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SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO  UGDYMO  MOKYKLŲ
TINKLO  PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

2012 m. vasario 8 d. Nr. 1-446
Vilnius

 Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  švietimo įstatymo  (Žin.,  1991,  Nr.  23-593;

Nr. 38-1804; 2011, Nr. 38-1804) 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo

programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 3.1 ir 3.1.2 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės

taryba   n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklų  tinklo  pertvarkos

2012–2015 metų bendrąjį planą (pridedama).

                2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

departamento Švietimo skyriui vykdyti 1 punktu patvirtinto plano stebėseną ir prireikus teikti jį

tikslinti Tarybai.

3. Nustatyti, kad:

3.1. reorganizuojant mokyklą ar pertvarkant jos struktūrą rengiamas mokytojų

kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

departamento direktorius yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą;

3.3. Vilniaus  miesto  savivaldybės  bendrojo  ugdymo  mokyklų  tinklo  pertvarkos

2012–2015 metų bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po paskelbimo vietinėje spaudoje.

Meras Artūras Zuokas
______________
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO

PERTVARKOS  2012–2015 METŲ BENDRASIS PLANAS

I.  ĮVADAS

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015

metų bendrasis planas  tai – Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pertvarkos

trumpalaikė strategija, kurią įgyvendinus bus sukurta lanksti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

infrastruktūra, atitinkanti vilniečių nūdienos formaliojo ir iš dalies neformaliojo švietimo poreikius.

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

pertvarka pradėta 1991 metais. Nuo 2005 metų buvo nuosekliai įgyvendinama pagal Vilniaus

miesto  savivaldybės  tarybos  patvirtintus  bendruosius tinklo pertvarkos  planus, parengtus iki

2012 m. rugsėjo 1 d. Optimizuojant Savivaldybei pavaldžių mokyklų tinklą, buvo vadovaujamasi

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo principais, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintomis

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 745 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas,

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Kadangi ankstesnio Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano

įgyvendinimo laikas baigiasi, būtinas naujas pertvarkos planas, kuris atitiktų Savivaldybės

galimybes ir leistų įgyvendinti bendruosius švietimo tikslus, numatytus Lietuvos Respublikos

švietimo įstatyme.

Naujos redakcijos Švietimo įstatymas iškėlė naujus reikalavimus bendrajam ugdymui,

kuris yra neatsiejama švietimo sistemos visumos dalis. Keturių vyraujančių bendrojo ugdymo

mokyklų tipų (pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, progimnazija ir gimnazija) įgyvendinimas

nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., įpareigoja Savivaldybę tęsti pradėtą vidurinių mokyklų struktūros

pertvarką.

Pertvarkyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą skatina ir demografiniai pokyčiai, šalies

vidaus ir išorės migracija, kintantys gyventojų švietimo poreikiai, mokinių skaičiaus kaita ir  kiti

veiksniai, susiję su šalies kultūrine, socialine  ir ekonomine situacija.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis

planas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui

užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir
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neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką mokymosi

aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

Savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2012–2015 metais

bus įgyvendinami vienu etapu  pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklų

2012–2015 metų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą

(priedas).

II. PLANUOJAMOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO
PERTVARKOS PAGRINDIMAS

Savivaldybės švietimo ir bendrojo ugdymo mokyklų būklė vertinama ir prognozuojama

atsižvelgiant į demografinius, ekonominius, socialinius ir  kultūrinius rodiklius.

Demografinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir švietimo poreikių tenkinimo kontekstas

Demografinė būklė

Demografinė situacija yra vienas iš rodiklių, padedančių numatyti bendrojo ugdymo

mokyklų skaičių,  jų apkrovą ir švietimo programų poreikį atskirose mokyklose.

2011 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 3244,6 tūkst. gyventojų, t. y. 84, 4 tūkst. mažiau

negu 2010 metais. Ketvirtadalis šalies gyventojų gyveno Vilniaus apskrityje. Vilniaus gyventojai

2011 metų pradžioje sudarė beveik 17,1 proc. Lietuvos gyventojų.  Pagal Statistikos departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešai paskelbtą informaciją 2011 metų  pradžioje Vilniaus

teritorijoje gyveno 554060 gyventojų, iš jų: 249926 vyrai ir 304134 moterys. Išankstiniais 2011

metų gyventojų ir būstų surašymo duomenimis 1000 vyrų teko 1227 moterys.

Gyventojų skaičius per 2001–2011 metus  Vilniuje keitėsi netolygiai: iki 2004 metų

mažėjo, 2005–2010 metais laipsniškai didėjo, o 2011 metais sumažėjo 6132  gyventojais (žr. 1

diagramą).
1 diagrama. Gyventojų skaičiaus pokytis Vilniaus mieste per 2001–2011 metus
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Per pastaruosius vienuolika metų gyventojų mažėjimo rodiklis Vilniaus mieste  sudarė

0,2 proc.

Gyventojų amžius mieste labai įvairus. 2011 metų pradžioje Vilniuje: nuo 0 iki 14-os

metų amžiaus buvo 81363  gyventojai (15 proc.), nuo 15 iki 19-os metų – 29399 (5 proc.)
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gyventojai. Didžiausią gyventojų dalį (32 proc.) mieste sudarė 20–39 metų amžiaus asmenys (žr. 2

diagramą).
2 diagrama. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Vilniaus  mieste 2011 metų pradžioje
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2010 metais į Vilnių atvyko  7687 gyventojai, išvyko – 15784 gyventojai.  Gyventojų

neto tarptautinė ir vidaus migracija 2010 metais buvo neigiama (–  8097).

Statistikos departamento duomenimis, 2010 metais Vilniuje gimė 7613 vaikų (210 vaikų

daugiau palyginti su 2009 metais), mirė  5648 gyventojai. Natūralus gyventojų prieaugis  2010

metais buvo teigiamas (+ 1965).

Planuojant Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pokyčius, aktualu, kiek

ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, galėtų  ateiti

į sostinės mokyklų pirmąsias klases  2012–2015 metais. Pirmokų skaičių galima prognozuoti pagal

0 (nulinio) amžiaus vaikų skaičių Vilniuje (žr. 3 diagramą). 0 amžiaus vaikų skaičius pradedant

2004 metais keitėsi didėjančia tvarka: per vienuolika metų vidutiniškai kiekvienais metais didėjo

233 vaikais.
3 diagrama. 0 metų amžiaus vaikų skaičiaus pokytis Vilniaus mieste 2001–2011 metų pradžioje
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Darytina prielaida, kad dėl padidėjusio gimstamumo rodiklio, pirmaklasių skaičius

Vilniaus mokyklose iki 2017 metų turėtų gerokai padidėti palyginti su 2008 metais. Šios prielaidos

nepaneigia 2004 metais gimusių vaikų ir atėjusių į pirmą klasę septynerių metų amžiaus mokinių

skaičiaus santykis: 2011–2012 mokslo metais į pirmas klases atvykusių mokinių skaičius sutapo su

2004 metų pradžioje 0 amžiaus vaikų skaičiumi.
4 diagrama. 0 amžiaus vaikų ir pirmokų santykis Vilniaus mieste
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Planuojant Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklą 2012–2015 metams, būtina

įvertinti pirmos klasės mokinių skaičiaus kitimo tendencijas. 2005–2011 metais Savivaldybės

mokyklos tuštėjo, dėl įvairių veiksnių mažėjo vidutinis mokinių skaičius klasėse. Mokinių skaičiaus

mažėjimą bendrojo ugdymo mokyklose iš dalies lėmė pirmųjų ir dvyliktųjų klasių mokinių

skaičiaus santykis. Per pastarąjį laikotarpį šis santykis buvo mažesnis už vienetą, nes kiekvienais

metais mokyklas baigusių abiturientų skaičius buvo didesnis už naujai atvykusių į mokyklas

pirmokų skaičių. Vilniuje pirmokų skaičius per 2005–2011 metus keitėsi netolygiai: iki 2009 metų

mažėjo, nuo 2009 metų šiek tiek  padidėjo (žr. 3 ir 4  diagramas bei 1 ir 3 lenteles).
1 lentelė. Pirmokų skaičiaus kaita Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Mokslo metai 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012

Mokinių skaičius 1-ose
klasėse 5244 5164 4897 4614 4493 4750 4745
1-ųjų klasių komplektų
skaičius 250 249 241 221 216 219 226

Vidutinis mokinių
skaičius klasėje 21,0 21,0 20,5 20,9 20,8 21,7 21

Dvyliktųjų klasių mokinių skaičius  nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 1 d.

sumažėjo 1233 mokiniais (kiekvienais metais vidutiniškai po 176 mokinius).
2  lentelė. 12-ųjų klasių mokinių skaičiaus kaita Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Mokslo metai 2005–2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012

Mokinių skaičius
12-ose klasėse 7276 7052 6986 7055 6977 6430 6043

2012 m. rugsėjo 1 d. į mokyklas turėtų ateiti 4870 pirmokų (6–7 metų amžiaus) ir  tai

būtų 14 klasių komplektų daugiau palyginti su 2011–2012 mokslo metais. Teigti, kad mokinių

skaičius miesto mokyklose 2012–2013 mokslo metais padidės, būtų klaidinga, nes mokyklas

paliksiančių abiturientų (6043 abiturientai) skaičius  bus didesnis už naujai atvyksiančių pirmokų

skaičių (žr. 3 ir 4  diagramas bei 2 ir 3 lenteles).
3 lentelė. Planuojamas pirmokų skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Mokslo metai 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Mokinių skaičius 1-ose
klasėse 4870 5200 5660 5900 6500 7000

1-ųjų klasių komplektų
skaičius 203 217 236 246 270 292

Vidutinis mokinių
skaičius klasėje 24 24 24 24 24 24

Mokinių skaičiaus padidėjimo galima tikėtis 2016–2017 mokslo metais, jeigu į pirmas

klases atvyks prognozuojamas vaikų skaičius (žr. 2,  3 ir 4 lenteles).
4 lentelė. Planuojamas 12-ųjų klasių mokinių ir klasių komplektų skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Mokslo metai 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Mokinių skaičius 12-
ose klasėse 5477 5656 5661 4817 5028 4999

12-ųjų klasių
komplektų skaičius 183 189 189 161 168 167

Vidutinis mokinių
skaičius klasėje 30 30 30 30 30 30
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Ekonominė ir socialinė būklė

Šalies darbo rinkoje vykstantys procesai iš dalies lemia Vilniaus miesto gyventojų

užimtumą, o  tai  daro įtaką švietimo kaitos procesams.

Nedarbo lygis mieste 2010 metais siekė 12,9 proc., registruotų bedarbių buvo 50,6 tūkst.

Šis rodiklis 2010 metų pradžioje buvo mažesnis už šalies nedarbo lygį ( 17,8 proc.).

Lietuvos statistikos departamento atliekamo gyventojų užimtumo statistinio tyrimo

vertinimais, trečiąjį 2011 metų ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 14,8 procento ir buvo 0,8

procentinio punkto mažesnis nei antrąjį 2011 metų ketvirtį. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų)

nedarbo lygis trečiąjį 2011 metų ketvirtį sudarė 31,7 procento. Trečiąjį 2011 metų ketvirtį, kaip ir

antrąjį, kas dešimtas 15–24 metų amžiaus asmuo šalyje buvo bedarbis. Ilgalaikio nedarbo lygis

trečiąjį 2011 metų ketvirtį šalyje sudarė 8 procentus.

Statistikos departamento duomenimis, 2011 metų trečiąjį ketvirtį šalyje buvo 239,8

tūkst. bedarbių, tai yra 15,8 tūkst. (6,2 proc.) mažiau nei antrąjį. Trečiąjį 2011 metų ketvirtį

palyginti su atitinkamu 2010 metų laikotarpiu bedarbių skaičius sumažėjo 52,2 tūkst. (17,9 proc.).

Daugiau kaip pusė (57 proc.) bedarbių turėjo vidurinį arba vidurinį su profesine kvalifikacija

išsilavinimą, kas septintas (15,2 proc.) – aukštąjį arba aukštesnįjį, kas devintas (11,7 proc.) –

pagrindinį, užimtumo lygis trečiąjį 2011 metų ketvirtį sudarė 20,8 procento, per ketvirtį jis padidėjo

1,6 procentinio punkto. Duomenų apie nedarbo lygį atskirose savivaldybėse 2011 metais Statistikos

departamentas viešai nepateikė.

2010 metų pradžioje nedarbingo amžiaus gyventojai (0–15 metų amžiaus) sudarė 15,2

proc. visų  Vilniaus miesto gyventojų. Darbingo amžiaus gyventojų buvo  68,1 proc.,  pensinio

amžiaus gyventojų – 16,7 visų  Vilniaus miesto gyventojų. Senatvės pensijas 2010 metais gavo

108 831 Savivaldybės gyventojas.

2010 metais  528-iose vilniečių socialinės rizikos šeimose augo 851 vaikas (žr.  5

lentelę). Tokių šeimų ir jose augančių vaikų skaičius mieste nuo 2007 metų didėjo.
5 lentelė. Socialinės rizikos šeimų ir vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, pokytis

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.
Socialinės rizikos šeimų skaičius 378 509 512 528
Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius 729 809 838 851

Dėl nedarbo lygio ir sunkios materialinės padėties mieste auga socialinės rizikos ir

mažas pajamas turinčių šeimų skaičius, didėja mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius.

2010 metais nemokamas maitinimas buvo skirtas 10431 mokiniui (faktinės nemokamo maitinimo

išlaidos sudarė – 7004,2 tūkst. Lt), 2011 metais nemokamą maitinimą gavo 10929 mokiniai

(faktinės nemokamo maitinimo išlaidos sudarė – 7480,8 tūkst. Lt.).

2010 metais paramą mokinio reikmėms įsigyti gavo 9654 Savivaldybės mokyklų

mokiniai (faktinės išlaidos sudarė – 1506,0 tūkst. Lt), 2011 metais – 9254 vaikai (faktinės išlaidos

sudarė – 1443,0 tūkst. Lt).



