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Bendroji informacija apie mokyklą

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, nuo 2019-08-21 vadovo pareigas laikinai eina
Egidijus Kabošis. Priskaitytas vadovo Tomo Urbanavičiaus darbo užmokestis už laikotarpį 2018-09-
01  -  2019-08-21  20643  eurai.  Viešoji  įstaiga  neturėjo  išlaidų  kolegialių  organų  narių  darbo
užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms. Viešosios įstaigos sąnaudos per
finansinius metus 590459 eurų, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 423089 euras.

2018 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje veikė 1-9 klasės, 2018/19 mokslo metais mokykloje mokėsi
178 mokiniai. Suburtas 25 darbuotojų kolektyvas. Klasėse dirbo po du klasės mokytojus, užsienio
kalbų, muzikos, medžio technologijų bei šokio pamokas dėstė dalyko mokytojai. Dalis specialiųjų
poreikių mokinių nuo 2018 rugsėjo mėnesio ugdomi atskiroje specialiojoje klasėje.

Mokykloje  organizuota  popiečio  grupė  bei  neformaliojo  ugdymo  veiklos  –  choro,  kanklių,
smuiko, jodinėjimo, aikido, keramikos, rankdarbių, girinukų būreliai. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas bei ugdymo kokybė

Mokyklos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Vilniaus mieste organizuojamuose bei Valdorfo 
pedagogikos seminaruose Lietuvoje ir užsienyje: 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojami Tęstiniai mokymai Valdorfo mokytojo 
kvalifikacijai įgyti http://lvmasociacija.lt/mokymai/. 

2019 balandžio mėnesį  mokykloje organizuotas Anneli Raani piešimo akvarelės technika 
seminaras.

Mokslo metų pabaigoje Žaliojoje mokykloje trečius metus įvyko  Valdorfo mokyklų mokytojų 
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patirties pasidalinimo seminaras. 
2019 liepos mėn. Vilniuje vyko WISS (Waldorf International Summer School) kasmetinis savaitės 

trukmės seminaras. Seminaro užsiėmimų lektoriai  - Žaliosios mokyklos mokytojai Egidijus Kabošis ir 
Vilma Dastikienė.

2019  birželio  ir  liepos  mėnesiais  Švedijoje  vyko  komunikacijos  konsultantės  Iris  Johanson
seminarai „Ateities mokykla“ . 

Mokyklos darbo grupių veikla

Mokyklos  pedagogų  kolegija  –  kolegialus  mokyklos  savivaldos  organas,  ritmiškai  rinkosi
kiekvieną mokslo metų savaitę, sprendė pedagoginius mokyklos klausimus.

Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija.  Vykdomas Olweus patyčių prevencijos projektas.
Mokykloje suburta Personalo grupė. 2019 metais sukurta nauja Darbo užmokesčio sistema,

pradėta  taikyti  nuo  2019  rugsėjo  1  dienos.  Vyko  naujų  darbuotojų  paieška,  pokalbiai  su
kandidatais. Nuo 2019 rugsėjo 1 dienos mokykloje dirba nauji 6 darbuotojai.

Administracijos grupė sprendė einamuosius nepedagoginius mokyklos klausimus.

Mokykloje aktyviai veikė darbo grupės, sudarytos iš mokyklos darbuotojų bei mokinių tėvų –
projektavimo,  buveinės,  finansų,  darbščiųjų  rankų,  komunikacijos,  administracijos,  personalo
grupės.  Net  76  procentai  šeimų  prisideda  prie  mokyklos  augimo  –  finansine  parama  ir/arba
savanorišku darbu grupėse, talkose ir pan.

Buveinės grupei organizuojant Įvyko 2Draugų klasės tėvų statybų talka bei klasių ir aplinkos
tvarkymosi talkos. Tėvų iniciatyva toliau kuriamas mokyklos daržo-gėlyno projektas.

Finansų  grupė  sudarė  Plėtros  fondo  aprašą,  su  šeimomis  pradėtos  sudaryti  Plėtros  fondo
sutartys.

Finansų  grupė  administravo  mokyklos  mokesčio  Paramos  fondą.  2018-2019  mokslo  metais
Paramos fondui  skirta 19860 eurų suma, 6 procentai  nuo viso planuojamo surinkti tėvų mokesčio
sumos. Skirta parama 19510 eurų, ją gavo 16 šeimų (29 mokiniai). Vidutinė paramos suma per mėnesį
buvo 82 eur.

Darbščiųjų  rankų  grupė  dalyvavo  2018  metų  Kalėdinėje  Vilniaus  Valdorfo  mokyklos  mugėje,
Kalėdinėje Kokono mugėje. Išleistas Žaliosios mokyklos Kalėdų dovanų katalogas, mokykloje pradėjo
veikti mamų organizuojamas rankdarbių būrelis vaikams. 

2019  metų  gegužės  mėnesį  įvyko  jau  tradicinė  mokyklos  bendruomenės  Pavasario  šventė,
surengta visos bendruomenės prisidėjimu. 

