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Mokyklos laikraštis M I Š K E. Šeštas sezonas, pirmas numeris. 2022 m. kovo 15 d.  

 

Metų apžvalga 
Kaip ir kasmet vasario pabaigoje įvyko visuotinis bendruomenės susirinkimas. Šiame laikraščio numeryje pa-

teiksime pranešimų, nuskambėjusių susirinkime, santraukas ir kitą aktualią informaciją. Pradėkime nuo metų ap-
žvalgos – ją kviečiame pasižiūrėti čia:  http://bit.ly/2021metuapzvalga  

 

 
 

http://bit.ly/2021metuapzvalga
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DARBO GRUPIŲ VEIKLA IR ATEITIES UŽDAVINIAI 
 
2021 metais mokyklos darbo grupėse buvo rengiamas 2021-2025 metų strateginis planas. Pagrindinis strategi-

nis tikslas iki 2025 metų – veikianti dvylikos klasių mokykla, teikianti kokybišką ugdymą ir besiremianti Valdorfo 
pedagogika. Šio tikslo vedami, darbo grupėse formavome mokyklos uždavinius bei kūrėme artimiausius planus. 

 
Mokykloje 2021-2022 mokslo metais dirba 41 darbuotojas – 36 mokytojai, 2 administratorės, nuo 2021 rugsėjo 

turime naują pedagoginės pagalbos komandą – psichologę, socialinę pedagogę ir specialiąją pedagogę pradinėms 
klasėms. Popiečio grupėje šiais mokslo metais dirba Vilniaus Valdorfo mokyklos alumnai Benas ir Argaudas – 
džiaugiamės jų pedagoginiu debiutu. 

 

Mokyklos kolegija – mokyklos peda-

gogų ir administracijos grupė, kolegialiai sprendžianti 
mokyklos pedagoginius klausimus. Daugėjant klasių ir 
darbuotojų, kolegija klausimus sprendžia ir atskirose 
pakopų kolegijose – pradinių klasių ir viduriniosios pa-
kopos. Periodiškai susitinka klasių kolegijos – jose daly-
vauja visi toje klasėje mokantys mokytojai.  Kolegijos 
susitikimai planuojami ir moderuojami, tai užtikrina 
efektyvų darbą ir gerą susitikimų atmosferą. 

 
Kolegijoje dirbame su šiais uždaviniais, susijusiais su 

ugdymo kokybės gerinimu:  

 Telefonų ir kitų medijų naudojimas mokykloje.  

 Vyresniosios ir viduriniosios pakopos ugdymo 
turinio rengimas, didesnis dalykų integravimas. 

 Pasirūpinimas išskirtinių gabumų vaikais. 

 Mokinių savarankiškumo ugdymas. 

 Naujokų, atėjusių į aukštesnes klases, integra-
vimas. 

 Tėvų švietimas apie Valdorfo pedagogikos 
principus. 

 

Kvalifikacijos kėlimas. Mokytojai mokosi 

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuoja-
muose tęstiniuose trejų metų mokymuose Valdorfo 
mokytojo kvalifikacijai įgyti.  Mokslo metų pabaigoje 

Žaliojoje mokykloje jau penktus metus vyko Valdorfo 
mokyklų 1-5 klasių mokytojų patirties pasidalijimo se-
minaras, taip pat Valdorfo mokytojų kurso vasaros se-
sija.  

Mokytojai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose Valdorfo 
pedagogikos seminaruose: įvyko metinis 30 savaičių 
kursas „PRELUDE: an introductory online course to ex-
plore the foundations of Steiner Waldorf Education“, 
kasmetinė tarptautinė kvalifikacijos kėlimo kursų savai-
tė aukštesniųjų klasių mokytojams Kaselyje, komunika-
cijos konsultantės Iris Johansson seminarai pedago-
gams. Mokytoja Laura, dirbanti su specialiųjų poreikių 
mokiniais, pradėjo trejų metų intensyvų Amerikoje 
organizuojamą kursą „Waldorf learning support“. Mo-
kytoja Vilma tęsia euritmijos studijas. 

