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Kabiškės 

 

1. MOKYKLOS-DARŽELIO PRISTATYMAS 

 

        Vilniaus r. Kabiškių mokykla-darželis  teikia ankstyvąjį, ikimokyklinį,  priešmokyklinį bei 

pradinį ugdymą. Įstaigoje veikia 1 lenkų ankstyvojo amžiaus, 2 lenkų  ikimokyklinio ugdymo 

grupės, 1 lietuvių mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė. Įstaigoje dirba 8  pedagogai, 7 

pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą, 1-aukštesnįjį. 4 pedagogės turi  vyresniosios auklėtojos 

kvalifikacinę kategoriją, 1-auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategorija. 

Kabiškių mokyklos-darželio steigėjas: Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 

11104987, buveinė: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. Kabiškių mokyklos-darželio steigėjo teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. 

Grupė – bendrojo lavinimo mokykla. 

Tipas – mokykla-darželis. 

Mokymo kalba – lietuvių, lenkų. 

Mokymo forma – dieninė 

Kabiškių mokyklos-darželio darbo laikas – 10,5 val. 

 

2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 
Didžiausias leistinas pareigybių skaičius 23,6: 1 et. direktoriaus, 0,5 et. direktoriaus  

pavaduotojo ugdymui, 1 et. ūkio vedėjo, 0,25 et. sekretorės, 6,1 et. ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojų, 0,5 et. logopedo, 4 et. auklėtojo padėjėjo, 1 et. virėjo, 0,5 et. einamojo remonto 

darbininko, 0,5 et. skalbėjo, 4 et. sargo, 1,25 et. valytojo, 1,25 et. kiemsargio, 0,5 et sandėlininko, 

1,25 pagalbinio darbininko. 

 

Direktorius  

 

Neformalusis 
švietimas 

Pradinis 
ugdymas 

Priešmokyklinis 
ugdymas 

Ikimokyklinis 
ugdymas 

 

Ūkio 
vedėjas 

 

Aptarnaujantis 
personalas  
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3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

 

MOKYKLOS-DARŽELIO VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Metai Mokyklos direktoriaus 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui 

kvalifikacijos dienų 

skaičius 

Vidutiniškai 

tenkančių 

kvalifikacijos 

tobulinimo dienų 

skaičius 1 vadovui 

Pastabos 

2017 - 5 5  

2016 3 5 4  

 

MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: 

Metai Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudota lėšų (Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%)    

Pastabos 

2017 409,0 409,0 100 %  

2016 410,0 410,0 100 %  

 

4. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI): 

2016 m. rugsėjo 1 d. lankančių vaikų skaičius buvo 79, iš viso 5 komplektai. 

2017 m. rugsėjo 1 d. lankančių vaikų skaičius buvo 73, iš viso 4 komplektai. 

4.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

2016 m.  specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokykloje nesimokė. 

2017 m. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai mokykloje nesimokė. 

 

5. MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI:  

 

Eil.Nr. Konkurso, akcijos, projekto ir kt. 

pavadinimas 

Pasiekimas Pastabos 

1. Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Kur Kaziukas, ten ir 

turgus“ 

Padėkos raštas Vilniaus r. Nemenčinės 

vaikų lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, l.e. direktoriaus 

pareigas Regina Gurska 

2017-03-08 

2. Vilniaus r. šveitimo įstaigų  

bendruomenių meninis – kūrybinis 

projektas „Velykų belaukiant“ 

Padėka  Vilniaus r. Bezdonių 

vaikų darželio direktorė 

Liucija Auziak  

2017 balandžio mėn.  

3.  Vilniaus r. švietimo įstaigų mažųjų 

skaitovų konkursas „Tėvynei iš vaiko 

širdelės“ 

Padėka Vilniaus r.  Nemenčinės 

darželio direktorė Ivona 

Voinič  

2017-02-22 

4. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

paroda „Papuoškime prijuostę tautiniais 

ornamentais“ 

Padėka Klaipėdos lopšelio- 

darželio direktorė Inga 

Petravičienė 

2017 m. kovo mėn. 

5. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ Padėka Vaikų  linija 
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2017-03-(20-26) 

6. Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Prevencinė veikla 

ikimokyklinėje įstaigoje“ 

Padėka Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Snežana Stefanovičienė 

2017-04-11  

7. Respublikinis ilgalaikis prevencinis 

projektas „Žaidimai moko“ 

Pažymėjimas Kelmės rajono 

pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

direktorė Laura 

Šumskienė 

8. 

