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I.

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Kalendoriniai metai apima 2017-2018 mokslo metų II pusmetį ir 2018-2019 mokslo metų
I pusmetį
2017-2018 mokslo metais mokykloje buvo sukomplektuoti 23 klasių komplektai ir 1 pailginta
darbo dienos grupė 24 pirmųjų klasių mokiniams, veikė 30 neformaliojo švietimo grupių (1-4 klasių 15, 5-8 klasių - 15).
Mokėsi 566 mokiniai. Dirbo 46 mokytojai, 8 švietimo pagalbos specialistai ir 2 mokytojo padėjėjai.
Plaukimo baseine buvo sukomplektuotos 27 plaukimo sportinės ir 2 sveikatingumo grupės.
Jas lankė 320 sportininkų ir 30 mokinių stiprino savo sveikatą iš visų Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų. Dirbo 11 plaukimo kūno kultūros mokytojų.
2018 - 2019 mokslo metais mokykloje sukomplektuoti 23 klasių komplektai ir 1 pailginta darbo dienos grupė 24 pirmųjų klasių mokiniams veikia 28 neformaliojo švietimo grupių (1-4 klasių -15,
5-8 klasių - 13). Mokosi 579 mokiniai.
Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas, užimta:
* mokykloje pagal ugdymo plano valandas – 1-4 klasių 156 mokiniai (56 %), 5-8 klasių 98
mokinių (32%), vidutiniškai 44% visų mokyklos mokinių.
Plaukimo baseine sukomplektuotos 27 plaukimo sportinės ir 2 sveikatingumo grupės, jas lanko 350 sportininkų. Dirba 11 plaukimo trenerių.
2018 metais mokyklos ir plaukimo baseino veiklą administravo: direktorius, 3 (2,8 etato) direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir 1 padalinio vadovas administracijai ir ūkiui. Veiklos užduotis vykdė 38 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Mokinių ugdymas buvo organizuotas įgyvendinant mokyklos ir plaukimo baseino 2017-2018
ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo planus. Būtinąją pagalbą mokiniams ir jų tėvams teikė švietimo
pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas asistentas, 2 specialieji pedagogai, logopedas), Vaiko gerovės komisija (toliau - MVGK).
Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai ugdė 52 specialiųjų poreikių mokinius. Logopedas
teikė pagalbą 61 mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, 24 mokiniams buvo teikiama
nuolatinė mokytojo padėjėjo pagalba.
2017-2018 mokslo metais 106 mokiniams skirtas nemokamas maitinimas: iš jų 15 mokinių
skirta ir pusryčiai, 85 mokiniams skirta parama mokinio reikmenims įsigyti.
Socialinis pedagogas dirbo su 10 socialines paslaugas gaunančių šeimų (jose -15 vaikų), kurios įtrauktos į Panevėžio miesto Socialinių paslaugų centro įskaitą.
Socialinė pedagoginė pagalba teikta 110 probleminio elgesio mokinių (48 iš jų -ryškesnių
drausmės, elgesio problemų turintys mokiniai).
2018-2019 mokslo metais 102 mokiniams skirtas nemokamas maitinimas: iš jų 13 mokinių
skirta ir pusryčiai, 88 mokiniams skirta parama mokinio reikmenims įsigyti;
Socialinis pedagogas dirbo su 13 socialines paslaugas gaunančių šeimų (jose -16 vaikų), kurios įtrauktos į Panevėžio miesto Socialinių paslaugų centro įskaitą.
Socialinė pedagoginė pagalba teikta 71 probleminio elgesio mokiniui (35 iš jų -ryškesnių
drausmės, elgesio problemų turintys mokiniai).
Psichologo individualiose konsultacijose lankėsi 107 mokiniai, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacijai kreipėsi 79 tėvai (globėjai, rūpintojai). Grupinėse konsultacijose dalyvavo 53 mokiniai.
Mokykloje atlikti tyrimai: 5-ų klasių mokinių bei naujai į mokyklą atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas, 1-8 klasių mokinių mokymosi stiliaus tyrimas, klausimynas įvertinti patyčių mastui mokykloje.
Mokyklos pedagogai kryptingai tobulino kvalifikaciją ir poreikiais grįstas kompetencijas
(vienam pedagogui tenka 6 dienos per metus).
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2017-2018 mokslo metais 9 mokiniai ir 4-ios komandos užėmė prizines vietas miesto konkursuose, 35 mokiniai (6,18 % nuo bendro mokinių skaičiaus) užėmė prizines vietas nacionaliniuose
konkursuose. Konkursų nugalėtojus ruošė 21 mokytojas.
Progimnazija nuolat ir kryptingai siekė ugdymo kokybės, sistemingai analizavo mokinių mokymosi pasiekimus, kiekvieno dalyko ugdymo kokybės, klasių pažangumo pokyčius, ieškojo būdų motyvuoti kiekvieną mokinį siekti individualios ugdymosi pažangos.
Pasiekti pakankamai geri mokinių akademiniai rezultatai: aukštesnįjį ir pagrindinį mokymosi
pasiekimų lygius 2017-2018 mokslo metais pasiekė 58 % 1-4 klasių mokinių, 47 % - 5-8 klasių mokinių.
Mokykla dalyvavo 2-ųjų, 4-ųjų, 6-ųjų ir 8-ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos, matematikos,
pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau
– NMPP), taikant Nacionalinio egzaminų centro parengtus testus.
*2 klasių mokinių pasiekimai įvertinti: matematika – 68 %, skaitymas - 71,2 % rašymas –
69,3 %, 75,5 % .
*4 klasių mokinių pasiekimai viršija šalies mokinių pasiekimų vidurkius: matematika – 68,5
% (9,2 % viršija šalies progimnazijų vidurkį) , skaitymas – 66,7 % (11,1 % viršija šalies progimnazijų
vidurkį), rašymas – 72,8 % (16,3 % viršija šalies progimnazijų vidurkį); pasaulio pažinimas - 64 %
(15,4 % viršija šalies progimnazijų vidurkį).
*6 klasių mokinių pasiekimai įvertinti: matematika – 48,8 % (4,7 % viršija šalies progimnazijų vidurkį), skaitymas – 67,1 % (12,3 % viršija šalies progimnazijų vidurkį), rašymas – 65,4% (20,6 %
viršija šalies progimnazijų vidurkį).
*8 klasių mokinių pasiekimai įvertinti: matematika – 49,2% (9,6 % viršija šalies progimnazijų vidurkį), skaitymas – 65 % (12,1 % viršija šalies progimnazijų vidurkį), rašymas – 58,1 % (13,9 %
viršija šalies progimnazijų vidurkį), socialiniai mokslai – 62,6 % (14,9 % viršija šalies progimnazijų
vidurkį), gamtos mokslai– 67,3 % (19,6 % viršija šalies progimnazijų vidurkį).
2018 m. pradinį išsilavinimą įgijo 71 (100 %) mokinys, pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro programą (8 klasę) baigė 61 (100 %) mokinys.
Mokinių geri pasiekimai bendrosios kūno kultūros ugdymo srityje, miesto tarpmokyklinėse
varžybose užimtos 6 komandinės prizinės vietos. Išskirtiniai plaukimo baseino rezultatai: išmokyta
plaukti per 900 miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių, šalies plaukimo varžybose
užimtos 5-os komandinės prizinės vietos, Lietuvos plaukimo rekordus gerino baseino ugdytiniai, 3
plaukikai dalyvavo Pasaulio ir Europos čempionatuose.
Apie mokyklos ir baseino veiklos rezultatus miesto visuomenei ir svečiams informacija buvo
skelbiama mokyklos ir miesto savivaldybės bei kituose internetiniuose puslapiuose, spausdinama
miesto ir respublikiniuose dienraščiuose, rodoma per LRT ir kitas respublikines televizijas.
Ugdymui ir ūkinei veiklai vykdyti, mokykla buvo finansuojama iš valstybės (mokinio krepšelis – 713320,79 Eur, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui 1100,00 Eur ) ir miesto savivaldybės (aplinka – 338188,40 Eur, 2017 m. susidariusioms skoloms padengti 1806,01 Eur) biudžetų,
naudojo specialiųjų programų lėšas (13164,05 Eur) bei gautų iš 2 procentų paramos (4566,19 Eur),
plaukimo baseinas buvo finansuojamas iš valstybės (mokinio krepšelis – 6300,00 Eur) ir miesto savivaldybės (aplinka – 340163,11 Eur) biudžetų, naudojo specialiųjų programų lėšas (60237, 36 Eur).
ĮGYVENDINOME TIKSLUS IR UŽDAVINIUS:
1.Mokykloje
1.1. Tikslus:
1.1.1. išanalizuoti TIMSS tyrimo matematikos ir gamtos mokslų bei nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus ir jų pagrindu numatyti veiksmus visų mokomųjų dalykų mokinių žinių
spragoms likviduoti ir pažangai,
1.1.2. tobulinti pamokos vadybą, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės.
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1.2. Uždavinius:
1.2.1. ugdyti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją per ugdymo turinį, pritaikant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams, matuojant pasiekimus ir pokyčius pamokose,
