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        PATVIRTINTA 

        Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  

        2018 m. kovo 30 d. 

        sprendimu Nr. T3-68 

 

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORĖS VALERIJOS ORŠEVSKOS 

 

 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

2017-03-14 

Avižieniai 

 

1. MOKYKLOS PRISTATYMAS  

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 gimnazijaavzieniu@gmail.com  
Gimnazijos interneto svetainė www.avizieniai.vilniausr.lm.lt  

1.1.2. Vilniaus r. Avižienių mokykla įkurta 1964 metais, 2013 m. mokykla akredituota į 

gimnaziją. 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. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

2.1. 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 

2017 76 18 

 

22 8 3 22 

 

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 

2017 5 10 5 - 
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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 (%)    

2017 2985 2985 100 

 

Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2017 metams: 

1. Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas ir tobulinimas. 

2. Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus. 

3. Patyčių ir smurto prevencija. 

4. Saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos užtikrinimas gimnazijoje. 

5. Klasės valdymo psichologija. Mokinių netinkamo elgesio valdymas. 

Gimnazijos mokytojams buvo organizuoti seminarai „Bendravimo su tėvais subtilybės“, 

„Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos švietimo įstaigose“, „Klasės auklėtojo 

veiklos ypatumai“, kuriuose mokytojai patobulino bendravimo, bendradarbiavimo ir profesinio 

tobulėjimo kompetencijas. Kvalifikacijos kėlimui 2017 m. buvo skirta 2985 eurai, t.y. apie 57 eurus 

vienam mokytojui. 

Gimnazijoje buvo organizuota rajoninė metodinė – praktinė konferencija „Sėkmingi 

ugdymosi metodai“. Organizavo pradinių klasių vyresnioji mokytoja Ilona Kutrevičienė. 

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 372 mokiniai; 23 klasių komplektai; dvi 

priešmokyklinės grupės. 

Klasės 2015-2016 m. m. Komplektų 

skaičius 

2016-2017 m. m. Komplektų skaičius 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

20 2 29 2 

1-4 93 8 117 8 

5-10 173 11 163 11 

11-12 63 4 68 4 

Iš viso: 345 25 377 23 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

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

2017 m. mokėsi 18 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 4,8 procento.  
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4. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI:  

 

5.1. Rajoniniai laimėjimai (vietos): 

Mokinys, klasė Renginys Vieta 

1. Tit Semionov, 4c Garsinės analizės konkursas 

„Paraidžiui“ 

II 

2. Haroldas Židanavičius 4c Garsinės analizės konkursas 

„Paraidžiui“ 

III 

3. Gabrielė Saveikytė, 3c Raiškiojo skaitymo konkursas 

„Vaivos juosta“ 

II 

4. Dariuš Michalkevič, Iga Istorijos olimpiada II 

5. Edas Kažukauskas, 6c Mini olimpiada „Geriausias 

šeštokas“ 

I 

6. Rasuolė Macytė, 6c Mažoji matematikos olimpiada II 

7. Loreta Uzelo, IIIga Skaitovų konkursas „Kresy“ I 

8. Valdemar Borkovski, IIIga Skaitovų konkursas „Kresy“ III 

9. Tadas Jurelevičius, IIgc Anglų kalbos konkursas II 

10. Margarita Kirilova, IIgc Technologijos olimpiada I 

11. Kamilia Romanovska, 6a Lenkų kalbos raiškiojo skaitymo 

konkursas „Kresy 2017“ 
II 

12.Vokalinis ansamblis 

„Vyturėlis“ 

Menų festivalis II 

13.Vokalinis ansamblis „Svajonė“ Menų festivalis III 

14. Berniukų komanda Rajoninės krepšinio varžybos II 

15. Mergaičių komanda Vilniaus rajono mokyklų žaidynių 

tinklinio varžybos 
I 

16. Berniukų komanda Vilniaus rajono mokyklų žaidynių 

tinklinio varžybos 
II 

17. Berniukų komanda Rajoninės virvės traukimo 

varžybos 
II 

 

5.2. Respublikiniai laimėjimai (vietos): 

 

Mokinys, klasė Renginys Vieta 

1. Paulina Jankovska, 1a XVIII Lenkų dainos festivalis I 

2. Viktorija Macytė, Igc Regioninė gimnazijų/mokyklų 

rusų kalbos olimpiada 

I-II 

3. Eva Sinkevič, IIIga Regioninė gimnazijų/mokyklų 

rusų kalbos olimpiada 

III 

4. Evelina Romankevič, Iga Piešinių konkursas „Ateities 

pinigai“ 

II 

5. Mergaičių tinklinio komanda Respublikinis tinklinio turnyras, 

skirtas Vilniaus rajono merės M. 

