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Mieli
bendruomenės
nariai, mokytojai, mokiniai, tėveliai,
tie 25-eri mokykliniai metai –
gražiausi mūsų biografijose, nes
kupini
ieškojimų
ir
atradimų
džiaugsmo,
turtingi
prasmingais
darbais.
2011-ieji paženklinti mūsų mokyklos gražiu jubiliejumi, kuris
atsispindės ne tik mūsų užrašuose, sąsiuvinių paraštėse, klasių žurnaluose,
dokumentuose, foto ir kino juostose, mobiliųjų atmintinėse....
Tikėkimės, jog nenueis užmarštin ir visos mūsų pastangos,
kurios yra unikali galimybė pajusti savo kūrybinę galią, atsakant į
paprastutį klausimą – ko dar turime išmokti? Ko turi išmokti mūsų tauta,
kiekvienas Aš?
Pamąstykime, ar ne labiausiai mums rūpi suprasti pamatytą ir
sutiktą žmogų, kuriam galėtume būti atidumo, išminties, žinių, geros
nuotaikos ir optimizmo dovana.
Mokykla yra išminties aukuras, šilta sidabrinė upė. Tik joje
išsimaudžius galima tapti žmogumi. Mūsų mokykla stipri, ji stipri čia
besimokančių ir dirbančių draugyste bei šiltais ir geranoriškais santykiais.
Džiugu, kad šiuose namuose visų tautybių vaikai drauge šoka lietuvišką
polką su ragučiais ir dainuoja liaudies dainas, myli Maironį ir Čiurlionį,
nori išmokti vieną seniausių Europoje melodingą lietuvių kalbą,
pasigardžiuodami vaišinasi arbata iš rusiško samovaro ir klausosi bylinų
apie rusų tautos didvyrius, šoka lenkišką krakoviaką ir deklamuoja Adomo
Mickevičiaus, taip mylėjusio Lietuvą, eiles.
Tad tegul stabteli ši šventė, tegul pasilieka Jumyse Viltis ir
Meilė!
Reiza Zinkevičienė
Pirmoji ir vienintelė mokyklos direktorė,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvertinta
2000-ųjų Metų Mokytojo premija
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„SAULĖTEKIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS
VIZITINĖ KORTELĖ
Visas mano tikėjimas vaikšto mokyklos koridoriais,
Visos mano mintys sudėtos į mokyklos klases.
Norėdami pamatyti Lietuvą, žiūrėkim į mokykląTen ji auga, mokosi skaityti ir rašyti.
Justinas Marcinkevičius,
Lietuvos nacionalinės premijos laureatas

Vilniaus „Saulėtekio“ (buvusi 58-oji) vidurinė mokykla yra
vienintelė bendrojo lavinimo įstaiga, kurioje įdiegtas kompleksiškai
kryptingas meninis rusakalbių sostinės moksleivių ugdymas, vykdant
pradinės, pagrindinės ir vidurinės mokyklų programas.
Jubiliejiniais 2010-2011 m. m., mokykloje mokosi 630
moksleivių, 11-os tautybių vaikai: rusai, lenkai, lietuviai, baltarusiai,
armėnai, azerbaidžaniečiai, ukrainiečiai, vokiečiai, gruzinai, žydai,
totoriai, romai.
Jau trečią dešimtmetį I-XII klasėse įgyvendinamas
formalusis ir neformalusis muzikos, dailės, choreografijos meninis
ugdymas. Veikia šeštadieninė kryptingo meninio profilio mokyklėlė
šešiamečiams vaikams, pailgintos dienos grupė.
Pedagoginei pagalbai teikti mokykloje sukomplektuota
aukštos kvalifikacijos ir gebančių tenkinti mokinių poreikius specialistų
komanda.
Mokykloje dirba 70 mokytojų: rusų gimtosios kalbos
mokytoja ekspertė Svetlana Švaiko, 14 metodininkų, 54 vyresnieji
mokytojai, 11 mokytojų.
Sėkmingai
įgyvendinamas
tėvų
informavimo
ir
komunikavimo modelis – veikia internetinė svetainė ir elektroninis
dienynas.
Sukurta edukacinė aplinka tenkina fizinius, emocinius,
dvasinius ir kūrybinius poreikius, atitinkanti vaikų amžių ir europinius
standartus.
Mokykloje yra 38 kompiuterizuoti kabinetai, aktų ir sporto salės.
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DEŠIMTOKŲ MINTYS APIE MOKYKLĄ

