
PATVIRTINTA
Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė

2021-12-29 vienintelio dalininko
sprendimu Nr. ŽM-2

VEIKLOS ATASKAITA
Nuo 2020-09-01 iki 2021-08-31

Bendroji informacija apie mokyklą

Viešoji įstaiga Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, kodas 304064633, įsteigta 2015-06-29. Per
šį laikotarpį buvo pakeistas mokyklos registracijos adresas iš Paramos g. 14, Skirgiškių k.
Vilniaus r. į Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r.
Mokyklos vienintelis dalininkas (savininkas) nuo 2020 m. rugsėjo 24 d. yra asociacija „Žalioji
Valdorfo bendruomenė“, kodas 305621551, adresas Malūno g. 39, Skirgiškių k. Vilniaus r.
Asociacija vienija Mokyklos tėvus ir mokytojus. Dalininkų kapitalo suma - 10 Eurų.

Mokyklos tikslai ir uždaviniai nurodyti mokyklos įstatų III dalyje.
https://www.zaliojimokykla.lt/wp-content/uploads/2021/02/Zalioji-mokykla-istatai-2016.pdf

Viešosios įstaigos vadovas Tomas Urbanavičius. Laikotarpiu 2020-09-01 - 2021-08-31
priskaitytas vadovo darbo užmokestis 29855 eurai.
Viešoji įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus 974964
eurų, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 709696 eurai.

2020 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje veikė 1-10 klasės, 2020/2021 mokslo metais mokėsi 224
mokiniai. Dirbo 37 darbuotojai – iš jų 33 pedagogai, viena administratorė, trys mokytojos
vaiko auginimo atostogose. Tarp pedagogų 29 mokytojai, du specialieji pedagogai, viena
socialinė pedagogė. Klasėse dirbo po du klasės mokytojus, užsienio kalbų, muzikos bei šokio
pamokas dėstė dalyko mokytojai, atsirado naujų dalyko mokytojų 6-10 klasėse. Septyni
didelių specialiųjų poreikių mokiniai ugdėsi specialioje klasėje.
Mokykloje organizuota popiečio grupė bei vyko neformaliojo ugdymo veiklos – choro,
kanklių, jodinėjimo, aikido, keramikos, rankdarbių, laipiojimo būreliai. Karantino apribojimų
laikotarpiu neformaliojo ugdymo  veiklos nevyko.

Svarbiausi įvykiai

Mokyklos metiniai tradiciniai renginiai vyko, atsižvelgiant į karantino ribojimus 2020 m.
gruodžio – 2021 m.gegužės mėnesiais.
2020 m. rugsėjį įvyko steigiamasis asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė susirinkimas.
Įsteigus asociaciją ji tapo Mokyklos ir VšĮ Žaliasis Valdorfo darželis vieninteliu dalininku
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(savininku). 2021 m. rugpjūčio mėnesį asociacija vienijo 130 narių (mokyklos mokinių tėvai
ir darbuotojai, VŠĮ Žaliasis Valdorfo darželis tėvai ir darbuotojai).

2021 m. vasario mėnesį įvyko nuotolinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Neįvykus
tradiciniam bendruomenės susirinkimui dėl karantino, mokyklos 2020 metų apžvalga,
pranešimai iš darbo grupių bendruomenei pateikti mokyklos laikraštyje.
https://www.zaliojimokykla.lt/wp-content/uploads/2021/03/20200312_Miske117_www.pdf

2021 kovo mėnesį vyko tradicinis mokyklos bendruomenės žygis, šiais metais šeimos žygiavo
savarankiškai  Vilniaus mieste.
https://www.zaliojimokykla.lt/renginiai/su-kovo-11-sveskime-seimomis-dziaugsmu-dalinkime
s-su-pasauliu/

