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Viešoji įstaiga Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla įsteigta 2015-06-29. Mokyklos steigėjas ir           
vienintelis dalininkas – asociacija Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija. Bendrija vienija Vilniaus           
Valdorfo mokyklų bei darželių mokinių tėvus ir darbuotojus, kitus žmones, kuriems yra artimos             
Valdorfo pedagogikos idėjos. Įstaigos dalininkų kapitalas sudaro 10 eurų. 
 
Mokyklos tikslai ir uždaviniai nurodyti mokyklos įstatų III dalyje.         
http://www.zaliojimokykla.lt/wp-content/uploads/2015/01/ZM-istatai-2015.pdf 
 
Viešosios įstaigos vadovas Tomas Urbanavičius. Priskaitytas vadovo darbo užmokestis per          

finansinius metus 13029 eurai. Viešoji įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių darbo            

užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. Viešosios įstaigos sąnaudos per            

finansinius metus 342013 eurų, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 255991 euras. 

 

2016 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje veikė 1-6 klasės, 2016/17 mokslo metais mokykloje mokėsi 120               
mokinių. Suburtas 21 darbuotojo kolektyvas. Klasėse dirbo po du klasės mokytojus, užsienio kalbų             
bei muzikos pamokas dėstė dalyko mokytojai. Mokykloje organizuota popiečio grupė bei           
neformaliojo ugdymo veiklos - vilnos, vaško, folkloro, aikido, dailės, šokio, išlikimo būreliai.  
 
Mokyklos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Vilniaus mieste organizuojamuose bei Valdorfo         
pedagogikos seminaruose. 2017 metų pradžioje pateiktos paraiškos mokytojų mobilumo         
projektams į Erasmus ir Nordplus fondus. Patvirtinta Nordplus paraiška, gautas finansavimas           
2017/18 mokslo metų seminarams. 2017 vasarą patvirtintas sklypo pertvarkos projektas, mokyklos           
sklypas tapo visuomeninės paskirties. 
 
Mokykla įsigijo reikiamų ugdymo priemonių bei inventoriaus. Ugdymo bei plėtros poreikiams           
mokykla gavo fizinių bei juridinių asmenų paramos bei paskolų. Įsigytas 0,82 ha žemės sklypas              
Skirgiškėse, Vilniaus rajone. 
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Mokykloje aktyviai veikė darbo grupės, sudarytos iš mokyklos darbuotojų bei          
mokinių tėvų – projektavimo-buveinės, finansų, darbščiųjų rankų, komunikacijos, autobusų.  
Įvyko įvairios ūkio bei klasių ir aplinkos tvarkymosi talkos: Džiaugsmo klasės tėvų statybų talkos              
bei stovykla; Saulės klasės tėvai tvarkė aplinką, sukūrė gėlynus, daržiuką, laipynes prie mokyklos             
nuomojamo pastato; Miško klasė mokyklos sklype pastatė pavėsinę; tėvų iniciatyva sukurtas           
naujas mokyklos daržo-gėlyno projektas. 

Finansų grupė kūrė naują mokyklos mokesčio sistemą, vykdyta bendruomenės apklausa,          
mokesčio sistemos projektas pristatytas 2017 sausio mėnesį vykusiame Visuotiniame susirinkime.          
Peržiūrėtos ir pasirašytos naujos redakcijos Ugdymo sutartys su tėvais. Mokesčio paramos kreipėsi            
22 šeimos, mokesčio parama suteikta 31 mokiniui, viso skirta 10 970 eurų mokesčio parama.  

Kreiptasi paramos į daugelį įmonių laiškais ir skambučiais. Kreiptasi paramos į 16 įmonių,             
pristatant mokyklą bukletu bei dovana, iš šio projekto gauta 1000 eurų parama. Parengta ES bei               
šiaurės šalių fondų analizė, kur mokykla galėtų kreiptis finansavimo. 

Mokyklos tėvai dalyvavo draugiškų Valdorfo iniciatyvų Kalėdų mugėse, pirmą kartą          
dalyvavome Vilniaus Kaziuko mugėje. 2017 pavasarį įvyko mokyklos bendruomenės Pavasario          
šventė. Išleidome mokyklos mokinių piešinių atvirukus. 

Išleisti pirmieji šeši mokyklos laikraščio numeriai. Sukurtas mokyklos identiteto dokumentas.  
Dirbo mamų suburta Virtuvės grupė, vykdyta bendruomenės apklausa, surasti nauji maitinimo           

paslaugų teikėjai. 
Kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl geltonojo autobuso mokyklos mokiniams.           

Teigiamo atsakymo negavome. 
 
Bendradarbiavome su Mykolo Riomerio universitetu bei Lietuvos Edukologijos universitetu,         

kurių studentai atliko praktiką mūsų mokykloje. Palaikėme draugiškus ir dalykinius ryšius su            
Vilniaus Valdorfo bei Atvirąją mokykla. Mokyklos darbuotojai dalyvavo Valdorfo mokytojų ruošimo           
seminaro rengimo darbo grupėje. 

 
 
 

Vadovas 
Tomas Urbanavičius 
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