Мне повезло, ведь я учусь в замечательной
школе. Вот уже десятый год я каждое утро с
удовольствием открываю школьные двери и
окунаюсь в пёстрый, шумный, голосящий на
все лады мир.
В моей школе мне нравится всё! Нравится
уютное фойе, узкие лестницы, деревянные перила, светлые классы, но
больше всего - люди. У нас замечательные учителя! Они не просто проводят
уроки, каждый старается заинтересовать своим предметом. Все вместе и
каждый учитель в отдельности учит нас не только познавать мир людей
через художественный образ, не только составлять формулы, доказывать
теоремы, записывать химические реакции. Благодаря нашим педагогам, мы
постигаем самую важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться,
по-настоящему дружить. И если кто-то скажет, что в городе Вильнюс есть
более современные, более комфортные школы, я не буду спорить. Есть. Но
если меня спросят: „Какая она, школа твоей мечты?" Я с гордостью отвечу:
"Это моя родная школа, школа "Саулетякё".
Карина Эйюбова
Где бы ты ни был, чтобы ты ни делал,
Школа остаётся для тебя родной.
Школа. Звонок. Урок. Перемена. Это имена
существительные. Они существуют в жизни
каждого школьника. Когда приходишь в
школу первый раз в первый класс, то она
кажется большой-пребольшой.
Чем мне запомнился первый день в школе? Это ощущение праздника.
Нарядно одетые дети и взрослые, цветы и первая учительница, радость - вот
что осталось в моей памяти.
Наша школа красивая и светлая. Приходя сюда, мы чувствуем здесь уют,
внимание и любовь. Здесь мы получаем знания, которые нам пригодятся в
нашей дальнейшей жизни. Школа! Грядёт 25 День рождения! И мы хотим
пожелать ей оставаться такой же доброй, заботливой и нужной всем детям,
которые пришли сюда, держа за руки своих родителей.
Марек Дамшевич
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Всё главное в судьбе человека
начинается со школы. Каким ты
будешь в школьные годы, таким ты и
станешь в последующей жизни. Я
учусь
в
замечательной
школе
"Саулетякё" города Вильнюс. Я
уверена, что
именно эта школа
сможет воспитать и научить.
Мой старший брат тоже учился в ней.
Когда я была маленькая, я часто ходила с ним в школу на разные
праздники. Теперь уже десятый год я учусь в школе, очень полюбила
её и, конечно же, учителей. Но школа даёт не только знания, oна, как
заботливая и добрая мать, она отдаёт всё самое ценное, что у неё есть,
не требуя ничего взамен.
Я люблю свою школу и рада, что учусь в ней. Здесь я открыла свой
внутренний мир, познала своё внутреннее „Я“. Школа – мой второй
дом, и каждый раз я прихожу сюда с улыбкой и хорошим
настроением:
Когда осенним хмурым днём
Впервые в школу я вошла,
Меня овеяло теплом,
Как от нежгучего огня.
Брела я медленно по холлу –
Мне было незнакомо всё.
Теперь я знаю свою школу
И каждый уголок её.
И по знакомым коридорам
Привычно направляюсь в класс,
И, вопреки всем разговорам,
Идти я рада каждый раз.
Агнешка Полито
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Mokykla – tai mūsų antrieji
namai, o mokytojos – antrosios
mamos. Mokyklai esu dėkinga už
didelį būrį draugų, už mokytojus. Tai
vieta, panaši į stebuklų šalį, kurioje
kiekvieną dieną išmokstame ar
sužinome, ką nors įdomaus ir
naudingo. Tai lyg kalnas, ant kurio
turime užlipti, kad pamatytume, kas mūsų laukia ateityje.
Inesa Dobinaitė

Mokykla man yra ypatinga
vieta. Joje gera būti, gera sutikti
besišypsančius žmones, jausti jų
šilumą. Čia kiekvienas ras, kur save
išreikšti ir išbandyti: menų, kalbų,
gamtos
ar
tiksliųjų
mokslų
mokymasis – tai lyg pamatas
gyvenimui.
Anžela Žarinova

Mokykloje
išmokau
bendrauti, gerbti kitus, išsiugdžiau
patriotiškumo jausmą, nes mokykla
− tai mes, mokiniai, taip pat
mokytojai, tėvai − žmonės, kurie
yra svarbūs mums, kurie stengiasi ir
nori, kad mums sektųsi.
Andžej Volosevič
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PIRMASIS MOKYKLOS PRISISTATYMAS
VISUOMENEI
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MOKYKLOS RAIDOS ETAPAI

Siekiant pagrindinio tikslo – kokybiško bendrojo moksleivių lavinimo –
stengiamasi padėti tautinių mažumų mokiniams išsaugoti jų nacionalinę
kultūrą, papročius bei palengvinti jų integraciją į bendrąją šalies kultūrą.
Mokyklos prioritetas: sustiprintas estetinis ir meninis ugdymas.
1986-1987 m.m. – pirmieji mokyklos mokslo metai erdvioje mokykloje
Naujininkų mikrorajone.
1986 – 1988 m. − atidaromos sustiprintos muzikos, choreografijos, dailės
ugdymo klasės.