Rekst taurei laimėti 

II 

6. Mergaičių tinklinio komanda Respublikinis tinklinio turnyras 

„Stepono Batoro taurė“ 
III 
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5.3. Tarptautiniai laimėjimai (vietos): 

 

Mokinys, klasė Renginys Vieta 

1. Berniukų tinklinio komanda Tarptautinis tinklinio turnyras I 

2. Viktorija Sinkevič, 7c Tarptautinės XVII Polonijos 

moksleivių žaidynės Lomžoje 

kamuoliuko mėtymas 

I 

3. Lukija Semionova, 6c Tarptautinės XVII Polonijos 

moksleivių žaidynės Lomžoje 

kamuoliuko mėtymas 

III 

4. Mergaičių tinklinio komanda Tarptautinės XVII Polonijos 

moksleivių žaidynės Lomžoje 

kamuoliuko mėtymas 

III 

5. Mergaičių tinklinio komanda Tarptautinis tinklinio turnyras 

„Dan Bosco Cup 2018“ 
II 

6. Mergaičių tinklinio komanda Tarptautinis tinklinio turnyras 

„Avižienių gimnazijos taurė“ 
II 

7. Berniukų tinklinio komanda Tarptautinis tinklinio turnyras 

„Avižienių gimnazijos taurė“ 
III 

 

 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGDRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

Metai Mokinių skaičius Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%) 

2017 36 34 94 

 

2017 m. PUPP dalyvavo 34 iš 36 mokinių.   

1 mokinys nedalyvavo ir negavo pagrindinio ugdymo pažymėjimo. 

1 mokinys paliktas kartoti II gimnazijos klasės kursą. 

 

5.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

Metai Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi  

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba Nesimoko ir 

nedirba 

2017 36 32 4 4 0 

 

5.5. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ VIDURINĮ 

IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

Metai Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, procentas (%) 

2017 32 30 94 
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2017 m.  vidurinio išsilavinimo siekė 32 mokiniai. Iš viso mokiniai pasirinko 82 valstybinius 

brandos egzaminus, 

 neišlaikyti 8 VBE, t.y. 9,76 proc. Sunkiausiai sekėsi lietuvių kalbos ir matematikos egzaminai.  

2 abiturientai brandos atestato negavo. 

2 mokiniai Lukas Zacharevič IVgc klasės mokinys iš anglų kalbos ir Karina Giliun IVga klasės 

mokinė iš rusų kalbos surinko po100 taškų.  

 

5.6. TOLIMESNĖ ABITURIENTŲ VEIKLA 

      Studijuoja universitetuose – 19 % 

      Kolegijose – 31 % 

      Profesinėse – 6 % 

      Studijuoja užsienyje – 3 % 

      Dirba – 8 % 

 

5.7.MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO ATASKAITA IR NELANKYMO PREVENCIJA  

Metai Iš viso  Pateisinta Nepateisinta 

2017 28782 18743 10039 

 

Vienam mokiniui nepateisintų pamokų tenka 26,63. 

 Buvo išaiškintos nelankymo priežastys, teikiama pedagoginė – psichologinė pagalba bei tėvų 

teisinė atsakomybė užtikrinant vaiko teisę į mokslą. 

 

5.8. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Kultūrinius, pažintinius, sportinius projektus vykdė: 

Tarpmokyklinį projektą „Lietuvos dvarų kultūros atspindžiai“ kartu su Jono Pauliaus II 

gimnazija vykdė istorijos mokytoja metodininkė Liusia Lapševič ir lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja metodininkė Regina Buzienė.  

Socialinis projektas su Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkciniu centru 

„Draugauju, dalinuosi, padedu“. Projektą vykdė rusų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė 

Zacharevičienė kartu su auklėtiniais. 

Pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba tarpmokyklinis bendradarbiavimo projektas su 

Buivydiškių pradine mokykla „Draugystės laiškas“, projektą vykdė pradinių klasių mokytoja Nida 

Pileckienė. 

Anglų kalbos mokytojos Renata Aliuk ir Marija Adomaitienė kartu su pradinių klasių 

mokiniais dalyvavo respublikiniame anglų kalbos ir technologijų projekte „Pasveikinkime vieni kitus“. 

Pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba mokiniai dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo ir 

meninio ugdymo konkurse „Pažinkime tautinį kostiumą“, mokiniai kūrė tautinius kostiumus, buvo 

apdovanoti pagyrimo raštais. 

Dailės mokytoja Česlava Liachovič su 5a klasės mokiniais dalyvavo Tarptautiniame mokinių 

meninės kūrybos darbų konkurse „Kalėdinis atvirukas“, mokiniai apdovanoti padėkos raštais.  

Gimtųjų kalbų metodinės grupės projektas skirtas V. Šekspyrui, vykdė lenkų kalbos mokytoja  

Edita Romanovska-Čepėnienė, anglų kalbos mokytoja Marija Adomaitienė, psichologė Janina 

Samusenko. 

Pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba mokytojų metodinės grupės projektas „Tai mūsų 

kraštas“, vykdė visos pradinių klasių mokytojos. 

Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės mokytojų projektas „Matematika 

aplink mus“, vykdė matematikos mokytoja Rasa Vaičiuvienė, matematikos mokytoja Marija Kveten. 
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Psichologė Janina Samusenko vykdė projektus kartu su pirmokų mokytoja Ilona Kutrevičiene  

„Mokykla – antri namai“, su priešmokyklinės grupės pedagoge Rita Račkauskiene – „Pertraukėlė su 

žaidimu“. Vykdė prevencinį projektą, skirtą specialiųjų poreikių mokiniams „Smagu bendrauti“. 

Gimnazijos spec. pedagogė Irma Pavilionienė vykdė projektą kartu su 6-9 klasių mokiniais 

„Kartu aiškiau – kartu drąsiau“. 

Gimnazijos soc. pedagogė Teresa Kozlovska vykdė projektą su 5- IVg klasių mokiniais 

„Šauniausia klasė“. 

Projektą „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ vykdė gamtos mokslų metodinė grupė. 

Vaikų vasaros poilsio stovykla „ Esame kartu“, vykdė Kristina Romankevič. 

Pradinių klasių lenkų ir lietuvių mokomąja kalba mokytojų metodinės grupės dalyvavo 

respublikiniame projekte „Žalioji palangė“, vykdė pradinių klasių mokytojos. Gimnazijos 

bendruomenė turėtų būti  šioje srityje  aktyvesnė, daugiau reikėtų tarpmokyklinių bendradarbiavimo 

projektų. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo socialinės pedagogės organizuotoje akcijoje „Baltasis 

badas“.  Buvo vykdomos akcijos „Nevėluok į pamokas“, prevencinėje prieš rūkymą skirtoje akcijoje 

„Laikyk rankoje obuolį, o ne cigaretę“. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS:  

Metai Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

2017  67 18,06 

 

7. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS:  

 

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 

2017 137 37 65 18  62 10 

 

8. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA 

Gimnazija yra asignavimų valdytoja, naudoja lėšas pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas. Gimnazijos veiklai finansuoti pritrauktos ir rėmėjų lėšos, rėmėjai 

teikia materialinę ir finansinę paramą. 

             8.1. Priemonės, įsigytos iš MK lėšų 2017 m.: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Dalykas Suma Eur. 

1 2 3 4 

1.  Kompiuteris (8 vnt.) Informacinės technologijos 3984,00 

2.  Projektorius (3 vnt.) Pradinės klasės  955,14 

3.  Interaktyvi lenta Avtek (1 vnt.) Pradinės klasės 499,00 

4.  Interaktyvi lenta Smart (3 vnt.) Matematika, Istorija, Pradinės 

klasės 

7950,00 

5.  3D mokymo sistema Chemija 4833,89 

6.  Kopijavimo aparatas Canon Biblioteka 968,00 
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7.  Spausdintuvai Samsung M2070  

(9 vnt) 

Mokyklos kabinetuose 899,32 

8.  Laboratorinės priemonės, 

edukacinės priemonės 

Chemija 2291,42 

9.  Laboratorinės priemonės, 

edukacinės priemonės 

Biologia, Fizika 2394,12 

10.  Edukacinės priemonės ir žaidimai Priešmokyklinio ugdymo grupė 642,8 

11.  Edukacinės priemonės Pradinės klasės 730,82 

12.  Meno reikmenys Dailė, darbų kab. 784,21 

13.  Sporto priemonės Kūno kultūra 2100,00 

14.  Mokymo ir lavinamosios 

priemonės 

Specialusis pedagogas, logopedas, 

psichologas, pavaduotojai 

835,13 

15.  Vadovėliai ir edukacinės 

priemonės 

Lietuvių kalba - 

16.  Baldai Pradinės klasės, koridorius, klasės 3791,24 

17.  Garso aparatūra Gimnazijos renginiams 19412,03 

18.  Mobilios lentos (2 vnt.)  274,00 

  Iš viso: 53345,12 

 

Ugdymo proceso aprūpinimui pakanka MK lėšų. 

