
    PRITARTA 

    Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

    2018 m. kovo 30 d. 

    sprendimu Nr. T3-68  

 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO GIMNAZIJOS 

 

DIREKTORĖS ALFREDOS JANKOVSKOS 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2018-03-15 

Maišiagala 

 

 

 

1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija, Mokyklos g. 22, Maišiagalos 

mstl., Maišiagalos sen., LT-14025 Vilniaus r., tel.+370 5 249 4368, el.p. 

rastine@obrembskio.vilniausr.lm.lt. Tipas – gimnazija. Ugdymas organizuojamas lenkų kalba. 

Gimnazijoje teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas. 

 

Pavadinimas Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija 

Gimnazijos savininkas Vilniaus rajono savivaldybė, kodas – 111104987, LT- 09318, 

Rinktinės g. 50, Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. 

Teisinė forma Biudţetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 191315590 

Tipas Gimnazija 

Paskirtis Bendrosios paskirties mokykla  

Mokomoji kalba Lenkų 

Gimnazijoje vykdomos 

programos 

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo  

Įkūrimo data Tiksli įsteigimo data neţinoma. Maišiagaloje mokykla pirmą kartą   

paminėta 1777 metais (istorinis šaltinis: Teodoro Veţbovskio knyga 

,,Parapijinės mokyklos Lenkijoje ir Lietuvoje edukacinės komisijos 

laikais“, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Maţvydo bibliotekoje). 

1935 m. tapo Maišiagalos Adomo Mickevičiaus septynmetė 

antrosios pakopos mokykla.  Nuo 1954 m. mokykla buvo vidurinė.  

2007 m. mokyklai suteiktas kun. Juzefo Obrembskio vardas. 2014 

m. akredituota Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

vidurinės mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa. 

Adresas Mokyklos g. 22, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., LT-14025 

Vilniaus r. 

Telefonai    +370 5 2494368 
 

Faksas 
 

+370 5 2494251 
 

Elektroninis paštas rastine@obrembskio.vilniausr.lm.lt 
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2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

Etatų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

Pagalbinis/ 

techninis 

personalas 

Laisvi etatai Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą 01-01) 

3 5,75 20  28,75 

 

 Mokykloje dirba 34 pedagogai. Iš jų 9 (26 proc.) – dirba antraeilėse pareigose. 5 (15 

proc.) – suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 20 (59 proc.) – vyresniojo 

mokytojo,  5 (15 proc.) – mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1 (3 proc.) – logopedo kvalifikacinė 

kategorija, 1 (3 proc.) – psichologė IV kvalifikacinės kategorijos, 1 (3 proc.) – specialiojo pedagogo 

metodininko kvalifikacinė kategorija. 

100 proc. mokytojų turi pedagoginę kvalifikaciją, 100 proc. mokytojų – dalykinę kvalifikaciją 

(viena mokytoja šiuo metu studijuoja). 

 

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui 2017 m. 

panaudota 1739 eurų mokinio krepšelio lėšų. Kiekvienais metais gimnazijoje rengiama 

kvalifikacijos kėlimo programa. Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai renkasi 

kvalifikacijos tobulinimo būdą, programas, laiką; derina savo kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

tenkinimą su gimnazijos tikslais, poreikiais, vadovų rekomendacijomis. Vidutiniškai vienas 

gimnazijos mokytojas per 2017 m. tobulino kvalifikaciją 4,3 dienas. Gimnazijos pedagogams 

organizuoti seminarai „Bendradarbiavimo su tėvais subtilybės. Tėvų rolė kokybiško ugdymo 

procese XXI amţiaus pradţioje“ ir „Edukacinių aplinkų panaudojimo ugdymui patirtis Lenkijos 

švietimo įstaigose“. 

Gimnazijos vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2017 m. 