Dirbo mamų suburta Virtuvės grupė, vykdyta bendruomenės apklausa dėl maitinimo kokybės
gerinimo, sudarytas mokinių maitinimo planas naujiems mokslo metams.

Komunikacijos grupėje Išleisti trys mokyklos laikraščio numeriai 
http://www.zaliojimokykla.lt/laikrastis/, palaikytas ir atnaujintas aktualijomis  mokyklos puslapio 
www.žaliojimokykla.lt turinys. Išverstas ir lietuviškai titruotas filmukas apie Valdorfo pedagogikos 
esmę http://www.zaliojimokykla.lt/informacija/trumpai-apie-valdorfo-pedagogika-su-lietuviskais-
titrais/. 

Išvesrsti ir publikuoti straipsniai:
http://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/kodel-valdorfo-mokyklose-vaikai-mezga/
http://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/kodel-valdorfas-veikia-is-neuromokslines-perspektyvos/
Viešintas bendradarbiavimas su Lietuvos krepšinio federacija: 
http://www.zaliojimokykla.lt/projektai/oficialiai-atidaryta-krepsinio-aikstele/
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Viešinti renginiai, skirti Valdorfo pedagogikos šimtmečiui. Viešintos mokykloje vykusių renginių 
fotografijos: Tarptautinė penktokų olimpiada, Šeštokų baltiška viduramžių šventė, Mykolinių
žaidimas, žygis: https://www.facebook.com/pg/zaliojimokykla/photos/?tab=albums
Įvyko vidinės komunikacijos atnaujinimas - licenzijuota ir įdiegta Gsuite Edu. Suvienodinti mokyklos
darbuotojų pašto adresai. Padidintas paskyrų ir asmeninių duomenų saugumas naudojantis ir 
įvykio atveju. Įvyko darbuotojų mokymai naudotis nauja sistema. 

Mokyklos plėtra ir ūkis

Mokykla įsigijo reikiamų einamųjų ugdymo priemonių bei inventoriaus. 2019 metais gavome 
paramos bei įsigijome 21 nešiojamą kompiuterį mokinių IT pamokoms bei kitiems ugdymo projektams.
2019 rugpjūčio mėnesį  įrengtos dvi naujos klasės, nupirkti nauji mokykliniai baldai, virtuvėlės, rūbinių 
ir kitas inventorius. 

Ugdymo bei plėtros poreikiams mokykla gavo fizinių bei juridinių asmenų paramos bei paskolų. 
Paruoštas mokyklos statybos projektas mokyklos sklype Skirgiškėse ir gautas statybos leidimas. 

2019 metais mokyklos sklype Malūno g. 37 Skirgiškėse pradėtas statyti mokyklos pastatų A korpusas.
Mokykloje  lankėsi  valstybinių  tarnybų  specialistai  –  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo

departamento, Teritorijų planavimo ir statybos inpekcijos, Vilniaus rajono savivaldybės, Maisto ir
veterinarijos tarnybos specialistai. Mokykla padavė prašymus gauti Maisto tvarkytojo pažymėjimą
bei Higienos pažymėjimą mokyklos veiklai.

Papildomų finansų mokyklai paieška

Mokyklos  erdvė  Skirgiškėse  nuomojama  bendruomenės  narių  ir  draugškų  iniciatyvų
organizuojamoms stovykloms ir seminarams, per mokslo metus surinkta apie 2000 eurų. 

2018-2019  mokslo  metais  teikėme  paraiškas:  paramos  fondui  DABAR  „Intuityviosios
pedagogikos  sklaida  Lietuvoje“;   Maxima konkurso  „Mes  –  bendruomenė“  projektui  „Kultūros
jurta“, patekome į finalą tarp 15 geriausiųjų (iš 94); LTOK projektų konkursui - paraiška „Laipiojimo
sienelės  įrengimas  Skirgiškėse,  Vilniaus  raj.“  ir  „Valdorfo  mokyklų  Senovės  graikų  žaidynės“.
Finansavimo negavome.

Bendradarbiavimas, draugiškos iniciatyvos

Bendradarbiavome su Vilniaus universitetu, kurių studentai atliko praktiką mūsų mokykloje.
Palaikėme  draugiškus  ir  dalykinius  ryšius  su  Vilniaus  Valdorfo  mokykla  bei  Vilniaus  Valdorfo
iniciatyva  Atvirąją  mokykla.   Mokytojas  Egidijus  Kabošis  dalyvavo  Lietuvos  Valdorfo  mokyklų
asociacijos veikloje.

Mokykloje lankėsi svečiai iš Software AG fondo; prof. Nicolaus von Kaisenberg iš Vokietijos,
kurio pagrindinė veiklos sritis – Valdorfo mokyklų vystymas nuo idėjos iki įkūrimo; Konsultavome
naujos  Valdorfo  mokyklos  Anykščiuose  iniciatyvą,  Demokratinės  mokyklos  atstovus;  Priėmėme
svečių grupes iš Kinijos, Korėjos, Maskvos, Ukrainos Valdorfo mokyklų.

Vadovas, laikinai einantis pareigas
Egidijus Kabošis
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