Dešimt mokyklos darbuotojų baigė intensyvų mo-
deratorių kursą. 2021 m. liepą penki mokyklos darbuo-
tojai pradėjo tęstinį dvejų metų „Kalbos formavimo“ 
seminarą. 2021 m. rugpjūtį visiems darbuotojams orga-
nizuotas trijų dienų komandiškumo seminaras su profe-
sionaliais personalo mokymų specialistais. 

2021 m. birželį įvyko įsivertinimo pokalbiai su nau-
jais darbuotojais. Nuo rugsėjo mokykloje dirba dešimt 
mokytojų mentorių, 19 mokytojų gauna metodinę bei 
kitą pagalbą. Kartą per mėnesį susitinka „Pedagogų sa-
vitarpio pagalbos grupė“, ji sprendžia aktualius profesi-
nius klausimus. 
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Personalo grupė – mokyklos darbuo-

tojų grupė, kuri rūpinasi pedagogų paieška, kvalifika-
cijos kėlimu, darbuotojų darbo sąlygomis.  

Pagrindiniai Personalo grupės darbai ir tikslai: 
 Užtikrinti nuolatinį pedagogų kvalifikacijos kė-

limą. Sukurti pedagogų įsivertinimo sistemą. 
Įgyvendinti nuoseklų mokytojų ugdymosi pro-
cesą, pavadintą „Mokytojo kelias nuo naujoko 
iki Valdorfo mokyklos mokytojo“. 

 Kurti skaidrią ir aiškią darbuotojų darbo užmo-
kesčio sistemą, užtikrinti orų ir konkurencingą 
darbuotojų darbo užmokestį. 

 Rūpintis pedagogų perdegimo prevencija, gero-
mis darbo sąlygomis. Kurti darbo vietas moky-

tojams. Sukurti darbuotojų pavadavimo siste-
mą. Didinti aiškumą susitarimuose, kaip veikia-
me augančioje organizacijoje. 

 

            

 

 

Komunikacijos grupė. Skirta kilus 

poreikiui profesionaliai kurti mokyklos ir Valdorfo pe-
dagogikos viešinimo sistemą. Kartu su Solveiga Mastei-
kaite paruoštas ŽM pozicionavimo dokumentas. Ruo-
šiamas mokyklos komunikacijos planas. Artėja mokyk-
os dešimtmetis ir jo renginiai, susitiksime. 

 

 

Projektavimo ir Buveinės 
grupės, sudarytos iš darbuotojų ir mokyklos tėvų, 

rūpinasi mokyklos infrastruktūra. 
Gera žinia – mokyklos žemės sklypas padidėjo iki  

8,3 ha, šalia mokyklos turime savo pievų žemės, kur to-
liau galės ganytis arkliai, o ateityje ten projektuosime ir 
statysime mokyklos technologijų ir kitus pastatus. 

Šiuo metu Žaliojoje mokykloje: 

 Projektuojamas mokyklos „Kultūrnamis“, kuria-
me numatyta šokio-teatro salė, muzikos, admi-
nistracijos kabinetai, virtuvė ir valgyklėlė. 

 Kasamas privalomas mokyklos gaisrinis tvenki-
nys, jį žiemą bus galima naudoti kaip čiuožyklą. 

 Baigiamas įrengti pastatas B. 

 Pradedama triklasio C statyba. 

 Mokiniams žiemą trūkstant patalpų sportui, 
galvojama apie sporto-renginių-šokio pamokų 
salės-angaro statybą.  

