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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Pavadinimas: Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (toliau — 

gimnazija). 

Adresas: A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus rajonas, LT  – 15170. 

Telefonas, faksas (8 5) 2371 346. Elektroninis paštas: nem1mok@takas.lt . Gimnazijos 

svetainės adresas www.parcevskio.lt . 

Gimnazijos direktorius – Tadeuš Grigorovič, pedagoginis stažas – 22 m., vadybinis stažas – 

14 m., III vadybinė kategorija. 

Gimnazijoje vykdomos programos: Pradinio ugdymo programa; Pagrindinio ugdymo 

programa; Vidurinio ugdymo programa; Neformaliojo švietimo programos. Gimnazijoje mokosi 

vaikai iš Nemenčinės miesto bei aplinkinių kaimų ir vietovių. Gimnazijos mokiniai, kurie gyvena 

toliau nuo gimnazijos ir neturi galimybės grįžti po pamokų namo, gali gyventi gimnazijos 

bendrabutyje. Ugdymas gimnazijoje vyksta dviem tautinių mažumų kalbomis (lenkų ir rusų). 

Vidurinio ugdymo programa buvo akredituota 2005 metais ir tapome pirmąja akredituota gimnazija 

Vilniaus rajone. Gimnazija turi savo vėliavą, emblemą, himną, mokiniai — privalomą uniformą, 

gimnazijos laikraštį, veikia vidinis elektroninis paštas. 

Gimnazija dirba trijuose atskiruose pastatuose: trečiajame korpuse mokosi pradinių klasių 

mokiniai, antrajame ir pirmajame korpusuose veikia specializuoti dalykų kabinetai, kuriuose 

mokiniai įsisavina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Gimnazijoje yra teikiama psichologo, logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba mokiniams. 

Dirba socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, mokytojo padėjėjas. 

Gimnazija turi turtingą neformaliojo švietimo pasirinkimą. Šiemet veikia 31 neformaliojo 

švietimo būrelis. 

Gimnazijos misija. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija — gimnazija teikianti 

aukštos kokybės bendrąjį pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą Nemenčinės miesto, 

aplinkinių gyvenviečių ir viso Vilniaus rajono vaikams lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis, 

puoselėjanti tautinę ir valstybinę kultūrą, suteikianti puikias lietuvių (valstybinės) kalbos, užsienio 

kalbų (anglų, vokiečių, rusų) ir kitų dalykų žinias; sudaranti sąlygas mokiniams pasirinkti ugdymo 

turinį, atitinkantį jų poreikius, galimybes bei siekius; dalyvaujanti šalies ir tarptautiniuose 

projektuose; garantuojanti plačią kursų, modulių, pasirenkamųjų dalykų įvairovę, popamokinį vaikų 

užimtumą; tenkinanti mokinių saviraiškos poreikius; plėtojanti mokinių supratimą apie mokymąsi 

visą gyvenimą svarbą; lavinanti mokinių karjeros kompetencijas; skatinanti kelti mokinių 

akademinius pasiekimus; kurianti draugiškais, tarpusavio santykiais paremtą mokymuisi palankią 

gimnazijos bendruomenę;  suteikianti apgyvendinimo galimybes Vilniaus rajono mokiniams, 

pasirinkusiems mokymąsi Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje; planuojanti ir grindžianti 

savo veiklą remiantis tarptautinių, nacionalinių tyrimų bei išorės ir vidaus veiklos kokybės 

mailto:nem1mok@takas.lt
http://www.parcevskio.lt/
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vertinimo, mokinių bei gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimų rezultatais, siekianti ugdymo 

proceso tobulinimo ir modernizavimo. 

Mokytojai savo ugdymo(si) veikloje naudoja inovatyvias technologijas ir metodus, 

skatinančius mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą ir mokymosi motyvaciją. 

Gimnazijos vizija. Gimnazija — tai šiuolaikiška, konkurencinga, brandi ir dinamiška, geros 

materialinės bazės švietimo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą 

gimtąja kalba (lenkų, rusų) Nemenčinės krašto vaikams. Gimnazija, kurioje prasminga dirbti 

mokytojams, saugu mokytis vaikams, kurioje tėvai, mokytojai ir mokiniai yra lygiaverčiai 

partneriai, suinteresuoti vaiko gerove. 