Gimnazijoje kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos,  kabinetai aprūpinti 

multimedijomis, 10 kabinetuose įrengtos interaktyvios darbo vietos, įrengta 3D klasė. Iš sutaupytų MK 

lėšų atnaujintos ugdymo priemonės (žiūrėti 8.1. lentelę). 

Gimnazijoje ugdymo aplinkos kuriamos siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas mokinių 

saviraiškai bei kokybiškam ugdymuisi. Ugdymosi procesas nuolat paįvairinamas integruotomis 

veiklomis, mokymu už gimnazijos ribų ir įvairiomis edukacinėmis išvykomis. Sukurta palanki ir 

motyvuojanti mokinių ir mokytojų skatinimo sistema (pažangiems ir gimnazijos taisyklių 

nepažeidžiantiems mokiniams organizuojama pažintinė – pramoginė kelionė, valstybinių švenčių ir 

mokslo metų pabaigos proga mokytojams, pasiekusiems gerų mokymo rezultatų, aktyviai 

dalyvavusiems gimnazijos gyvenime ir labai gerai ir gerai besimokantiems, iniciatyviausiems, 

aktyviausiems gimnazijos mokiniams įteikiamos padėkos). 

 

 

9. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI  

Nuolat siekiame užtikrinti bendravimą ir bendradarbiavimą su gimnazijos mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jų įsitraukimą į ugdymo proceso planavimą bei organizavimą. Džiaugiamės 

kol kas pavienėmis iniciatyvomis tobulinant gimnazijos veiklą, sumanymais bei pagalba juos 

įgyvendinant. 

Bendraujame ir bendradarbiaujame su kaimyninėmis ugdymosi institucijomis. 

Su šiomis ugdymo įstaigomis dalijamasi gerąja pedagogine patirtimi: stebimos ir aptariamos 

atviros pamokos, organizuojami bendri renginiai, vykdomi projektai, pamokos netradicinėse erdvėse, 

organizuojamos parodos, sporto varžybos. 

9.2. 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.  
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Šių įstaigų atstovai teikia informaciją apie studijas, priėmimo sąlygas,  gimnazijos mokiniai 

dalyvauja atvirų durų dienose, renginiuose, mokytojai dalyvauja seminaruose. 

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

Atradimo bažnyčia. Kartu organizuojama: Rugsėjo 1-osios rytmetis, adventiniai renginiai, 

rekolekcijos, edukaciniai renginiai. 

9.4. 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. 

9.5. Su Širvintų meno mokykla organizuojami bendri projektai, koncertai. 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ: 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimo skatinimas, atsižvelgiant į 

gimnazijos prioritetus, gerinant ugdymo(si) kokybę; 

Mokytojų bendradarbiavimo skatinimas organizuojant ir vedant integruotas veiklas ir 

netradicines pamokas. 

Suaktyvinta gerosios patirties sklaida gimnazijoje ir už jos ribų (atviros veiklos, tarpmokyklinių 

projektų  įgyvendinimas); 

Papildomų išteklių pritraukimas; 

Naujų socialinių partnerių radimas; 

Prevencinių programų įgyvendinimas (,, Gyvai“, ,,Antras žingsnis“); 

Gimnazijos įvaizdžio gerinimas, kuriant įvairias reprezentacines veiklas, priemones 

(operatyvus ir informatyvus gimnazijos veiklos pateikimas gimnazijos internetinėje svetainėje, 

socialinio tinklo puslapyje,  reprezentacinių daiktų gamyba ir įsigijimas);  

Gimnazijos edukacinių erdvių atnaujinimas; 

Gimnazijos kolektyvo stiprinimas, skatinant imtis lyderio pozicijų, vykdant įvairaus pobūdžio 

veiklas. 

 

11. MOKYKLOS PROBLEMOS  

Problemos, atsiradusios ugdymo proceso metu: 

11.1. Mokinių motyvacijos stoka. 

11.2. Gimnazija neturi sporto stadiono. 

 

 

Gimnazijos direktorė        Valerija Orševska 
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