Taip pat planuose iki 2025 metų – Futbolo aikštės 
renovacija. Turimo miško sklypo pritaikymas ugdymo 
reikmėms. Mokyklos kiemo koncepcijos kūrimas, spor-
to įrenginių ir takelių įrengimas. Rekuperacijos siste-
mos įrengimas ilgajame pastate. Turimų žemės ūkio 
paskirties žemių pritaikymas mokyklos pastatų staty-
bai. Atsinaujinančių energijos šaltinių vystymo galimy-
bių paieška. 
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Mokyklos jungtinėje grupėje 
(koordinavimo, finansų, buveinės, projektavimo, 
kolegijos) 2021-02-09 patvirtinti Žaliosios mokyklos 
plėtros poreikiai laikotarpiui iki 2023-12-31. Planuojami 
darbai ir išlaidos: 
 Pastato B užbaigimo darbai – 10 tūkst. eurų. 
 Gaisrinis tvenkinys su tvora – 26,5 tūkst. eur. 
 Triklasio C statybų pirmas etapas („dėžutė“ su 

stogu ir langais) – 280 tūkst. eurų. 
 Triklasio C antras etapas: vienos klasės įrengimas 

– 50-150 tūkst. eurų. 

 Žemės įsigijimo antra įmoka - 22 tūkst. eurų. 
 Kultūrnamio projektavimo išlaidos - 25 tūkst. 

eurų. 
 Kiti projektavimo dokumentai ir kitos išlaidos - 8 

tūkst. eurų. 
 

 

 

Finansų grupė, sudaryta iš mokyklos dar-

buotojų bei tėvų, sudaro ir analizuoja mokyklos eina-
mąjį ir plėtros biudžetą, vykdo jo kontrolę; vertina pra-
šymus dėl paramos, skirsto mokesčio paramą; skaičiuo-
ja, koks turi būti mokyklos mokestis.  

2021 m. metinė „statistinė“ infliacija siekė 10%, sta-
tybų darbai per metus pabrango 50%, Vyriausybė yra 
užsibrėžusi tikslą, kad iki 2024 m. mokytojo atlyginimas 
būtų 130% vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje, mo-
kyklos darbuotojų lūkestis yra gauti 1200-1300 eurų 
per mėnesį „į rankas“. Plėtros išlaidoms mokykloje kau-
piamos lėšos iš tėvų mokesčio, iš Plėtros įnašų bei kitų 
bendruomenės paskolų, iš gautos įmonių bei fizinių as-
menų paramos. Pastato B statyboms mokykla gavo iš 
SAGST fondo 80 tūkst. eurų paramą. Visi minėti veiks-
niai stipriai įtakoja mokyklos veiklą trumpuoju laikotar-
piu. Finansų grupė, kartu su kitomis grupėmis, siekia 

subalansuotų sprendimų, leidžiančių užtikrinti 
mokyklos plėtrą, veiklą ir paslaugų prieinamumą moki-
niams bei jų tėvams.           

Finansų grupės trumpojo laikotarpio darbai: 

 Sudaryti 2022-2023 m. mokyklos einamąjį ir plėt-
ros biudžetus. 

 Atsižvelgiant į esamą ir planuojamą infliaciją, mo-
kytojų lūkesčius darbo užmokesčiui, galimas moki-
nio krepšelio lėšas, apskaičiuoti 2022/2023 m. 
mokslo metų mokestį. 

 Racionaliai paskirstyti mokesčio paramą. 

 Triklasio C statybai ieškoti paskolų iš bankų (pla-
nuojama pasinaudoti „Invegos“ suteikiama garan-
tija ir kompensacija palūkanoms).     

 Kreiptis į SAGST fondą paramos pastato C staty-
boms. 

 

Darbščiosios rankos ir 
mokyklos talkos 

Darbščiųjų rankų grupės mamos ir karantino metais 
gamino rankdarbius, pardavinėjo juos Vilniaus Valdorfo 
bendruomenės nariams. Mokykloje vyko tradicinės kla-
sių talkos ir pasiruošimo mokslo metų sezonui talkos. 
Talkininkų dėka Malūno gatvėje turime saugų taką 
keliauti į mokyklą per mišką. 

 

Sodo-daržo grupė 
Karantino metu šeimos pavieniui atkeliaudavo į mo-

kyklą, rūpinosi mokyklos sodu ir daržu. 
Sode turime gėlyną, rožyną, penktokų tulpių lysvę, 

antrokų bei trečiokų sėjamus rugius ir linus, daržovių 
lysveles. Sodo ir kitos klasės kiekvieną rudenį darbuo-
jasi sode. Yra pasodinta kriaušių bei obelų, vaiskrūmių. 
Į sodininkystės darbus įsijungia vis daugiau mokinių. 