 

Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos 

ranka“  

Padėka Tarptautinės komisijos 

vykdomasis direktorius 

Rolandas Račinskas 

2017-11-16 

9.  Konkursas „Švarių rankų šokis 2017“ Padėka Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro direktorius 

prof. dr. Saulius 

Čaplinskas 

10. Vilniaus r. ikimokyklinių įstaigų 

projektas „Vaidiname vaikams“ 

Padėka Vilniaus r. Nemenčinės 

vaikų lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, l.e. direktoriaus 

pareigas Regina Gurska 

11. Vilniaus r. ikimokyklinių įstaigų sporto 

projektas „Judėk ir būk sveikas“ 

Padėka Vilniaus r.  Nemenčinės 

darželio direktorė Ivona 

Voinič 2017-02-22 

 

12. Respublikinis vaikų darbų  konkursas 

„Sveikatos karuselė“ 

Padėka Širvintų lopšelio – 

darželio „Boružėlė“ l.e. 

direktoriaus pareigas Rita 

Sinkevičienė 2017-11-30 

13 Respublikinė priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų paroda „Mano miesto Kalėdų 

eglutės žaisliukas“  

Padėka Klaipėdos Tauralaukio 

progimnazijos direktorė 

Ona Šalkauskienė 

2017 m. gruodžio mėn. 

14.  Respublikinis kūrybinių  darbų  

konkursas „Į žemę nusileido angelai“ 

Padėka Alytaus lopšelio – 

darželio „Boružėlė“ 

direktorė Gita 

Vitkauskienė 2017 m. 

gruodžio mėn. 

 

 

6. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

Nemokamai maitinamų mokinių 

skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%)    

Pastabos 

1 8,3  

 

7. MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS: 
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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 

- - - - - - -  

 

8. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, UGDYMO APLINKA.  

2017 m. mokyklai-darželiui buvo skirta lėšų: 

MK (mokinio krepšelis) – 105.037,00 Eur., SB (aplinka)– 161.300.78,00 Eur. €   Iš mokinio 

krepšelio sutaupytų lėšų įgyta priemonių, skirtų vaikų ugdymui už 9239.0 €, tai yra Smart TV 

televizoriai, nešiojamas kompiuteris, spalvotas lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas, 

karnavaliniai kostiumai ir kitos ugdymui skirtos priemonės. 

          Iš Vilniaus r. savivaldybės skirtų lėšų buvo atlikti  dviejų koridorių grupėse ir virtuvės 

remonto darbai už 17257.01 €.  

2017 m. ugdymo lėšos sudarė 6000.0 €. Vaikų ugdymo reikmėms tenkinti įsigyta:  

Prekės, skirtos vaikų ugdymui-500 €. 

Būitinė chemija ir higienos prekės-400 €. 

Einamojo remonto prekės-1000 €. 

Virtuvės spintelės-960 €. 

Mokyklos – darželio paramos fondą sudarė: 

1. 2 % gyventojų pajamų mokesčio parama-504.0 €. 

2. UAB „PONTEM“ parama-137.88 €. 

3. Organizacijos „Pomoc Polakom na Wschodzie“  parama-1211.0 € Už šias lėšas įgytos 

metodinių priemonių spintos, garso aparatūra, ugdymo priemonės. 

4. Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje-573.62 Už šias lėšas įgytos persirengimo spintelės.  

 

9. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI. 

Mokykla-darželis bendradarbiauja su daugeliu socialinių partnerių. Įvairūs klausimai 

sprendžiami bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, 

Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnija, Vilniaus 

rajono Nemenčinės etnografiniu muziejumi, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Lietuvos 

lenkų mokytojų draugija „Macierz szkolna“, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Sporto klubu 

„Atemi“, Vilniaus rajono K. Parčevskio gimnazija, vilniaus rajono mokyklomis, mokyklomis-

darželiais, darželiais, VšI „Vaikų ir paauglių socializacijos centru“ 

     Mokykla-darželis palaiko ryšius su užsienio partneriais: „Traugutt.org“ asociacija, Fundacja 

Wileńszczyzna. 

 

10. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT MOKYKLOS VEIKLĄ. 

 Inicijuoju ir skatinu mokytojus dalyvauti renginiuose, projektuose, atstovauti mokyklą – 

darželį; 

 Koordinuoju mokyklos-darželio strateginio plano, ugdymo ir metinių planų, veiklos kokybės 

įsivertinimo rengimą; 

 Koordinuoju prevencinių renginių, projektų vykdymą mokykloje- darželyje; 

 Inicijuoju ir skatinu mokytojų kvalifikacijos tobulinimą; 

 Inicijuoju ir palaikau bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais. 

11. MOKYKLOS PROBLEMOS. 

 

 Reikalingas pastato ir patalpų atnaujinimas ir renovacija; 

 Darželis neturi leidimo-higienos paso; 
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 Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

 

_____________________________ 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

l. e. direktoriaus pareigas     Regina Belevič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus r. Kabiškių mokykos-darželio  

tarybos  2018 m. kovo 14 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(Protokolas Nr. 1) 