1.2.2. neformaliojo švietimo užsiėmimų ir pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti turinį, orientuoti žinių spragoms likviduoti ir darbui su gabiais ir talentingais mokiniais.
2. Plaukimo baseine
2.1. Tikslus:
2.1.1. pagerinti sportininkų atranką į aukštesnio sportinio meistriškumo grupes,
2.1.2. siekti kiekvieno sportininko pasiekimų pažangos.
2.2. Uždavinius:
2.2.1. mokytojams kas du mėnesius su sportininku ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aptarti
rezultatus ir padarytą pažangą. Nedarant pažangos, sportininką perkelti į sveikatingumo grupę arba išbraukti iš sportininkų grupės sąrašų,
2.2.2. po kiekvienų plaukimo varžybų, direktoriaus pavaduotojui ugdymui aptarti varžybų dalyvių pasiekimus su vyriausiuoju teisėju ar grupės vadovu ir teikti siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo kiekvienam mokytojui.
Įgyvendinant 2018-ųjų metų mokyklos veiklos planą, vykdėme veiklą
1. Mokykloje:
1.1. veikla reglamentuota keturiomis programomis: „Mokome kitus – mokomės patys“, „Mokinio sėkmė – mokytojo sėkmė“, „Pagalba mokiniui“, „Ugdymo aplinkos tobulinimas“,
1.2. sėkmingai įgyvendintos pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro formaliojo
ugdymo programos,
1.3. sudarytos puikios sąlygos mokinių ugdymui(si) mokomuosiuose kabintuose ir edukacinėse aplinkose: kiekviename kabinete įrengti projektoriai, kiekvienas mokytojas turėjo galimybę organizuoti pamokas planšetinių kompiuterių klasėje, dirbti su 6-iomis interaktyviomis lentomis ir 4-ais interaktyviais priedeliais,
1.4. kūno kultūros pamokoms ir mokinių užimtumui, kūno kultūros pamokoms ir treniruotėms sausumoje naudojamės 2 treniruoklių salėmis,
1.5. mokyklos teritorijoje įrengta lauko klasė, augalų pažintinis takas, poilsio zonos,
1.6.1-4 klasių mokiniai aprūpinti vienviečiais reguliuojamo aukščio mokinio baldais,
1.7. atliktas mokyklos veiklos kokybės 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“, 2.3 temos
„Mokymosi patirtys“, 2.3.2 veiklos rodiklio „Ugdymas mokyklos gyvenimu“ giluminis įsivertinimas,
1.8. aštuoniuose mokomuosiuose kabinetuose ir bibliotekoje pakeista grindų danga,
1.9. renovuotas sporto aikštynas (futbolo aikštė),
1.10. naujai įrengtomis sporto paskirties patalpomis (persirengimo kambariais) naudojasi 1-4
klasių mokiniai ruošdamiesi kūno kultūros užsiėmimams,
1.11. praplėstas teritorijos ir vidaus patalpų vaizdo filmavimo tinklas,
1.12. pakeisti baldai persirengimo kambariuose prie sporto salės,
1.13.įrengtas sporto aikštyne LED ekranas,
1.14. suremontuotos koridorių sienos,
1.15. toliau naujintos aktų salės kėdės.
2. Plaukimo baseine:
2.1. veikla reglamentuota keturiomis programomis: „Pradinio rengimo grupių veiklos organizavimas“, „Sportinio meistriškumo grupių ugdymo ir varžybinės veiklos organizavimas“, „Pradinių
klasių mokinių sveikatinimo ir sveikatingumo grupių komplektavimas“, „Baseino modernizavimas“,
2.2. sėkmingai įgyvendinta plaukimo neformaliojo vaikų švietimo programa,
2.3. išskirtinis dėmesys buvo skirtas miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti (vykdant nacionalinį projektą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje –
2018“) ir mokinių atrankai į pirmųjų metų plaukimo pradinio rengimo grupes,
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2.4. pagerintos sportininkams buitinės bei treniruočių sąlygos sausumoje ir baseine:
2.4.1.radifikuotos baseino patalpos, praplėstas vidaus patalpų vaizdo filmavimo tinklas
2.4.2. modernizuotos mokytojų baseine darbo ir persirengimo patalpos (nupirkti nauji baldai),
2.4.3. suremontuotos: merginų persirengimo kambario ir treniruoklių salės patalpos,
2.4.4. įrengta ventiliacijos sistema treniruoklių salėje, koridoriuje ,
2.4.5. suremontuota fojė patalpa lankytojams, dalis antro aukšto bendro naudojimo patalpų,
suremontuota grindų danga rūbinėje,
2.4.6. modernizuotas I ir II aukštų fojė bei rūbinės apšvietimas.
II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
2.1. Išoriniai:
2.1.1. politiniai ir teisiniai veiksniai:
 valstybės institucijų ir miesto savivaldybės dokumentai, reglamentuojantys švietimo ir sporto politiką,
2.1.2. ekonominiai veiksniai:
 geras finansavimas (mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai). Mokykla padengė visus kreditorinius įsiskolinimus, susidariusius iki 2018 metų. Išmokėjo darbuotojams atlyginimus už gruodžio mėnesį. Metų pabaigoje liko nesumokėta dalis (67,29 Eur) sąnaudų už komunalines
paslaugas - ryšius, šildymą.
2.1.3. socialiniai veiksniai:
 padidėjęs vaikų gimstamumas, sukomplektuotos 3 (trys) pirmokų klasės,
 mažėjantis mokinių tėvų nedarbas,
2.1.4. technologiniai veiksniai:
 mokiniai daug laiko praleidžia prie planšetinių ir kitų kompiuterių, žaidžia mobiliaisiais
telefonais ne mokymosi ir bendrųjų ugdymo programų įsisavinimo tikslais.
2.2. Vidiniai:
2.2.1. valdymas ir teisinė bazė:
 veikla buvo organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategija ir Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Vyriausybės
nutarimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus bei švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos ir darbuotojų pareiginiais nuostatais, darbo
tvarkos taisyklėmis, ugdymo ir mokyklos veiklos įsivertinimo priemonių planais, mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokytojų metodinės, Mokyklos ir Darbo tarybų, profesinės organizacijos komiteto,
Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos nutarimais,
Kolektyvine sutartimi, Darbo ir Mokinių tarybų rekomendacijomis,
2.2.2. planavimo struktūra:
 mokyklos strateginis planas trejiems metams, metinis veiklos planas, ugdymo planai ir
programos, Metodinės tarybos ir metodinių grupių, klasių auklėtojų darbo planai, Vaiko gerovės komisijos ir mėnesinis darbo planas,
2.2.3. dokumentų valdymas ir saugojimas:
 dokumentų valdymą ir saugojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, dokumentų rengimo taisyklės, dokumentų saugojimo terminų rodyklė, mokyklos dokumentacijos planas,
 dokumentai saugomi mokyklos dokumentų saugykloje. Mokinių ir pedagoginių darbuotojų duomenys tvarkomi respublikiniuose registruose ir ŠVIS sistemos aplinkoje. Kiti duomenys skelbiami arba saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,
2.2.4. finansavimo šaltiniai:
 buvo finansuojama iš respublikos ir miesto savivaldybės biudžetų,
 mokykla papildomas lėšas gavo iš finansuojamų projektų, iki 2% gyventojų pajamų
mokesčio paramos ir patalpų, futbolo aikštės nuomos,
 baseinas – iš tėvų mokesčio už paslaugas ir baseino nuomą,
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2.2.5. ryšių sistema:
 darbuotojams informacija buvo platinama elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, informaciniuose stenduose; visuomenei – mokyklos ir savivaldybės internetinėse svetainėse, žiniasklaidos priemonėmis, specialiais informaciniais lankstinukais.
Mokyklos pokyčiams didžiausią įtaką turėjo:
1. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.
2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309.
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46
„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu
Nr. V-267.
5. 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII-2603, kuriuo patvirtintas
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.
6. 2017 m. sausio d. 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymas NR. XIII-198.
7. 2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1395 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimas.
III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
3.1.Veiklos tikslų įgyvendinimas
Mokyklos ir baseino bendruomenės, įgyvendindamos tikslus, vadovavosi šiais dokumentais:
1.2017-2019 metų mokyklos veiklos strateginiu planu.
2. 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymais Nr. V-446 ir V-442.
3. Mokyklos ir baseino 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
pirmosios dalies programų, neformaliojo vaikų švietimo plaukimo baseine ugdymo planais.
