
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PATVIRTINTA 

 Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė 
2020-12-23 vienintelio dalininko  

 sprendimu Nr. ŽM-1 

VEIKLOS ATASKAITA 
Nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31 

 
Bendroji informacija apie mokyklą 
 
Viešoji įstaiga Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla įsteigta 2015-06-29. Mokyklos steigėjas ir           

vienintelis dalininkas iki 2020 m. rugsėjo 23 d. – asociacija Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija.              

Nuo 2020 m. rugsėjo 24 d. vieninteliu dalininku tapo asociacija „Žalioji Valdorfo bendruomenė“,             

kodas 305621551, adresas Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r. Asociacija vienija Mokyklos tėvus ir               

mokytojus. Dalininkų kapitalo suma išlieka ta pati - 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. Dėl vadovo išleidimo į vaiko priežiūros           

atostogas laikotarpiu nuo 2019-08-21 iki 2020-07-28 laikinai vadovo pareigas ėjo Egidijus Kabošis.            
Laikotarpiu 2019-09-01 - 2020-07-28 priskaitytas laikinai einančio vadovo pareigas Egidijaus Kabošio           
darbo užmokestis buvo 28020 eurai. Laikotarpiu 2020-07-29 – 2020-08-31 priskaitytas vadovo Tomo            
Urbanavičiaus atlyginimas buvo 2245 eurai. 

Viešoji įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos            
kolegialių organų narių išmokoms.  

Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus 722444 eurų, iš jų – išlaidos darbo             
užmokesčiui 560552 eurai. 

 

2019 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje veikė 1-9 klasės, 2019/2020 mokslo metais mokykloje             
mokėsi 206 mokiniai. Dirbo 25 mokytojai, du specialieji pedagogai, socialinė pedagogė ir            
administratorė. Klasėse dirbo po du klasės mokytojus, užsienio kalbų, muzikos bei šokio pamokas             
dėstė dalyko mokytojai, atsirado naujų dalyko mokytojų 7-10 klasėse. Didelių specialiųjų poreikių            
mokiniai ugdėsi specialiojoje klasėje. 

Mokykloje organizuota popiečio grupė bei vyko neformaliojo ugdymo veiklos – choro, kanklių,            
smuiko, jodinėjimo, aikido, keramikos, rankdarbių būreliai.  
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Svarbiausi įvykiai 
 
Minint Valdorfo pedagogikos 100-metį, įvyko bendra visos Lietuvos Valdorfo mokyklų 2019           

m. rugsėjo -osios šventė. 
2020 m. kovo 10 dieną minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, vyko           

mokyklos bendruomenės žygis pėsčiomis nuo Skirgiškių iki Gedimino pilies.         
https://www.zaliojimokykla.lt/renginiai/nepriklausomybes-zygis/ 

Dėl 2020 m. kovo - gegužės mėnesiais paskelbto karantino mokykla turėjo atšaukti dalį             
planuotų klasių ir bendruomenės veiklų. 

2020 m. kovo mėnesį mokykla įsigijo 1.9 ha miškų ūkio paskirties sklypą šalia mokyklos, taip               

plėsdama mokyklos teritoriją. 
Gimė iniciatyva kurti naują asociaciją – mokyklos savininkę, kurios nariais būtų mokyklos            

bendruomenė. Vyko asociacijos kūrimo darbai, bendruomenės telkimas.       
https://www.zaliojimokykla.lt/informacija/kvietimas-i-asociacijos-zalioji-valdorfo-bendruomene-stei
gima/ 

 
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas bei ugdymo kokybė 
 
2020 m. pavasarį paskelbus karantiną mokyklos pedagogų komanda operatyviai ruošėsi          

nuotoliniam ugdymui. Mokykla jau turėjo įdiegtą vidinės elektroninės komunikacijos sistemą Gsuite           
Edu, tai leido sklandžiau pereiti prie nuotolinio ugdymo. Mokytojai mokėsi naujų komunikacijos            
įrankių, naujų ugdymo metodų vykstant nuotoliniam ugdymui. 

