
PATVIRTINTA
Asociacijos Žalioji Valdorfo bendruomenė

2022-12-29 vienintelio dalininko
sprendimu Nr. ŽM-5

VEIKLOS ATASKAITA
Nuo 2021-09-01 iki 2022-08-31

Bendroji informacija apie mokyklą

Viešoji  įstaiga  Vilniaus  Valdorfo Žalioji  mokykla,  kodas  304064633,  įsteigta  2015-06-29.
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.
2022  m.  rugpjūčio  mėnesį  asociacija  vienijo  148  narius  (mokyklos  mokinių  tėvai  ir
darbuotojai, VŠĮ Žaliasis Valdorfo darželis tėvai ir darbuotojai).

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  2021-09-01  -  2022-08-31
priskaitytas vadovo darbo užmokestis 28547 eurai.
Viešoji įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių  organų  narių  išmokoms.  Viešosios  įstaigos  sąnaudos  per  finansinius  metus
1214684 eurų, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 847236 eurai.

2021 m. rugsėjo 1 dieną mokykloje veikė 1-10 klasės, 2021/2022 mokslo metais mokėsi 243
mokiniai.  Dirbo  44  darbuotojai  –  iš  jų  39  pedagogai,  dvi  mokytojo  padėjėjos,  dvi
administratorės,  vadovas.  Trys  mokytojos  vaiko  auginimo  atostogose.  Tarp  pedagogų  35
mokytojai, du specialieji pedagogai, socialinė pedagogė ir psichologo padėjėja. Klasėse dirbo
po du klasės mokytojus, užsienio kalbų, muzikos bei šokio pamokas dėstė dalyko mokytojai,
atsirado naujų dalyko mokytojų 6-10 klasėse.  Keturi  didelių  specialiųjų poreikių mokiniai
ugdėsi specialioje klasėje.
Mokykloje  organizuota  popiečio  grupė  bei  vyko  neformaliojo  ugdymo  veiklos  –  choro,
kanklių, jodinėjimo, aikido, keramikos, rankdarbių, laipiojimo, šokio būreliai. 

Svarbiausi įvykiai, mokyklos veikla

Mokykloje  vyko  tradiciniai  metų  renginiai,  susiję  su  mokyklos  ugdymo  planu  bei
bendruomenės  renginiai:  Atvirų  durų  diena  besiruošiantiems  į  pirmą  klasę,  Visuotinis
bendruomenės susirinkimas, žygis Kovo 11 dienos proga, Pavasario šventė, talkos.
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2022  m.  vasario  mėnesį  įvyko  visuotinis  asociacijos  narių  susirinkimas.  Po  susirinkimo
pranešimai  iš  darbo  grupių  bendruomenei  pateikti  mokyklos  laikraštyje.
https://www.zaliojimokykla.lt/wp-content/uploads/2022/03/20200315_Miske118.pdf
2021 m. vasario mėnesį patvirtintas Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 2020-2025 metų
strateginis planas.
Susikūrė Krizių valdymo komanda. Patvirtintas Krizių valdymo komandos darbo aprašas.
Tęsiantis  ekstremaliai  karantino  situacijai,  mokykla  vykdė  reikalavimus,  mokiniai  ir
darbuotojai testavosi profilaktiškai bei esant covid-19 ligos atvejams. 2021 m. spalio mėnesį
40 procentų mokinių ir 95 procentų mokytojų buvo imunizuoti. 
Pedagogų kolegija sprendė telefonų naudojimo mokykloje klausimą. Nuo 2022 m. balandžio
įsigaliojo telefonų naudojimo mokykloje tvarka https://www.zaliojimokykla.lt/dokumentai/
Pradėjo veiklą mokinių taryba.
Jau tradicija tapo 8 klasės mokinių metų darbų rengimas ir pristatymas bendruomenei. Apie 
metų darbus rašėme mokyklos laikraštyje https://www.zaliojimokykla.lt/wp-content/uploads/
2022/05/20220506_Miske19-3.pdf 
Mokiniai  dalyvavo  Kultūros  paso  ir  kitose  įvairiose  edukacijose,  vyko  Geros  savijautos
programos  renginiai,  mokyklos  vyresnėse  klasėse  lankėsi   Vilniaus  Valdorfo  mokyklos
alumnai  ir  kiti  svečiai.  Klasės  rugsėjo  bei  gegužės-birželio  mėnesiais  tradiciškai  vyko  į
žygius, išvykas, metų keliones.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas bei ugdymo kokybė

