
Būti geram tai reiškia gyventi 

dėl kitų ...  

Šv. Uršulė Leduchovska  

JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS  

GIMNAZIJA 



Kviečiame trumpai kelionei 

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos 

gimnazijos istorijos vingiais  



Gimnazijos istorija 



1919 m.  
 

Juodšiliuose buvo įkurta mokykla   



1927 m.  

Mokyklą pradėjo globoti Uršulė Leduchovska  



1933 m.  
Mokyklai atiduotas naujas, medinis pastatas. 



Antrojo pasaulinio karo metu  
(1940–1942) mokymas vyko lietuvių kalba.  



Po II pasaulinio karo  

Mokykla tapo trikalbė. 1954 metais mokykla gavo 

vidurinės mokyklos statusą. 



1965 m.  
Pastatytas 3 aukštų mūrinis mokyklos pastatas 



Vilniaus rajono Juodšilių vidurinė mokykla reorganizuota 

į rusišką (Juodšilių 1–ąją vidurinę) ir į lenkišką (Juodšilių   

2-ąją vidurinę) mokyklas.  

1992-07-21 



 1999-09-01  
Mokykloje apsilankė Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus 



2002-10-30  
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. 109 mokyklai suteiktas Vilniaus r. Juodšilių 

Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos 

pavadinimas    

2003-07-16 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T3-172 mokyklai suteiktas Vilniaus r. Juodšilių 

šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos 

pavadinimas   

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/images/Uroczystosc2010/ur48.jpg


2003-05-18 

 12-os asmenų, mokinių ir mokytojų, grupė dalyvavo 

Motinos Uršulės Leduchovskos kanonizacijos Iškilmėse 

Romoje. Mokykla gavo Popiežiaus  Jono Pauliaus II 

palaiminimą.  



2006-06-01 

LR Švietimo ir mokslo 

ministerija perdavė mokyklai 

mokyklinį autobusą. 

2008-06-08 
Mokyklos Globėjos muziejaus mokykloje atidarymas. 



2010-04-30  
Įvyko renginys „Gerbti istoriją – auklėti ateitį”,  

skirtas Juodšilių mokyklos 90-mečiui. 





17 

2011-09-01 
Priešmokyklinio ugdymo grupės atidarymas  

(3–6 metų amžiaus vaikams) 



18 

2013-09-01  
Antros priešmokyklinio ugdymo grupės atidarymas 

(3–6 metų amžiaus vaikams) 



19 

2013-11-18  

Mokyklos pastato renovacijos pradžia, naujosios 

valgyklos ir sporto salės statybos. 



20 

2014-05-28 
LR Švietimo ir mokslo 

ministro sprendimu (ĮSAK. 

Nr. V-478) akredituota 

vidurinio ugdymo 

programa. 

2014-05-30 
Vilniaus rajono Tarybos 

sprendimu Nr. T3-174 

mokykla gavo gimnazijos 

statusą. 



21 

2015-04-30 
Gimnazijos globėjos šv. Uršulės Leduchovskos 150 gimimo 

metinių, Gimnazijos inauguracijos bei statybų baigimo šventė 

„Gyventi dėl kitų laimės...”  
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23 

Gimnazija iki renovacijos. 



24 

Laikotarpis, kuriuo vyko gimnazijos renovacija bei valgyklos ir 

sporto salės statybos:  

2013 m. lapkritis – 2015 m. liepa 



25 

Gimnazija dabar. 



26 

Gimnazija dabar. 



27 

Gimnazija dabar. 



Gimnazijos aktualijos  

Šiuo metu (2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis) gimnazijoje mokosi 173 

mokiniai, dirba 33 mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

logopedas, daugiau kaip 20 techninio bei pagalbinio personalo 

darbuotojų.  Gimnazijoje veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupės (pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 14 vaikų, ikimokyklinio 

ugdymo programą – 21).  



Mokiniai ugdomi krikščioniškos dorovės pagrindu, 

saugomos tautinės kultūros tradicijos ir vertybės, ugdomas 

patriotiškumas. 

Įstaigoje puoselėjama daug gražių tradicijų: mokslo metų 

pradžia ir pabaiga kartu su šv. Mišiomis, pirmokų krikštynos, 

kalėdinis vaidinimas ir dalinimasis kalėdaičiu, Močiūtės ir 

Senelio diena, Šimtadienis, rekolekcijos, Motinos diena ir kt. 



Gimnazija turiningai  organizuoja mokinių 
vasaros poilsį. 



Gimnazija palaiko ryšius su Seserų uršuliečių 
Kongregacija (SJK), rūpinasi mirusių seserų 

kapais Uršuliečių kapinėse Juodšiliuose. 



Gimnazija turi gerą įvaizdį, glaudžiai bendradarbiauja su 

Juodšilių seniūnija ir bažnyčia, Rudaminos daugiafunkcinio 

kultūros centro Juodšilių skyriumi, Juodšilių seniūnijos 

bendruomenės socialinių paslaugų centru, kaimyninėmis 

mokyklomis bei LR Pnievy, Čarny Bor, Jablonkos miestelių 

švietimo įstaigomis. 



Per  27 veiklos metus savarankiška Juodšilių šv. 

Uršulės Leduchovskos gimnazija, lenkų mokoma 

kalba, išleido 304 absolventus, o 1954-1992 metais – 

1502 (264 lenkų + 1119 rusų + 119 lietuvių) 

absolventus. 



Gimnazija turi savo himną, emblemą, 
mokinių uniformą. 