 

Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Vidutiniškai tenkančių kvalifikacijos 

tobulinimo dienų skaičius 1 vadovui 

7 11 9 

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

 

2017 m. gimnaziją lankė 166 mokiniai iš jų: 23 priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 41 

mokinys mokėsi pagal pradinio ugdymo programą (4 klasių komplektai), 75 mokiniai - pagal 

pagrindiniougdymo programą (6 klasių komplektai), 27 mokiniai - pagal vidurinio ugdymo 

programą (2 klasiųkomplektai). 

 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

2017 m. mokėsi 19 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 11,4 procentų. 

 

5. GIMNAZIJOS VEIKLOS REZULTATAI(pasiekimai, mokymo(si) pažanga, laimėjimai, 

mokinių pamokų lankomumo ataskaita ir nelankymo prevencija ir kt.) 

Paţangumas pagal ugdymo programas: 

1-4 kl. (pradinio ugdymo programa) - 100% 

5-8 ir I-II gimnazijos kl. (pagrindinio ugdymo programa) - 100% 

III  gimnazijos kl. (vidurinio ugdymo programa) –100 % 

IV gimnazijos kl. (vidurinio ugdymo programa) – 100 % 

Geri gimnazijos mokinių mokymosi rezultatai. Tai parodo brandos egzaminų bei PUPP 

rezultatai. Lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikė 100% 
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(2016 m. -100 %) laikiusių mokinių ţinių įvertinimo vidurkis – 7; gimtosios kalbos (lenkų) 

pasiekimų patikrinimą išlaikė 100% (2016 m. -100 %) laikiusių mokinių ţinių įvertinimo vidurkis – 

7,6; matematikos - 100% (2016 m. - 100%) mokinių ţinių įvertinimo vidurkis – 7,1. Pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 11 mokinių ir 2 mokiniai gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų paţymėjimus. 

Tolimesnė II gimnazijos klasės mokinių veikla: 11 mokinių tęsia mokymąsi mūsų 

gimnazijos III gimnazijos klasėje, 2 mokosi Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre. 

2017 metais valstybinius brandos egzaminus laikė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 13 

abiturientų ir 1 buvęs mokinys (2016 m. -13). Išlaikyta 95,8% (2016 m. – 89,2%) laikytų 

valstybinių egzaminų. Mokykliniai egzaminai išlaikyti 100%.  

Pagrindinio ir aukštesniojo lygio VBE rezultatai 2017 m.: 

VBE Balai Abiturientų skaičius 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 38 38   2 

Uţsienio kalba (anglų) 50 54 84  3 

Uţsienio kalba (rusų) 86 88 93 100 4 

Matematika 40 70   2 

Istorija 55    1 

 

Ugdytinių stojimas į universitetus ir kolegijas: 2017 metais 3 (23 %) abiturientai tęsia 

mokslus aukštosiose mokyklose Lietuvoje, 3 (23%) mokiniai mokosi kolegijose, 6 (46 %) -mokosi 

technikos mokyklose, dirba 1 (8 %). 

 

Mokinių pasiekimai 2017 m. (renginiai, konkursai,  projektai) 

Olimpiados, konkursai, varţybos, projektai Rajoniniai, 

respublikiniai 

tarptautiniai 

Rezultatai 

23-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etapas Rajoninis Padėka 

Anglų kalbos olimpiada „Angliškai apie Lietuvą“ Rajoninis II vieta 

Maţoji matematikos olimpiada 2017 Rajoninis III vieta 

Maţoji matematikos olimpiada 2017 Rajoninis III vieta 

Konkursas „Mistrzortografii“ Respublikinis Diplomas 

Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“ 2017 

m. (lietuvių k.,  anglų k., matematikos, fizikos, 

biologijos, chemijos, geografijos ) 

Respublikinis Diplomai I, II ir III 

laipsnio 

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos ţinovas“ Respublikinis Padėka 

Ketvirtasis respublikinis vaikų ir Moksleivių piešinių 

konkursas „Apšerkšniję mūsų ţiemos“ 

Respublikinis I vieta 

Ketvirtasis respublikinis vaikų ir Moksleivių piešinių 

konkursas „Apšerkšniję mūsų ţiemos“ 

Respublikinis III vieta 

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo ţvilgsnis“  Respublikinis Diplomai. Mokinių 

darbai įdėti į VII - ąją 

Tavo Ţvilgsnis 

knygą. 

