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1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis 

kaip pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, priklausanti Vilniaus rajono savivaldybei. Pagrindinė 

gimnazijos veiklos sritis – teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 
 

Gimnazijos filosofija.  Tobulėk pats ir leisk tobulėti kitam. 
 

Gimnazijos vizija. Medininkų šv. Kazimiero gimnazija – šiuolaikiška, demokratiška, 

aprūpinta moderniomis informacinėmis technologijomis, užtikrinanti aukštą švietimo lygį, esanti 

kultūriniu-etniniu bendruomenės centru įstaiga. 
 

 Gimnazijos misija: 

•      Teikti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų kalba. 

•      Ugdyti laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią bendražmogiškomis, 

pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę. 

•      Mokiniams sudaryti sąlygas pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes įgyti kokybišką 

šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį atitinkantį išsilavinimą. 

•      Ruošti jaunimą gyventi besikeičiančioje visuomenėje, gebantį savarankiškai priimti 

sprendimus ir aktyviai veikti šiuolaikinėje konkurencingoje visuomenėje, turint nuostatą 

mokytis visą gyvenimą. 
 

Gimnazijos vertybės: 

•      Atsakomybė 

•      Kūrybingumas 

•      Pilietiškumas 

•      Tolerancija 

•      Lyderystė 
  

2017-2018 mokslo metų gimnazijos veiklos prioritetai: 
1. Siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų besiremiant praktine veikla ir suteikiant 

savalaikę mokymo(si) pagalbą kiekvienam mokiniui. 

2. Tobulinti mokytojų saugios mokymo(si) aplinkos kūrimo gimnazijoje kompetencijas 

dalyvaujant kursuose ir seminaruose.  

3. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti patyčių ir smurto prevencinės programos 

įgyvendinime įtraukiant į šią veiklą mokinių tėvus. 

4. Ugdyti pilietiškas ir dvasines vertybes vykdant pažintinę, socialinę, kultūrinę, praktinę 

ir kitą veiklą.  
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 Gimnazijoje puoselėjamos ir kuriamos tradicijos, kuriomis rūpinasi visa gimnazijos 

bendruomenė. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) noriai bendradarbiauja su mokytojais, gimnazijos 

vadovais, pagalbos mokiniui specialistais. Tėvams (globėjams, rūpintojams) laiku ir aiškiai 

teikiama informacija įvairiais gimnazijos bendruomenės veiklos klausimais, organizuojamos atvirų 

durų dienos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bet kada gali apsilankyti gimnazijoje ir pabendrauti su 

klasių vadovais, mokytojais, administracija. Atviri gimnazijos ryšiai su vietos bendruomene – 

kasmet kartu organizuojami svarbių valstybinių įvykių minėjimai, sportiniai renginiai, šeimos 

šventės. Greta įprastinių pamokų gimnazijoje organizuojama neformaliojo švietimo veikla, 30 metų 

veikia  dainų ir šokių ansamblis „Pšepiurečka“, leidžiamas mokyklos laikraštis „Aidas“. 

Gimnazijoje  įkurti Kraštotyros ir Mokyklos istorijos muziejai.  

Nuo 2017 m. įgyvendinama patyčių prevencijos programa „Zipio draugai“. Gimnazijos 

mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje: tarptautiniame projekte „Patriotinės impresijos“, 

respublikiniuose  projektuose „Pažink valstybę“, „Mūsų paveldas: Vilniaus rajonas“.  
 

2. GIMNAZIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 
  

Etatų skaičius 

Administracija (direktorius 

ir pavaduotojai) 

Pagalbinis / techninis 
Personalas 

Laisvi etatai 
Iš viso etatų 

(pagal etatų sąrašą 12-31) 

2,5 19,9 0,3 22,7 

  

Mokykloje dirba 25 mokytojai. 3 (12 proc.) – suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija, 12 (48 proc.) – vyresniojo mokytojo,  10 (40 proc.) – mokytojo kvalifikacinė kategorija, 

1 (4 proc.) – specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija. 
 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

3.1. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
  

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų (Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudota lėšų (Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudotų 

lėšų procentas 
Pastabos 

1188 1018 92  
 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI) 

108 mokinių, 10 klasių komplektų, 1 priešmokyklinė grupė. 
 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 

       2018 m. mokėsi 17 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 15,7  procentų. 
 

5. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI  

Pažangumas pagal ugdymo programas: 

1-4 kl. (pradinio ugdymo programa) – 96% (nepažangus mokinys bus tiriamas PPT)  
5-8 ir I-II gimnazijos kl. (pagrindinio ugdymo programa) – 100% 
III-IV  gimnazijos kl. (vidurinio ugdymo programa) – 100 % 
Įgijo vidurinį išsilavinimą – 100 %.  
„Geriausia mokykla, geriausias mokytojas“ konkurso laureate tapo biologijos mokytoja 

Lucija Čečiotkinienė. 
  

