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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Gimnazija įsteigta 1906 m., nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. reorganizuota į Paberžės 1-ąją 

vidurinę mokyklą (mišrią) ir Paberžės 2-ąją vidurinę mokyklą (lietuvišką), o 2001 m. mokyklai 

suteiktas Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos vardas. 

Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija akredituota 2014 m. 

Mokyklos adresas: Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r., LT-14273, tel. 8 

525 86 266, el. paštas: kostkos.mokykla@gmail.com.  

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kultūra, socialinių paslaugų teikimas 

bendruomenei, švietimo veiklos rūšys –priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.  

Mokymo kalba - lenkų. 

Mokyklos skyrius – Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių 

pagrindinio ugdymo skyrius. 

Skyriaus adresas – Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. 

Švietimo veiklos rūšys – pradinis, pagrindinis ugdymas. 

Mokymo kalba – lenkų. 

 

2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

Mokyklos vadovai, jų išsilavinimas, vadybinė kategorija: 

Jolanta Driukienė – direktorė, vadovauja nuo 2007-12-07, III vadybinė kategorija, 

specialybė-lenkų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pedagoginio darbo 

stažas - 17 m.  

Violeta Brodovska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dirba nuo 2012-09-13, neatestuota, 

specialybė-geografijos vyresnioji mokytoja, darbo stažas - 18 m.  

Ana Jankovska – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dirba nuo 2008-01-14, III vadybinė 

kategorija, specialybė-lenkų kalbos vyresnioji mokytoja, darbo stažas - 24 m.  

Liusia Voitkevič – Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, dirba nuo 2010-07-12, 

neatestuota, specialybė-lenkų kalbos ir istorijos vyresnioji mokytoja, darbo stažas – 27 m. 

Ana Purikovienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, dirba nuo 2014-07-15.  

Gimnazijoje dirba 37 mokytojai (32 pagrindiniai, 5 antraeilininkai), iš jų: 6 mokytojai, 24 

vyresnieji mokytojai, 7 mokytojai metodininkai. 
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3. MOKYKLOS VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai 

Mokyklos 

direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojo/-ų 

ugdymui 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2015 10 41 12,75  

2014 5 18 5,75  

 

4. MOKYKLOS DIREKTORIAUS INICIATYVA (-OS) 

 

Viena iš mano kaip vadovo sėkmingiausių iniciatyvų - bendruomenės telkimas  siekiant 

aukštesnių mokinių pasiekimų, atsižvelgiant į individualias galias ir poreikius, sudarant 

galimybes kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų bei daryti asmeninę 

pažangą. Dalyvaujame Nacionalinio egzaminų centro tęstiniame projekte „Standartizuotų mokinių 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. 

2015 m. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos 4-tų ir 8-tų klasių mokinių atliktų 

standartizuotų testų rezultatai rodo, kad, lyginant su 2014 m. standartizuotų testų rezultatais, 

padidėjo gimnazijos standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis ir visų dalykų atliktų testų rezultatai 

buvo aukštesni už šalies vidurkį. 2015 m. standartizuotų testų klausimyno rezultatai rodo, kad 

pagerėjo mokinių mokyklos kultūros ir mokėjimo mokytis rodikliai. Gimnazija taip pat dalyvavo 

tarptautiniame penkiolikmečių tyrime (Programme For International Student Assessment (PISA)), 

kuris padeda įvertinti bebaigiančių privalomąjį ugdymą mokinių sukauptas žinias ir išvystytus 

gebėjimus, reikalingus visaverčiam dalyvavimui visuomenės gyvenime. 2015 m. pagerėjo 

gimnazijos mokinių akademiniai pasiekimai. 