 

2. MOKYKLOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

Gimnazijai vadovauja direktorius ir keturių pavaduotojų ugdymui komanda, iš jų trys 

pavaduotojai turi III vadybinę kategoriją, vienas pavaduotojas neatestuotas. Gimnazijos ūkį ir 

pagalbinių darbuotojų darbą prižiūri ir kuruoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Du 

pavaduotojai dirba po 0,5 etato. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą gimnazijai 

yra skirta 46,5 etato. Iš jų: direktorius — 1,00 etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui — 3,00 

etatai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams — 1,00 etatas, raštinės vedėja — 1,00 etatas, 

sekretorius — 0,25 etato, logopedas — 1,50 etato (0,5 etato vakansija), specialusis pedagogas — 

0,75 etato, socialinis pedagogas — 1,00 etatas, psichologas — 1,50 etato (0,5 etato vakansija), 

bibliotekos vedėjas — 1,00 etatas, bibliotekininkas — 1,00 etatas, auklėtojas — 1,00 etatas, 

naktinis auklėtojas — 2,00 etatai, mokytojo padėjėjas — 0,50 etato, informatikas inžinierius — 1,50 

etato, laborantas — 1,00 etatas, vairuotojas — 2,00 etatai, einamojo remonto darbininkas — 2,55 

etato, drabužininkas — 3,00 etatai, pagalbinis darbininkas — 0,20 etato, skalbėjas — 0,50 etato, 

sargas — 4,00 etatai, valytojas — 12,25 etato, kiemsargis — 2,00 etatai. 

 

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 5 13 3,6  

2014 10 64 14,8 Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

dalyvavo 

kvalifikacijos 

kėlimo 

stažuotėse. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui buvo 

stažuotojų 

mentorė 

 

4. MOKYKLOS DIREKTORIAUS INICIATYVA (-OS) 

Minint Mokyklos įkūrimo Nemenčinėje 150 metų jubiliejų, direktoriaus iniciatyva 2015 – 

2016 m. m. buvo paskelbti Mokyklos jubiliejiniais metais, todėl vyko įvairūs renginiai pristatantys 

gimnazijos istoriją mokiniams. Buvo organizuoti susitikimai klasėse su buvusiais abiturientais, 

kurie pasiekė karjeros aukštumų. Inicijavau parodos „Mano laida nuotraukoje“ atidarymą, leidinio 

apie gimnazijos istoriją ir šiandieną išleidimą. Į jubiliejinių metų renginių organizavimą įtraukiau 

tėvus, kuriems padedant, gimnazistams buvo organizuotas estrados žvaigždės koncertas ir 
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diskoteka. Inicijavau „Proto mūšio“ konkurso, apibendrinančio jubiliejinius metus organizavimą ir 

vykdymą. 

 

5. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Metai 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti skirta lėšų 

(Eur) 

Pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudota lėšų 

(Eur) 

Pedagogų 

kvalifikacijai 

tobulinti 

panaudotų lėšų 

procentas (%) 

Pastabos 

2014 4600,00 Lt 4385,00 Lt 95,3  

2015 1344,00 Eur 1327,00 Eur 98,7  

 

6. MOKINIAI (SKAIČIUS, KOMPLEKTAI) 

 

Mokslo 

metai 
1-4 KL. 5-8 KL. 9-10 KL. 11-12 KL. 1 – 12 KL. 

2014 177 / 10 

kompl. 

Vidurkis 17,7 

153 / 9 kompl. 

Vidurkis 17 

87 / 5 kompl. 

Vidurkis 17,4 

91 / 4 kompl. 

Vidurkis 22,75 

508 / 28 

kompl. 

Vidurkis 18,1 

2015 195 / 11 

kompl. 

Vidurkis 17,7 

167 / 9 kompl. 

Vidurkis 18,6 

84 / 5 kompl. 

Vidurkis 16,8 

77 / 4 kompl. 

Vidurkis 19,25 

523 / 29 

kompl. 

Vidurkis 18,0 

 

6.1. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ SKAIČIUS: 

 

2015 m. mokėsi 10 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, t. y. 1,9 procento. 

2014 m. mokėsi 8 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, t. y. 1,6 procento. 

 

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 37 97  

2014 48 98  

 

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 37 37 33 4 0 0 

2014 50 50 42 8 0 0 
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6.4. MOKINIŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR ĮGIJUSIŲ 

VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ, SKAIČIUS: 

 

Metai 

Mokinių, baigusių 

vidurinio ugdymo 

programą, skaičius 

Mokinių, 

įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

skaičius 

Mokinių, įgijusių 

vidurinį 

išsilavinimą, 

procentas (%) 

Pastabos 

2015 48 48 100  

2014 52 49 94 Viena mokinė 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

kitais metais 

 

7. NEMOKAMAI MAITINAMŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

Metai 
Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

Nemokamai maitinamų 

mokinių procentas (%) 
Pastabos 

2015 107 20,5  

2014 121 23,8  

 

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: 

Pastabos 

1) spec. 

reisais 

2) 

maršrut

iniais 

autobus

ais 

3) kitu 

transpo

rtu 

 

2014 190 37,4 13 2,6 13 178 1  

2015 180 34,4 13 2,5 15 181 5  

 

9. MOKYKLOS FINANSAVIMAS, TURTAS, VIDAUS BEI IŠORĖS APLINKA 

 

Finansavimo šaltiniai 

Lėšos  

2014 m.  