1989-1990 m.m. − pradėtas profiliuotas mokymas.
1990-1991 m.m. − suteikiamas eksperimentinės mokyklos statusas.
1994 m. balandžio 20-22 d. kartu su Lietuvos kultūros ir švietimo
ministerija, Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetais, Lietuvos
alternatyvaus muzikinio ugdymo centru surengta pirmoji respublikinė
mokslinė metodinė konferencija „Sustiprintas muzikinis ugdymas bendrojo
lavinimo mokykloje: tikslas ir uždaviniai“, kurioje dalyvavo visų Lietuvos
regionų meninio ugdymo pedagogai.
1995 m. balandžio 25 d. mokykloje vyko pirmoji respublikinė praktinė
choreografijos konferencija „Šokio pamoka mokykloje“, kurioje dalyvavo
148 šalies pedagogai.
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Sustiprintų muzikos ugdymo klasių atidarymas
Prakalbus apie grožio pajautimo, estetinio skonio
ugdymą, visuomet atsigręžiama į mokyklą. Kur gi
kitur, jei ne čia, turi būti dedami estetinio ir
meninio ugdymo pamatai, plėtojamas įvairių grožio
formų suvokimo jausmas, puoselėjamos meninės pajautos. Pasirenkant
mokyklos profilį, kalbėtasi su pedagogais, tėvais ir mokiniais. Steigiant
sustiprintos muzikos klases, siekta keisti požiūrį į estetinį ugdymą kaip
antraeilį dalyką, nes muzika – moksliškiausias menas ir meniškiausias
mokslas, galintis suvienyti, suburti įvairių tautinių mažumų atstovus
mokyklos tikslams įgyvendinti.
Sustiprintos choreografijos ugdymo klasės
Pedagogų kolektyvo praktinė patirtis parodė, kad
pradinė kryptis – muzika – neleidžia išvengti
vienpusiškumo (nors integraciniais ryšiais ir siejama
su kitomis meno šakomis bei dėstomais dalykais),
todėl tai suvokę, įsteigėme klases su sustiprintu choreografijos ir dailės
ugdymu.
Kaip liudija ilgametė sukaupta mūsų mokyklos pedagogų patirtis,
sustiprintas muzikos, dailės ir choreografijos ugdymas yra viena
reikšmingiausių priemonių, padedančių tautinėms mažumoms integruotis į
šalies, kurioje jos gyvena, kultūrą, švietimą ir paveldą. Šio ugdymo
integravimas į krašto kultūrą vyko keliomis kryptimis: per choreografijos ir
dailės pamokas, kurios ne tik priartina mokinius prie meno pasaulio, bet ir
ugdo supratimą apie lietuvišką muziką, šokį, dailę bei pagarbą savo ir kitų
tautų menui.
Sustiprintos dailės ugdymo klasės
Steigiant sustiprinto dailės ugdymo klases, siekta
supažindinti mokinius su nacionalinės dailės
kultūros vertybėmis, populiarinti gero meninio
skonio suvokimą. Neabejotina, jog vidurinę
mokyklą pabaigęs jaunuolis turi būti dvasinga asmenybe, gerai
susipažinusia su tėvynės ir pasaulio meno kultūra, su išugdytu kūrybos
poreikiu.
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POPAMOKINĖ VEIKLA
Mokyklos bendruomenėje apsispęsta, jog
viena pagrindinių integravimosi į
Lietuvos kultūrą formų yra moksleivių
saviraiškos
ugdymas
popamokinėje
veikloje.
Mūsų mokykla su pasirinkta menine
pakraipa, yra patraukli ne tik gabiems
sostinės vaikams, bet tarsi amortizuoja ir
viso Naujininkų mikrorajono rusakalbių
vaikų
priklausomybes:
polinkį
į
nusikalstamumą bei asocialumą, nenorą
mokytis. Įsitikinta, jog turėdami galimybę
muzikuoti, šokti ar piešti, išreikšti save ne
tik pamokoje, bet ir scenoje, kitoje
neformalioje erdvėje vaikai atitraukiami
nuo
gatvės
pagundų:
atsikrato
agresyvumo bei ydingų papročių.
Dvasinga, estetiška ir geranoriška
mokyklos aplinka, kurioje darniai
jungiami įvairūs muzikos stiliai ir žanrai,
teigiamai veikia ir romų vaikus – jie čia
mato, kad ir mokymosi kasdienybė gali
būti įvairi ir spalvinga.
Mokinių
dalyvavimas
renginiuose
pagerina mokinių mokymosi motyvaciją,
ugdo
pareigos,
atsakomybės,
didžiavimosi savo mokykla jausmus bei
padeda
rusakalbiams
mokiniams
socializuotis šalies visuomenėje, būti
oriais jos piliečiais.
Tokio nuoseklaus meninio ugdymo
rezultatas
–
sėkmingi
mokyklos
bendruomenės
narių
pasirodymai
festivaliuose, konkursuose ir koncertuose
bei juose užimtos prizinės vietos.
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Mokyklos meniniai kolektyvai dalyvavo:`
Pasaulio ir Lietuvos Dainų šventėse (1994, 1998, 2003, 2007, 2009 m.)
Pasaulinės lietuvių spartakiados atidarymo šventėje (1995 m.)
Respublikinės moksleivių Dainų šventėse (1997, 2005, 2009 m.)
Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivaliuose
„Mes Lietuvos vaikai“, Klaipėdoje (2008,
2011 m.)
Respublikiniuose vaikų meno festivaliuose
„Mūza“ (1995, 1996, 1998, 1999, 2001 m.)
Tarptautiniuose moksleivių menų festivaliuose
„Baltijos „Mūza“ (2003, 2005, 2007, 2009,
2011 m.)
Šokių konkursuose Vengrijoje (2004 m.) –
dalyvavo modernaus šokio kolektyvas
„Spindulys“
Vilniaus miesto tradiciniuose moksleivių menų
festivaliuose „Džiaukimės drauge“ (1999,
2001, 2003, 2006 m.) – mokyklos kolektyvai
dalyvavo
visuose
baigiamuosiuose
koncertuose
Vilniaus miesto jaunučių chorų festivaliuose
,,Tau, mamyte“ (2000, 2002, 2004 m.) ir
„Širdelėj skamba vis lopšinė“ (2009, 2011 m.)
– mokyklos kolektyvai dalyvavo visuose
baigiamuosiuose koncertuose
Vilniaus miesto tradiciniuose moksleivių
populiarių šiuolaikinių šokių festivaliuose
„Perliukas“ (2002-2007m.), kituose šokių
festivaliuose
ir konkursuose: Street dance ((2004), Judančios
spalvos (Birštonas, 2009, 2010 – II, III vieta),
Lietaus žydėjimas (2009, 2010), Dance
revoliution (2010, 2011)
Vaikų ir jaunimo muzikos festivalio „Mes −
Pasaulis“ konkursuose ir baigiamuosiuose
koncertuose (2003 – 2009 m.)
Festivalyje „Russkaja zima“ Siemens arenoje
(2007, 2011 m.)
Renginyje, skirtame Tarptautinei Savanorių
dienai paminėti Siemens arenoje (2006 m.)
Klaipėdoje vykusiame projekte „Europos vidury“
Mokyklos bendruomenės nariai organizavo Vilniaus miesto Naujininkų mikrorajono
moksleivių menų festivalius ,,Džiaukimės drauge“ (1999, 2006 m.)
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DEŠIMTASIS MOKYKLOS GIMTADIENIS
Tada mokykloje mokėsi: 1037 moksleiviai, atstovaujantys 17 tautybių: 37
proc. rusų, 34 proc. lietuvių, 2 proc. romų, 5,2 proc. − armėnų, vokiečių,
azerbaidžaniečių, latvių, totorių, žydų, uzbekų, gruzinų. Sustiprinto
meninio ugdymo klasėse muzikos, dailės ir choreografijos mokėsi 700
mokinių.
Mokykloje dirbo 128 pedagogai. Iš jų: 2 mokslininkai – habilituotas
daktaras profesorius Albertas Piličiauskas; mokslų daktaras, docentas
Genadij Kurilčik; 3 mokytojai ekspertai: Rima Tuinylaitė, Laima Kiselienė,
Snieguolė Einikytė; 11 mokytojų metodininkų, 65 vyresnieji mokytojai,
sustiprinto meninio ugdymo programą vykdė 37 pedagogai.