Protų kovų turnyras. Tema „Visa tai – Rusija“ Regioninis II vieta 

I tarptautinis vaikų ir paauglių liaudiškų šokių bei 

dainų festivalis 

Tarptautinis III laipsnio diplomas 

Tarptautinis kūrybinių darbų konkursas „Puslapis iš 

Anos Krepštul dienoraščio“ 

Tarptautinis Padėkos raštas (4 

vnt.) 
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Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Tarptautinis Diplomai 

 

„2017 geriausia mokykla, geriausias mokytojas“ laureate tapo istorijos mokytoja 

metodininkė Valerija Adomaitis. 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

44 26,5  

 

7. MOKINIŲPAVĖŢĖJIMAS: 

 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 km 

nuo mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos,proc

entas (%)    

Mokinių, paveţamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, skaičius 

ir(%) 

Mokinių, paveţamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

80 48,2 49 29,5  31   

 

8. GIMNAZIJOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA.  

 

Gimnazijoje yra pilnai įrengti 23 mokomųjų dalykų kabinetai, modernus dailės  kabinetas, 

biblioteka su skaitykla, ugdymo karjerai, profesinio orientavimo ir profesinio konsultavimo 

kabinetas, logopedo kabinetas, psichologo ir specialiojo pedagogo kabinetas, aktų salė, sporto salė, 

stadionas ir aikštynas, 50 vietų valgykla, medicinos kabinetas ir kt.  

Gimnazija turi 2 higienos pasus. 

Fizikos, chemijos, technologijų, informacinių technologijų kabinetai ir sporto salė atitinka 

higienos normas.  

Gimnazija pakankamai apsirūpinusi vadovėliais, kitomis mokymo ir vaizdinėmis 

priemonėmis. Bibliotekoje - skaitykloje įrengta 20 vietų mokinių ir mokytojų darbui, 4 darbo vietos 

kompiuterizuotos. 

Gimnazija turi 56 mb/s greičio internetą, 5 interaktyvias lentas, 1 interaktyvų projektorių, 5 

daugialypės terpės projektorius, yra 24 nešiojamieji kompiuteriai, 15 kompiuterių informatikos 

kabinete, 2 PIT kabinete, 1 mokytojų kambaryje, 20 kabinėtose, beveik visi kabinetai aprūpinti 

kompiuteriais, televizoriais, multimedija. Gimnazijoje veikia 4 belaidţio (Wi-Fi) interneto tinklai, 

todėl visi gimnazijos kompiuteriai prijungti. Naudojamos 66  Windows operacines sistemos.  

Sukurtos labai geros sąlygos priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymui (veiklos centrai, 

miegamasis, rūbinė). Siekiant kurti jaukią, estetišką, saugią priešmokyklinės grupės ugdomąją 

aplinką, tinkančią ankstyvojo amţiaus vaikams, nupirkti nauji baldai ir atnaujintas skaitymo 

kampelis.   

Iš sutaupytų lėšų įgytos mokymo priemonės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymui, tinklinio įranga, 10 nešiojamųjų kompiuterių, baldai, stendai. Siekiant paįvairinti 

ugdymosi procesą, priešmokyklinio ugdymo grupei ir lietuvių kalbos kabinetui nupirktos 

interaktyvios lentos.  