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas bei ugdymo kokybė

2020 gruodžio - 2021 kovo mėnesiais esant privalomam nuotoliniam ugdymui, mokytojų
kolegija ieškojo būdų kokybiškam mokinių ugdymui. Buvo teikiama ugdymo pagalba
mokykloje mokantis nuotoliniu būdu. 2021 kovo mėnesį mokykla viena pirmųjų šalyje
atnaujino kontaktinį ugdymą, taikydama privalomą testavimą.
Mokyklos darbuotojai kėlė kvalifikaciją  seminaruose Lietuvoje ir užsienyje:
2020 m. spalio mėn. prasidėjo nauji Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojami
tęstiniai trijų metų mokymai Valdorfo mokytojo kvalifikacijai įgyti.
http://lvmasociacija.lt/mokymai/.
Mokytojai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose Valdorfo pedagogikos seminaruose: įvyko metinis
30 savaičių kursas „PRELUDE: an introductory online course to explore the foundations of
Steiner Waldorf Education“; Trylikta tarptautinė kvalifikacijos kėlimo kursų savaitė
aukštesniųjų klasių mokytojams Kaselyje; Tarptautinis komunikacijos konsultantės Iris
Johansen seminaras pedagogams; Mokytoja dirbanti su specialiųjų poreikių mokiniais pradėjo
3 metų intensyvų Amerikoje organizuojamą kursą “Waldorf learning support”.
Dešimt mokyklos darbuotojų baigė intensyvų (8 dienų ir mėnesio praktikos) moderatorių
kursą.
Mokslo metų pabaigoje Žaliojoje mokykloje jau penktus metus įvyko Valdorfo mokyklų 1-5
klasių mokytojų patirties pasidalijimo seminaras, vyko Valdorfo mokytojų kurso vasaros
sesija.
2021 m. liepos mėnesį penki mokyklos darbuotojai pradėjo tęstinį trijų metų “Kalbos
formavimo” seminarą.
2021 rugpjūčio mėnesį visiems darbuotojams organizuotas trijų dienų komandiškumo
seminaras su profesionaliais personalo mokymų specialistais.
Mokykloje dirba mokytojai mentoriai. 2021 birželį įvyko įsivertinimo pokalbiai su naujai
dirbančiais darbuotojais.
Mokytojai pagal poreikį dalyvavo Lietuvos švietimo bendruomenės organizuojamuose
dalykinės pedagoginės kvalifikacijos seminaruose. Vyriausybės skyrus mokymo lėšas
skaitmeniniam raštingumui didinti, mokytojai dalyvavo įvairiuose skaitmeninio raštingumo
mokymuose.
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Mokyklos darbo grupių veikla

2020-2021 metais, dalyvaujant visų darbo grupių nariams, buvo rengiamas mokyklos
2020-2025 metų Strateginis planas.
Vyresniosios pakopos kūrimo grupė gilinosi į akreditacijos 11-12 klasėms reikalavimus, buvo
tiriamos galimybės 2023 m. rugsėjį atidaryti mokykloje vienuoliktą klasę.

Mokyklos pedagogų kolegija – kolegialus mokyklos savivaldos organas, ritmiškai rinkosi
kiekvieną mokslo metų savaitę, sprendė pedagoginius mokyklos klausimus. Didėjant
mokyklai, pedagogų kolegija dalį klausimų sprendžia, dirbdami vidurinės pakopos ir pradinės
pakopos mokytojų susirinkimuose, klasių mokytojų kolegijose. karantino metu buvo
organizuojami nuotoliniai susitikimai.
Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija.
Personalo grupė organizavo naujų darbuotojų paiešką, pokalbius su kandidatais. 2020 metais
išėjo 2 darbuotojai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos mokykloje dirbo 6 nauji darbuotojai.
Administracijos grupė sprendė einamuosius bendramokyklinius klausimus, operatyviai
reagavo į karantino reikalavimų pasikeitimus, užtikrindama sklandžią organizacijos veiklą.