7

Tautinė sudėtis

Gyventojų tautinė sudėtis iš dalies sąlygoja švietimo poreikius, o šie daro įtaką bendrojo

ugdymo mokyklų tinklo pokyčiams. 2001 metų gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Vilniaus

gyventojų, tautinė sudėtis buvo tokia: lietuviai sudarė 57,5 proc., lenkai – 18,86 proc., rusai – 14,03

proc., ukrainiečiai – 1,29 proc., baltarusiai – 4,07 proc., totoriai – 0,19 proc., žydai – 0,5 proc.,

čigonai – 0,12 proc., kitų tautybių – 1,2. Naujų duomenų apie Vilniaus miesto gyventojų tautinę

sudėtį 2011 metais Statistikos departamentas neturi.

Ugdymosi poreikių tenkinimo būklės kontekstas

 Vienas iš veiksnių, nusakančių ugdymosi poreikių tenkinimo būklę, yra mokyklų

skaičius ir jų paskirtis. 2004–2005 mokslo metais Vilniuje veikė 127 formaliojo ugdymo įstaigos:

16 darželių-mokyklų, 17 pradinių mokyklų, 17 pagrindinių mokyklų, 2 jaunimo mokyklos, 49

vidurinės mokyklos, 16 gimnazijų,  3 suaugusiųjų vidurinės mokyklos, 3 suaugusiųjų mokymo

centrai, 2 specialiojo ugdymo mokyklos, 2 specialiojo ugdymo centrai ir 2 ugdymo centrai,

besigydantiems ligoninėje vaikams. Ikimokyklinio ugdymo programą 2004–2005 mokslo metais

įgyvendino 123 ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 16 darželių-mokyklų (žr. 6 lentelę).
6 lentelė. Savivaldybės ugdymo įstaigos, jų skaičius

Įstaigų skaičiusUgdymo įstaigos tipas 2004–2005 m. m. 2011–2012 m. m.
Ikimokyklinės įstaigos, iš jų: 123 124
lopšeliai-darželiai 113 117

1.

vaikų darželiai 10 7
2. Darželiai-mokyklos 16 15

Pradinės mokyklos, iš jų: 17 143.

pradinės mokyklos su spec. klasėmis 1 2
Pagrindinės mokyklos, iš jų: 17 10
 „nepilnos“ pagrindinės mokyklos 2 -

4.

pagrindinės mokyklos su spec. klasėmis 2 2
Progimnazijos, iš jų: - 115.

progimnazijos su spec. klasėmis - 1
6. Jaunimo mokyklos 2 2

Vidurinės mokyklos, iš jų: 49 38
vidurinės mokyklos su suaugusiųjų klasėmis 1 1

7.

vidurinės mokyklos su jaunimo klasėmis 4 -
Gimnazijos, iš jų: 16 228.

gimnazijos su bendrojo ugdymo  klasėmis 8 7
Suaugusiųjų vidurinės mokyklos 3 2
Suaugusiųjų mokymo centrai 3 2

9.

Suaugusiųjų gimnazijos - 2
Specialiosios mokyklos 2 410.

Specialiojo ugdymo centrai 2 2
11. Ugdymo centrai, besigydantiems ligoninėje vaikams 2 2

Iš viso 250 248
2005–2006 mokslo metais sumažėjus mokinių skaičiui mokyklose, Savivaldybės taryba

priėmė sprendimą reorganizuoti Vilniaus darželį-mokyklą „Ramunėlė“ į lopšelį-darželį. Tai

sąlygojo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pokytį (žr. 6 lentelę).
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Per 2004–2011 metus keitėsi bendras skaičius: kito įstaigų tipai, jų apkrova, mokomoji

kalba ir kt. Šiuos pokyčius iš dalies lėmė ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių skaičiaus

dinamika mieste (žr. 7 lentelę).

Dėl Vilniaus miesto gyventojų tautinės sudėties Savivaldybės mokyklas  bendrojo

ugdymo mokyklų programas turi įgyvendinti lietuvių, lenkų, rusų, anglų ir baltarusių

mokomosiomis kalbomis (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos pagal mokomąsias kalbas

Mokyklų skaičius pagal mokomąsias kalbas
2005–2006 mokslo  metais 2011–2012 mokslo metaisMokyklos tipas

baltarusių lenkų lietuvių rusų mišrios baltarusių lenkų lietuvių rusų mišrios

1. Darželiai-mokyklos - 2 7 7 - - 3 7 5 -
2. Pradinės mokyklos - 2 15 - - - - 14 - -
3. Pagrindinės mokyklos - 2 11 1 3 - - 8 - 2
4. Progimnazijos - - - - - - 1 10 - -
5. Jaunimo mokyklos - - 2 - - - - 2 - -
6. Vidurinės mokyklos 1 3 28 12 6 1 3 18 11 5
7. Gimnazijos - 2 11 2 1 - 2 18 2 -

Suaugusiųjų vidurinės
mokyklos - - 2 1 - - - 1 1 -
Suaugusiųjų mokymo
centrai - - 1 - 2 - - 1 - 18.

Suaugusiųjų gimnazijos - - - - - 1 - 1
Specialiosios mokyklos - - 2 - - - - - - 4

9.
Specialiojo ugdymo centrai - - 2 - - - - 2 - -

10. Ugdymo centrai vaikams,
besigydantiems ligoninėje - - 2 - - - - 2 - -

1 11 83 23 12 1 9 84 19 13
Iš viso

130 126
2005–2006 mokslo metais Savivaldybės mokyklų bendrose klasėse mokėsi 77957

mokiniai, iš  jų: bendrojo  ugdymo  klasėse  mokėsi – 73362 mokiniai,  suaugusiųjų  mokyklose ir

suaugusiųjų klasėse – 3820, specialiose  mokyklose ir  specialiose  klasėse – 705  mokiniai.

2005–2006 mokslo metais skirtingo tipo Savivaldybės mokyklose (be suaugusiųjų ir specialiųjų

mokyklų mokinių) mokėsi pagal:  pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) – 28,8 proc. mokinių,

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės) – 34,7 proc., pagrindinio ugdymo

programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės)  –  19,7 proc.,  vidurinio ugdymo programą

(11–12 ir III–IV gimnazijos klasės)  – 16,8 proc. mokinių (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Mokinių skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2005 m. rugsėjo 1 d.

Mokinių skaičius pagal ugdymo programos
Eil.
nr. Mokyklų tipas pradinio

ugdymo
pagrindinio

ugdymo I dalies
pagrindinio

ugdymo II dalies
vidurinio
ugdymo

Iš viso

1.  Darželiai-mokyklos 1843 - - - 1843
2.  Pradinės mokyklos 5141 - - - 5141
3.  Pagrindinės mokyklos 2790 6208 635 - 9633
4.  Jaunimo mokyklos - 71 118 - 189
5.  Vidurinės mokyklos 10922 16203 8523 7447 43095
6.  Gimnazijos 430 2994 5177 4860 13461
Iš viso 21126 25476 14453 12307 73362
7. Suaugusiųjų mokyklos ir

suaugusiųjų mokymo centrai 5 237 648 2930 3820
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Iš viso 21131 25713 15101 15237 77182
8. Specialiosios mokyklos ir

specialiojo  ugdymo centrai 555 167 45 - 775
Iš viso 21686 25880 15146 15237 77957

Per 2005–2011 metus mažėjant bendram mokinių skaičiui, tuštėjo mokyklos ir jų klasės.

Nuo  2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius mokyklose: lenkų mokomąja

kalba sumažėjo 2581 mokiniu, lietuvių mokomąja kalba – 7367 mokiniais, rusų mokomąja kalba –

3244 mokiniais (žr. 5 diagramą). Tarptautinio bakalaureato klasėse (anglų mokomąja kalba)

mokinių skaičius išliko nepakitęs, o baltarusių mokomąja kalba padidėjo nedidele dalimi.

5 diagrama. Mokinių skaičius pagal mokomąsias kalbas 2005–2011 m.
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Prognozuojama, kad artimiausiu metu mokinių skaičiaus mažėjimo tendencijos išliks.

Ugdymo poreikių tenkinimas

Savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo pokyčiai 2005–2011 metais

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo

lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrąjį planą, nuo 2005 metų mokyklų

tinklo pokyčiai vyko nuosekliai pagal patvirtinto plano gaires.

2005 metais išryškėjus naujoms demografinių sąlygų kitimo tendencijoms atsirado

didesnis ikimokyklinių įstaigų poreikis. Dėl netolygaus įvairių mokomųjų kalbų mokinių skaičiaus

mažėjimo mieste ir nevienodo jų pasiskirstymo seniūnijose, mokyklų tinklas vienose miesto dalyse

tapo per didelis, kitose – per mažas. Nesubalansuotas mokyklų tinklas seniūnijose darė neigiamą

įtaką mokiniams, jų ugdymo sąlygoms, neužtikrino lygių mokymosi galimybių ir netenkino

mokinių noro mokytis artimiausioje mokykloje.

Per pastaruosius septynerius metus Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų tinklo

infrastruktūroje įvyko ryškūs tiksliniai pokyčiai: dėl vidurinių mokyklų restruktūrizacijos didėjo

gimnazijų ir pagrindinių mokyklų skaičius, keitėsi mokyklų apkrova, mažėjo II pamaina, siekiant

priartinti mokyklą prie mokinių gyvenamosios vietos dalyje mokyklų buvo įsteigtos specialiosios

klasės specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
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2005 metais Savivaldybės taryba priėmė sprendimus dėl Vilniaus „Žiburio“ darželio-

mokyklos (vidaus struktūros) pertvarkos į pradinę mokyklą, Vilniaus Antano Vienuolio gimnazijos

padalijimo į du juridinius vienetus: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją (I–IV gimnazijos klasės) ir

Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinę mokyklą (1–10 klasės).

2006 metais akreditavus vidurinio ugdymo programą, į gimnaziją buvo pertvarkyta

Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinė mokykla, pakeistas Vilniaus darželio-mokyklos „Ramunėlė“

tipas (į lopšelį-darželį), pradėta Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarka.

Siekiant sudaryti sąlygas gabių vaikų ugdymui Savivaldybės tarybos sprendimu Vilniaus licėjui,

Vilniaus Mykolo Biržiškos ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijoms buvo leista  komplektuoti klases

konkurso būdu, nesilaikant nustatytos komplektavimo teritorijos.

2008 metais Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla reorganizuota padalijimo

būdu (į  vidurinę ir pagrindinę mokyklas), pertvarkyta  Vilniaus „Ąžuolyno“ vidurinė mokykla

(vidaus struktūra) į pagrindinę mokyklą.

Po 2009 metų sėkmingai įvykusios vidurinio ugdymo programos akreditacijos, Vilniaus

Simono Daukanto vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas,  pertvarkyta Vilniaus

Žaliakalnio pradinė mokykla į darželį-mokyklą ir Vilniaus darželis-mokykla „Šilelis“ į lopšelį-

darželį. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo reorganizuotos: prijungimo būdu

Vilniaus Kalvarijų pagrindinė mokykla (prijungiant ją prie Vilniaus „Santaros“ vidurinės mokyklos)

ir Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla (padalijant ją į vidurinę mokyklą ir pagrindinę). 2010

metais Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokykla (vidaus struktūra) buvo pertvarkyta į to paties

pavadinimo gimnaziją.

2010 metais buvo priimti sprendimai dėl Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės ir

Vilniaus „Vingio“ vidurinės mokyklos reorganizavimo. Po reorganizacijos Vilniaus „Vingio“

vidurinė mokykla baigė savo veiklą. Į šios mokyklos patalpas buvo perkelta Vilniaus Jono

Basanavičiaus gimnazija.

2010 metais Vilniaus „Versmės“ vidurinė mokykla buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą,

pradėta Vilniaus Baltupių, Vilniaus Senvagės, Vilniaus Pilaitės ir Vilniaus Martyno Mažvydo

vidurinių mokyklų restruktūrizacija, suteiktas gimnazijos statusas Vilniaus suaugusiųjų mokymo

centrui.

Bendrojo ugdymo mokyklų struktūrinė reforma buvo tęsiama ir 2011 metais. Nuo

rugsėjo 1 d. reorganizuotos prijungimo būdu mažakomplektės Vilniaus „Kregždutės“ pradinė,

Vilniaus Panerių ir Vilniaus Liudvinavo pagrindinės mokyklos, priimtas sprendimas dėl Vilniaus

Antano Vivulskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., suteiktas

gimnazijos statusas Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų, Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“  ir

Vilniaus Senvagės vidurinėms mokykloms, pertvarkytos į progimnazijas Vilniaus Baltupių

vidurinė, Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė, Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinė, Vilniaus Emilijos
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Pliaterytės pagrindinė, Vilniaus Jono Basanavičiaus pagrindinė, Vilniaus Jono Pauliaus II

pagrindinė, Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė, Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė, Vilniaus šv.

Kristoforo pagrindinė, Vilniaus Taikos pagrindinė ir Vilniaus Žemynos pagrindinė mokyklos.

Vilniaus Volungės pradinei mokyklai, pakeitus jos statusą į darželį-mokyklą, buvo leista

komplektuoti ikimokyklinio ugdymo grupes, pradėta Vilniaus Naujamiesčio ir Vilniaus Sausio 13-

osios  vidurinių mokyklų restruktūrizacija, Verkių seniūnijoje įsteigta nauja Vilniaus Balsių

pagrindinė mokykla, pradėtos Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos reorganizavimo procedūros.

Dėl vykdomos mokyklų tinklo pertvarkos ir sumažėjusio mokinių skaičiaus sumažėjo ir

antroje  pamainoje besimokančių  mokinių skaičius ir (žr. 5 diagramą).
 6 diagrama. Mokinių skaičius II pamainoje
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2011–2012 mokslo metais II pamainoje mokosi 1,47 proc. miesto bendrojo ugdymo

mokyklų mokinių (2005–2006 mokslo metais mokėsi 5,9 proc.). Dviem pamainomis dirba keturios

mokyklos: Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla (Fabijoniškių seniūnija), Vilniaus

Žvėryno gimnazija (Žvėryno seniūnija), Vilniaus Gabijos gimnazija (Pašilaičių seniūnija) ir

Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla (Verkių seniūnija).

