjos šv. Uršulės Leduchovskos 150 gimimo metinių, Gimnazijos 

inauguracijos bei statybų baigimo šventės „Gyventi dėl kitų laimės...“ organizavimą. 

            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. Pilnai įrengtas antrasis informacinių technologijų kabinetas, pakeisti 

kompiuteriai skaitykloje. Kompiuteris prijungtas prie interneto, projektorius ir ekranas yra 

kiekvienoje gimnazijos klasėje.  

            Inicijavau papildomų lėšų pritraukimą ir koordinavau jų panaudojimą. Gimnazija gauna 2 % 

GPM išteklių, turi rėmėjų Lenkijoje. 

 

               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 944 Eurai 287,62 Eurai 30  

2014 958 Eurai 149 Eurai 16  

 

6. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

 

            2015 metais (2015 m. gruodţio 31d. duomenimis) gimnazijoje mokėsi 172 mokiniai. Iš jų: 

bazinėje mokykloje Juodšiliuose - 162 mokiniai, Valčiūnų pradinio ugdymo skyriuje - 10 mokinių. 

Buvo 13 klasių – komplektų, iš jų – 1 jungtinis. Pradinio ugdymo programos mokėsi 52 mokiniai, 

pagrindinio ugdymo programos mokėsi 90 mokinių, vidurinio ugdymo programos mokėsi 30 

mokinių. Ugdymas organizuojamas lenkų kalba. Buvo 93 berniukai ir 79 mergaitės.  

            22 vaikai lankė priešmokyklinio ugdymo mišraus amţiaus vaikų grupę „Spindulėlis“ 

Juodšiliuose (iš jų – 17 priešmokyklinio amţiaus vaikų, grupė dirbo pagal III modelį) ir 21 vaikas 

lankė ikimokyklinio ugdymo grupę „Boruţėlė“.  

 

6.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

2015 m. mokėsi 9 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniai, t. y. 5,2 procentų. 

2014 m. mokėsi 8 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniai, t. y. 4,5 procentų. 

 

      6.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS. 

            Visi 12 IIG klasės mokinių baigė pagrindinio ugdymo programą, dalyvavo pasiekimų 

patikrinimuose ir įgijo pagrindinį išsilavinimą. 10 iš 12 klasės mokinių tęsia mokymąsi pagal 

vidurinio ugdymo programą mūsų gimnazijoje, 1 mokinys įšėjo mokytis į profesinę mokyklą, dar 

vienas mokinys išvyko mokytis į kitą gimnaziją.  
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Metai Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%)    

Pastabos 

2015 12 100  

2014 21 100  

             

            6.3.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 

2015 12 12 11 1 - - 

2014 21 21 19 2 - - 

 

6.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲJŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SKAIČIUS. 

 

            Brandos egzaminus 2015 metais laikė 13 abiturientų. Geriausiai išlaikė rusų uţsienio kalbos 

valstybinį brandos egzaminą, kurio vidurkis – 68,3 %. Išlaikyto anglų kalbos valstybinio brandos 

egzamino vidurkis siekia 66,7 %. Visi abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą ir įgijo 

vidurinį išsilavinimą, gavo brandos atestatus bei jų priedus.  

 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%)    

Pastabos 

2015 13 13 100  

2014 17 17 100  

             

            7. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS. 

 

Metai Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

2015 63 33  

2014 74 40  

 

8. MOKINIŲ PAVĖŢĖJIMAS Į GIMNAZIJĄ. 

 

119 mokinių, kas sudaro 63 %, gyvena toliau kaip 3 km nuo gimnazijos. Visi jie paveţami į 

gimnaziją. Mokykliniu autobusu paveţami 44 mokiniai (23 %, 2 reisai), 67 mokiniai paveţami 

privačiu maršrutiniu PĮ „Irzimas“ autobusu. Likusieji 8 mokiniai – 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 

2015 119 63 44 23  67 8  
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2014 117 63 32 17  78 7  

             

            8.1. MOKINIŲ PAVEŢĖJIMAS IŠ GIMNAZIJOS. 

 

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 

2015 119 63 38 23  74 7  

2014 117 63 32 17  78 7  

 

 

9. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA.  

 

            Gimnazija yra Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų valdytoja, naudoja lėšas pagal 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas biudţeto išlaidų sąmatas. 2015 metų gimnazijos 

biudţetą sudarė: krepšelio lėšos – 388 868,00 Eurų (2014 metais - 1 354 652 Lt., kas sudaro 392 

334 Eurų); aplinkos lėšos – 145 203,10 Eurų (2014 metais - 491 336,20 Lt., kas sudaro 142 301 

Eurų); socialinė parama (maitinimas) – 20 057,00 Eurų (2014 metais – 92 860 Lt., kas sudaro 26 

894 Eurų). Kartu sudėjus, 2015 metais, mūsų gimnazija valstybei kainavo – 554 128,10 Eurų (2014 

metais - 1 938 848,20 Lt., kas sudaro 561 529 Eurų). 2015 metais gimnazijai nereikėjo papildomai 

skirti MK lėšų. 