Mokyklos 10-ečio iškilmes įprasmino nuotaikingas šventinis koncertas,
kuriame savo talentus rodė net 300 mokinių, vadovaujami pedagogų:
Tatjanos Balkuvienės, Ingos Besmertnajos, Ninos Derevianko, Viktoro
Kundroto, Zitos Miknevičiūtės, Vilijos Narkovičienės, Jadvygos Sinkevič,
Jurgos Šarkuvienės.
Buvo apdovanoti mokyklos veteranai, susitiko pirmųjų laidų abiturientai.
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SVARBESNI MOKYKLOS VEIKLOS
ĮVYKIAI IR FAKTAI
1997-1998 m.m. – pradėtas profiliuotas humanitarinis menų pakraipos
mokymas.
1999 m. balandžio 21 d. – vyko respublikinė tautinių mažumų
konferencija „Šalies multikultūra ir Lietuvos piliečio ugdymas“.
2000 m. kovo 23-24 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė
konferencija „Meninės emocijos kryptingo
muzikinio ugdymo procese“.
2000 m. gruodžio 19-20 d. – vyko respublikinė
konferencija
„Tautinių
mažumų
švietimas
Lietuvoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“.
2001 m. kovo 22-23 d. – vyko respublikinė
mokslinė metodinė konferencija
„Meninis
moksleivių ugdymas: kompiuterinės technologijos
ir jausmai“.
2002 m. balandžio 18-19 d. – vyko respublikinė
mokslinė
metodinė
konferencija
„Meninis
moksleivių ugdymas: grupinio darbo ir projektų
metodai taikant kompiuterines technologijas“.
2003 m. kovo 18-21 d. – vyko respublikinė
mokslinė metodinė konferencija „Meninis moksleivių ugdymas: Nuo
gabumų lavinimo link asmenybės dorinimo“.
2004 m. kovo 23-26 d. – vyko respublikinė mokslinė metodinė
konferencija „Dorinis mokinių ugdymas: pamokoje ir popamokinėje
veikloje“.
Beje, kadangi konferencijos tapo itin populiarios ir prestižinės, todėl
dalyvių poreikiams patenkinti, jos buvo išplėtotos nuo vienos iki trijų dienų
trukmės.
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MOKSLEIVIŲ DORINIS UGDYMAS
Tai nūdienos prioritetinis mokyklos uždavinys
sociokultūrinėje erdvėje.
Ugdymo procese įgyvendinamos hab. dr. prof.
Alberto Piličiausko Asmeninės prasmės
metodas ir mokslų daktarės, docentės Lolitos
Navickienės Emocinio imitavimo metodas.
Įsitikinta, kad dorinio ugdymo prielaida –
partneriškas bendradarbiavimas su ugdytiniais
visų dalykų pamokose, sukuriant palankią emocinio bendravimo atmosferą.
Mūsų mokyklos mokytojų ketinimas augti, noras tobulėti,
keistis patirtimi su kitais šalies pedagogais paskatino 1999-2004 metais
surengti šias mokslines-metodines konferencijas:
„Meninis moksleivių ugdymas: kompiuterines
technologijos ir jausmai“;
„Meninis moksleivių ugdymas: grupinio darbo
ir projektų metodai taikant kompiuterines
technologijas“;
„Meninis moksleivių ugdymas: nuo gabumų
lavinimo link asmenybės dorinimo“;
„Dorinis mokinių ugdymas pamokoje ir
popamokinėje veikloje“.

Mokyklos mokytojai konferencijos dalyviams rodė atviras pamokas,
pristatinėjo projektus, skaitė pranešimus.
Išleista mokslinių metodinių konferencijų 1993-2004 metų pranešimų
medžiaga su mokyklos pedagogų pranešimais apie naujų metodų taikymą
ugdymo procese ir atliktų tyrimų veiksmingumą.
Konferencijų rezultatai buvo produktyvūs: ugdymo procese panaudoti
pažangiausi ugdymo metodai ir šiuolaikinės technologijos davė
apčiuopiamų rezultatų, nes mokytojai aktyviau ėmė reikštis gerosios darbo
patirties sklaidoje, buvo parengtos ir išleistos šios mokomosios
kompiuterinės programos: muzikos mokytoja metodininkė Nina
Derevianko kartu su mokiniais parengė kompiuterinę muzikos programą
„Simfoninio orkestro garsai“, rusų kalbos mokytoja Alina Dubietienė
parengė CD „Mūzų sąskambis“ (2002 m.), direktorė Reiza Zinkevičienė
parengė mokytojų atvirų pamokų CD (2002 ir 2004 m.).
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„SAULĖTEKIO“ MOKINIŲ MENO KOLEKTYVAI –
PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENČIŲ
DALYVIAI
1994 metų Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvavo mokyklos jaunių
choras (vadovė mokytoja metodininkė Tatjana Šiman);
1998 metų Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvavo jaunių choras (vadovė
mokytoja metodininkė Nina Derevianko) ir lietuvių liaudies šokių
ansamblis (vadovė – vyr. mokytoja Inga Besmertnaja);
2003 metų Pasaulio lietuvių dainų šventėje dalyvavo lietuvių liaudies šokių
ansamblis (vadovė mokytoja metodininkė Inga Besmertnaja);
2005 metų Nacionalinėje moksleivių dainų šventėje dalyvavo jaunių choras
(vadovė Svetlana Zaderka) ir jaunučių choras (vadovė mokytoja
metodininkė Tatjana Balkuvienė);
2007 metų Dainų šventėje „Būties ratu“ dalyvavo jaunių choras (vadovė
vyr. mokytoja Svetlana Zaderka);
2008 metų III Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Mes Lietuvos
vaikai“ Klaipėdoje dalyvavo jaunių choras (vadovė mokytoja metodininkė
Zita Miknevičiūtė);
2009 m. Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė”
dalyvavo merginų choras (vadovė mokytoja metodininkė Zita
Miknevičiūtė) ir jaunučių choras (vadovė mokytoja metodininkė Tatjana
Balkuvienė);
2011 metų IV Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes
Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje dalyvavo jaunučių choras (vadovė mokytoja
metodininkė Tatjana Balkuvienė)
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MOKYKLOS 15-OS METŲ SUKAKTIS
„LIETUVOS RYTO“ REDAKCIJAI