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2011–2012 mokslo metais

Savivaldybės bendrojo ugdymo tinklą sudaro skirtingų tipų ir įvairių mokomųjų kalbų

mokyklos (žr. 8 ir 9 lenteles). 2011–2012 mokslo metais Vilniuje veikia 24 gimnazijos,  iš jų: dvi

gimnazijos įgyvendina pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (iš kurių: viena

komplektuoja 1–8 ir I–IV gimnazijos klases, kita – 3, 4, 6–8 ir I–IV gimnazijos klases), penkios

gimnazijos įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (iš jų: trys gimnazijos

komplektuoja 5–8 ir I–IV gimnazijos klases, viena – 5, 8 ir I–IV gimnazijos klases, viena – 5, 7, 8 ir

I–IV gimnazijos klases), dvi  gimnazijos įgyvendina suaugusiųjų pagrindinio ugdymo antrosios

dalies ir akredituotas suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas (komplektuoja suaugusiųjų I–IV

gimnazijos klases), 18 gimnazijų įgyvendina pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio

ugdymo programas (komplektuoja I–IV gimnazijos klases) (žr. 9 lentelę).
9 lentelė. Savivaldybės gimnazijų tinklo struktūra

Gimnazijų skaičius pagal mokomąsias kalbas
Atitiktis LR švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768 reikalavimams,

taikomiems gimnazijos tipo mokykloms
Bendras

gimnazijų
skaičius lietuvių lenkų rusų anglų,

lietuvių
lietuvių,

lenkų, rusų atitinka neatitinka

24 18 2 2 1 1 18 6
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Didžiausią bendrojo ugdymo mokyklų tinklo dalį mieste sudaro vidurinės  mokyklos (žr.

8 ir 10 lenteles). 2011–2012 mokslo metais mieste yra 42 vidurinės mokyklos, iš jų: dvi (Vilniaus

Naujamiesčio ir Vilniaus Sausio 13-osios) įgyvendina pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programas ir komplektuoja 1–10 ir 12 klases, viena  (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

suaugusiųjų mokymo centras) įgyvendina suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

ir komplektuoja 5–10 ir 12 klases, viena (Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla) įgyvendina pradinio,

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir komplektuoja 3, 4 ir 7–12 klases, viena (Vilniaus Ozo

vidurinė mokykla) įgyvendina pagrindinio ugdymo antros dalies  ir akredituotą vidurinio ugdymo

programas ir komplektuoja 9–12 klases,  dvi mokyklos (Vilniaus „Akiračio“ ir Vilniaus „Varpo“

suaugusiųjų vidurinės mokyklos) įgyvendina suaugusiųjų pagrindinio ugdymo antros dalies  ir

vidurinio ugdymo programas, likusios (36) organizuoja mokymą pagal pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programas ir komplektuoja 1–12 klases. Dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų

trūkumo mieste ir didelės priešmokyklinio ugdymo programų paklausos penkios vidurinės

mokyklos įgyvendina priešmokyklinio ugdymo programas. Vidurinių mokyklų priešmokyklinio

ugdymo grupėse mokosi 86 mokiniai.
10 lentelė. Savivaldybės vidurinės mokyklos

Vidurinių mokyklų skaičius pagal mokomąsias kalbas
Bendras
vidurinių
mokyklų
skaičius

lietuvių lenkų rusų baltarusių lietuvių,
lenkų

lietuvių,
lenkų,
rusų

lietuvių,
rusų

mokyklų,
kuriose pradėta

struktūros
pertvarka,
skaičius

mokyklų,
kuriose

nepradėta
struktūros
pertvarka,
skaičius

42 21 3 12 1 1 1 3 6 36

Dešimt iš mieste veikiančių vienuolikos progimnazijų įgyvendina pradinio ir pagrindinio

ugdymo pirmosios  dalies programas ir  komplektuoja 1–8 klases. Viena progimnazija

komplektuoja 1–8 klases, bet įgyvendina priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio  ir pagrindinio

specialiojo ugdymo pirmosios dalies programas.

Mieste įsteigtos dvi jaunimo mokyklos, kurių paskirtis – grąžinti į mokyklas mokymosi

motyvaciją praradusius mokinius. Jaunimo mokyklos įgyvendina pagrindinio ugdymo programas ir

2011–2012 mokslo metais  komplektuoja 6–10 klases.

Per paskutinius metus dėl mokyklų pertvarkos į progimnazijas sumažėjo pagrindinių

mokyklų, įgyvendinančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, skaičius. Pagrindinių

mokyklų tinklą 2011–2012 mokslo metais  sudaro 10 mokyklų. Šešios pagrindinės mokyklos

komplektuoja 1–10 klases, viena (Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė) 1–8 klases ir

įgyvendina pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį ir specialiojo

pagrindinio ugdymo programą, viena (naujai įsteigta Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla)

įgyvendina pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir komplektuoja 1–9 klases. Dalis

pagrindinių mokyklų įgyvendina priešmokyklinio ugdymo programas.
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Priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendina dalis pradinių mokyklų,

komplektuojančių 1–4 klases ir vykdančių pradinio ugdymo programas, ir mokyklos-darželiai.

Mieste veikia 14 pradinių mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir 15 mokyklų-darželių,

organizuojančių mokymą lietuvių, rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokiniai 2011–2012 mokslo metais

2011–2012 mokslo metais Savivaldybės mokyklose mokosi 60985 mokiniai, iš jų:

46402 – lietuvių mokomąja kalba, 4879 – lenkų mokomąja kalba, 8764 – rusų mokomąja kalba

mokyklose, 78 – anglų mokomąja kalba (tarptautinio bakalaureato klasėse),  181 – baltarusių

mokomąja kalba, 275 – lietuvių, idiš ir ivrito mokomąja kalba mokyklose.

Gimnazijose mokosi 14197 mokiniai, iš jų: gimnazijose lietuvių mokomąja kalba –

12205,  gimnazijose rusų mokomąja kalba – 913,  gimnazijose lenkų mokomąja kalba – 1001,

anglų mokomąja kalba (tarptautinio bakalaureato klasėse) – 78.

Vidurinėse mokyklose mokosi 24460 mokinių, iš jų: vidurinėse mokyklose lietuvių

mokomąja kalba – 14496 mokiniai, vidurinėse mokyklose rusų mokomąja kalba – 6624 mokiniai,

vidurinėse mokyklose lenkų mokomąja kalba – 2434 mokiniai, vidurinėje mokykloje baltarusių

mokomąja kalba – 181 mokinys, vidurinėje mokykloje lietuvių, idiš ir ivrito mokomąja kalba – 275

mokiniai. Esant ryškiai mokinių skaičiaus mažėjimo tendencijai mieste, mokinių skaičius įvairių

tipų mokyklose keitėsi skirtingai: vidurinėse ir pradinėse mokyklose mažėjo, gimnazijose didėjo,

mokyklose darželiuose per paskutinius ketverius metus beveik nekito (žr. 7 ir 8 diagramas).
7 diagrama. Mokinių skaičiaus kitimas vidurinėse mokyklose ir gimnazijose
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Pagrindinėse mokyklose mokosi – 4086 mokiniai, iš jų: pagrindinėse mokyklose lietuvių

mokomąja kalba mokosi 3500 mokinių, pagrindinėse mokyklose lenkų mokomąja kalba – 383

mokiniai ir pagrindinėse mokyklose rusų mokomąja kalba – 203 mokiniai. Jaunimo mokyklose,

skirtose motyvaciją praradusiems mokiniams ir mokymą organizuojančioms lietuvių mokomąja

kalba, mokosi 167 mokiniai.

Progimnazijose mokosi 8690 mokiniai, iš jų: progimnazijose lietuvių mokomąja kalba–

8072 mokiniai, progimnazijoje lenkų mokomąja kalba – 618 mokinių.

Pradinėse mokyklose, kurios organizuoja mokymą lietuvių mokomąja kalba mokosi –

4247 mokiniai.
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Mokyklose-darželiuose  iš viso mokosi 1785 mokiniai, iš jų: 687 mokiniai –  lietuvių

mokomąja kalba, 720 mokinių – rusų mokomąja kalba ir 378 mokiniai lenkų mokomąja kalba.

Pradinės mokyklos ir mokyklos-darželiai mieste yra labai populiarūs ir paklausūs.
7 diagrama. Mokinių skaičiaus kitimas pradinėse mokyklose ir mokyklose-darželiuose
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Specialiojo ugdymo programas įgyvendina penkios Savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklos, keturios specialiosios mokyklos ir du specialiojo ugdymo centrai. Specialiosiose

mokyklose ir bendrosios paskirties mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi 494 mokiniai (69 klasių

komplektai), iš jų: Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje (du klasių komplektai – 16 mokinių),

Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje  (vienas klasės komplektas – 4 mokiniai), Vilniaus

Žygimanto Augusto pagrindinėje mokykloje (du klasių komplektai – 14 mokinių), Vilniaus Jono

Pauliaus II progimnazijoje (vienas klasės komplektas – 4 mokiniai), Vilniaus „Spindulio“

pagrindinėje mokykloje (trys klasių komplektai – 20 mokinių), Vilniaus specialiojo ugdymo centre

„Aidas“ (aštuoni klasių komplektai – 69 mokiniai), Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centre „Viltis“

(devyni klasių komplektai – 60 mokinių),  Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje (penkiolika

klasių komplektų – 98 mokiniai), Vilniaus „Rasos“ specialiojoje mokykloje (septyni klasių

komplektai – 52 mokiniai), Vilniaus „Šilo“ specialiojoje mokykloje (dešimt klasių komplektų – 69

mokiniai), Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje (vienuolika klasių komplektų – 88 mokiniai).

2011–2012 mokslo metais Vilniaus mieste veikia dvi suaugusiųjų gimnazijos, vienas

suaugusiųjų mokymo centras, dvi suaugusiųjų vidurinės mokyklos, vienas jaunimo ir suaugusiųjų

bendrojo lavinimo konsultacinis centras nuteistųjų ir asmenų, kuriems laikinai apribota laisvė

mokymui. Mieste suaugusiesiems yra sudarytos sąlygos įgyti pradinį,  pagrindinį ar vidurinį

išsilavinimą, per modulinį mokymą įgyti trūkstamų žinių ar jas atnaujinti pagal patvirtintas Lietuvos

bendrojo ugdymo mokyklų bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, gilinti žinias ir

gebėjimus neformaliojo švietimo grupėse. Suaugusiųjų formaliojo ugdymo įstaigose 2011–2012

mokslo metų pradžioje mokėsi 2859 mokiniai, iš jų  pagal vidurinio ugdymo programą – 1436

mokiniai (50,2 proc.), pagal pagrindinio ugdymo programos antrąja dalį – 738 mokiniai (25,8

proc.), pagal  pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį – 677 mokiniai (23,7 proc.) ir pagal

pradinio ugdymo programą – 7 mokiniai (0,24 proc.).  Suaugusiųjų mokyklų pagrindiniai

klausytojai yra dirbantys, dažniausiai vyresni nei 18-os metų asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių

yra nutraukę mokslą nuosekliuoju mokymosi būdu, todėl tokiems asmenims sudaroma galimybė

mokytis moduliniu būdu. Suaugusiųjų ugdymo įstaigų moksleiviai dažniausiai yra „iškritusieji“ iš
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dieninių vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų sistemos mokiniai arba dėl vienų ar kitų priežasčių

negalėję, bet norėję, įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Suaugusiųjų ugdymo įstaigose

mokymas organizuojamas stacionaria (rytinė ir vakarinė pamainos), neakivaizdine ir savarankiško

mokymosi formomis. Mokymo įstaigose organizuojami valstybinės kalbos, informacinių

technologijų ir kitų dalykų moduliai, neįgaliems asmenims – siuvimo-sukirpimo, kompiuterinio

raštingumo kursai padeda žmonėms geriau integruotis į darbo rinką, įgyti pasitikėjimo savimi.

Mokyklos aktyviai dalyvauja tarptautinėje, šalies ir miesto projektinėje veikloje, miesto

renginiuose, glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijomis, mikrorajono bendruomenėmis (Suaugusiųjų

mokymo centras, „Židinio“ suaugusiųjų mokykla, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų

mokymo centras). Šiuo metu suaugusiųjų mokymosi institucijose sudarytos sąlygos įgyti formalųjį,

pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Pastebėtos

kai kurios problemos atskirose ugdymo įstaigose: klausytojų mokymosi motyvacijos stoka,

nepatenkinamas lankomumas, darbdavių abejingumas besimokantiesiems, neformaliojo švietimo

įvairovės stoka.

Nuotolinio mokymosi švietimo paslaugas teikia Vilniaus „Ozo“ vidurinė mokykla.

Mokinių kontingentas yra labai įvairus: jaunos mamos, neįgalieji, asmenys, turintys įvairių

bendravimo problemų arba išvykę į užsienį.

Sostinėje veikia Pedagoginė psichologinė tarnyba. Tarnybos paskirtis – didinti

specialiųjų poreikių, psichologinių, asmens ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi

veiksmingumą. Pagrindiniai uždaviniai – įvertinti asmens specialiuosius poreikius, psichologines,

asmenybės ir ugdymosi problemas.

Apibendrinus mokinių pasiskirstymą bendrojo lavinimo mokyklose, galima teigti, kad

švietimo įstaigų tinklas nėra efektyvus, nes ugdymo įstaigose netolygiai pasiskirstę mokinių srautai.

Pagal mokyklų vadovų pateiktas statistines ataskaitas 2011 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės mokyklose

mokėsi 60985 mokiniai. Pagal mokyklų patalpų projektinį pajėgumą mokyklose galėtų mokytis

64070 mokinių.  Tuščios mokymosi vietos atsirado dėl nuolat mažėjančio mokinių skaičiaus.

Mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija išliks iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Nepriimant sprendimų dėl

mokyklų pertvarkos, atskiros Vilniaus mokyklos išnyks.

Mokinių pasiskirstymas pagal ugdymo programas 2011–2012 mokslo metais

Savivaldybės formaliojo švietimo mokyklos įgyvendina pradinio, pagrindinio, vidurinio

ir vaikų neformaliojo švietimo programas. Mokinių skaičius pagal atskiras ugdymo programas yra

nevienodas (žr. 8 ir 9 diagramas).

2005–2006 mokslo metais rugsėjo 1 d. Savivaldybės mokyklose pagal pradinio ugdymo

programą mokėsi 21866 mokiniai, pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – 25880
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mokinių pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – 15146 mokiniai, pagal vidurinio

ugdymo programą – 15237 mokiniai.

