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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

1.1. Kontaktinė informacija: 

1.1.1. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas – Sudervės g. 8, Avižieniai, 

Vilniaus r., LT – 14013. Telefonas (8 5) 2403 344, elektroninis paštas gimnazijaavizieniu@gmail.com . 

Gimnazijos interneto svetainė www.avizieniai.vilniausr.lm.lt  
1.1.2. Vilniaus r. Avižienių mokykla įkurta 1964 metais, mokykla 2013 metais tapo 

akredituota  gimnazija. Tai dvikalbė gimnazija, teikianti ugdymą lietuvių ir lenkų mokomosiomis 

kalbomis, vykdanti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir užtikrinanti kiekvieno 

mokinio visapusišką asmenybės tobulėjimą ir brandą. 

1.1.3. Gimnazija yra sukūrusi savo himną ir emblemą. 

 

2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

Gimnazijai vadovauja direktorė Valerija Orševska, turinti II vadybinę kategoriją, dvi 

pavaduotojos ugdymui: Janina Stacevič (II vadybinė kategorija), Edita Šafranovičienė (be 

vadybinės kategorijos); Vladislav Segen- direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.  

 

 

Metai 

Bendras  

darbuotojų 

skaičius 

Mokytojai (48) 

 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Techninis 

personalas 
metodininkai vyresn. 

mokytojai 

mokytojai 

2016 75 17 

 

19 12 6 21 

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 

3.1. 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 

2016 5 9 4,66 - 
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3.2. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudota 

lėšų (Eur)  

Pedagogų kvalifikacijai tobulinti 

panaudotų lėšų procentas (%)    

2016 2820  1299 46 % 

 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai 2016 metais aktyviai rinkosi mokamus ir 

nemokamus dalykinius seminarus, kursus. Tobulino savo kvalifikaciją nuotolinio mokymosi 

kursuose, dalijosi įgytomis žiniomis su gimnazijos ir rajono mokytojais. Vidutiniškai vienas 

gimnazijos mokytojas dalyvavo 5 dienas kvalifikacijos seminaruose ir kursuose. Nepanaudotą 1521 

eurą skirti ugdymo proceso gerinimui. 

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

 

Klasės 2015-2016 m. m. Komplektų 

skaičius 

2014-2015 m. m. Komplektų skaičius 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

20 2 22 2 

1-4 93 8 87 8 

5-10 173 11 173 11 

11-12 63 4 57 4 

Iš viso: 345 25 339 25 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

2016 m. mokėsi 13 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 3,8  procentų. 

                 

5. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI. 

Įstaigos veiklos (strateginio, metinės veiklos programos) įgyvendinimas. 

Rengiant 2016 m. gimnazijos veiklos planą buvo iškelti du tikslai:  

1. siekti rezultatyvios ugdymo kokybės. 

2. kurti saugią ir atvirą visuomenei gimnaziją. 

Įgyvendinant šiuos tikslus, aktyviai bendradarbiavo   visa gimnazijos bendruomenė. Buvo 

įvykdytos numatytos priemonės ugdymo programai įgyvendinti, gimnazijos mokytojai tobulino 

kvalifikaciją, mokiniai dalyvavo konkursuose, olimpiadose, varžybose ir projektinėje veikloje. 

Atsižvelgiant į 2016 m. geros mokyklos koncepciją, gimnazijoje didelis dėmesys skirtas 

integruotoms pamokoms ir užsiėmimams netradicinėje erdvėje, skatinama mokytojų partnerystė,  

bendradarbiavimas, siekiant ugdymo proceso efektyvumo ir aukštesnių pasiekimų. 

Gabiems ir gabumų stokojantiems mokiniams buvo organizuojamos konsultacijos, kurios  

padėjo pasirengti dešimtųjų klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, o 

abiturientams -  brandos egzaminams.  Organizuotos, mokytojų stebėtos ir metodinėse grupėse  

aptartos tarpdalykinio  integravimo pamokos,  atviros pamokos:   

 organizuotos atviros ir integruotos pamokos Avižienių-Maišiagalos metodinio centro 

mokytojams, vyko užsiėmimai netradicinėse mokymosi aplinkose: Dūkštų regioniniame parke, 

Lituanistikos centre, Vilniaus planetariume, Puškino muziejuje, Vilniaus senamiestyje. 

 Pamokose taikomos mokinių kūrybiškumą ugdančios mokymosi strategijos: 
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atvirų klausimų uždavimas, problemų kėlimas ir jų analizė, diskusijos, projektinių-kūrybinių 

užduočių atlikimas. Mokiniai dirbo ir individualiai, ir porose, ir mažose grupėse, ir bendrai su visa 

klase, mokėsi žinias ir gebėjimus pritaikyti praktinėje veikloje.  