 

Asociacija „Žalioji Valdorfo 
bendruomenė“ – vienintelė mokyklos da-

lininkė (savininkė), šiuo metu vienija 146 narius –  mo-
kinių tėvus bei  mokyklos darbuotojus. Asociacijos ad-
ministravimo grupės planuose: 

 paskaitos bendruomenės nariams, „Atviro rato“ 
diskusijos; 

 uždaros sporto/šokių/teatro erdvės projektas; 

 viešoji kavinė, maitinimas; 

 bendros šventės; 

 ir, žinoma, laukiamos Jūsų idėjos. 
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MOKYKLOS POREIKIAI. REIKIA TĖVŲ PRISIDĖJIMO 
 

Mokyklai svarbi visų šeimų narystė asociacijoje „Žalioji Valdorfo bendruomenė“, tokiu būdu įtvirtinant 
bendruomeninės mokyklos juridinį statusą. 

 

Ieškome 
 

Komunikacija.  
 Tų, kurie yra pasiryžę prisi-

dėti prie veiklų, skirtų mo-
kyklos dešimtajam  gimta-
dieniui paminėti, – įgyven-
dinti, kas jau sugalvota, ar-
ba siūlyti savo idėjas.   

 Kas galėtų fotografuoti ir 
filmuoti mokyklos veiklą ir 
renginius, susiderinus tiks-
lus ir rezultatus.  

 Profesionalios pagalbos 
įgyvendinti mokyklos ko-
munikacijos plano priemo-
nes. 

 
 
 
 
 
 

Mokyklos infrastruktū-
ra, talkos. Reikalinga: 

 Tėvų įsitraukimas į Buveinės 
grupę (geriausių ūkinių-plėt-
ros sprendimų paieška, kon-
sultavimas konkrečiomis te-
momis). 

 Atsinaujinančių energijos šal-
tinių vystymo galimybių pa-
ieška. 

 Savanoriškas darbas bendra-
mokyklinėse talkose.  

 Smulkių ūkio darbų atlikimas 
už sutartą atlygį. 

 Mokyklos teritorijos šienavi-
mas, sniego valymas Skirgiš-
kėse ir Bratoniškėse. 

 Komunikacija su Vilniaus ra-
jono savivaldybe, Riešės se-
niūnija dėl kelio Malūno gat-
vėje tvarkymo. 

Sodas ir daržas.  

Kviečiame mamas ir tėčius pra-
leisti laiką gryname ore ravint gėly-
nus ir takelius, kasant lysves, ren-
kant ir džiovinant vaistažoles. 

 
Kviečiama atsinaujinti 

Darbščiųjų rankų grupė: 

gaminti rankdarbius, organizuoti 
vaikams edukacijas, užsiimti kitais 
jaukiais darbais... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kad būtų užtikrintas mokyklos poreikių finansavimas, reikalingas: 

 Darbas finansų grupėje. 
 Finansavimo programų sekimas, tinkamų mokyklai atrinkimas. 
 Finansavimo paraiškų rengimas arba rengimo organizavimas (pvz., paraiškos mokytojų kvalifikacijos kė-

limui, sporto projektas, kt). Darbas atlyginamas. 
 „Kultūrnamio“ finansavimo galimybių paieška, aktualu nuo 2023 metų. 
 Tikslinės  paramos mokyklos plėtrai organizavimas (pvz., Aukok.lt akcijos organizavimas, PAREMK myg-

tuko atnaujinimas). 
 

Kokiu būdu mokyklos mokestis yra 
15-20 eurų per mėnesį mažesnis ir 
gali toks išlikti? 

 
Dėl bendruomenės iniciatyvų, sa-

vanoriško darbo bei paramos, finan-
sine išraiška tai sudarytų apie 33 
tūkst. eurų per metus: 

 
Pasirinktas didesnis mokesčio dy-

dis – 2500 eurų. 

Fizinių ir juridinių asmenų para-
ma – 5000 eurų. 

1,2 proc. GPM parama – 7500 
eurų. 