VILNIUS
2001 06 18

Šiandien atsisveikinant su mokykla, norėtųsi rašyti tik gražius žodžius −
padėkoti visiems, kas mus mokė ir auklėjo dvylika metų. Mes išeinam iš
mokyklos ne savaitei, ne dviem ir netgi ne visai vasarai, išeinam visam
gyvenimui. Yra apie ką pamąstyti, ką prisiminti, sustojus prie tokio aukšto
slenksčio.
Su didele meile prisiminsime mokyklos direktorę Rožę Zinkevičienę,
direktorės pavaduotoją ugdymui Galiną Anisimovą. Mokyklos vadovai
myli ir rūpinasi mokiniais, padeda suprasti ne tik mokslo ir gyvenimo
tiesas, bet padeda kurti ir gyventi. Todėl per visus mokyklinius metus mes
jautėmės patogiai fiziškai, saugūs psichologiškai, jautėmės esą reikalingi.
KĄ mylintis žmogus dovanoja kitam?
Tai kas žmoguje vertingiausia: savo atidumą, džiaugsmą, išmintį, žinias,
liūdesį, humorą dovanojo mums klasės vadovės Liudmila Urbanovič,
Aleksandra Bogdanova, Dalia Liaukonienė.
Muzikos, choreografijos, dailės mokytojų Zitos Miknevičiūtės, Ninos
Derevianko, Ingos Besmertnajos, Liudmilos Gravos, Profesoriaus
Alberto Piličiausko gebėjimas per meną padėti mokiniui išreikšti savo
mintis, jausmus ir norus, yra didžiausia dovana, kurią vienas žmogus gali
dovanoti kitam.
Padėkos žodžius tariame mokytojams už mokykloje vykdomą profiliuoto
mokymo eksperimentą, kuris padėjo mums pasirengti ir apsispręsti
renkantis būsimą profesinę karjerą.
Mes išeinam iš mokyklos. Net keista, mums dar tik 18, o jau visam
gyvenimui.
Sudie, mokykla.
Pagarbiai,
Vilniaus 58-osios vidurinės mokyklos
2000-2001 m.m. laidos abiturientai ir jų tėvai.
(„Lietuvos rytas“ 2001 m. birželio 19 d. Nr 142)
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MOKYKLOS DIREKTOREI ĮTEIKTA
2000 METŲ MOKYTOJOS NOMINACIJA
2001 metų vasario 15 dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse
Vyriausybės rūmuose buvo apdovanojami Metų mokytojai. 2000 metų
nominacija paskirta ir Reizai Zinkevičienei, Vilniaus 58-osios vidurinės
mokyklos direktorei.

Šį įvertinimą mokyklos vadovė pelnė už sėkmingai organizuojamą ugdymo
procesą multikultūrinėje bendruomenėje − mokykloje 9-ių tautybių
pedagogai ugdo 14-os tautybių moksleivius, tąja patirtimi, direktorė dalijasi
per konferencijas, seminarus. Be to, ji sėkmingai vadovavo bendruomenei,
dalyvaujant profilinio mokymo eksperimente, projekte „Dvikalbystės
ugdymas“ bei vykdant PHARE projektą, pagal kurį ugdomi romų vaikai.
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PROJEKTINĖ VEIKLA
2000-2010 m. m. – mokyklos
bendruomenė (mokiniai, mokytojai ir
tėvai) dalyvavo 20-yje šalies ir
tarptautinių projektų, kurie buvo
finansuojami iš SOCRATES, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento,
Vilniaus miesto savivaldybės lėšų:
„Mokykla
daugiakultūrinėje
visuomenėje“ (2002 m.);
Tęstinis
projektas
„Lietuvos
multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir mokytojų bendravimas ir
bendradarbiavimas“ (2002, 2003 m.);
Tęstinis projektas „Lietuvos multikultūra: tautinių mažumų mokinių ir
mokytojų
bendravimas
ir
bendradarbiavimas“ (partneriai Rusijos
Federacijos Kaliningrado licėjus) (2004
m.);
„Bendradarbiauja
moksleiviai
–
sąveikauja
kultūros“
(partneriai
Naujininkų bendruomenė) (2005 m.);
„Bendradarbiauja
moksleiviai
–
sąveikauja kultūros“ (partneriai vaikų
darželis-mokykla „Vaivorykštė“) (2006
m.);
„Tautinių mažumų meninė kultūra“, skirtas mokyklos 20 metų Jubiliejui
pažymėti (2005-2006 m. m.);
Padėkos vakarai „Iš visos širdies“,
skirti
nominuoti
aktyviausiems
mokyklos mokiniams, jų tėveliams ir
pedagogams (2005-2007 m.);
„Kuriame
geresnę
Europą
pažindami įvairias kultūras ir
aplinkas“. Partneriai − Anglija,
Vokietija, Prancūzija, Italija (2006,
2007, 2008 m.); Tęstinis projektas
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„Mokyklos meno studijų koncertai
Lenkų kultūros namuose“:
 „Norų išsipildymas“ – autorinis
choreografijos mokytojos Natalijos
Filipovič vakaras (2007 m.);
 „Žvaigždžių kelias“ – autorinis
muzikos
mokytojų
Tatjanos
Balkuvienės
ir
Aleksandro
Ogureckio vakaras (2008 m.);
 „Tegyvuoja svajonė!“ – autorinis
muzikos
mokytojos
Jelenos
Pleskačevskajos
ir
dailės
mokytojos Liudmilos Urbanovič
vakaras (2009 m.);
 „Dėkoju mokytojau, tau“, skirtas
mokytojų dienai (2008 m.);
 „Tolerancija pasauliui“, skirtas
Tolerancijos mėnesio uždarymui
(2009 m.);
 „Tau, mamyte, visos gėlės“,
skirtas mokytojų dienai (2010 m.).
Mokyklos Muzikos įrašų studijoje
parengta kultūrinių-meninių projektų
vaizdo medžiaga, išleistos CD ir DVD
plokštelės, siekiant išsaugoti mokyklos
tradicijų tęstinumą, jos istoriją.