4. 2018-ųjų metų veiklos planu.
5. Mokytojų ilgalaikiais ir klasių auklėtojų veiklos planais.
6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo aprašo 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“
2.4. temos „Vertinimas ugdant“ rodiklių giluminio įsivertinimo medžiaga ir veiklos tobulinimo priemonių planu.
7. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa 2017-2019 metams.
8. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos išorinio
vertinimo 2014-12-29 ataskaita.
9. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 2015-12-21 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308.
10. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 2015-12-21 LR
Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308.
11. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo
metodika, patvirtinta 2016-03-29 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308.
Tikslų įgyvendinimo rezultatas:
1. Mokykloje:
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1.1.Sudarytos galimybės dirbančiam pedagogui įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų, taikant
kuo įvairesnius ir šiuolaikiškus mokymo (si), gerosios patirties sklaidos būdus ir formas:
1.1.1. visi pedagoginiai darbuotojai 435 dienas dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos
(toliau – ŠMM) akredituotų įstaigų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (vienam pedagogui tenka 6
dienos per metus),
1.1.2. galimybės tobulėti, naudojantis Pedagogas. lt 49 akredituotų ir 120 įvairių nuotolinių
video mokymų platforma pagal savo asmeninius poreikius, teorines žinias taikyti praktikoje;
1.1.3. grupė mokytojų išklausė nuotolinius UAB ,,Šviesa“ mokymo centro kursus ,,Kaip
efektyviai mokyti anglų kalbos“, ,,Vaiko individuali pažanga progimnazijoje“, VŠĮ ,,Juoda avis“ interaktyvius, patyriminius mokymus ,,Paauglių grupių vedimas, siekiant efektyvaus socialinių-emocinių
kompetencijų ugdymo“, dalyvavo UPC vaizdo konferencijoje ,,Menų dūzgės“-kuriančio žmogaus
link“, atliko savikontrolės testus;
1.1.4. pradinių klasių mokytojos dalyvavo mokymuose ,,Kaip dirbti pagal socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą ,,Antras žingsnis“.
1.2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai / išvykos mokyklos mokytojams Lietuvoje, užsienyje:
1.2.1. švietimo parodos „Mokykla -2018“ lankymas, naujovių darbe taikymas (2018 m.
lapkričio mėn.);
1.2.2. biologijos vyresnioji mokytoja G. Skorupskienė dalyvavo 6-ių dienų tarptautiniuose
mokymuose ,,Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas, remiantis Čekijos
ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“ (2018 m. rugsėjo mėn.);
1.2.3. keletas mokytojų dalyvavo ŠMM organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje ,,Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ (2018 m. spalio mėn.);
1.2.4. mokytojų metodinė išvyka į Lenkiją ,,Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinio kaitos
svarba šiuolaikinio ugdymo(-si) kontekste. Lenkijos patirtis“ (2018 m. birželio mėn.).
1.3. Metodinės tarybos vykdyta reflektyvi, ugdymo turinio naujoves įgyvendinti skatinanti
metodinė - praktinė veikla:
1.3.1. respublikinė mokslinė-praktinė konferencija Radviliškio miesto Vinco Kudirkos
progimnazijoje ,,Sveikas mokytojas-sėkmingo ugdymo garantas-7“( 2018m. gruodžio mėn.);
1.3.2. edukacinė išvyka Kupiškio rajone, Uoginių kaime „Netradicinės patrauklios aplinkos
pritaikymas ugdant mokinius“, (2018 m. spalio mėn.).
1.4. Kryptingai organizuotos netradicinio ugdymo dienos, vykdant kultūrinę, pažintinę- tiriamąją veiklą netradicinėse mokyklos, miesto, apskrities, šalies, kitų šalių aplinkose: PPRC, Panevėžio
Kraštotyros muziejuje, Dailės galerijoje, Juozo Miltinio palikimo studijų centre, Panevėžio apygardos
teisme, Panevėžio policijos 2 komisariate, Darbo rinkos mokymo centre.
1.5. Visi mokytojai taikė aktyvius mokymo metodus, plačiai naudojo IKT ir kitas priemones.
Bendradarbiavo tarpusavyje ir su specialistais, teikiant pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniams.
1.6. Visi mokytojai vedė atviras integruotas, netradicines pamokas, sveikatinimo edukacinius
užsiėmimus mokyklos muziejuje, netradicinėse mokyklos erdvėse, lauko klasėje, planšečių klasėje,
dalyvaujant kolegoms, mokyklos administracijos atstovams.
1.7. Aktyvus mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas su Panevėžio lopšeliais –darželiais:
„Nykštukas“, „Žilvitis“, „Kastytis“, „Pasaka“, „Draugystė“, Panevėžio Vytauto Žemkalnio, 5-ąja, Juozo Miltinio, Juozo Balčikonio gimnazijomis, „Šaltinio“ progimnazija, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru (toliau - PPRC), įgyvendinant 7 ir 8 klasių technologinio ugdymo profesinio mokymo programas (7 klasėse 17 pamokų per mokslo metus, 8 klasėse - 2-3 pamokos per pusmetį, suderinus programą, vedamos kartu su PPRC profesijos mokytoju centro mokymo bazėje).
1.8. Nuolatinis mokinių asmenybės, pilietiškumo, patriotizmo, tautinės savimonės ugdymas.
Gauti apdovanojimai:
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1.8.1. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėka už Pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti, iniciatyvos palaikymą ir aktyvių veiklų organizavimą bendruomenėje ( mokytojos I. Norkūnaitė, Ž. Staniulienė);
1.8.2. Lietuvos Respublikos Tarptautinės komisijos tarptautinio nacių ir sovietinio okupacinių
rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus padėkos už aktyvų dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“‘, skirtoje Laisvės gynėjų dienai ir istorinei tautos pergalei prieš agresorių paminėti bei akcijoje ,,Tolerancijos raktas“, skirtoje tarptautinei Tolerancijos dienai – lapkričio 16ai paminėti“;
1.8.3. dalyvavimas valstybės atkūrimo šimtmečio programos „Pažink“, „Švęsk“, „Kurk“
veiklose: „Šimtmečio programavimo valanda“ , Šimtmečio programavimo valanda 100 mokyklų (mokytoja I. Norkūnaitė, kompiuterinės technikos inžinierė V.Vertelkienė);
1.8.4. dalyvavimas LR Vyriausybės kanceliarijos organizuotame nacionaliniame šimtmečio
savanorystės skatinimo projekte „Šimtmečio dovanos“ (mokytojos I. Norkūnaitė, L. Putauskienė);
1.8.5. dalyvavimas respublikiniame jaunimo vaizdų reportažo konkurse „Kadro nominacijos
2018” ir užimta III vieta ( mokytojos I. Norkūnaitė, L. Putauskienė);
1.8.7. dalyvavimas Teisingumo ministerijos vykdomame Konstitucijos egzamine ir mokiniai
Martynas Barzda ir Ignas Janeliūnas – pirmojo etapo nugalėtojai. Ignas Janeliūnas – antrojo etapo nugalėtojas ir trečiojo etapo dalyvis (mokytoja I. Norkūnaitė);
1.8.8. atvirlaiškių kampanija „Ačiū“ visiems prisidėjusiems Lietuvos kelyje į sėkmę (mokytoja I. Norkūnaitė);
1.8.9. Sveikatos apsaugos ministro padėka ,,Žemynos“ progimnazijai už aktyvias antikorupcines iniciatyvas, nukreiptas į sveikatos priežiūros sritį (mokytoja R. Radvilienė).
1.9. Organizuoti dalykiniai renginiai ir dalykinės savaitės naujomis formomis mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui:
1.9.1.Tiksliųjų ir gamtos mokslų renginiai, projektai:
1.9.1.1. tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė ,,Mokslų mozaika“, skirta Lietuvos 100- mečiui;
1.9.1.2. trumpalaikiai matematikos ir gamtos projektai: „Kalėdinė dovanėlė iš erdvinių figūrų“ (5 kl.), „Procentai. Akcijos ir nuolaidos“ (5 kl.), Erdvinių figūrų gamyba (5, 6 kl.), „Turistinė kuprinė“ (5 kl.), „Sukurk figūrą koordinačių sistemoje“ (6 kl.), „Kalendoriuje – šventinės Kalėdų dienos“
(6 kl.), „Pasaulio šalių simboliai" (6 kl.), „Mano firminio patiekalo receptas (tiesiogiai proporcingi dydžiai kasdieniame gyvenime)“ (6 kl.), „Žmogus keičia Žemę“ (6 kl.), „Statistinė informacija žiniasklaidoje „Korupcija Lietuvoje“. Statistiniai skaičiavimai“ (7, 8 kl.), „Skaičiai milžinai ir nykštukai“ (Standartinė skaičiaus išraiška) (7 kl.), „Senieji matavimo vienetai Lietuvoje“ (7 kl.), „Klasės remontas“ (7