            Renovuotas gimnazijos mūrinis pastatas, pastatyti valgyklos ir sporto salės priestatai uţ 1,25 

mln. eurų sumą. Uţ papildomas Vilniaus rajono savivaldybės lėšas nupirkta valgyklos įranga ir 

indai, įrengta scena, nupirkti nauji baldai ir įgarsinimo aparatūra, sutvarkytas kiemas. Uţ sutaupytas 

MK lėšas nupirkta kompiuterinė įranga, sportinis inventorius, įvairių dalykų mokymo ir 

logopedinės priemonės, kitos prekės. Pilnai įrengėme antrąjį informacinių technologijų kabinetą, 

pakeitėme kompiuterius skaitykloje. Kompiuteris prijungtas prie interneto, projektorius ir ekranas 

yra kiekvienoje gimnazijos klasėje. Sudarytos puikios sąlygos mokiniams mokytis, o mokytojams 

dirbti.  

 

10. PASIEKIMAI. 

 

            Gimnazijos pastato renovacija, valgyklos ir sporto salės  priestatų statyba; 

            Gimnazijos kiemo sutvarkymas; 

            Gimnazijos materialinės bazės praturtėjimas; 

            Mokymo kabinetų modernizavimas aprūpinant kompiuterine įranga, vaizdinėmis 

priemonėmis; 

            Gimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui atitikties turimai vadybinei 

kvalifikacinei kategorijai nustatymas; 

            Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (mišraus amţiaus vaikų) grupės vaikų skaičiaus 

didėjimas. 

            Gimnazijos mokiniai dalyvavo 10 dalykų rajoninėse olimpiadose, 9 įvairiuose konkursuose, 

meno festivalyje bei sporto ir „Šviesoforo“ varţybose. Geriausiai pasirodė mūsų mokiniai 

biologijos olimpiadoje, kurioje Robert Antonovič (IIIG kl.) uţėmė I vietą, o Vitalij Janukevič (IIG 

kl.) – II vietą. Vitalij Janukevič iškovojo taipogi II vietą chemijos rajoninėje olimpiadoje. Viktorija 

Ivickytė (IVG kl.) ir Robert Antonovič (IIIG kl.) tapo laureatais lenkų kalbos ir literatūros 
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rajoninėje olimpiadoje ir atstovavo Vilniaus rajoną respublikinėje olimpiadoje Trakų r. Lentvario 

Henriko Senkevičiaus gimnazijoje. Maţojoje matematikos olimpiadoje septintokas D. Šaranda buvo 

antras, o penktokas A. Stefanovič – trečias. 

            Rajono sporto varţybose iškovotos: I-osios vietos smiginio (mergaitės) ir šaškių (mišri 

komanda) varţybose, II-osios vietos – smiginio (berniukai) bei šachmatų ir šaudymo (mišrios 

komandos) varţybose. Justyna Palkevič, IG klasės mokinė, ir Justina Marcel, IVG klasės mokinė,  

atstovavo Vilniaus rajoną finalinėse respublikinėse smiginio varţybose Šiauliuose, kur tapo 

Lietuvos Respublikos čempionėmis, o šaškių respublikinėse kaimo vietovių mokyklų finalinėse 

varţybose mūsų gimnazijos mišri komanda uţėmė 6 vietą. 2014-2015 mokslo metų Vilniaus rajono 

mokinių olimpinio festivalio vidurinių mokyklų ir gimnazijų sporto šakų varţybų bendrojoje 

suvestinėje mūsų gimnazija surinko 693 taškus, išsirikiavo ketvirtoje vietoje ir labai maţai atsiliko 

nuo prizinės trečiosios vietos. Tokioje pat, tik kaimo vietovių mokyklų suvestinėje – mes šešti.                   

 

11. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

 

            Gimnazija palaiko ryšius su Seserų Uršuliečių Kongregacija Lenkijoje, Vengrijos 

Respublikos Garbinguoju Konsulu Lenkijoje, Lenkijos Respublikos Lodzės miesto Vladislavo 

Jagiello būtų kooperatyvu, Draugijos „Wspolnota Polska“ Lodzės miesto skyriumi, Lenkijos 

Respublikos Čarny Bor miestelio pagrindine mokykla bei Jablonkos miestelio Vesterplatte Didvyrių 

vardo licėjumi, „Macierz szkolna“ Draugija. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais uţsienyje 

organizuojamos mokinių išvykos į Lenkijos Respubliką. Gimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja 

tarptautiniame teatrų festivalyje „Teatralia Jagielonskie“ Lodzės mieste, skleidţia informaciją apie 

įstaigą uţsienyje, formuoja gimnazijos įvaizdį. Gimnazijos bendruomenė glaudţiai bendradarbiauja 

taipogi su baţnyčia, seniūnija bei kaimyninėmis mokyklomis, rūpinasi ir tvarko seserų uršuliečių 

kapinaites Juodšiliuose. 

 

            12. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA. 

 

            Mokinių skaičiaus maţėjimas Valčiūnų pradinio ugdymo skyriuje;  

            Mokinių mokymosi motyvacija; 

            Pradinio ugdymo mokytojų bei priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

trūkumas; 

            Ţaidimo aikštelės priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams trūkumas; 

            Gimnazijos teritorijos aptvėrimas; 

            Gimnazija neturi higienos paso. 

 

Direktorius                                                                                                              Mečislav Jasiulevič 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2016 m balandţio 14 d. posėdţio 

nutarimu ( Protokolas Nr. 3 )  

 

 

 