Užsiėmimai netradicinėse aplinkose turi reikšmingą pozityvią įtaką mokymuisi ir mokinių 

požiūrio kaitai; yra daugiau vizualinės medžiagos negu įprastinėje erdvėje,  mokiniams pateikiama 

praktiškų patarimų kasdieninei veiklai,  laisva aplinka nesukelia streso. Taigi skatinama mokinių 

motyvacija mokytis.  

Siekiant rezultatyvios ugdymo kokybės, Metodinėje taryboje dalytasi gerąja darbo patirtimi, 

skaityti metodiniai pranešimai. 

Metodinėje taryboje priimtas nutarimas dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2016 metais 

prioritetų, analizuota   abiturientų bandomųjų brandos egzaminų ir valstybinių brandos egzaminų 

pasirinkimo atitiktis,  atsiskaitomųjų  darbų skyrimo įrašai Tamo dienyne,  analizuota mokytojų 

metodinė veikla. Metodinėje taryboje pateikti aštuntų klasių mokinių diagnostinių testų rezultatai ir 

išvados.  

Visuose kabinetuose yra internetinis ryšys, biologijos, chemijos ir pradinių klasių 

kabinetuose yra interaktyviosios lentos, todėl efektyvesnis informacinių technologijų integravimas į 

ugdymo procesą.  

Tiriamoji veikla yra vienas iš efektyviausių būdų padidinti besimokančių asmenų pažintinį 

aktyvumą,   plėtoti mokinių kūrybines galias. Tokios veiklos procese vystosi socialiniai-

komunikaciniai mokinių gebėjimai ir įgūdžiai. Kaip viena labiausiai pageidautinų tokios veiklos 

išdavų – susiformavęs konstruktyvus požiūris į tolesnį asmens profesinį apsisprendimą.   

Siekiant rezultatyvios ugdymo kokybės, organizuoti dalykiniai būreliai: „Draugauju su 

kompiuteriu“, „Žaidžiame angliškai“, „Biologijos eksperimentai“, „Rusija pasaulio žemėlapyje“, 

„Istorija šaltiniuose ir žemėlapiuose“. Mokiniai ugdė bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

Neformalusis švietimas (dalykiniai būreliai) padeda siekti geresnių ugdymo rezultatų, parengti 

vaiką sėkmingam gyvenimui, ugdyti įgūdžius, padėsiančius tapti motyvuota asmenybe.  

 

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 (%)    

2016 29 100 % 

 

5.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

 

Metai Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi: 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba Nesimoko ir nedirba 

2016 29 21 8 0 0 

 

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 (%)    

2016 27 27 100 % 
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5.4. 2016 M.  VALSTYBINIAI BRANDOS EGZAMINAI: 

 

Gimnaziją baigė 27 abiturientai. 2 iš jų gavo 100 balo įvertinimą iš rusų (užsienio) kalbos 

valstybinio brandos egzamino. Visi išlaikė brandos egzaminus ir gavo atestatus. 

 

5.5. TOLESNĖ ABITURIENTŲ VEIKLA 2016 METAIS:  

26% studijuoja universitetuose,  

22%- kolegijose,  

19 %-profesinėse,  

33 % dirba. 

Visi abiturientai studijuoja arba dirba Lietuvoje. 

 

5.6. AKADEMINIAI LAIMĖJIMAI: 

 

5.6.1.2016 M. MOKINIAI DALYVAVO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE 

  

Olimpiados, konkursai I vieta II vieta III vieta Padėkos 

Rajono dalykinės 

olimpiados 

3 6 2 1 

Respublikinės 

dalykinės olimpiados 

1 - - - 

Tarptautiniai konkursai - - - 4 

         

2016 metais rajono mokinių olimpiadose laimėta 11 prizinių vietų, t,y, 3,2 proc.  

Gimnazijos mokiniai laimėjo prizines vietas: tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos 

olimpiados rajoniniame ture IIga klasės mokinė Loreta Uzelo užėmė 3 vietą, Aneta Borščevska – 2 

vietą ir pateko į respublikinį etapą. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Regina 

Buzienė. 