kl.), „Simetrija gamtoje“ (7 kl.); „Procentai ir finansai angliškai“ (8 kl.), „Medžio amžiaus nustatymas“
(5, 6 kl.), pamokos mokyklos ekologiniame take;
1.9.2. Gimtosios kalbos konkursai / viktorinos/popietės bibliotekoje, skaitykloje:
1.9.2.1. „Meninio skaitymo, raštingiausio mokinio konkursas“, konkursas ,,Švari kalbašvari galva“;
1.9.2.2. festivalis-konkursas ,,Poezijos pavasaris-2018“;
1.9.2.3. viktorina ,,Valstybei -100, o kalbai-tūkstančiai metų“(8 kl.).
1.9.3. Istorijos „Žinovo“ konkursas, Panevėžio krašto mokyklų Protų kovos „Atrask ES savo
krašte “;
1.9.4. atvirukų konkursas ,, Šimtas gerų žodžių Lietuvai“;
1.9.5. nominacijų šventė 5-8 kl. mokiniams „Augu, Tau, Lietuva“, 5-8 kl. stilizuoto tautinio
kostiumo pristatymas; 1-4 kl. mokiniams „Tai- mes“;
1.9.6. projekto ,,Dovana Lietuvai“ meninio sieninio pano su baltų raštais, ženklais ir simboliais ,,Laikmečio mozaika 1918-2018“ mokyklos bendruomenei pristatymas;
1.9.7. projektas ,,Lietuvybės giraitė“;
1.9.8. Užsienio kalbų savaitės:
1.9.8.1. Europos kalbų diena klasėse ,,Ar žinai, kad...“, netradicinės pamokos ,,Kelionė per
Vokietiją“;
1.9.8.2. kalėdiniai skaitymai rusų kalba bei iliustracijų konkursas ,,Pasakų pasaulis“;
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1.9.8.3. vokiečių kalbą besimokančių 5-8 klasių mokinių išvyka į Vokietiją „Vokietijos
laisvalaikio ir pramogų parkai“ (mokytoja A. Survilienė).
2.Plaukimo baseine:
2.1. sėkmingai įgyvendintas 2017-2018 mokslo metų ugdymo planas, mokyklos ir Lietuvos
plaukimo federacijos varžybų kalendoriai,
2.2. išmokyta plaukti per 900 miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių,
2.3. baseine buvo surengta 14 miesto, nacionalinių ir tarptautinių plaukimo varžybų,
2.4. sportines ir sveikatingumo plaukimo grupes lankė 350 mokinių,
2.5. plaukimo mokytojai treniravo 8 Lietuvos Respublikos plaukimo rinktinės narius.
Gero darbo sėkmę lėmė žmogiškieji resursai. Dirbo pareigingi, atestuoti mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, kurių kvalifikacija įvertinta kategorijomis:
1. Mokykloje:
1.1. direktorius – II vadybos,
1.2. 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui – II vadybos,
1.3. mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai:
1.3.1. mokytojas metodininkas – 30,
1.3.2. vyresnysis mokytojas – 17,
1.3.3. metodininkas švietimo pagalbos specialistas – 3,
1.3.4. vyresnysis švietimo pagalbos specialistas – 1.
2.Baseine
2.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui – II vadybos,
2.2. mokytojai:
2.2.1. ekspertas – 2,
2.2.2. mokytojas metodininkas – 6,
2.2.3. vyresnysis mokytojas – 1,
2.2.4. mokytojas -2.
3. Puikiai savo pareigas atliko aptarnaujantis personalas.
3.2.Mokykloje vykdytos programos ir projektai:
1. Formaliojo ugdymo:
1.1. pradinio (1-4 klasės),
1.2. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės).
2. Neformaliojo vaikų švietimo.
Programų įgyvendinimo sėkmės kriterijai:
1. Mokytojų profesinių kompetencijų plėtra, integruojant savo mokymąsi į praktiką.
2. Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas, siekiant efektyvaus ugdymo proceso pamokoje.
3. Mokytojų tarpusavio dalykinis bendradarbiavimas, skleidžiant gerąją pedagoginę patirtį,
mokantis iš kolegų.
4. Sėkminga vaiko socializacija, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai, suteikiama savalaikė mokymosi pagalba.
5. Ugdymo kokybės ir veiksmingumo aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje,
Mokytojų tarybų posėdžiuose.
6. Mokinių mokymosi, reflektyvumo ir motyvacijos aktyviai kurti savo karjerą, planuoti sėkmingą tolimesnį mokymą(si), skatinimas.
7. Mokinių istorinės kultūrinės atminties, tautinės ir pilietinės sąmonės ugdymas.
8. Tautinių tradicijų progimnazijos bendruomenėje stiprinimas.
9. Sveikos gyvensenos ugdymas.
10. Skirta lėšų ugdymo kokybei gerinti:
10.1. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimui – 1122,18 Eur,
10.2.nupirkta naujų mokymo priemonių už 9223,54 Eur,
10.3. nupirkti nauji vadovėliai už 4934,85 Eur,
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10.4. mokinių pažintinei veiklai ir karjeros ugdymui – 471,00 Eur.
Pasiekti rezultatai:
1. Geri (pageidaujami, priimtini) akademiniai ugdymo rezultatai, ugdymą paremiantis
mokymas(is):
1.1. Progimnazija nuolat ir kryptingai siekė ugdymo kokybės, mokytojai sistemingai analizavo individualią mokinio pažangą: stebėjo, vertino, skatino.
1.2. Siekiant motyvuoti mokinius, išsiaiškinti gabiuosius mokinius, organizuota netradicinio
ugdymo diena ,,Mokomės kitaip“ (1-4 klasių mokiniams buvo pasiūlyta 10 olimpiadų, konkursų, 5-8
klasių mokiniams – 23 olimpiados, konkursai). Kiekvienas mokinys rinkosi 1-2 olimpiadas ar konkursus, kuriuose pasitikrino savo gebėjimus. Prizines vietas užėmę vaikai apdovanoti padėkos raštais, organizuota Nominacijų šventė.
1.3. Geri 4, 6,8 klasių mokinių NMPP testų rezultatai.
1.4. Mokyklos mokiniai dalyvavo ir laimėjo prizines vietas miesto, šalies konkursuose, olimpiadose:
1.4.1. 48-asis Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio miesto etapo konkursas „Rašau laišką
apie savo herojų“, 6a klasės mokinė Estela Polujanskaitė II vieta (mokytoja Dalia Liorančienė);
1.4.2. 47 –asis Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio miesto etapo konkursas ,, Įsivaizduok,
kad esi laiškas, keliaujantis laiku. Ką norėtumėte pranešti savo skaitytojams“, 8a klasės mokinys Ignas
Janeliūnas I vieta (mokytoja Lina Žukauskienė), 8c klasės mokinė Greta Kraujalytė II vieta (mokytoja
L. Žukauskienė);
1.4.3. Pradinių klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ III regioniniame etape mokyklos pradinių klasių mokinių komanda nugalėtoja, miesto pradinių klasių mokinių varžybų ,,Šviesoforas“ II
etape mokinių komanda laimėjo I vietą (mokytoja Edita Račienė);
1.4.4. Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, 8a klasės mokinys Ignas Janeliūnas
- Lietuvos istorijos Žinovas (mokytoja I. Norkūnaitė);
1.4.6. Respublikinis matematikos ir informacinių technologijų konkursas ,,Piešinys = matematikos uždavinys“8a klasės mokinys Ignas Janeliūnas konkurso nugalėtojas tarp 7-8 klasių mokinių;
1.4.7. Respublikinis fizikos konkursas ,,Fizikos bandymai aplink mus-2018“, 7a klasės mokinys Tomas Armalis Video sekcijoje už darbą ,,Robotas iš antrinių žaliavų“ nugalėtojas (mokytoja N.
Vaičiulytė);
1.4.8. Tarptautinis vaikų piešinių ir vaizdingų posakių konkursas ,,Jie mūsų draugai...“, skirto
Lietuvos valstybės 100-mečiui bei gamtininko Tado Ivanausko ir Prano Mašioto atminimui, 4b klasės
mokinys Lukas Petrauskas diplomantas (mokytoja P. Šimaitienė);
1.4.9. Panevėžio krašto 5-9 kasių jaunųjų matematikų 24-oji olimpiada, 8a klasės mokinys M.
Barzda miesto mokyklų 8 klasė grupėje pelnė II viceišminčiaus vardą (mokytoja D. Čižienė);
1.4.10. Panevėžio miesto pradinių kasių projektas ,,Per knygą - į gamtą“ skaitymo skatinimo
konkurse 3b klasės mokinė Amanda Dzikavičiūtė, 3c klasės mokinė Saulė Griškėnaitė, , 4a klasės mokinė Gabija Maldutytė, 4b klasės mokinė Upė Mėlinauskė II vieta (mokytojos R.Jurgaitienė, A.Žilevičienė, P.Šimaitienė, E. Račienė);
1.4.11. Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, dalyvavo 16 mokinių ir užėmė Meinardas Kakanis, 5a klasės mokinys, III vietą, 3 iš 16 mokinių - paskatinamąsias
vietas (dailės mokytoja L.Šaulianskienė).
1.5. Prizinės vietos kituose konkursuose:
1.5.1. Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotas Protų mūšis ,,Šimtas
klausimų apie Lietuvos šimtmetį“, 8a klasės mokiniai Ignas Janeliūnas, Martynas Barzda, Erikas Laužadis I vieta (mokytoja I. Norkūnaitė);
1.5.2. Panevėžio miesto 8 klasių mokinių fizikos olimpiadoje 8a klasės mokinys Martynas
Barzda II vieta (mokytoja N. Vaičiulytė);
1.5.3. Panevėžio miesto 8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje 8a klasės mokinys Martynas Barzda I vieta. Mokinys vyksta į nacionalinį etapą (mokytoja D. Čižienė);