2011–2012 mokslo metais rugsėjo 1 d. Savivaldybės mokyklose pagal pradinio ugdymo

programą mokėsi 18177 mokiniai (878 klasių komplektai), pagal pagrindinio ugdymo programos

pirmąją dalį – 19781 mokinys (831 klasių komplektas), pagal pagrindinio ugdymo programos

antrąją dalį – 11420 mokinių (480 klasių komplektų), pagal vidurinio ugdymo programą – 11607

mokiniai (457 klasių komplektai).

Vidutinis mokinių skaičius klasėse pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas yra

mažesnis už teisės aktuose nustatytą optimalų mokinių skaičių klasėje, o tai apsunkina mokyklos

veiklą ir bendrojo ugdymo mokyklų programų įgyvendinimą dėl ribotų mokykloms skiriamų

valstybės biudžeto lėšų (žr. 11 lentelę).
11lentelė. Vidutinis mokinių skaičius klasėse pagal ugdymo programas

Programa
Pradinio Pagrindinio Vidurinio

1–4 klasės 5–8 klasės 9–10 klasės 11–12 klasės
Vidutinis mokinių skaičius 20,7 23,8 23,8 25,3

Mokinių skaičiaus kaita ir prognozės

Mokyklų kaitai, jų įgyvendinamoms programoms tiesioginės įtakos turi mokinių

skaičius. Savivaldybės  mokyklose per  2005–2011 metus  bendras mokinių  skaičius sumažėjo

17212 mokinių (nuo 78197 iki 60985). Kasmet į miesto mokyklas vidutiniškai ateina 2868

mokiniais mažiau. Mokinių skaičiaus mažėjimas per šiuos metus buvo stebimas įvairių tipų ir

mokomųjų kalbų mokyklose. Mokinių mažėjo ir pagal ugdymo programas: pagal pradinio ugdymo

programą mokinių sumažėjo 3689, pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – 6099, pagal

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – 3726, pagal vidurinio ugdymo programą – 3630 (žr. 7

ir 8 diagramas).
8 ir 9 diagramos. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas 2005–2006 ir 2011–2012 mokslo metais

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas

2005-2006 m.
m.; 28%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas

2005-2006 m.
m.; 19%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas

2005-2006 m.
m.; 20%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas

2005-2006 m.
m.; 33%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas 2011-

2012 m.m. ;
32%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas 2011-

2012 m.m. ;
19%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas 2011-

2012 m.m. ;
19%

Mokinių
skaičius pagal

ugdymo
programas 2011-

2012 m.m. ;
30%

Įvertinus mokyklų pateiktą informaciją, nustatyta, kad neišgrynintų gimnazijų,

vidurinių mokyklų,  pagrindinių mokyklų ir progimnazijų  apie 90 proc. 4-ųjų klasių mokinių, baigę

pradinio ugdymo programą, toliau tęsia mokslą tose pačiose mokyklose, 8,4 proc. mokinių renkasi

kitas mokyklas. Vidurinių mokyklų 8-ųjų klasių mokiniai, baigę pradinio ugdymo programos

pirmąją dalį, pasiskirsto įvairiai: dalis renkasi keturmetes gimnazijas, kiti tęsia mokslą vidurinėse
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mokyklose. Progimnazijų aštuntokai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį,

dažniausiai renkasi gimnazijas.

Į profesines mokyklas išvyksta mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos antrąją

dalį vidurinėse ar pagrindinėse mokyklose. Išvykstančių į profesines mokyklas mokinių skaičius per

trejus paskutiniuosius metus mokyklose svyruoja nuo 3,5 proc. iki 9,5 proc.

Darytina išvada, kad mokyklose mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija išliks iki

2015 metų, mokinių skaičiaus padidėjimo galima tikėtis 2015–2016 mokslo metais, jei į Vilniaus

miesto mokyklas ateis visi  7-erių metų  amžiaus vaikai, gimę 2008 metais (žr. 12 lentelę).
12 lentelė.  Mokinių skaičiaus optimistinė prognozė (be mokinių specialiosiose mokyklose ir specialiosiose klasėse)

Mokinių skaičius mokslo metaisKlasė 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–-2015
1 4708 5200 5660 5900
2 4514 4708 5200 5660
3 4363 4514 4708 5200
4 4453 4363 4514 4708
5 4773 4453 4363 4514
6 4998 4773 4453 4363
7 5028 4998 4773 4453
8 4817 5028 4998 4773
9 5661 4817 5028 4998
10 5656 5661 4817 5028
11 5477 5656 5661 4817
12 6043 5477 5656 5661

Iš viso 60491 59648 59831 60075

Ugdymo kokybė

Ugdymo kokybė vertinama atsižvelgiant į mokyklų pateiktus trejų paskutiniųjų metų

mokymosi pasiekimus, mokymosi sėkmingumą, ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą.

Ugdymosi pasiekimai

Visuotinis išorinis vertinimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos mokinio patiriamas

tik vieną kartą, tai yra laikant valstybinį brandos egzaminą, todėl pagrindiniu mokymosi pasiekimų

rodikliu tenka rinktis valstybinių brandos egzaminų duomenis.

Išanalizavę trejų paskutiniųjų metų duomenis, matome, kad Savivaldybės mokyklose

vidutiniškai vidurinį išsilavinimą įgyja 97,1 proc. mokinių nuo išklausiusiųjų vidurinio ugdymo

programą skaičiaus. Vilniaus miesto mokyklose 2004 metais vidurinį išsilavinimą įgijo 92,6 proc.

mokinių nuo išklausiusiųjų 12 klasės programą mokinių skaičiaus, 2005 metais – 93,29 proc. 2006

metais – 94,03 proc., o 2007 metais – 95,39 proc. vidurinį išsilavinimą įgijo nuo išklausiusiųjų 12

klasės programą skaičiaus.
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13 lentelė. 12-os klasės mokinių pasiekimai

12-ųjų klasių mokinių skaičius
2008–2009 m. m. 2009–2010 m. m. 2010–2011 m. m.
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6499 6271 228 6113 5973 140 6033 5856 151

Mokymosi sėkmingumas

Atlikus  mokyklų pateiktų trejų metų duomenų analizę pastebėta, kad mokyklose į

aukštesnę klasę su nepatenkinamu pažymiu (-iais) vidutiniškai perkeliama apie  4,85 proc. 1–10-ųjų

klasių mokinių, iš jų: 1–4-ųjų  klasių – apie  0,16 proc.  (2004 metais buvo  perkelta  0,16  proc.),

5–8-ųjų klasių – 1,87 proc. (2004 metais buvo perkelta apie 2,7 proc.),  9–10-ųjų klasių – apie 2,82

proc.  (2004 metais buvo perkelta 3,7 proc.) nuo bendro mokinių skaičiaus.

Vidutiniškai kurso kartoti paliekama apie  2,99 proc. 1–10-ųjų klasių mokinių, iš jų:  1–

4-ųjų klasių – apie 0,25 proc., 5–8-ųjų klasių – apie 0,94 proc., 9–10-ųjų klasių – apie 1,8 proc. nuo

bendro mokinių skaičiaus.

Vaikų neformalusis švietimas

Vaikų neformaliojo švietimo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose rodo, kiek

dėmesio yra skiriama mokinių užimtumui ir socializacijai. Paskutiniais duomenimis (be

neformaliojo ugdymo įstaigų), būrelius lanko 82 proc. mokinių. Mokyklose iš viso veikia 2371

būrelis. Būreliai  gali būti skirstomi į 15 rūšių: muzikos, choreografijos, teatrinio meno, dailės,

etnokultūros, sporto, sveikos gyvensenos, kalbos mokslo, informacinių technologijų, turizmo ir

kraštotyros, techninės kūrybos, gamtos ir kiti būreliai. Populiariausi yra informacinių technologijų,

techninės kūrybos, sporto, muzikos, dailės bei teatrinio meno rūšių būreliai. Vienam moksleiviui

vidutiniškai tenka 0,08 būrelio valandos.

Mokyklų pastatų būklė bei kabinetų ir patalpų atitiktis mokyklos tipui

Tinkama mokyklų, jų pastatų ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės

veiksnys.

Mokyklų pastatų būklės, kabinetų ir patalpų atitikties Mokyklų aprūpinimo standartams

įvertinimas rodo, kad daugelio mokyklų pastatų būklė nėra gera, joms sutvarkyti reikia didelių

investicijų. Pagrindiniai pastatų trūkumai: nesandarūs langai, prasti sanitariniai mazgai,

neefektyvios šildymo sistemos, kiauri stogai ir kt. Pagrindinės patalpų bėdos – maži kabinetai,

kuriuose pagal higienos normas netelpa 30 mokinių, mažos sporto salės (kai kuriose mokyklose jų

nėra), specializuotų kabinetų trūkumas ar juose pasenusi įranga ir t. t. Didžiausi higienos normų

pažeidimai – neatitinkantys vaikų ūgio seni baldai, šaltos patalpos, blogas apšvietimas. Tinkamai

atnaujinti mokyklų pastatus reikalingos didelės investicijos. 2009–2010 mokslo metais mokyklų
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pastatams išlaikyti buvo skirta 840,5 tūkst. Lt, 2010–2012  metais  – po 571,5 tūkst. Lt. Savininko

skiriamų lėšų pakanka tik avariniams darbams atlikti.

Mokyklų pastatų būklė gerėja dėl vykdomos mokyklų renovacijos. Šiuo metu Vilniuje

renovuota  ir iš dalies renovuota 39,7 proc. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų.

Mokyklos ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos renovuojamos palaipsniui, naudojant

įvairius lėšų šaltinius (žr. 14 lentelę).
14 lentelė. Ugdymo įstaigų renovacija 2006–2011 metais

Renovacijai skirtos lėšos (mln. Lt)Lėšų šaltiniai 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011m. Iš viso
Savivaldybės  biudžeto lėšos 5,1 5,52 12,0 2,02 8,50 19,40 52,54
Valstybės kapitalo investicijų
programos lėšos - 10,00 5,00 3,80 5,60 4,17 22,07
Specialiosios tikslinės valstybės
biudžeto dotacijos lėšos 0,60 1,37 3,80 0,40 0,00 6,17
Bendrojo lavinimo ir profesinių
mokyklų atnaujinimo programos
lėšos

0,00 7,90 5,60 1,35 1,60 16,45

Europos Sąjungos 0,00 5,00 4,17 18,00 27,78 17,30 73,25
Iš viso skirta lėšų 5,70 22,79 30,57 22,67 40,35 41,40 170,48

Mieste per 2006–2011 metus buvo atnaujintos 264 ugdymo įstaigos.

Mokytojai

Viena iš svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė

kompetencija.

Pedagogų registro duomenimis, 2111–2012 mokslo metais Savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklose dirba 5092 mokytojai (2004–2005 mokslo metais dirbo 9563 mokytojai), iš jų

atestuoti – 4139, neatestuoti – 913. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją yra įgiję 2820

mokytojų, mokytojo metodininko –1166 mokytojai, mokytojo eksperto – 153 (žr. 10 diagramą).
10 diagrama. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas

Vyr, mokytoja
56%

Ekspertai
3%

Neatestuoti
18%

Metodininkai
23%

60-ies metų  ir vyresnio amžiaus mokytojai miesto mokyklose sudaro apie 14 proc. (712)

visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų.

Per 2004–2010 metus  mokytojų skaičius Savivaldybės mokyklose sumažėjo 43,8 proc.,

tačiau padaugėjo mokytojų, įgijusių vyresniojo mokytojo ir metodininko kvalifikacines kategorijas.
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Vienam mokytojui tenka 11,9 mokinio. Šis rodiklis yra mažesnis už šalies rodiklį.

Mokykloje mokiniams teikiama kvalifikuotų specialistų psichologinė, specialioji pedagoginė ir

specialioji pagalba. Minėtos paskirties pagalbą teikia logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai

ir kiti darbuotojai. 2011–2012 mokslo metais Savivaldybės mokyklose dirba 58 logopedai, 28

specialieji pedagogai, 84 psichologai, 97 socialiniai pedagogai , 124 mokytojų padėjėjai ir 174 kiti

pagalbiniai darbuotojai.

Vilniaus miesto mokinių pavėžėjimas

 2011–2012 mokslo metais iš užmiesčio į Vilniaus miesto mokyklas, kurių savininkė yra

Savivaldybė, atvažiuoja 1436 mokiniai (2004–2005 mokslo metais buvo 1348 mokiniai).  Jie

sudaro apie 2,35 proc. visų Savivaldybės mokyklose besimokančių mokinių (2004–2005 mokslo

metais – 1,63 proc.). Mokiniai į Vilniaus mokyklas atvyksta traukiniais arba autobusais.

Reguliaraus susisiekimo autobusais atvyksta 1416 mokinių. Lietuvos geležinkelių paslaugomis

naudojasi 20 mokinių. Šias transporto paslaugas teikia  18 vežėjų. 2111–2012 mokslo metais

vidutiniškai per mėnesį už šias paslaugas vežėjams sumokama 107286 Lt.

III. ESAMOS MOKYKLŲ TINKLO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Privalumai

1. Geras mokyklų geografinis išsidėstymas.

2. Tankus mokyklų tinklas.

3. Plečiamas keturmečių gimnazijų ir su jomis asocijuotų progimnazijų tinklas.

4. Praktiškai tenkinami visi formaliojo švietimo poreikiai.

5. Sėkmingai mažėja dviem pamainomis dirbančių mokyklų.

6. Mokyklų, įgyvendinančių pradinio ugdymo programas, tinklas išplėtotas po visą miesto

teritoriją.

7. Savivaldybės mokyklose sudarytos galimybės mokytis keturiomis mokomosiomis

kalbomis.

8. Išplėtotos įvairios suaugusiųjų švietimo paslaugos dirbantiesiems, norintiems įgyti

bendrąjį išsilavinimą.

9. Sukurtos prielaidos nuotolinio mokymosi galimybių plėtotei.

10. Sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymui.

11. Renovuota nemaža dalis mokyklų.

Trūkumai

1. Per didelė pradinio ir pagrindinio ugdymo programų gausa, nedidelis vidutinis mokinių

skaičius klasėse.

2. Didelis nepertvarkytų vidurinių mokyklų tinklas.
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3. Netolygus mokyklų tinklas seniūnijose.

4. Nesureguliuoti mokinių srautai ir nevienoda mokyklų apkrova.

5. Per maža pagalba migruojančių šeimų vaikams.

6. Dauguma švietimo įstaigų  tėra iš dalies atnaujintos, jų patalpų remontui ir

rekonstrukcijai reikalingos didelės investicijos.