Suprasdama socialinės ugdymosi aplinkos įtaką mokinių pasiekimams, siekiau plėtoti 

saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.  Gimnazijos bendruomenė dalyvavo projekte ,,Specialiųjų 

mokymo priemonių rengimas, II etapas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003), kuriuo metu buvo 

praturtintas metodinėmis priemonėmis logopedo, specialiojo pedagogo kabinetas. Organizuojama 

pagalba, laikomasi lygių galimybių užtikrinimo nuostatų ir principų, tenkinami mokinių poreikiai. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame projekte-konkurse ,,UBUNTU – Aš esu, nes esi 

Tu“, kuris paskatino mokinių saviraišką, kūrybiškumą, įtvirtino pagarbą įvairovei, globalaus 

pasaulio suvokimą.  

Gimnazijoje siekiau aktyvinti ugdymo procesą, taikant tikslingą skaitmenizaciją. 

Inicijavau, kad moderni ir naujomis technologijomis aprūpinta gimnazijos materialinė bazė 

sudarytų sąlygas mokytojams įsisavinti naujus aktyvinančius mokymo metodus ir būdus, susipažinti 

su IKT naujovėmis, diegti jas ir gerinti ugdymo proceso kokybę. Informacinių technologijų 

kabinetai aprūpinti ir kasmet papildomi kompiuteriais, interaktyviomis lentomis, stacionariomis 

multimedijomis.  

Siekiau skatinti mokinių saviraišką, aktyviai dalyvaujant neformaliajame švietime. 

2015 m. aukštų rezultatų pasiekė teatro studija, šokių kolektyvas, mokyklinis choras, sporto 

komanda. Per mokslo metus šokių kolektyvas bei gimnazijos choras dalyvavo įvairiuose 

festivaliuose, konkursuose ir vietos bendruomenių bei gimnazijos renginiuose. Teatro studija 

sėkmingai dalyvavo Tarptautiniame Teatrų Festivalyje Lenkijoje bei rengė pasirodymus aplinkinėse 

švietimo įstaigose. Sporto komanda aktyviai dalyvavo ne tik Vilniaus rajono organizuotose sporto 

varžybose, bet ir Tarptautinėse jaunimo varžybose Lenkijoje. 
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5. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

Metai 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudota lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%) 

Pastabos 

2015 1184,30 1184,24 99,99  

2014 866,54 863,66 99,66  

 

6. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

 

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija 

 Komplektų skaičius Mokinių skaičius 

Gimnazijoje Skyriuje Gimnazijoje Skyriuje 

2014-12-31 12 2 158 16 

Priešmokyklinė grupė 1 - 8  

Viso: 182 

2015-12-31 12 2 159 13 

Priešmokyklinė grupė 1 - 12  

Viso: 184 

 

6.1.  SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

2015 m. mokėsi 9 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 4,89 procentų. 

2014 m. mokėsi 5 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 2,74 procentų. 

 

6.2. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

 

Metai 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, baigusių 

pagrindinio ugdymo 

programą, procentas (%) 

Pastabos 

2015 10 100  

2014 20 100  

 

6.3. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TOLIMESNIS 

MOKYMASIS: 

 

Metai 
Mokinių 

skaičius 

Tęsia 

mokymąsi: 

Iš jų 

vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

Iš jų 

profesinėse 

mokyklose 

Dirba 
Nesimoko 

ir nedirba 

2015 10 10 10 - - - 

2014 20 20 19 1 - - 
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6.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲJŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SKAIČIUS: 

 

Metai 

Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%) 

Pastabos 

2015 19 19 100  

2014 15 15 100  

 

7. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Metai 
Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%) 
Pastabos 

2015 99 53,80  

2014 95 52,19  

 

8. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS: 

 

Metai 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

skaičius 

Mokinių, 

gyvenančių 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos, 

procentas (%) 

Mokinių, 

pavežamų 

geltonaisiais, 

mokykliniais 

autobusais, 

skaičius ir (%) 

Mokinių, pavežamų 

kitu transportu, 

skaičius: 
1) spec. reisais, 

2) maršrutiniais autobusais, 

3) kitu transportu 

Pastabos 

2014 104 56 - - 8 92 4  

2015 115 62,5 - - 7 104 4  

 

9. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA 

 