Mokyklos patalpų nuoma semi-
narams, stovykloms ir pan. – 1800 
eurų. 

Darbščiųjų rankų veikla: rankdar-
biai, mugės – 700 eurų. 

Pavasario šventė – 4000 eurų. 

Bendruomenės projektai – 1200 
eurų.  

Paramos akcijos – 2200 eurų.  
Savanoriškas darbas darbo gru-

pėse, profesionalios konsultacijos – 
5000 eurų. 

Ūkio talkos (kelias į mokyklą, tvo-
ra, kiemas, kt.) – 2000 eurų. 

Smulkūs ūkio darbai – 1000 eurų. 
Mokyklos teritorijos šienavimas 

– 200 eurų.
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AČIŪ 

 

Ačiū visiems už Jūsų nematomus darbus. Už kantrybę ir ištvermę karantino 
metu. Už bendrystę augant Valdorfo Žaliąjai mokyklai. 

 
Audriui Š. – už nuolatinį darbą fi-

nansų ir buveinės grupėse, finansų 
ir kitas analizes, sodo aplinkos šie-
navimą ir kt.) 

Virmantei U. – už nuolatinį dar-
bą su rankdarbiais, už sodo priežiū-
rą, klasių fondų administravimą ir ki-
tus darbus. 

Mariui G. ir Arnui R. – už darbą 
Buveinės grupėje, pastato C staty-
bos organizavimą. 

Vilmai R. – už pastato A interje-
rą. 

Ievai G. – už pastato B interjero 
projektą, klasių baldų projektavimą. 

Rimai P. – už darbą finansų ir 
asociacijos grupėse, kantrybę vyk-
dant sporto projektą esant karanti-
no ribojimams. 

Zitai D. – už kantrų Darbščiųjų 
rankų grupės telkimą, nuostabių 
rankdarbių gamybą ir pardavimus. 

Sigitai N.– už tyliai padaromus 
didelius neįmanomus darbus (nekil-
nojamojo turto sutartys, asociacijos 
įkūrimas, mokyklos žemių reikalai). 

Mariui N. – už nuolatinę teisinę 
pagalbą mokyklai ir patarimus. 

Agnei K. – už nuolat organizuoja-
mus seminarus mokyklos patalpose 
ir kitą pagalbą. Už tai, kad arti. 

Sauliui J. – už darbą finansų gru-
pėje, už vitaminus mokytojams. 

Vytui D. – kad daugybę mokyklos 
problemų padaro savomis ir jas 
sprendžia. Už strateginio plano kūri-
mo organizavimą.  

Visiems mokytojams – už susi-
telkimą karantino metu, už dvigubą 
darbą ugdant mokinius grupėse, vie-
nu metu vykdant kontaktinį ir nuo-
tolį ugdymą. 

Tomui U. – už atsakomybės naš-
tą. Už projektavimo darbus. 

Virginijai G. – už sekmadienius 
rūpinantis mokytojų pavadavimais 
ligų piko metu.  

Vytui D., Virginijai G. ir kitiems 
personalo grupės nariams – už kas-
met randamus naujus mokytojus. 

Beatai S. – už atkaklų darbą su 
valstybės institucijomis, kad mokyk-
la grįžtų į kontaktinį ugdymą. 

Naujai pedagoginės pagalbos 
komandai ir jų koordinatorei 
Virginijai – už naujų kokybių ugdy-
me pradžią.  

Psichologei Onai M.S. ir spec. 
pedagogei Laurai Z. – už kantrybę ir 
ištvermę, kai neviltingos situacijos 
tampa įmanomomis.  

Ausmai S. – už mokyklos chorus, 
už augantį suaugusiųjų chorą. Už 
mokslo metų pradžios šventei iš Kal-
varijos atvežtą pakylą chorui. 

Eimantui S. – už teatro būrelį su-
augusiems ir lindihopo pamokas 
mokiniams! 

Popiečio grupės mokytojams –  
už puikų pedagoginį debiutą. 