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1.5.4. Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7-8 klasių mokinių protų kovų konkursas ,,Karjera drąsiai=sėkmė“ I vieta. Komanda atstovauja miestą nacionaliniame etape, nemokama
ekskursija 38 mokiniams į Klaipėdą (mokytoja A. Puodžiūnienė).
1.5.5. Panevėžio miesto Bendruomenių rūmų organizuotas konkursas ,,Kalėdinis eglutės konkursas“, 5b klasės mokinys Titas Jaloveckas III vieta, ,,Kalėdinio žaisliuko konkursas kalėdinės mugės
metu, 5b klasės mokiniui Eividui Kvedaravičiui originaliausio žaisliuko nominacija (mokytoja L.
Šaulianskienė);
1.5.6. Panevėžio miesto 4 klasių mokinių Nacionalinio raštingumo konkurso ,,Mažasis diktantas“ miesto etapas , 4a klasės mokinė Goda Barzdaitė III vieta (mokytoja E. Račienė), 5c klasės mokinys Deividas Nakčeris II vieta (mokytoja D. Liorančienė);
1.5.7. Panevėžio miesto 8 klasių mokinių chemijos olimpiadoje 8a klasės mokiniai Martynas
Barzda ir Ignas Janeliūnas I vieta (mokytoja S. Butkutė);
1.5.8. Panevėžio miesto 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurse 8a klasės mokinys Martynas Barzda III vieta (mokytoja A. Survilienė)
1.5.9. Miesto tarpmokyklinis konkursas, skirtas vokiečių kalbos dienai ,,O kaip vokiškai“, 8
klasės mokinių komandai I vieta (mokytoja A. Survilienė);
1.5.10. Tarpmokykliniame miesto vokiečių kalbos konkurse, skirtame Europos dienai, 6-ų
klasių komandai II vieta (mokytoja A. Survilienė);
1.5.11. Panevėžio miesto Mažosios gamtos olimpiadoje ,,Pelėdžiukas-2018“ (3-4kl.), 4a klasės
mokinė Goda Barzdaitė II vieta (mokytoja E. Račienė);
1.5.12. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse 8b klasės mokinei
Gustei Kisielytei diplomas geriausiai atlikus užduotis (mokytoja D. Čižienė);
1.5.13. Populiarūs tarptautiniai konkursai „Matematikos Kengūra-2018“ (5c klasės mokinys
Nakčeris Deividas mieste užėmė 4 vietą, mokytoja Rita Bulovienė, 7b klasės mokinys Marius Buzas
mieste užėmė 7 vietą, mokytoja Daiva Čižienė), „Kalbų Kengūra 2018“ (5a klasės mokinys Mikas Latvėnas, 6b klasės mokinys Vygintas Stanis apdovanoti Auksinės kengūros diplomais, 5a klasės mokinys
Dominykas Janulevičius, 8a klasės mokinys I. Janeliūnas –Sidabrinės kengūros diplomais)(mokytoja J.
Lysovienė), ,,Smart Kids“4b klasės mokinė Goda Kulkovaitė III vieta (mokytoja A. Briedelė) ,,Kings
2018“ vertimų ir iliustracijų konkursas ,,Tavo žvilgsnis“, kuriame 10 mokinių darbai pripažinti geriausiais (8-anglų k., 2-rusų k.);
1.5.14. Mokiniai dalyvauja ir laimi diplomus edukaciniame matematikos, informacinių technologijų, chemijos, istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos, biologijos, geografijos mokomųjų dalykų konkurse „ Olympis“: ,,Olympis 2018-rudens sesija “, 10 mokinių I laipsnio diplomas (100 proc. teisingai atliko užduotis), ,,Olympis 2018-pavasario sesija“, 22 mok. (3-4 kl.) I laipsnio diplomas (100 proc.
teisingai atliko užduotis).
2.Mokinių ugdymui pritaikyta, funkcionali, estetiška, ugdymo(si) aplinka:
2.1.Kompiuterizuotos visos mokytojų darbo vietos, ugdymas organizuotas 1 informacinių
technologijų kabinete ir 30 planšetinių kompiuterių interaktyvioje klasėje.
2.2.Mokiniams įrengtos ir/ar atnaujintos naujos edukacinės, bendravimui ir mokymui(si)
netradicinėje aplinkoje skirtos erdvės (mokyklos viduje, teritorijoje).
3. Netradicinis mokinių ugdymas, kultūrinė, pažintinė mokinių veikla už mokyklos ribų:
PPRC, Panevėžio Kraštotyros muziejuje, Dailės galerijoje, Juozo Miltinio palikimo studijų centre,
Panevėžio apygardos teisme, Panevėžio policijos 2 komisariate.
Gero darbo sėkmės kriterijai:
 Ugdomosios veiklos tikslingas planavimas.
 Patrauklūs ir įdomūs ugdymo(si) būdai.
 Mokinio asmeninės pažangos pa(si)matavimas, išmokimo stebėjimas.
 Mokytojas – konsultantas, patarėjas, mokinys – aktyvus veiklų dalyvis.
 Ugdymo kokybės ir veiksmingumo aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje,
Mokytojų tarybų posėdžiuose.
 Mokytojų dalykinis bendradarbiavimas
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 Sėkmingas tolimesnis ugdytinių mokymasis, adaptacija nuolat kintančioje visuomenėje.
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokykloje.
Prie akademinių pasiekimų tobulinimo, žadinant ir puoselėjant kiekvieno mokinio individualumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir integruotą asmenybės raidą, prisidėjo
neformalusis švietimas. Per meninę, sportinę, kūrybinę ir kitokią veiklą realizuojami saviraiškaus
mokinių dalyvavimo poreikiai.
Suformuota 28 neformaliojo švietimo grupių (1-4 klasėms - 15, 5-8 klasėms -13): veikė sporto (šachmatų, kvadrato, plaukimo, sporto žaidimų), teatro, šokių, robotikos, kraštotyros, jaunųjų lyderių grupės, dainavimo, muzikavimo studijos, maironiečių, skautų, kudirkaičių, ateitininkų vaikų
visuomeninės organizacijos. Neformaliojo vaikų švietimo veikloje užimta apie 50% mokinių mokykloje ir neformaliojo švietimo veiklose už mokyklos ribų (Moksleivių namuose, Kūno kultūros ir sporto
centre, Futbolo akademijoje, Muzikos, Dailės mokyklose, VšĮ Robotikos akademijoje, Aukštaitijos
krepšinio mokykloje ir kt.).
Mokykla organizavo Tradicines kalendorinių švenčių (Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Motinos,
Šeimos, Žemės dienų) minėjimus mokyklos ir mikrorajono bendruomenėms, dalyvavo respublikinėse
akcijose Sausio 13-ajai, Tolerancijos, Antikorupcijos dienoms paminėti kuriuose, palaikant meno
vadovių Editos Jurgėlienės, Daivos Daunoravičienės, istorijos mokytojų Irenos Norkūnaitės, Žanos
Staniulienės, mokinių savivaldos vadovės Rūtos Radvilienės iniciatyvas, dalyvavo dauguma bendruomenės narių.
Apie mokykloje vykusius renginius buvo skelbiama miesto spaudoje, mokyklos interneto svetainėje.
Mokyklos bendruomenės veiklą paįvairino renginiai organizuoti naujomis formomis. Tai:
 nominacijų „Augu Tau, Lietuva“ teikimas (Daiva Daunoravičienė, Edita Jurgėlienė),
 projektinių darbų „Lietuva mano širdy“ mugė ( 5-8 klasių mokiniai, auklėtojos, lietuvių
kalbos mokytojos),
 Stilizuoto tautinio kostiumo pristatymas- konkursas (5-8 klasių mokiniai, auklėtojos, Edita
Jurgėlienė),
 geriausio skaitytojo rinkimai ir apdovanojimo šventė „Kas skaito, tas auga“
(Neringa Juknevičienė, Gėlė Andriušaitienė),
 poezijos pavasarėlis „Poezijos sparnai“ (lietuvių kalbos mokytojos),
 kūrybinės dirbtuvės mokiniams ir jų tėvams ,,Ilgais advento vakarais“ (Daiva
Daunoravičienė, Vilma Locnienė, Esmėralda Sereikienė),
 kalėdinės pilietinės labdaros akcijos: ,,Kalėdinis sveikinimas sergančiam“, „Velykinis
sveikinimas mokyklos kaimynams“, kalėdinio pyrago akcija ,,Pasidalinkime gerumu“
(Daiva Daunoravičienė, Edita Jurgėlienė),
 eglutės įžiebimo šventė (1-4 klasių mokiniai, mokytojos, Daiva Daunoravičienė),
 neformalaus ugdymo užsiėmimų mugė (Daiva Daunoravičienė, Edita Jurgėlienė),
 kaimynų diena: mokslo metų pabaigos ir šokių šventė,, Sveika, vasarėle‘‘(1-4 klasių mokiniai, mokytojos, Daiva Daunoravičienė, Renata Rakašienė),
 3x3 krepšinio varžybos ,,Prieš rūkymą- su kamuoliu rankose‘‘(5-8 klasių mokiniai, Rolandas Pūras),
 mokyklos olimpiadų, konkursų nugalėtojų pagerbimo šventė ( Daiva Daunoravičienė,
Edita Jurgėlienė),
iIniciatyvos puošiant mokyklą: ,,Pasitinkant šuns metus“, ,,Lietuvybės giraitė“ (1-8 klasių
mokiniai, mokytojos, Daiva Daunoravičienė),
 mokinių kūrybinių darbų parodos mokyklos erdvėse.
Mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos buvo ugdomos organizuojant bendramokyklinius renginius su kitomis švietimo institucijomis. Paminėtini šie:
 gerumo akcijų „Knygų Kalėdos“, „Pasidalink Kalėdas su draugu“,
 pilietiškumo akcijų: „Rankos“, „Mandagiu elgesiu galima daug“ organizavimas,
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teminės literatūros parodos mokyklos bibliotekoje (Neringa Juknevičienė, Gėlė
Andriušaitienė),
netradicinės muzikos pamokos su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos ir Muzikos mokyklos mokiniais ir mokytojais ( Edita Jurgėlienė).