 

9. GIMNAZIJOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

 

Mokykla palaiko glaudţius partnerystės ryšius ir bendradarbiauja su įvairiomis ugdymo 

įstaigomis: Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšeliu-darţeliu, Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos 

didţiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, 

Vilniaus r. Aviţienių gimnazija, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindine mokykla, 
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Vilniaus r. Dūkštų pagrindine mokykla, Vilniaus miesto Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Širvintų 

r.Barskūnų pagrindine mokykla,  Lenkijos Respublikos Olštynko miesto Kšištofo Celestino 

Mrongoviuso gimnazija, Lenkijos Respublikos Baltstogės IV bendrojo lavinimo Cipriano Kamilo 

Norvidolicėjumi, Lenkijos Respublikos Siedlce miesto gimnazija Nr. 3, Lenkijos Respublikos 

WysokieMazovieckie licėjumi; 

- Kitomis institucijomis (Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba, Maišiagalos 

kultūros centru, Širvintų rajono švietimo centru); 

- Aukštosiomis šalies mokyklomis; 

- Kun. Juzefo Obrembskio muziejumi; 

- Vietos bendruomenėmis; 

- Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnija; 

- Sprendţiant problemas, susijusias su mokinių elgesiu, mokyklos lankomumu, 

bendradarbiaujama su Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos socialiniu darbuotoju, Vilniaus 

rajono Maišiagalos policijos nuovada, Pedagogine psichologine tarnyba; 

- Bendradarbiaujame su Maišiagalos baţnyčia. 

 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ. 

 

Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, kurios veikloje aktyviai dalyvauju, Mokytojų taryba, 

kuriai vadovauju, dalykų metodinės grupės, Mokinių taryba, Vaiko gerovės komisija, atestacijos 

komisija, kurios esu pirmininkė. Inicijuoju, kad veikiančios grupės teiktų siūlymus planavimo, 

ugdymo turinio, tradicijų puoselėjimo, problemų sprendimų klausimais. Visoms gimnazijos 

savivaldos institucijoms, komisijoms, darbo grupėms teikiu informacinę ir konsultacinę pagalbą.  

 

Siekiant modernizuoti mokymosi aplinką ir kurti aukštesnę mokymosi kultūrą kabinetuose 

įrengta multimedija, įgyta garso stiprinimo aparatūra, pradinio ugdymo kabinetui nupirkti nauji 

vienviečiai suolai. 

Inicijuoju papildomų lėšų bei turto pritraukimą, ieškau rėmėjų. Gauta parama padeda 

kokybiškai organizuoti ugdymosi procesą. Socialiai remtinų šeimų vaikams nupirktos mokyklinės 

uniformos, Šv. Kalėdų proga įteiktos dovanos (maistas, saldainiai, drabuţiai, knygos). Vienai  

šeimai skirta Carito piniginė parama. Visiems pradinių klasių mokiniams nupirkti pratybų 

sąsiuviniai (rėmėjas organizacija „Fundacja pomocPolakom na Wschodzie“ („Rytų lenkų rėmimo 

fondas“)).  

Gavau Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ţemės ūkio skyriaus leidimą saugotinų 

medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ir kitiems pašalinimo genėjimo darbams atlikti, kadangi 

mokyklos teritorijoje esantys medţiai kėlė pavojų ţmonių sveikatai ir gyvybei. Vilniaus rajono 

savivaldybė skyrė 2613,60 Eur darbams apmokėti.  

 

Didelį dėmesį skiriu gimnazijos kultūros kaitai, įvaizdţio gerinimui. Kartu su gimnazijos 

mokytojais organizuoju tradicinius renginius ir, remdamasi bendrais susitarimais bei partneryste, 

plėtoju bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.  

 

 Paskatinau mokytojus dalyvauti projekte „Rodzina Polonijna“, kurį įgyvendiname su 

Lenkijos Respublikos Baltstogės IV bendrojo lavinimo Cipriano Kamilo Norvido licėjumi. 