Mokyklos darbuotojai kėlė kvalifikaciją  seminaruose Lietuvoje ir užsienyje:
tęsėsi Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos organizuojami trijų metų mokymai Valdorfo
mokytojo kvalifikacijai įgyti; vyko kasmetinė nuotolinė kvalifikacijos kėlimo kursų savaitė
vyresniųjų klasių mokytojams Kaselyje; mokytoja, dirbanti su specialiųjų poreikių mokiniais,
tęsė intensyvų Amerikoje organizuojamą kursą “Waldorf learning support”; penki darbuotojai
mokėsi tęstiniame “Kalbos formavimo” seminare.
Mokslo metų pabaigoje Žaliojoje mokykloje vyko jau tradicinis Valdorfo mokyklų 1-5 klasių
mokytojų patirties pasidalijimo seminaras. Taip pat įvyko susitikimas su Valdorfo darželių
darbuotojomis, aptariant mokinių pasiruošimo mokyklai klausimus.
Mokytojai  pagal  poreikį  dalyvavo  Lietuvos  švietimo  bendruomenės  organizuojamuose
dalykinės pedagoginės kvalifikacijos seminaruose. 
Mokykloje dirba mokytojai mentoriai, vyksta metiniai darbuotojų įsivertinimo pokalbiai.

Mokyklos darbo grupių ir bendruomenės veikla

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 bei klasių mokytojų kolegijose. Suformuotos darbo grupės
darbui su pedagoginiais strateginiais uždaviniais.
Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija.
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Personalo grupė organizavo naujų darbuotojų paiešką, pokalbius su kandidatais. Nuo 2021 m.
rugsėjo  1  dienos  2  darbuotojai  išėjo,  atėjo  dirbti  6  nauji  darbuotojai.  Sukurtas  Valdorfo
Žaliosios  mokyklos  mokytojo  kelio  dokumentas,  paruoštas  mokytojų  darbo  įsivertinimo
klausimynas.  https://www.zaliojimokykla.lt/zaliosios-mokyklos-mokytojo-kelias-nuo-
naujoko-iki-patyrusio-mokytojo/

Administracijos grupė sprendė einamuosius organizacijos klausimus, užtikrindama sklandžią
organizacijos  veiklą.  Vyko  mokyklos  plėtros  darbai:  organizuotas  gaisrinio  tvenkinio
įrengimas, pradėta mokyklos pastato C  statyba, įrengti pamatai ir pradėtas statyti sporto salės
tentinis  pastatas.  Organizuotos  bendruomenės talkos,  kuriose baigta  mokyklos sodo tvora,
kelyje į mokyklą įrengtas naujas tiltelis per upelį. 

Mokykloje  veikė  darbo  grupės,  sudarytos  iš  mokyklos  darbuotojų  bei  mokinių  tėvų  –
projektavimo, buveinės, finansų, darbščiųjų rankų, komunikacijos, virtuvės. 
Mokykloje  veikia  suaugusiųjų  choras,  kuriame  dainuoja  mokyklos  tėvai,  darbuotojai  ir
draugai. Choras dalyvavo 2022 m. birželio mėn vykusioje Klaipėdos dainų šventėje, Vilniaus
Valdorfo mokyklos Advento mugėje, rengė pasirodymus mokyklos bendruomenei - rugsėjo
1-osios šventėje, Kalėdiniame bendruomenės koncerte, mokyklos visuotiniame susirinkime.