Gero darbo sėkmės kriterijai:
 Talentingų ir gabių mokinių paieška ir skatinimas pasitikėti savo žiniomis ir gebėjimais.
 Atsakingas ir nuoširdus mokytojų darbas.
 Mokyklos vertybinės nuostatos.
 Saviraiškus mokinių dalyvavimas.
 Gera nuotaika, emocijos.
 Laiko ištekliai.
Bendrosios kūno kultūros pasiekimai:
Mokyklos komandos dalyvavo Panevėžio miesto mokinių taurės varžybose. Užimtos prizinės
vietos:





Mokyklų rinktinių turizmo varžybose merginų komanda - 3 vieta,
2005 m. gimimo kvadrato - 3 vieta,
Rankinio mergaičių – 3 vieta,
Mokyklos 2006 m. gimimo komanda estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose - 3vieta,
 Plaukimo 2007 m. gimimo ir jaunesnių mergaičių komanda -1 vieta, berniukų komanda - 2
vieta,
 Šachmatų 2007 m. gimimo ir jaunesnių – 2 vieta,
Dalyvauta Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose:
 Plaukimo finalinėse varžybose mergaičių komanda - 1 vieta,
Sėkmės kriterijus – mokiniams pasiūlos įvairovė ir grupės sukomplektuotos pagal daugumos
mokinių ir tėvų poreikius.
Sveikos gyvensenos ugdymas
Stiprinant mokiniams sveikos gyvensenos sampratą ir įprotį, sveikos gyvensenos programos
buvo integruojamos į 1-8 klasių dalykines programas pagal mokyklos planus. Organizuoti sveikos
gyvensenos renginiai:
 Kuprinių svėrimo akcija ,,Ar sunki mano kuprinė“ ,
 Pasaulinė košės diena,
 Pasaulinė AIDS/ŽIV diena,
 Akcija ,,Grikiai – super maistas“,
 Sveikuolių rytmetis ,,JES“ ,
 ,,Daržovių skulptūrų paroda“,
 Viktorina ,,Trijų švieselių šalyje“,
 6-8 klasių mokiniams Pasaulinė diena be tabako -gegužės 31-oji,
 Mokyklos baseine per trečią kūno kultūros pamoką sveikatą stiprino pirmų klasių mokiniai,