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

2020 m. vasarą baigėsi Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojami tęstiniai trijų metų            
mokymai Valdorfo mokytojo kvalifikacijai įgyti http://lvmasociacija.lt/mokymai/.  

Mokslo metų pabaigoje Žaliojoje mokykloje jau ketvirtus metus įvyko Valdorfo mokyklų           
mokytojų patirties pasidalijimo seminaras.  

Dėl karantino buvo atšaukti Valdorfo seminarai - Kaselyje vykstantys vidurinės pakopos           
mokytojų seminaras, bei tarptautinis WISS seminaras. 

2020 m. rugpjūčio mėnesį grupė mokytojų dalyvavo tarptautiniame Valdorfo peagogikos          
seminare Rygoje. 

Mokytojai pagal poreikį dalyvavo įvairiuose Lietuvos švietimo bendruomenės        
organizuojamuose dalykinės pedagoginės kvalifikacijos seminaruose. 

 
Mokyklos personalo grupė konsultavosi su profesinių santykių specialistais įvairiais personalo          

valdymo klausimais, pirkome specialistų paslaugas: 
Sprendžiant darbuotojų komandos kūrimo, motyvacijos didinimo, perdegimo prevencijos,        

ugdymo kokybės didinimo klausimus, vyko Dalyko mokytojų ir Pradinių klasių mokytojų kasmėnesinė            
grupinė profesinė supervizija.  

2020 m. sausio mėnesį vyko vienos dienos sesija „Kokybės vertybės“. 
Sprendžiant naujų darbuotojų palydėjimo ir motyvacijos bei profesinės kvalifikacijos klausimus,          

prasidėjo „Naujokų klubas“; dirbama su mentorių darbuotojams klausimu. 
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Mokyklos darbo grupių veikla 
 
Mokyklos pedagogų kolegija – kolegialus mokyklos savivaldos organas, ritmiškai rinkosi          

kiekvieną mokslo metų savaitę, sprendė pedagoginius mokyklos klausimus. Didėjant dalyko          
mokytojų skaičiui, prasidėjo atskirų klasių mokytojų ritmiški susitikimai, kuriame sprendžiami atskirų           
klasių klausimai, tariamasi dėl ugdymo organizavimo. Didėjant mokyklai, pedagogų kolegija dalį           
klausimų sprendžia atskirai, dirbdami vidurinės pakopos ir pradinės pakopos mokytojų          
susirinkimuose. 

Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija. 
Personalo grupė organizavo naujų darbuotojų paiešką, pokalbius su kandidatais. 2020 metais           

išėjo 2 darbuotojai, nuo 2020 rugsėjo 1 dienos mokykloje dirba 6 nauji  darbuotojai. 
Administracijos grupė sprendžia einamuosius ne pedagoginius mokyklos klausimus. 
 

Mokykloje veikė darbo grupės, sudarytos iš mokyklos darbuotojų bei mokinių tėvų –            
projektavimo, buveinės, finansų, darbščiųjų rankų, komunikacijos. 

 
Buveinės grupei organizuojant buvo tęsiami Dviklasio pastato A ir prasidėjo Dviklasio pastato B             

statybos darbai.  Renovuota pirmoji mokyklos klasė.  
Tėvų iniciatyva toliau kuriamas mokyklos daržo-gėlyno projektas. Mokyklos darže vyko          

trečiokų pasaulio pažinimo ir penktokų botanikos pamokos. 
Mokyklos virtuvės grupė rūpinosi mokinių maitinimo kokybe, nuo 2019 m. rudens mokyklai            

pietus tiekia nauja maitinimo įmonė. 
 

          Koordinavimo ir Finansų grupė svarstė galimas karantino rizikas, peržiūrėjo mokyklos 
biudžetą. 