Gimnazijoje daug dėmesio skiriame mokinių pilietiškumui ugdyti, todėl surengėme 

susitikimą su Gdansko universiteto profesoriumi, habilituotu mokslų daktaru  J. A. Wendt, kuris 

gimnazistams skaitė paskaitą ,,Współczesne przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w 

Polsce“.  

 Gimnazijos mokytojai įgijo patirties mokymuose Balstogėje  ,,Edukacinių aplinkų panaudojimo 

ugdymui patirtis Lenkijos švietimo įstaigose“. 
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 Inicijavau bendradarbiavimą su Pilsudskio draugija iš Olštyno (Lenkija). Draugijos 

atstovai padovanojo mokyklai garso stiprinimo aparatūrą, knygų.  

  

Daug dėmesio gimnazijoje skiriame specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.  

 

Įvairiomis formomis stengiuosi įtraukti mokinių tėvus į gimnazijos veiklą, kviečiu bendrus 

tėvų susirinkimus, atviras ugdomąsias veiklas, atvirų durų dieną, koncertus, sportines varţybas, 

šventes, pilietines akcijas ir profesinės patirties sklaidą.  

 

Inicijuoju atvirų ir integruotų pamokų pravedimą, mokymąsi netradicinėse erdvėse, uţ 

gimnazijos ribų. 

 

Kasmet gimnazijoje vykdome Socializacijos projektą, gimnazijos mokiniams organizuojame 

išvykas į Siedlce ir Vysokie Mazovieckie miestus. Daugiau kaip 20 metų mūsų vaikai vyksta į 

Krotošyno miestą, o jų vaikai ir mokytojai svečiuojasi pas mus.  

 

Paskatinau gimnazijos mokinius dalyvauti projekte ,,Mokymai mokinių savivaldoms“ 

(organizatorius ,,Wspólnota Polska“ (,,Lenkų bendrija”).  

 

Nuo 2017 m. buvo parengta ir pradėta vykdyti daugiau neformaliojo ugdymo programų 

(sporto būreliai, dainavimo studija).  

 

Sudariau darbo grupę ir gimnazijoje sėkmingai pravedėme Respublikinę lenkų k. olimpiadą.  

 

Gimnazijoje organizavome Jubiliejinę sporto šventę. 

 

Mokykla ir baţnyčia – dvi labai reikšmingos ir svarbios visuomenės institucijos. Dvasinės  

vertybės susiformuoja jau ankstyvoje vaikystėje ir lemia charakterio savybes uţaugus, todėl vaikus 

mokome gyventi pagal krikščioniškas vertybes, kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį einame į 

baţnyčią (9 pirmųjų mėnesio penktadienių praktika).  

 

11. MOKYKLOS PROBLEMOS. 

 

- 2012 m. buvo atliktas mokyklos remontas, tačiau pritrūko lėšų sporto salės sienoms apšiltinti 

ir langams pakeisti. Darbams atlikti trūksta apie 200 000 Eurų; 

- Siekiant uţtikrinti mokinių saugumą, būtina įrengti viešojo transporto stotelę (mokiniai 

autobuso laukia šalia vaţiuojamosios kelio dalies); 

- Siekiant uţtikrinti saugų ir patogų mokinių pavėţėjimą, gimnazijai trūksta dar vieno 

mokyklinio autobuso.  Autobusu vaikai atvyksta iš įvairių apylinkių, atokesnių kaimų (kasdien 

nuvaţiuojama apie 200 km). Vaikams reikia labai anksti keltis, nuo 7 ryto laukti mokykloje pamokų 

pradţios, vėlai grįţti namo, kas kelia labai daug nepatogumų. Mokiniai į gimnaziją ir iš jos veţami 

trimis skirtingomis kryptimis (Airėnų, Alionio ir Gudelių). 

 

 

 

Direktorė                                                                                                             Alfreda Jankovska 

 

 

 

SUDERINTA 
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Gimnazijos tarybos 2018-03-20 

posėdţio protokolas Nr. V2-1 

 