7. Dalis mokyklų dirba dviem pamainomis.

8. Jaunimo mokyklose ir jų klasėse mokosi didesnis mokinių skaičius už teisės aktuose

nustatytą optimalų mokinių skaičių.

9. Neoptimalus mokyklų tinklas turi įtakos neefektyviam lėšų panaudojimui.

10. Mokinio krepšelio ir aplinkos lėšų mokiniui svyravimas atskirose mokyklose pažeidžia

lygių galimybių principą.

11. Dalyje mokyklų finansuojamos tuščios mokymosi vietos.

Pavojai

(prognozuojama situacija nekeičiant mokyklų tinklo)

1. Padaugės mokyklų, kuriose mokysis labai mažas mokinių skaičius klasėse, tai yra

sumažės vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte, kuris nesieks Mokinio krepšelio lėšų

apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje nustatyto optimalaus mokinių skaičiaus.

2. Kris ugdymo kokybė (lėšų trūkumas ribos mokyklų aprūpinimą naujomis mokymo

priemonėmis, ugdymo turinio individualizavimą, diferencijavimą (mobiliųjų grupių sudarymą),

reikiamos pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimą mokiniams).

3. Negerės ugdymo sąlygos (t. y. nepakaks lėšų patalpų remontui, renovacijai).

4. Tuštėjant  mokykloms, galimas mokytojų  nepasitenkinimas  dėl  ribotų  įsidarbinimo

galimybių.

5. Prognozuojama, kad susiklostys situacija, kai vienu metu neteks darbo didelis mokytojų

skaičius, ypač kai kurių dalykų specialistų, todėl didės nedarbas (pvz., vienu metu bus reikalingos

didelės lėšos išeitinėms kompensacijoms) ir perkvalifikavimo išlaidos.

6. Atsiras konkurencija tarp mokyklų, skatinanti mokyklas ne bendradarbiauti, o

rungtyniauti.

7. Stichiškai vyks kokybiškų mokyklų paieškos, kuriančios sąlygas korupcijai rastis.

8. Nebus garantuotas vaiko saugumas.

9. Tarp seniūnijų ir seniūnijose atsiras gyventojų priešprieša.

Galimybės

(prognozuojama situacija tvarkant mokyklų tinklą)

Sureguliavus mokinių srautų pasiskirstymą atitinkamų tipų ir mokomųjų kalbų

mokyklose:
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1. Mokyklose bus sukurta tinkama edukacinė aplinka.

2. Mažės tuščių mokymosi vietų skaičius mokyklose ir klasėse. Lėšas, kurios naudojamos

laisvoms  mokymosi  vietoms  finansuoti, bus galima panaudoti ugdymo bazei atnaujinti ir

modernizuoti.

3. Pagerės mokyklų  aprūpinimas mokymo įranga ir mokymo priemonėmis.

4. Bus sukurtos sąlygos mokyklos aplinkai modernizuoti ir specialiųjų ugdymosi

mokinių, turinčių įgimtų ar įgytų sutrikimų, specialiesiems poreikiams tenkinti.

5. Gerės   mokinių   ugdymo   kokybė, todėl didės ir mokinių konkurencingumas mieste,

regione, šalyje (regioninių, šalies olimpiadų, konkursų, varžybų rodikliai).

6. Miesto pakraščiuose esančias mokyklas  bus galima aprūpinti mokykliniu transportu.

7.  Mokyklų patalpos bus atnaujinamos ir modernizuojamos.

8.  Mažės mokyklų išlaikymo sąnaudos.

9. Visos miesto mokyklos teiks panašios kokybės išsilavinimą.

10. Gerės ugdymo kokybė, kartu didės regiono mokinių konkurencingumas.

IV.  MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2012-2015 METAMS

Mokyklų tinklo kaita nėra savitikslis dalykas, tai yra vien tik mokyklų steigimas,

reorganizavimas, pertvarkymas ar likvidavimas. Tinkama tinklo pertvarka turi sudaryti prielaidas ir

sąlygas pagerinti esamą švietimo kokybę, veiksmingai panaudoti turimus švietimo išteklius.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos tikslas

Siekti mokymosi, laiduojančio naują mokymo kokybę, prieinamumo užtikrinimo pagal

bendrojo ugdymo mokyklų programas, racionalaus ugdymui skirtų lėšų panaudojimo.

Uždaviniai

1. Sukurti lanksčią Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo infrastruktūrą,

atitinkančią vilniečių nūdienos formaliojo švietimo poreikius:

1.1. plėsti keturmečių gimnazijų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programos antrąją

dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programas,  bei su jomis asocijuotų progimnazijų tinklą

mieste;

1.2. mažinti mokyklų apkrovą, užtikrinti, kad mokyklos būtų komplektuojamos

neviršijant jų projektinio pajėgumo;

1.3. panaikinti antrą pamainą mokyklose;

1.4. maksimaliai sureguliuoti mokinių srautų pasiskirstymą mokyklose ir seniūnijose.

Užtikrinti, kad mokykla, įgyvendinanti pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo

programos pirmąją dalį, būtų arčiau mokinių gyvenamosios vietos.



23

2.  Skatinti mokytojų kūrybiškumą, sudaryti palankias sąlygas mokytojams kelti

kvalifikaciją, užtikrinti, kad būtų maksimaliai išsaugotos esamos darbo vietos reorganizuojant ar

pertvarkant Savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų struktūrą.

3. Užtikrinti veiksmingą mokyklų bendradarbiavimą, skatinti mokyklas tartis ir siekti

bendrų susitarimų dėl švietimo programų ir jų modulių derinimo, tolesnio mokinių mokymo

perspektyvų.

V. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PRIORITETAI IKI 2015 METŲ

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos prioritetai

1. Panaikinti antrą pamainą.

2. Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis arčiausiai gyvenamosios vietos esančioje

mokykloje pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas.

3. Išplėsti gimnazijų ir su jomis asocijuotų progimnazijų tinklą Vilniaus mieste,

reorganizuojant vidurines ir kito tipo mokyklas ar pertvarkant jų struktūrą.

4. Sudaryti optimalias sąlygas reorganizuojamų ir pertvarkomų mokyklų mokytojams

(darbuotojams) įsidarbinti ir persikvalifikuoti.

5. Sudaryti sąlygas mažiau motyvuotiems mokiniams, baigusiems aštuonias klases, rinktis

profesines mokyklas ir įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei profesiją.

VI. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI
2015 METAIS

Tikslas Pagrindiniai rezultatų rodikliai
2015 m. Esama būklė

Išplėstas mokyklų, skirtų migruojančių
šeimų  vaikų mokymui, tinklas

Migruojančių šeimų vaikai (laikinai
išvykusieji į užsienį ir nuolat užsienyje
gyvenantieji) gali mokytis Vilniaus Ozo
vidurinėje mokykloje  lietuvių mokomąja
kalba nuotoliniu būdu

Sudaryta mokykloms galimybė įgyvendinti
ugdymo programas kitų Europos Sąjungos
šalių kalbomis

Savivaldybės mokyklose sudaryta
galimybė mokytis penkiomis
mokomosiomis kalbomis

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose
įsteigtos klasės ar atskiros grupės
užsieniečiams, turintiems teisę gyventi
Lietuvoje, bet nemokantiems lietuvių
kalbos, mokytis ir įgyti reikiamą
išsilavinimą

Užsieniečiai, turintys teisę gyventi
Lietuvoje, bet nemokantys valstybinės
kalbos, mokosi privačiose mokyklose

Sukuriamos sąlygos jaunimo mokyklų
plėtrai

Dėl vietų stokos Savivaldybės jaunimo
mokyklų klasėse mokosi didesnis mokinių
skaičius negu nustatytas optimalus mokinių
skaičius

Ne mažiau kaip 99 proc. išklausiusiųjų XII
klasės kursą įgyja vidurinį išsilavinimą

97,1 proc. išklausiusiųjų 12-osios klasės
kursą įgyja vidurinį išsilavinimą nuo

Siekti mokymosi,
laiduojančio naują
mokymo kokybę,
prieinamumo
užtikrinimo pagal
bendrojo ugdymo
mokyklų programas,
racionaliai panaudojant
ugdymui skirtas lėšas

Ne mažiau kaip 80 proc. IX–XII klasių
mokinių mokosi gimnazijų klasėse
(likusieji mokiniai mokosi profesinėse
mokyklose pagal akredituotas vidurinio
ugdymo programas)

51,4 proc. IX–XII klasių mokinių mokosi
gimnazijų klasėse
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Ne daugiau kaip 0,3 proc. liks kartoti kursą
mokinių

Kursą kartoja apie 2,9 proc. mokinių

Sudarytos sąlygos visiems norintiems
suaugusiesiems įgyti bendrąjį išsilavinimą

Sudarytos sąlygos apie 87  proc.
norintiems suaugusiesiems įgyti bendrąjį
išsilavinimą

Nelieka mokyklų, komplektuojančių
jungtines klases

Dalis miesto pakraščio mokyklų
komplektuoja jungtines klases

Išplečiama parama ypač gabių vaikų
ugdymui

Mieste veikia trys gimnazijos, kurios
priėmimą į mokyklas vykdo konkurso būdu

Uždaviniai
Nelieka mokyklų, vykdančių
neakredituotas vidurinio ugdymo
programas

Mieste yra 40 mokyklų, vykdančių
neakredituotas vidurinio ugdymo
programas

Sukuriamas didesnis gimnazijų tinklas Mieste veikia 24 gimnazijos. Gimnazijų
trūksta miesto pakraštyje

Sukuriamas didesnis progimnazijų tinklas Mieste veikia 11 progimnazijų

Kuriami daugiafunkciniai ugdymo centrai Mieste nėra daugiafunkcinių ugdymo
centrų

Sumažinta 50 proc. esamų mokyklų
apkrova

Keturios mokyklos dirba 150 proc.
pajėgumu

Sukurti lanksčią
Savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo
infrastruktūrą,
atitinkančią vilniečių
nūdienos formaliojo
švietimo poreikius

Nelieka antroje pamainoje besimokančių
mokinių

Keturiose mokyklose mokiniai mokosi
antroje pamainoje

Ne mažiau kaip 95  proc. mokytojų yra
atestuoti

Mokyklose dirba 18 proc. neatestuotų
mokytojų

Skatinti mokytojų
kūrybiškumą, sudaryti
palankias sąlygas
mokytojams kelti
kvalifikaciją, užtikrinti,
kad būtų maksimaliai
išsaugotos esamos
darbo vietos
reorganizuojant ar
pertvarkant
Savivaldybės  bendrojo
ugdymo mokyklų
struktūrą

Mokytojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams liks daugiau laiko tobulinti
savo dalykinę metodinę kvalifikaciją ir
pasirengti pamokoms darbo vietoje

Pagerės pedagoginės, psichologinės,
socialinės pedagoginės ir specialiosiosios
pedagoginės pagalbos teikimo kokybė

Dviem pamainomis dirbančiose mokyklose
mokytojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams yra ribotos galimybės
pasirengti pamokoms darbo vietoje, lieka
per mažai laiko

Užtikrinti veiksmingą
mokyklų
bendradarbiavimą,
skatinti mokyklas tartis
ir siekti bendrų
susitarimų dėl švietimo
programų ir jų modulių
derinimo, tolesnio
mokinių mokymo
perspektyvų

Bus sukurta atvira švietimo programų
principu ir mokyklų tarpusavio jungtimis
pagrįsta  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
struktūra, užtikrinanti reikiamo
išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos
įgyjimą

Sumažės mokinių, iškritusių iš nuosekliojo
mokymosi sistemos, skaičius

Užtikrinama gerosios patirties sklaida tarp
mokyklų

Švietimo programų ir jų modulių derinimas
leis mokykloms atnaujinti ugdymo turinį

Stebimas atskirų mokyklų ir (ar) jų grupių
bendradarbiavimas

VII. NUMATOMOS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VERTINIMAS
Sprendiniai Socialinis poveikis Ekonominis poveikis

1. Lankstaus Savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo suformavimas

Bendrasis išsilavinimas bus prieinamas
visiems vaikams bei suaugusiesiems
pagal jų gebėjimus ir pasirinktą
mokymosi formą ar mokyklos tipą

Padidėjęs  gimnazijų I–IV klasėse vietų
skaičius laiduoja galimybę įgyti
kokybišką bendrąjį lavinimą

Švietimui skirtos lėšos racionaliau
panaudojamos: panaikinus tuščias
mokymosi vietas, lėšos bus
naudojamos ugdymo kokybei ir
mokymo bazei gerinti
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Neliks  besimokančiųjų antroje pamainoje

Visiems, kuriems to reikia, bus teikiamas
diferencijuotas ugdymas, pedagoginė,
psichologinė, socialinė pedagoginė ir
specialioji pedagoginė pagalba

Sumažės mokinių, metusių bendrojo
lavinimo mokyklas, skaičius

Daugiau mokytojų ir mokinių ugdymo
procese taikys aktyvaus mokymo (-si)
metodus

Užtikrinamos reikalavimus atitinkančios
palankios ugdymosi sąlygos

2. Veiksmingo mokyklų
bendradarbiavimo
užtikrinimas

Padidės mokinių mokymosi pasirinkimo
galimybes pagal pradinio ugdymo,
pagrindinio ugdymo, akredituotas
vidurinio ugdymo, specialiojo ugdymo,
suaugusiųjų formaliojo švietimo ir
neformaliojo ugdymo programas

Mokyklų bendradarbiavimas laiduos
mokinių mokymosi sėkmingumą

Mažiau mokinių kartos kursą

Daugiau mokinių galės pasibaigus
pamokoms lankyti papildomojo ugdymo
būrelius mokyklose ar pasirinkti kitus
pagal savo gebėjimus ir polinkius
neformaliojo ugdymo būdus ir formas

Mažiaus bus mokinių, nutraukusių
mokslą nuosekliuoju mokymosi būdu

Pagerėjus ugdymo kokybei, sumažės
mokinių, kartojančių kursą, bus
sutaupoma lėšų

3. Sąlygų mokytojų
kūrybiškumui,  jų
kvalifikacijos kėlimui,
esamų darbo vietų
išsaugojimui sudarymas

Pagerės mokinių ugdymo organizavimo
kokybė, mokiniai pasieks geresnių
mokymosi rezultatų