Mokykloje veikė darbo grupės, sudarytos iš mokyklos darbuotojų bei mokinių tėvų –
projektavimo, buveinės, finansų, darbščiųjų rankų, komunikacijos, virtuvės.
Mokykloje susibūrė suaugusiųjų choras, kuriame dainuoja mokyklos tėvai, darbuotojai ir
draugai. Choro vadovė Ausma Sakalauskaitė.

Projektavimo grupė. 2021 m. sausį pradėtas gimnazijos pastatų – baigiamojo mokyklos
pastatų komplekso – projektavimas, šiam darbui susibūrė mokyklos tėvų (architektų ir pan.)
bei darbuotojų grupė. Jungtiniame susirinkime nuspręsta atsisakyti didžiojo (apie 2000 kv.m)
pastato vizijos, mokyklos sklype bus projektuojami keli mažesni pastatai. Pradėtas privalomo
pagal gaisrinius reikalavimus priešgaisrinio tvenkinio projektavimas.

Finansų grupė.
2020 m. gruodžio mėn mokyklos puslapyje įdiegtas paramos mygtukas, akcija Paremk Dabar
surinko 2630 eurų paramos sumą, kuri buvo išdalinta karantino paveiktoms šeimoms,
sumažinant mokyklos mokestį. Taip pat visos šeimos, susidūrusios su finansiniais sunkumais
karantino metu,  turėjo galimybę mokyklos mokesčio atidėjimui.
Mokykloje veikia mokesčio Paramos fondas, šeimos negalinčios sumokėti pilno mokyklos
mokesčio, gali kreiptis mokesčio sumažinimo. 2020-2021 mokslo metais Paramos fondui
skirta 35913 eurų suma, mokesčio paramą gavo 23 šeimos (43 mokiniai). Atsižvelgiant į
besikreipiančių paramos šeimų poreikius, paramos fondas buvo padidintas nuo 6 iki 7,5
procento nuo Tėvų mokamų lėšų.
Ugdymo bei plėtros poreikiams mokykla gavo fizinių bei juridinių asmenų paramos bei
paskolų. 2020 metais Mokykla gavo 6946 eurus gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. paramos.
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Mokyklos erdvė Skirgiškėse nuomojama bendruomenės narių ir draugiškų iniciatyvų
organizuojamoms stovykloms bei seminarams, 2020-2021 metais gauta apie 1400 eurų
pajamų. Mokyklos dalininkas skyrė 155300 eurų Mokyklos veiklos finansavimui.

Komunikacijos grupė.
2021 pavasarį su profesionalia pagalba sukurtas mokyklos pozicionavimo dokumentas ir
pozicionavimo teiginys.
Bendradarbiaujant su Vilniaus valdorfo mokyklomis, vyko nuotoliniai besidominčių
mokyklomis susitikimai, sukurta video medžiaga būsimų pirmokų tėvams ir visiems
besidomintiems.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiw6dQM5SBHZqDiHsVY4C91zJCDdP6xQP
Mokyklos kieme atsidarė knygynėlis
https://www.zaliojimokykla.lt/projektai/zaliosios-mokyklos-kiemo-knygynelis/
Dėl karantino 2021 pavasarį jau antrus metus neįvyko tradicinė mokyklos bendruomenės
Pavasario šventė.

Buveinės grupei organizuojant buvo tęsiami Dviklasio pastato B statybos darbai.
Siekiant maitinimo įvairovės, nuo 2020 rudens mokyklai pietus tiekė du maisto tiekėjai.

Bendradarbiavimas, draugiškos iniciatyvos

Bendradarbiaujame 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 jau antrus metus organizavo bendrą mokinių
priėmimą į pirmą klasę. Mokytojas Egidijus Kabošis dalyvavo Lietuvos Valdorfo mokyklų
asociacijos veikloje.
Mokykloje vyko Valdorfo mokytojų ruošimo seminaro vasaros sesija, sulaukėme svečių iš
visos Lietuvos.

Vadovas Tomas Urbanavičius
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