Anglų kalbos olimpiados rajoniniame ture IIIgc klasės mokinys Lukas Zacharevič užėmė 

5 vietą. Ruošė anglų kalbos vyresn. mokytoja Marija Adomaitienė. Rajoniniame skaitovų konkurse 

„Kresy 2016“ IIIga klasės mokinė Loreta Uzelo ir Valdemar Borkovski laimėjo I ir II vietas, o 

respublikiniame ture gavo padėkos raštus. Mokinius ruošė lenkų kalbos mokytoja metodininkė 

Lilija Voicechovska. 

V-oje Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje IIIga klasės mokinė Loreta Uzelo laimėjo 3 

prizinę vietą. 

Tarptautiniame piešinių konkurse „Širdimi matau pasaulį“ IIga klasės mokinė Loreta 

Uzelo laimėjo I-ą vietą. 

Egzaminas 

 

Laikė 

valstyb.egz. 

Išlaikė 

valstyb.egz. 

 

Išlaikė 

50-85 

balais 

Išlaikytų 

86-100 

balais 

Lietuvių kalba ir 

literatūra  

19 19 3 - 

Anglų kalba  12 12 8 - 

Rusų kalba 12 12 2 10 

Istorija  5 5 1 - 

Matematika  11 11 2  

Biologija 3 3 1 - 

Chemija 1 1 - - 

Iš viso: 63 63 17 10 
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Tarptautiniame konkurse „Kokia nuostabi mūsų planeta“, kuri organizavo Ukrainos 

kosmonautų muziejų asociacija, mūsų mokyklos mokiniai gavo padėkos raštus. Mokinius ruošė 

dailės mokytoja metodininkė Česlava Liachovič. 

 

5.6.2. SPORTINIAI LAIMĖJIMAI 

 

Sportinės 

varžybos 

I vieta II vieta III vieta Padėkos 

Rajoniniai 1 3 - 2 

Respublikiniai 2 - - - 

Tarptautiniai  3 3 - - 

 

Vilniaus rajono sporto varžybose laimėta 4 prizinės vietos: keturkovės varžybos, kvadrato 

žaidynės, tinklinio zoninės varžybos.  

Respublikinėse tinklinio  varžybose iškovojo 2 prizines vietas, tai Lietuvos miestų ir 

kaimų olimpinio festivalio tinklinio varžybos. 

Tarptautinėse tinklinio varžybose laimėta 6 kartus: „Don Bosco Cap 2016“, tinklinio 

turnyre „Suvalkų prezidento taurė“, tarptautiniame tinklinio turnyre VRSSM Taurė 2016, 

Moksleivių tinklinio lygoje VSK „Polonia prizams laimėti“. 

Mokinius parengė Valdemaras Šumskas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, 

Viačeslav Verbovik, kūno kultūros vyresn. mokytojas. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

51 14,8 % Mokinių tėvams įsidarbinus, 

sumažėjo nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius. 

 

7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS: 

 

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 

140 42 % 68 45 % - 69 8  

 

8. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA.  

 

Finansiniai šaltiniai Eur 

Savivaldybės lėšos SB 167 944,00 

Mokinio krepšelio lėšos MK 471 997,00 

2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos 1054,12 

SB lėšos pagal projektą „ Kaimo plėtros 

strategija“ 

70 000,00 

 

Siekiant modernizuoti ugdymosi aplinką, įkurti aukštesnę mokymo kultūrą, 2016 metais 

gimnazija panaudojo 2000 Eur ugdymo priemonėms įsigyti:  

1. kopijavimo aparatai su skenavimo funkcijomis – 3 vnt.; 
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2. magnetofonai -3 vnt.; 

3. ugdymo priemonės į priešmokyklinio ugdymo grupę. 

Įrengtas įgarsinimas aktų salėje.  

Visuose kabinetuose yra įrengtos multimedijos, internetinis ryšys. Mokyklos teritorija 

aptverta ir  sutvarkyta, įrengtos stebėjimo kameros. 2014-2016 metais atlikta gimnazijos renovacija 

už 2 100 000 eurų. 
 

9. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

 

Gimnazija palaiko ryšius su socialiniais partneriais:  

Su Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, Vilniaus r.  Zujūnų 

vidurine mokykla, Vilniaus r. Riešės gimnazija, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio 

pagrindine mokykla, Vilniaus r.  Dūkštų pagrindine mokykla, Vilniaus r. Čekoniškių pagrindine 

mokykla, Vilniaus r. Avižienių vaikų darželiu-lopšeliu, Vilniaus r. Riešės šv. F. Kovalskos 

pagrindine mokykla, VšĮ privačių darželiu-mokykla „Metų laikai“, Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokyklos Bukiškių skyriumi, Vilniaus rajono Sporto mokykla, Šalčininkų r. Jašiūnų 

„Aušros“ gimnazija. 