Mokytojai specialistai neliks be darbo

Darbo vietų netekę pedagogai turės
naujas darbo vietas

Mokytojų psichologinis saugumas skatins
jų kūrybiškumą

Mokytojai ugdymo procese daugiau
taikys aktyvaus mokymo metodus

Augant mokytojų kompetencijai,
mažės korepetitoriavimo poreikis,
tėvams nereikės mokėti už
korepetitoriavimo paslaugas

Mokytojams sudaromos įdarbinimo
galimybės,  mažės būtinumas mokėti
bedarbio pašalpas

______________



Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2012–2015 metų  bendrojo plano
priedas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  MOKYKLŲ 2012–2015 METŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO
IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ PLANAS

I. Gimnazijos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai

Mokyklų bendruomenių
siūlymai

1. Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Kruopų g. 11, Vilnius

Pertvarkyti gimnaziją (struktūrą) į
keturmetę gimnaziją ir progimnaziją iki
2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija
Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Vilniaus Adomo Mickevičiaus
progimnazija
Tipas – progimnazija

Gimnazijos struktūra neatitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

2. Vilniaus Gabijos gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Pašilaičių g. 13, Vilnius

 Gimnaziją reorganizuoti padalijant ją į
dvi įstaigas: progimnaziją  (1–8 klasės)
ir gimnaziją (I–IV klasės) iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Gabijos gimnazija
Tipas – gimnazija (I–IV gimnazijos klasės)

Vilniaus Gabijos progimnazija
Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Gimnazijos struktūra neatitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms
II pamainoje mokosi 363 mokiniai
(15 klasių komplektų)

Gimnazijos bendruomenė siūlo įtraukti į
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį
planą naujos mokyklos statybą Gabijos
gimnazijai priskirto sklypo neužstatytoje
teritorijoje. Sklypo detalusis planas yra
patvirtintas (gimnazijos direktoriaus
2011 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. 13-
111(1.10)

3. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“
gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Šviesos g. 16, Vilnius

Pertvarkyta Vilniaus savivaldybės Grigiškių
„Šviesos“ gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės ir 5–8 klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Pakraščio mokykla

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

4. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – S. Konarskio g. 34, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

5. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – V. Druskio g. 11, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

6. Vilniaus „Juventos“ gimnazija Pertvarkyti gimnaziją (struktūrą) į Vilniaus „Juventos“ gimnazija Gimnazijos struktūra neatitinka  LR Siūlo vykdyti Savivaldybės bendrojo
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Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Kapsų g. 4, Vilnius

keturmetę gimnaziją iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d. Tipas – gimnazija

(I–IV gimnazijos klasės)

švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms

lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos
2005–2012 metų planą vadovaujantis LR
teisės aktais  (gimnazijos direktoriaus,
tarybos pirmininko, metodinės tarybos
pirmininko ir profesinės sąjungos
pirmininko 2011 m. lapkričio 30 d.
raštas Nr. S-61)

7. Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Sausio 13-osios g. 17, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus  Karoliniškių gimnazija

Tipas – gimnazija
(1I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

8. Vilniaus „Laisvės“ gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Darželio g. 2,Vilnius

Inicijuoti klausimą dėl įstaigos
priskyrimo miesto pakraščio mokyklai
iki 2014 m.

Vilniaus „Laisvės“ gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlo inicijuoti Naujosios Vilnios
lietuviškų mokyklų tinklo pertvarką, kad
Barboros Radvilaitės pagrindinė
mokykla taptų progimnazija (gimnazijos
direktoriaus ir tarybos pirmininko
2011 m. lapkričio 21 d. raštas
Nr. SD-125)

9. Vilniaus licėjus

Mokomoji kalba – lietuvių, anglų

Adresas – Širvintų g. 82, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus licėjus

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

10. Vilniaus „Minties“ gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Erfurto g. 23, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus „Minties“ gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

11. Vilniaus  Mykolo Biržiškos gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Taikos g. 81, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

12. Vilniaus  Radvilų gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Gelvonų g. 55, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Radvilų gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

13. Vilniaus  Salomėjos Nėries gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Vilniaus g. 32/2, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

14. Vilniaus  Senvagės gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Širvintų g. 80, Vilnius

Pertvarkyti gimnaziją (struktūrą) į
keturmetę gimnaziją iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Senvagės gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra neatitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta
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15. Vilniaus  Simono Daukanto gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – J. Jasinskio g. 11, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Simono Daukanto gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

16. Vilniaus  šv. Kristoforo gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Kazliškių g. 4, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
nepateikta

17. Vilniaus  Užupio gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Krivių g. 10, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Užupio gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

18. Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – A. J. Povilaičio g. 1/12, Vilnius

Pertvarkyti gimnaziją (struktūrą) į
keturmetę gimnaziją iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra neatitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

19. Vilniaus  Vytauto Didžiojo gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Augustijonų g. 8, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

20. Vilniaus  Žemynos gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Čiobiškio g.16, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Žemynos gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

21. Vilniaus  Žirmūnų gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žirmūnų g. 37, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos
tipo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

22. Vilniaus Žvėryno gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žalioji g. 4, Vilnius

Gimnaziją reorganizuoti padalijant ją į
dvi įstaigas: progimnaziją  (1–8 klasės)
ir gimnaziją (I–IV klasės) iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Žvėryno gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV gimnazijos klasės)

Vilniaus Žvėryno progimnazija
Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Gimnazijos struktūra neatitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV 2011 m.
birželio 29 d. nutarimo  Nr. 768
reikalavimų, taikomų gimnazijos tipo
mokykloms

II pamainoje mokosi 154 mokiniai
 (5 klasių komplektai)

Gimnazijos bendruomenė siūlo: statyti
priestatą mokyklos teritorijoje arba
suteikti renovuotas Vilniaus Mstislavo
Dobužinskio mokyklos patalpas,  kur
būtų perkelta pagrindinė mokykla
(Vilniaus Žvėryno gimnazijos
direktoriaus ir gimnazijos profesinės
sąjungos pirmininko 2011 m. lapkričio
30 d. raštas Nr. S-68 )

II. Vidurinės mokyklos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas
po pertvarkos (reorganizavimo

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai



29

ar pertvarkymo)
1. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė

mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Gedvydžių g. 8, Vilnius

Išnagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą iki
2014–2015 mokslo metų

Vilniaus Abraomo Kulviečio
(mokykla)
Tipas –

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimas reorganizuoti ar
pertvarkyti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

II pamainoje mokosi 207 mokiniai
 (9 klasių komplektai)

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

2. Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba –  rusų

Adresas – Gabijos g. 8, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d. arba į VšĮ Vilniaus Aleksandro
Puškino stačiatikių mokyklą

Vilniaus Aleksandro Puškino
pagrindinė mokykla
Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)
arba
Viešoji įstaiga Vilniaus
Aleksandro Puškino stačiatikių
(mokykla)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė prašo atsižvelgti į
bendruomenės kryptingą siekį iki 2015 m.
tapti Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija
visų amžiaus tarpsnių vaikams (nuo 6 iki 18
metų), įgyvendinančia stačiatikių savitos
pedagoginės sistemos elementus iki 2015 m.
sausio 1 d. (mokyklos direktoriaus
pasirašytas 2011 m. lapkričio 29 d. raštas
Nr. SD-120)

3. Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Antakalnio g. 29, Vilnius

Mokyklą reorganizuoti padalijant į dvi
įstaigas: gimnaziją ir progimnaziją iki
2012 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Antakalnio gimnazija
Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Vilniaus Antakalnio progimnazija
Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Gimnazijų poreikis Antakalnio seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė siūlo reorganizuoti
Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą
padalijant ją į Vilniaus Antakalnio gimnaziją
(I–IV klasės) ir Vilniaus Antakalnio
progimnaziją (1–8 klasės) (mokyklos
direktoriaus ir mokyklos tarybos pirmininko
2011 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. S-80)

4. Vilniaus „Ateities“  vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – S. Stanevičiaus g. 98, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus „Ateities“  pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimas  reorganizuoti ar
pertvarkyti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė siūlo Vilniaus
miesto mokyklų  tinklo pertvarkos plane
pažymėti, kad  Vilniaus „Ateities“ vidurinė
mokykla tęsia savo darbą kaip vidurinė
mokykla, teikianti pradinį, pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. rugsėjo 1 d.

5. Vilniaus Fabijoniškių vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – P. Žadeikos g. 2, Vilnius

Išnagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą iki
2014–2015 mokslo metų

Vilniaus Fabijoniškių
(mokykla)

Tipas –

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos taryba, mokytojų taryba ir
mokinių taryba siekia gimnazijos, skirtos  7
(6)–18 metų mokiniams, turintiems
išskirtinių gabumų sportui, mokytis pagal
specializuotas ugdymo krypties programas
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
kartu su sporto ugdymu), statuso (mokyklos
direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. raštas
Nr. SD-74)

6. Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Skroblų g. 3, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
progimnaziją iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Gerosios Vilties
progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Nuspręsta, kad Vilniaus Gerosios Vilties
vidurinė mokykla  nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
taptų progimnazija, vykdančia kryptingą
meninio ugdymo programą 1–8 klasėse
(mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos
pirmininko ir profsąjungos pirmininko
 2011 m. lapkričio 29 d. raštas Nr. 13-190)

7. Vilniaus savivaldybės Grigiškių
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lenkų, rusų

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2013 m. rugsėjo 1 d. arba
vėliau

Vilniaus savivaldybės Grigiškių
gimnazija

Tipas – gimnazija

Mokyklų, vykdančių akredituotą vidurinio
ugdymo programą rusų ir lenkų
mokomosiomis kalbomis, poreikis
Grigiškių seniūnijoje

Mokyklos, kuri yra priskiriama pakraščio
mokykloms, bendruomenė pageidauja iki
2015 metų akredituoti vidurinio ugdymo
programą ir tapti gimnazija (1–12 klases)
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Adresas – Kovo 11-osios g. 21, Vilnius
2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti mokyklą (struktūrą)
į gimnaziją iki 2015 m. rugsėjo 1 d. arba

(1–8 ir I–IV klasės)
Pakraščio mokykla

Mišri mokykla

įgyvendinančia priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo
programas rusų ir lenkų mokomosiomis
kalbomis  (mokyklos direktoriaus 2011 m.
lapkričio 25 d.  raštas Nr. SD-64)

8. Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, lenkų

Adresas – Mokyklos g. 9, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
į pagrindinę mokyklą iki  2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Jeruzalės pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

II pamainoje mokosi 173 mokiniai
(10 klasių komplektų)

Nevykdomas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

9. Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – rusų, lenkų

Adresas – Antakalnio g. 33, Vilnius

Reorganizuoti vidurinę mokyklą
(struktūrą) į  gimnaziją (I–IV klasės) ir
progimnaziją  2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Joachimo Lelevelio
gimnazija
Tipas – gimnazija
(I–IV klasės)

Vilniaus Joachimo Lelevelio
progimnazija
Tipas – pro gimnazija
(1–8 klasės

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mišri mokykla

Mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas rusų ir
lenkų mokomosiomis kalbomis, poreikis
Antakalnio seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė siūlo reorganizuoti
mokyklą į gimnaziją ir progimnaziją rusų ir
lenkų mokomosiomis kalbomis viename
pastate (mokyklos tarybos pirmininko,
darbuotojų atstovo  ir mokyklos direktoriaus
2011 m. lapkričio 30 d. raštas  Nr. D2-3)

10. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio
vidurinė mokykla

 Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Rugiagėlių g. 15, Vilnius

Inicijuoti klausimą dėl įstaigos priskyrimo
miesto pakraščio mokyklai

Vilniaus Juzefo Ignacijaus
Kraševskio gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir I–IV gimnazijos klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė siūlo reorganizuoti
mokyklą į gimnaziją ir progimnaziją
viename pastate (mokyklos tarybos
pirmininko ir narių, metodinės tarybos
pirmininko, mokyklos mokytojų draugijos
„Macierz szkolna“ pirmininko, mokyklos
bendruomenės narių ir mokinių tėvų atstovų
2011 m. lapkričio 30 d. raštas)

11. Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, lenkų, rusų

Adresas – Žėručio g. 4,  Vilnius
                Liudvinavo g. 128, Vilnius
                Žemaitės g. 3, Vilnius

Nagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
pertvarkos klausimą 2014–2015 mokslo
metais

Vilniaus  Lazdynų
mokykla

Tipas –

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mišri mokykla

Mokyklos bendruomenė prašo, kad būtų
suteikta galimybė mokyklą reorganizuoti į
progimnaziją ir gimnaziją rusų ir lenkų
mokomosiomis kalbomis viename pastate,
esančiame  pastate (mokyklos direktoriaus
pavaduotojo ugdymui 2011 m. gruodžio 1 d.
raštas Nr. 12-1)

12. Vilniaus Levo Karsavino vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Justiniškių g. 43, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Levo Karsavino
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokykla pageidauja iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vykdyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, o nuo 2015 m. rugsėjo
1 d. tapti pagrindine mokykla  (mokyklos
tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 2 d.
raštas  Nr. SD-46)
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13. Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Lukiškių skg. 5, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.
arba
reorganizuoti jungiant  su Vilniaus
Mstislavo Dobužinskio vidurine mokykla

Vilniaus Lukiškių pagrindinė
mokykla
Tipas – pagrindinė mokykla

(1–10 klasės)
arba
Vilniaus Lukiškių –Mstislavo
Dobužinskio pagrindinė
mokykla
Tipas – pagrindinė mokykla

(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokyklos bendruomenė siūlo spręsti
klausimą dėl gimnazijos steigimo Vilniaus
Lukiškių vidurinėje mokykloje ir iki 2015
metų atlikti mokyklos renovaciją (mokyklos
direktoriaus, mokyklos tarybos pirmininko ir
profsąjungos komiteto pirmininko 2011 m.
lapkričio 28 d. raštas)

14. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Antakalnio g. 120, Vilnius

Išnagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą iki
2014–2015 mokslo metų

Vilniaus Mikalojaus Daukšos
(mokykla)
Tipas –

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė neatsisako savo
tikslo komplektuoti 1–12 klases ir
pakartotinai prašo leisti siekti „ilgosios“
gimnazijos statuso (mokyklos tarybos
pirmininko ir tarybos sekretoriaus 2011 m.
lapkričio 28 d.)

15. Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Mindaugo g. 9/1, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus karaliaus Mindaugo
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokyklos bendruomenė prašo patikslinti
šalia esančių Simono Daukanto
progimnazijos ir Karaliaus Mindaugo
vidurinės mokyklos komplektavimo
teritorijas (išrašas iš mokyklos tarybos
posėdžio 2011 m.  lapkričio 28 d.,  protokolo
Nr. MT-6, pasirašyto  tarybos pirmininko ir
sekretoriaus)

16. Vilniaus Mstislavo Dobužinskio
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius

Pertvarkyti į viešąją įstaigą Vilniaus
Mstislavo Dobužinskio sentikių vidurinę
mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 arba
reorganizuoti  jungiant su Vilniaus
Lukiškių vidurine mokykla iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

VšĮ Vilniaus Mstislavo
Dobužinskio sentikių (mokykla)
Tipas –
arba
Vilniaus Lukiškių –Mstislavo

Dobužinskio pagrindinė
mokykla
Tipas – pagrindinė mokykla

(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokykla 2012–2013 mokslo metais ketina
baigti savo veiklą ir tapti viešąja įstaiga
Vilniaus Mstislavo Dobužinskio sentikių
vidurine mokykla. Mstislavo Dobužinskio
sentikių vidurinė mokykla yra įregistruota
Juridinių asmenų registre  (kodas
302612127) adresu  J.  I. Kraševskio g. 5,
Vilniuje (mokyklos direktoriaus 2011 m.
gruodžio 1 d.  raštas Nr. 46)

17. Vilniaus Naujamiesčio vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – T. Ševčenkos g. 17, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Naujamiesčio
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų
rusų mokomąja kalba poreikis
Naujamiesčio seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė nustatė, kad ateityje
galės vykdyti pagrindinio ugdymo programą
(1–10 klasės) (išrašas iš mokyklos tarybos
posėdžio, įvykusio  2011 m.  lapkričio 24 d.,
protokolo Nr. 5-6 (1.8), tarybos pirmininko
ir sekretoriaus)

18. Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Šaltkalvių g. 32, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Naujininkų pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokyklų, vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas poreikis
Naujininkų seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė pageidauja nuo
2015 m. rugsėjo 1 d. tapti pagrindine
mokykla  (mokyklos direktoriaus 2011 m.
lapkričio 21 d. raštas Nr. SD-16)
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19. Vilniaus „Ozo“ vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Ozo g. 39, Vilnius

Pertvarkyti mokyklą (struktūrą) į gimnaziją
iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus „Ozo“ gimnazija

Tipas  – gimnazija
 (I–IV klasės)

Mokykloje akredituota vidurinio ugdymo
programa ir komplektuojamos 9–12 klasės

Gimnazijų, įgyvendinančių vidurinio
ugdymo programą, taikant nuotolinį
mokymo būdą poreikis Vilniaus mieste

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

20. Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Įsruties g. 3, Vilnius

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2012 m.
2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti mokyklą (struktūrą)
į gimnaziją iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus Pilaitės gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I–IV klasės)

Gimnazijų, įgyvendinančių pagrindinio
ugdymo II dalies ir akredituotą vidurinio
ugdymo programas, poreikis Pilaitės
seniūnijoje

Mokykla prašo akredituoti  vidurinio
ugdymo programą 2012 m. IV ketvirtyje
(mokyklos direktoriaus ir mokyklos tarybos
pirmininko pasirašytas 2011 m. rugsėjo
21 d. raštas Nr. 12-10)

21. Vilniaus Pranciškaus Skorinos
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – baltarusių

Adresas – Sietyno g. 21, Vilnius

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2012 m. arba vėliau

2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti mokyklą (struktūrą)
į gimnaziją iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos
gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir I–IV klasės)

Mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio
ir akredituotą vidurinio ugdymo programas
baltarusių mokomąja kalba, poreikis

Viena bendrojo ugdymo mokykla
baltarusių mokomąja kalba Vilniuje

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

22. Vilniaus „Ryto“ vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d .

Vilniaus „Ryto“ pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokyklos taryba pageidauja likti vidurine
mokykla, o atėjus galutiniam pertvarkų
metui mokyklos direktoriui priimti
sprendimą, atsižvelgiant į bendruomenės
nuomonę (išrašas iš mokyklos tarybos
posėdžio, 2011 m. lapkričio 30 d.,  protokolo
Nr. 1-10)

23. Vilniaus Salininkų vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Vaikų g. 16, Vilnius

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2012 m. arba vėliau
2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti mokyklą (struktūrą)
į gimnaziją iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus Salininkų gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir I–IV klasės)

Viena bendrojo ugdymo mokykla
Salininkų vietovėje

Pakraščio ir specifinių kalbinių poreikių
regiono mokykla

Mokyklos, kuri yra priskiriama pakraščio
mokykloms, taryba siūlo pertvarkyti
mokyklą į gimnaziją, komplektuosiančią 1–8
ir I–IV gimnazijos klases (mokyklos
direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d.  raštas
Nr. SD-130)

24. Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – A. Juozapavičiaus g.12,
Vilnius

Išnagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą iki
2014–2015 mokslo metų

Vilniaus „Santaros“
(mokykla)

Tipas –

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė priėmė sprendimą
iki 2015 m. rugsėjo 1 d. likti vidurine
mokykla (mokyklos tarybos 2011m.
lapkričio 29 d. posėdžio protokolas Nr. 3)
(mokyklos direktoriaus 2011 m. lapkričio
30 d. raštas Nr. D3-6)

25. Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Kaminkelio g. 10, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus „Saulėtekio“
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Per didelis mokyklų, vykdančių vidurinio
ugdymo programas rusų mokomąja kalba
tinklas  Naujininkų seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė  prašo palikti
Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinei mokyklai
vidurinės mokyklos statusą  iki 2015 m.
rugsėjo 1 d., kol leidžia galiojantis švietimo
įstatymas (išrašas iš mokyklos tarybos 2011-
11-30 posėdžio protokolo Nr. D-02)

26. Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Architektų g. 166, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą  iki 2012 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Sausio 13-osios
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

Mokyklos bendruomenė prašo nuo 2012 m.
rugsėjo 1 d. pertvarkyti vidurinę mokyklą į
pagrindinę (10-metę) mokyklą (mokyklos
direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. raštas
Nr. SD-138 (2.4))
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27. Vilniaus Senamiesčio vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas –  M. Daukšos g. 7, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Senamiesčio pagrindinė
mokykla
(1–10 klasės)

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė ir mokyklos taryba
prašo palikti vidurinės mokyklos statusą, kol
leidžia Švietimo įstatymas  (mokyklos
direktoriaus, mokyklos tarybos pirmininko ir
tėvų komiteto pirmininko 2011 m. lapkričio
23 d. raštas Nr. S-56)

28. Vilniaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Taikos g. 47, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus „Sietuvos“ pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokykla pageidauja būti pertvarkyta į
progimnaziją (l. e. p. direktoriaus 2011 m.
lapkričio 29 d. raštas Nr. SD-160,  mokyklos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 19 d. raštas
Nr. SD-12 ir išrašas  iš mokyklos 2010  m.
spalio 14 d. tarybos posėdžio; protokolo Nr.
15)

29. Vilniaus Simono Konarskio vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lenkų

Statybininkų g. 5, Vilnius

Nagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą 2014–2015
mokslo metais

Vilniaus Simono Konarskio
(mokykla)

Tipas –

Nevykdomas LRV 2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimas dėl
vienuoliktųjų klasių komplektavimo

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė argumentuotai
prašo, kad būtų suteikta galimybė mokykloje
veikti progimnazijai ir gimnazijai viename
pastate (mokyklos direktoriaus ir mokyklos
tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 1 d.
raštas Nr.12-48)

30. Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
progimnaziją iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Simono Stanevičiaus
progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas.

Mokyklos bendruomenė, pageidauja tęsti iki
2015 m. rugsėjo 1 d. vidurinio ugdymo
programą  (mokyklos direktoriaus, mokyklos
tarybos pirmininko ir profesinės sąjungos
pirmininko  2011 m. lapkričio 30 d. raštas
Nr. SD-129)

31. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Dūkštų g. 30, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą  (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos
pagrindinė mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokyklos bendruomenė mano, kad mokyklą
yra tikslinga palikti „ilgąja gimnazija“  iki
kol bus pakankamas mokinių skaičius 11–
12-ose klasėse (mokyklos direktoriaus 2011
m. gruodžio 1 d. raštas Nr. SD-134)

32. Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas –  Čiobiškio g. 1, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę  mokyklą (struktūrą) į
progimnaziją iki   2015 m. rugpjūčio  31 d.

Vilniaus Šeškinės progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokyklų, vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo I dalies  programas
lietuvių mokomąja kalba, poreikis
Šeškinės seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė pageidauja
pertvarkyti mokyklą (struktūrą) į
progimnaziją (l. e. p.  direktoriaus ir
mokyklos tarybos pirmininko 2011 m.
lapkričio 29 d. raštas Nr. 12-26)

33. Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių (mokoma
žydų kalbos)

Adresas – Justiniškių g. 65, Vilnius

Akreditavus vidurinio ugdymo programą,
pertvarkyti mokyklą (struktūrą) į gimnaziją
iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Šolomo Aleichemo
gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir  I–IV klasės)

Formaliojo švietimo įstaigų,
įgyvendinančių bendrojo ugdymo mokyklų
programas  žydų mokomąja kalba, poreikis
Vilniuje

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta
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34. Vilniaus Trakų Vokės vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Trampolio g. 5, Vilnius
                 Moksleivių  g. 4, Vilnius

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2012 m. arba vėliau
2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti  mokyklą (struktūrą)
į gimnaziją iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Trakų Vokės gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir  I–IV klasės)

Pakraščio mokykla

Mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio
ugdymo ir akredituotą vidurinio ugdymo
programas, poreikis Panerių seniūnijoje

Mokyklos bendruomenė pageidauja
akredituoti vidurinio ugdymo programą
(mokyklos direktoriaus 2011 m. gruodžio
 1 d. raštas Nr. SIUN-134(1.10))

35. Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Tuskulėnų g. 31, Vilnius

Pertvarkyti vidurinę mokyklą (struktūrą) į
pagrindinę mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio
31 d.

Vilniaus Tuskulėnų pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

36. Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Viršuliškių g. 7, Vilnius

Pertvarkyti (struktūrą) į pagrindinę
mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Viršuliškių pagrindinė
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokykla, atsižvelgdama į mokyklos
bendruomenės narių internetinės apklausos
rezultatus pageidauja tapti pagrindine
mokykla (mokyklos direktoriaus  2011 m.
gruodžio 1 d. raštas Nr.12-179)

37. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Linkmenų g. 8, Vilnius

Mokyklą reorganizuoti padalijant į dvi
įstaigas: gimnaziją ir progimnaziją iki
2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
gimnazija

Tipas – gimnazija
(I–IV gimnazijos klasės)

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Mokykla, tėvų konferencijos, įvykusios
2011 m. lapkričio 27 d., bei Mokyklos
tarybos 2011 m. lapkričio 27 d. sprendimu
prašo reorganizuoti mokyklą į gimnaziją ir
progimnaziją, viename pastate (mokyklos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 1 d.  raštas
Nr. SD-124)

38. Vilniaus „Žaros“ vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Karklėnų g. 13, Vilnius

Inicijuoti dėl įstaigos priskyrimo miesto
pakraščio mokyklai iki 2014 m.

Vilniaus „Žaros“ gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir I–IV gimnazijos klasės)

LR švietimo įstatymo ir jį lydimųjų teisės
aktų reikalavimai  pertvarkyti ar
reorganizuoti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
vidurines mokyklas į kito tipo bendrojo
ugdymo mokyklas

Prašo suteikti pakraščio mokyklos statusą
(Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos
bendruomenės  2011 m. lapkričio 28 d.
raštas Nr. SD-35  ir profesinės organizacijos
pirmininkės 2011 m. gruodžio 2 d.
savivaldybėje registruotas raštas)

III. Suaugusiųjų mokyklos ir suaugusiųjų mokymo centrai
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus „Akiračio“ suaugusiųjų
vidurinė mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Algirdo g. 23, Vilnius

Reorganizuoti ar pertvarkyti suaugusiųjų
vidurinę mokyklą (struktūrą) iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus                  suaugusiųjų
(mokykla)

Tipas –

Mokinių skaičiaus mažėjimas Mokykla pageidauja likti vidurine
suaugusiųjų tautinių mažumų mokykla  su
akredituota vidurinio ugdymo programa
(mokyklos  direktoriaus  2011  m.  lapkričio
5 d. raštas Nr. SD-46)

2. Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Reorganizuoti ar pertvarkyti suaugusiųjų
vidurinę mokyklą (struktūrą) iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus          suaugusiųjų
(mokykla)

Tipas –

Mokinių skaičiaus mažėjimas Mokykla siekia tapti šiuolaikiška gimnazija
(mokyklos direktoriaus ir mokyklos tarybos
pirmininko 2011  m.  lapkričio 28  d. raštas
Nr. SD-2.4.-121)



35

Adresas – V. Šopeno g. 8, Vilnius
3. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų

gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Kauno g. 43, Vilnius

Nagrinėti dėl gimnazijos perkėlimo į
kitas patalpas

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų
gimnazija

Tipas – gimnazija
 (I –IV klasės)

Gimnazijos struktūra atitinka  LR
švietimo įstatymo ir LRV  2011 m.
birželio 29 d. nutarimo Nr. 768
reikalavimus, taikomus gimnazijos tipo
mokykloms

Gimnazija argumentuotai prašo neperkelti
įstaigos iš esamų patalpų (Kauno g.43)
(gimnazijos mokyklos tarybos pirmininko
pasirašytas 2011  m.  lapkričio 30  d. raštas
Nr. SD-56)

4. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
suaugusiųjų mokymo centras

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žirmūnų g. 32, Vilnius

Pertvarkyti centro struktūrą iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Mokyklų, vykdančių suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo programas,
poreikis Savivaldybėje