Mokyklos vadovas inicijuoja visą mokyklos veiklą ir atsako už atviros, ramios, kūrybingos 

mokinių, mokytojų ir visos bendruomenės mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą 

mokykloje. Pagrindinis dėmesys skiriamas įstaigos aplinkos kūrimui ir išlaikymui. Ji orientuota į 

bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, 

individualių mokymosi tikslų nusistatymą ir tenkinimą. Sudarytos sąlygos ugdymo procesui vykti 

sutvarkytoje, estetiškoje, naujoviškoje erdvėje, ugdyti sveiką gyvenseną, turiningai leisti laisvalaikį, 

mažinti žalingų įpročių plitimą ir socialinę riziką ne tik mokiniams, bet ir vietos bendruomenei. 

Gimnazijos biudžeto asignavimų vykdymo planas 2015 m. pagal mokinio krepšelio 

programą sudarė 365 355,00 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui skirta 248 132,00 Eur, socialinio 

draudimo įmokoms – 76 558,33 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 1184,24 Eur, prekėms ir paslaugoms – 

37 655,53 Eur, ilgalaikiam materialiajam turtui – 3 000 Eur.  

Nemokamam moksleivių maitinimui (išlaidos už įsigytus produktus) 2015 m. panaudota 

20478,63 Eur.  

Mokinių pavėžėjimui 2015 m. panaudota 9798,13 Eur.  

Gimnazijos biudžeto asignavimų vykdymo planas 2015 m. pagal savivaldybės biudžeto 

programą sudarė 205 980,00 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui skirta 102 815,00 Eur, socialinio 

draudimo įmokoms – 31 852,00 Eur.  



 
 

5 
 

Prekėms ir paslaugoms 2015 m. panaudota 71 313,00 Eur, iš jų: ryšių paslaugoms – 2043,37 

Eur, kitoms prekėms – 100 Eur, komunalinėms paslaugoms – 53981,71 Eur.  

2015 m. iš mokinio krepšelio lėšų (35834,11 Eur) buvo praturtinta gimnazijos materialinė 

bazė, nupirkti mokykliniai baldai, ISO kėdės, interaktyvios lentos, mokyklinės lentos, kompiuterinė 

technika, sporto inventorius, muzikinis inventorius, kanceliarinės prekės. 

Už organizacijos ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ skirtas lėšas (4259,94 Eur) buvo įgyta 

traukos spinta chemijos kabinetui, baldai priešmokyklinei grupei ir kompiuterinė technika. 

Užsienio partnerių dėka įstaiga praturtino biblioteką ir sportinę bazę bei įsigijo naują 

gimnazijos vėliavą.  

2015 m. vasarą buvo įrengta dirbtinės dangos sporto aikštelė, kurią finansavo Kūno kultūros 

ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilniaus rajono savivaldybė. 

2015 m. gimnazijai buvo skirtos lėšos mokyklinio autobusiuko įsigijimui (rėmėjai: 

organizacija „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 

Grupė Azoty S.A., Pašto bankas S.A., organizacija LOTOS, ,,POCZTYLION”, ,,ORLEN Lietuva”, 

organizacija PGE ,,Energia z Serca”, organizacija PKO). 
Mokytojams ir mokiniams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines 

mokymo technologijas: spartesnį internetą, kompiuterius, projektorius, interaktyvias lentas. 

Organizuotos išvykos, edukacinės programos mokinių kūrybinių, organizacinių gebėjimų 

ugdymui, savojo krašto istorijos, etnokultūros pažinimui. 

Mokyklos įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės padeda ne tik mokiniams 

bet ir visai bendruomenei įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, 

gebėjimų. 

Kultūrinė aplinka apima mokyklos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas, mokyklos 

bendruomenės renginius, aplinkotvarkos, kraštotyros veiklą, ugdant meilę ir pagarbą savo 

gyvenamajai, gimtajai vietai.  

 

10. PASIEKIMAI 

 

2015 m. sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą 19 abiturientų. Visi jie gavo brandos 

atestatus. 