Baseine veikiančiose 2 sveikatingumo grupėse - 30 mokyklos ir miesto mokyklų
mokinių,
 Akcija ,,Valgome sveikai“:
 Plakato ,,Sveiko maisto dėžutė“ paroda,
 ,,Mano šeimos sveiko maisto receptas“,
 Projektas „Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas“,
 Edukacinės pamokos mokyklos muziejuje:
„Senoji liaudies medicina“ (Pateikčių peržiūra ir aptarimas, pažintis su muziejaus eksponatais);
"Vaistažolių gydomoji galia". ( 1-8 klasių mokiniai, mokytojos, D,Daunoravičienė).
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3.3. Neformaliojo ugdymo (plaukimo) programa baseine
3.3.1. Buvo sukomplektuotos plaukimo grupės:
 pradinio rengimo - 16,
 meistriškumo ugdymo - 9,
 meistriškumo tobulinimo – 1,
 didelio meistriškumo – 1,
 sveikatingumo - 2.
3.3.2. Baseine sportines ir sveikatingumo grupes lankė 350 mokinių.
3.3.3. Užimtos 5 prizinės komandinės vietos:
 Lietuvos vaikų pirmenybėse 2 ir 3 vieta,
 Lietuvos jaunučių čempionate – 2 vieta,
 Lietuvos jaunių pirmenybėse – 3 vieta,
 Pirma vieta užimta Lietuvos mokyklų žaidynėse, mergaičių plaukimo varžybose.
3.3.4. Lietuvos rinktinei Europos jaunimo čempionate atstovavo: Jokūbas Keblys.
3.3.5. Europos plaukimo čempionate Andrius Šidlauskas užėmė 6 vietas rungtyje 100 m ir 200
krūtine. Pasaulio čempionate 22 ir 15 vietas.
3.3.6. Danas Rapšys Europos čempionate 1 sidabro medalį. Pasaulio čempionate tapo pasaulio
čempionu rungtyje 400 m. laisvu stiliumi ir iškovojo sidabro medalį rungtyje 200 m. laisvu stiliumi.
3.3.7. Lietuvos plaukimo federacijos 2018 metų plaukiku pripažintas Danas Rapšys.
2018 m. Lietuvos geriausia trenere pripažinta Ina Paipelienė.
3.3.8. Vykdytas mokymo plaukti projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2018“.
Projekto metu plaukimo pagrindų mokėsi 460 antrokų iš Kazimiero Paltaroko
gimnazijos, ,,Vilties“ ,,Ąžuolo“ , Beržų, Alfonso Lipniūno, „Šaltinio“ , „Žemynos“ progimnazijų ir
Panevėžio rajono Paliūniškio progimnazijos, Piniavos ir Pažagienių darželių- mokyklų.
Baseine dirbo 11 plaukimo trenerių.
Sėkmės kriterijai:
1. Geri rezultatai baseine pasiekti plaukimo trenerių Inos Paipelienės, Židrūnės Budrienės,
Mintaros Labanauskienės, Gitanos Kemėšienės, Aivaro Šauliansko ir kitų mokytojų darbo dėka, siekiant užtikrinti aukštos kokybės teikiamas paslaugas.
2. Pagerintos plaukikų treniruočių ir varžybų vykdymo sąlygos. Suremontuota treniruoklių
salė, mergaičių persirengimo kambarių patalpos.
3. Specialiosios programos lėšos panaudotos:
3.1. varžyboms, kelionėms į varžybas ir treniruočių stovyklas- 13.421,09 Eur,
3.2. vandens kokybės užtikrinimui ir naujoms mokymo priemonėms – 13.983,23 Eur,
3.3. kvalifikacijos tobulinimui – 915,00 Eur.
3.4. Projektinė veikla
1. Projektas ,,Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas“. Mokykla
tapo 2018 metų mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoja (švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas).
2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamame projektas „Neformaliojo
vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektas vykdomas dviem etapais: 2017 m. vasario mėn. – 2018 m.
vasario mėn. I etapas ir 2018 m. vasario mėn. – 2019 m. vasario mėn. II etapas (vadovė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Alma Puodžiūnienė).
3. Tarptautinis švietimo projektas „Mokymasis būti“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos priemonių eksperimentai. Koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Janulytė-Venclovienė.
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4. „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2018“ (vadovas - direktoriaus pavaduotojas
ugdymui Arūnas Gabrilavičius).
5. „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa“ 1-4 klasių mokiniams (koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva
Janulytė–Venclovienė).
6. „Savo pajamų mokesčio iki 2 % skirk mokyklai“ (vadovas – direktorius Romualdas
Grilauskas).
Projektuose dalyvavo: 60 % mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, aptarnaujančio personalo darbuotojų, 52 % mokinių, 57 % tėvų.
Pasiekti rezultatai:
1. Mokiniams:
1.1. išmoko plaukti ir saugiai elgtis prie vandens,
1.2. sustiprinti kūrybiškumo, kultūringo elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo, sveikos
gyvensenos įgūdžiai.
2. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems mokyklos darbuotojams:
2.1. galimybė atskleisti savo gebėjimus ir parodyti papildomo darbo rezultatus,
2.2. taikyti naujus darbo metodus su mokiniais,
2.3. tirti mokinių veiklos problematiką, jiems veiklą organizuoti pagal pomėgius.
3. Mokyklai:
3.1. stiprus ir atsakingas bendruomenės narių grupių bendradarbiavimas.
4. Gautas papildomas finansavimas:
4.1. projektams vykdyti – 19.999,99 Eur,
4.2. iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos – 4566,19 Eur,
4.3. mokyklos patalpų nuoma – 13.462,04 Eur,
4.4. tėvų įnašai už vaikų mokymą plaukti ir baseino nuoma – 42.813,60 Eur.
3.5. Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Mokykla
Pavadinimas
Mokinio krepšelis
Mokyklos aplinkos finansavimas
Nemokamam mokinių maitinimui skirtos lėšos
Lėšos skirtos pedagogų skaičiaus optimizavimui
Mokyklos einamojo remonto
darbai
Mokinių pavėžėjimo lėšos
Laikinųjų darbų įgyvendinimo
programa
Savivaldybės biudžeto likučiai
2017 m. skoloms padengti
Iš viso:

Projektas
(Eur)
646800,00
280800,00

2100,00

929700,00

Patvirtinta sąmata (Eur)
715100,00
340900,00

Gautas finansavimas
(Eur)
713320,79
338188,40

23308,04

23308,04

1100,00

1100,00

3593,00

3593,00

2100,00
6382,10

1479,10
6382,10

1806,01

1806,01

1094289,15

1089177,44

Negautas finansavimas
(Eur)
1779,21
2711,60

620,90

5111,71
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Pavadinimas
Mokinio krepšelis
Baseino aplinkos finansavimas
Baseino einamojo remonto
darbai
Vaikų
mokymo
plaukti
projektas „Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje –
2018“
Iš viso:

Baseinas
Projektas
Patvirtinta są(Eur)
mata (Eur)
6300,00
359000,00

365300,00

6300,00
341000,00

Gautas finansavimas
(Eur)
6300,00
340163,11

1326,00

1326,00

19517,20

19517,20

368143,20

367306,31

Negautas finansavimas
(Eur)
836,89

836,89

Valstybės ir savivaldybės lėšos buvo naudotos racionaliai, vykdant mokinio krepšelio metodiką ir
laikantis reikalavimų pagal sudarytas sąmatas.
Metų pabaigoje liko nesumokėta dalis (67,29 Eur) sąnaudų už komunalines paslaugas gruodžio
mėn.:
 už ryšius – 3,51 Eur
 už šildymą – 63,78 Eur.
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
1. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui metinių pokalbių dėl darbo veiklos rezultatų su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais pagrindu:
1.1. suplanuoti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programą pagal individualius
poreikius,
1.2. ugdymo kokybės pamokoje gerinimas, siekiant profesionalumo pedagoginėse veiklose,
1.3. pamokos vadybos tobulinimas, siekti, kad didėtų iki 5 procentų 1 – 8 klasių mokinių mokytųsi aukščiausiu ir pagrindiniu mokymosi pasiekimų lygmenimis,
1.4. įvairiapusė pagalba mokiniui, formuluojant vertybines nuostatas,
1.5. gabių ir talentingų vaikų mokymo(si) veiklos diferencijavimas, aktyvinant dalyvavimą
konkursuose, olimpiadose, teikiant pedagoginę pagalbą, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams,
1.6. pedagoginis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
švietimas, teikiant psichologo
konsultacijas,
1.7. papildomai parengti ir mokyklai dalyvauti mažiausiai viename nacionalinio ir viename
tarptautinio lygmens projektuose, juos įgyvendinti mokykloje.
2. 2019-2020 mokslo metams sukomplektuoti 4 pirmokų klases, kitas klases papildyti: 14 iki 24-26 ir 5 – 8 iki 30 mokinių klasėje, mokykloje turėti apie 600 mokinių.
3. Baseine išmokyti plaukti miesto bendrojo ugdymo mokyklų apie 800 pradinių klasių mokinių, tęsti antrųjų klasių mokinių mokymą plaukti (apie 460 mokinių), ir gabiausius pakviesti į plaukimo pradinio rengimo grupes.
4. Baseine - sukomplektuoti 27 sportinio plaukimo grupes ir 2 sveikatingumo grupes, parengti
Lietuvos rinktinės narių: suaugusiųjų – 3, jaunimo – 4, jaunių -4
5. Bendradarbiauti su savivaldybe dėl mokyklos sporto salės modernizavimo atnaujinimo:
5.1. siekti sporto aikštyno sektorių renovacijos tęstinumo,
5.2. pakeisti 10 mokomųjų kabinetų grindų dangą,
5.3. plaukimo baseine suremontuoti ir atnaujinti baldus medicinos - masažo kabinete, suremontuoti aptarnaujančio personalo darbuotojų persirengimo ir laboratorijos patalpas.
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6. Teikti Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui paraišką finansavimui
gauti didelio sportinio meistriškumo plaukikų stovyklų organizavimui.
7. Racionaliai naudoti valstybės ir savivaldybės biudžeto, mokyklos specialiųjų programų ir
iki 2 procentų gautas gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšas, užtikrinant kokybišką mokyklos ir
plaukimo baseino veiklą.

Direktorius

PRITARTA
Mokyklos tarybos
2019 m. vasario 11 d. protokolu Nr. 2

PRITARTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-82

Vidmantas Vilutis