(tūkst. Lt) 

2015 m. 

(tūkst. Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 1191,5 318,6 

Mokinio krepšelio lėšos MK 2643,2 680,205 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) 124,23 33,996 

Lenkijos Respublikos parama 35,046 11,196 

Kitos lėšos, materialinės vertybės 

(labdara, parama, 2% GM) 

5,744 4,794 

 

10. PASIEKIMAI 

 

Egzaminai 

Brandos egzaminus 2015 metais laikė 48 abiturientai, bei buvusi mokinė, kuri praeitais 

metais neatvyko į pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. 

Mokiniai pasirinko 149 valstybinius ir 61 mokyklinį brandos egzaminą. Penki mokiniai 

pasirinko maksimalų skaičių — po 6 egzaminus, dvidešimt trys mokiniai – po 5 egzaminus, septyni 

mokiniai – po 4 egzaminus, vienuolika – po 3 egzaminus ir du mokinai po 2 egzaminus. 
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Gimtųjų lenkų ir rusų kalbų mokyklinius brandos egzaminus išlaikė visi abiturientai. 

30 valstybinių brandos egzaminų buvo išlaikyti aukštesniuoju pasiekimų lygiu. 

Viena mokinė gavo 100 balų užsienio rusų kalbos egzamino įvertinimą. 

Akademiniai mokinių pasiekimai 

2015 metais gimnazijos mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos, lenkų kalbos, rusų kalbos, anglų 

kalbos, matematikos, fizikos, IT, istorijos, geografijos, chemijos, muzikos, technologijų 

olimpiadose bei konkursuose: „Kengūra“, „Olimpis“, „Bebras“, geografijos Česlovo Kudabos 

konkursuose. 11 mokinių tapo rajoninių olimpiadų ir konkursų prizininkais, o šalies mastu tokių 

mokinių buvo 9. 

Tarp mokinių populiarūs „Kengūros“ konkursai. Matematikos „Kengūroje“ dalyvavo 62 

mokiniai, o biologijos – 25. Šalies internetiniame konkurse kalbų „Kengūra“ iš rusų kalbos 

dalyvavo 63 mokiniai. Iš jų apdovanoti auksinės Kengūros diplomais – 2 dalyviai, sidabrinės 

Kengūros – 5, oranžinės Kengūros – 8. Anglų kalbos Kengūroje dalyvavo 70 mokinių. Gauti 

auksinės Kengūros – 7 diplomai, sidabrinės Kengūros – 4 diplomai, oranžinės Kengūros – 3 

diplomai. Kalbų Kengūros „Lyderių turo“ nugalėtoja – G3a klasės mokinė Elžbieta Vysocka 

laimėjo kelionę į Berlyną. 

Informatikos konkurse „Bebras“ dalyvavo 111 mokinių. Konkurse „Olimpis“ iš anglų 

kalbos, lietuvių kalbos, matematikos, IT, chemijos, biologijos, geografijos, istorijos dalyvavo 153 

mokinai. 23 laimėjo I laipsnio diplomus, 23 — II laipsnio diplomus ir 22 — III laipsnio diplomus. 

 

Neakademiniai mokinių pasiekimai 2015 metais 

Sportiniai gimnazijos mokinių pasiekimai. Slidinėjimas ir biatlonas – gimnazijos ir 

Vilniaus rajono sporto mokyklos auklėtiniai: 

Baltijos biatlono taurė, 2015 sausis, Dušniki Zdruj (Lenkija) mokinys Radoslav 

Aleksandrov – 18 vieta; 

Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų komandinės slidinėjimo pirmenybės, 2015 vasaris, 

Ignalina Harold Lapkauskas – 3 vieta; 

Lietuvos biatlono varžybos, 2015 kovas, Madona (Latvija) Radoslav Aleksandrov – 4 vieta, 

12 kilometrų individuali rungtis, Radoslav Aleksandrov – 5 vieta, 7 kilometrai sprintas; 

Lietuvos biatlono čempionatas, 2015 kovas, Madona (Latvija) Radoslav Aleksandrov – 2 

vieta, 10 km individuali rungtis; 

Lietuvos biatlono vasaros čempionatas, 2015 rugpjūtis, Ignalina Romuald Aleksandrov – 5 

vieta, 6 km persekiojimo rungtis riedslidėmis; Romuald Aleksandrov – 6 vieta, 5 km sprintas 

riedslidėmis; 

Lietuvos biatlono vasaros čempionatas, 2015 rugsėjis, Ignalina Viktorija Romanova – 1 

vieta, 6 km individuali rungtis riedslidėmis; Viktorija Romanova – 1 vieta, 4 km sprinto rungtis 

riedslidėmis; Nikita Romanov – 1 vieta, 10 km individuali rungtis riedslidėmis; Nikita Romanov – 

1 vieta, 7,5 km sprinto rungtis riedslidėmis; Romuald Aleksandrov – 3 vieta, 8 km individuali 

rungtis riedslidėmis. 

Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono pirmenybių riedslidėmis, 2015 rugsėjis, Ignalina 

Viktorija Romanova – 1 vieta, 4 km sprintas riedslidėmis; 

Atviros Ignalinos biatlono pradinio rengimo grupių moksleivių varžybos, 2015 spalis 

Ignalina Viktorija Romanova – 1 vieta, 3 km; Romuald Aleksandrov – 3 vieta, 3 km. 

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybų rezultatai:5 aukso medaliai, 7 – sidabro 

medaliai, 4 – bronzos medaliai. Bendras rezultatas – 1 vieta rajone Lietuvos mokinių olimpiniame 

festivalyje. 

Meno kolektyvų pasiekimai 

Choras „Jutšenka“ – vad. Alicja Rusecka: 13 koncertų, I vieta rajoniniame meninių 

kolektyvų konkurse. 

Tautinių šokių kolektyvas „Jutšenka“ – vad. Leonarda Kliukovska: 15 koncertų, iš jų 9 

koncertai užsienyje. Dalyvavo IХ Pasaulinio folkloro festivalyje Ivonič Zdroj (Lenkija). 
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Liaudiškų šokių kolektyvas „Perla“ – vad. German Komarovski, Olga Valentinovič: 30 

koncertų iš jų 10 šalies mastu, 7 tarptautiniu mastu. Trijų televizijos projektų dalyvis „Super 

miestas“, „Duokim garo“, Gyvename čia“. Dalyvavo trijose Erasmus Plius projektuose. 

 

 

11. MOKYKLOS PARTNERYSTĖS RYŠIAI 

Gimnazija turi nemažai partnerių. Visu pirma glaudūs ryšiai sieja gimnaziją su Nemenčinės 

miesto ir Nemenčinės seniūnijomis ir įstaigomis jų teritorijoje. Su Nemenčinės miesto seniūnija 

dalyvaujame pilietinėse akcijose, pvz. „Diena be automobilio“, „Žydų genocido diena“, sporto 

varžybose, derliaus šventėje, tarptautiniuose bėgimuose miesto gatvėmis. 

Daug gimnazijos ir bendrų renginių su Nemenčinės daugiafunkciniu kultūros centru vyksta 

Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre, nes gimnazija neturi savo aktų salės. Kartu 

rengiame Kalėdinius ir Naujametinius renginius, mokinio dienos renginius, devynerius metus 

vyksta ataskaitinės konferencijos „Jūsų vaikas mūsų gimnazijoje, taip pat koncertai, spektakliai, 

šventės. Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje organizuojamos parodos, šventinės akcijos. 

Turime partnerių užsienyje. Mokinių ir mokytojų mainai vyksta su Kolbudy valsčiumi, 

Siedlce miestu. Gimnaziją materialiai remia Podlasko vaivadijos kaimo valsčių sąjungos valdyba, 

kuri dovanoja šiuolaikinę techninę įrangą kabinetams. Gimnazija gauna materialinę paramą iš 

Lenkijos Respublikos ambasados. Bendradarbiaujame su Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų 

draugija „Maciež školna“. Dalyvaujame organizuojamuose konkursuose, mokymuose, išvykose. 

Draugija finansuoja vadovėlių vertimą ir leidimą lenkų kalba. 

 

12. PROBLEMOS, REIKALINGA PAGALBA 

Kasmet jaučiamas mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas. Nepritraukiami jauni 

mokytojai specialistai dirbti su vaikais ir jaunimu. Smunka mokytojo profesijos prestižas. Trūksta 

stabilumo visoje švietimo sistemoje, vykdomos nuolatinės „reformos dėl reformų“. 

Nebaigta gimnazijos pastatų renovacija. Nepradėta gimnazijos stadiono rekonstrukcija, 

jungiamojo gimnazijos dviejų korpusų koridoriaus projektavimas ir statyba, gimnazija neturi savo 

aktų salės. 

 

____________________________ 

 

 

Direktorius       Tadeuš Grigorovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus r. Nemenčinės 

Konstanto Parcevskio gimnazijos tarybos 

2016-04-15 protokoliniu nutarimu 
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