Į aukštąsias mokyklas įstojo 8 abiturientai, kas sudaro 42,10 procento. 6 abiturientai įstojo į 

profesines mokyklas, kas sudaro 31,57 procento, visi kiti dirba. 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. 

IG klasės mokinė K. Savko tapo Lietuvių kalbos tautinių mažumų rajoninės olimpiados 

laureate. 

IIIG klasės mokinė B. Markovska rajoninėje technologijų olimpiadoje užėmė II vietą, bei II 

vietą – rajoniniame rusų kalbos meninio skaitymo konkurse.  

5 klasės mokinė A. Driukaitė tapo rajoninio religinės poezijos konkurso laureate. 

Gimnazijos komanda laimėjo III vietą rajoninėse smiginio finalinėse varžybose. 

Pradinių klasių mokiniai laimėjo II vietą rajoniniame konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. 

Gimnazijos teatro studija ,,Przyjaciele“ rajoniniame mokyklinių teatrų festivalyje 

,,Mi*m`2015“ buvo apdovanota pagyrimo raštu už geriausius kostiumus. 

Gimnazijos merginų choras ,,Iskierki“ Vilniaus rajono meno festivalyje-konkurse laimėjo II 

vietą. 

Gimnazijos choras apdovanotas pagyrimo raštu XXII Tarptautiniame Lenkų Kultūros 

Festivalyje ,,Kwiaty Polskie“. 

Gimnazijos šokio kolektyvas Respublikiniame šokio festivalyje ,,Ant stogo 2015“ laimėjo II 

vietą. 

5, 6 klasių mokiniai G. Matulionytė, A. Driukaitė, D. Valsiūnas ir Š. Jankovski tapo 

respublikinio projekto-konkurso ,,UBUNTU – Aš esu, nes esi Tu“ laureatais. 

Gimnazijos mokiniai XII Tarptautinėje Spartakiadoje Komornikų miestelyje Lenkijoje 

laimėjo III vietą tinklinio varžybose, III vietą estafečių varžybose ir III vietą lengvosios atletikos 

varžybose. 
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11. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI 

 

Gimnazija bendradarbiauja su daugeliu socialinių partnerių. Įvairūs klausimai sprendžiami 

bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Vilniaus 

rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės rūpybos skyriumi, Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba, 

Vilniaus rajono Paberžės seniūnija, Paberžės apylinkių bendruomenėmis, Vilniaus rajono 

mokyklomis, Lietuvos lenkų mokytojų draugija ,,Macierz szkolna“. 

Gimnazija palaiko ryšius su šiais užsienio partneriais: Lenkijos Respublikos Komornikų 

gimnazija, Komornikų gminos valdyba (Komornikų gminos valdybos nariai finansavo naują 

gimnazijos vėliavą, 2015 m. mokinių grupė su mokytojais dalyvavo tarptautinėse varžybose 

,,Spartakiada 2015“), Lenkijos Respublikos Impresionistiniu teatru (Kiekvienais metais mokinių 

grupė su mokytojais  dalyvauja tarptautiniame teatrų festivalyje Vlockavke), Lenkijos Respublikos 

Sierakovicų gimnazija, Lenkijos Respublikos organizacija ,,Na obcej ziemi“ (Grupė mokinių 

dalyvavo pažintinėje išvykoje į Sulejovko miestelį), Lenkijos Respublikos Sulejovko miestelio 

mokykla nr. 3, Lenkijos Respublikos Bialobrzegų seniūnija.  
 

12. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA 

 

Neaptverta ir neapšviesta mokyklos teritorija, nėra aikštelės pradinių klasių mokiniams. 

Nėra takelio iki naujos sporto aikštelės. 

Gimnazijoje neįrengtas sveikatos kabinetas. 

Pastatui reikalinga renovacija. 

 

 

____________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos posėdžio  
2016 m. balandžio 20 d. protokoliniu nutarimu  
(protokolo Nr. 1) 
 

 

 

Gimnazijos direktorė 

 

Jolanta Driukienė 