19

IŠKILIAUSIOS ASMENYBĖS IR SOCIALINIAI
PARTNERIAI, KURIEMS DĖKINGA
„SAULĖTEKIO“ BENDRUOMENĖ
Dainius Numgaudis, Švietimo ir mokslo
ministerijos
Kancleris,
respublikinių
konferencijų, vykusių mokykloje, globėjas.
Artūras Melianas, Lietuvos Respublikos
Seimo narys, Naujininkų bendruomenės
įkūrėjas, mokyklos socialinis partneris.
Marija Barkauskaitė, hab. dr. prof., Vilniaus
Pedagoginio
universiteto
Edukologijos
katedros vedėja, mokyklos mokslinė kuratorė,
socialinė partnerė.
Albertas Piličiauskas, hab. dr. prof.,
mokyklos mokslinis kuratorius 1986-2010
m.m., mokslinių praktinių meninio ugdymo
konferencijų ir metodinės literatūros knygelių
rengėjas.
Liudmila Petrauskienė, Švietimo ir mokslo
ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus
vyriausioji specialistė, pirmoji mokyklos
kuratorė.
Antanas Petrauskas, Lietuvos Respublikos
ambasados Kazachstane ministro patarėjas,
buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės generalinis
direktorius, projektų mecenatas.
Larisa Dmitrijeva, mokyklos projektų
globėja, renginių mecenatė, socialinė partnerė.
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Sergejus Dmitrijevas, Rusų Sąjungos Lietuvoje pirmininkas, projektų
dalyvis ir mecenatas, socialinis partneris.
Ela Kanaitė, Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė,
socialinė partnerė
Tatjana Dvilevič, lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorė, socialinė
partnerė.
Irina Paramonova, lopšelio-darželio „Lašelis“ direktorė, socialinė
partnerė.
Rita Juozapaitienė, lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė, Naujininkų
bendruomenės pirmininkė, socialinė partnerė.
Vajonė Strimaitienė, Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos
direktorė, socialinė partnerė.
Česlav Mickevič, Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorius,
socialinis partneris.
Vilija Kristina Židonienė, Vilniaus Naujininkų poliklinikos direktorė,
socialinė partnerė.
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PEDAGOGAI IR DARBUOTOJAI,
KŪRĘ MOKYKLĄ IR JOS KULTŪRĄ
NUO PIRMOSIOS DIENOS
Reiza Zinkevičienė,
1986 metų gegužės 14
dieną paskirta Vilniaus
58-osios vidurinės
mokyklos direktore.
Mokytojai, paskirti į šią
mokyklą nuo 1986 m.
rugsėjo 1 d.:
pradinių klasių mokytoja
Tatjana BartaševičTalvaišienė;
rusų kalbos mokytoja
Tatjana Bukina;
pradinių klasių mokytoja Jelena Ivanova;
matematikos mokytoja Marija Ignatovič;
istorijos mokytoja Irina Machinia;
rusų kalbos mokytoja Galina Nikitina;
anglų kalbos mokytoja Liudmila Sirenko;
pradinių klasių mokytoja Liucija Stasilo;
lietuvių kalbos mokytoja Nina Ramanauskienė;
buities kultūros mokytoja Ala Baldovskaja;
prailgintos dienos grupės mokytoja Svetlana Švaiko;
bibliotekos vedėja Genoefa Mickevič;
valgyklos vedėja Vitalija Jankūnienė;
valgyklos vedėjos pavaduotoja Jolanta Lajauskienė.
Mokyklos veteranai, išdirbę mokykloje 23 metus (šiuo
metu pensininkai):
anglų kalbos mokytoja Svetlana Dolmatova;
technologijų mokytojas, vėliau direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
Igorius Zubovskis.
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VADOVĖLIŲ AUTORĖS

Rusų kalbos mokytoja ekspertė Svetlana Švaiko parašė rusų gimtosios
kalbos vadovėlį 6 klasei ir du pratybos sąsiuvinius;
Rusų kalbos mokytoja ekspertė Alina Dubietienė parašė Rusų gimtosios
kalbos vadovėlį 5 klasei;
Pradinukų mokytojos Jelena Rukovič, Irina Liubinskaja ir Ina
Zacharova parašė rusų gimtosios kalbos vadovėlius, metodines
rekomendacijas mokytojams ir pratybos sąsiuvinių komplektus pirmai,
trečiai ir ketvirtai klasei.
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MOKYKLOS SAVIVALDA
Mokyklos valdyme ir veikloje dalyvauja visos savivaldos grandys:
mokytojai, mokiniai, tėvai, mokyklos mokytojų profesinė sąjunga.

