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VEIKLOS ATASKAITA 
Nuo 2015-09-01 iki 2016-08-31 

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. 

2015 m.rugsėjo 1 dieną mokykloje pradėjo veikti 1-5 klasės, viso 84 mokiniai. Mokslo metų              
pabaigoje mokykloje mokėsi 90 mokinių. Suburtas 16 darbuotojų kolektyvas: 8 mokytojai, 3            
mokytojų padėjėjai, socialinė pedagogė, 2 popiečio mokytojos, vadovas bei administratorė.          
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. 

Mokykla įsigijo reikiamų ugdymo priemonių bei inventoriaus. Ugdymo bei plėtros poreikiams           
mokykla gavo fizinių bei juridinių asmenų paramos bei paskolų.  

Mokykloje aktyviai veikė darbo grupės, sudarytos iš mokyklos darbuotojų bei mokinių tėvų –             
projektavimo-buveinės, finansų, darbščiųjų rankų, komunikacijos, autobusų. Įvyko įvairios ūkio         
talkos. Sudaryta projektavimo sutartis, rengiamas mokyklos sklypo pastatų techninis projektas.          
Mokyklos iniciatyva nuo 2016 m. birželio mėnesio pratęstas miesto 66-o autobuso maršrutas iki             
Skirgiškių stotelės. Nebuvo išspręstas pirmos ir antros klasės atvykimas visuomeniniu transportu į            
Bratoniškėse esančias mokyklos patalpas. Vyko mokyklos bendruomenės susitikimai identiteto ir          
pozicionavimo klausimais. Mokyklos tėvai dalyvavo draugiškų Valdorfo iniciatyvų Kalėdų mugėse.          
2016 pavasarį įvyko mokyklos bendruomenės Pavasario šventė.  

Bendradarbiavome su Mykolo Riomerio universitetu bei Lietuvos edukologijos universitetu,         
kurių studentai atliko praktiką mūsų mokykloje. Bendradarbiavome bei konsultavome naujos          
Valdorfo mokyklos iniciatyvą „Atviroji mokykla“. Palaikėme draugiškus ryšius su kitomis          
įvairiapusį ugdymą teikiančiomis mokyklomis - Vilniaus demokratine mokykla, Melkio mokykla,          
Lauko darželiu, iniciatyvomis iš Gudijos ir kt. 
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