Centras siūlo pertvarkyti jį į viešąja įstaiga,
teikiančią mokymą suaugusiems asmenims
pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo I
dalies klasės ir neformaliojo švietimo
programas moduliniu ir nuotoliniu būdais,
stacionaria ir neakivaizdine mokymosi
forma   (mokymo centro tarybos pirmininko
2011 m. lapkričio 23 d. raštas)

5. Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

Mokomoji kalba – lietuvių, lenkų, rusų

Adresas – Vykinto g. 11, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus suaugusiųjų mokymo
centras

Tipas –  gimnazija
(I–IV klasės)

Centro struktūra atitinka  LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio 29 d.
nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus gimnazijos tipo mokykloms

Centras pageidauja ir toliau tęsti mokymą
pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo
antrosios dalies ir akredituotą vidurinio
ugdymo programas (mokyklos direktoriaus
2011 m. lapkričio 30 d. raštas Nr. SD-137)

6. Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų
konsultacinis bendrojo lavinimo centras

Mokomoji kalba – lietuvių, lenkų,  rusų

Adresas – Lukiškių skg. 6, Vilnius

1. Pritarti vidurinio ugdymo programos
akreditacijai 2012 m.

2. Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, pertvarkyti centrą (struktūrą) į
gimnaziją iki 2015 m. rugsėjo 1 d. arba
vėliau

Vilniaus                            gimnazija

Tipas – gimnazija
(1–8 ir  I–IV klasės)

Specifinė paskirtis: centras skirtas
nuteistųjų ir asmenų, kuriems laikinai
apribota laisvė,  ugdymui pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas

Akredituotų vidurinio ugdymo
programų poreikis riboto mobilumo
asmenims

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

IV. Pagrindinės mokyklos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Aušros Vartų g. 23, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Antano Vienuolio
pagrindinė mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

Mokykla, vadovaudamasi mokyklos tarybos
2011 m. gruodžio 14 d. posėdžio nutarimu,
pageidauja iki 2015 m. rugsėjo 1 d. likti
pagrindine mokykla (mokyklos direktoriaus
2011 m. gruodžio 15 d. raštas Nr. SD-90)

2. Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas –  Bubilo g. 8, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla

Tipas- pagrindinė mokykla
 (1–10 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

3. Vilniaus Barboros Radvilaitės
pagrindinė mokykla

Inicijuoti klausimą dėl įstaigos
priskyrimo miesto pakraščio mokyklai

Vilniaus
(mokykla)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų

Mokykla prašo palikti pagrindinės mokyklos
statusą ir jo nekeisti ( mokyklos direktoriaus
2011 m. lapkričio 23 d. raštas Nr. (1.10) SD-
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Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Genių g. 8, Vilnius

iki 2014 m.
Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

70)

4. Vilniaus Liepkalnio pagrindinė
mokykla

Mokomoji kalba – lenkų, rusų

Adresas – Liepkalnio g. 18, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Liepkalnio pagrindinė
mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mažakomplektė ir mišri mokykla,
esanti miesto pakraštyje

Mokykla prašo iki 2015 m. leisti mokyklai
laikinai iki 2015 m. komplektuoti 11-as
klases (mokyklos direktoriaus ir mokyklos
tarybos  pirmininko 2011 m. lapkričio 23 d.
raštas Nr.SD-37)

5. Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla

Mokomoji kalba – lenkų, rusų

Adresas – J.  Kolaso g. 18, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Pavilnio pagrindinė
mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mažakomplektė ir mišri mokykla,
esanti miesto pakraštyje

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

6. Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – R. Jankausko g. 17, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė
mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

7. Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Švarioji g. 33, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė
mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mažakomplektė mokykla, esanti
miesto pakraštyje

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

8. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Palydovo g. 29A, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė
mokykla

Tipas  –  pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

9. Vilniaus Žygimanto Augusto
pagrindinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Šeškinės g. 25, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Žygimanto Augusto
pagrindinė mokykla

Tipas  – pagrindinė mokykla
(1–10 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus pagrindinėms
mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

V. Progimnazijos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo
ar pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Architektų g. 68, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus „Ąžuolyno“  progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta
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2. Vilniaus Baltupių progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Didlaukio g. 23, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Baltupių progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

3. Vilniaus Emilijos Pliaterytės
progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žirmūnų g. 119, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

4. Vilniaus Jono Basanavičiaus
progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – S. Konarskio g. 27, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

5. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Rygos g. 10, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

6. Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Vydūno g. 17A, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

7. Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Filaretų g. 3, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

8. Vilniaus Simono Daukanto
progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Naugarduko g. 7, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

Tipas – progimnazija
 (1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

9. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Kalvarijų g. 87, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Tipas – progimnazija
 (1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

10. Vilniaus Taikos progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Taikos g. 157, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Taikos progimnazija

Tipas – progimnazija
 (1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Prašo leisti komplektuoti tris
priešmokyklinio ugdymo grupes
(progimnazijos direktoriaus 2011 m.
lapkričio 2 d. raštas Nr. SD-42)
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11. Vilniaus Žemynos progimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žemynos g. 14, Vilnius

Reorganizuota Vilniaus Žemynos progimnazija

Tipas – progimnazija
(1–8 klasės)

Mokykla vykdo  LR švietimo
įstatymo  ir jį lydimųjų teisės aktų
reikalavimus, taikomus
progimnazijoms

Siūlymų 2011 m. gruodžio
5 d. nepateikta

VI. Jaunimo mokyklos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus „Gijos“  jaunimo mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Minties g. 3, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Gijos“  jaunimo mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(5–10 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus jaunimo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

2. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Viršuliškių g. 103, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo
mokykla

Tipas – pagrindinė mokykla
(5–10 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus jaunimo mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

VII. Pradinės mokyklos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus „Atžalyno“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas –  Genių g. 25, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Atžalyno“ pradinė
mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Mokyklos bendruomenė prašo nekeisti
mokyklos tipo ir leisti komplektuoti dar
vieną priešmokyklinio ugdymo grupę
(mokyklos 2011m. lapkričio 25 d.
raštas Nr. 9-3)

2. Vilniaus Dvarčionių pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Keramikų  g. 38, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Dvarčionių darželis-
mokykla

Tipas – pradinė mokykla (1–4 klasės)

Specifinių kalbinių poreikių regiono
mokykla

Mažakomplektė mokykla

Vienintelė mokykla Dvarčionyse

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

3. Vilniaus Filaretų  pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Filaretų  g. 43, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Filaretų  pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

4. Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Miglos g. 1, Vilnius

Mokyklą reorganizuoti skaidymo būdu,
padalijant ją į dvi įstaigas iki 2015 m.
rugpjūčio 31 d.

Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla
Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Vilniaus         pradinė mokykla
Tipas – pradinė mokykla

Efektyvinti administravimą

Sukurti naujas darbo vietas

 „Genio“ pradinė mokykla Žvėryno
bendruomenės valdybos pirmininkės
pageidavimu siūlo atskirti   mokyklas
(mokyklos  direktoriaus  2011 m.
gruodžio 2 d. raštas Nr. SD-35)
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(1–4 klasės)
5. Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė

mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Kovo 11-osios g. 33 A, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus savivaldybės Grigiškių
pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

6. Vilniaus Medeinos pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Medeinos g. 27, Vilnius

Nagrinėti dėl mokyklos (struktūros)
pertvarkos į darželį-mokyklą

Vilniaus Medeinos darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokinių skaičiaus mažėjimas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
poreikis Pašilaičių seniūnijoje

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

7. Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Taikos g. 97, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

8. Vilniaus Prano Mašioto pradinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žirmūnų g. 53, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Prano Mašioto pradinė
mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

9. Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Šeškinės g. 15, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

10. Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Fabijoniškių g. 23, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

11. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė
mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Vokiečių g. 13, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė
mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

12. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Taikos g. 189, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

13. Vilniaus Žėručio pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Žėručio g. 15, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Žėručio pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta
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14. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Tuskulėnų  g. 30, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Mokykla  vykdo LR švietimo
įstatymo ir LRV  2011 m. birželio
29 d. nutarimo Nr. 768 reikalavimus,
taikomus pradinėms mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

VIII. Mokyklos-darželiai
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai

1. Vilniaus „Aušros“ darželis-mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Medeinos g. 5, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Aušros“ darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

2. Vilniaus darželis-mokykla
„Dainorėliai“

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Ankštoji g. 11, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

3. Vilniaus darželis-mokykla „Berželis“

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Taikos g. 187, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus mokykla-darželis „Berželis“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

4. Vilniaus savivaldybės Grigiškių
darželis-mokykla „Pelėdžiukas“

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Lentvario g. 1, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus savivaldybės Grigiškių mokykla-
darželis „Pelėdžiukas“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Darželio-mokyklos bendruomenė
prašo nereorganizuoti įstaigos į
lopšelį-darželį (direktoriaus 2011 m.
lapkričio 28 d. raštas Nr. SD-36 su
136 bendruomenės narių parašais)

5. Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – I.  Šimulionio g. 8, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

6. Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Miglos g. 2, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

7. Vilniaus „Svajos“ darželis-mokykla

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Architektų g. 210, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Svajos“ darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Darželio-mokyklos bendruomenė
(89,8 proc. jos narių) prašo įstaigos
nereorganizuoti (direktoriaus
pasirašytas 2011 m. gruodžio 1 d.
raštas Nr. SD-68)
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8. Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Šaltkalvių g. 13, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Šaltinėlis“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

9. Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Vaduvos g. 14 A, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

10. Vilniaus darželis-mokykla
„Vaivorykštė“

Mokomoji kalba – rusų

Adresas – Tuskulėnų g. 42, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Darželio-mokyklos bendruomenė
(89,8 proc. jos narių) prašo įstaigos
nereorganizuoti  (direktoriaus
2011 m. gruodžio 1 d. raštas
Nr. SD-68)

11. Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Taikos g. 15, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

12. Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Gerosios Vilties g. 15 , Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

13.
Vilniaus Volungės darželis-mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas –  Volungės g. 10, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Volungės darželis-mokykla

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

14. Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla

Mokomoji kalba – lenkų

Adresas – Pergalės g. 22, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla
Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

15. Vilniaus darželis-mokykla „Žiburėlis“

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – Laisvės pr. 46, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus mokykla-darželis „Žiburėlis“

Tipas – pradinė mokykla
(1–4 klasės)

Įstaiga vykdo LR švietimo įstatymo ir
jį lydimųjų teisės aktų reikalavimus,
taikomus mokykloms-darželiams

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

IX. Specialiosios mokyklos
Eil.
nr.

Mokyklos pavadinimas,  mokomoji
kalba ir adresas

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) būdai ir data

Mokyklos pavadinimas ir tipas po
pertvarkos (reorganizavimo ar

pertvarkymo)

Pertvarkos (reorganizavimo ar
pertvarkymo) motyvai Mokyklų bendruomenių siūlymai



42

1. Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, rusų

Adresas – Viršuliškių  g. 103, Vilnius

Pertvarkyti mokyklą (struktūrą) iki
2015 m. rugpjūčio  31 d. ar vėliau

Vilniaus „Atgajos“ (specialioji
mokykla-daugiafunkcinis centras)

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
neformaliojo ugdymo programų,
pritaikytų specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams ir suaugusiems
asmenims paklausa

Mokyklos taryba pageidauja, esant
galimybei, pertvarkyti mokyklą į
daugiafunkcinį centrą (mokyklos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d.
raštas Nr. 9-42)

2. Vilniaus „Rasos“ specialioji mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, rusų

Adresas – Vitebsko g. 19, Vilnius

Nagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą
2014–2015 mokslo metais arba
anksčiau

Vilniaus               specialioji
mokykla

Ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ir neformaliojo ugdymo programų,
pritaikytų specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams ir suaugusiems
asmenims paklausa

Mokykla siūlo steigti specializuotas klases
autistų ugdymui  (mokyklos direktoriaus
2011m. lapkričio 29 d. raštas Nr. V2.4-493)

3. Vilniaus „Šilo“ specialioji mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, rusų

Adresas –  Šilo g. 15, Vilnius

Reorganizuoti neplanuojama Vilniaus „Šilo“ specialioji mokykla Mokykla vykdo  LR švietimo įstatymo
ir LRV 2011 m. birželio 29 d. nutarimo
Nr. 768 reikalavimus, taikomus
specialiosioms mokykloms

Mokyklos bendruomenė mano , kad
mokykla pateisina savo paskirtį (mokyklos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 1 d. raštas
Nr. S1.13-9)

4. Vilniaus Verkių specialioji mokykla

Mokomoji kalba – lietuvių, rusų

Adresas – Verkių g. 62, Vilnius

Nagrinėti mokyklos reorganizavimo ar
struktūros pertvarkos klausimą
2014–2015 mokslo metais arba
anksčiau

Vilniaus               specialioji
mokykla

Ikimokyklinio, pradinio,  pagrindinio,
profesinio  ir neformaliojo ugdymo
programų, pritaikytų specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams ir
suaugusiems asmenims paklausa

Mokykla pageidauja tapti specialiąja
mokykla-daugiafunkciniu centru su
profesinio rengimo skyriumi (mokyklos
(direktoriaus ir mokyklos tarybos pirmininko
2011 m. gruodžio 1 d. raštas Nr.6.8-6)

5. Vilniaus specialiojo ugdymo centras
„Aidas“

Mokomoji kalba – lietuvių, rusų

Adresas – Lakštingalų g. 8, Vilnius

Pertvarkyti mokyklą (struktūrą) iki
2015 m. rugpjūčio  31 d. ar vėliau

Vilniaus specialiojo ugdymo centras
„Aidas“

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
neformaliojo ugdymo programų,
pritaikytų specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams ir suaugusiems
asmenims paklausa

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

6. Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centras
„Viltis“

Mokomoji kalba – lietuvių

Adresas – I. Šimulionio g. 6, Vilnius

Pertvarkyti mokyklą (struktūrą) iki
2015 m. rugpjūčio  31 d. ar vėliau

Vilniaus vaikų invalidų ugdymo
mokykla-daugiafunkcinis centras
„Viltis“

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
neformaliojo ugdymo programų,
pritaikytų specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams ir suaugusiems
asmenims paklausa

Siūlymų 2011 m. gruodžio 5 d.
nepateikta

Trumpiniai:        LR – Lietuvos Respublika
LRV– Lietuvos Respublikos Vyriausybė

LR ŠMM – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
______________
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