Mokytojų taryba, pirmininkė Reiza Zinkevičienė
Mokyklos taryba, pirmininkė Jelena Glušakova
Mokyklos tėvų komitetas, pirmininkas Viktoras Kirilovas
Mokytojų profesinė sąjunga, pirmininkė Valentina Suravniova
Mokinių taryba, prezidentė Lilija Mochireva, kuratorė Nina Derevianko

Savivaldos institucijos rengia savo veiklos planus, inicijuoja daugelį
mokyklos pokyčių aktyviai dalyvauja, rengiant mokyklos strateginius
dokumentus ir rūpinasi jų įgyvendinimu.
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ABITURIENTAI, TAPĘ SAVO
MOKYTOJŲ KOLEGOMIS
Viena iš estetinio ir meninio ugdymo moksleivių integravimo į šalies
kultūros kontekstą kryptis – tai ankstyvasis gabiausių mokinių orientavimas
profesinei pedagogo veiklai. Jau trečią dešimtmetį mokykla rengia
būsimuosius pedagogus profesionalus, galėsiančius studijuoti šalies
aukštosiose menų mokyklose, konservatorijose. Vėliau šie pedagogai
perteikia įgytą patirtį bei žinias savo tautinių mažumų vaikams. Mūsų
mokykloje dirba šie mokyklos absolventai:
Jelena Pleskačevskaja, vyresnioji muzikos mokytoja, baigusi mokyklos
sustiprintos muzikos klasę, o Šiaulių pedagoginiame universitete įgijusi
muzikos mokytojos kvalifikaciją .
Natalija Filipovič, choreografijos mokytoja, baigusi sustiprintos
choreografijos klasę, Vilniaus kolegijoje įgijusi choreografijos mokytojos
kvalifikaciją.
Olga Rusaitė, istorijos mokytoja, baigusi sustiprintos muzikos klasę, o
Vilniaus pedagoginiame universitete įgijusi istorijos mokytojos
kvalifikaciją.
Tanita Eikštaitė, istorijos mokytoja, baigusi sustiprintos dailės klasę, o
Vilniaus pedagoginiame universitete įgijusi istorijos mokytojos
kvalifikaciją.
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS
Taip pat džiugu, jog mokyklos pedagogų siekis padėti kiekvienam
mokiniui išreikšti save ir visą gyvenimą bendrauti su menais, atrandant
savo pašaukimą ne tik tapus menininku profesionalu, bet nesiskirti su
muzika, šokiu ir daile visą gyvenimą, tapo absolventų vertybiniu
gyvenimo orientyru.
Romanas ir Dmitrijus Timofejevai, dizaineriai, baigė sustiprintos muzikos ir
dailės klases, Vilniaus kolegijoje įgijjo dizainerio kvalifikaciją, dalyvauja šalies
meniniuose projektuose ir televizijos konkursuose, mokyklos renginiuose.
„Timohi“ – 2005 m. susibūrusi roko muzikos grupė per ketverių metų laikotarpį
pasirodė daugelyje Lietuvos alternatyviosios muzikos festivalių, tokių, kaip
„Brodvėjus STAR“ bei „Naujas Kraujas“ bei įvairiose šalies koncertų arenose bei
miestų šventėse. „Timohi“ taip pat dalyvauja įvairiuose menų, kultūros
festivaliuose, socialinėse akcijose. 2009 ir 2010 metais „Timohi“ dalyvavo
populiariame televizijos projekte „Lietuvos talentai“ ir pelnė daugybės gerbėjų
simpatijas.
Edmundas Žička, verslo administratorius, VTDK Jaunimo tautinių šokių
ansamblio SIETUVA meno vadovas. Baigė Vilniaus 58-osios vidurinės mokyklos
sustiprintos choreografijos klasę, Vilniaus universitete įgijo vadybos ir verslo
administravimo magistro laipsnį ir Vilniaus pedagoginiame universitete šokių
edukologijos bakalaurą.
Olga Statkevč, mokyklos raštinės vedėja, baigė sustiprintos muzikos klasę,
Vilniaus teisės kolegijoje įgijo teisės specialybę, ir iki šiol dainuoja visuose
mokyklos renginiuose bei projektuose.

Šiuolaikiškai dirbti meno dalykų, o vėliau ir kitų mokomųjų dalykų mokytojs
skatino ir mokė mokyklos absolventas Genadijus Kurilčik, vienas is
kompiuteriniu technologijų taikymo pionierių Lietuvoje, įrodydamas
kompiuterinių technologijų svarbą XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus
pradininkams mokytojams ir moksleiviams, mokslinių metodinių konferencijų
dalyviams. Absolventas ragino pasitelkti kompiuterines technologijas, kaip
reikšmingą ugdymo priemonę, praturtinančią bei išplečiančią moksleivių
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mokymo, auklėjimo ir lavinimo galimybes. Mes Genadijų vadiname mokytojų
mokytoju, nes jis mus išmokė pasinaudoti kompiuterinių technologijų pasaulio
galimybėmis.
Genadijus Kurilčik, baigė Vilniaus Universiteto Fizikos fakultetą, VU
užsiminėjo puslaidininkinių medžiagų moksliniais tyrimais ir 2000 metais apgynė
daktaro disertaciją. Dirbo Vilniaus Universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų
mokslų instituto mokslo darbuotoju, dalyvavo įvairiuose moksliniuose
projektuose. Tyrimų kryptis – puslaidininkių ir jų nanodarinių lazerinė
spektroskopija, puslaidininkių šviesos įtaisų inžinerija, IT ir mikroelektronikos
inžinerija, šviesos diodų charakterizavimas kietakūnio apšvietimo plėtrai, IT ir
mikroelektronikos
inžinerija,
puslaidininkinio
apšvietimo
taikymas
biotechnologijoje, bioreaktoriai, atsinaujinanti energetika, energiją taupantis
sprendimai. Kartu su bendraautoriais paskelbė virš 40 straipsnių recenzuojamuose
mokslo žurnaluose, pateikė savo mokslinio darbo rezultatus 42 konferencijose.