Mokykloje veikia mokesčio Paramos fondas, šeimos negalinčios sumokėti pilno mokyklos          

mokesčio, gali kreiptis mokesčio sumažinimo. Viso 2019-2020 mokslo metais Paramos fondui skirta            

25272 eurų suma, mokesčio paramą gavo 21 šeima (34 mokiniai). 2020 m. vasarą mokyklos Paramos               

fondas buvo padidintas papildoma 5140 eurų suma, papildomai suteiktos mokesčio nuolaidos 7            

šeimoms (11 mokinių), kurių finansinė situacija pablogėjo dėl karantino padarinių. 
 
Darbščiųjų rankų grupė dalyvavo 2019 metų Kalėdinėje Vilniaus Valdorfo mokyklos mugėje,           

bendruomenė įsigijo mamų gamintų rankdarbių, tokiu būdu paremdami mokyklą. 
Dėl karantino 2020 pavasarį neįvyko tradicinė mokyklos bendruomenės Pavasario šventė. 
 
 Komunikacijos grupė.  Sukurtas oficialus mokyklos youtube kanalas 

        https://www.youtube.com/channel/UCMyoZipv7O8TC8mURlGC9kw/videos 
Baigtas G-suite Edu diegimas. Sukurta mokyklos informacijos talpinimo ir saugaus naudojimo 

sistema. Nuotoliniam mokymui mokiniams sukurti mokyklos el.pašto adresai. 
Apie Mokyklą - spaudoje bei medijose: 
https://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/suolelis-miske-mokytojas-egidijus-kabosis-jeigu-vaika

s-ilipo-i-medi-tai-ir-nulips/ 
https://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/maziau-yra-daugiau-ka-veikti-gamtoje-su-vaikais/ 
https://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/buti-cia-ir-dabar-su-vaikais/ 
https://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/horizontai-kazimiera-kazijevaite-astratoviene/ 
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https://www.zaliojimokykla.lt/straipsniai/apie-mokyklos-soda/ 
 
Mokyklos plėtra ir ūkis 
 

Mokykla įsigijo reikiamų einamųjų ugdymo priemonių bei inventoriaus.  
Naujoms ir renovuotoms klasėms nupirkti nauji mokykliniai baldai, suprojektuotos ir          

pagamintos virtuvėlės, rūbinių ir kitas inventorius.  
Mokykla gavo Maisto tvarkytojo pažymėjimą bei Higienos pažymėjimą mokyklos veiklai. 
 
Papildomų finansų mokyklai paieška 
 
Ugdymo bei plėtros poreikiams mokykla gavo fizinių bei juridinių asmenų paramos bei paskolų.             

2019 metais Mokykla gavo 7923 eurus gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. paramos. 
Mokyklos erdvė Skirgiškėse nuomojama bendruomenės narių ir draugiškų iniciatyvų         

organizuojamoms stovykloms bei seminarams, per mokslo metus gauta apie 2000 eurų pajamų.  
2020 metais teikėme paraišką Sporto rėmimo fondui, buvo patvirtintas projekto finansavimas           

45000 eurų sumai. 
  
Bendradarbiavimas, draugiškos iniciatyvos 
 
Bendradarbiavome su Vilniaus universitetu, kurių studentai atliko praktiką mūsų mokykloje.          

Palaikome draugiškus ir dalykinius ryšius su Vilniaus Valdorfo mokykla bei Vilniaus Valdorfo Atvirąją             
mokykla. Vilniaus Valdorfo mokyklos organizavo bendrą mokinių priėmimą į pirmą klasę. Mokytojas            
Egidijus Kabošis dalyvavo Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos veikloje. 

Mokykloje vyko Valdorfo mokytojų ruošimo seminaro baigiamoji sesija, sulaukėme svečių iš           
visos Lietuvos. 

 
 
 

Vadovas Tomas Urbanavičius 
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