Už perėjimą iš laisvų tėvų luomo 
į ŽM darbuotojų gretas ir gerą startą 
– Kęstui S. (kūno kultūros mokyto-
jas, mokyklos sodo darbų koordina-
torius) ir administratorei Indrei V.  

Projektavimo grupei  – už atgi-
mimą, „Kultūrnamio“ užduoties ren-
gimą. 

Darbščioms mamoms – už nuo-
latinį darbą karantino metu, namuo-
se arba po dvi susitikus, už sodo ir 
daržo priežiūrą. 

Finansų grupės nariams – už 
profesionalumą ir patikimumą, ir 
finansinį mokyklos stabilumą. 
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Indrei V. ir Sigitai N. – už orga-
nizuotą pėsčiųjų tako Malūno gat-
vėje talką. 

Buveinės grupei – už amžinas 
statybas ir amžiną rūpinimąsi  mo-
kyklos infrastruktūra. 

Indrei B. ir Ilmai P.– už orga-
nizuojamą pradinukų autobusėlį. 

Martynui P. – už mokyklos teri-
torijos nušienavimą. 

Benui G. ir Ignui J. – už mokyklos 
renginių filmavimą. 

Už mokyklos kiemo knygynėlį – 
Dariui A. už namelį, visiems 
dovanojantiems knygas, Egidijui K. 
– už nuolatinį knygų tvarkymą. 

Žaliajam Valdorfo darželiui – už 
kaimynystę. Už galimybę dalintis ši-
luma, tuo, ką turime. 

 

Kartu mes galime daugiau! 
 

 
 

PAGALBA 

Prasidėjęs Rusijos karas prieš Ukrainą nepalieka 
abejingų ir mokyklos bendruomenėje. Skatiname prisi-
dėti prie pagalbos Ukrainos žmonėms, pagal savo suvo-
kimą ir galimybes. Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 
Kolegija nusprendė, kad, esant poreikiui, bus sufor-
muota ukrainiečių vaikų klasė. Užsiregistravome į sąra-
šą Lietuvos mokyklų, priimančių mokytis pabėgėlių vai-
kus. Toliau šis procesas vedamas savivaldybės koordi-
natoriaus.  Į pavienius užklausimus jau dabar reaguo-
jama iš karto. Europos Valdorfo mokyklų asociacija ir 
The Friends of Waldorf Education kontaktuoja su Val-
dorfo mokyklomis Ukrainoje ir teikia pagalbą. Kaip pri-
sidėti prie šios pagalbos rašoma čia:  

 https://ecswe.eu/help-for-ukrainian-waldorf-
schools-and-families-in-need/   

 https://www.freunde-waldorf.de/en/waldorf-
worldwide/ukraine/  

 

 
 
 
Taikos malda, skambėjusi mokslo metų pradžios 

šventėje, dabar stamba visai kitaip. Kartokime ją ir 
imkimės veiksmų, kurių galime. Naujausią aktualią 
informaciją  platinsime mokyklos interneto svetainėje, 
klasių forumuose ir  FB  mokyklos bendruomenės 
grupėse. 

 
 

      MIŠKE S06/1 (18) 
Visi laikraščio numeriai internete:  
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis 
Pasiūlymus ir klausimus siųskite adresu: 
laikrastis@zaliojimokykla.lt 
 

 

Laikraščio rengėjai:  
Beata S., Egidijus K., Kazimiera K.  
Antraštės piešinio autorė Agota K. (Žalioji klasė) 

 
Dėkojame visiems fotografijų autoriams!  

https://ecswe.eu/help-for-ukrainian-waldorf-schools-and-families-in-need/
https://ecswe.eu/help-for-ukrainian-waldorf-schools-and-families-in-need/
https://www.freunde-waldorf.de/en/waldorf-worldwide/ukraine/
https://www.freunde-waldorf.de/en/waldorf-worldwide/ukraine/
http://www.zaliojimokykla.lt/laikrastis
mailto:laikrastis@zaliojimokykla.lt
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Paskutinis puslapis. „Labas“ 

 
Komikso autorė: Mikaja I.M., Miško klasė (Sukurtas 7-toje klasėje) 