Veronika Gribauskaitė, baigusi mūsų mokyklą, studijavo istoriją Vilniaus
pedagoginio universiteto Istorijos fakultete. Ten įgijo bakalauro bei magistro
laipsnius. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 2005 metų. Nuo 2007 metų yra
Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus doktorantė.
Renata Volodko, mūsų abiturientė baigusi Vilniaus universitetą, įgijo teisininko
kvalifikaciją, o 2009 m. apgynė socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnį. Šiuo
metu dirba Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja.
Mokyklos pedagogai siekia, kad mokyklos tradicijos, mokyklos unikalumas būtų
saugomi ir plėtojami bei perduodami iš kartos į kartą. Akivaizdu, jog šiandiena
mūsų mokyklos absolventai didžiuojasi savo mokykla. Tai rodo, kad mokykloje
plečiamos šeimos dinastijų tradicijos. Galime pasidžiaugti Aleksandro Devkš
pirmos laidos abituriento šeima – mokykloje mokosi du jo vaikai: Sergej ir
Aleksej. Jo klasės draugo Igorio Mochirevo dukra devintokė Lilija – mokinių
prezidentė.
Michail Koinov ir Oksana Lisatovič baigė mūsų mokyklą ir susituokė. Šiandiena
jų sūnus Denis ir dukra Svetlana mokosi mūsų mokykloje. Tokių šeimų
mokykloje yra apie 20 procentų.
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25-OSIOS MOKYKLOS LAIDOS
ABITURIENTŲ LINKĖJIMAI

А ведь не зря нашу школу назвали «Саулетякё»! Знаете почему? Потому, что наша школа излучает
яркий свет и много тепла, которого хватает на всех.
Виктория Евич, 12md класс
Хотелось бы пожелать, чтобы школа всегда оставалась такой же тёплой и светлой. Также
хочется пожелать побольше талантливых учеников, а учителям всегда оставаться такими же
терпеливыми, ведь в течении всех 12 лет они были для нас поддержкой и опорой. Придя через
несколько лет, мы надеемся увидеть те же добрые любящие глаза нашего дорогого директора и
учителей.
Олеся Кузьмина, 12mch класс
Желаю, чтобы наша школа стала незабываемой и родной для всех, кто хоть раз в жизни
переступал её порог. Пусть ученики будут безгранично талантливы, с неиссякаемой фантазией и
оригинальным мышлением. Учителям желаю терпения побольше да нервов покрепче. Пусть в ней
сохраняется то же материнское тепло и любовь к каждому вошедшему в этот храм культуры и
зрелости!
Анжелика Коростий, 12mch класс
К 25-летию школы «Саулетякё» я хочу пожелать ей благополучного будущего, солнечных дней,
уюта, добра, тепла и успехов. А также хочу пожелать школе ещё много удачных лет и примерных
учеников, какими старались быть и мы!
Александр Гицевич, 12mch класс
Школа привела нас во взрослую жизнь, помогла нам найти свой путь в жизни. От всей души я
желаю школе долгих-долгих лет жизни, уважения и понимания, а её коллективу – крепкого здоровья
и большого счастья!
Екатерина Ковалёва, 12md класс
Поздравляю свою родную школу с 25-летием. Хочу пожелать всем бывшим, настоящим и будущим
ученикам, всему педагогическому коллективу творческих успехов! Не забывайте родные пенаты,
помните, здесь вас всегда помнят и ждут!
Юрий Власов, 12md клас
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AKIMIRKOS IŠ MOKYKLOS GYVENIMO
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MOKYKLOS VADOVAI
Šių žmonių dėka jubiliejus sujungė mūsų širdis ir rankas, nušvietė veidus
šypsena ir padovanojo visiems šventę:

Reiza Zinkevičienė, mokyklos direktorė nuo 1986 m. gegužės 14 d.,
pirmoji vadybinė kategorija, 2000 Metų Mokytoja, edukologijos švietimo
vadybos magistrė, vadybos ekspertė.
Jelena Glušakova, direktorės pavaduotoja ugdymui nuo 1996 rugsėjo 1 d.,
antroji vadybinė kategorija.
Jelena Beliajeva, direktorės pavaduotoja ugdymui nuo 1996 rugsėjo 1 d.,
antroji vadybinė kategorija.
Hermena Mikužienė, direktorės pavaduotoja ugdymui nuo 1999 rugsėjo 1
d., antroji vadybinė kategorija.
Kristina Zmitrovič, direktorės pavaduotoja ugdymui nuo 1999 m.
balandžio 8 d., trečioji vadybinė kategorija.
Nina Derevianko, direktorės pavaduotoja ugdymui nuo 2004 m. lapkričio
5 d., antroji vadybinė kategorija.
Genadijus Beliavskij, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams nuo 2009 m.
vasario 2 d.
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Valstybei svarbiausia vertybė – žmogus,
Žmogui svarbiausia vertybė – vaikas
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Leidinį mecenavo:
Evangelikų Reformatų labdaros ir paramos fondas

Leidinį sudarė ir parengė:
Reiza Zinkevičienė
„Saulėtekio” vidurinės mokyklos direktorė
Nina Derevianko
Direktorės pavaduotoja ugdymui.
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