Su šiomis ugdymo įstaigomis dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi: stebimos ir 

aptariamos atviros pamokos, organizuojami bendri renginiai, vykdomi projektai, pamokos 

netradicinėse erdvėse, organiuzuojamos parodos, sporto varžybos. 

Su kitomis įstaigomis: Vilniaus technologijų verslo ir žemės ūkio mokykla, Balstogės 

universiteto Vilniaus filialu, Vilniaus universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Vilniaus 

neįgaliųjų vaikų ugdymo centru „Viltis“, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centru, Vilniaus 

turizmo ir prekybos verslo mokykla, Mykolo Romerio universitetu, Avižienių seniūnija, Vilniaus 

rajono psichologine pedagogine tarnyba, Vilniaus r. PK Maišiagalos policijos nuovada.  

Šių įstaigų atstovai teikia informaciją apie studijas, priėmimo sąlygas,  gimnazijos 

mokiniai dalyvauja atvirų durų dienose, renginiuose, mokytojai dalyvauja seminaruose. 

Su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru, Vilniaus Kalvarijos  šv. Kryžiaus Atradimo 

bažnyčia. Kartu organizuojama: Rugsėjo 1-osios rytmetys, Adventiniai renginiai, rekolekcijos, 

edukaciniai renginiai. 

Su Lenkijos Respublikos Luktos seniūnija, Redos seniūnija, Ščitno miesto  Stanislavo 

Stašyco mokykla Nr. 1, Bielsko-Biala m. sporto klubu „Beskidy“, Lomžos m. sporto klubu 

„Jedynka“. 

Su šiomis įstaigomis vykdomas mokinių vasaros poilsis, edukacinės pažintinės kelionės, 

sporto varžybos. 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ. 

 

2016 metais buvo numatytos ir įgyvendintos priemonės, skirtos mokinių pamokų 

lankomumui pagerinti. Direktorės iniciatyva buvo pakoreguotas Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas, Mokinių nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Buvo organizuotos 

konsultacijos pagal patvirtintą tvarkaraštį gabiems ir sunkumų turintiems mokiniams. Siekiant 

įtakingesnio ir atsakingesnio bendruomenės dalyvavimo sprendžiant gimnazijos klausimus ir 

tobulinant bendradarbiavimą su mokinių tėvais, mokinių tėvai buvo kviečiame stebėti atviras 

pamokas, dalyvauti bendruose renginiuose ir projektuose. Gimnazijos psichologė vedė tėvystės 

įgūdžių gerinimo paskaitų ciklą.  

Vienas iš svarbių gimnazijos gyvenimo užduočių yra mokinių saugumo užtikrinimas. 

Direktorės iniciatyva yra organizuojamas budėjimas pertraukos metu, įrengtos stebėjimo kameros, 

mokiniai gali kreiptis į pagalbos mokiniui specialistus, klasės auklėtojus, administraciją. Kultūrai 

plėtoti buvo įrengtas gimnazijos fojė Garbės medis, kuriame talpinama informacija apie 

abiturientus, baigusius gimnaziją su pagyrimu. Atnaujintos edukacinės erdvės koridoriuose ir 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip8sLC15DMAhUGWywKHZ8UAwkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vilniauskalvarijos.lt%2F%3Fid%3D5&usg=AFQjCNHQngnuDz6U6CeyOqlgDRBkpSdSZg&bvm=bv.119408272,d.bGg
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip8sLC15DMAhUGWywKHZ8UAwkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vilniauskalvarijos.lt%2F%3Fid%3D5&usg=AFQjCNHQngnuDz6U6CeyOqlgDRBkpSdSZg&bvm=bv.119408272,d.bGg
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kabinetuose. Skatinau gimnazijos dalyvavimą rajono, šalies olimpiadose ir konkursuose, o taip pat 

tarptautiniuose konkursuose ir varžybose.  

 2016 metais buvo pasirašytos sutartys dėl bendradarbiavimo su Vilniaus neįgaliųjų vaikų 

ugdymo centru „Viltis“ ir UAB ABB . 

Informacija apie gimnazijos veiklą skleidžiama gimnazijos ir rajono internetinėse 

svetainėse, o taip pat rašomi straipsniai į rajoninę spaudą. 

 

11. GIMNAZIJOS PROBLEMOS. 

 

11.1. Pavienių mokinių pamokų praleidinėjimas; 

11.2. Mokinių motyvacijos stoka. 

 

 

 

Gimnazijos direktorė             Valerija Orševska 

 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 2017-04-13  

posėdžio protokolas Nr. P4-03 