Projektavimo grupė. 
Pasirašyta mokyklos naujo statinio projektavimo darbų rangos sutartis, pateikti projektiniai
pasiūlymai.  Projektuojamas  statinys,  kuriame  numatoma  šokių  salė,  muzikos  kabinetas,
virtuvė, valgykla, administracijos ir kitos patalpos.

Finansų grupė.
2022 m. gegužės-birželio mėn. Mokykloje vyko planinis Valstybinės mokesčių inspekcijos
mokestinis  tyrimas.  Mokestinio  tyrimo  metu,  atliktas  gyventojų  pajamų  mokesčio
apskaičiavimo  ir  deklaravimo  teisingumo tyrimas,  pajamų,  sąnaudų bei  apmokestinamojo
pelno apskaičiavimo teisingumo tyrimas, kurio metu trūkumų/prieštaravimų nenustatyta.
2022 m. vasarą buvo nagrinėjamos galimybės Lietuvos bankuose gauti  paskolą pastato C
statybai. 2022 m. rugpjūčio mėnesį buvo parengtas Verslo planas bei kiti dokumentai Šiaulių
banko paskolai gauti. Atliekami turto vertinimai. 
Mokykloje  veikė mokesčio  Paramos fondas,  šeimos negalinčios  sumokėti  pilno mokyklos
mokesčio, galėjo kreiptis mokesčio sumažinimo. 2021-2022 mokslo metais Paramos fondui
skirta 40324 eurų suma, mokesčio paramą gavo 29 šeimos (46 mokiniai).
Ataskaitiniu laikotarpiu ugdymo bei plėtros poreikiams Mokykla gavo fizinių bei juridinių
asmenų paramos  95818 eurų  bei  147680 eurų  paskolų.  2021-2022 metais  Mokykla  gavo
14323   eurus  gyventojų  pajamų  mokesčio  2  proc.  paramos.  Mokyklos  dalininkas  skyrė
173326 eurų Mokyklos veiklos finansavimui.
Mokyklos  erdvė  Skirgiškėse  nuomojama  bendruomenės  narių  ir  draugiškų  iniciatyvų
organizuojamoms  stovykloms  bei  seminarams,  2021-2022  metais  gauta  apie  1000  eurų
pajamų. 

3



Komunikacijos grupė. 
2022  m.pasirašyta  bendradarbiavimo  sutartis  su  Adverum  agentūra,  atlikta  Valdorfo
pedagogikos ir mokyklos media analizė, parengtas mokyklos viešinimo taktinis planas.

Darbščių rankų grupės ir bendruomenės veikla.
Mokykloje  vyko  Valdorfo  pedagogikos  bei  bendruomenės  narių  išleistų  knygų  kalėdinė
prekyba, Darbščių rankų grupės sukurtų gaminių internetinė prekyba. 
Vyko bendruomenės narių išleistų poezijos knygų pristatymo vakarai.
Mokyklos darbuotojos įgyvendino Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos projektą, lietuvių
kalba išleistos trys Ch.Kovaks Valdorfo pedagogikos knygos, skirtos mokytojams ir plačiai
visuomenei.

Bendradarbiavimas, draugiškos iniciatyvos

Bendradarbiaujame su Vilniaus  universitetu ir  kitomis  aukštojo mokymo įstaigomis,  kurių
studentai  atliko  praktiką  mūsų  mokykloje.  Palaikome  draugiškus  ir  dalykinius  ryšius  su
Vilniaus Valdorfo mokykla, Vilniaus Valdorfo Atvirąją mokykla, Kauno Valdorfo mokykla.
Vilniaus Valdorfo mokyklos organizuoja 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.
Mokykloje svečiavosi architektas Walter Druml iš Jarnos, Švedija. Mokyklos sode apsilankė
ir konsultavo sodininkas Urban Kluth iš Kasel, Vokietija.

Vadovas Tomas Urbanavičius
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