Mokyklos direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus pavaduotojo/-ų 

ugdymui kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius 

1 vadovui 

Pastabos 

7 3 5  
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Mokinių pasiekimai 2017 m. 

  
Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą ir įgijusių Pagrindinį išsilavinimą, skaičius: 

Mokinių, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą, skaičius 
Mokinių, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą, procentas 
Tęsia mokymąsi 

gimnazijose 

10 100 10 
    

Mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą ir įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą skaičius: 

Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, procentas 
Pastabos 

15 15 100   
 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius 
Nemokamai maitinamų mokinių 

procentas 
Pastabos 

51 47   
 

7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 
 

Mokiniai, gyvenantys 

toliau kaip 3 km nuo 

mokyklos 

Mokiniai, pavežami 

geltonaisiais, 

mokykliniais autobusais 

Mokinių, pavežamų kitu 

transportu, skaičius 
Pastabos 

Skaičius Procentas Skaičius Procentas 
Spec. 

reisais 

Maršrutiniais 

autobusais 

Kitu 

trans-

portu 

 

49 45 31 63 2 14 2 
 

          

8. FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA 
  

Gautos lėšos: 

Mokinio 

krepšelio lėšos 
Aplinkos lėšos Paramos lėšos 

Nemokamam mokinių 

maitinimui skirtos lėšos 

234 660  180 239,93 153,31 13008,02 
   

Įsigytas turtas: 

Spaudiniai Kompiuterinė įranga Mokykliniai baldai Kitos prekės 

3 200,46 7172,39 954,60 2950,51 

 

Atliktas mokyklos katilinės šiluminės trasos remontas (17 021,68 Eur). 
 

Olimpiados, konkursai, varžybos 

Rajoniniai, 

respublikiniai 

tarptautiniai 

Rezultatai 

Anglų kalbos olimpiada  Rajoninis III vieta 

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams  Rajoninis I vieta 

Mergaičių slidinėjimo varžybos Rajoninis  III vieta 

Mergaičių tinklinio varžybos Rajoninis II vieta 

Mergaičių stalo teniso varžybos  Rajoninis II vieta 

Skaitovų konkursas „Kresy 2017“ Respublikinis II ir III vieta 

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams Respublikinis III vieta 

Tarptautinės bėgimo varžybos  Tarptautinis I vieta 
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Gimnazijoje sudarytos saugios ir sveikos ugdymosi sąlygos, numatytos reikalingos patalpos 

mokinių ugdymo ir maitinimo procesui organizuoti. Sudarytos sąlygos mokinių poilsiui. Mokomųjų 

dalykų kabinetai aprūpinti mokymosi priemonėmis, informacinėmis technologijomis. 
   

9. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI 
  

Gimnazija bendradarbiauja su šalies partneriais: 
1.      Vilniaus r. Medininkų darželiu -  mokykla. 
2.      Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo gimnazija. 
3.      Medininkų bendrosios praktikos kabinetu. 
4.      VSAT prie LR VRM Pasieniečių mokykla. 

5.      Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyriumi. 
6.      Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų  skyriumi. 
7.      Kauno šv. Kazimiero progimnazija. 
  

 Gimnazija bendradarbiauja su užsienio šalių partneriais: 
1.      Weil im Schoenbuch mokykla (Vokietija). 
2.      Suvalkų gminos Pšebrodo mokyklų junginiu (Lenkija). 
3.      Lodzės miesto S. Žeromskio gimnazija Nr. 41 (Lenkija). 

4.      Ciechanovec miesto burmistru (Lenkija). 
5.      Žečenicos mokyklų junginiu (Lenkija). 
  

 10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ 
 

1. Palankios mokyklos aplinkos pilietiškumo ir etnokultūros programų, projektų vykdymui 

skatinimas; 

2. Mokinių išvykos į Lenkijos Respubliką ir dalyvavimas tarptautiniame festivalyje 

„Nurco vainikai“ Ciechanoveco mieste inicijavimas; 

3. Ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas; 

4. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais skatinimas siekiant gerinti klasių mikroklimatą; 

5.  Ugdymo erdvių modernizavimas, IKT bazės atnaujinimas. 

  

11. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA 
 

1.      Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. 
2.      Reikalingas mokyklos pastato kapitalinis remontas (elektros instaliacijos, kanalizacijos 
vamzdžių keitimas, stogo keitimas, pastato išorinių sienų apšiltinimas), valgyklos remontas. 

 
 
 
 

Direktorė     Mečislava Petkevič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUDERINTA 

Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos tarybos  

2018-03-14 posėdžio protokolu Nr. MT1-2 


